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Rozvíjajme svoj región

Vážení spoluobčania,
po letných večeroch začala na dvere

našich domov doliehať chladná liptovská
jeseň. Blíži sa obdobie, kedy budeme
napríklad aj v kruhu rodiny viacej tráviť
večery v našich obývačkách. Už v polovici
budúceho mesiaca však príde jeden deň,
kedy by sme mali všetci ukázať naše úsilie
a odhodlanie nasmerovať náš región tou
správnou cestou.

Nadchádzajúce voľby do vyšších územ-
ných celkov netreba vôbec brať ako
bezvýznamné novembrové volebné rozp-
týlenie. Pôjde aj o to, či obyvatelia Liptova
a taktiež aj samotného Liptovského
Mikuláša zabojujú o svoju lepšiu budúc-
nosť. Žilinský samosprávny kraj má tento
rok k dispozícii približne 150 miliónov eur.
Ide o skutočne veľký finančný balík, ktorý
je potrebné rozumne rozdeliť do jed-
notlivých regiónov. Práve samosprávne
kraje v rámci svojich kompetencií majú výz-
namný vplyv na mnohé oblasti života, aj
keď o tom mnohí občania ešte nevedia.

Dlhodobo poukazujeme na nedosta-
točný záujem poslancov samosprávneho
kraja napríklad pri financovaní mikulášskej

nemocnice. Našťastie aj vďaka výraznej ini-
ciatíve mikulášskej radnice a pomoci staros-
tov okolitých obcí sme pomohli aspoň čias-
točne vyriešiť problém s dlhmi nemocnice.

Liptov ako región sa snažíme profilovať
ako významné turistické centrum s desiatka-
mi atrakcií pre slovenských a zahraničných
turistov. Významnú úlohu pri jeho rozvoji
v tejto oblasti z hľadiska kompetencií zohrá-
va aj Žilinský samosprávny kraj. Dovolím si
otvorene povedať, že výsledky pôsobenia
súčasných poslancov pôsobiacich v našom
meste a zvo lených za mikulášsky obvod ne-
dostatočne vyjadrujú potreby nášho regiónu
ako aj samotného mesta.

Z hľadiska rekonštrukcie cestných komu-
nikácií ako keby pre samosprávny kraj okres
Liptovský Mikuláš neexistoval. Až po našej
komunikácii priamo s predsedom kraja Jura-
jom Blanárom sa pomaly začína naprávať
neaktivita mikulášskych poslancov v tomto
smere. Treba si pritom uvedomiť, že práve
Liptovská kotlina je bránou do našich veľhôr,
cez ktorú prejdú desiatky tisíc turistov ročne.

Napriek tomu sa vďaka iniciatíve radnice
podarilo pre našich spoluobčanov vytvoriť
významné doplnkové služby, ktoré skvalitnili
život v regióne. Spomeniem len niektoré.

Liptovský Mikuláš patril medzi prvé menšie
mestá, kde bola otvorená kancelária Cen-
tra právnej pomoci pre sociálne slabších
občanov, ktorí si nemôžu dovoliť platiť ad-
vokátov pri svojich sporoch. Existencia
Samoobslužného zákazníckeho centra
Stredoslovenskej energetiky už nenúti
občanov cestovať veľké vzdialenosti medzi
mestami len preto, aby mohli vyriešiť svoj
problém s dodávateľom elektrickej energie.

Nenechajme iných, aby rozhodovali
o našej budúcnosti. Liptovský Mikuláš má
dostatočne veľký voličský potenciál na to,
aby sme dokázali presadiť čo najviac zás-
tupcov práve z nášho mesta. Verím, že tí sa
Vám za Vašu podporu odvďačia svedomi-
tou a obetavou prácou pre rozvoj regiónu
Liptova a tým aj samotného mesta.

Preto pamätajte, že 14. november je ten
deň, kedy aj Váš primátor, či bude slnko
alebo dážď, bude stáť pred volebnou
urnou a rozhodovať o tom, ako sa bude
ďalej metropola Liptova rozvíjať. Pripojte sa
aj Vy.

Váš primátor
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Vedenie radnice sa rozhodlo
odpredať nevyužitý a nepotreb-
ný majetok, čím získa zdroje na
financovanie samosprávnych
funkcií mesta.

„Ide o odpredaj majetku,
ktorý dlhodobo nepotrebujeme
na plnenie úloh samosprávy.
Tento majetok je prebytočný
a prostriedky z neho budú po-
užité v kapitálovej oblasti roz-
počtu,“ vysvetlil primátor Ján
Blcháč. 

