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Vážení spoluobčania,
leto sa nám pomaly blíži k svojmu kon-

cu. Som rád, že aj počas letných dní, ktoré
zvyknú mať prívlastok „uhorková sezóna“,
vás môžeme informovať o najnovších aktivi-
tách mestskej samosprávy.

Keď som spomínal uhorkovú sezónu, tá
naše mesto, súdiac podľa udalostí uplynu-
lých týždňov, zoširoka obišla. Kým si školá-
ci vychutnávali sladké dva mesiace prázd-
nin a ich rodičia zaslúžené dovolenky,
v Liptovskom Mikuláši sa tvrdo pracovalo.
Aj počas leta sa totiž k slovu dostali viaceré
investičné akcie, na ktoré sme vyčlenili pe-
niaze v tohtoročnom mestskom rozpočte.

Kým sa školáci dostanú k týmto riad-
kom, budú už pre nich prázdniny len spo-
mienkou. Verím, že ich pri nástupe do škôl
či škôlok poteší modernizácia našich škol-
ských zariadení, do ktorej sme počas leta
investovali peniaze z mestskej pokladnice.
Pripravujeme aj rozsiahlu rekonštrukciu

školských zariadení, pri ktorej chceme v čo
najväčšej možnej miere využiť peniaze
z fondov Európskej únie.

Počas leta to nežilo len v aquparkoch či
na kúpaliskách, ale aj v historickom centre
nášho mesta. Týždeň čo týždeň sa pre-
sviedčame o tom, že usporiadanie Miku-
lášskeho leta bolo správnou myšlienkou.
V našom meste to neustále žije, čo oceňu-
jú nielen domáci, ale aj zahraniční návštev-
níci. Som rád, že v pestrej ponuke podujatí
Mikulášskeho leta si každý našiel niečo pre
seba a pozitívna odozva je pre nás tou naj-
lepšou odmenou a motiváciou pri príprave
ďalšieho ročníka.

Teší ma, že obdobie prázdnin využila
naša mládež aj na športovanie. V meste
postupne pribúdajú nové športoviská, kto-
ré prispievajú k zmysluplnému tráveniu voľ-
ného času mladých ľudí v Liptovskom Mi-
kuláši. Nielen pre nich je dobrou správou,
že onedlho v meste pribudnú ďalšie dve
moderné ihriská, na ktorých výstavbu sme

získali prostriedky z Nórskeho finančného
mechanizmu.

Ako som už spomínal, uhorková sezóna
nás obišla veľkým oblúkom a mesto sa
vďaka investíciám mesta a podnikateľov
stáva čoraz krajším. Okrem prác v školách
opravujeme aj miestne komunikácie, na
Nábreží dostala nový šat časť Nešporovej
ulice, ale nezabúdame ani na ostatné
mestské časti.

Na najväčšom sídlisku, na Podbrezi-
nách, riešime kritickú situáciu s parkova-
ním výstavbou viac ako stovky parkovacích
miest. Okrem toho opravujeme šatne fut-
balistom, ktorí nás dôstojne reprezentujú
v prvej lige.

Aktivít, ktoré robíme pre skvalitnenie ži-
vota vás, milí spoluobčania, je v meste ove-
ľa viac a o niektorých z nich sa dočítate na
nasledujúcich stránkach.

Foto: archív MsÚ
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Primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč nepredpokladá,
že by malo mesto kvôli hospo-
dárskej kríze šetriť na školstve,
bezpečnosti obyvateľov a ani na
sociálnych výdavkoch. Samo-
správa sa nechystá ani zaťažiť
vyššími daňami občanov a pod-
nikateľov. Oznámil to na augus-
tovom stretnutí s novinármi.

„S hospodárskou krízou a jej
dopadom na naše mesto boju-
jeme aktívne. Máme v meste re-
zervy, ktoré môžeme použiť na
preklenutie dopadov tejto krízy.
Hodnota majetku mesta sa od
roku 2007 zvýšila o takmer jed-
nu miliardu korún. Mesto naďa-
lej vlastní majetok nepotrebný
na plnenie svojich samospráv-
nych funkcií a ten môže reštruk-
turalizovať,“ zdôraznil primátor.
Vedenie radnice predpokladá,
že z predaja nepotrebného ma-
jetku získa zdroje na investičné
akcie, ktoré podľa primátora
jeho spoluobčania potrebujú
najviac. „Niektoré samosprávy

chcú vypínať verejné osvetlenie,
znižovať príspevky na cestovné
pre dôchodcov a zdravotne ťaž-
ko postihnutých. Naša samo-
správa sa týmto smerom nevy-
dá. Máme rozpracovaný kom-
plexný sociálny program, ktorý
chceme zachovať aj do budúc-

nosti a budeme ho ďalej rozví-
jať. Vzhľadom na uskutočnenú
rekonštrukciu verejného osvet-
lenia, vďaka ktorej sa už teraz
šetrí ročne približne 20 tisíc eur,

O nenávratný finančný prí-
spevok z fondov Európskej únie
na rekultiváciu skládky komunál-
neho odpadu v Okoličnom po-
žiada liptovskomikulášska
mestská radnica. Predloženie
žiadosti schválilo mestské za-
stupiteľstvo na mimoriadnom
zasadnutí.

„Problém skládky v Okolič-
nom je už niekoľko desaťročí
záťažou životného prostredia
obyvateľov nášho mesta. Roz-
hodli sme sa upraviť priestor
skládky do takého stavu, aby
mal minimálny nepriaznivý vplyv
na životné prostredie, keďže
v blízkosti sa nachádza vodný
tok Váh a priemyselná zóna,“
vysvetlil viceprimátor Pavel Bo-
bák.

Odpad sa vyberie, roztriedi
a spätne zhodnotí. Uloží sa do
novovybudovaného priestoru.
„Stavebne bude skládka vybu-
dovaná ako skládka na nie ne-
bezpečný odpad. Nachádzajú
sa tu odpady z čistiarní odpado-
vých vôd, stavebné či komunál-
ne odpady,“ priblížila Iveta Kle-
páčová z oddelenia životného
prostredia a poľnohospodárstva
na mestskom úrade.

Skládka v Okoličnom vznikla
z jám po ťažení štrku, ktoré boli
od roku 1985 zasypávané od-
padmi rôzneho druhu. V súčas-
nosti predstavuje plochu viac
ako 36 300 m2 s objemom ulo-
ženého odpadu skoro 135 000
m3.

v.

Radnica aktívne zmierňuje dôsledky hospodárskej krízy

Skládku v Okoličnom 
chceme zakonzervovať

my tmu na liptovskomikulášs-
kych uliciach nebudeme robiť,“
podotkol primátor. Práve na-
opak, radnica zaviedla efektívny
systém osvetlenia najfrekvento-
vanejších priechodov pre chod-
cov, kde sa v minulosti stávali
vážne dopravné nehody.

Za posledné dva roky mesto
dokázalo znížiť úroveň úverovej
zaťaženosti z takmer 60 na me-
nej ako 25 percent. Je to ďal-
ší  zdroj na čerpanie úverov na
rozvojové aktivity mesta aj
v čase hospodárskej krízy.

„Nebudeme zvyšovať dane,
a tak podporíme podnikateľov,
ktorí  aj za ťažkých podmienok
zamestnávajú občanov,“ pove-
dal Blcháč. Jednoduchšie zvý-
šenie daní by síce prinieslo do
rozpočtu mesta príjmy, túto ces-
tu však primátor odmieta.

Priestor pre šetrenie výdav-
kov hľadá vedenie liptovskomi-
kulášskej radnice skutočne se-
lektívne. Vďaka transparentné-
mu verejnému obstarávaniu
ušetrila samospráva pri realizá-

cii investičných akcií za prvý
polrok 2009 takmer sto tisíc
eur. „V oblasti výstavby vieme
šetriť len vďaka možnosti výberu
dodávateľa verejným obstaráva-
ním. Neprestaneme však plniť
svoju samosprávnu  funkciu.
Nebudeme šetriť na oprave ko-
munikácií a vytváraní parkova-
cích plôch, ktorých nie je dosť.
Na úpravu chodníkov, ciest ale-
bo parkovísk radnica vždy nájde
prostriedky,“ uistil jej šéf. Pred-
stavitelia mesta podľa vlastných
slov ani v časoch finančnej krízy
nedopustia, aby zanikli kultúrne
a športové hodnoty. Budú ich
naopak posilňovať a upevňovať.

Priestor vidí vedenie mesta
v efektívnejších spoločných ná-
kupoch materiálu, tovarov a slu-
žieb pre celú mestskú štruktúru,
ktorá okrem mestského úradu
pozostáva z 28 organizácií.

„Z hľadiska vytvárania pracov-
ných miest očakávame, že čo-
skoro budeme môcť ohlásiť reali-
záciu viacerých  projektov, ktoré
prinesú pracovné miesta a rozvoj
mesta i celého regiónu. Projekty
realizované za posledné dva roky
vytvorili viac ako 200 pracovných
miest. Svoje priestory chce
v L. Mikuláši v krátkej budúcnosti
stavať sieť rýchleho občerstvenia
Mc Donald a nové obchodné
centrum JYSK už kope základy.
Dúfam, že sa oživením trhov
zlepšia podmienky pre zamest-
návateľov, ktorí reštartujú svoju
výrobu a znovu zamestnajú tých,
ktorí teraz nedobrovoľne pobera-
jú dávky nezamestnanosti,“ do-
dal Blcháč. red.

Foto: archív MsÚ

Liptovský Mikuláš bude mať
nový moderný mestský rozhlas.
Rozhodli o tom poslanci mest-
ského zastupiteľstva na augus-
tovom zasadnutí.

Súčasná technológia mest-
ského rozhlasu je zastaraná
a neekonomická, v niektorých
mestských častiach nie je vô-
bec nainštalovaný. Jeho vysie-
lanie nemôže prijímať až 38 per-
cent občanov. Signálne rozvody
rozhlasu zachádzajú do korún
stromov, čím všeobecne ohro-
zujú obyvateľstvo v husto osídle-
ných častiach mesta.

„Vo viacerých prípadoch ide
o jediný zdroj informácií pre na-
šich spoluobčanov. Pre nás je
veľmi dôležité, aby občania
včas prostredníctvom mestské-
ho rozhlasu dostávali potrebné
informácie, napríklad o poru-
chách či prípadných odstáv-
kach vody,” vysvetlil Ján
Blcháč. 

Celkové náklady projektu na
modernizáciu predstavujú pri-
bližne 490 tisíc eur. Mesto ich
pokryje postupne z úspor, ktoré
získava nainštalovaním efektív-
nejšieho verejného osvetlenia.
Rozhlas bude vysielať prostred-
níctvom bezdrôtovej technoló-
gie buď priamo z mestského
úradu alebo z jednotlivých mest-
ských častí. Reproduktory by

mali byť umiestnené na stĺpoch
verejného osvetlenia.

Správu a dohľad nad systé-
mom je možné realizovať 24 ho-
dín denne aj na diaľku, čo
v podstatnej miere znižuje ná-
klad na servisné alebo iné zása-
hy do prevádzky siete.

