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Mosty Gesharim – Tradičné podujatie, ktoré spája Kresťanov i Židov z rôznych miest Slovenska a Európy. V umeleckom programe ho-
voreného slova a hudby vystúpila Hana Hegerová, Dan Bárta a Zuzana Krónerová. Druhý septembrový víkend patril aj Festivalu o židov-
skej kultúre. Jeho dejiskom sa stala starobylá liptovskomikulášska synagóga. Jedným z cieľov druhého ročníka bolo prostredníctvom
hovoreného slova, hudby a prezentácií priblížiť históriu tohto etnika, ktoré má v meste svoju tradíciu.
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Multifunkčná
športová hala
v Liptovskom
Mikuláši, kto-
rej strechu
koncom aprí-
la zničil po-
žiar, by mala
od decembra
slúžiť verej-
nosti.

„Tento po-
lyfunkčný ob-
jekt plánuje-
me možno už
z a č i a t k o m
b u d ú c e h o
roka odo-
vzdať verej-
nosti do uží-
vania,“ skon-
štatoval pri-
mátor mesta
Ján Blcháč
na obhliadke
rekonštruk-
cie za účasti
štátneho tajomníka rezortu hos-
podárstva Ivana Rybárika.
„Mesto Liptovský Mikuláš reali-
zuje najväčšiu investičnú akciu
cestovného ruchu pre verejný
sektor. Aj keď realizácia výstav-
by bola spojená s problémami,
vedenie mesta sa s nimi doká-
zalo dobre vysporiadať,“ uviedol
Rybárik.

Blcháč ocenil dobrú spolu-
prácu so Slovenskou agentúrou
cestovného ruchu, ktorá dohlia-
da na celý projekt a zabezpeču-
je financovanie oprávnených
nákladov. Nová multifunkčná
hala bude podľa neho v budúc-
nosti slúžiť na rôzne kultúrne
a športové podujatia.

Výstavbu zabrzdil aprílový
požiar, ktorý pohltil celú dreve-
nú konštrukciu strechy. Škodu
odhadli na približne 50 miliónov
Sk. (m)
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Pomoc 
pre rodiny pozostalých
Mestské zastupiteľstvo v Liptov-
skom Mikuláši na mimoriadnom
zasadnutí schválilo stotisícový fi-
nančný príspevok pre rodiny po-
zostalých po tragickej havárii au-
tobusu v Chorvátsku. 

„Táto tragédia zasiahla aj ob-
čanov mesta Liptovský Mikuláš.
Súcítime so všetkými pozostalý-
mi, ktorým aspoň touto cestou
vyjadrujeme hlbokú sústrasť,“
zdôraznil primátor mesta Ján
Blcháč. Podľa jeho slov v spolu-
práci s mestom Košice zabezpe-
čia transfer finančných prostried-
kov pre rodiny pozostalých. 
Pri dopravnej nehode autobusu,
ktorý bol vypravený z Košíc, zo-
mrelo 14 cestujúcich a ďalší
utrpeli rôzne zranenia.

(g)

Vyššia bezpečnosť 
v okrese Liptovský Mikuláš

Vyššia bezpečnosť a boj proti kri-
minalite. To sú ciele Deklarácie
o vzájomnej spolupráci, ktorej
iniciátorom je Okresné riaditeľ-
stvo Policajného zboru v Liptov-
skom Mikuláši. 

„Vzájomnou spoluprácou
chceme spojiť sily a bojovať proti
kriminalite a oživiť pozitívne hod-
noty spojené s morálkou a kultú-
rou,“ podčiarkol liptovskomiku-
lášsky primátor Ján Blcháč. Ďal-
šími z cieľov sú eliminácia preja-
vov národnostnej a etnickej ne-
znášanlivosti, znižovanie preja-
vov nekultúrnosti, či zvyšovanie
úrovne vzdelania detí a mládeže
v oblasti právneho vedomia
a správania sa v krízových situá-
ciách. 

Zmluvu o spolupráci podpísa-
li 23. septembra primátor L. Mi-
kuláša Ján Blcháč, primátor L.
Hrádku Branislav Tréger, staros-
ta obce Demänovská Dolina Ivan
Šimko a riaditeľ Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru v L. Mi-
kuláši Jozef Mada. 

Zúčastnené strany sa dohodli
na spolupráci pri príprave, tvor-
be, uskutočňovaní a vyhodnoco-
vaní bezpečnostnej politiky v re-
gióne Liptova. K preventívnym
projektom sa môžu pripojiť aj ďal-
šie subjekty (občianske združe-
nia, neziskové organizácie, nadá-
cie ...), ktoré majú záujem napo-
môcť pozitívnemu rozvoju a rastu
bezpečnostnej, sociálnej a eko-
nomickej úrovne regiónu. (g)

V októbri bude známa prvá mar-
ketingová značka regiónu ces-
tovného ruchu – značka Liptova
a v decembri Klaster Liptov
predstaví prvý spoločný regio-
nálny produkt - regionálnu kartu. 

„Našou ambíciou je vystupo-
vať ako oficiálna marketingová
a koordinačná platforma pre ces-
tovný ruch destinácie Liptov v po-
dobe prvej organizácie destinač-
ného manažmentu,“ uviedla
v piatok 26. septembra riaditeľka
Klastra Liptov Iveta Niňajová, na
stretnutí Medzinárodného klubu
SR organizovaného pri príležitos-
ti Svetového dňa cestovného ru-
chu v Liptovskom Mikuláši. 

Hlavným cieľom Klastra je
zvýšenie návštevnosti regiónu
Liptov do roku 2013 na dvojná-
sobok. „Rozvoj Liptova musí byť
spojený aj s rozvojom cestovné-
ho ruchu. Má na to všetky pred-
poklady, preto sa musíme inten-
zívne a spoločne venovať jeho
profesionálnej propagácii,“ zdô-
raznil predseda predstavenstva
Klastra Ján Blcháč.

Činnosť Klastra Liptov ocenil
v diskusii aj štátny tajomník Mi-
nisterstva hospodárstva SR Ivan
Rybárik. Prostredníctvom euro-
projektu Eden ponúkol možnos-
ti jeho ďalšieho rozvoja. „Je ur-
čený pre klastre jednotlivých
štátov Európskej únie a podpo-
ruje aj marketingové aktivity tý-
chto regiónov,“ spresnil Rybá-
rik.

Klaster Liptov chce profesio-
nálne koordinovať rozvoj cestov-
ného ruchu v Liptove, v jednom
z turisticky najrozvinutejších
a najnavštevovanejších regiónov
cestovného ruchu na Slovens-
ku. Jeho úlohou je zvyšovanie
konkurencieschopnosti regiónu
Liptov na európskom trhu ces-
tovného ruchu. V apríli 2008 ho
založili tri mestá Liptovský Miku-
láš, Liptovský Hrádok a Ružom-
berok spolu so štyrmi subjektmi
– Aquapark Tatralandia, Ther-
mal Park Bešeňová, Jasná Níz-
ke Tatry a SKI PARK Ružombe-
rok.

PT

V Liptovskom Mikuláši 
spustili nový platobný terminál 
Občania Liptovského Mikuláša môžu od začiatku septembra vy-
užívať nový platobný terminál. V hlavnej pokladni Centra služieb
občanovi zaplatia prostredníctvom platobných kariet všetky po-
platky určené mestu - domovú daň, daň za komunálny odpad,
správne poplatky a splátky za byty.

„Prijímanie platieb platobnými kartami zefektívni platobný pro-
ces a občania sa vyhnú manipulácii s mincami,“ zdôraznil primá-
tor Ján Blcháč. 