Mesto odpredáva nehnuteľ-
nosti prostredníctvom verejnej
obchodnej súťaže. V zozname
ponúkaného majetku sa nachá-
dza napríklad stará budova
mestskej polície a ďalšie dve
nehnuteľnosti na Pišútovej ulici,

bývalé Centrum voľného času
na Námestí Osloboditeľov alebo
rekreačné zariadenie v Demä-
novej. „Podávanie ponúk do ve-
rejnej obchodnej súťaže bolo
uzatvorené 16. septembra. Zna-
lec určil hodnotu predávaného
majetku na 1 670 380 eur,“
prezradil komunálny manažér
z Mestského úradu v Liptov-
skom Mikuláši Jaroslav Lehot-
ský. 

Zatiaľ samospráva získala do
svojho rozpočtu 165 970 eur
z predaja nehnuteľnosti na Pišú-
tovej ulici. Jej predaj schválili
poslanci mestského zastupiteľ-
stva na svojom poslednom za-
sadnutí.

v.

Nový spôsob vymáhania
dlhov od neplatičov zvolil Bytový
podnik v Liptovskom Mikuláši.
Svoje pohľadávky v snahe ze-
fektívniť ich vymáhanie postúpil
špecializovanej spoločnosti. Ide
o dlhy tých nájomcov, ktorí ne-
zaplatia viac ako tri mesačné
splátky za byt.

„Zmluvu s touto spoločnos-
ťou sme uzatvorili v júli 2009.
Odovzdali sme jej prvý balík po-
hľadávok a momentálne plynie
časová lehota na ich riešenie.
Rozhodli sme sa situáciu riešiť
takýmto spôsobom z dôvodu,
že sa neustále zvyšuje počet
neplatičov a pohľadávky sú stá-
le vyššie,“ vysvetlila Kvetka Ja-

kubcová z bytového podniku.
Za vymoženie si špecializovaná
spoločnosť účtuje 20-percent-

nú odmenu z dlžoby nájomcu,
ktorú vymôže. Ide o nový po-

Kvalitnejšie služby v Liptov-
skom Mikuláši prinesie verejno-
súkromný podnik, ktorý vznikne
transformáciou Verejnopros-
pešných služieb. Mesto bude
mať 50-percentnú majetkovú
účasť a do podniku vloží hnuteľ-
ný majetok VPS. Druhú polovicu
majetkovej účasti bude vlastniť
skúsený súkromný investor.

„Týmto procesom sleduje-
me predovšetkým to, aby sa
komplexne realizovala politika
mesta v oblasti zabezpečovania
verejnoprospešných služieb na
vysokej profesionálnej úrovni,“
zdôraznil šéf radnice Ján
Blcháč. Výberom súkromného
partnera mesto sleduje okrem
profesionálnych skúseností aj
zámer súkromného partnera in-
vestovať do modernizácie tech-

nologických prostriedkov a za-
riadení. 

Zo strany mesta je záujem,
aby aj po transformácii zostali
vo VPS tie činnosti, ktoré súvisia
so správou a prevádzkou špor-
tových zariadení mesta.

Celý postup transformácie
prebieha dôsledne podľa záko-
na o verejnom obstarávaní.
„Pretože ide o veľmi zložitý pro-
ces s množstvom finančných
a právnych riešení, zvolili sme
formu verejného obstarávania
postupom použitia súťažného
dialógu. Tento postup verejné-
ho obstarávania nám navrhol aj
Úrad pre verejné obstarávanie,“
podotkol primátor. 

Nová spoločnosť by mala za-
čať svoju činnosť od januára
2010.                                     lm.

Verejnoprospešné služby 
sú v transformácii

Prostriedky získame z predaja
nepotrebného majetku

Liptovskomikulášska samo-
správa pripravuje projekt na roz-
širovanie skládky vo Veternej
Porube. „Skládke končí úložný
priestor. Jej rozšírenie je jediné

prijateľné riešenie. Keby sme ju
uzavreli, odpad by sme museli
vyvážať mimo mesta, čo by sa
samozrejme premietlo v cene
za odvoz odpadu a doplatil by
na to občan,“ vysvetlila Iveta
Klepáčová z oddelenia životné-
ho prostredia a poľnohospodár-
stva na Mestskom úrade v Lip-
tovskom Mikuláši.