Podľa analýz mestského roz-
hlasu z rokov 2007 a 2009 vy-
plýva, že technický stav siete
mestského rozhlasu je v nevy-
hovujúcom stave a vyžaduje nut-
nú rekonštrukciu. Množstvo re-
produktorov je skorodovaných
alebo zdemolovaných. Osade-
né sú na hrdzavých konzolách,
samostatných betónových, že-
lezných alebo drevených
stĺpoch. Terajšie rozvodne ve-
rejného ozvučenia sú zo 60. ro-
kov. Aby boli aspoň funkčné,
v 90. rokoch sa upravovali kon-
cové výstupy.

Obecný rozhlas v systéme
verejnej správy je jedným zo
spôsobov sprístupňovania infor-
mácií občanom, slúži na rôzne
oznamy a informovanie verej-
nosti o veciach legislatívnych,
spoločenských, vo veciach ve-
rejného poriadku, na odvysiela-
nie relácií spoločenského a kul-
túrneho významu, ako i na bez-
pečnostné hlásenia. Môže slú-
žiť i na komerčné účely a byť prí-
nosom v príjmovej oblasti.

Mesto získa moderný 
verejný rozhlas
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Zmiernenie nezamestnanosti
v Liptovskom Mikuláši je jednou
z prioritných úloh vedenia mest-
skej radnice. V priebehu rokov
2010 - 2011 by v meste a jeho
okolí malo vzniknúť viac ako
400 pracovných miest v prie-
mysle a službách.

„V súčasnosti pripravujeme
projekt na výstavbu hnedého
priemyselného parku. Realizo-
vať ho chceme po schválení žia-
dosti mesta o príspevok z euro-
fondov a to v lokalite Okoličné –
za Váhom,“ vysvetlil viceprimá-
tor Pavel Bobák.

Ide o prípravu územia o vý-
mere  približne päť hektárov na
vybudovanie hál pre výrobu
a služby. Malo by tak vzniknúť
viac ako 200 pracovných miest. 

„V súčasnosti pripravujeme
v spolupráci s odbornými pora-
denskými firmami zadanie pre
tento projekt, ktorý na základe
posúdenia jestvujúceho stavu
a predpokladov vývoja v oblasti
priemyslu a služieb v Liptove
a širšom okolí vytypuje možné
oblasti zamerania budúcej za-

mestnanosti v našom meste,“
priblížil viceprimátor. 

V prípade úspešnosti tohto
projektu by sa mohlo začať s vý-
stavbou v druhom polroku 2010.

Ďalšou lokalitou, ktorá posky-
tuje možnosť vytvorenia
nových  pracovných príležitostí,
je vybudovanie priemyselnej zóny
v lokalite Okoličné - Skleníky. Na
území o rozlohe viac ako dva hek-
táre pripravuje spoločnosť IPEC-
Real výstavbu priemyselných hál.
I v tomto prípade by sa malo vy-
tvoriť  približne 200 nových pra-
covných miest. Začať s výstavbou
by sa malo tiež v roku 2010. 

Význam pre zvýšenie zames-
tnanosti v našom meste má aj
rozvoj obchodnej vybavenosti,
ktorý reaguje na postupný rast
turistického ruchu v našom re-
gióne . „V roku 2010 sa pripra-
vuje výstavba ďalších obchod-
ných domov  v lokalitách na ulici
1. mája a tiež pri obchodnom
centre Tesco, kde je predpok-
lad vytvorenia ďalších približne
300 pracovných príležitostí,”
dodal Pavel Bobák. lm.

Samospráva pomohla obetiam 
tragédie v Handlovej 

Sumou 2500 eur prispela mikulášska samospráva na zmier-
nenie následkov banskej tragédie v Handlovej pre obete a rodiny
pozostalých.

„Ľudské utrpenie a bôľ stavia mosty medzi ľuďmi. Ja som sa
o tom presvedčil v uplynulých dňoch. Veľmi dôležité je to, že sa-
mospráva obstála
v takejto ťažkej chví-
li a to aj vďaka kole-
gom ako je Váš pán
primátor, ale i iné
samosprávy. Vďaka
takýmto prejavom
solidarity som pre-
svedčený, že naša
krajina nikdy nebu-
de stratená. Keď
naše srdcia krváca-
li, boli tu vaše
srdcia, ktoré nám boli nápomocné. Preto vám v mene svojom,
v mene pozostalých i občanov Handlovej ďakujem za gesto ľud-
skosti. Želám Vám, aby Boh ochraňoval vaše životy a celý Liptov-
ský Mikuláš,“ skonštatoval primátor Handlovej Rudolf Podoba na
augustovom mestskom zastupiteľstve. „Bolo to veľké nešťastie,
zvlášť preto, že sa v Handlovej tohto roku pripravujú na sté oslavy
začiatku priemyselnej ťažby uhlia. V súlade s naším princípom
solidarity sme pripravení aj do budúcna v takýchto prípadoch
reagovať,“ zdôraznil primátor L. Mikuláša Ján Blcháč.

Pri tragédii v Handlovej 10. augusta tohto roku zahynulo dvad-
sať baníkov a záchranárov. v.

Nové pracovné príležitosti
v meste prinesie rok 2010

Výstavba jedinečného špor-
tového stánku v meste Liptovský
Mikuláš sa môže začať. Od kon-
ca augusta má Dukla Banská
Bystrica v rukách platné staveb-

né povolenie na výstavbu novej
lodenice v Areáli vodného slalo-
mu Ondreja Cibáka v Liptov-
skom Mikuláši.

„Vyvinuli sme mimoriadne
úsilie, aby mohlo byť toto sta-
vebné povolenie vydané. Kom-

plikované boli hlavne záležitosti
preradenia pozemkov, ale všet-
ko sme zvládli a ministerstvo ob-
rany môže začať s výstavbou,“
povedal primátor Ján Blcháč.

Po viac ako troch de-
saťročiach v provizóriu
budú mať úspešní špor-
tovci vytvorené dôstojné
podmienky na svoju prá-
cu. Momentálne sa
koná verejné obstaráva-
nie. To bude trvať asi
dva až tri mesiace, po-
tom môže Dukla v spolu-
práci s mestom Liptov-
ský Mikuláš začať s vý-
stavbou. „Základný ka-

meň by sme mohli poklepať už
v poslednom mesiaci tohto
roku. Bude pre mňa zadosťuči-
nením, ak bude toto dielo slúžiť
našim úspešným vodákom a ve-
rejnosti už budúci rok,“ dodal
primátor. lm.

Vydali stavebné povolenie 
na novú lodenicu

Viac ako desať športovcov
z divokej vody začne od tohto
školského roka navštevovať
Centrum olympijskej prípravy
v našom meste. 

„Úlohou centra je podpora
výchovy budúcich olympijských
reprezentantov, u nás sa bude
zameriavať na vodácke športy.
Naši vodáci spĺňajú športové
kritériá a majú v Liptovskom Mi-
kuláši vynikajúce zázemie,“ vy-
svetlil primátor Ján Blcháč.

V súčasnosti vedenie mest-
skej radnice, ktoré iniciovalo
vznik takéhoto strediska, roku-
je s riaditeľkou Športového
gymnázia v Žiline i riaditeľom
Obchodnej akadémie v Liptov-
skom Mikuláši o forme a spô-
soboch činnosti. Isté však je,
že bude patriť pod Športové
gymnázium v Žiline. 

„Môže ho navštevovať ktorý-
koľvek talent vo vodnom slalo-
me z celého štátu, ktorý splní
podmienky prijatia. Infraštruk-
túru pobočky v našom meste
bude zabezpečovať Obchodná
akadémia v Liptovskom Mikulá-
ši. Študenti budú naďalej štu-
dovať na svojich školách,“ do-
plnil zástupca primátora Ján
Droppa.

Športovú činnosť desiatich
študentov budú zabezpečovať
odborní tréneri pôsobiaci v Lip-
tovskom Mikuláši ako detašo-
vanom pracovisku. „Do budúc-
nosti uvažujeme o perspektíve
dopĺňania vodáckych športov
o ďalšie, ako i o vlastnej sub-
jektivite, teda zriadení vlastnej
strednej športovej školy,“ do-
dal Droppa.

lm.

Nové možnosti 
pre športové talenty ponúkne
Centrum olympijskej prípravy

Foto: Ateliér BDM

Do prvých ročníkov na siedmich základ-
ných školách v pôsobnosti mesta L. Mikuláš
nastúpilo 297 prvákov, z toho 134 dievčat.

Najviac detí, až 62 prvákov, prihlásili
rodičia do Základnej školy Márie Rázusovej

Martákovej. Najmenej prvákov zasadlo po
prvýkrát do školských lavíc na Základnej
škole Demänová. „Ide o neplnoorganizo-
vanú školu. Navštevujú ju žiaci prvého až
štvrtého stupňa,“ vysvetlil Peter Mačala

z odboru školstva na Mestskom úrade v Lip-
tovskom Mikuláši.

Počas uplynulého školského roka
navštevovalo školy v pôsobnosti mesta
2528 detí, z toho 257 prvákov. red.

Do prvých ročníkov nastúpilo 297 prvákov
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Poskytnúť ženám priestor na vzájomnú
komunikáciu v čase, keď prežívajú náročné
obdobie materstva a podporiť matky na ma-
terských dovolenkách chce Komunitné cen-
trum v Hlbokom prostredníctvom projektu
Mamičkovo. „V klube matiek sa majú stretá-
vať matky, rodiny s malými deťmi a neza-
mestnané ženy bez ohľadu na svoje sociál-
ne postavenie. Hlavnou cieľovou skupinou
sú však mladé matky do 35 rokov z rómskej
osady Hlboké,“ uviedla Viera Kočtúchová
z Komunitného centra Hlboké v Liptovskom
Mikuláši.

Vedenie mestskej radnice podalo žia-
dosť o schválenie dotácie koncom júla. Po-
kiaľ projekt bude úspešný, projektové aktivi-
ty v Komunitnom centre začnú v októbri

a potrvajú do marca 2010. Komunitné cen-
trum požaduje od Úradu splnomocnenkyne
vlády pre rómske komunity dotáciu na reali-
záciu projektu takmer 1 730 eur. „Je v na-
šom záujme vytvárať pre mamičky podmien-
ky, ktoré im umožnia byť dobrou matkou
a súčasne plnohodnotnou súčasťou spoloč-
nosti počas a aj po materskej dovolenke,“
povedal primátor Ján Blcháč.

Myšlienka vytvoriť klub matiek Mamičko-
vo vznikla počas rozhovorov s matkami, kto-
ré mali potrebu nájsť priestor na stretávanie.
Cieľom je, aby voľný čas, ktorý majú, mohli
tráviť zmysluplnejšie ako doteraz. „Stretávať
by sa mali raz do týždňa. Pripravené sú be-
sedy, kurzy, stretnutia, rozhovory i výlety
s ich deťmi,“ dodala Viera Kočtúchová.

