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Milí Mikulášania, 
priatelia, 

opäť prežívame jedno výnimočné leto. 
To tohtoročné je mimoriadne horúce, 
panujú mu extrémne teploty. Sú to 
prírodné javy, ktorým sa musíme chtiac-
nechtiac prispôsobiť. Napriek veľkým 
teplám sme neotáľali a  na radnici sme 
pracovali aj naďalej s  cieľom rozvoja 
nášho mestečka. Prvý prázdninový 
mesiac žil Liptovský Mikuláš rôznymi 
významnými udalosťami. Na jeho 
začiatku sme úspešne hostili Svetový 
pohár vo vodnom slalome, ktorý sa 
mohol uskutočniť po dlhých 17 rokoch 
aj vďaka tomu, že v  rokoch 2009-2010 
a 2012-2013 pribudla do Areálu vodného 
slalomu Ondreja Cibáka nová lodenica. 
Naplno sa rozbehli rôznorodé aktivity 
Mikulášskeho leta, na konci ktorého sa 
uskutočnil už XI. ročník Mikulášskeho 

jazzového festivalu. Na námestí ho 
otvorilo vystúpenie jazzového súboru 
z  poľského mesta Jaslo, s  ktorým 
realizujeme významný projekt obnovy 
nášho domu kultúru. Jeho sála a javisko 
vrátane vzduchotechniky budú od 
októbra vynovené.

V júli sa tiež dvakrát zaplnila zasadačka 
mestského úradu. S mnohými z Vás sme 
komunikovali o  projekte modernizácie 
(prekládky) železnice v  našom meste. 
Verím, že aj napriek iniciatívam „proti 
mostu do Hlbokého“ sa podarí tento 
jedinečný projekt zrealizovať, zlepšiť 
tak dopravné podmienky v meste a dať 
mu nový rozvojový impulz do budúcich 
desaťročí. Veď po tom túžili už naši 
predkovia.

V  súčasnosti sa uzaviera aj verejná 
obchodná súťaž na výber partnera, 
ktorý „odvezie naše smeti“ niekam na 
vzdialenú skládku. Je to dôsledok toho, 
ako mesto prišlo neuváženým konaním 
v rokoch 2011-2014 o možnosť ukladať 

odpad takpovediac doma. Vzniknutý 
problém s odpadom sme museli hasiť za 
pochodu a narýchlo, v ďalšom období sa 
však pokúsime veci dostať opäť z hlavy 
na nohy.

Napriek zdedeným problémom, ktoré 
na nás počas úradovania vyskakujú zo 
skrine ako zabudnutí kostlivci minulých 
čias, nezúfame a pracujeme na rôznych 
inováciách, ktoré prinesú zlepšenie 
života v našom mestečku.

Želám vám, priatelia, aby ste 
leto strávili príjemne. Oddychujte 
a načerpajte novú energiu, aby ste mali 
dostatok guráže na plnenie plánov 
a snov, ktoré má každý z nás.

Váš primátor

Opatreniami zefektívňujú hospodárenie mesta
Na mikulášskej radnici uza-
tvorili v  minulom týždni bi-
lancovanie výsledkov hospo-
dárenia a  ďalších finančných 
ukazovateľov za prvý polrok. 
„Vďaka tvrdým prijatým in-
terným opatreniam sa mesto 
dostáva do lepšej finančnej 
kondície,“ zhodnotil primátor 
Ján Blcháč.

„Už teraz môžeme konšta-
tovať, že hospodárime dobre 
a  obozretne. Za polrok sme 
naplnili príjmy o  4 percentá 
navyše oproti očakávaniam. Na 
strane výdavkov sme naopak 
dosiahli 8-percentnú úsporu. 
Prebytok za prvý polrok do-
siahol 2,8 miliónov eur, takže 
máme dobré finančné výcho-
disko do druhého polroka,“ 
dodal. Mesto tiež disponuje re-
zervným fondom, ktorého zo-
statok je 1,66 mil. eur. „Momen-
tálne teda nie sme odkázaní na 
čerpanie úverov,“ podotkol Ján 
Blcháč.

V  prvom polroku na radnici 
pripravovali investičné akcie, 
takže v druhom polroku nadíde 
ich realizačná časť. „Máme roz-
pracované akcie za 1,4 milió-
nov eur. Časť týchto investícií, 
za 611  tisíc eur, bude financo-
vaná z  eurofondov,“ uviedla 
Marta Gutraiová z  finančného 
odboru mestského úradu.

Okrem toho má mesto v  in-
vestičnej oblasti rezervu približ-
ne 800 tisíc eur z predaja Domu 
služieb, ktorý nebol v rozpočte 
pre tento rok plánovaný. „Na 
začiatku roka boli nesplatené 
úvery mesta vo výške 15,4 mi-
liónov eur. Odvtedy sme ich 
znížili o 100 tisíc eur, do konca 
roka predpokladáme ďalšie 
zníženie o 700 tisíc eur,“ nasta-
vila pozitívne zrkadlo úverovej 
zadlženosti Marta Gutraiová. 
V  roku 2014 prijalo mesto ko-
merčný úver 1,3 miliónov eur 
na rekonštrukciu Majerskej uli-
ce. „Zlým manažovaním akcie 

v minulom roku sme ju museli 
dočerpaním uvedeného úveru 
vo výške 614  tisíc eur v  tomto 
roku dokončiť,“ upozornil pri-
mátor.

Pod kontrolou sú komerčné 
úvery, pri ktorých mesto ne-
smie prekročiť hranicu 60 per-

cent voči dosiahnutým bežným 
príjmom predchádzajúceho 
roka. „Tento pomer sme mali 
v  januári na úrovni 41 percent, 
do konca roka očakávame zní-
ženie zadlženosti na úroveň 37 
percent,“ konštatovala Marta 
Gutraiová. -js-

V roku 2014 prijalo mesto komerčný úver 1,3 miliónov eur 
na rekonštrukciu Majerskej ulice.
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Primátor urovnal súdne spory
Šéf mikulášskej radnice Ján 
Blcháč urovnal súdne spory 
medzi mestom a  spoločnos-
ťami FIN.M.O.S. a 1. slovenská 
úsporová.

„Podpísaním dohôd o  urov-
naní sme vyvinuli maximálne 
úsilie, aby sme zabezpečili pre-
vádzkyschopný technický stav 
a  funkčnosť verejného osvetle-
nia, ako aj rozhlasu do budúc-
nosti,“ konštatoval pri tejto prí-
ležitosti primátor.

Radnica uzatvorila v roku 2007 
zmluvu o  zabezpečení verejné-
ho osvetlenia so spoločnosťou 
FIN.M.O.S. a  zmluvu o  prevode 
akcií s 1. slovenskou úsporovou. 
Spoločnosť FIN.M.O.S. sa zavia-

zala na vlastné náklady uskutoč-
niť investíciu šetriacu energie 
všetkých zariadení verejného 
osvetlenia patriacich do vlast-
níctva mesta, taktiež prevádz-
kovať osvetlenie, jeho kontrolu 
a  údržbu. Projekt modernizácie 
osvetlenia sa uskutočňuje for-
mou nákupu cenných papierov 
FIN.M.O.S. pod hlavičkou 1. slo-
venskej úsporovej podobne ako 
v L. Mikuláši aj v iných mestách 
a  obciach Slovenska. Predstavi-
telia mikulášskej radnice podali 
v  rokoch 2011-2013 voči spo-
ločnostiam päť súdnych žalôb. 
„Väčšina sporov sa naťahovala, 
pričom výsledok pre mesto bol 
neistý, v  jednom prípade už 

mesto prehralo. S  tým súviseli 
náklady na právne zastupova-
nie mesta a  v  prípade neúspe-
chu vznik povinností radnice 
na náhradu trov konania. Ohro-
zená bola tiež možnosť mesta 
užívať nerušene sieť osvetlenia, 
ak by boli zmluvy vyhlásené za 
neplatné,“ priblížil viaceré riziká 
sporov Ján Blcháč.

Základným predpokladom 
mimosúdneho urovnania všet-
kých sporov preto bolo, aby sa 
obe spoločnosti vzdali nárokov 
na náhradu doterajších trov 
konania a  ďalších nárokov voči 
mestu vyplývajúcich z doposiaľ 
vykonaných úkonov radnice. 
„Naše požiadavky akceptovali 

a sú obsiahnuté v podpísaných 
návrhoch dohôd o  urovnaní,“ 
konštatoval. Dohody o urovnaní 
schválili aj poslanci mestského 
zastupiteľstva.

„Žiaľ, mesto bude súčasná 
situácia tak či tak niečo stáť. 
Na základe kontroly osvetlenia 
a  rozhlasu boli tieto za ostatné 
štyri roky značne zanedbané. 
Musíme ich dať do poriadku. 
S  FIN.M.O.S. budeme potom 
pokračovať v  pôvodnej forme 
spolupráce, ktorá bude založe-
ná na pravidelnej výmene svie-
tidiel, údržbe, aby sme predišli 
neočakávaným poruchám a ná-
sledným stratám,“ ubezpečil pri-
mátor. -red-

V Mikuláši odhalil bustu generála Štefánika
Prezident Slovenskej repub-
liky Andrej Kiska slávnostne 
odhalil bustu generála Milana 
Rastislava Štefánika. Busta je 
súčasťou upraveného pamät-
níka pred vstupom do Aka-
démie ozbrojených síl, ktorá 
nesie Štefánikove meno.

Prezident ju odhalil za účasti 
primátora Liptovského Miku-
láša Jána Blcháča, rektora Aka-
démie ozbrojených síl Borisa 
Ďurkecha a  predsedu Spoloč-
nosti  M. R. Štefánika Jaroslava 
Bartánusa.

Bronzová busta pochádza 
z ateliéru akademického sochá-
ra Petra Valacha.

Inštalácia busty bola vý-

sledkom trojstrannej dohody 
medzi mestom, akadémiou 
a Spoločnosťou M. R. Štefánika. 
„O niekoľko dní si pripomenie-
me 135. výročie narodenia M. 
R. Štefánika. To je aj dôvod, pre 

ktorý sme sa zišli na odhalení 
busty tohto významného Slo-
váka. Ďakujem vedeniu mesta 
a  rektorovi akadémie za parti-
cipáciu pri realizovaní busty, aj 
za obnovu súvisiaceho areálu 

piety, ako aj za podporu pri 
zrode tejto myšlienky,“ uviedol 
predseda Spoločnosti M. R. Šte-
fánika Jaroslav Bartánus.

Radnica dala zhotoviť bustu 
generála, akadémia zabezpe-
čila opravu objektu pamätníka 
a  úpravu pozemku a  Štefáni-
kova spoločnosť jeho podpis 
z bronzu.

Slávnostné odhalenie busty 
sa konalo počas vyradenia ab-
solventov akadémie. Štefánik 
bol v  čase, kedy sa začínala 
jeho búrlivá vojenská, vedecká 
a  diplomatická kariéra, približ-
ne vo veku čerstvých absolven-
tov.

 -lm-

Bustu M. R. Štefánika odhalili za účasti hlavy štátu.

Depozitár nebude, zaplatí sa cesta od stanice k Tescu
Radnica našla financie na 
ďalšiu fázu prípravy prepo-
jenia budúcej železničnej 
stanice smerom na Kamenné 
pole. Približne 40-tisíc eur, 
ktoré vyčlenia na projekt pre 
stavebné povolenie cesty od 
stanice po Tesco, pochádza 
zo zrušeného projektu rekon-
štrukcie depozitára Múzea 
Janka Kráľa.

„Zhotovitelia z firmy MOL-
DA, ktorá mala rekonštruovať 
depozitár nášho múzea, nám 
deklarovali, že v stanovenom 
termíne do 31. októbra 2015 nie 
sú schopní zrealizovať túto re-

konštrukciu,“ uviedol v súvislosti 
so zrušením projektu rekon-
štrukcie depozitára viceprimá-
tor Liptovského Mikuláša Rudolf 
Urbanovič. Podľa jeho slov ide 
o  ďalšie dôsledky zlého mana-
žovania predošlého vedenia mi-
kulášskej radnice. Časový stres 
totiž vznikol nekonaním exter-
ného verejného obstarávateľa 
na výber zhotoviteľa stavby ešte 
v roku 2014. Mesto podpísalo 
s firmou MP Profit mandátnu 
zmluvu, podľa ktorej mala firma 
definovať zákazku, kritériá a vy-
hodnotiť predložené ponuky na 
realizáciu depozitára. Termín 30. 

novembra mandatár nedodržal 
a predĺžili ho až do 31. marca 
2015. Mandatár prípravu pod-
kladov, vrátane návrhu zmluvy 
o dielo s mestom nekonzul-
toval. „Prišli sme o státisícovú 
finančnú injekciu z únie,“ dodal 
sklamane zástupca primátora 
Rudolf Urbanovič. 