Ďalšou možnosťou by bolo
spaľovanie odpadu v spaľov-
niach, ktoré sú napríklad v Bra-

tislave či Košiciach. Toto rieše-
nie je však tiež nákladné a cenu
za odvoz odpadu mimo regiónu
by občan hradil v cene za komu-
nálny odpad. „Takéto riešenie

by bolo niekoľko-
násobne vyššie
ako uskladnenie,
preto je najlepším
riešením pre mes-
to i občanov roz-
šíriť už existujúcu
skládku na nie
nebezpečný od-
pad vo Veternej
Porube,“ dodala
Klepáčová.

Dnešná sklád-
ka vyrástla v roku

1994 v miestach, kde bola ke-
dysi divoká skládka s objemom
viac ako 160 000 kubických
metrov. Množstvo doteraz ulo-
ženého odpadu bolo takmer
386 000 m3. Radnica sa chystá
skládku rozšíriť o 287 000 až
360 000 metrov kubických.
S prácami by mali začať v roku
2010. Po rozšírení by mala
skládka slúžiť na ukladanie od-
padu ešte ďalších 17 až 21 ro-
kov. red.

Radnica plánuje rozšíriť
skládku vo Veternej Porube

Liptovský Mikuláš rieši neplatičov novým spôsobom
stup, ako sa snaží bytový podnik
znížiť nedoplatky z nájmu a uží-
vania bytov.

Nie je to však jediný spôsob,
ako chce podnik znížiť počty ne-
platičov. „Súčasne sa vraciame
k projektu, ktorý sme realizovali
už pred dvoma rokmi. Neplati-
čom ponúkame možnosť uhra-
diť si nedoplatky z odmeny za
prácu, ktorú vykonajú na jedno-
tlivých akciách,“ vysvetlila Ja-
kubcová. Bytový podnik spolu-
pracuje so stavebnou firmou,
ktorá vykonáva rôzne opravy
a údržbu okolia v osade Hlboké.
Firma zamestná na tieto práce
nezamestnaných Rómov, ktorí
sú zároveň neplatičmi. Po doho-

de s nimi zamestnávateľ vyplatí
časť mzdy bytovému podniku
a vyrovná určité pohľadávky.
„Tento spôsob zabezpečuje
skutočne pozitívny efekt, splatí
sa ním aspoň časť tých pohľa-
dávok, ktoré by inak neplatiči
z Hlbokého nesplatili. Ako od
vymáhania prostredníctvom
špecializovanej firmy, tak aj od
tohto spôsobu očakávame, že
sa postupne zmierni rast pohľa-
dávok a zníži ich stav,“ dodala
Jakubcová.

Pohľadávky za nájom bytov
v Hlbokom rastú v priemere
o 8300 eur za polrok. Dnes
dlhy neplatičov voči Bytovému
podniku v Liptovskom Mikuláši
predstavujú približne 190 000
eur. Mesto eviduje sto nájom-
cov z Hlbokého. Polovica z nich
sú neplatiči. „Ide o mnohopo-
četné rodiny, rodičia sú neza-
mestnaní, bez stabilného me-
sačného príjmu. V mnohých prí-
padoch však ide aj o nezodpo-
vednosť a neochotu riešiť uve-
dený problém,“ spresnila Kvet-
ka Jakubcová. Tento rok zabez-
pečil bytový podnik v meste 10
vyprataní bytov neplatičov.

red.

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Možnosti ďalšej existencie
Posádkového klubu Ozbroje-
ných síl SR v Liptovskom Miku-
láši hľadá mesto v spolupráci
s ministerstvom obrany. Budova
sa nachádza v centre mesta a je
prepojená s Domom kultúry.
„V Posádkovom klube si našlo
priestor pre napĺňanie svojich
voľnočasových aktivít množstvo
obyvateľov. Svoje miesto tu má
i mestské kino. Rozhodli sme sa
preto byť nápomocní pri riešení
tejto situácie. Za najvhodnejšiu
možnosť považujeme prenajatie
budovy,“ vysvetlil primátor Ján
Blcháč. Cenu za prenájom musí
schváliť mestské zastupiteľstvo

a následne ministerstvo obrany
s ministerstvom financií.

Zákon neumožňuje pred-
nostné darovanie majetku do
správy mesta. Nákup si zasa vy-
žaduje značné investície, na-
príklad do rekonštrukcie vykuro-
vacieho systému. „Stále sme
v štádiu rokovaní. Záleží na mi-
nisterstvách, kedy by mohlo
dôjsť k vytvoreniu nájomnej
zmluvy,“ dodal primátor. 

Doteraz malo mesto v nájme
časť priestorov pre prevádzko-
vanie kina. Nájomná zmluva vy-
prší mestu v júni 2010. Obyva-
telia kino v Posádkovom klube
navštevujú od roku 2001. v.