Karty by mali platenie za služby urýchliť. „Občania už nemusia
fyzicky nosiť peniaze so sebou. Postačí jednoduchý prevod plat-
by prostredníctvom terminálu. Platí to hlavne v prípade drobných
euro-mincí,“ uviedla vedúca oddelenia financií, daní a miezd,
Marta Gutraiová. (g)

Klaster Liptov predstaví novú značku

Projekt haly úspešne pokračuje

Foto: g
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Stabilizáciu cien tepla v Liptov-
skom Mikuláši by mala v budúc-
nosti zabezpečiť renomovaná
spoločnosť. Mestské zastupiteľ-
stvo (MsZ) na uplynulom zasad-
nutí schválilo návrh zmluvy, na
základe ktorej by mala spoloč-
nosť prevádzkovať tepelné hos-
podárstvo v meste.

Poslanci zastupiteľstva tak
konali aj v súlade so schvále-
ným Programom hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja mesta
Liptovský Mikuláš a zámermi
dlhodobo stabilizovať cenu tep-
la pre obyvateľov mesta.

V Liptovskom Mikuláši sa
cena tepla z plynových kotolní
zvýšila od marca o päť percent,
na 663 korún za gigajoule. By-
tový podnik žiadal Úrad pre re-
guláciu sieťových odvetví SR
o ďalšie zvýšenie ceny tepla
o dvadsať percent už od súčas-
nej jesene. Cena by tak narást-
la na takmer 800 korún. Primá-
tor mesta Ján Blcháč práve pre-
to presadil prenájom mestských
kotolní investorovi, aby mesto
mohlo prejsť na kúrenie lacnej-
šou biomasou a občania tak ne-
museli byť zaťažovaní zbytočne
vysokými cenami.

„Tepelné hospodárstvo je
problémom, ktorý trápi väčšiu
časť obyvateľov Liptovského Mi-
kuláša. Ako optimálne riešenie
sa ukazuje prechod na bioma-

su, čiže energetickú drevnú
štiepku. Toto riešenie umožní
stabilizovať cenu tepla a nízku
cenu vstupov, je však náročné
na investičné prostriedky. Na
základe odborných analýz je
dlhodobý prenájom zariadení
tepelného hospodárstva akcio-
vej spoločnosti s hlavným pred-

metom činnosti výroba a dodáv-
ka tepla, optimálnym riešením,“
zdôrazňuje primátor.

Bytový podnik musí podľa
rozhodnutia poslancov v budúc-
nosti posilniť svoje činnosti
v správe bytov a obhospodaro-
vaní nebytových priestorov, ako
aj rozšíriť predmet svojej činnos-
ti o nové aktivity, ktoré sú pre
vzájomnú komunikáciu mesta
Liptovský Mikuláš a našich ob-
čanov veľmi dôležité. „Pôjde
najmä o koordináciu a rozvoj in-
formačno-komunikačných tech-
nológií, vybudovanie káblových
televíznych rozvodov, ale aj inži-
niersku činnosť v príprave pro-
jektov financovaných z projek-
tov EÚ a ich následnú imple-
mentáciu, či poskytovanie eko-
nomicko-účtovníckych služieb
pre mestské obchodné spoloč-
nosti,“ spresnil Ján Blcháč.

Je dôležité zdôrazniť, že ne-
jde o predaj mestského majet-
ku, ako to v minulosti občanom
prezentovali isté záujmové sku-
piny. Ide o efektívny prenájom

Mikulášu svitlo na lepšie teplo
majetku, ktorý slúži na výrobu
a dodávku tepla a teplej úžitko-
vej vody. Mesto nestratí svoj
vlastnícky vzťah k tomuto majet-
ku. „Našou snahou je, aby prí-
jem, ktorý mesto dostane za
prenájom tepelného hospodár-
stva ostal zachovaný na úrovni
doterajšieho zisku mesta z te-
pelného hospodárstva. Príjem
z prenájmu bude neskôr inves-
tovaný do rekonštrukcie existu-
júcich zastaraných rozvodných
sietí a obnovy technologických
zariadení s cieľom efektívnejšie
hospodáriť s teplom ako strate-
gickou surovinou. Cieľom mesta
je udržať ceny tepla na súčasnej
úrovni prostredníctvom tlaku na
dodávateľa tepla formou zvyšo-
vania úrovne technológií tepel-
ných zariadení a nevyhnutných
rekonštrukcií existujúcich rozvo-
dov, aby v budúcnosti dochá-
dzalo k minimálnym únikom
a stratám, ktoré v konečnom dô-
sledku hradí občan,“ argumen-
tuje šéf mikulášskej radnice.

Pri prevádzkovaní tepelného
hospodárstva strategický inves-
tor môže využiť synergické efek-
ty vyplývajúce z prevádzkovania
jeho ostatných projektov. Medzi

najvýznamnejšie efekty patrí
možnosť využitia centrálneho
dispečerského pracoviska, kto-
ré nonstop monitoruje a riadi
zdroje výroby tepla. Ďalej sú to
servisné služby, ktoré zabezpe-
čia servis všetkých zariadení po-
trebných na výrobu a dodávku
tepla. V neposlednom rade má
takýto investor vytvorené pracov-
né postupy, zabezpečujúce sú-
lad výroby a dodávky tepla s plat-
nou legislatívou, správne kalku-
lácie ceny tepla a sledovanie ná-
kladov v priebehu roka. Ďalšou
výhodou je poskytovanie kvalit-
ných právnych služieb. Vzhľa-
dom na viacročné a rozsiahle ak-
tivity má vytvorené aj dlhodobé
a osvedčené dodávateľsko-od-
berateľské vzťahy. Vďaka nim je
schopný stanoviť výhodné ceny
materiálov, prác a výstavbu v po-
žadovanej kvalite a termínoch.

„Pre nášho občana je dôleži-
té stabilizovať súčasné ceny te-
pelnej energie v meste a vyhnúť
sa tak avizovanému zvyšovaniu
tepla. Od všetkých zmien, ktoré
realizujeme, očakávame jed-
noznačný prínos pre občanov
Liptovského Mikuláša,“ dodal
primátor Blcháč.

Výberové konanie
Materská škola na ul. Československej brigády č. 2, 031 Liptovský Mikuláš,
vypisuje v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie: vedúca školskej
jedálne + ekonomická pracovníčka MŠ Čs brigády č. 2 v Liptovskom Mi-
kuláši s nástupom od 1. 1. 2009.

Kvalifikačné požiadavky
úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na spoločné stravovanie
a ekonomiku • najmenej 5 rokov praxe v oblasti školského stravovania •
znalosť hygienických predpisov a požiadaviek vrátavane HCCP • znalosť

problematiky školského stravovania

Iné kritéria a predpoklady na výkon funkcie vedúcej ŠJ
spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu • bezúhonnosť • zdravotná

spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať • osobnostné a morálne predpo-
klady • ovládanie práce s počítačom (Word, Excel)

Zoznam požadovaných dokumentov
štruktúrovaný profesijný životopis • overené doklady o dosiahnutom vzdela-
ní • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace • potvrdenie o zdravot-

nom stave • vyplnený osobný dotazník • súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby výberového konania (V súlade so zákonom

č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov) • pracovný posudok z po-
sledného predchádzajúceho miesta

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Prihlášku s požadovanými dokladmi doručia uchádzači v zalepenej

obálke na Materskú školu na ul. Čs. brigády č. 2, 031 01 Liptovský Mi-
kuláš s označením: Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúcej
školskej jedálne a ekonómky na MŠ Čs. brigády č. 2. Termín výberové-
ho konania bude uchádzačom oznámený riaditeľom školy písomne. 

Uzávierka prihlášok výberového konania je do 15. októbra 2008
do 14.00 hod. 