Vedenie liptovskomikulášskej mestskej
samosprávy si uvedomuje dôležitosť rieše-
nia rómskej problematiky na svojom území.
Aj preto v minulosti zrealizovalo viacero akti-
vít podporujúcich túto menšinu. „V osade
Hlboké v posledných rokoch pribudlo 39
obydlí pre rómskych spoluobčanov. Od
marca 2008 je Komunitná sociálna práca fi-
nancovaná z rozpočtu mesta. Mesto vytvori-
lo Komisie pre riešenie rómskych záležitostí
ako poradný orgán mestského zastupiteľ-
stva a samozrejme vybudovalo Komunitné
centrum ako socializačné centrum s dôra-
zom na výchovno – vzdelávacie aktivity a so-
ciálno – poradenské služby,“ doplnil
Blcháč.

red.

Rekonštrukciu bitky spred
tristo rokov medzi kurucmi a la-
bancami pri hornoliptovskej
obci Vavrišovo si prišla pozrieť
viac ako tisícka ľudí. 

„Je pekné, že sa takéto po-
dujatia organizujú. Osobne ma
teší, že už o rok by malo vo Va-
vrišove stáť Múzeum kuruckých
tradícií. Rovnako ako rekon-
štrukcia tejto bitky bude aj mú-
zeum financované z prostried-
kov Európskej únie. Som rád, že

kus práce pri projekte odviedla
aj Liptovská regionálna rozvojo-
vá agentúra,“ skonštatoval pred-

seda Združenia miest a obcí Lip-
tova Ján Blcháč, ktorý pri tejto
príležitosti aj poklepal základný
kameň výstavby múzea. 

Vavrišovská bitka predzna-
menala koniec stavovského po-
vstania z rokov 1703 až 1711.
Cisárski vojaci udržali svoje po-
zície a kuruci napriek svojej vý-
raznej prevahe ustúpili z víťaznej
bitky, pretože sa zľakli prichá-
dzajúcich cisárskych posíl od
Ružomberka. lm.

Takmer 40 parkovacích
miest odovzdala do užívania
obyvateľom Jilemnického ulice
mikulášska mestská radnica.

„Napriek tomu, že sa iné sa-
mosprávy kvôli hospodárskej
kríze pokúšajú šetriť aj v tejto
oblasti, my  si budeme aj naďa-
lej plniť svoje samosprávne
funkcie. Nebudeme šetriť na
oprave komunikácií a vytváraní
parkovacích plôch, ktorých nik-
dy nie je dosť. Na úpravu chod-
níkov, ciest, parkovísk radnica
vždy nájde prostriedky,“ uistil
šéf radnice Ján Blcháč.

Zvýšenie počtu parkovacích
plôch na Jilemnického ulici bolo
potrebné z dôvodu zvyšovania

nárokov na parkovanie obča-
nov, ktorí obývajú priľahlé bytov-
ky. „Predtým sme museli parko-
vať aj na zeleni. Neverili by ste,

ako som sa po-
tešil, keď sa tu
začalo stavať,
že nebudem
musieť každý
večer obchá-
dzať bytovku
stále dokola
a hľadať, kde
zaparku jem,“
povedal Martin
zo Starého
Mesta.

Rekonštrukcia Jilemnického
ulice stála mesto približne
70 000 eur. V rozpočte však
mala radnica na túto investičnú
akciu vyčlenených 136 000
eur. „Vďaka verejnej súťaži sa
nám podarilo ušetriť 66 000
eur. Ako aj vidno, práce i mate-
riál na kvalite absolútne neutr-
peli,“ vysvetlil vedúci odboru vý-
stavby Miloš Berník. 

Ušetrené finančné prostried-
ky použije mesto na plnenie ďal-
ších samosprávnych funkcií
a rekonštrukcie ulíc. v.

V meste pribudlo 40 
parkovacích plôch

Projekt Mamičkovo je aj pre rómske matky z Hlbokého

Liptovskomikulášske Infor-
mačné centrum zaznamenalo
oproti uplynulým letným turistic-
kým sezónam zvýšenú návštev-
nosť izraelských turistov v mes-
te. Izraelčania tu vyhľadávajú
pamiatky židovskej kultúry. „Zá-
ujem majú o židovskú synagógu
a cintorín. Chodia v organizova-
ných skupinách a požadujú in-
formácie predovšetkým o mies-
te týchto pamiatok,
ich histórii a architek-
túre. Pýtajú sa na te-
lefónne čísla na cin-
torínske služby, pre-
tože sem chodia pát-
rať po svojich kore-
ňoch a svojich pred-
koch,“ povedala ria-
diteľka Informačné-
ho centra mesta Lip-
tovský Mikuláš Jana
Piatková. 

Popri Čechoch, Poliakoch,
Nemcoch, Američanoch a Bri-
toch navštevujú mesto aj Fran-
cúzi a Španieli, ktorých oslovujú
predovšetkým prírodné atraktivi-
ty regiónu ako napríklad jasky-
ne, termálne vody aquaparkov,
doliny Nízkych a Západných Ta-

tier či Chočských vrchov. „Turisti
sa dopytujú po cykloturistike, la-
novkách, jaskyniach. Veľký zá-
ujem je aj o výletnú loď na Lip-
tovskej Mare,“ dodala riaditeľka. 

Okrem informácií o kultúr-
nych a historických pamiatkach,
prírodných atraktivitách, podu-
jatiach, ubytovaní či dopravnom
spojení ponúka informačné
centrum bedekre, knihy, mapy

alebo suveníry. Turisti si pro-
stredníctvom neho môžu zabez-
pečiť ubytovanie, poistenie na
horách, zmeniť peniaze. Infor-
mačné centrum poskytuje ná-
vštevníkom aj pravidelnú sprie-
vodcovskú službu.

red.

Izraelčania hľadajú 
v Mikuláši židovskú kultúru

Vo Vavrišove vznikne Múzeum kuruckých tradícií OZNAM
Stredoslovenská energeti-

ka, a.s. oznamuje, že z dôvo-
du revízií elektrozariadení
bude prerušená dodávka elek-
trickej energie nasledovne:

14. 9. 2009 od 09.00
hod. do 15.00 hod. miestna
časť Palúdzka - Zádvorie

15. 9. 2009 od 09.00
hod. do 15.00 hod. Hotel Já-
nošík, Stavivá, Gastroglas

OVS

Foto: archív MsÚ

Foto: GL

Foto: archív MsÚ
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Mesto Liptovský Mikuláš sa
stane stopercentným akcioná-
rom extraligového hokejového
klubu MHK 32. Rozhodli o tom
poslanci mestského zastupiteľ-
stva na augustovom zasadnutí.

Hokejový klub od roku 2003
vykazoval platobnú neschop-
nosť. Preto sa jeho vedenie roz-

hodlo hľadať riešenia a jedným
z nich bolo ponúknuť päťdesiat-
percentný podiel občianskeho
združenia spoločníkovi, ktorým
je mesto.

„Akceptujeme návrh občian-
s k e h o
združenia
na zakúpe-
nie zvyšné-
ho podielu
akcií. Vďa-
ka stoper-
centnému
vlastníctvu
bude mať
mesto pria-
mu kontro-
lu nad ho-
k e j o v ý m
k l u b o m ,
tiež bude
môcť s ak-

ciami plne nakladať a možno ich
v budúcnosti aj výhodne pre-
dať," povedal primátor Blcháč.

Stopercentným akcionárom hokejového klubu MHK 32 bude mesto

OZNÁMENIE
o zverejnení a prerokovaní návrhu 
„Zadania pre územný plán mesta 

Liptovský Mikuláš“

Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad v súlade so zákonom
č.369/90 Zb.§-u 4 ods.ch v znení neskorších zmien a doplnkov,
v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. § 20 o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

predkladá
návrh 

„Zadania pre územný plán mesta Liptovský Mikuláš“
/návrh Zadania pre ÚPN mesta Liptovský Mikuláš/
za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Spracovateľom návrhu „Zadania pre územný plán mesta Lip-
tovský Mikuláš“ je spol. AUREX s.r.o., Dúbravská cesta 9, Brati-
slava, odborne spôsobilá osoba: Ing. arch. Ľubomír Klaučo. 

Mesto Liptovský Mikuláš je podľa zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov orgánom územného plánovania a obstarávateľom
územnoplánovacej dokumentácie obce Liptovský Mikuláš.
Plniac si zákonom uloženú povinnosť sústavne sledovať a vyhod-
nocovať údaje a informácie o území a vykonávať územnoplánova-
ciu činnosť, pristúpilo k obstaraniu nového územného plánu
mesta. Zadanie obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré je po-
trebné v územnoplánovacej dokumentácii riešiť a podrobné po-
žiadavky na formu ,obsah a rozsah spracovania územnoplánova-
cej dokumentácie. 

Komplexný materiál návrhu „Zadania pre územný plán mesta
Liptovský Mikuláš “ je k nahliadnutiu na oddelení územného plá-
novania a hlavného architekta  Mestského úradu Liptovský Miku-
láš a na internete www.mikulas.sk.

Verejné prerokovanie návrhu „Zadania pre územný plán mes-
ta Liptovský Mikuláš“ s dotknutými obcami, orgánmi verejnej
správy a  s vlastníkmi verejného dopravného a technického vyba-
venia riešeného územia za účasti autorov sa uskutoční

dňa 9. septembra 2009 /streda/ o 10.00 hod
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, III. poschodie č.305

Verejné prerokovanie návrhu „Zadania pre územný plán mes-
ta Liptovský Mikuláš“ s dotknutými fyzickými a právnickými oso-
bami za účasti autorov sa uskutoční

dňa 9. septembra 2009 /streda/ o 16.00 hod
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, III. poschodie č.305

Pripomienky a podnety je možné predložiť písomne na adre-
su: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš .

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky 
do 30. 9. 2009.

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

Mesto chce riešiť havarijný stav
príbytkov v rómskej osade Hlboké
a zvýšiť kultúru bývania pre rómsku
komunitu. „Časť mestských obyd-
lí, ktoré sa nachádzajú v lokalite
Hlboké, je v nevyhovujúcom sta-
ve. Bytové domy pochádzajú z 80-
tych rokov a sú z materiálov, ktoré
sa v stavebníctve už nepoužívajú.
Objekty nevyhovujú z hľadiska hy-
gienického ani energetického,“
povedal viceprimátor L. Mikuláša
Pavel Bobák.

Pokiaľ Úrad splnomocnenca
vlády pre rómske komunity schváli
dotáciu vo výške takmer 52 000
eur, radnica začne s rekonštrukci-
ou desiatich malých bytových do-
mov už koncom tohto roka. Domy
majú poškodené strechy, zničené
zábradlia, ktoré ohrozujú okoloidú-
cich či poškodené okná. Naruše-
ný je aj ich obvodový plášť. Opraviť

by mesto malo vnútorné priečky,
omietky, obklady i vonkajšie fasá-
dy. Meniť by sa mali tiež sprchové
batérie, WC misy. Radnica pripra-
vuje aj úpravu okolia bytových jed-
notiek vysypaním drobného štrko-
vého materiálu.