Prezident Slovenskej repu-
bliky Ivan Gašparovič navštívil
24. septembra Liptovský Hrá-
dok. Na stretnutí so slovenským
prezidentom sa zúčastnil aj Ján
Blcháč, predseda Združenia
miest a obcí Liptova.

Ivan Gašparovič bol v histo-
rickom hrade na slávnostnom
rokovaní liptovskohrádockého
mestského zastupiteľstva. Me-
dzi hosťami nechýbali starosto-
via hornoliptovských obcí, zá-
stupcovia verejnej správy a pod-
nikateľského sektora.

Ján Blcháč hlavu slovenskej
republiky informoval o aktivitách
Združenia miest a obcí Liptova,
ako i problémoch, s ktorými lip-
tovské mestá a obce zápasia pri
každodennom živote. „Som rád,
že sa nám podarilo oživiť čin-
nosť Združenia miest a obcí Lip-
tova. Najlepším dôkazom je
účasť viacerých ministrov na na-
šich rokovaniach, kde staros-

tom vždy poskytli potrebné in-
formácie doslova z prvej ruky,“
informoval Ján Blcháč.

Prezidentovi poďakoval za
to, že v krajine udržuje pokoj
a stabilitu. „Spolu s kolegami
starostami si vážime skutoč-

nosť, že pán prezident zavítal do
nášho regiónu a ocenil naše via-
ceré aktivity v prospech rozvoja
Liptova. Región ťahá za jeden
koniec povrazu a tak to má byť.
Keď sa darí jednému mestu ale-
bo obci, tak má z toho prínos
celý región,“ zdôraznil predse-
da Združenia miest a obcí Lipto-
va.

Ivan Gašparovič v rámci svoj-
ho programu navštívil aj nórsku
spoločnosť, ktorá pôsobí v ob-
lasti elektrotechnického a tele-
komunikačného priemyslu. Zú-
častnil sa aj na otvorení Dní
mesta a zrekonštruovanej mest-
skej oddychovej zóny v lokalite
Pod skalkou. red.

O budúcnosti Posádkového
klubu stále rokujú

Tri viacúčelové ihriská sú od
poslednej septembrovej sobo-
ty realitou v Liptovskom Hrád-
ku, Vyšnej Boci a v Jakubova-
noch.

Moderné športoviská odo-
vzdal do užívania premiér Ro-
bert Fico. Spolu s ním na Liptov
prišiel podpredseda vlády Ro-
bert Kaliňák, splnomocnenec
vlády pre šport a mládež Dušan
Galis a Juraj Blanár, predseda
Žilinského samosprávneho kra-
ja. Delegáciu významných hostí
v Liptove sprevádzal Ján
Blcháč, predseda Združenia
miest a obcí Liptova a primátor
Liptovského Mikuláša.

„Je výborné, že projekt vlády,
pri ktorom v celej krajine vyras-
tajú moderné športoviská, neob-
chádza ani náš región. Nás
môže len tešiť, že prvé ihrisko

v rámci tohto projektu odovzdal
predseda vlády pred dvoma rok-
mi práve v Liptovskom Mikuláši,“
povedal Ján Blcháč.

S premiérom Robertom Fi-
com mal Ján Blcháč možnosť
rokovať aj o aktuálnej problema-
tike. „Hovorili sme najmä o pro-
jektoch, ktoré sú dôležité pre
Liptovský Mikuláš a celý región.
Reč bola najmä o potrebnej
podpore rozvoja turizmu,“ dodal
Ján Blcháč. red.

V regióne pribudli 
ďalšie športoviská

Prezident navštívil Liptov

Mikulášska radnica zavede-
ním jednotného ekonomického
systému zefektívni spracováva-
nie účtovníctva mesta. 

„Systém funguje na vybudo-
vanej dátovej elektronickej ko-
munikačnej sieti, ktorá je prepo-
jená s organizáciami v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta a sa-
motným mestským úradom. Tie-
to sú centrálne pripojené do
siete internetu,“ vysvetlil bližšie
vedúci odboru vnútornej správy
na mestskom úrade Jozef Fie-
dor.