Firma MOLDA mala zreali-
zovať rekonštrukciu za takmer 
840-tisíc eur. Mesto získalo na 
projekt nenávratný finančný 
príspevok vo výške 95% z cel-
kových oprávnených nákladov. 
Zvyšok, približne 40-tisíc eur, 
predstavovala spoluúčasť rad-

nice. Primátor Ján Blcháč preto 
navrhol, aby sa financie z  ne-
zrealizovaného depozitára po-
užili na ďalšie projekčné práce 
pre stavebné povolenie na vy-
budovanie cesty od plánovanej 
stanice po Kamenné pole.

„Týmto považujem za vyba-
venú aj požiadavku petičného 
výboru, ktorý je proti výstav-
be mosta v pokračovaní Belo-
potockého. Zároveň napĺňam 
sľub kontinuálne pracovať na 
agende ohľadne riešenia do-
pravy v okolí budúcej železnič-
nej stanice,“ uviedol primátor.

 -red-  
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Na Háji-Nicovô horela Vatra zvrchovanosti

Realizujú štyri investičné akcie

Areál Háj-Nicovô bol 
miestom, v  ktorom si verej-
nosť a  predstavitelia miku-
lášskej samosprávy pripo-
menuli 23. výročie prijatia 
Deklarácie o  zvrchovanosti 
Slovenskej republiky.

Viceprimátor Liptovského 
Mikuláša Rudolf Urbanovič po-
ukázal na významnú minulosť 
slovenského národa. „Tú sme si 
v Liptovskom Mikuláši nedávno 
veľmi dôstojne pripomenuli aj 
počas osláv Žiadostí sloven-

ského národa. Na náš národ 
môžeme byť veľmi hrdí, no 
nezabúdajme, že cesta k  tomu 
nebola jednoduchá. Nebojme 
sa aj dnes povedať svoj názor 
a  bojujme za náš štát, mesto 
a región,“ vyzval prítomných.

Po slovenskej hymne mo-
derátor Milan Stromko zareci-
toval báseň od Milana Rúfusa. 
Následne vyzdvihol význam 
udalosti, ktorú sme si na Há-
ji-Nicovô v piatok 17. júla 2015 
podvečer pripomenuli.

„V  týchto dňoch sa na via-
cerých miestach Slovenska 
stretávajú milovníci národa slo-
venského, aby zapaľovali Vatry 
zvrchovanosti. Aj týmto spô-
sobom si pripomíname vzácne 
chvíle, kedy si slovenský národ 
uvedomil, a  cestou svojich zá-
konodarcov aj deklaroval v De-
klarácii o zvrchovanosti Sloven-
skej republiky, že si chce veci 
verejné spravovať sám.“

Primátora Liptovského Miku-
láša, ktorý vo svojom príhovore 
zdôraznil význam Deklarácie 
o  zvrchovanosti Slovenskej 
republiky, potešilo, že sa kaž-
doročne stretávajú nad Liptov-
ským Mikulášom vo väčšom 
počte. Prítomným povedal 
niekoľko slov aj Ľubomír Sch-
mida, krajský predseda Strany 
zelených.

Tohtoročná vatra sa rozhore-
la veľmi rýchlo, merala približne 
päť metrov.

 -mi-

V  súčasnosti v  Liptovskom 
Mikuláši realizujú štyri inves-
tičné akcie, na ktoré sú vy-
členené financie z  mestskej 
pokladne.

„V  rámci dotácie z  eurofon-
dov robíme stavebné úpravy 
Domu kultúry. Ide o  rekon-
štrukciu a doplnenie javiskové-
ho osvetlenia, výmenu opony, 
podlahy, stoličiek a  zasúvacie 
hľadisko. Taktiež vykonávajú 
celkovú obnovu vzduchotech-
niky,“ uviedol Miloš Berník 
z  radnice. Celkové náklady za-
tiaľ predstavujú 608  tisíc eur, 
ukončenie prác predpokladajú 
v  septembri. Projekt sa robí 
v  rámci cezhraničnej spoluprá-
ce s poľským mestom Jaslo.

Po uvoľnení zvyšných finan-
cií z  fondov EÚ doplnia cyk-
lochodník o  dve odpočívadlá 
za 30  tisíc eur. „Ich súčasťou 
budú prístrešky, lavičky, osvet-

lenie a  stojany na bicykle. Ak-
ciu ukončíme do septembra,“ 
podotkol. Taktiež sa buduje 
Okružná ulica v  Palúdzke. 
„V  tomto čase vybavujeme 
prekládku elektrického stĺpa 
a vybudovanie vstupov zo zám-
kovej dlažby do  jednotlivých 
domov. Ďalej pripravujeme 
výstavbu parkovacích plôch na 
Kernovej v Demänovej.“

V  interiéri mestského úradu 
robia rekonštrukciu núdzové-
ho osvetlenia za 15  tisíc eur. 
„Z revíznej správy vyplynulo, že 
elektroinštalácia je v nevyhovu-
júcom a nefunkčnom stave. Nú-
dzové osvetlenie nefungovalo 
už dlhú dobu, je potrebné z hľa-
diska bezpečnosti,“ doplnila Mi-
roslava Almanová z radnice.

Z  pripravovaných investič-
ných akcií na realizáciu v tomto 
roku vybavujú stavebné povo-
lenia na prekládkovú stanicu 

komunálneho odpadu v  býva-
lých skleníkoch v  Okoličnom. 
Pribudnú parkoviská na Hurba-
novej. Postaví sa odvodnenie 
na Tretinách v Ploštíne, na ktoré 

je potrebná suma 227 tisíc eur. 
Na protipovodňové opatrenia 
bolo z úradu vlády vyčlenených 
115 tisíc eur.

 -js-

Vatra zvrchovanosti merala päť metrov.

V Dome kultúry vynovujú javisko.
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Obyvateľom Borbisovej ulice 
na Nábreží znepríjemňovali 
život dva poškodené spoma-
ľovače. Problém je od polovice 
júla, kedy ich odstránili pra-
covníci dodávateľskej firmy 
Slovkorekt, už len minulosťou.

„Spomaľovače boli zo zám-
kovej dlažby a  na viacerých 
miestach značne poškodené. 
Neplnili už svoj význam, obyva-

teľom okolitých domov hlukom 
a  vibráciami znepríjemňova-
li život,“ vysvetlil dôvod prác 
Ľubomír Hán, poverený vede-
ním odboru životného pros-
tredia a  dopravy Mestského 
úradu v  Liptovskom Mikuláši. 
Dlažbu na tomto frekventova-
nom úseku, ktorý využíva aj 
mestská autobusová doprava, 
nahradil asfalt. -red-

Poškodené retardéry sú už minulosť.

Vedenie mesta rieši parkovanie v centre

Poškodené spomaľovače nahradil asfalt

Radnica bude riešiť možnosti 
parkovania v centre mesta. Na 
stretnutí s obyvateľmi Pišúto-
vej to konštatoval primátor 
Ján Blcháč. 

„Parkovanie v  centre nášho 
mesta je veľmi problematické. 
Je potrebné nájsť systematické 
riešenie aj do budúcnosti, čo 
je otázka rokovaní nie len na 
úrovni radnice, ale aj odborných 
inštitúcií. Je to zložitá situácia, 
keďže ide o historické centrum,“ 
podotkol šéf radnice.

Problémy s  parkovaním 
ovplyvňujú aj podnikanie v cen-
tre. Na Pišútovej ulici bola osa-
dená značka zákaz státia, ktorá 
vylučuje možnosť parkovať na 
krajnici. „Sme v  ťažkej situácii. 
Nájomníci nám z  objektov od-
chádzajú, pretože nemajú kde 
parkovať. Kvôli značke zákaz 
státia nájomníci nemôžu stáť 
ani po krajoch cesty. Obraciame 
sa na vás ako na poslednú inšti-
túciu, na ktorú sa spoliehame, 
že nám pomôže s  týmto prob-
lémom,“ uviedol P. Uličný z Pišú-
tovej. Vedúci oddelenia dopravy 
mikulášskej radnice Ľubomír 

Hán vysvetlil, že značka zákaz 
státia je na ulici nad rámec záko-
na. „Treba si uvedomiť, že zákon 
stanovuje pre obojsmernú pre-
mávku ponechať šírku vozovky 
šesť metrov.   Súčasný stav je 
taký, že parkujúce autá po okra-
joch cesty zužujú jej profil pod 
zákonom stanovenú minimálnu 

šírku, teda parkujúci porušujú 
zákon a  môžu byť pokutova-
ní. Značka skôr slúži ľuďom, 
aby si uvedomili dikciu zákona 
a  predišli povedzme sankcii,“ 
podotkol.   Do úvahy prichádza 
riešenie zavedenia rezident-
ských kariet alebo jednosmer-
nej premávky s  parkovaním po 

kraji vozovky. „Záležitosťou sa 
budeme intenzívne zaoberať, 
preberieme ju v  príslušných 
komisiách pri mestskom za-
stupiteľstve. Budeme sa snažiť 
nájsť riešenie, ktoré však musí 
byť v  intenciách zákona,“ dodal 
k  predloženému podnetu Ján 
Blcháč. -red-

SPRAVODAJSTVO

Pišútova ulica.

Ďalšie chodníky sú bezbariérové
Mesto Liptovský Mikuláš po-
kračuje v  „premenách“ chod-
níkov na bezbariérové. Oveľa 
pohodlnejší je tak pre chodcov 
už aj priechod pri materskej 
škole v Liptovskej Ondrašovej.

„Táto úprava bola nepochyb-
ne potrebná nielen pre imobil-
ných či starších spoluobčanov, 
ale i  pre mamičky s  kočíkmi. 
Chodník pri materskej škole je 
náležite využívaný,“ vysvetlil 
poslanec za Liptovskú Ondrašo-
vú Ľuboš Trizna.

Stavebný ruch bol aj  v  Palú-
dzke. Na bezbariérový bol pre-
robený chodník pri starom vstu-
pe do nemocnice (na fotografii) 
i  pred jedným z  bytových do-
mov na Palúčanskej ulici oproti 
obchodu.

Bezbariérovými úpravami 
prešli v  jarných mesiacoch dva 
chodníky na Ulici 1. Mája pri 
apartmánových domoch, chod-
ník na Žiarskej i  Obslužnej ulici 
na Podbrezinách.

 -red- Prerobený chodník pri starom vstupe do nemocnice.



5MIKULÁŠSKE LETO
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Zmena v programe vyhradená. Viac info na www.mikulas.sk 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Aktivity sú realizované s �nančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby 

19.8. STREDA   Synagóga    19.30
MOSTY GESHARIM 2015
Základným programovým prvkom projektu je koncert, v rámci ktorého sa najvýznamnejší 
umelci Vyšehradskej štvorky stretávajú, aby spoločným vystúpením umocnili posolstvo 
porozumenia.Toto podujatie je zásobáreň významných osobností hudobnej scény 
zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.
Účinkujú: SHINA - Jana Lokšenicová (SK), bassgitara, spev (Longital) 
DANIEL SALONTAY (SK), gitara (Longital)
MICHAL NEJTEK (CZ), klávesy (David Koller Band)
EVA TURNOVÁ (CZ), bassgitara, spev, (The Plastic People of The Universe)
JAROSLAV KVASNIČKA (CZ), bicie (The Plastic People of The Universe)
WOJCIECH WAGLEWSKI (PL),gitara (Osjan a VooVoo) 
BARABÁS LORINC (H), trubka (Elektrik)

20.8. ŠTVRTOK    Nám. osloboditeľov   08.00 
OLDTIMER RALLYE TATRY – I. etapa
Výstava historických vozidiel, slávnostné otvorenie podujatia, štart prvého vozidla.