Zdenka Kolínska, riaditeľka MŠ Čs. brigády č. 2, L. Mikuláš
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volajte: 0911 875 240

Pozývame Vás na kurzy

JOGY 
V DENNOM ŽIVOTE 

v novootvorenom 

JOGACENTRE 
v Liptovskom Mikuláši 

Po: 16.00 Joga pre pokročilých
18.00 Joga pre zdravý chrbát

Ut: 17.00 Joga pre začiatočníkov
St: 16.00 Joga pre deti a rodičov

17.00 Joga pre začiatočníkov
Št: 17.00 Joga pre začiatočníkov
Pi: 17.00 1. a 3. týžneň v mesiaci

Základy meditácie
Relaxačné cvičenia

JOGACENTRUM Liptovský Mikuláš, 031 01
Ul.1.mája 17/12 (vo dvore)

0915 850 255, 0918 416 615, 0907 863 837

Siedmy akademický rok otvorila 
Žilinská univerzita v Mikuláši

O možnostiach ďalšej spoluprá-
ce rokoval 24. septembra liptov-
skomikulášsky primátor Ján
Blcháč s dekanom elektrotech-
nickej fakulty Milanom Dadom. 

Detašované pracovisko Žilin-
skej univerzity má pre mesto
Liptovský Mikuláš veľký význam.
Na svojom detašovanom praco-
visku zahájilo už siedmy akade-
mický rok. „Región sa potrebu-
je cítiť živou súčasťou Vyššieho
územného celku. Našim záme-
rom je preto rozvinúť ešte užšie
spojenie medzi Liptovským Mi-
kulášom a Žilinou a sme pripra-
vený spolupracovať,“ uviedol
Blcháč. 

Dekan fakulty región Liptova
vníma z pohľadu informačných
a komunikačných technológií
veľmi pozitívne. „Prvoradým cie-
ľom je, aby náš absolvent bol
dobre uplatnený na trhu prá-
ce.V tomto regióne je množstvo
firiem, ktoré majú ďalší poten-
ciál a chcú prichádzať i ďalší in-
vestori,“ spresnil Dado. 

Na detašovanom pracovisku
elektrotechnickej fakulty študu-
je tento akademický rok takmer
160 študentov. Z nich je 57 štu-
dentov prvého ročníka bakalár-
skeho štúdia na katedre inži-
nierstva a experimentálnej elek-
trotechniky. (g)

Otvorenie nového školského roka
Liptovskomikulášsky primátor
Ján Blcháč otvoril školský rok
2008/2009 na základnej škole
v mestskej časti Okoličné. „Ten-
to školský rok bude výnimočný.
Do platnosti vstúpil totiž nový
školský zákon. Tvorba časti
učebných osnov je ponechaná
na rozhodnutí školy, ktorá ich

môže doplniť cez vlastné vzde-
lávacie programy a môže sa tak
profilovať,  uviedol na otvorení
nového školského roka primátor
Ján Blcháč. 

Do siedmich základných
škôl v Liptovskom Mikuláši na-
stúpilo v tomto školskom roku 2
528 žiakov. Oproti minulému

školskému roku je to o 160 me-
nej. Po prvý krát zasadlo do
školských lavíc 280 chlapcov
a dievčat. Najviac prvákov na-
vštevuje Základnú školu Janka
Kráľa, ZŠ na Demänovskej ces-
te a Československej brigády,
najmenej Základnú školu s Ma-
terskou školou Demänová. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta je i 10 materských škôl
a mestské jasle. V tomto škol-
skom roku bolo do materských
škôl prihlásených 931 detí,
v uplynulom školskom roku ich
navštevovalo 913 detí. V súčas-
nosti mestské jasle navštevuje
40 detí.

Klub mladých začína
Klub mladých má byť priestor pre všetkých od 15-30 rokov, ktorí
chcú robiť niečo pre mladých a s mladými v meste. Nezáleží na tom,
či a do ktorej školy chodíte, či pracujete, akú hudbu počúvate, aký
štýl života vám je blízky. Chceme byť tu,  počúvať vás, dozvedieť sa
o tom, čo vás baví, čo vám chýba, aby bol priestor klubu mladých
otvorený a nastavený pre vaše návrhy, predstavy a očakávania. 

Na Vás i Vaše nápady sa teší Michaela Kušnieriková (Kontakt:
m_kusnierikova@yahoo.com 044/5564015; Dom kultúry, 1. po-
schodie, číslo dverí 215 (tam, kde sa predávajú lístky)
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Lekáre  DOMOV ZDRAVIA 
v OD PRIOR, Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš je do-
movom pre mnohých občanov
rómskeho etnika. Aj v duchu
hesla „Liptovský Mikuláš – mes-
to pre všetkých“ pristupujeme
s plnou vážnosťou a odhodlaním

čo najprecíznejšie riešiť proble-
matiku Rómov.

Prax ukazuje, že pri riešení
jednotlivých projektov zamera-
ných na pomoc rómskej komu-
nite je nevyhnutná i koordinácia
nielen na miestnej, regionálnej,
ale aj na národnej úrovni. Uve-
domujúc si spoločenskú spolu-
zodpovednosť v tejto oblasti
nadviazali sme intenzívnu spolu-
prácu so splnomocnenkyňou
vlády SR pre rómske komunity
Aninou Botošovou. Výsledkom
je Komplexná stratégia riešenia
problémov rómskej komunity
v meste Liptovský Mikuláš, kto-
rú prijalo mestské zastupiteľstvo
na svojom za-
sadnutí už v júli
2008. Metro-
pola Liptova sa
tak stala prvým
mestom na
Slovensku s ta-
kýmto ucele-
ným projek-
tom.

Predbežná
analýza róm-
skej problema-
tiky na území
mesta pouká-
zala na potrebu
spracovania samostatnej odbor-
nej koncepcie. Len dlhodobej-
šie plánovanie a riadenie rozvo-
ja komunity môže následne pri-
niesť pozitívne zmeny. 

Pre našich rómskych spolu-
občanov sme naštartovali vzde-
lávací projekt ADAM 2. Od Mi-
nisterstva školstva SR sme zí-
skali finančnú dotáciu vo výške
400 tisíc korún. Názov projektu

- Vzdelávaním k rovnosti - nie je
len symbolický. Rovnosť zname-
ná aj poznanie a uvedomenie si
rozdielov, ktoré v bežnom živote
nepovažujeme za prioritné. Ta-
kéto vnímanie však môže byť

veľkým problémom pre ľudí pa-
triacich k minoritnej časti spo-
ločnosti. 

Mestská samospráva chce
vzdelávať potenciálnych dobro-
voľníkov komunitného centra
Nový svet Hlboké a rovnako aj
rómsku mládež. Domnievam sa,
že priama interakcia účastníkov
v rámci vzdelávania a vzájomné
poznávanie mladých ľudí z odliš-
ných prostredí prispeje nielen
k tolerancii, ale aj k prijímaniu
rôznych kultúr a k vzájomnému
obohateniu.

Môžem vás ubezpečiť, že
našou snahou je vytvárať prie-
merné podmienky pre našich

rómskych spoluobčanov, aby sa
v našom malebnom meste cítili
skutočne ako doma. Zároveň
budeme vyžadovať aj od nich
samotných veľmi zodpovedný
prístup k vlastným problémom
a ich riešení. Verím, že naše ak-
tivity privítajú a budú iniciatívni
pri zlepšení svojich životných
podmienok. Ján Blcháč

Foto: Gabriel Lipták

V Mikuláši sa venujeme problematike Rómov
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Pribudnú nové byty
V týchto dňoch prekročila podpo-
ra zo Štátneho fondu rozvoja bý-
vania (ŠFRB) pre mesto a okres
L. Mikuláš sumu 1 miliardy Sk.
Počas dvanásťročnej histórie fon-
du a jeho podpory bytovej politiky
na Slovensku, pribudlo v centre
Liptova 226 nájomných bytov,
viac ako 200 bytov postavili do
osobného vlastníctva a v mest-
skej časti Palúdzka vyrástla nová
štvrť rodinných domov.