„Uvedomujeme si dôležitosť
riešenia rómskej problematiky na
našom území. Investujeme mnoho
úsilia do jej komplexného riešenia.
Vybudovali sme Komunitné cen-
trum v Hlbokom, zabezpečili ko-
munitnú sociálnu prácu či vypra-
covali komplexnú stratégiu rozvoja
rómskej komunity v našom mes-
te,“ povedal primátor Ján Blcháč.

Mestskú radnicu trápi negatív-
ny prístup nájomníkov k zverené-
mu majetku. V rámci projektu po-
číta aj s cyklom prednášok zame-
raných na zlepšenie starostlivosti
o byty a okolie. red.

Šesťdesiate výročie Evanje-
lického a.v. cirkevného zboru
v L. Mikuláši – Palúdzke si pripo-
menuli 9. augusta slávnostnou
bohoslužbou. Zúčastnil sa na
nej generálny biskup Evanjelic-
kej cirkvi augsburského vyzna-
nia (ECAV) Miloš Klátik, senior-
ka Liptovsko-oravského seniorá-
tu Katarína Hudáková a páni fa-
rári Belo Húska, Vladimír Feren-
čík a Miloš Zaťko, ktorý v Palú-
dzke pôsobil dvadsať rokov.

Veriaci si výročie pripomenuli
v kostole, ktorý postavili počas
druhej svetovej vojny. Steny pri
oltári zdobia kresby Petra Joze-
fa Kerna. Veriacich pozdravil aj
primátor Ján Blcháč. Zablaho-
želal k výročiu a ocenil prácu
duchovných s mládežou a s naj-
mladšou generáciou. „Práca
duchovných je nenahraditeľná
aj v boji s rôznymi nástrahami
súčasného sveta,“ povedal Ján
Blcháč. red.

Evanjelici si pripomenuli výročie

Zvyšujeme kultúru bývania
rómskej komunity

Mesto od roku 2007 vlastni-
lo 50 percent akcií klubu. Miku-
lášski hokejisti zaznamenali
v uplynulej sezóne výborné vý-
sledky, keď skončili po základ-
nej časti hokejovej extraligy na
výbornom štvrtom mieste. „Na-
šim športovým cieľom je postup

do play off a tým zároveň zacho-
vanie extraligy pre Liptovský Mi-
kuláš v nasledujúcej sezóne,“
povedal člen predstavenstva
MHK 32 Ľubomír Bubniak.

K dnešnému dňu registruje
klub 355 hráčov do 19 rokov
a 72 seniorov. lm.
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Odboj proti fašistickému
a totalitnému režimu na Sloven-
sku v Liptove charakterizujeme
tromi prúdmi: evanjelickým -
s ideou víťazstva kresťanstva
a Slovanstva, demokracie a hu-
manity, komunistickým - s cieľmi
určenými Kominternou a tretím -
s ideou československej jedno-
ty a zrovnoprávnenia Slovenska.
Tieto tri prúdy mali cieľ odstrániť
krivdy národné, sociálne,
rasové a náboženské a nav -
zájom sa nevylučovali. Vytvorila
sa sieť ilegálnych organizácií so-
ciálnodemokratických, komuni-
stických, občianskych, aktívna
bola Revolučná mládež Sloven-
ska, Všeslovanská revolučná or-
ganizácia, skupiny robotníckej
a učňovskej mládeže, Zväz
evanjelickej mládeže, skupina
okolo evanjelického vyda-
vateľstva Tranoscius, ilegálne
skupiny Mor ho!, Victoire, na
letisku Mokraď v Liptovskom
Petre, na Okresnom úrade
v Liptovskom Svätom Mikuláši
a ďalšie. Ciele týchto skupín
boli rovnaké, rozchádzali sa ale
v cestách a prostriedkoch na
ich dosiahnutie.

S Liptovom sú spojené aj za-
čiatky partizánskeho hnutia. Na
viacerých miestach sa podarilo
zorganizovať partizánske zák-
ladne a formovať bojové
skupiny. Základne boli
v Nízkych Tatrách pri Vyšnej
Boci a Čertovici a nad Liptovsk-
ou Lužnou a Nemeckou (Par-
tizánskou) Ľupčou. Vznikali aj
ilegálne revolučné národné
výbory, ale proces zjednotenia
viacerých zložiek odboja bol
zložitejší. Nakoniec sa na
prelome rokov 1941/1942 po-
darilo po počiatočných ťažkosti-
ach Ústredného revolučného
národného výboru zjednotiť
odbojové prúdy v Slovenskej
národnej rade . Jednotný pro-
gram prijali predstavitelia
rôznych prúdov odboja až na
základe programu Vianočnej
dohody z decembra 1943. Ten-
to rok bol pre protifašistický
odboj prelomový. Vyvrcholila
totiž bitka o Atlantik, zrútil sa ne-
mecký front v severnej Afrike,
Angličania a Američania sa vy-
lodili v Talianku a hlavne po bitke
pri mesta Kursk v Sovietskom
zväze prešla strategická iniciatí-
va na stranu Sovietov a spojen-
cov. 

Od roku 1944 sa pred-
stavitelia protifašistického odbo-
ja v Liptove značne zjednotili

a pracovali na spoločnom cieli –
príprava ozbrojeného protifaši-
stického a protinemeckého
povstania. Zvlášť významnú úlo-
hu zohrali ilegálne revolučné
národné výbory, ktoré boli
výsledkom zjednocovacieho
procesu rôznych prúdov. Aj keď
došlo k zjednoteniu na základe
programu Vianočnej dohody
z decembra 1943, niektoré
skupiny a organizácie sa dostali
do rozporu s líniou Slovenskej
národnej rady, ako vrcholného

orgánu tejto dohody. Hlavnou
silou v prvej fáze príprav a bojov
v povstaní bola predovšetkým
armáda. Živelný odpor prerástol
do organizovaných príprav
ozbrojeného povstania, a to
v armáde, aj v aktivitách par-
tizánskeho hnutia.
V Ružomberku to bola skupina
okolo majora Miloša Vesela,
v hornom Liptove príslušníci
Leteckého parku na Mokradi
(pri Liptovskom Petre) kapitána
Daniela Kunica, kapitána
Mikuláša Šumichrasta a veliteľa
letiska nadporučíka Dušana
Čatloša. Pomáhal aj jeho brat
minister obrany generál Ferdi-
nand Čatloš. Presunul Letecký
park z Trenčianskych Biskupíc
na Mokraď, keď sa predtým za-
sadil o jeho výstavbu. Bolo do-
hodnuté aj jeho stretnutie s ma-
jorom Fiodorom Markovičom
Makarovom, náčelníkom štábu
partizánskej brigády Za slobodu
Slovanov, ktoré zorganizoval
Ing. Václav Holý z Liptovského
Sv. Mikuláša, ale ku stretnutiu
nakoniec nedošlo. Na verejnom

65. výročie Slovenského národného povstania v Liptove
vystúpení členov Slovenskej
národnej rady 1. septembra
1944 sa sformovala protifaši-
stická jednota v Liptove „zdola“.
V lete 1944 boli v Liptove
vysadené organizátorské výsad-
ky zo ZSSR: Veličko, Kalina,
Bielik, Jegorov, Sečanský, aj
príslušníci desantu zo západu:
major Chrastina zo skupiny
Spelter, skupina Courier, Fran-
tišek Bíroš z Likavky
s paraskupinou Manganese,
výsadky Československej vo-

jenskej misie
v ZSSR. Jozef
Haríň z Ružomber-
ka so skupinou
Embassy bol
vysadený na
Morave. 

Celkový počet
vojakov v povstaní
na Slovensku bol
okolo 60 000
mužov. V Liptove to
boli jednotky II.
a VI. TS (taktickej
skupiny). Pod ve-
lením plukovníka
Michala Širicu zo
Smrečian (II. tak-
tická skupina) bo-
jovali v úseku
Kosatec v Nízkych
Tatrách 2 pešie
prápory, 5
úderných čiat, 2
d e l o s t r e l e c k é

batérie. Zo VI. taktickej skupiny
to boli 4 pešie prápory, 3 de-
lostrelecké batérie na úseku
Biely Potok (veliteľ major Miloš
Vesel), príslušníci Leteckého
parku z Mokrade sa začlenili do
bojov pri Bielom Potoku, pri
obrane Ružomberka bojovala
v Ľubovnianskej doline skupina
stotníka Daniela Gondu,
hrdinské boje sa odohrávali

v Revúckej Doline, najmä na
Ostrom a v obrannom úseku
Kosatec. Partizánske jednotky
sa reorganizovali a menili svoje
pôsobiská. Do hôr odišlo
množstvo ľudí, niektorí sa
neskôr vrátili. Po 30. októbri
1944 sa stali partizáni hlavnou
ozbrojenou silou povstania
v jeho druhej fáze. Z vojensko-
partizánskej skupiny Martin (vo-
jaci obranného úseku Kosatec
pod velením Martina Kučeru)
vznikla partizánska brigáda Stal-
in s veliteľstvom v Krčahove,
z príslušníkov 2. česko slo -
venskej paradesantnej brigády,
vojakov a sovietskych partizánov
vznikol v Kľačianskej doline 4.
partizánsky pluk a neskôr Štvrtá
partizánska brigáda, vo východ-
nej časti Liptova pôsobili odd-
iely Za slobodu Slovanov, pri
Ružomberku oddiel Pobjeda,
na bojoch v Iľanovskej doline sa
zúčastnili aj francúzski partizáni.
Spolu v Liptove bojovali asi dve
desiatky samostatných partizán-
skych jednotiek. Partizánske
hnutie sa od jari 1945 podieľalo
na oslobodzovacích bojoch. Ak-
tívne sa v Liptove do povstania
zapojilo vyše 4000 mužov, asi
500 ich padlo alebo ich za-
vraždili, veľa bolo nezvestných
a takmer 500 skončilo v zajatí. 

Ozbrojené protifašistické
povstanie nebolo len vojenským
vystúpením, prebiehal aj poli-
tický boj. Slovenské národné
povstanie sa stalo súčasťou
boja európskych národov proti
nacizmu a fašizmu, za slobodu,
nezávislosť a demokraciu, a tým
sa Slovensko zaradilo medzi
víťazov 2. svetovej vojny.

Podľa materiálov 
doc. Oldřicha Vaněka napísala

Mgr. Anna Šmelková, MJK

OObbyyvvaattee ll ii aa   LL iipp ttoovvsskkee jj   LLúúžžnnee jj   ppoommáá--
hhaa ll ii   ppaarr tt ii zzáánnoomm FFoottoo ::   aarrcchh íí vv   MMJJKK

Mesto ocenilo účastníkov 
protifašistického odboja

Pri príležitosti 65. výročia Slovenského národného povstania
dostal primátor mesta Ján Blcháč od veliteľa špeciálnej partizán-
skej brigády Ščors a čestného občana mesta V. S. Macneva pa-
mätnú medailu Partizánska družba. Udelili mi ju za spoluprácu
a vytváranie priaznivých podmienok pre prácu Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov v našom meste. „Je to pre mňa
veľká česť,“ vyjadril sa Ján Blcháč.