20.8. ŠTVRTOK    Záhrada Galérie P.M.Bohúňa 21.00
FILMOVÝ ŠTVRTOK Film je prístupný nad 18 rokov. Vstup voľný 97 min.
Letné kino v záhrade Galérie P. M. Bohúňa
Vicky Christína Barcelona
Šesť divokých historiek Milostný dopis z Barcelony. Nejak tak vystihuje Woody Allen 
svoj počin. Do španielského New Yorku, odchádzajú cez leto dve Američanky. Vicky 
(Rebecca Hall), ktorá má pred svadbou a jej hédonická kamarátka Cristina (Scarlett 
Johansson) spoznajú spontánneho maliara (Javier Bardem). Nenechajte si ujsť toto 
ležérne, vášnivo – dramatické Paso doble.  Réžia: Woody Allen Španielsko/USA 2008
21.8. PIATOK    Nám. osloboditeľov   19.00
UMENIE TICHA Večer slovenskej pantomímy k 55. výročiu jej vzniku.
V programe účinkujú: Miroslav Kasprzyk, Juraj Benčík, Adrián Ohrádka + prekvapenie

22.8. SOBOTA    ATC Liptovský Trnovec   09.00
TRIATLON Tradičný a obľúbený kros triatlon v atraktívnej lokalite vodnej priehrady L. Mara.
Štart: ATC Liptovský Trnovec o 09:00 Vzdialenosť: plavecká časť - 0,5 km,cyklistická časť - 
14,5 km, bežecká časť - 5 km 

22.8. SOBOTA    Ploštín    13.00
MIKULÁŠSKA POHODA
13.00 Sprievodný program pre deti a vystúpenie kynológov,14.00 Stredoeurópsky pohár 
silní muži, 17.00 Koncert Ploštín Punk, 19.00 Koncert V. Patejdl, J. Baláž, J. Burian, A. Zimániová
22. 8. SOBOTA     RGB Liptov    09.00
OLDTIMER RALLYE TATRY – III. etapa Výstava historických vozidiel, štart III. etapy

23.8 NEDEĽA    Nám. osloboditeľov   09.30
OLDTIMER RALLYE TATRY – IV. etapa Spanilá jazda mestom. 

23.8. NEDEĽA   Nám. osloboditeľov  19.00
Koncert MARTIN UHEREK QUARTET feat. KLAUDIUS KOVÁČ
Saxofonista Martin Uherek tento rok nahráva debutový album plný vlastných kompozícií, 
bude mať názov Walkin' My Own Way, teda "kráčajúc vlastnou cestou” a predstavuje 
Martinovu osobnú hudobnú výpoveď - o ceste, ktorou sa uberá, skúsenostiach, ktoré 
počas svojho hudobného života zažil a o hudobnom smere, ktorým sa rozhodol kráčať, 
za pomoci všetkých, ktorí tento proces hudobne ovplyvnili. To odrážajú aj skladby - každá 
z nich je charakterom typická pre určité obdobie jeho hudobného života. Základné jadro 
projektu tvorí trio v nástrojovom obsadení pianoless trio (trio bez klavíra), ktoré funguje 
pravidelne už viac ako rok: Martin Uherek - saxofón, Peter Korman - kontrabas,  Pavol Blaho - bicie.

25. 8. UTOROK    Synagóga    18.00
ČERCHEŇORA Vystúpenie rómskeho detského speváckeho zboru.

26.8. STREDA    Fontána Metamorfózy  17.00
HUDOBNÁ STREDA AgaZagA
Známe skladby najmä z rokov šesťdesiatych v inštrumentálnom prevedení.

26.8. STREDA   Klubová scéna, vstup voľný 20.00
ŠŤASTNÍ AŽ NAVEKY Filmová projekcia Kinedok Chorvátsky dokument, 83´
Keď sa režisérke Tatjane Božić rozpadne ďalší z radu osudových vzťahov, rozhodne sa obrátiť
list. Tento vzťah už musí vyjsť! Tatjana navštívi päť svojich bývalých partnerov. Cestuje za nimi 
do Moskvy, Hamburgu, Londýna a Záhrebu a snaží sa nájsť odpoveď na otázku, prečo všetky 
jej vzťahy končia katastrofou? S istou dávkou sebairónie, no tiež hlbokej vášne, odhaľuje svoje 
bývalé vzťahy a konfrontuje ex-partnerov i seba samú so zložitosťou vzťahov dnešnej doby. 
Dokument je konfrontačný, emocionálny, no zároveň vtipný a nájde sa v ňom každý z nás. 
Režisérka neustáva v hľadaní Svätého grálu lásky: byť šťastný až naveky!

27.8. ŠTVRTOK    Záhrada Galérie P.M.Bohúňa 21.00
FILMOVÝ ŠTVRTOK Film je prístupný nad 18 rokov. Vstup voľný.
Letné kino v záhrade Galérie P. M. Bohúňa

28.8. PIATOK  areál Lodenice, Nábrežie Janka Kráľa 10.00
Športový deň zdravotne postihnutých
28.8. PIATOK   Nám. osloboditeľov, NKP Háj Nicovô       15.00
OSLAVY 71.VÝROČIA SNP
28.8. PIATOK    Nám. osloboditeľov   16.00
POZVÁNKA NA DFF POD SKALKOU – PLOŠTÍN 2015
účinkujú: DFS VIENOK Kysáč SRBSKO a DFS ĎUMBIER Liptovský Mikuláš

28.8. PIATOK    Nám. osloboditeľov   19.00
ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI NEW BLACK WIDOW, HEĽENINE OČI
30.8. NEDEĽA     Ploštín
12. ROČNÍK DFF POD SKALKOU – PLOŠTÍN 2015
Pozývame Vás na ďalší ročník detského folklórneho festivalu.

1.8. SOBOTA    Nám. osloboditeľov   19.00
KONCERT TEDDY TOYS
Martinské trio rockabilly v zložení gitara, kontrabas, bicie. Kapela ovplyvnená 
STRAY CATS, BRIAN SETZER, GENE VINCENT, ELVIS PRESLEY, EDDIE COCHRAN, CARL 
PERKINS, BUDDY HOLLY ... 
2.8. NEDEĽA    Nám. osloboditeľov  17.00
POPOLUDNIE S ROZPRÁVKOU
Divadlo ZkuFraVon  GRIMMOVCI, ZAKLIATI BRATIA
Hra sa jemne opiera o život bratov Grimmovcov a ešte jemnejšie o ich rozprávky. 
Tento raz sme sa snažili naplniť príbeh kúzlami, pričom veríme, že vás aspoň trochu oča-
ríme. Predstavenie je určené pre celú rodinu a magicky do seba vtiahne starých aj mladých.

2.8. NEDEĽA   Nám. osloboditeľov  19.00
Koncerty Marek Masarik a Barbora Hazuchová a ich cover verzie 
LEVANDEÉ ružomberská pop-rocková kapela s prevažne vlastnou tvorbou.

5.8. STREDA    Synagóga    16.00
ESTHER SHILO: Z papiera vystrihované
Vernisáž výstavy diel izraelskej umelkyne vytvorených tradičnou technikou 
vystrihovania z papiera. Výstava potrvá do 30. 8. 2015.

5.8. STREDA    Fontána Metamorfózy  17.00
HUDOBNÁ STREDA PRAMENE Najznámejšie country, folk a trampské piesne.

6.8. ŠTVRTOK    Záhrada Galérie P.M.Bohúňa 21.00
FILMOVÝ ŠTVRTOK  Film je prístupný nad 18 rokov.  Vstup voľný 99 min. 
Letné kino v záhrade Galérie P. M. Bohúňa
Quentin Tarantino Gauneri 
Dôkaz, že aj z malého rozpočtu sa dá nakrútiť legendárny �lm. Aj tak sa dá v skratke 
charakterizovať prvý �lm Quentina Tarantina, vďaka ktorému sa dostal do povedomia 
širokej verejnosti.  Film Gauneri má všetko, čo má mať skvelý �lm: herecké výkony, 
fantastické dialógy, veľa krvi a jednu garáž, kde sa takmer celý �lm odohráva. 
Réžia a scenár: Quentin Tarantino1992

7.8. - 8.8. PIATOK - SOBOTA  REVIVAL VÍKEND
7.8. PIATOK    Nám. osloboditeľov   19.00 
U2 REVIVAL
Jedna z najlepších U2 revival kapiel v Česku a Slovensku.
8.8. SOBOTA   Nám. osloboditeľov   19.00
ORAVIA DEEP PURPLE REVIVAL
Energické najznámejšie hity rockovej legendy.

 9.8. NEDEĽA   Nám. osloboditeľov   15.00
FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
Účinkujú Mestský dychový orchester Liptovský Mikuláš, Dychový orchester Jaslo 
Poľsko a Dychová hudba Maguranka Kanianka.

 12.8. STREDA    Fontána Metamorfózy  17.00
HUDOBNÁ STREDA Ján Svetlan Majerčík
Pesničkár, ktorého hlavným zdrojom inšpirácie je ľudová pieseň... Piesňodarmi odrážam
svetlo na tmavé miesta v ľudských srdciach, a možno niečo v niektorých ľuďoch zmením...

13.8. ŠTVRTOK    Záhrada Galérie P.M.Bohúňa 21.00
FILMOVÝ ŠTVRTOK  Film je prístupný nad 18 rokov.  Vstup voľný 154 min.
Letné kino v záhrade Galérie P. M. Bohúňa
Quentin Tarantino Pulp Fiction: Historky z podsvetia
Tri na prvý pohľad nesúvisiace historky z krvavého podsvetia tvoriace jeden príbeh 
plný štylizovaného násilia, drog, dnes už kultových dialógov a hlavne absurdných
situácií a nečakaných dejových zvratov. Postmoderná analýza zvráteného života 
zločincov, Božej vôle, vyrovnávania si účtov, masáže nôh a prekladu názvov 
hamburgerov zožala obrovský celosvetový úspech ako medzi divákmi, tak aj u kritiky.
Za najkultovejší �lm 90. rokov si režisér a scenárista Quentin Tarantino (zo 7 nominácií) 
odniesol Oscara za najlepší scenár. Réžia a scénár: Quentin Tarantino1994

14. – 16. 8. PIATOK - NEDEĽA Nám. osloboditeľov  12.00
SLOVENSKÝ FESTIVAL V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Festival piva, jedla a dobrej hudby.
14.8. -16.8. PIATOK - NEDEĽA  DIVADELNÝ VÍKEND
14.8. PIATOK    Dom kultúry Klubová scéna 19.00
Divadelný súbor Jána Chalupku Brezno uvádza Miloš Nikolič KOVÁČI
Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, ktorý v tomto období pracuje 
nepretržite už viac ako 90 rokov patrí medzi najstaršie a najaktívnejšie amatérske 
divadelné súbory na Slovensku.
16.8. NEDEĽA    Nám. osloboditeľov  15.00
POPOLUDNIE S ROZPRÁVKOU
Divadlo COMMEDIA Poprad uvádza JANKO HRAŠKO
Janko Hraško prišiel na svet, aby pomohol svojim chudobným rodičom. A aj keď je 
síce malý a drobný ako hrášok, poľahky si poradí so zlými zbojníkmi, s pyšným grófom 
Vilányim ako aj s jeho pokladom, ktorý stráži kohút na veži kaštieľa...
Inscenácia Janko Hraško prechádza od bábkového divadla cez činohru k aktivizácii 
detského diváka prostredníctvom nespútanej situačnej komédie.
Je určená deťom od 4 rokov, ale ani dospelí sa na tomto predstavení nebudú nudiť!
16.8. NEDEĽA    Nám. osloboditeľov  17.00
Divadlo COMMEDIA Poprad uvádza William Shakespeare SKROTENIE ZLEJ ŽENY
Nádherná komédia pre štyroch účinkujúcich.Klasické dielo svetovej dramatickej 
spisby v komornej a výrazne komediálnej úprave.

19.8. STREDA   Fontána Metamorfózy  17.00
HUDOBNÁ STREDA Mr. RUDI Najznámejšie spievané a hrané evergreeny.
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Primátor: Zlepšujeme finančnú kondíciu mesta

Už druhé volebné obdobie 
zastáva post šéfa mikulášskej 
radnice Ján Blcháč. Polrok vo 
funkcii je časom, aby sme sa 
s primátorom obzreli, čo sa po-
darilo, prípadne na akej agende 
pracoval. V  nasledujúcich riad-
koch zhodnotí svoje šesťme-
sačné pôsobenie a  načrtne ví-
ziu práce na najbližšie mesiace.