Podľa informácie Miroslava
Kašáka, posudzovateľa žiadostí
o podporu zo ŠFRB v okrese
Liptovský Mikuláš, v obciach
Podtureň, Jamník, Svätý Kríž,
Važec, Vavrišovo, Liptovský Pe-
ter, Dúbrava, Liptovské Kľačany,
Malatíny, Gôtovany, Liptovský
Ján, Beňadiková, Partizánska
Ľupča, Liptovské Matiašovce,
Liptovský Trnovec, Pribylina, Lip-
tovský Ondrej a Liptovská Porúb-

ka, sa občania tešia
z vyše 440 nových ná-
jomných bytov. Ďalšie
už čoskoro pribudnú
v obciach Hybe a Lip-
tovská Kokava. S rozší-
renou ponukou bytov
a možnosťami bývania
prichádza do obcí i rast
životnej úrovne, vzo-
stup kultúry bývania,
pribúdajú noví mladí

Ocenenie za výborné výsledky
pri zveľaďovaní bytovej politiky
si prevzal v piatok 26. sep-
tembra liptovskomikulášsky pri-
mátor Ján Blcháč od riaditeľa
Štátneho fondu rozvoja bývania
Miroslava Kašubu. 

V týchto dňoch prekročila
podpora zo ŠFRB na programy
podporujúce bývanie pre mes-
to a okres Liptovský Mikuláš
sumu jednej miliardy korún.
Suma týchto finančných pro-
striedkov predstavuje 1/40 ce-
lého objemu dotácií pre celé
Slovensko. Medzi 80 okresmi
môže okres Liptovský Mikuláš
čerpať z tohto balíka až na
200%. „Som rád, že sa vytvori-
la možnosť nájomného bývania

pre mladých ľudí. Mesto sa
snaží zlepšovať kvalitu života
a bývania, podporuje výstavbu
nájomných bytov pre mladé ro-
diny,“ podčiarkol primátor
Blcháč, ktorý je zároveň i pred-
sedom Združenia miest a obcí
Liptova. 

Zabezpečenie bývania pre
občanov je významným merad-
lom sociálnej a kultúrnej vyspe-
losti štátu. „Vaša práca plne
podporuje v tejto oblasti po-
moc pre občanov a súčasne
napomáha pri rozširovaní
a zveľaďovaní bytového fondu
ako súčasť štátnej bytovej poli-
tiky,“ dodal riaditeľ ŠFRB Miro-
slav Kašuba.

(g)

obyvatelia, rozví-
jajú sa služby,
kultúrne i špor-
tové aktivity.

„V súčasnosti
má Liptovský Mi-
kuláš dohodnu-
tú výstavbu byto-
vého domu
s tridsiatimi byt-
mi v miestnej
časti Palúdzka.
Skolaudujeme
ho v októbri a na jeho kúpu
chceme získať prostriedky zo
Štátneho fondu rozvoja bývania
a ministerstva výstavby a regio-
nálneho rozvoja. Poslanci nášho
mestského parlamentu schválili
obdobnou formou výstavbu ďal-
ších pätnástich bytov,“ dopĺňa
primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč.

Ďalšiu výstavbu obecných ná-
jomných bytov v tomto roku za-
čali aj v liptovských obciach
Jamník, kde pribudne 7 bytov,
v Pribyline 10, Liptovskej Kokave

8, Podturni 28, Liptovskej Po-
rúbke 22 a v obci Hybe 24. No-
vým nájomníkom ich do užívania
odovzdajú v roku 2009.

Ešte v tomto roku budú kolau-
dovať nájomné domy so 16 byt-
mi vo Važci, v Liptovskom Petre
skolaudujú 5 a vo Svätom Kríži
12 bytov. Počas dvanástich ro-
kov svojej existencie poskytol
Štátny fond rozvoja bývania práv-
nickým a fyzickým osobám na
celom Slovensku úvery vo výške
viac ako 41 miliárd Sk.

(fm)

Ocenenie pre Liptovský Mikuláš

Takmer päťdesiat kultúrno-spo-
ločenských a športových podu-
jatí bolo súčasťou prvého roční-
ka Mikulášskeho leta. 

Počas letných mesiacov
mohli obyvatelia a návštevníci
mesta vzhliadnuť aj 20 hudob-
ných skupín, divadelné a filmo-
vé predstavenia. Jedným z cie-
ľov prvého ročníka Mikulášske-
ho leta bolo nielen poskytnúť
návštevníkom a občanom atrak-
tívne vyžitie počas leta, ale tiež
i priblížiť miestnu kultúru, zvyky
regiónu a oživiť centrum mesta.
Počas uplynulých letných dní
bolo pre domácich a návštevní-
kov pripravených jedenásť te-
maticky ladených víkendov. Vy-

vrcholili minulotýždňovým Festi-
valom židovskej kultúry. „Chceli
sme osloviť čo najširšiu skupinu
turistov a občanov. Pripravili

sme pestrú progra-
movú skladbu pre
všetky cieľové sku-
piny. Tešia ma pozi-
tívne ohlasy od ob-
čanov a návštevní-
kov,“ uviedla vedú-
ca odboru straté-
gie, marketingu
a regionálneho roz-
voja Darina Bartko-
vá. 

Najväčšiemu záujmu sa tešil
Jánošíkov víkend, uvítanie
úspešných olympionikov Micha-
la Martikána a Eleny Kaliskej,
krst novej knižnej publikácie
o Liptovskom Mikuláši – Bede-
ker, ale aj Rozlúčka s prázdni-
nami s Tinou a Laci Strikom. Vy-
darené oslavy mestských častí
v Okoličnom, Palúdzke, Ploští-
ne a Iľanove prispeli k tomu, aby
sa Mikulášske leto stalo súčas-
ťou kalendára akcií aj na budúci
rok. 

(g)

Prvé mikulášske leto úspešné

Rekonštrukcia chodníkov 
pokračuje

Liptovský Mikuláš od začiatku
roka realizuje opravy miestnych
komunikácií. Okrem obnovy ulíc
a verejného osvetlenia, sa zre-
konštruovalo i päť chodníkov.
Výmena poškodeného povrchu
zámkovou dlažbou stála mests-
kú kasu takmer dva milióny.
Okrem odstavnej plochy pre te-
lesne postihnutých, sa opravil
chodník pri Tílii, Iľanove, Ondrá-
šovej – Škorupovo a na Podbre-
zinách. V priebehu nasledujú-
cich mesiacov sú v pláne i ďal-

šie dva, a to chodník na Kolláro-
vej a Matúškovej ulici v časti On-
drášová. Mesto v spolupráci
s verejnoprospešnými službami
zrealizovalo aj úpravu dláždenej
medzi blokovej komunikácie na
ulici Podtatranského, prístupo-
vé chodníky k bytovému domu
na Stodolovej ulici a upravil sa
tiež i spojovací chodník v škol-
skom areáli Strednej odbornej
školy na ulici Československej
brigády.

(od,v)

Dobré hospodárenie mesta
Mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo vo svojom hospodárení zisk. Výsled-
ky hospodárenia mesta a rozpočtových organizácií k 30. júnu tohto
roka hovoria jasnou rečou. Účtovný zisk za toto obdobie presiahol vý-
šku 80 miliónov korún. Konštatovali to poslanci na ostatnom septem-
brovom Mestskom zastupiteľstve. 