Oslavy 65. výročia SNP sa konali v liptovskomikulášskom
dome kultúry. Počas ceremoniálu tam predstavitelia mestskej
radnice ocenili 45 účastníkov odboja a členov Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov. Kultúrny program vyplnili ôsmi
členovia ruského folklóru Pavetje, ktorí sú víťazom mnohých me-
dzinárodných folklórnych festivalov. red.
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CAFÉ & BAR

ŠIROKÁ PONUKA VÍN, ŠIROKÁ PONUKA VÍN, 
ALKO A NEALKO NÁPOJOVALKO A NEALKO NÁPOJOV

PRÍJEMNÉ POSEDENIE
VÝBORNÁ KÁVAVÝBORNÁ KÁVA

š p e c i a l i ty  
ázijskej kuchyneázijskej kuchyne

ŠIROKÁ PONUKA VÍN, 
ALKO A NEALKO NÁPOJOV

š p e c i a l i ty  
ázijskej kuchyne

PRÍJEMNÉ POSEDENIE
VÝBORNÁ KÁVA

w
w
w
.m

od
ex

.sk

obedové menu už od
obedové menu už od3,50 €

Ilustračné
foto

Ilustračné
foto

Dámska móda, šport, Ázijská reštaurácia, kaviareň, banky...
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 

FREE

ZLOSOVACIA SÚŤAŽ 

Vyplňte kupón, 
vhoďte do urny na prízemí 
a zúčastnite sa zlosovania

o darčekové poukážky.

Zlosovanie sa uskutoční každý
PIATOK o 14:00 hod.!

Nakúpte tovar nad 10 €
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„V mestskom rozpočte máme každý rok
vyčlenené značné prostriedky nielen na
novú výstavbu, ale aj na potrebné rekon-
štrukcie a opravy. Pri plánovaní investič-
ných akcií vždy najviac počúvame hlasy ob-
čanov, ich podnety a pripomienky pre kva-
litnejší život v meste. Že ich podnety nebe-
rieme na ľahkú váhu najlepšie dokazuje sta-
vebný ruch, ktorý vládne v našom meste,“
povedal Ján Blcháč, primátor Liptovského
Mikuláša.

Radnica si podľa neho maximálne uve-
domuje, že nie vždy a naraz môže vyhovieť
všetkým. Preto sa mesto snaží novú výstav-
bu financovať nielen zo svojho rozpočtu, ale
i viacerých fondov. Posledným dôkazom je
výstavba dvoch nových športovísk, na ktoré
radnica získala peniaze z Nórskeho finanč-
ného mechanizmu.

Lepšie parkovanie na Podbrezinách
Už na jeseň tohto roka sa obyvatelia naj-

väčšieho sídliska v meste, Podbrezín, doč-
kajú zlepšenia kritickej situácie s parkova-
ním. V auguste sa na uliciach Jefremovská
a Kemi začalo s výstavbou 114 parkovacích
miest.

„Na stavebné práce sme z rozpočtu vy-
členili 165-tisíc eur. Som rád, že sa zlepší
kritická situácia s parkovaním v tejto časti
Podbrezín. Mimochodom, na sídlisku ide
v tomto roku o najväčšiu investičnú akciu,“
pripomenul primátor. Vedenie mesta si uve-
domuje, že kritická situácia s parkovaním
nie je len v tejto lokalite, preto pripravuje aj
výstavbu ďalších parkovacích plôch. 

„Šesťdesiatpäť parkovacích miest bude
úplne nových, zvyšné budú výsledkom sta-
vebných úprav. Parkovacie státia urobíme
zo zámkovej dlažby. Samozrejmosťou, ako
pri každej investičnej akcii mesta, budú bez-
bariérové úpravy,“ informoval o prebiehajú-
cich stavebných prácach Miloš Berník, ve-
dúci odboru výstavby Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši.

V auguste samospráva odovzdala do uží-
vania bezmála štyridsať nových miest na par-

kovanie na Jilemnického ulici v širšom cent-
re mesta.

Cesty budú bez dier
Najmä motoristi určite privítali rozsiahlu

rekonštrukciu Nešporovej ulice na Nábreží,
do ktorej mesto investovalo približne 222-ti-
síc eur.

„Nešporova ulica patrila jednoznačne
k najhorším uliciam v meste. Teší ma, že aj
zastupiteľstvo podporilo túto dôležitú investí-
ciu, ktorá skvalitní život spoluobčanom na
Nábreží,“ povedal primátor. Počas prác Lip-
tovská vodárenská spoločnosť prepojila sie-
te na Nešporovej ulici s Janoškovou, okrem
nového asfaltového koberca pribudli chod-
níky zo zámkovej dlažby a pozdĺžne státia na
parkovanie.

Nový šat v uplynulých dňoch dostala aj
časť cesty na Janoškovej ulici, konkrétne od
križovatky Borbisovej ulice s Nešporovou
ulicou. Kvalitnejšiu cestu určite ocenia aj vo-
diči Mestskej autobusovej dopravy. Navyše
ide o komunikáciu, ktorá je hlavným cest-
ným ťahom z Rachmaninovo námestia na
Nábrežie. Opravu cesty radnica financovala
z peňazí, ktoré sú v rozpočte vyčlenené na
údržbu a opravy miestnych komunikácií. 

V mestskej časti Palúdzka je nový kobe-
rec na Jánošíkovej ulici – cesta bola dlho-
dobo v zlom stave, rovnako aj opravená ko-
munikácia na Chrenoviskách.   

Modernejšie školy po prázdninách
Obdobie letných prázdnin využila radnica

aj na rekonštrukcie a modernizácie škol-
ských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.

„Hoci dopady hospodárskej krízy pociťu-
jeme aj v našom meste, avizoval som, že ne-
budeme šetriť na výdavkoch v školstve, so-
ciálnych veciach a bezpečnosti. Dôkazom
sú práce, ktoré sme počas prázdnin urobili
v jednotlivých školských zariadeniach,“ uvie-
dol primátor Ján Blcháč.

Viac ako 36-tisíc eur stála rekonštrukcia
strechy v Materskej škole Aurela Stodolu.
Približne 54-tisíc eur si z mestskej pokladni-

ce vyžiadala výmena okien v Materskej ško-
le na Komenského ulici. Do výmeny vzdu-
chotechniky v Základnej škole Márie Rázu-
sovej Martákovej mesto investovalo takmer
45-tisíc eur. „Zlepšili sme podmienky pre
prácu kuchárok, ktoré denne pripravia pri-
bližne 1000 porcií jedál,“ vysvetlil Peter Ma-
čala, vedúci odboru školstva a mládeže
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Nové sociálne zariadenia za 18-tisíc eur ča-
kajú po prázdninách deti v Základnej škole
v Okoličnom.

„Je vysoký predpoklad, že získame pe-
niaze z výnosu z hazardných hier na rekon-
štrukciu Materskej školy Márie Rázusovej
Martákovej a dokončenie výmeny okien
v detských jasliach. Máme podané projekty
na rekonštrukciu troch základných a jednej
materskej školy, na ktoré sa pokúšame zís-
kať peniaze z fondov Európskej únie. Ve-
rím, že budeme úspešní,“ informoval pri-
mátor. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 7
základných škôl. V minulom školskom roku
v nich bolo v 119 triedach 2528 žiakov.
Mesto je zriaďovateľom 10 materských
škôl, kde je v 42 triedach 864 detí.

Prístavba na dome smútku
Chýbajúce sociálne zariadenia na Vrbic-

kom cintoríne sa samospráva rozhodla riešiť
prístavbou domu smútku. Stavebné práce
budú hotové v jeseni.

„Stavebnými úpravami zlepšíme služby,
ktoré doteraz chýbali. Celkové náklady do-
siahnu asi 66-tisíc eur. Samozrejmosťou
bude aj bezbariérová úprava pri jednom zo
sociálnych zariadení,“ informoval šéf odbo-
ru výstavby radnice Miloš Berník.

Hoci je leto obdobím prázdnin a dovoleniek, v Liptovskom Mikuláši to tak počas
dvoch horúcich mesiacov rozhodne nevyzerá. Mesto žije čulým stavebným ruchom,
pribúdajú nielen nové stavby, ale viaceré radnica aj modernizuje. 

Prinášame vám prehľad tých najdôležitejších investícii, ktoré sa v posledných
týždňoch realizovali alebo realizujú v našom meste.

Investície samosprávy menia tvár
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Primátor Ján Blcháč pripomenul, že cin-
toríny v celom meste sú v zlom stave a na
mysli nemal len chýbajúce sociálne zariade-
nia. „Občania sa nám sťažujú nielen na ne-
systematické pochovávanie, ale i zlý stav
stromov, ktoré ohrozujú jednotlivé hroby.
Chystáme modernizáciu pietnych miest
v meste, celú problematiku chceme riešiť
komplexne.“

Kvalitnejšie šatne pre futbalistov
Už o niekoľko dní budú mať moderne-

jšie šatne a sociálne zariadenia k dispozícii
hráči Mestského futbalového klubu Tatran
AOS Liptovský Mikuláš. Na kvalitnejšie
podmienky sa môžu tešiť aj mladí futbalisti.
Áčko Mestského futbalového klubu je ten-

to rok nováčikom v prvej futbalovej lige,
ktorá je druhou najvyššou súťažou na Slo-
vensku.

„Práve z dôvodu postupu do prvej ligy
sme museli pristúpiť k nevyhnutným staveb-
ným úpravám na štadióne v Okoličnom.
V prvej lige sú vyššie licenčné podmienky
ako v druhej lige. Musíme mať k dispozícii
samostatné priestory pre lekára, miestnosť
na regeneráciu či dopingové vyšetrenia,“
vysvetlil Rudolf Urbanovič, prednosta Mest-
ského úradu v Liptovskom Mikuláši a prezi-
dent Mestského futbalového klubu Tatran
AOS Liptovský Mikuláš.

Celkové náklady na stavebné práce by
mali dosiahnuť viac ako 49-tisíc eur. Presná
suma bude známa až po dokončení diela.
To by mali slávnostne odovzdať do užívania
pred domácim zápasom s Dolným Kubínom
12. septembra.

Nové možnosti na športovanie
Najmä mladí ľudia nielen z centra mesta,

ale aj z Podbrezín, budú mať vytvorené opäť
kvalitnejšie podmienky na športovanie
a zmysluplné trávenie voľného času. Mesto
začalo s výstavbou dvoch moderných špor-
tovísk, na ktoré získalo z Nórskeho finanč-
ného mechanizmu príspevok takmer 422-ti-
síc eur.

„V júni sme sa dozvedeli, že náš pro-
jekt „Športové centrá mládeže pre mimo-

školské aktivity mesta Liptovský Mikuláš“
uspel a na konci prázdnin sa začalo so
stavebnými prácami. Ihrisko pre viac dru-
hov športov pribudne v areáli Základnej
školy na Ulici Československej brigády.
Mládež na Podbrezinách sa môže tešiť na
nové ihrisko, ktoré bude v areáli Základnej
školy na Podbrezinách,“ skonštatoval Ján
Blcháč.