 � V úvode nazrime do budúc-
nosti. Pracujete aktuálne na 
niečom, čo bude mať presah 
do najbližších mesiacov?

Agenda, ktorú máme rozpra-
covanú, je široká. Pokračujeme 
na prácach územného plánu 
zóny Južné mesto-Kamenné 
pole, aby sme dôsledne upravili 
vzťahy v území a predovšetkým 
vytvorili ďalšie predpoklady 
pre jeho rozvoj v  budúcnosti. 
Pracujeme na rozsiahlom do-
kumente plán hospodárskeho 
a  sociálneho rozvoja mesta, 
ktorý diskutujeme s  obyvateľ-
mi. Ide o strategický rozvojový 
dokument na päť až sedem 
rokov. Jeho spracovaním dá-
vame najavo záujem o  budúc-
nosť mesta a  jeho obyvateľov. 
Výstupy tohto dokumentu po-
krývajú široké spektrum života 
v Liptovskom Mikuláši v súčas-
nosti s výhľadom do budúcnos-
ti. Na stole máme problematiku 
participatívneho rozpočtu. Ide 
o  modernú formu, ako zapojiť 
obyvateľov do diania v  mes-

te. Občania sami rozhodnú, 
ktoré projekty mesto podporí 
z  vyčleneného balíka peňa-
zí. Postupne vypracovávame 
harmonogram investičných 
akcií pre všetky mestské časti. 
Ich zoznam vzišiel zo stretnutí 
s  predstaviteľmi klubov mest-
ských častí. Vychádza tiež z náš-
ho programu, chceme robiť 
ďalšie stretnutia, aby sme to 
neriešili na poslednú chvíľu vo 
volebnom roku 2018. Uvažuje-
me o vytvorení miestnej akčnej 
skupiny, vďaka ktorej by pe-
niaze z  eurofondov mohli čer-
pať aj subjekty, ktoré pôsobia 
v katastri mesta, prípadne v re-
gióne. Peniaze by sme použili 
na výstavbu ciest, chodníkov 
a verejných priestranstiev. Sna-
žím sa hľadieť dopredu, ale veľa 
času mi zaberá riešenie problé-
mov, ktoré sa tu v  predošlých 
štyroch rokoch nahromadili.

 �Naznačili ste, že väčšiemu 
tvorivému rozletu bráni minu-
losť…

Nechcem to už opakovať, 
ale iba popri doriešení záleži-
tostí ohľadne vývozu odpadu, 
heliportu, prekládky železnice, 
depozitára, osvetlenia, zlého 
nastavenia rozpočtu a  ďalších 
sa môžem venovať napríklad 
projektu Dobre spravované 
mesto, s ktorým som šiel do ko-
munálnych volieb.

 � Pod vaším vedením sa mesto 
dostáva do lepšej finančnej 
kondície. Ktoré ekonomické 
ukazovatele vás potešili?

Viaceré. Pozitívny vývoj je 
výsledkom našej tvrdej práce 
a interných opatrení v tejto ob-
lasti. Už teraz môžeme konšta-
tovať, že mesto hospodári dob-
re a  obozretne. Za prvý polrok 
2015 sme zvýšili rozpočtované 
príjmy o  4 percentá voči oča-
kávaniam a vo výdavkoch sme 
dosiahli úsporu 8 percent. Pre-
bytok dosiahol 2,82 milióna eur, 
takže máme dobré finančné vý-
chodisko i do druhého polroka 
a  ďalších období. Mesto tiež 
disponuje rezervným fondom 
1,66 milióna eur, teda nie sme 
odkázaní na čerpanie úverov. 
Celkovú úverovú zadlženosť 
sme znížili o  100  tisíc eur, do 
konca roka chceme znížiť úvery 

o ďalších 700 tisíc eur. Pod kon-
trolou máme aj komerčné úve-
ry. Ku koncu roka očakávame 
zníženie zadlženosti voči do-
siahnutým bežným príjmom na 
37 percent v  porovnaní so  41 
percentami na začiatku roka. 
Máme tiež balík financií, čo je 
predpokladom na zintenzívne-
nie investičnej činnosti v tomto 
volebnom období.

 � V  každom prípade sa vám 
v  ostatnom období darí napĺ-
ňať krédo Mesto formujeme 
všetci.

Áno. Zostávam otvorený 
podnetom obyvateľov Miku-
láša. Ak majú nejaký zásadný 
problém, majú u  mňa dvere 
neustále otvorené. Popri práci 
na väčších projektoch neo-
pomínam ani problémy ľudí 
v  jednotlivých častiach mesta. 
Snažím sa každý deň vyčleniť si 
čas, aby som sa zaoberal z po-
hľadu mesta možno parciálny-
mi problémami jednotlivcov či 
malých skupín ľudí. O  to viac 
ma však teší, ak dokážem po-
môcť aj v  takýchto záležitos-
tiach. Názory a  podnety ľudí 
sú pre mňa dôležité, dláždia mi 
takpovediac cestu k  cieľu, kto-
rým je prosperita a spokojnosť 
obyvateľov nášho mesta.

 � Absolvovali ste aj väčšie 
stretnutia s obyvateľmi?

Nemám problém stretnúť sa 
aj na širšom fóre, aby som si 
s  ľuďmi dokázal vydiskutovať 
názory a  stanoviská k  nosným 
témam diania v  Liptovskom 
Mikuláši. V ostatných týždňoch 
sa mi dvakrát „podarilo“ zaplniť 
zasadačku v  mestskom úrade 
k  téme modernizácie železni-

ROZHOVOR

Za pol roka primátorovania J. Blcháča navštívili poprední 
predstavitelia štátu mesto už dvakrát.

Primátor iniciuje stretnutia a diskusie s obyvateľmi s cieľom 
naplniť krédo Mesto formujeme všetci.
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ce. Som rád, že ľuďom nie je 
dianie v  meste ukradnuté, že 
nie sú apatickí a  dokážu prijať 
argumenty. Mrzí ma skôr vlna 
dezinformácií, ktorú v pravidel-
ných intervaloch šíri niekoľko 
jednotlivcov aj na sociálnych 
sieťach, či cez rôzne médiá 
s  cieľom navodiť ťaživú atmo-
sféru. Nitky v  týchto záležitos-
tiach poťahujú ľudia, ktorí sa 
ťažko zmierujú s  tým, že prišli 
o svoje stoličky.

 � Prakticky na väčšinu pod-
netov na sociálnych sieťach 
týkajúcich sa mesta ako pri-
mátor zareagujete, čo je v slo-
venských pomeroch stále oje-
dinelý jav…

Doba ide rýchlo dopredu. 
Uvedomujem si, že interakcia 
s obyvateľmi je potrebná aj ta-
kýmto spôsobom. Ľudia mi dali 
mandát a  je mojou úprimnou 
snahou, aby dostali odpoveď 
na relevantný podnet či požia-
davku. Aj cez sociálne siete si 
dokážeme vydiskutovať mno-
hé záležitosti a viem promptne 
zareagovať na dezinformácie 
a  nepravdy, ktoré sa práve in-
ternetom šíria veľmi rýchlo. Po-
prosím záujemcov, ktorí majú 
na mňa nejaké otázky a  chcú 
ich položiť cez sociálnu sieť, 
aby tak urobili cez oficiálny 
facebook mesta Liptovský Mi-
kuláš.

facebook.com/MestoLM

 � Aj z drobností sa skladá mo-
zaika spokojnosti obyvateľov 
so životom v  meste. Spome-
niete si na niektoré z nich, kto-
ré ste riešili?

Z ostatného obdobia ich nie-
koľko spomeniem. Napríklad 
polievanie ulíc počas horúčav, 

či riešenie parkovania v  nie-
ktorých uliciach. Za významné 
považujem, že sa mi podarilo 
urovnať spory so spoločnosťou 
FIN.M.O.S., vďaka čomu udr-
žíme osvetlenie v  prevádzky 
schopnom stave a  vytvoríme 
predpoklad pre jeho obno-
vu do budúcnosti. V  júni sme 
odovzdávali dve investície za 
milión eur. Išlo o  parkovacie 
plochy s prístupovou cestou na 
Majerskej a novú materskú ško-
lu v Okoličnom pre 40 detí.

 � Liptovský Mikuláš neobchá-
dzajú ani najvyšší ústavní čini-
telia. Za uplynulého pol roka 
ho navštívili všetci. Pri akých 
príležitostiach?

Pán prezident Andrej Kiska 
tu bol už dvakrát, jednak ne-
dávno pri odhaľovaní Štefáni-
kovej piety pred Akadémiou 
ozbrojených síl, a  potom pri 
celoštátnych oslavách ukonče-
nia 2. svetovej vojny. Pri tejto 
príležitosti navštívili Liptovský 
Mikuláš aj premiér Robert Fico, 
či predseda parlamentu Peter 
Pellegrini a  ďalší. Úprimne im 
ďakujem za ich záujem o  naše 
mesto a región.

 �Na druhej strane ste sa s mi-
nistrami a  premiérom stretli 
na výjazdovom rokovaní vlá-
dy SR v  Ružomberku. Aký prí-
nos malo toto stretnutie pre 
mesto a región?

Myslím si, že značný, ak už 
nechcem použiť výraz, že ob-
rovský. Získali sme 430  tisíc 
eur z  externých zdrojov, ktoré 
poslúžia rozvoju mesta. Spo-
meniem len protipovodňové 
opatrenia v  Ploštíne a  Pod-
brezinách, peniaze pre miku-
lášsku nemocnicu a  hokejové 
talenty. Vláda poverila ministra 

školstva, aby v  budúcoročnom 
rozpočte hľadal možnosti na 
vyčlenenie financií na rekon-
štrukciu zimného štadióna. Pe-
niaze dostanú aj mnohé ďalšie 
sídla okresu.

 � Ešte väčší objem peňazí do-
stane región na inú aktivitu. 
Ktorú?

Presne tak. Nezabúdajme na 
ďalšiu finančnú injekciu, ktorá 
taktiež pomôže mestu a  celej 
spádovej oblasti. Na podporu 
vytvárania pracovných miest 
pre mladých v  regióne vláda 
vyčlení 729 tisíc eur.

 � Pristavme sa pri mladých 
ľuďoch. Myslia predstavitelia 
radnice aj na nich? Vytvárate 
im mesto podmienky pre ich 
osobnostný rozvoj, aby mali 
záujem v  meste zotrvať aj 
v budúcnosti?

Verím, že áno. Symbolicky 
pilinami sme ešte v  máji po-
krstili vynovený skatepark. Páči 
sa mi, že mladí ľudia plánujú 
v  budúcom roku zorganizovať 
festival. Vyplynulo to z  rozho-
vorov, ktoré som absolvoval 
s  predstaviteľmi Rady mládeže 
v našom meste. Bol by som rád, 
keby  mladí porozmýšľali nad 
projektmi pre nich, ktoré by 
sme mohli zrealizovať v  rámci 
participatívneho rozpočtu. Zo-
pakujem aj to, že vláda podporí 
vytváranie pracovných miest 
pre mladých v regióne.

 �Na opačnej strane vekového 
spektra sú mikulášski seniori.

Nezabúdame ani na nich. 
V  rámci programu aktívne 
starnutie dostali štyri kluby dô-
chodcov notebooky. Seniorom 
slúžia v rámci klubovej činnosti 
na získanie a rozvoj vedomostí 
a  zručností v  oblasti informač-
no-komunikačných technoló-
gií.

 � Pozrime sa na rozvoj turiz-
mu. Naposledy medzi obyva-
teľmi zarezonovalo vyľudňo-
vanie stredu mesta. Hľadáte 
riešenia, ako tento negatívny 
trend zvrátiť?