Vďaka týmto pozitívnym výsledkom má Liptovský Mikuláš zabezpeče-
né financovanie pre všetky svoje úlohy a plány pre ďalší polrok. „Hod-
nota majetku mesta vzrástla o štvrť miliardy korún a podarilo sa znížiť
úverovú zadlženosť mesta o 7%“, doplnil primátor Ján Blcháč. (r)
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Bezplatná infolinka pre

verejnosť o zavedení eura:

0800 103 104

e-mailové adresy 

pre otázky o eure:

euro@finance.gov.sk

euroinfo@nbs.sk

Seminár o eure 
Dôsledkami zavedenia novej
meny euro pre samosprávy
a občanov sa zaoberal jednod-
ňový seminár, ktorý sa konal 17.
septembra v Liptovskom Mikulá-
ši. Bližšie ozrejmil nielen špeci-
fické úlohy miest a obcí pri za-
vedení eura, ale i duálne zobra-
zovanie a generálny zákon. 

Seminára sa zúčastnilo tak-
mer 80 pracovníkov Mestského
úradu a občanov Liptovského
Mikuláša. Ako uviedla spolu ini-
ciátorka seminára, Dana Blahú-
tová, prekvapivo najväčší zá-
ujem o informácie bol z radov
dôchodcov. „Zaujala ich hlavne
praktická ukážka euro mincí
a bankoviek,“ zdôraznila Blahú-
tová. 

Liptovský Mikuláš sa dôklad-
ne pripravuje na plynulé zavede-
nie novej meny. Získavaním in-
formácií a prípravou na prijatie
eura sa začalo zaoberať už
v júni 2007. Mestské zastupiteľ-
stvo schválilo Plán na zavedenie
eura a harmonogram úloh. 

Už od 8. augusta používa du-
álne zobrazovanie pri platbách
v obchodoch, výplate miezd,
dôchodkov, soc. dávok, banko-
vých účtoch a faktúrach. Mesto
je tiež jedným z kontrolných or-
gánov. Dohliada na zobrazova-
nie duálnosti na trhoch a trhovi-
skách. Poverení kontrolóri sle-
dujú, či sú tovary označované
cenovkami v duálnom zobraze-
ní.

Zdarma eurokalkulačka do mobilu Úrokové 
sadzby 

Úrokové sadzby sa dňom,
kedy Slovensko vstúpi do eu-
rozóny, teda 1. januára 2009,
nezmenia. „Ak je v zmluve do-
hodnutá fixná úroková sadzba,
táto zostáva a výška sadzby,
respektíve táto časť zmluvy, sa
môže meniť v súlade s legisla-
tívou iba dohodou všetkých
zmluvných strán,” vysvetľuje
členka predstavenstva Všeo-
becnej úverovej banky Elena
Kohútiková. Ak je v zmluve
úroková sadzba naviazaná na
BRIBOR, automaticky bude
naviazaná na EURIBOR.

V deň konverzie slovenskej
koruny na euro budú kľúčové
úrokové sadzby na Slovensku
zhodné s kľúčovými úrokovými
sadzbami v eurozóne, čím sa
vytvoria podmienky pre hladkú
konverziu aj slovenského pe-
ňažného trhu.

Všetky mince
vydané dote-
raz v eurozó-
ne budú od
1. januára bu-
dúceho roka
platiť už aj na
S lovensku,
keďže sa
k tomuto dá-
tumu euro
stane hlav-
nou menou
v SR. Hoci aj
teraz môžu
z a h r a n i č n í
hostia napr.
v hoteloch
a reštaurá-
ciách na Slo-
vensku platiť
eurom, od nového roka môžu
euromincami, dovezenými
z krajiny eurozóny, platiť počas
pobytu na Slovensku bežne bez
toho, aby hľadali zmenáreň.
Služby zmenární sa tak postup-
ne výrazne obmedzia. Rozšíre-
nie krajín eurozóny o Slovensko
bude tak znamenať, že návštev-
níci z cudziny budú používať
„národné” euromince bežne pri

nákupoch v obchodoch, pri
vstupe do múzea, pri platbe
v kempingu, na golfovom ihris-
ku či za pobyt v aquaparku.
Bude to však platiť od nového
roka aj opačne - každý Slovák
pri pobyte v ktorejkoľvek z 15
krajín eurozóny bude môcť bež-
ne používať euromince so slo-
venskou symbolikou, vyrazené
v kremnickej mincovni.

Zaokrúhľovanie
dôchodkov

smerom nahor
O sume vyplácaného dôchodku
v korunách a neskôr v eurách
bude každý poberateľ dôchod-
ku oboznámený prostredníc-
tvom duálneho zobrazenia sumy
dôchodku v slovenských koru-
nách aj v eurách. Takisto tam
bude uvedená hodnota kon-
verzného kurzu 30,1260 koruny
za euro. S duálnym zobrazova-
ním začne Sociálna poisťovňa
mesiac po určení konverzného
kurzu a takto bude suma dô-
chodku zobrazená až do konca
roku 2009. Pri duálnom zobra-
zovaní sa suma dôchodku do
31. 12. 2008 zaokrúhli na de-
sať eurocentov nahor. Od 1. 1.
2009 sa bude uvádzať sume
v eurách a v duálnom zobrazení
budú slovenské korún zaokrú-
hlené na celú korunu nahor. 

(šb)

Na stránke euromena.sk bola
sprístupnená zaujímavá apliká-
cia určená pre mobilné telefó-
ny. Ide o jednoduchú aplikáciu
do mobilného telefónu, ktorá
plní funkciu eurokalkulačky.

Na základe konverzného
kurzu (1 Euro = 30,1260 Sk)
dokáže jednoducho prepočí-
tať sumy v korunách na eurá
a naopak.

Možností stiahnutia euro-
kalkulačky do mobilu je nie-

koľko. Úplne najjednoduchší
spôsob je, ak v mobilnom tele-
fóne zadáte adresu www.euro-
mena.sk/wap a po načítaní
stránky zvolíte odkaz EuroKal-
kulacka. Aplikácia sa nainšta-
luje sama. Ak nepoužívate
wap, môžete si eurokalkulač-
ku nainštalovať prostredníc-
tvom Bluetooth, cez USB ká-
bel, alebo pomocou pamäťo-
vej karty.

Mince z euro zóny 
budú platiť aj na Slovensku

Finančné oddelenie mesta
a Verejnoprospešné práce za-
čali s kontrolou trhov a trho-
vísk. „V centre pozornosti
bude predovšetkým duálne
zobrazenie cien tovarov.
Okrem označenia cenoviek to-
varov budeme kontrolovať aj
dodržiavanie trhového poriad-
ku,“ informoval prevádzkový
námestník Verejnoprospeš-
ných služieb Miloš Kollár. 

Mesto L. Mikuláš je jedným
z kontrolných orgánov duálne-
ho zobrazovania cien. „Od za-

čiatku augusta používa mesto
duálne zobrazovanie pri výpla-
te miezd, dôchodkov, sociál-
nych dávok, i na faktúrach,
uviedol primátor mesta Ján
Blcháč. 

V rámci príprav na prijatie
novej meny pripravila mestská
samospráva pre svojich obča-
nov rôzne semináre. Dôsled-
kami zavedenia novej meny
euro pre samosprávy a obča-
nov sa zaoberal aj minulotýžd-
ňový seminár.

(g)

V meste začali kontrolovať 
trhy a trhoviská

Hodnota 
slovenských mincí

a bankoviek 
v prepočítaní 

na euro 
konverzným kurzom

1 EUR = 30,1260 Sk
1 SK = 100 halierov
1 EUR = 100 centov

SK EUR
1 0,03
2 0,07
5 0,17

10 0,33
20 0,66
50 1,66

100 3,32
200 6,64
500 16,60

1000 33,19
5000 165,97
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Cieľom programu je podporovať účasť ľudí na plá-
novaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priesto-
rov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú.