Prednosta liptovskomikulášskej radnice
Rudolf Urbanovič poznamenal, že ihriská,
hoci vyrastú v areáli škôl, budú k dispozícii
nielen školákom, ale, samozrejme, aj verej-
nosti. „Pevne veríme, že tak, ako ostatné
športoviská, ktoré v meste v posledných ro-
koch pribudli, budú využité, ako sa hovorí,
od rána do večera.“ red.

Foto: archív MsÚ

mesta a skvalitňujú život obyvateľom
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
pre deti a mládež a rodičov s deťmi 

v Liptovskom Mikuláši, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1932 
tel.: 044 - 5522468, 5524043, 0911861468, 0911641241,

www.cvclm.edu.sk, email: dm@cvclm.edu.sk

Otvára od 1. septembra 2009
záujmové krúžky, kurzy, kluby a súbory pre deti, mládež 

a rodičov, pracovníkov škôl, školských zariadení, 
občianskych združení, ŠKkTJ 

V oblasti kultúra, estetika a klub mamičiek s deťmi 
V oblasti jazyky, spoločensko-vedy a praktické činnosti 
V oblasti prírodoveda a enviromentálne činnosti, živá príroda 
V oblasti technika, modelárstvo a výpočtová technika 
V oblasti šport, turistika a činnosti mládeže

Zápis do krúžkov, kurzov, súborov 
pre školský rok 2009/2010 

v CVČ na Nábreží Dr. A. Stodolu L.Mikuláš 

16. septembra (streda) 2009 od 14.00 hod.

INFORMÁCIA
Rozpočet mesta a dotácie na rok 2010

Mesto Liptovský Mikuláš začína s prípravou rozpočtu na rok
2010. Pri poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám
bude postupovať v súlade s VZN č. 4/2006. Záujemcovia môžu
podávať svoje písomné žiadosti adresované primátorovi mesta do
15. októbra 2009. VZN je zverejnené na internete mesta pod oz-
načením: Samospráva-základné dokumenty – VZN.

Festival KALO ČANGALO
Pozývame Vás na II. ročník multikultúrneho medzinárodného

filmového festivalu KALO ČANGALO „Čierny bocian“, ktorý sa
bude konať v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.

21. 9. o 19. hod Alma gitana (Rómska duša)
23. 9. o 19. hod Vida y color (Farebný život)
25. 9. o 19. hod Los Tarantos (Tarantosovci)
Organizuje Ústav dokumentácie rómskej kultúry v spolupráci

s mestom Liptovský Mikuláš a Veľvyslanectvom španielskeho
kráľovstva v Bratislave.

Kúpim obrazy, 

starožitnosti, 

staré vojenské 

i turistické odznaky, 

pohľadnice,

porcelánové figúrky, 

staré striebro.

Starožitnosti Haluška

Pavel, ul. 1. mája 19

Liptovský Mikuláš

tel. 044/5522415

0905 381 761

antikliptov@gmail.com

Skúška sirén
Oznamujeme občanom ná-

šho mesta, že v piatok 11. sep -
tembra o 12:00 hod. bude
v Liptovskom Mikuláši vykona-
ná kontrola skúšky vyrozume-
nia obyvateľstva dvojminúto-
vým stálym tónom sirén.
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Verejná prednáška 
o domácom kompostovaní

Dňa 8. 9. 2009 (utorok) sa v malej zasadačke Mestského úra-
du v Liptovskom Mikuláši uskutoční prednáška o kompostovaní
biologicky rozložiteľných odpadov pri rodinných domoch, v zá-
hradkárskych osadách a pod. Účas tníci prednášky sa dozvedia
ako zhotoviť a prevádzkovať „rodinné“ kompostovisko. Prednáš-
ku, ktorej začiatok je stanovený na 16.00 hod., lektoruje Ing.
Paula Urdová z OZ SOSNA - Košice.

Pokračovanie z minulého čísla.

Koľko dážďoviek 
potrebujeme?

Ak denne vyprodukujeme
250 gramov biologického odpa-
du, tak potrebujeme 500 až
750 gramov dážďoviek. Pri do-
statku potravy a miesta sa dáž-
ďovky rýchlo množia a naopak,
pri nedostatku ich množenie
prestáva. Takto prirodzenou
cestou regulujú početnosť svo-
jej populácie. Pre začiatočníkov
je preto vhodné začať s kompos-
tovaním menších množstiev bio-
logicky rozložiteľného odpadu. 

Ako odobrať 
vzniknutý kompost?

Ak chceme použiť vzniknutý
vermikompost, nahrnieme ho
na jednu stranu nádoby a na

druhý začneme umiestňovať
nový kuchynský odpad. Dáž-
ďovky sa postupne presunú do
novovytvorenej hromady – no-
vého zdroja potravy a hotový
kompost môžeme z nádoby vy-
brať. 

Ako používať vermikompost?
Vermikompost môžeme po-

užiť hlavne v pevnom stave apli-
káciou priamo na povrch pôdy
resp. ku koreňom rastlín, prí-
padne ho môžeme zmiešať
s pôdou v pomere 1 diel kom-
postu s 3 dielmi pôdy. 

Na prihnojovanie kvetov a ze-
leninových  kultúr počas vegetá-
cie môžeme použiť aj výluh
z vermikompostu, a to v pomere
60 gramov vermikompostu na 1
liter vody. Zmes necháme po
rozmiešaní 24 hodín lúhovať

a získaný roztok použijeme na
zálievku. Podobný roztok z 10
gramov vermikompostu na liter
vody možno použiť na hydropó-
nické pestovanie. Roztok je po-
trebné vymeniť každých 20 dní. 

V ovocinárstve sa veľmi dob-
re uplatňuje vermikompost pri
presádzaní stromov, kde sa pri-
dáva do jamy ku koreňom.

Najčastejšie problémy
Pleseň na zvyškoch biood-

padu: Zvyšky nie sú dobre za-
hrabané do podstielky. Napad-
nuté časti je je potrebné odstrá-
niť a zvyšok prekryť podstielkou.

Vínne mušky: Nedostatočne
zakrytý kompostovaný substrát. 

Zápach: Nevhodné zloženie,
prevlhčenie alebo priveľké
množstvo kompostovaného ma-
teriálu. 

Dážďovky vyliezajú zo sub-
strátu: Nevyhovujúce životné
podmienky – teplota, vlhkosť,
pH, nevhodná alebo nedosta-
točná potrava, nedostatok prie-
storu.

Vermikompostovaním získa-
me: kvalitné hnojivo do záhrady,
ušetríme finančné prostriedky
za nákup hnojív resp. v prípade
množstevného zberu odpadov
aj  poplatky za odvoz odpadov,
znížime množstvo produkova-
ných odpadov. 

Viac informácií ku komposto-
vaniu nájdete napr. na špeciali-
zovanej internetovej stránke
k zhodnocovaniu biologicky roz-
ložiteľných odpadov –
http://www.bioodpady.sk.

Mgr. Rudolf PADO
Predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

VERMIKOMPOSTOVANIE

Vakcinácia psov proti besnote 
v miestnych častiach mesta Liptovský Mikuláš 

sa uskutoční nasledovne:

Andice, Benice – 18. 9., 07.00 - 08.00
pred obchodom
Palúdzka – 18. 9., 16.00 - 18.00
pri kultúrnom dome
Okoličné, Podbreziny, Vitálišovce – 19. 9., 9.30 - 11.00 
na mieste pôvodnej požiarnej zbrojnice v Okoličnom
Stošice – 19. 9., 11.15 - 11.45 
pred družstvom
Staré mesto – 19. 9., 13.00 - 15.00 
na dvore regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ul. Kollárova 2
Ondrašová – 25. 9., 17.00
pri ondrašovskej kúrii

Vakcinácia proti besnote je povinná zo zákona pre psov
starších ako 3 mesiace a to každoročne. 

Cena vakcinácie je 5 eur.

Zber nebezpečných odpa-
dov od obyvateľov Liptovského
Mikuláša uskutočnia zamest-
nanci firmy Detox v sobotu 26.
septembra. Ide o pravidelný
zber, ktorý mestská radnica za-
bezpečuje dva krát do roka.

„Pôjde o vyseparované ne-
bezpečné odpady z domácnosti
ako sú farby, liečivá, elektronic-
ký šrot, baterky a podobne, kto-
ré majú aspoň jednu z nebez-
pečných vlastností napríklad to-
xicitu, obsahy ťažkých kovov,“
povedala Iveta Klepáčová z od-
delenia životného prostredia
a poľnohospodárstva na mest-
skom úrade.

Auto firmy Detox zastaví na
19 zastávkach v meste a prí-
mestských častiach od 8.40 do
14. 45 hodiny podľa harmono-
gramu. 

Počas jesenného zberu od-
padov budú od 5. októbra do
25. októbra vyložené veľkoob-
jemové kontajnery. „Zelený od-
pad a konáre je potrebné ukla-
dať ku kontajnerom. Do kontaj-
nerov patrí veľkoobjemový od-
pad, ktorý nevojde do bežnej
zbernej nádoby na odpad,“ do-
plnila Klepáčová. Rozpis zastá-
vok auta DETOX nájdete na
stránke www.lm.sk.

lm.

Pravidelnou deratizáciou sa
mestská radnica snaží predísť
výskytu prenosných chorôb.
Uskutoční sa v rámci preventív-
nych opatrení počas septembra
a októbra vo verejných parkoch
a všetkých objektoch, ktoré má
mesto vo svojej správe. Z mest-
skej pokladne je na ňu vyčlene-
ných približne 3 000 eur.

„Úspešnosť potláčania výsky-
tu nežiaducich hlodavcov závisí
od koordinovaných celoploš-
ných a pravidelných deratizač-
ných zásahov. Vyzývame práv-
nické osoby pôsobiace na území
mestskej časti, aby v rovnakom
čase zabezpečili ochrannú dera-
tizáciu budov, objektov a priesto-
rov, ktoré vlastnia alebo ich majú
v správe. Upozorňujeme, že
správcovia bytového fondu sú
povinní zabezpečiť ukladanie ná-
strah aj do kanalizačných prípo-
jok, ktoré patria k bytovým do-
mom,“ povedala vedúca oddele-
nia životného prostredia a poľno-
hospodárstva na mestskom úra-
de Iveta Klepáčová.

Pri ochrannej deratizácii
môžu pomôcť aj občania tým,
že nebudú vytvárať pre potkany
zdroje potravy. „Nemali by vylie-
vať zvyšky jedál do WC, vyha-
dzovať potraviny na dvory a skla-
dovať ich v pivniciach ani na bal-
kónoch. Vhodné je tiež nevytvá-
rať skládky domového odpadu
v spoločných priestoroch,
v okolí budov a smetných kon-
tajnerov, nedávať domácim zvie-
ratám krmivo na voľných prie-
stranstvách, nekŕmiť mestské
holuby,“ dodala Klepáčová.

Dôležité je zasieťovať okien-
ka a vetracie otvory v budovách.
Ľudia by počas deratizácie mali
zatvárať vchodové dvere, zabez-
pečiť upchanie nefunkčných
dier v suterénoch, v miestach
inžinierskych sietí a udržiavať
poriadok a čistotu.