Myslím si, že v  tomto Miku-
láš nejako nezaostáva oproti 
iným mestám, ale ani ich ne-
predbieha. Vyľudnené centrá 
trápia aj obyvateľov okolitých 
miest. Príčin je viacero. Hľadám 
však riešenia. Pre turistov sme 

zatraktívnili centrum, cez infor-
mačné centrum sme napríklad 
pripravili nový produkt, akým 
je prehliadka najstaršej pamiat-
ky Kostola sv. Mikuláša, alebo 
sprievodcovskú trasu o  miku-
lášskych tradíciách. Spome-
niem aj množstvo letných terás, 
ktoré oživili stred mesta. Poda-
rilo sa nám zrealizovať predaj 
Domu služieb, po jeho pláno-
vanej prestavbe a rozšírení po-
nuky služieb a obchodov v jeho 
útrobách by malo byť centrum 
mesta opäť o  čosi atraktívnej-
šie. Keďže som sa stal predse-
dom Združenia miest a  obcí 
Liptova, verím, že aj z  tejto 
pozície pomôžem, spolu so 
starostami obcí a mesta okresu, 
rozvoju regiónu najmä v oblas-
ti dobudovania infraštruktúry 
a  rozvoja cestovného ruchu. 
Čoskoro budú môcť obyvatelia 
a  návštevníci využívať internet 
zadarmo, keďže centrum po-
kryjeme sieťou wi-fi. Z  našej 
iniciatívy pripravujeme zalo-
ženie občianskeho združenia 
s  pracovným názvom Mikuláš-
ske námestie. Cieľom je zapojiť 
prevádzkovateľov a  majiteľov 
objektov do prinavrátenia živo-
ta v centre.

 �Obzretie sa za polročným 
funkčným obdobím zakonči-
me pri športe. Najmasovejšie 
slovenské športy futbal a  ho-
kej sa v meste dobre etablova-
li a  popri vráskach aj potešili. 
Súhlasíte?

Samozrejme. Opätovne bla-
hoželám našim futbalistom, 
ktorí v druhej lige uhrali histo-
rické štvrté miesto. Po problé-
moch sme na nohy postavili aj 
mikulášsky hokej. Dokonca, boli 
sme v hre aj o extraligovú licen-
ciu, ktorú sme mali viac-menej 
dohodnutú od vedúcich pred-
staviteľov piešťanského hokeja. 
Po neserióznom správaní vede-
nia tamojšieho klubu sme od 
tejto možnosti upustili. Klub je 
pripravený dôstojne reprezen-
tovať mesto aj v 1. lige. Nezabú-
dame ani na našich špičkových 
kanoistov. V  júli som odovzdal 
Michalovi Martikánovi plake-
tu a  pamätný list za výborné 
umiestnenie v 3. kole Svetové-
ho pohára vo vodnom slalome, 
ktorý sa uskutočnil na domácej 
vode. Rozvoj športu pre všetky 
vekové kategórie u mňa zostá-
va prioritou. -js-

ROZHOVOR

Pre turistov zatraktívňujú centrum mesta.

http://www.facebook.com/MestoLM
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Most cez rieku Váh v predĺže-
ní Belopotockého ulice v  sú-
časnosti Železnice SR z  pro-
jektu nevylúčia. Vyplynulo 
to z  verejného stretnutia zá-
stupcov Železníc SR, projekč-
nej spoločnosti Reming Con-
sult a  predstaviteľov radnice 
s  obyvateľmi mesta Liptov-
ský Mikuláš.

„Áno, ten most je možné po-
staviť na niekoľkých miestach, 
ale sme v čase, keď to potrebu-
jeme začať hneď realizovať, aby 
sme výstavbu ukončili v  roku 
2020, pretože v roku 2020 mu-
síme dočerpať eurofondy,“ vy-
svetlil obyvateľom Jozef Tvrdoň 
z  odboru investorského zo Že-
lezníc SR, ktoré sú investorom 
modernizácie železnice a  do-
dal, že v  súčasnej dobe uva-
žovať o  akýchkoľvek zmenách 
projektu modernizácie železni-
ce je neskoro. „Je potrebné poč-
kať na štúdiu realizovateľnosti, 
ktorá je jednou z  podmienok 
pre čerpanie financií na pro-
jekt z eurofondov a mala by byť 
vypracovaná v  priebehu sep-
tembra 2015. Dovtedy by všet-
ky aktivity týkajúce sa zmien 
v projekte mohli samotný pro-
jekt ohroziť,“ dovysvetlil primá-
tor mesta Liptovský Mikuláš Ján 

Blcháč. Radniční upozorňujú, 
že kvôli prehnanej aktivite nie-
ktorých jednotlivcov sa môže 
modernizácia železnice okolo 
mesta skomplikovať či zastaviť. 
Podľa primátora to však nebu-
de chyba vedenia, pretože… 
„robíme všetko, aby sme mo-
dernizácii napomohli.“

Obyvatelia navrhovali po-
čas stretnutia s  investorom 
a  projektantom ako jednu 
z  možností riešenia ich nespo-
kojnosti s  výstavbou mosta na 
Belopotockého ulici postaviť 
most niekde inde. „Ak začne-
me teraz špekulovať nad iným 
mostom na inom mieste, ja sa 
pýtam, kto zaplatí škody pro-
jektantovi? Železnice musia 
urobiť s projektantom dodatok, 
aby vyprojektoval nový most, 
nové inžinierske siete, kúpili 
sme nejaké pozemky, kto za-
platí škodu z  tých pozemkov? 
A  následne, keď vyprojektu-
jeme most niekde inde, za pol 
roka sa tu stretneme zasa s iný-
mi občanmi, ktorí budú chcieť 
opäť most inde,“ polemizoval 
Jozef Tvrdoň počas stretnutia.

Primátora zaviazalo uznese-
nie mestského zastupiteľstva 
rokovať so železnicami o  opti-
malizácii dopravných spojení 

budúcej železničnej a  autobu-
sovej dopravy s  mestom. „Po 
začatí stavby budem rokovať so 
železnicami. Aká bude však ich 
reakcia, zaručiť neviem,“ podo-
tkol šéf radnice, na slová kto-
rého následne reagoval Jozef 
Tvrdoň. „Každá zmena v čase re-
alizácie by mohla projekt ohro-
ziť, pretože môže evokovať, 
že sme napríklad asi neférovo 
súťažili, že sme manipulovali 
s touto súťažou. Zrazu nebude-
me stavať most, vzniknú otázky 
prečo sme pôvodne uvažovali 
s  mostom a  teraz nie, je preto 
ťažké teraz povedať, ako bude-
me reagovať,“ poznamenal.

Celá etapa modernizácie tra-
te v úseku Liptovský Mikuláš – 
Poprad Tatry by mala stáť 1,8 
miliardy eur. Niektorí Liptov-
skomikulášania však nesúhlasia 
so súčasným projektom, ktorý 
obsahuje aj premostenie rieky 
Váh. „My tento most realizuje-
me, pretože je tu väčšia vôľa, 
pretože sme dostali územné 
rozhodnutie a  ja sa teda pý-
tam, kde ste boli, občania, keď 
sa robilo v  roku 2009 územné 
rozhodnutie? Je možných sto 
variant riešení. Ale vy chce-
te od nás, aby sme stavbu za 
600 miliónov, ktorú robíme už 

od roku 2006 zrazu zastavili 
a  riešili most za 4 milióny. My 
sme investor a  budeme stavať 
v  zmysle stavebného povole-
nia,“ ukončil na stretnutí s  ne-
spokojnými obyvateľmi Tvrdoň.

Podľa zástupcu z  projekčnej 
spoločnosti Reming Consult, a. 
s., ktorá projektovala moderni-
záciu železničnej trate na ce-
lom úseku Žilina – Košice, sa pri 
takejto stavbe nedá vyhovieť 
všetkým. „Nikdy sa nepodarí 
navrhnúť líniový projekt tak, 
aby boli spokojní všetci obča-
nia. Vždy sa to niekoho bytost-
ne dotkne.“

Stretnutie s  občanmi k  mo-
dernizácii železnice inicioval 
primátor za posledný mesiac už 
druhýkrát. Na panelovej disku-
sii, v ktorej bol predstavený pro-
jekt investorom a  projektan-
tom sa zúčastnili aj zástupcovia 
spoločnosti Dopravoprojekt, 
ktorá robila odborný posudok 
k  premosteniu rieky Váh mos-
tom v predĺžení Belopotockého 
ulice. Posudok vyhodnotil most 
ako potrebný.

Záznam z verejného stretnu-
tia k  prerokovaniu modernizá-
cie železničnej trate nájdete aj 
na mestskom facebooku face-
book.com/MestoLM. -red-

Odborníci sa zhodli, most teraz vynechať nemôžu
SPRAVODAJSTVO

Vizualizácia mostu v predĺžení Belopotockého. 
Foto: Reming Consult, a. s. 
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Pozastavená možnosť vý-
stavby rodinného domu, 
nezrealizovaný príjem do 
rozpočtu mesta za predaj 
pozemku či znemožnenie 
výstavby parkovacích miest 
s  novým chodníkom k  mest-
skej polícii, to všetko sú 
dôsledky zdržania sa hlaso-
vania niekoľkých poslancov 
počas zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. 

Ôsmi opoziční a  nezávislí 
poslanci podmienili svoje hla-
sovanie a  úmyselne nepod-
porili predaj a  nájom majetku 
pre obyvateľov mesta a  jednu 
firmu. „Máme na stole materi-
ál, kde zistíte, že potrebujete 
aj naše opozičné hlasy. Preto 
chcem požiadať o  prestávku 
pred hlasovaním a  o  stretnu-
tie, na ktorom si ujasníme, či 
je možné vyhovieť našej po-
žiadavke. V  prípade ÁNO uvi-
díme, ako sa zachováme pri 
hlasovaní, v  prípade NIE takis-
to,“ povedal pred hlasovaním 

o  predaji majetku poslanec za 
Staré mesto a  predseda klubu 
KDH, NOVA, SDKÚ-DS Vincent 
Kultán.

Na prijatie uznesení bol po-
trebný súhlas trojpätinovej 
väčšiny poslancov. Odpredaj a 
nájom majetku podporili v pro-
spech obyvateľov len prítomní 
koaliční poslanci a niektorí ne-
závislí poslanci.

„Veľmi ma to mrzí, pretože 
napríklad pán Drengubiak je 
obyčajný človek, ktorý chce 
stavať rodinný dom a  tým, že 
to dnes neprešlo, rodinný dom 
nepostaví,“ vyjadrila sa Renáta 
Todáková z  majetko-právneho 
oddelenia mikulášskej radni-
ce. Branislav Drengubiak by na 
pozemku, ktorý mal byť prístu-
povou cestou k  jeho plánova-
nému domu, navyše vybudoval 
cestu na vlastné náklady. Tú by 
po vydaní kolaudačného roz-
hodnutia previedol do majet-
ku mesta za symbolické euro. 
Cesta mala slúžiť na ďalší rozvoj 

územia pre individuálnu byto-
vú výstavbu prípadne ďalším 
investorom. „Cesta by slúžila 
aj ostatným, nie len nám, aj 
s kanalizáciou mala byť dimen-
zovaná aj pre ostatné domy,“ 
uviedol sklamane Branislav 
Drengubiak, majiteľ pozemku, 
na ktorom mal toto leto začať 
stavať dom. 

„Pána Drengubiaka poznám 
a neviem, čo s tým má spoloč-
né, vlastne sa poslanci, ktorí 
nehlasovali, alebo sa zdržali, 
pomstili jemu za to, že sa chceli 
pomstiť mestu. Bol to dosť ne-
vhodný spôsob, ako vytrestať 
občana za to, že sú nejaké roz-
pory medzi opozíciou a  koa-
líciou. Bol by som rád, keby sa 
to neopakovalo v  budúcnos-
ti,“ uviedol počas zasadnutia 
poslanec za Demänovú, Bodice 
Štefan Ganoczy ((SNS, SMER-
SD, SDS, SZ).

Mesto tiež kvôli nehlasova-
niu poslancov prišlo o  značný 
príjem, keďže nebol odpreda-

ný mestský pozemok v katastri 
Demänovej opäť súkromnej 
osobe. Malo ísť len o vysporia-
danie majetku, ktorý je súčas-
ťou rodinného domu. Dotyčný 
vlastník si chcel robiť na po-
zemku stavebné úpravy. Teraz 
musí čakať do najbližšieho za-
sadnutia mestského zastupiteľ-
stva, ktoré bude pravdepodob-
ne až na jeseň.

Poslanci tiež neodobrili in-
vestičný zámer Masto Real vy-
budovať šesť parkovacích miest 
a chodník k mestskej polícii. 