O podporu sa môžu uchádzať skupiny občanov
z miest a obcí a mimovládne organizácie. Žiadate-
lia majú šancu získať okrem finančnej podpory
150 tisíc korún na projekt aj technickú pomoc
a poradenstvo pri jeho realizácii.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 20. októ-
ber 2008. „Prioritou 5.ročníka programu sú prie-
stranstvá oživujúce vzťahy. Myslíme tým najmä vy-

tváranie a obnova priestorov na zaujímavé poduja-
tia, úprava parkov, nábreží a námestíčok, aby slú-
žili na organizovanie atraktívnych kultúrnych
a športových podujatí,“ spresnila Martina Paulíko-
vá, manažérka programu. Zabezpečením potreb-
ného vzdelávania, poradenstva a financií chceme
pomôcť vytvárať verejné priestory, ktoré budú na-
vrhnuté, vybudované a udržiavané samými obyva-
teľmi okolitých štvrtí a domov. Viac informácií
o programe záujemcovia nájdu na www.priesto-
ry.sk. Paulíková

Jesenný zber odpadov
Dňa 11.10.2008 sa bude konať v Liptovskom Mikuláši zber nebezpečných odpadov od oby-
vateľov. Odpady bude odoberať firma DETOX na zastávkach podľa harmonogramu:

ULICA UMIESTNENIE ZASTÁVKY ČAS
Lipt. Ondrašová zast. autobusu pri kostole 8.40 - 8.55
Mesto-severná časť zberný dvor VPS L.Mikuláš 9.00 - 16.30
Andice-Benice pri potravinách v Beniciach 9.05 - 9.15
Palúdzka bytovka 672 Palúčanská/Priehradná 9.20 - 9.35
Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión 9.40 - 9.55
Demänová kultúrny dom 10.05 - 10.20
Bodice pred domom č.55 10.25 - 10.40
Ploštín pred kultúrnym domom 10.50 - 11.05
Iľanovo pred kultúrnym domom 11.15 - 11.30
Nábrežie 4.apríla parkovisko za Billou Belopotockého ul. 12.00 - 12.15
Nábrežie Aurela Stodolu pri predajni Jednota-Vrbica 12.20 - 12.35
Rachmaninovo námestie plocha vedľa svetelnej križovatky 12.40 - 12.50
Veľká kolónia pri garážach 12.55 - 13.05
Okoličné, Sihoťská 298 vedľa ihriska 13.10 - 13.25
Stošice otočka autobusu 13.35 - 13.45
Vitališovce - obchod ul. Lipová kontajnery 13.55 - 14.05
Podbreziny za vodou medzi domami KEMI 14.10 - 14.20
Podbreziny pri trhovisku pred TJ TATRAN 14.25 - 14.35

Veľkoobjemové kontajnery budú vyložené od 13.10.2008 po dobu 3 týždňov do 2.11.2008.
Zelený odpad a konáre je potrebné ukladať ku kontajnerom. Do kontajnerov patrí veľkoobjemový od-

pad, ktorý nevojde do bežnej zbernej nádoby na odpad. Na sídlisku Podbreziny pre obtiažne možnosti
vhodného umiestnenia kontajnerov budú kontajnery pristavené pre bytovky podľa požiadaviek domových
dôverníkov resp. poslancov. Na Nábreží Dr. A. Stodolu bude kontajner pri garážach na Nábreží, pri
Vrbickom moste a na Nábreží 4. apríla na otočke na konci Belopotockého ulice. odd. žp

Tetrapaková
liga úspešne

pokračuje
Počas apríla 2008 bol pre zá-
kladné školy v meste Liptovský
Mikuláš vyhlásený pilotný ročník
„Tetrapakovej ligy“. Bol zamera-
ný na zber nápojových kartónov
(viacvrstvových kombinovaných
obalov, tetrapakov) z mlieka,
džúsov a niektorých druhov
vína. Aktivita je súčasťou kam-
pane „Neseparujte sa! Separuj-
te s nami“. 

Každá zúčastnená škola zís-
ka finančnú odmenu za vyzbie-
rané obaly min. 500,- Sk a di-
plom potvrdzujúci účasť v súťaži
podpísaný primátorom mesta
Liptovský Mikuláš Jánom Blchá-
čom.

Prvé tri najúspešnejšie školy
tak môžu získať DVD prehrávač.
Musia však vyzbierať najväčšie
množstvo viacvrstvových kombi-
novaných obalov pripadajúcich
na jedného žiaka.

Tetrapaková liga potrvá do
27.11.2008 a stav vo vyzbiera-
nej komodite k septembru
2008 je nasledovný: ZŠ Čsl.
brigády – 181 kg, ZŠ Demä-
novská cesta – 169 kg, ZŠ M.
R. Martákovej – 122 kg, ZŠ J.
Kráľa – 75 kg a ZŠ s MŠ De-
mänová – 25 kg. 

Súťažou sa vytvorila dvojaká
možnosť pre občanov mesta:
vyzbierané nápojové kartóny
z mlieka, džúsov môžu odo-
vzdať miestnej škole a pomôcť
jej týmto uspieť v súťaži resp.
tieto obaly môžu vhadzovať do
žltých pouličných kontajnerov
na triedený zber. 

Mgr. Rudolf Pado 

Nadácia Ekopolis vyhlásila 
5. ročník grantového programu PrieStory

Voľné priestory na II. poschodí vhodné na obchodné a kancelárske účely, prípadne služby. Záujemcovia o prenájom sa môžu informovať: 0903 546 504

Navštívte novootvorené Obchodné centrum Jasna Shopping city. V priestoroch Obchodného centra nájdete: Navštívte novootvorené Obchodné centrum Jasna Shopping city. V priestoroch Obchodného centra nájdete: Navštívte novootvorené Obchodné centrum Jasna Shopping city. V priestoroch Obchodného centra nájdete: 

OBCHODNÉ OBCHODNÉ 
GALÉRIEGALÉRIE

MÓDAÓDA

ŠPORTŠPORT

KAVIARNEKAVIARNE

REŠTAURÁCIEREŠTAURÁCIE

BANKYBANKY

SLUŽBYSLUŽBY

Otvorené:  pondelok - nedeľa   9.00 - 20.00Otvorené:  pondelok - nedeľa   9.00 - 20.00
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Netrpezlivo očakávaný začiatok
sezóny hokejovej Slovnaft Ex-
traligy 2008/2009 máme za
sebou. Jedným dychom treba
dodať, že z nášho mikulášskeho
pohľadu viac ako úspešný.
V črtajúcej sa vzácne vyrovna-
nej konkurencii dokázali hráči
MHk 32 pravidelne bodovať.
V úvodných šiestich kolách (do
našej redakčnej uzávierky) po-

stupne zdolali dvadsiatku 2:1,
Skalicu 4:3, Poprad 4:0, Nitru
3:2 a Banskú Bystricu 7:6. Pod-
ľahli jedine, aj to iba po samo-

statných nájazdoch, Žilinčanom
3:4.