Právnickým osobám pri ne-
dodržaní povinností o deratizácii
hrozí podľa zákona o obecnom
zriadení sankcia do 6 638 eur,
fyzickým do 33 eur.

lm.

Počas jesenných mesiacov
nás čaká deratizácia

Jesenný zber 
nebezpečných odpadov
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18. augusta 2009 sme si pripomenuli
100. výročie smrti hudobného skladateľa,
zberateľa ľudových piesní a pedagóga
Karola RUPPELDTA. Narodil sa 22. no-
vembra 1840 v rodine Jána Ruppeldta,
tesárskeho majstra a Evy, rodenej Ruhmanovej. Ľudovú školu
navštevoval v rodnej obci, v rokoch 1854-56 študoval na gymnáz-
iu v Levoči, v rokoch 1856-58 v Rožňave, v roku 1859 na
učiteľskom seminári v Soprone a v Prahe v rokoch 1865-69. Tu
súčasne študoval aj cirkevnú hudbu na organovej škole pri F.
Blažekovi a F. Skuherskom. Po štúdiách sa stal v Prahe vychová-
vateľom, neskôr učil v Hodruši, pracoval v múzeu v Pešti, bol aj
úradníkom, vojenským organistom. Od roku 1870 pôsobil ako
učiteľ na vrbickosvätomikulášskej škole, kde bol aj notárom evan-
jelickej a. v. cirkvi, školskej stolice, ženského spolku, poklad-
níkom vdovsko-sirotského ústavu. Od roku 1871 sa stal dočas-
ným správcom škôl, oživil a viedol Spevokol meštianskej besedy
pod názvom Tatran a od roku 1901 bol aj jeho riaditeľom a diri-
gentom. Pri zbore vybudoval knižnicu. Oženil sa s Klementínou,
rodenou Augustíniovou, mali spolu päť synov a jednu dcéru. Zo
synov bol Dušan Gustáv organizátorom študentského hnutia
v Záhrebe, Miloš hudobníkom, dirigentom, prekladateľom a pub-
licistom, Igor kultúrnym historikom a Fedor Fridrich evanjelickým
kňazom, neskôr biskupom, básnikom a hudobníkom.

Karol Ruppeldt bol činný ako skladateľ, komponoval zborové
skladby, upravoval slovenské národné piesne. Upravoval evan-
jelické chorály, po smrti učiteľa českého pôvodu, štúrovca Jána
Kadavého vydával Slovenské spevy, kam prispel 28 piesňami.
Vydal Venček slovenských národných piesní pre školské
potreby, zborník Partitúra. Venoval sa teórii, bol autorom Náuky
o harmónii. Uverejňoval články v rôznych novinách a ča-
sopisoch.

Zomrel 18. augusta 1909 v Liptovskom Svätom Mikuláši, kde
je aj na vrbickomikulášskom cintoríne pochovaný. 

Mgr. Anna Šmelková

SLÁVNI LIPTOVSKÍ RODÁCI

RUPPELDT Karol
hudobný skladateľ, zberateľ ľudových
piesní, pedagóg
* 22. 11. 1840 Nemecká (Partizánska) Ľupča - Magurka
† 18. 8. 1909 Liptovský Sv. Mikuláš

Primátor L. Mikuláša Ján
Blcháč so zármutkom v srdci pri-
jal správu o úmrtí Jaroslava Kara-
sa, rodáka z Vrbice, ktorý sa vý-
znamnou mierou zaslúžil o rozvoj
mesta a aj celého regiónu Liptov.
Životnú cestu ukončil 19. augus-
ta vo veku nedožitých 82 rokov.

„Jaroslav Karas odviedol kus
statočnej práce, vždy dokázal
ľudí osloviť a nezištne im pomá-
hať. Jeho prístup k práci je príkla-
dom pre nás všetkých,“ zdôraznil
šéf mikulášskej radnice Blcháč.

Jaroslav Karas sa narodil 30.
augusta 1927 v rodine garbiar-
skeho robotníka. Základné
vzdelanie získal od pedagógov
v Ľudovej a meštianskej škole.
Vyštudoval Poľnohospodársku
majstrovskú školu – odbor me-
chanizácia. Od roku 1961 vďa-
ka svojim skúsenostiam zastával
post predsedu JRD Bobrovec

a už o štyri roky neskôr bol zvo-
lený za riaditeľa Štátneho majet-
ku Dechtáre. Podnik, neskôr
Štátny majetok Liptovský Miku-
láš, počas jeho vedenia dispo-
noval najmodernejšou dostup-
nou poľnohospodárskou tech-
nikou a dokázal zamestnať
2000 ľudí. Štátny majetok Lip-
tovský Mikuláš sa stal jedným
z najväčších a ekonomicky naj-
silnejších poľnohospodárskych
podnikov v bývalom Českoslo-
vensku. Svojimi produktmi do-
kázal zásobovať nielen mesto
Liptovský Mikuláš, ale aj široké
okolie. Jaroslav Karas pôsobil
ako poradca Štátnej plánovacej
komisie v Prahe ako aj poslanec
Slovenskej národnej rady.

V roku 2007 primátor Ján
Blcháč pri príležitosti 80. naro-
denín udelil Jaroslavovi Karaso-
vi pamätnú plaketu mesta. lm.

So zármutkom v srdci 
sa lúčime s Jaroslavom Karasom Pamätník Martina Rázusa

pred mestským úradom bol
miestom pietnej spomienky na
tohto významného slovenského
básnika, prozaika, esejistu, dra-
matika, publicistu, politika
a evanjelického kňaza.

Mikulášania si 10. augusta
pripomenuli 72. výročie úmrtia
svojho významného rodáka.
Martin Rázus sa narodil 18. ok-
tóbra 1888 v Liptovskom

Mikuláši, zomrel 8. augusta
1937 v Brezne.

Na spomienkovej slávnosti
sa zúčastnil viceprimátor Lip-
tovského Mikuláša Pavel
Bobák, prednosta radnice
Rudolf Urbanovič a pred-

stavitelia Matice
Slovenskej. Súčasťou
stretnutia bolo aj pred-
nesenie básne v podaní
Milana Stromka.

„Martin Rázus bol vý-
znamnou osobnosťou
nášho mesta. Je pre
nás úplne samozrejmé
a prirodzené, že neza-
búdame na osobnosti,
ktoré sa nezmazateľne

zapísali do histórie nielen Lip-
tovského Mikuláša a Slovenska,
ale, v prípade Martina Rázusa,
určite aj celého sveta,“ zdôraz-
nil Rudolf Urbanovič. red.

Primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč sa zúčastnil
v partnerskom meste Zywiec
v Poľsku na Týždni Beskydskej
kultúry. Išlo už o 46. ročník me-
dzinárodného festivalu, ktorý
trval celý týždeň.

S Antonim Szlagorom, pri-
mátorom Zywca, rokoval Ján
Blcháč o ďalšej vzájomnej spo-
lupráci medzi mestami. „Hovorili
sme aj o spoločných projek-
toch, ktoré máme pripravené.
Ich realizáciu by sme chceli fi-
nancovať z fondov Európskej
únie,“ preradil Ján Blcháč. 

Mesto Liptovský Mikuláš má
s družobným mestom priprave-
né dva projekty. Prvý je zamera-

ný na ochranu spoločného kul-
túrneho dedičstva obidvoch
miest. Druhý projekt je zamera-
ný na prezentáciu Liptovského
Mikuláša v Zywci a naopak. „Pe-
niaze z Európskej únie chceme
použiť na rozvoj cestovného ru-
chu a spoznávanie kultúry obid-
voch miest,“ spresnila Darina
Bartková, vedúca odboru straté-
gie, marketingu a regionálneho
rozvoja Mestského úradu v Lip-
tovskom Mikuláši. Pri obidvoch
projektoch samosprávy čakajú
na vyhodnotenie. 

V Zywci prezentujú liptovskú
kultúru aj folklórna skupina Kri-
váň a Detský folklórny súbor
Ďumbier. red.

Spomínali na Martina Rázusa

Primátor navštívil 
Týždeň Beskydskej kultúry

Foto: archív MsÚ
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Futbalisti Mestského futbalo-
vého klubu Tatran AOS Liptov-
ský Mikuláš sa pevne uchytili
v prvoligovej spoločnosti. V au-
guste (do našej uzávierky) ab-
solvovali v druhej najvyššej fut-
balovej súťaži tri vystúpenia.

V piatom kole sa predstavili
na ihrisku Šale, ktorá dovtedy
v súťaži nezískala ani bod
a o motiváciu mala postarané.
Po bezgólovom prvom polčase
strelili domáci dva góly, presný
zásah Tomka v 61. minúte pri-
niesol len úpravu skóre na ko-
nečných 2:1. „Objektívne sa
k niektorým veciam nechcem
a nemôžem vyjadrovať,“ veľa-
vravne po zápase hovoril kormi-

delník Liptovského Mikuláša La-
dislav Totkovič.

Po prehre v Šali si Mikuláša-
nia chceli napraviť chuť počas
tretej augustovej soboty. Na do-
mácom trávniku si v prestížnom
derby zápase zmerali sily s re-
zervou Ružomberka. Zápas sle-
dovala historická návšteva v klu-

bovej histórii, 1350 divákov!
Na radosť početnej diváckej

kulisy sa po zápase z víťazstva
2:1 tešili mikulášski futbalisti.
Góly strieľali v 14. minúte  Tom-
ko a v 72. minúte Tufegdič.
„Z našej strany to bol veľmi dob-
rý zápas. Hrali sme veľmi dobre
kombinačne, vypracovali sme si
viac gólových šancí ako súper.
Pokojne sme mohli zvíťaziť aj
vyšším rozdielom,“ skonštatoval
Rudolf Urbanovič, prezident
Mestského futbalového klubu
Tatran AOS Liptovský Mikuláš
a prednosta tamojšieho mest-
ského úradu.

Víťazstvo svojich farieb ozna-
čil klubový prezident za zaslúže-

né. „Tri získané body nám urobi-
li veľkú radosť, no po dnešnom
zápase mám ešte lepší pocit
z diváckej kulisy. Zápas si po-
zrelo 1350 divákov, čo je histo-
ricky najviac na súťažnom zápa-
se v klubovej histórii. Aj touto
cestou by som sa chcel divá-
kom poďakovať za vytvorenú at-

mosféru,“ dodal Rudolf Urbano-
vič, ktorý pred sezónou jednoz-
načne deklaroval: „Chceme
hrať futbal, ktorý na štadión pri-

tiahne čo najviac fanúšikov. Fut-
bal sa hrá pre nich a my im
chceme našou hrou a výsledka-
mi prinášať radosť. Aj keď si
uvedomujeme, že prvá liga je
náročnou súťažou a je v nej veľa
tímov, ktoré majú dlhoročné
skúsenosti z pôsobenia v naj-
vyššej futbalovej súťaži,“ zdôraz-
nil klubový prezident. 