Mestské zastupiteľstvo malo 
prerokovávať tento bod na svo-
jom zasadnutí už 25. júna, kedy 
však časť poslancov z rokovania 
odišla a na schválenie bola po-
trebná ich trojpätinová väčšina. 
Sálu vtedy opustili prevažne tí 
poslanci, ktorí sa zdržali hlaso-
vania za predaj majetku oby-
vateľom aj počas zasadnutia 7. 
júla.

 -red-

Poslanci podmienili hlasovanie a poškodili ľuďom
SPRAVODAJSTVO

Keby vrtuľníky lietali z  heli-
portu, ich vzlety a  pristátia 
by boli obmedzené. Vyplýva 
to z  odporúčania minister-
stva zdravotníctva, ktoré po-
sudzovalo vplyv heliportu na 
životné prostredie. Keďže ob-
jekt heliport v súčasnosti ne-
existuje, môže dnes investor 
lietať z  pracovnej plochy ne-
obmedzene.

„Ako úrad by sme požadovali 
od investora lietať v  určitých 
koridoroch, aby ľudí čo najme-
nej zaťažoval hluk. Ak by boli 
sťažnosti, vedeli by sme ich 
preniesť na prevádzkovateľa. 
Všetko je o  komunikácii. Tieto 
pravidlá by sme si mohli s  in-
vestorom dohodnúť v prípade, 
že si bude môcť požiadať o prá-
voplatné územné rozhodnutie. 
Teraz však investor môže lietať 
z  provizórnej plochy takpove-
diac bez množstevného ob-
medzenia. Ako mesto nemáme 
možnosť zasiahnuť,“ vysvetlil 
primátor Ján Blcháč, ktorého 
mrzí, že kauza, ktorá vznikla 
v rokoch 2011 až 2013, je stále 
na stole a musí sa ňou zaoberať. 
„Zdedili sme problém, musíme 

ho riešiť, pritom niektoré mé-
diá kauzu použijú proti nám, 
aby nás zdiskreditovali,“ podo-
tkol. Nový Čas napríklad vydal 
15. júla článok, v ktorom hneď 
v  titulku uviedol nepravdivé 
skutkové tvrdenie (jeho zne-
nie: „Blcháčov heliport preverí 
polícia!“). Znenie titulku bolo 
zavádzajúce, evokovalo dojem, 
že primátor Ján Blcháč je vo 
vlastníckej štruktúre heliportu. 
Pravdou je, že primátor nikdy 
heliport nevlastnil, nemal, ani 
nemá k  nemu akýkoľvek ma-
jetkoprávny vzťah, personál-
ne a  majetkové prepojenia, či 
už so samotným heliportom, 
alebo so spoločnosťou, ktorá 
heliport či projekt výstavby 
heliportu vlastní. Po ďalšom 
zavádzajúcom príspevku No-
vého Času radnica opätovne 
podľa zákona požiadala o  zve-
rejnenie opravy. V  novinách 
zavádzajúce znenie uverejne-
ných informácií uznali a opravu 
uverejnili. Za ostatné obdobie 
išlo už o  druhý mediálny atak 
voči osobe primátora zo strany 
Nového času. „Bol by som rád, 
keby sa kauza už uzavrela, aj 

keď tuším, že ešte nie sme na 
konci. Záležitosť nijako netla-
číme, nechávame veci plynúť 
a uvidíme, čo z tejto témy, kto-
rá už traumatizuje obyvateľov 
Mikuláša vzíde.“ V  článku re-
daktorka Nového Času riešila 
aj otázku mimosúdnej dohody 
o  urovnaní škody uzatvorenej 
so spoločnosťou Elan. Dohoda 
je však od počiatku neplatná. 
Vyplýva to z  právnej analýzy, 
ktorej výsledky dostala radnica 
v  júni. Prostredníctvom doho-
dy mali súčasní predstavitelia 

radnice záujem urovnať spor 
s  investorskou spoločnosťou 
Elan. „V  januári sme konali 
v dobrej viere, aby sme sa vyhli 
problémom, ktoré mali v  Mar-
tine, či Pezniku, ktorým hrozia 
miliónové exekúcie, či nútené 
správy,“ pripomenul primátor 
Ján Blcháč. Oznámenie o  ne-
platnosti mimosúdnej dohody 
o urovnaní škody zaslala radni-
ca aj spoločnosti Elan, ktorá je 
investorom v projekte heliport.

 -red-

Z heliportu by sa lietalo obmedzene

Heliport by mal stáť v blízkosti aquaparku.
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OFSETOVÁ 
A DIGITÁLNA 
TLAČ

REPRO.SKWWW.

Lipt. Mikuláš, Hodžova 1160
tel./fax: 044/552 09 78, objednavky@repro.sk

KATALOGYLETAKY.SKWWW.

hrad rotunda ožíva 
príbehmi draka demiána!

8. august 2015  
drakológia
28. - 29. august 2015  

demián a čáry máry

predpredaj na www.gopass.sk  www.jasna.sk

 nočné putovanie lanovkami na chopok
 majster n, drakoveda a všetci šialení vedci
 trojhlavý drak chŕliaci oheň 
 množstvo hier a rozprávok
 dračie špeciality

Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
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STREDOSLOVENSKÁ 
ENERGETIKA, A. S.,

HĽADÁ

dodávateľ elektriny a plynu s 90-ročnou 
tradíciou na energetickom trhu,

obchodného partnera na prevádzkovanie 
partnerského zákazníckeho centra SSE 
v Liptovskom Mikuláši
(pre obchodné zastúpenie).

Bližšie informácie vám 
poskytneme na telefónnom 
čísle +421 907 794 520 
alebo  emailom:
iveta.hreusova@sse.sk.

 

Univerzita tretieho veku 
Akadémia ozbrojených síl  

generála Milana Rastislava 
 

Univerzita tretieho veku je aktivita Akadémie ozbrojených síl 
gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši zameraná na ďalšie 
vzdelávanie ľudí od 45 rokov, ktorá v akademickom roku 
2015/2016 ponúka štúdium: 

� vo všeobecnom ročníku (už nepovinnom!!!), 
 
v študijných odboroch: 
� environmentálna výchova, 
� anglický jazyk pre začiatočníkov, 
� anglický jazyk pre pokročilých, 
� konverzácia v anglickom jazyku, 
� počítače a internet pre začiatočníkov, 
� počítače a internet pre pokročilých, 
� dejiny umenia, 
� matematika s ľudskou tvárou, 
� telesná výchova pre seniorov, 
 
a v kurzoch: 
� vesmír okolo nás, 
� MS Excel –  pre mierne pokročilých. 
 

Informácie o obsahu študijných odborov spolu s aktuálnym cenníkom 
a prihláškou na štúdium nájdete na stránke www.aos.sk/utv. 
 
Kontakt: e-mail: u3v@aos.sk; tel. č.: 0960 423 018, 0960 422 506 
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HOTEL 

CHOPOK 
                        WWW.HOTELCHOPOK.SK 

SVADBY, RODINNÉ OSLAVY, STUŽKOVÉ, PLESY, FIREMNÉ VECIERKY  
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nový
design
nový

design

kúsok orientu aj u náskúsok orientu aj u nás
ilustračné foto

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
 U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• 

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

w w w . j a s n a s c . s k

JASNA SHOPPING CITY
L I P T O V S K ¯  M I K U L Á ·

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 
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Vývozom odpadu do Hrádku strácame 90-tisíc ročne

Kompostéry pre obyvateľov rodinných domov 
budú zadarmo 

O  ďalších 90  tisíc eur ročne 
prichádza mesto vývozom 
odpadu do Liptovského 
Hrádku. Od 1. októbra bude 
Liptovský Mikuláš zvážať od-
pad na zberný dvor v Okolič-
nom. Odtiaľ bude odvoz za-
bezpečený do lokality, ktorá 
vzíde z obstarávania dodáva-
teľa na odvoz a  zneškodňo-
vanie odpadu.

Podľa slov vedúcej odboru 
financií Marty Gutraiovej na ta-
kýto systém vývozu nenastavi-
lo predošlé vedenie mesta roz-
počet. „Každý obyvateľ by mal 

za odpad platiť ročne 28 eur, 
platí však len niečo cez 22, čiže 
mesto musí pokrývať stratu pri-
bližne 6 eur na obyvateľa.“ Od-
pad sa do Hrádku nebude voziť 
kvôli tomu, že tamojšia samo-
správa predčasne vypovedala 
zmluvu mikulášskej radnici.

Od septembra 2014 sa vyváža 
odpad z mesta do Liptovského 
Hrádku na základe zmluvy o in-
terkomunálnej spolupráci. Sta-
lo sa tak po uzatvorení skládky 
vo Veternej Porube, kde mesto 
vyvážalo a ukladalo odpad dlhé 
roky. „Zopakujem, že sme prišli 

o 1,5 miliónov eur, keďže nebo-
li dostatočne využité kapacity 
existujúcej skládky a  vďaka jej 
predčasnému uzavretiu musí-
me náklady hradiť z  vlastných 
zdrojov. Situácia, že niekto pri-
pravil mesto o  možnosť sklád-
kovania vo Veternej Porube, nie 
je dobrá,“ konštatoval primátor 
Ján Blcháč.

Ak by sa odpad mohol opäť 
ukladať v  meste a  jeho okolí, 
redukovali by sa náklady a po-
platok za komunálny odpad. 
V  územnom pláne mesta od 
roku 1992 figuruje možnosť 

vybudovať skládku v  lokalite 
Miláčovce.

Šéf radnice problematiku rie-
ši. Vzhľadom na krátkosť času 
sa možnosti zúžili na verejné 
obstarávanie dodávateľa na 
odvoz a  zneškodňovanie zlo-
žiek komunálneho odpadu. Do-
dávateľ bude vybratý z  uchá-
dzačov v  obchodnej verejnej 
súťaži. Odborníci pripravujú 
odporúčania, ako v perspektíve 
niekoľkých desaťročí zvládnuť 
likvidáciu odpadu.

 -lm-

Predstavitelia mikulášskej 
radnice majú záujem zlepšo-
vať životné prostredie v mes-
te zvýšením zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných 
odpadov. Jednou z  možnos-

tí podpory tejto myšlienky 
je zhodnocovanie biologic-
ky rozložiteľného odpadu 
v kompostéroch.

„Mesto by chcelo na nákup 
kompostérov využiť finančné 

prostriedky získané z  grantov. 
Vypracujeme projekt na zís-
kanie peňazí na financovanie 
kompostérov,“ uviedla Má-
ria Lošonská z  mikulášskeho 
mestského úradu. Kompostéry 
mesto následne poskytne bez-
platne obyvateľom rodinných 
domov, pričom by sa do nich 
ukladal biologicky rozložiteľný 
odpad zo záhrad. Podobným 
spôsobom by radnica poskytla 
kompostéry pre školské zaria-
denia na zhodnocovanie ku-
chynského odpadu. „Umiest-
nením kompostérov by sa 
obyvateľom rodinných domov 
znížili náklady na odvoz odpa-
du a mestu prevádzkové nákla-
dy na jeho zhodnotenie. Nákup 
zariadení pre školy by umožnil 
spracovanie odpadu, ktorý 
vznikol počas dňa. To znamená, 

že by neboli potrebné nádoby 
na jeho zhromažďovanie, ne-
bol by už potrebný ani odvoz 
do zariadenia na spracovanie 
odpadu. Školám by to celý pro-
ces uľahčilo a zracionalizovalo,“ 
vysvetlila bližšie prednostka 
Mestského úradu v Liptovskom 
Mikuláši Martina Kapitáňová.

Radnica prostredníctvom 
mestskej facebookovej stránky 
robí prieskum záujmu o  kom-
postéry. „Budeme radi, keď sa 
Mikulášania aj prostredníc-
tvom sociálnej siete vyjadria, či 
by o  kompostér do svojej do-
mácnosti mali záujem. Chceme 
zistiť, koľko asi kompostérov 
bude potrebných. Prieskum 
robí v  rámci projektu aj exter-
ná firma,“ uviedol viceprimátor 
mesta Liptovský Mikuláš Rudolf 
Urbanovič.

ÎIVOTNÉ PROSTREDIE

Kompostéry získajú
obyvatelia rodinných domov zadarmo.

Žiadame o peniaze na odstránenie čiernych skládok
Do historicky prvého progra-
mu na odstraňovanie takzva-
ných čiernych skládok sa 
zapojila mikulášska radnica. 
V Liptovskom Mikuláši sa na-
chádza až šesť čiernych sklá-
dok, preto sa vedenie radnice 
rozhodlo túto environmen-
tálnu škvrnu na tvári mesta 
odstrániť. Samospráva žiada 
o poskytnutie dotácie 35 tisíc 
eur.