Vzhľadom na frontálny letný
prievan v našej šatni je to opti-
mistický začiatok. Jednotlivé ob-
ranné dvojice a útočné trojice
rýchlo naberajú svoju tvár. Naj-
cennejšou devízou je zistenie
ohromnej vnútornej sily novozlo-
ženého tímu. „Od prvých spo-
ločných tréningov na suchu

som cítil v tejto partii
úžasnú súdržnosť. Vy-
dreté víťazstvo s Nitrou
či zvrat zo zdanlivo
beznádejného stavu
2:5 s Bystricou sú toho
jasným dôkazom. Stá-
le je čo zlepšovať v na-
šom hernom prejave,
no základom, na kto-
rom sa dá stavať, je
skvelý tímový duch.
Navyše, keď nás fan-
tasticky aj v kritických
chvíľach podporujú
naši verní fanúšiko-
via,“ pochválil domáce
publikum tréner Mojmír
Trličík. „Vidieť troch na-
šich hráčov, ako sa za

rozhodnutého stavu s Po-
pradčanmi naraz hádžu do
strely, aby pomohli vynikajú-
cemu brankárovi Falterovi, je

Žiaci vo víťaznom duchu,
juniori musia pridať

Skvelý štart treba v októbri potvrdiť

Prvý súťažný mesiac novej se-
zóny absolvovali aj mikulášske
hokejové nádeje. Športové ho-
kejové triedy Záladnej školy Má-
rie Rázusovej-Martákovej sa
v dresoch MHk 32 usadili na
popredných priečkach tabuliek
1. ligy. „Nepodceňujeme, ale
ani nepreceňujeme tieto vý-
sledky. Našou prvoradou
úlohou je vychovávať kom-
plexne pripravených chlap-
cov pre dorast, juniorku
a v konečnom dôsledku
naše extraligové áčko,“ hod-
notil Rudolf Záruba, tréner 9.

a 7. športovej hokejovej triedy.
Dobre začali aj dorastenci, me-
dzi ktorými si sympaticky vybo-
jovali miesto viacerí minulose-
zónni deviataci. Svojej šance sa
chytajú aj chlapci vlani pôsobia-
ci v ružomberskej „farme“. Väč-
šie problémy si zatiaľ narobili ju-
niori. Vystužení o hráčov širšie-
ho kádra seniorov a nemalé
skúsenosti nenadviazali na sľub-
né výsledky z prípravy. Budú
musieť viac zabrať, aby ukázali
celý svoj potenciál, ktorý v nich
nepochybne je. Jaro Hric 

(PR manažér MHk 32)

z n a k o m
správne za-
p á l e n ý c h
sŕdc týchto
chlapcov,“
doplnil ho
asistent Pa-
vol Paukov-
ček.

„ H r a ť
krásny ho-
kej a pre-
hrávať, to
nie je to, čo
momentál-
ne potrebujeme. My potrebu-
jeme pravidelne získavať
body a ísť krok po kroku za
naším cieľom - účasťou me-
dzi elitno u osmičkou. Reš-
pektujeme každého súpera,
vážime si každý bod,“ opiso-
val svoje prvé súťažné pocity
na novom pôsobisku skúsený
obranca Jiří Heš. „K tomu, čo
povedal Jirko, niet prakticky
čo dodať. Jednoducho sme

šťastní, že sme zvládli prvé
kroky. Nelietame v oblakoch,
stojíme pevnými nohami na
zemi. Je úplne jedono, kto
z nás dáva góly, kto na ne pri-
hráva či im zabraňuje. Zbytoč-
ne sa nedelíme na prvý alebo
štvrtý útok. Všetci spolu vy-
hrávame aj prehrávame. Sme
iba na začiatku cesty, ktorá je
vydláždená bodíkmi, ktoré
musíme poctivo zbierať,“ zdô-

raznil Ján Cibuľa, je-
den z prirodzených
ťahúňov nášho ex-
traligového mužstva.
„Úžasne bojujeme,
navzájom sa zdra-
vo hecujeme, zoza-
du nás istí Falťo,“
priblížil atmosféru
v mikulášskej šatni
Martin Kriška. „Vy-
chádzame zo za-
bezpečenej obrany
a z nej vyrážame
do rýchlych protiú-
tokov,“ poodhalil
naše taktické kary
Róbert Huna, autor
troch dokonalých
kontier, ktorými dví-
hal divákov zo seda-
diel.

Vo štvrtok 25. septembra sa ofi-
ciálne otvorili dvere zbrusu no-
vej prístavby, ktorá významne
rozšírila zázemie A-tímu MHk
32. „Naše „staré humno“ do-
stalo takúto výdatnú injekciu,
ktorú môžeme s radosťou
odovzdať do užívania našim
extraligistom. Za poctivé vý-
kony v prebiehajúcej sezóne

si to určite zaslúžia. Som rád,
že Mikuláš opäť naplno žije
hokejom,“ konštatoval pri sláv-
nostnom strihaní pásky Ing. Ján
Blcháč, PhD., primátor mesta
Liptovský Mikuláš. Krásne
vstupné, kondičné a masérske
priestory sú dielom mikulášs-
kych Cestných stavieb a.s.
„Stavbu zhotovenú za rekord-

ne krátky čas troch
mesiacov v hodno-
te viac ako jedného
milióna korún dáva-
me nezištne ako
dar do rúk mesta,
ktoré je majiteľom
zimného štadióna
s vedomím, že
bude slúžiť našim
hokejistom. V taló-
ne máme aj ďalšie
plány na zlepšenie
podmienok pre
mládežnícke druž-
stvá,“ svorne potvrdi-
li Ing. Ján Bošanec
a Ján Žiak, zástupco-
via spoločnosti dlhé
roky verne stojacej za
mikulášskym hoke-
jom.

Nové priestory na regeneráciu
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Človek sa narodil 
aby dýchal, videl, počul 

a cítil – aby žil...
V Liptovskom Mikuláši

sa narodili:
Samuel Kokavec, Zina Mar-

ková, Martin Bátik, Tomáš Ma-
tej, Lukas Jurkuliak, Ema Ko-
renková, Ella Šišilová, Tomáš
Frič, Lívia Kubíková, Tobias
Posztos, Tamara Pažítková,
Ivan Klein, Peter Vido, Adrián
Račko, Tomáš Mlynárik, Se-
bastián Janovčík, Vladimír Puš-
ka, Leo Hiko, Eliška Fuzáková,
Šimon Krčula, Tomáš Baláž,
Erik Čech, Dominika Hanková,
Kristián Zubaj, Marian Blšák,
Kamila Krčulová, Karol Ďurný.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého 

neopustím, ktorému vždy
pomôžem a hlavne ktorého

navždy milujem... 
Manželstvo uzavreli:
Ing. Antonín Brabenec –

Bc. Zuzana Havčová, Radoslav
Turský – Marcela Hvizdošová,
Ing. Robert Fogelton – Monika
Podstránska, Alberto Costa Ja-
ner – Jana Benická, Mgr.art.
Martin Moflár – Mgr.art. Eva
Krutáková, MUDr. Igor Kažmér
– Zuzana Rúrová, Jaroslav Za-
ťko – Zlatica Korčeková, Július
Rigo – Anna Matloňová, Vladi-
mír Duda – Zuzana Stanko-
vianska, Ján Soukop – Miro-
slava Zaťková, Slavomír Šichta
– Mgr. Lenka Dzúriková,
Ing. Daniel Maloch – Ing. In-
grid Hlinková, Marian Balco –
Mgr. Jana Jurisová, Bc. Peter
Ilavský – Mgr. Iveta Culáková,
JUDr. Martin Grešo –
JUDr. Silvia Andrušková, Ro-
man Bačík – Daniela Nádaská,
Michal Tekel – Radmila Chra-
bačková, Stanislav Kráľ –
Ing. Lena Laučíková, Milan
Tkáč – Eva Hrnčiarová.

Dych – slovko krátke, 
nenápadné.