O malý zázrak sa naši futba-
listi postarali v Michalovciach.
Východniari chceli novučičký
štadión doma pokrstiť víťaz-
stvom, no Liptáci boli proti a za-
slúžene po remíze 1:1 získali
cenný bod, keď na domáci zá-
sah dokázal odpovedať Tufeg-
dič. „Zo zisku bodu máme veľkú
radosť a má pre nás veľkú
cenu,“ povedal Rudolf Urbano-
vič, ktorý bol na východe Slo-
venska povzbudzovať svoje far-

by spolu s ostatnými funkcionár-
mi, pár minút po zápase.

„Hráčom ďakujeme za pred-
vedený výkon. Som rád, že sme

po minulotýždňovom domácom
víťazstve s rezervou Ružomber-
ka priviezli z Michaloviec dôležitý
bod,“ dodal klubový prezident.
„Myslím si, že remíza bola v tom-
to zápase zaslúžená,“ pridal Pe-
ter Maťko, asistent trénera. 

Po zápasoch siedmeho kola
patrila medzi jedenástimi muž-
stvami Liptákom siedma pozícia.

Výsledky Mikulášanov:
Šaľa – Liptovský Mikuláš 2:1,
Liptovský Mikuláš – Ružombe-
rok B 2:1, Michalovce – Liptov-
ský Mikuláš 1:1.

Septembrový program:
12.9. o 15:30 hod: Liptovský
Mikuláš – Dolný Kubín, 19.9
o 19:30 hod: Zlaté Moravce –
Liptovský Mikuláš, 26.9
o 15:00 hod: Liptovský Mikuláš
– Trenčín. red.

Ako sa darí
našim tímom?

V plnom nasadení sú od au-
gusta aj tímy, ktoré hrajú nižšie
súťaže.

V piatej lige je našim zástup-
com Palúdzka. Jej výsledky
v úvodných troch kolách: Lisko-
vá – Palúdzka 1:1, Palúdzka –
L. Sliače 0:0, Ludrová – Palú-
dzka 2:6.

V prvej triede prispieva radni-
ca na činnosť tímom z Iľanova
a Demänovej. Ich výsledky v pr-
vých troch kolách sezóny:
Smrečany/Žiar – Iľanovo 4:5,
Demänová – Liptovská Teplá
2:0, Iľanovo – Kvačany 0:4,
Svätý Kríž – Demänová 2:1, Li-
kavka – Iľanovo 5:0, Demänová
– Smrečany/Žiar 4:0.

V prvom kole tretej triedy re-
mizovala Liptovská Ondrašová
s Ploštínom 0:0.

Začiatkom augusta čakala
na hráčov Mestského futbalové-
ho klubu Tatran AOS Liptovský
Mikuláš prekážka v podobe pr-
vého kola Slovenského pohára.

Hráči nášho klubu narazili na
Dolný Kubín, ktorý pred 500 di-
vákmi zdolali vďaka gólu Tomka
v 68. minúte 1:0. „Som veľmi
rád, že si početná divácka kuli-

sa našla cestu na štadión aj
v strede pracovného týždňa
a prišla nás povzbudiť,“ skonšta-
toval Rudolf Urbanovič, prezi-
dent Mestského futbalového
klubu Tatran AOS Liptovský Mi-
kuláš a prednosta Mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši.

Teší ho, že fanúšikovia po-
vzbudzovali počas celého zápa-
su a na štadióne vytvorili výbor-
nú atmosféru. „Dolný Kubín bol
veľmi zdatným súperom, no my-
slím si, že naše víťazstvo je za-
slúžené. Verím, že sa nám bude
dariť nielen v prvoligovej spoloč-
nosti, ale i v ďalších kolách Slo-
venského pohára,“ dodal Ru-
dolf Urbanovič. 

V druhom kole Slovenského
pohára hrajú naši hráči 1. sep-
tembra v Rimavskej Sobote.

lm.

Futbalový august okorenilo víťazstvo v derby zápase 
s rezervou Ružomberka, ktoré videla historická návšteva

Foto: www.mfktatran.sk

V Slovenskom pohári ideme zaslúžene ďalej

Foto: www.mfktatran.sk

Foto: www.mfktatran.sk
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Občansky servis 
júl 2009

Narodil sa človek, 
zapálila sa na oblohe

nová hviezda. 
Tak vitaj človiečik…

V júli 2009 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:

Nela Šimovčiaková, Ma-
tej Chovančík, Dominika
Böhmerová, Janka Gerbo-
cová, Krištof Mihalovič, Nina
Jánošová, Matej Rúfus, Lu-
cia Triznová, Laura Močá-
ryová, Lucia Brunčiaková,
Tomáš Macoszek, Tara Ale-
xis Kotianová, Michal Timko,
Jozef Karas, Tadeáš Sivák,
Emma Martikánová, Barbo-
ra Pačanová, Katarína Šim-
ková, Samuel Gálfy, Timea
Kožuškaničová, Mário Myd-
liar, Jakub Jančuška, Nina
Imrichová, Viktória Orosová.

Láska nie je len byť 
spolu, láska je ísť spolu.

Nájsť hlinu pre svoje 
korene…

Manželstvo uzavreli:
Ing. Ivan Šmihovský –

MUDr. Alexandra Ujcová,
Ing. Ľubomír Bahýľ –
Mgr. Oľga Rajniaková,
Ing. Martin Ondreáš –
Ing. Jana Valentová, Lukáš
Stupka – Lucia Vinčálková,
Ing. Martin Kruppa – Lucia
Bloščicová, Peter Kupka –
Lenka Cibulková, Ján Drug-
da – Tatiana Šušorényová,
Michal Grman – Mgr. Deni-
sa Jurisová.

Roztrhla sa niť, už sa
nedá spojiť. Život 
vyhasol, zostáva 

spomienka … 

Opustili nás:
Michal Gejdoš (73), Ida

Pušková (62), Zdenko Vyš-
ný (76), Mária Kasanic-
ká (84), Jiřina Vajíková (85),
Anna Plchová (84), Zdeno
Pleva (50), Jozef Krajčo-
vič (82), Jozef Miško-
vič (69), Marta Diačiko-
vá (78), Eva Marová (66),
Jaroslav Soukup (75), Šte-
fan Baláž (85).

Zo zápisníka mestskej polície
5. 8. 2009 o 20.06 hod.

p. A. H. z ul. Zádvorie venčila me-
dzi OD Kaufland a ul. Chrenovis-
ká svojho psa, ktorého nemala
uviazaného na vôdzke, čím sa do-
pustila priestupku a porušila VZN
mesta Lipt .Mikuláš č. 8/92 čl.
34a ods. 1. Menovaná bola hliad-
kou MsP na mieste riešená napo-
menutím.

8. 8. 2009 o 23.45hod. na
benzínovom čerpadle, ul. Gar-
biarska, popíjali alkohol a rušili
nočný kľud hlasným vykrikovaním

Zuzana G. z ul. 1. mája a Mirosla-
va H. z ul. Pobrežná. Svojím sprá-
vaním porušili § 47 ods. 1, písm.
b Zák. 372/90 Zb. o priestup-
koch. Obidve menované boli
hliadkou MsP na mieste riešené
blokovou pokutou.

11. 8. 2009 o 18.49 hod. na
Námestí mieru pri Dome služieb
voľne pobehoval pes. Hliadka
MsP zistila, že majiteľ p. Juraj L.
z  ul. Vansovej sa svojím konaním
dopustil priestupku, pretože  po-
rušil VZN mesta Lipt. Mikuláš

8/92 čl. 34a ods. 1. Menovaný
bol na mieste riešený hliadkou
MsP blokovou pokutou.

13. 8 .2009 o 08.37 hod.
hliadka MsP pri obhliadke osady
Hlboké spozorovala dym. Objas-
ňovaním zistila, že p. Gustáv B.
pálil na uvedenom mieste káble.
Svojím konaním porušil VZN mes-
ta Lipt. Mikuláš č.8/92 Čl. 27b,
ods.2, o vytváraní kvalitného ži-
votného prostredia. Menovaný
bol na mieste riešený blokovou
pokutou a za prítomnosti hliadky
MsP oheň uhasil.

14. 8. 2009 o 22.05 hod.
p. M. M. z ul. Priebežná rušil noč-
ný kľud v byte hlasnou hudbou,
čím sa dopustil priestupku proti
verejnému poriadku podľa § 47,
ods. 1, písm. b Zák. 372/90 Zb.
Prípad riešený v blokovom konaní.

14. 8. 2009 o 22.:05 hod. ne
Námestí osloboditeľov pred reš-
tauračným zariadením predvádza-
li barmanskú šou v doprovode
hudby. Zodpovedný vedúci M.
K. z Ružomberka nemal na uve-
denú akciu povolenie vydané
mestským úradom a za rušenie
nočného kľudu mu bola uložená
bloková pokuta. Dopustil sa prie-
stupku proti verejnému poriadku
podľa § 47, ods. 1, písm. b Zák.
372/90 Zb.

19. 8. 2009 o 14.41 hod.
v Ploštíne občania Rumunska
p. Atila M., István M. a Zoltán M.
predávali motorové píly. Svojím
konaním porušili § 24 ods. 1,
písm. c Zák. 372/90 Zb. Na
mieste boli riešení hliadkou MsP
uložením blokovej pokuty.

20. 8. 2009 o 11.08 hod. sa
dvaja chlapci z Važca Ľ. Č. a P. L.
dopustili krádeže v OD na Pod-
brezinách, týmto konaním naplnili
skutkovú podstatu priestupku
proti majetku podľa § 50, ods. 1
Zák. 370/92 Zb. Nakoľko sa jed-
nalo o maloletých chlapcov, vec
bola odložená záznamom
a o skutku boli oboznámení ich
rodičia. 

V období od 24. 07. 2009 –
20. 08. 2009 MsP riešila 242
priestupkov, z toho na úseku do-
pravy 152 priestupkov, 11 prie-
stupkov proti majetku, 30 prie-
stupkov proti verejnému poriad-
ku, 3 priestupky proti občianske-
mu spolunažívaniu, 13 priestup-
kov majiteľov voľne pohybujúcich
sa psov, 6 prípadov parkovania
motorovými vozidlami na verejnej
zeleni, 1 prípad podozrenia
z trestného činu a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník MsP

Liptov Aréna organizuje 

PRVÉ MAJSTROVSTVÁ LIPTOVA
VO VOLEJBALE ZMIEŠANÝCH

DRUŽSTIEV (mixy)
Turnaj pre širokú verejnosť, šesťčlenné družstvá (3 muži + 3 ženy)

neregistrovaní hráči (hrá sa na čas 25 min jeden zápas)

Kedy 27. 9. 2009, Kde športová hala Liptov Aréna 
Začiatok 8.30 hod.

Záväzné prihlášky posielajte najneskôr do 22. 9. 2009
na e-mail: tahunova@vpslm.sk

Štartovné pre každý tím: 15 eur
Maximálny počet družstiev: 8 tímov

Kontakt pre organizačné účely: Ťahúnová 0905 750 581
Propozície turnaja nájdete na www.lm.sk, 

v športovej hale Liptov Aréna, prípadne pošleme na e-mail.
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