Program vyhlásilo minis-
terstvo životného prostredia 
prostredníctvom Environmen-

tálneho fondu. Ak samosprá-
va získa peniaze, musí čierne 
skládky odstrániť do konca 
novembra tohto roku. „Po od-
stránení skládok zlepšíme ži-
votné podmienky obyvateľov 
v  ich bezprostrednej blízkosti, 
ale aj širšom okolí. Mesto je tiež 
významným centrom turizmu 
a  odpad vedľa ciest, či na ve-
rejných priestranstvách nepri-
spieva k  jeho dobrému obrazu 
v očiach návštevníkov,“ upozor-
nil primátor. Podiel radnice na 
financovaní projektu je vo výš-

ke piatich percent.
Na najväčšej čiernej skládke 

na Priemyselnej sa nachádza 
300 ton odpadu, čo je viac ako 
na všetkých ostatných sklád-

kach dokopy. Väčšie skládky sa 
nachádzajú aj v  Palúdzke, na 
Vrbickej ulici, či Liptovskej On-
drašovej.

 -js-

Čierna skládka na Priemyselnej ulici.
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V zbernom mieste predajne môžete venovať veci 
útulku a karanténnej stanici

V  mikulášskom útulku s  ná-
zvom Očami psa sa venujú, 
ako už názov napovedá, opus-
teným a túlavým psíkom. Útu-
lok zabezpečuje aj prevádzku 
karanténnej stanice, ktorá 
drží psíkov v izolácii počas ich 
karanténnej doby. 

To je rozdiel oproti útulku, 
kde môžu psíky ostať neobme-

dzený čas, pokiaľ nenájdu nový 
domov. „Snažíme sa im zabez-
pečiť tie najlepšie podmienky 
pre život a hľadáme im zod-
povedných majiteľov.“ uviedla 
Jana Dvořáčková z  Občianske-
ho združenia Očami psa, ktoré 
útulok prevádzkuje.

„Sme schopní riešiť aj ďalšie 
problémy v  súvislosti so štvor-

nohými miláčikmi. Odhaľuje-
me ich týranie, zabraňujeme 
rozširovaniu túlavých psov 
v  uliciach mesta a  podobne,“ 
pokračovala. 

Mikulášska radnica dlhodo-
bo finančne podporuje činnosť 
útulku a  karanténnej stanice. 
„Vítame záujem ľudí a  podni-
kateľských subjektov pomáhať 
útulku, ktorý neslúži len psí-
kom, ale zvyšuje bezpečnosť 
a  podporuje rast kvality života 
obyvateľov,“ dodal viceprimá-
tor Rudolf Urbanovič. 

Jedným z  podnikateľských 
subjektov podporujúcich útu-
lok je predajňa chovateľských 
potrieb Tatrapet shop situova-
ná na Kamennom poli. V  ob-
chode zriadili zberné miesto, 
cez ktoré môžu obyvatelia 

útulok dlhodobo podporovať. 
Zákazníci majú možnosť daro-
vať široký sortiment krmív či 
maškŕt a hračiek. Taktiež môžu 
venovať príslušenstvo na sta-
rostlivosť, ktoré majú v dobrom 
stave doma, ale ho už nepou-
žívajú. O  ďalšej konkrétnej po-
moci na základe požiadaviek 
útulku a  karanténnej stanice 
bude informovať personál pria-
mo v  predajni alebo prostred-
níctvom internetu. Po naplnení 
zberného miesta budú darčeky 
odovzdané pracovníkom útul-
ku. Prvé oficiálne prevzatie da-
rovaných vecí sa uskutočnilo 
13. júla. V aktivite venovať veci 
útulku budú v predajni pokra-
čovať aj naďalej po každom na-
plnení zberného miesta.

 -red-

Mesto v súlade so všeobecne 
záväzným nariadením robí zber 
zeleného odpadu z  rodinných 
domov. Zhodnocuje ho kom-
postovaním v areáli odpadové-
ho hospodárstva v Okoličnom. 
„Kompostéry by sme chceli 

zabezpečiť pre všetky rodinné 
domy, ak to má znížiť náklady 
v  súvislosti s  odpadmi. Ak by 
však bol niekto zásadne proti, 
stále má možnosť doviezť od-
pad na zberné dvory,“ dodala 
Mária Lošonská.

Kompostovanie je prírodný 
proces, pri ktorom sa rozkla-
dajú organické odpady pôso-
bením mikroorganizmov, vody 
a  kyslíka na humusové látky. 
Tie sa dajú opätovne použiť 
v  záhrade na zvýšenie pôdnej 

bonity. Kompostér je ideálny 
pomocník pri kompostovaní. 
Vyrobený je z  plastu, nádo-
ba nemá dno. Zvyčajne sa na 
ňom nachádzajú otvory na 
prevzdušňovanie a  dvierka na 
vyberanie kompostu. -js-

ÎIVOTNÉ PROSTREDIE / OZNAMY

V predajni je zriadené zberné miesto.

Oslavy 71. výročia 
Slovenského národného 

povstania
Oslavy 71. výročia 

Slovenského národného 
povstania

Oslavy 71. výročia 
Slovenského národného 

povstania

14.30
Promenádny koncert 
Mestského dychového orchestra
(Námestie osloboditeľov pred Múzeom Janka Kráľa)
15.00
Slávnostný pietny akt 
(Námestie osloboditeľov, Háj Nicovô)
Spevokol Brezinka Klubu seniorov Okoličné
Pietne akty v meste a mestských častiach:
28. 8. 2015 o 10.00 h   Pamätná tabuľa (Štúrova ulica)
28. 8. 2015 o 10.30 h Pamätná tabuľa (Palúdzka)
28. 8. 2015 o 13.00 h  m. č. Okoličné
28. 8. 2015 o 17.00 h m. č. Bodice
28. 8. 2015 o 18.00 h m. č. Demänová
29. 8. 2015 o 18.00 h m. č. Iľanovo
30. 8. 2015 o 14.30 h m. č. Ploštín  

preprava na Háj Nicovô zabezpečená  
(autobus pristavený pri Múzeu Janka Kráľa)

dňa 28. augusta 2015 (piatok) 
Námestie osloboditeľov a Háj Nicovô

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
OBLASTNÁ A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO 
ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
AOS gen. M. R. ŠTEFÁNIKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Vás pozývajú na

SNPProgram:
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Múzeum Janka Kráľa ponúka 
počas letných mesiacov svo-
jim návštevníkom výstavu 
s  názvom Príbehy modrých 
svadobných šiat.

Po vstupe do výstavnej siene 
návštevníka obklopia predme-
ty pochádzajúce spred desiatok 
rokov, vek tých najstarších pre-
sahuje storočie. A  ten celkom 
najvzácnejší predmet, ktorý dal 
výstave názov, má presne 143 
rokov. Sú to hodvábne svadob-
né šaty z  obdobia turnýrovej 
módy, v ktorých sa v roku 1872 
vydávala mladučká zemianka 
Jozefína Kiselyová-Tholt. Že-
ních Ján Kisely si ju odviedol 
do svojej kúrie v  Beňadikovej, 
kde prežili celý svoj život. Ich 

potomkov kľukaté životné 
cesty zaviedli i do Liptovského 
Mikuláša. A  do mikulášskeho 
Múzea Janka Kráľa sa v  roku 
1982 dostali aj spomínané 
svadobné šaty. Čas na šatách 
zanechal svoje stopy, a  tak je-
den z najvzácnejších textilných 
zbierkových predmetov múzea 
čakal v  depozitári na deň, keď 
mu bude vrátená aspoň časť 
dávnej krásy a  bude môcť byť 
vystavovaný i slúžiť na študijné 
účely ako doklad histórie odie-
vania na Slovensku.

Šaty čakali presne tri desaťro-
čia. V roku 2012 sa vo veku 140 
rokov dočkali. Vďaka dotácii 
z  rozpočtu Ministerstva kultú-
ry Slovenskej republiky sa ich 

reštaurovania ujala docentka 
Sylvia Birkušová. Šaty cestovali 
do Bratislavy a v priebehu roku 
2012 podstúpili „omladzovaciu 
kúru“.

Zreštaurované šaty si môžu 
návštevníci múzea pozrieť 
v  spoločnosti ďalších predme-
tov z beňadikovskej kúrie. Hoci 
sa rodinné sídlo Jána a Jozefíny 
dnešných čias nedočkalo, neje-
den výnimočný predmet nám 
aj po rokoch dokáže „vyroz-
právať“ príbehy zo života jeho 
niekdajších majiteľov, mnohé 
o  ich životných snaženiach, 
úspechoch či prehrách a  záro-
veň o dobe, v ktorej žili.

 Ľubica Rybárska 
 Múzeum Janka Kráľa

KULTÚRA/OZNAMY

Príbehy modrých svadobných šiat v múzeu

Slovensko naša zem je názov 
výstavy, ktorú si do 5. septem-
bra 2015 môžete v Centre Ko-
lomana Sokola v  historickom 
centre Liptovského Mikuláša.

Krásy Slovenska zachyte-
né objektívom fotoaparátu 
prezentujú na výstave troch 
ružomberských autorov: Iva-
na Kenéza, Igora Čombora 
a  Ľubomíra Schmida. „Výstava 
ponúka vzorku charakteristic-
kého rysu nás autorov, ktorým 
je pretrvávajúce zdôrazňo-
vanie krajiny ako takej. Pozo-

rovanie atmosféry, zachytá-
vanie krajinných nálad, farba 
a svetlo voľnej krajiny je i istým 
vnímaním prírody,“ povedal 
jeden z  autorov a  primátor 
Ružomberka Igor Čombor. 
Jeho liptovskomikulášsky ko-
lega Ján Blcháč poďakoval 
autorom za krásne diela. „Je 
to skutočne zaujímavý súbor 
fotografií. O  ich kvalite asi naj-
lepšie svedčí aj fakt, že ich vi-
deli aj v sídle OSN v New Yorku, 
v  Bruseli pri príležitosti Sveto-
vého dňa zeme a  v  mnohých 

svetových mestách. Teraz ich 
môže verejnosť obdivovať aj 
v  najstaršej budove v  centre 
nášho mesta,“ uviedol Blcháč. 
Na vernisáži nechýbal ani vi-
ceprimátor Liptovského Mi-
kuláša Rudo lf Urbanovič 
a  poslanec mestského za-
stupiteľstva a  predseda kul-
túrnej komisie Michal Paška. 
„Slovensko je skutočne krásna 
krajina a  táto výstava je toho 
ďalším dôkazom. Určite odpo-
rúčam každému, aby Slovensko 
spoznal aj prostredníctvom 

týchto vydarených fotogra-
fií,“ pozval Rudolf Urbanovič. 
Ako informovala Alena Che-
beňová, riaditeľka Liptovskej 
Galérie Petra Michala Bohúňa, 
pod ktorú patrí aj Centrum 
Kolomana Sokola, tri diela po 
výstave autori venujú galérii. 
„Obohatia náš zbierkový fond. 
Takúto pomoc si veľmi vážime. 
Už teraz sa tešíme na novem-
brové predstavenie všetkých 
diel, ktoré sme nadobudli po-
čas ostatných dvoch rokov,“ 
dodala. -mp-

Krásy našej zeme predstavujú vo fotografii
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Mikulášska radnica a  Mest-
ský hokejový klub 32 L. Miku-
láš majú stále záujem o extra-
ligovú licenciu. „Nemienime 
však nechať zneužívať meno 
nášho klubu na nátlak voči 
piešťanskému mestskému 
úradu,“ konštatoval mikuláš-
sky primátor Ján Blcháč.