Bez neho však končí život ...
Zomreli:
Mária Fidesová – 83 r.,

Ivan Šimonfy – 72 r., Mária
Plávková – 68 r., Anna Laučí-
ková – 81 r., Ladislav Cidilo –
57 r., Lucia Oravcová – 85 r.,
Judita Scholtzová – 85 r., Jú-
lius Plávka – 70r., Jozef Kon-
fál – 72 r., Tibor Juráš – 54 r.,
Peter Lacko – 6.mes., Franti-
šek Rusina – 83 r., Mária Ma-
chovičová – 82 r., Ladislav
Pyšna – 80 r., Vladimír Slovík
– 73 r., Milan Šimo – 60r.

- 26. augusta o 16.00 hod.
bola na  Žiarskej ulici – Nábre-
žie Dr. Aurela Stodolu, nájdená
nedovolená skládka stavebné-
ho odpadu. Vec sme odoslali na
doriešenie OÚ-OVVS v Liptov-
skom Mikuláši. 

- 30. augusta o 00.52 hod.
sa neznámi páchatelia pokúsili
odcudziť stavebný materiál
z Nábrežia Aurela Stodolu, z by-
tovky E2. Hliadka materiál zaisti-
la a odovzdala domovníkovi. 

- 3. septembra o 07.50
hod. policajná hliadka zistila, že
neznámy páchateľ v presne ne-
zistenej dobe vytvoril nápisy –
grafity na budove Domu kultúry.
Ide o podozrenie z trestného
činu poškodzovania cudzej
veci. Vec sa ďalej prešetruje.  

- 05. septembra o 22.
hod., dostala blokovú pokutu
skupinka mladých ľudí za ruše-
nie nočného kľudu na ul. 1.
mája v Liptovskom Mikuláši. 

- 07. septembra o 12.hod.
zadržala policajná hliadka dve
osoby T.Z. a D.H. z Liptovského
Mikuláša. Obe menované osoby
sú podozrivé z trestného činu
poškodzovania cudzej veci z dô-
vodu sprejovania nápisov na be-
tónový plot. Prípad ďalej rieši
OO PZ v Liptovskom Mikuláši. 

- 10. septembra o 6.00
hod. poškodil neznámy pácha-
teľ okrasnú skalku v areáli ZŠ na
Nábreží Dr. A. Stodolu. Vec pre-
šetruje Mestská polícia. 

- 12. septembra o 10.hod.
štátna policia, hliadka MsP,
HaZz spolu s privolaným leká-
rom konštatovali smrť E.Z.  Me-
novaná tri dni nevychádzala
z bytu na Nábreží Dr. A. Stodolu. 

- 13. septembra o 00.13
hod.  Mestská polícia zadržala

a pokutovala dvoch hlučných
poľských občanov za porušova-
nie nočného pokoja a znečisťo-
vanie verejného priestranstva.  

- 21. septembra o 13.20
hod. bolo v súvislosti s vodením
psov zistené porušovanie Všeo-
becne záväzného nariadenia
o vytváraní podmienok kvalitné-
ho životného prostredia. Majite-
lia dostali blokovú pokutu. 

- 22. septembra o 13.10 hod.
riešila policajná hliadka drobnú
krádež v oddelení potravín jedno-
ta v Obchodnom dome Prior v Lip-
tovskom Mikuláši. Osoba M. M.
z Kráľovej Lehoty za priestupok
proti majetku podľa § 50 ods. 1 z.
č. 372/1990 zb. z. O deň ne-
skôr, na základe osobného ozná-
menia občana z Palúdzky, hliadka
MsP zistila, že neznámy páchateľ
postriekal sprejom budovu firmy
Pneuservis GS – Autodiely. Ide
o podozrenie z trestného činu po-
škodzovania cudzej veci. Záleži-
tosť ďalej prešetruje na OO PZ
v Liptovskom Mikuláši. 

Od 26. augusta do 25. sep-
tembra riešili a preverovali
Mestskí policajti v Liptovskom
Mikuláši celkovo 255 udalostí.
Z toho bolo 126 protiprávnych.
Na úseku dopravy riešila Mests-
ká polícia 41 priestupkov, dva
prípady na úseku podnikania a
13 prípadov voľne pohybujúcich
sa psov. V tomto období policaj-
ti zaznamenali i 4 priestupky
proti majetku, 31 priestupkov
bolo proti verejnému poriadku.
Proti občianskemu spolunažíva-
niu bolo zaznamenaných 5 prí-
padov a 8 prípadov z podozre-
nia z trestného činu. 

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník MsP

Zo zápisníka polície Zmeny 
cestovných poriadkov
V liptovskomikulášskej autobu-
sovej doprave od 14. decembra
nastanú zmeny. Meniť sa bude
totiž cestovný poriadok. Ako in-
formovalo oddelenie dopravy a
komunálnych služieb, všetky
pripomienky a návrhy na zmenu
v cestovnom poriadku môžu ob-
čania Liptovského Mikuláša po-
sielať do 15. októbra poštou
na adresu: MAD – SAD Liptov-
ský Mikuláš, a. s., Bystrická
cesta 62, 034 01 Ružomberok.
Pripomienky je tiež možné po-
slať na e-mail: Lmikulas@miku-
las.sk, prípadne vyplniť tlačivo,
ktoré bude k dispozícií na Mest-
skom úrade, odbore dopravy
a komunálnych služieb.

Skúška sirén
Oznamujeme obyvateľom
mesta Liptovský Mikuláš,
že v piatok 10. októbra
2008 o 12 hod. bude na
území mesta vykonaná
skúška prevádzkyschop-
nosti systému varovania
obyvateľstva dvojminúto-
vým stálym tónom.

Rázusove dni
Pozývame Vás na Razusove dni,
ktoré sa uskutočnia 18.-19.
októbra 2008 v Liptovskom Mi-
kuláši. Program podujatia:

Sobota 18. októbra 
15.00 hod. Rázusovie dom vo
Vrbici 
Spomienkové stretnutie pri
rodnom dome  Martina Rá-
zusa
16.00 hod. Vrbický kostol –
Slávnostný program
Dni ťažkých obetí! – literárno-
hudobný program z básnickej
tvorby Martina Rázusa v podaní
členov KRUH-u 3P (priateľov
poézie a prózy) pri Slovenskom-
národnom literárnom múzeu
SNK Martin.

Nedeľa 19. októbra
09.00 hod. Kostol ECAV – Tra-
novského ulica
Slávnostné spomienkové
služby Božie
15.00 hod. nádvorie Múzea
Janka Kráľa
Maroško študuje – literárno
hudobné pásmo zo života Marti-
na Rázusa LHTS 07 Klub mla-
dých matičiarov Liptovský Miku-
láš, autor Peter Vrlík.

Oznamujeme občanom mesta
Liptovský Mikuláš, že od 27. 9.
2008 do 15. 11. 2008 bude
Zberný dvor na Podtatranského
ulici z dôvodu rekonštrukcie
uzatvorený.

Počas tejto rekonštrukcie na
Zbernom dvore Podbreziny je
možné odovzdať:
Papier – Plasty – Stavebný od-
pad – Komunálny odpad – Ze-
lený odpad – Odpady obsahujú-
ce ortuť – žiarivky – Elektros-
potrebiče, spotrebná elektroni-
ka – chladničky, sporáky elek-
trické aj plynové, televízory, rá-
diá, počítače – Akumulátory

a použité monočlánky – Dreve-
ný odpad – Pneumatiky

Do kontajnerov a zvonov roz-
miestnených v meste je možné
ukladať:
Sklo – Komunálny odpad – Ko-
vové obaly 

Žiadame občanov o trpezli-
vosť a aby:
Šrot – Obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok – Staré far-
by doviezli na Zberný dvor na
Podtatranského ulicu až po
jeho rekonštrukcii. 

vedenie 
Verejnoprospešných 

služieb

Oznam
o dočasnom obmedzení činnosti zberného dvora Ulica Podtatranského
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