„Koncom júna nám pred-
stavitelia ŠHK 37 Piešťany po 
vzájomnom rokovaní ponúkli 
možnosť postúpenia licencie 
piešťanského klubu na mikuláš-
sky klub. Pre nás to znamenalo 
príležitosť návratu na extraligo-
vý ľad. Dohodli sme sa na uspo-
riadaní športových záväzkov 

piešťanského klubu a  takisto 
náležitosti zmluvy o postúpení 
licencie, ktoré sme konzultovali 
s  právnikom Slovenského zvä-
zu ľadového hokeja,“ podotkol 
Ján Blcháč. Predseda predsta-
venstva MHK 32 Ivan Droppa 
vyjadril sklamanie, že Piešťany 
dohodnuté podmienky nena-
plnili. „Kroky vedenia piešťan-
ského klubu považujeme za 
neseriózne voči nám a  našim 
partnerom,“ uviedol. Mesto Lip-
tovský Mikuláš je 100% akcio-
nárom MHK 32. Ročne činnosť 
klubu dotuje sumou 130  tisíc 
eur. Ďalších 330 tisíc eur posky-
tuje cez podnik JL aréna na pre-
vádzkovanie štadióna a 60 tisíc 
eurami podporuje mládežnícky 

hokej. Liptovský Mikuláš vypa-
dol z hokejovej Extraligy v roku 
2010 kvôli znižovaniu počtu 
tímov z 12 na 10 a zdravotným 
problémom niektorých hráčov. 
„Extraliga by pre nás znamena-
la naplnenie ambícií, zvýšenie 
atraktívnosti hokeja pre divá-
kov a  prinavrátenie najvyššej 
súťaže do mesta, ktoré je jed-
nou z bášt slovenského hokeja,“ 
dodal Ivan Droppa. Mikulášsky 
klub je v  súčasnosti finančne 
aj personálne stabilizovaný. 
„V  roku 2015 sme odštartova-
li novú éru práce s  mládežou. 
Prevzali ju odchovanci miku-
lášskeho hokeja Martin Cibák, 
Milan Jurčina a Ján Laco,“ dodal 
primátor. -red-

Primátor Ján Blcháč spolu 
s  viceprimátorom Rudolfom 
Urbanovičom odovzdali 
dekrét futbalistom z  Mest-
ského futbalového klubu 
Tatran Liptovský Mikuláš. 
Ocenili športovcov za ich naj-
úspešnejšiu sezónu v histórii 
MFK, keďže  sa v  súťažnom 
ročníku 2014/2015 umiestni-
li na 4. priečke 2. futbalovej 
ligy.

„Je to vynikajúci úspech 
chlapcov, kolektívu, ale aj tré-
nerský a  funkcionársky. Za vý-
sledkami sa skrýva veľká drina 
a chlapci si takýto úspech zaslú-
žili,“ povedal sa zástupca šéfa 
radnice Rudolf Urbanovič.

Futbalisti MFK Tatran Liptov-
ský Mikuláš ukončili sezónu 
7. júna proti Seredi, kde dali 
bodku za zdarnou sezónou 
DOXXbet ligy.

„Reprezentácia v sezóne bola 
na vysokej úrovni. Výkon bol 

prejavom kvalitného mužstva 
a sme naň právom hrdí. Mesto 
je najväčší podporovateľ futba-
lu v Liptovskom Mikuláši a pre-
to ďakujem za jeho priazeň. 
Verím, že radnica nám zostane 
aj naďalej naklonená a spoloč-
ne so súkromnými sponzormi 
udržíme súčasnú úroveň fut-
balu v  Mikuláši. Máme záujem 
zotrvať v  druhej lige a  aj v  na-
sledovnej sezóne si vytýčime 
podobný cieľ ako vlani, čiže 
postup do prvej šestky. Aby 
sme zase mohli v nadstavbovej 
súťaži pôsobiť v  rámci celého 
Slovenska,“ prezradil prezident 
MFK Tatran Milan Mikušiak.

„Od včera máme novú vý-
zvu, nových hráčov a nové cie-
le. Súťaž, ktorá nás teraz čaká, 
určite nebude ľahká, a  keď 
chceme minimálne zopakovať 
výsledok, ako bol v  ostatnom 
ročníku, máme čo robiť,“ dodal 
tréner Juraj Sabol. -red-

Meno hokejového klubu nemienia nechať zneužívať

Futbalisti mali 
najúspešnejšiu sezónu
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Seniori na priehrade
V  rámci 40. výročia výstavby vodného 
diela Liptovská Mara sa Klubu seniorov č. 
1 podarilo stráviť pekný, poučný a naozaj 
relaxačný deň na priehrade. 

„Počas zaujímavej besedy nám riaditeľ 
Správy povodia horného Váhu Ružomberok 
Róbert Hok priblížil poslanie a význam tohto 
vodného diela. Po prehliadke útrob elektrárne 
sme sa plavili loďou po hladine tohto veľkole-
pého vodného diela. Z  lode sa nám naskytol 
nevšedný pohľad na Vysoké aj Nízke Tatry. 

Obdivovali sme krásy Liptova a  posudzovali 
možnosti, kde možno tráviť dovolenky, relaxo-
vať. Zhodli sme sa, že Liptovská Mara je naša 
pýcha, musíme si ju chrániť,“ konštatoval na 
konci výletu Ján Kováč z klubu.

Prostredníctvom Mikuláša vyslovil vďa-
ku Róbertovi Hokovi za prípravu nádhernú 
prezentáciu vodného diela a  pobyt. „Máme 
už svoje roky. Ešte sme niečo také nezažili. 
Vďaka vám máme krásne spomienky na celý 
život,“ dodal. -red-

Na Liptovskej Mare. Foto: Jozef Bátora

Občiansky servis jún 
2015

 
Vitaj na tomto svete…
V júni 2015 sa v Liptovskom Mi-
kuláši narodili:
Saskia Majdiaková, Nikolaj Sopóci, 
Jakub Galica, Viliam Chriašteľ, Ja-
kub Ambruž, Samuel Ambruž, Mi-
chal Murgoš, Jakub Tobias Vlha, Ni-
kola Lehotská, Adam Grűnvaldský, 
Selina Pačajová, Nella Smierčiako-
vá, Lucia Nemergútová, Ján Čech, 
Nataša Zaťková, Tamara Zaťková, 
Adam Kotuľák, Matúš Smolák, 
Gabriel Kuchárik, Denis Chren, To-
máš Psotka, Peter Kumančík, Nela 
Laurincová, Tobias Kupský, Alexis 
Vojtko, Adam Burdel, Filip Súster, 
Laura Gejdošová, Samuel Čáni, 
Izabela Monsbergerová, Mia Zaj-
denová, Ondrej Hanzel, Sofia Kello, 
Richard Šuna,

To životy sa ich navždy spojili, pre 
nich už osve v svete miesta niet…
Manželstvo uzavreli:
v  máji - Peter Hubka  – Katarína 
Mlynarčíková, Radovan Daliman  – 
Jana Húsková v  júni - Marián Vojt-
ko – Ing. Vlasta Obická, Michal Deb-
nár – Marianna Borončová, Jaroslav 
Cibák  – Mgr. Michaela Glembová, 
Martin Hrnčiar  – Petra Hercegová, 
Ing.Svetozár Buc  – Mgr.art. Ale-
na Plačková, Mgr. Matej Mikuš-
ka – Mgr. Barbora Balážová, Marek 
Jančuš  – Lucia Valentová, Michal 
Krátký  – Nikola Debnárová, Peter 
Mikuláš  – Silvia Bodnárová, Rado-
slav Šlauka – Bc. Kristína Bakošová, 
Mgr.Samuel Dorociak  – JUDr. Eva 
Hlavnová, Miroslav Uličný  – Naďa 
Melová, Lukáš Kubáň  – Katarína 
Hajduchová, Ing. Peter Kostelník 
PhD. – Ing. Darina Tyrpáková, Mar-
cel Nikoli  – Lucia Fabianová, Ro-
man Baláž – Simona Pačíková, Vla-
dimír Herceg  – Zuzana Konfálová, 
Marian Vozárik  – Andrea Olšová, 
Juraj Hliničan  – Božena Karcolová, 
Ing. Pavol Kubík  – Barbora Gon-
dová, Pavol Klonga – Mgr. Martina 
Jurčová, Lukáš Chovan – Ivana Ple-
vová, Viktor Černák  – Ing. Iva Ko-
renková, Martin Jurek – Mgr. Miro-
slava Vrábľová, Ján Líška – Martina 
Garabášová,

Je taká chvíľa. Skončí sa život, za-
čne spomienka…
Opustili nás:
Emília Zelená – 83r., Štefan Paraj 
– 46r., Vladimír Laco – 69 r., Mária 
Dzúrová – 79r., Ladislav Eliáš – 69r., 
Oľga Švanderová – 80r., Belo Pethö 
– 77r., Emília Hrnčiariková – 77r., 
Gizela Plávková – 86r., Alžbeta Lysá 
– 96r., Viera Jonerová – 64r., Anna 
Lichvárová – 71r., Anna Minariková 
– 72r., Peter Hamerský – 41r., Tibor 
Haviar – 61r., Viera Stanislavová – 
53r., Marta Hrivnáková – 92r.

SKÚŠKA SIRÉN
14. augusta 2015 o 12.00 h. bude 

v Liptovskom Mikuláši
kontrola skúšky vyrozumenia obyvateľstva 

dvojminútovým stálym tónom sirén.

Nájdete nás na facebooku    facebook.com/MestoLM

OPRAVY POČÍTAČOV, 
SATELITOV, TV ANTÉN

0910 612 750
www.digiservis.sk

SERVIS / SPRAVODAJSTVO

Odchytili psov
Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši do-
stala oznámenie od Občianskeho združe-
nia Očami psa a žiadosť obyvateľov Stošíc, 
aby vyriešila situáciu ohľadne nevhod-
ných podmienok na chov psov.

Ľudia vyjadrili obavu z  možného útoku 
psov, rozšírenia chorôb, pretože nebolo mož-
né zistiť, či zvieratá boli vakcinované alebo 
inak veterinárne ošetrované. Mestskí policajti, 
členky občianskeho združenia a zamestnanci 

Štátnej veterinárnej správy šli na miesto 6. 
júla. Po príchode sa všetci zúčastnení zhodli, 
že psy sú chované v zlých podmienkach bez 
dostatočného prísunu vody a stravy. Násled-
ne kontaktovali majiteľa psov, ktorý súhlasil 
s odchytom psov na jeho pozemku. Odchyte-
ní boli štyria kríženci, z nich boli traja dospelí 
jedinci a jedno šteňa. Následne ich umiestnili 
do útulku v Liptovskom Mikuláši.

 Igor Petra, mestská polícia.

Leto patrí kvalitnej hudbe
Mikulášsky jazzový festival, ktorý vstúpil 
už do druhej dekády, priniesol žánrovo 
pestrý program a vyzretú dramaturgiu.

Milovníci tohto hudobného štýlu sa na 
konci júla mohli tešiť na desať kapiel a  viac 
ako stovku špičkových muzikantov  z celého 
sveta. Ich nástroje sa v meste rozozvučali   v 
posledný júlový víkend. Festival odštarto-
val   poľský 16-členný big-band Jass Brass 
Consort, ktorý otvoril podujatie bezplatným 
vystúpením na mikulášskom námestí.

 Text a foto: Tibor Šuľa 

http://www.facebook.com/MestoLM
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Partneri:                                    

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Vás pozýva na

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO LM
Slovenský zväz telesne postihnutých

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Klub sclerosis multiplex

Slovenský zväz psoriatikov a atopikov Slovenska ZO LM
Back-Fit regeneračné centrum chrbtice

 Areál Lodenice, Nábrežie Janka Krála,  Liptovský Mikuláš
 

09.00 - 10.00  Prezentácia súťažiacich
10.00  Otvorenie 
 športového dňa zdravotne postihnutých
 súťaže na stanovištiach
 hod šípkami
 slalom pomedzi kužele so slepeckou palicou
 hod do plechoviek
 hod granátom 
 kolky
 hmatová identi�kácia
 lukostreľba
 ďalšie aktivity pre všetkých 
 zdravotne postihnutých občanov,
 ich príbuzných a známych
13.00  Vyhodnotenie a oceňovanie víťazov
13.30  Ľudová hudba Haluška hrá 
 do tanca i do spevu

Občerstvenie a zábava 
pre súťažiacich zabezpečené
Sladkosti pre deti a grilovačka
Meranie tlaku, hladiny cukru v krvi
Maľovanie na tvár
Prezentácia kompenzačných pomôcok
Jazda na handbiku

piatok 28. augusta  2015 

ŠPORTOVÝ
DEN

ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH

Voľný vstup pre všetkých 
členov i nečlenov 

občianskych združení 

V prípade nepriaznivého počasia 
náhradný program 

v priestoroch hotela Lodenica
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