Systém má uľahčiť spracova-
nie konsolidovanej ročnej úč-
tovnej závierky za mesto a jeho
organizácie. „Ide o hospodár-
sky výsledok za obdobie celého
roka za mesto. Všetky účtovné
závierky jednotlivých organizácií
mesta sa musia dať dokopy
a vytvoriť tak jednu závierku sú-
hrnnú, teda konsolidovanú zá-
vierku,“ vysvetlil ďalej vedúci

odboru vnútornej správy. Všetci
účastníci systému budú môcť
vstupovať do ekonomického
softvéru mesta, ktorý im umožní
vykonávať účtovné operácie.
Doteraz mala každá organizácia
svoj účtovný softvér, ktorým sa
konsolidovaná závierka zabez-
pečiť nedala. „Riaditelia mest-
ských podnikov a organizácií
nám predkladali podklady na
dátových nosičoch. Odteraz sa
to bude zabezpečovať pripoje-
ním na sieť a účtovné informácie
budeme môcť ľahšie a jednodu-
chšie spracovať,“ dodal Fiedor. 

V prvej etape do konca mar-
ca 2010 prepoja technici navzá-
jom rozpočtové príspevkové or-
ganizácie mesta. Do konca roku
2010 budú prepojené aj ostat-
né organizácie. 

Zavedenie ekonomického
systému bude hradiť radnica
z rozpočtu mesta vo výške pri-
bližne 180 tisíc eur. lm.

Samospráva bude mať 
jednotný ekonomický systém

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Liptovskomikulášska mests-
ká polícia už sídli v zrekonštruo-
vaných priestoroch Mestského
úradu na Štúrovej ulici. Prísluš-
níci využívajú sedem nových
kancelárií na prízemí v sever-
nom trakte, kde pôvodne sídlila
stredná zdravotná škola. „Keď
som mal možnosť prezrieť si
v roku 2007 dnes už vaše býva-
lé priestory, doslova som sa
zhrozil. Sťahovanie zlepší nielen
vaše pracovné podmienky, ale
úrad sa aj zintegroval, pretože

ste zamestnancami mesta,“
uviedol počas slávnostného

Na zvýšenie efektívnosti pali-
vovej základne a stavebné úpra-
vy budovy žiada liptovskomiku-
lášsky magistrát o nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške 960
tisíc eur z fondov Európskej
únie. V prípade schválenia pro-
jektu mestskí poslanci zaviazali
samosprávu spolufinancovaním
vo výške 48 tisíc eur. Za tieto
prostriedky chce radnica budo-
vu miestneho úradu zatepliť, vy-
meniť okná a namontovať solár-
ny systém.

„Realizácia celého projektu
je nevyhnutná z hľadiska zvýše-
nia energetickej efektívnosti.
Tiež dôjde k zlepšeniu tepelno-
technických parametrov budo-
vy. Jednou z priorít je pre naše
mesto minimalizácia nepriazni-
vých vplyvov na životné prostre-
die a vďaka tomuto projektu  sa
budova zaradí od stredných
k malým znečisťovateľom,“ vy-

svetlil primátor Ján Blcháč dô-
vody stavebných prác na mest-
skom úrade. Tie by mali začať
v roku 2010.

Montážou solárneho systé-
mu dôjde k zníženiu emisií skle-
níkových plynov o viac ako 40
percent. „Inštaláciou solárnych
kolektorov vytvoríme systém na-
dradený existujúcemu. Výraz-
nou mierou prispeje k prevá-
dzkovým úsporám na ohreve te-
plej vody,“ povedala projektová
manažérka Lucia Cukerová. 

Súčasťou projektu je i výme-
na viac ako 700 okien a dverí,
ako aj zateplenie strechy. Plá-
nované zmeny znížia stratu tepla
o 41 percent. „Zateplíme aj
strop suterénu tepelnou izoláci-
ou a obvodové steny. Aby sme
zabezpečili tepelnú pohodu
v miestnostiach, pôvodné venti-
ly nahradíme termostatickými
ventilmi,“ dodala Cukerová. v.

Za prvých šesť mesiacov
tohto roka zaznamenali mestskí
policajti v Liptovskom Mikuláši
1162 priestupkov. Oproti rovna-
kému obdobiu roku 2008, kedy
riešili 2485 protiprávnych kona-
ní, to je pokles o viac ako polo-
vicu.

„Hlavným dôvodom takéhoto
poklesu by mohol byť znížený
počet turistov počas letnej se-
zóny. Tí v predchádzajúcom ob-
dobí mali na svedomí značnú
mieru priestupkov tým, že par-
kovali na zakázaných miestach,
porušovali zákazy státia, zasta-
venia a vjazdu,“ vysvetlil náčel-
ník mestskej polície Dalibor Šal-
plachta.

K zníženiu nezákonného
správania však prispela aj pre-
ventívna a osvetová činnosť poli-

cajtov. Príslušníci prednášajú
mládeži na školách. Za uplynulý
polrok preventistka absolvovala
viac ako 80 besied. Najviac
prednášok sa venovalo téme ši-
kanovania a dopravnej výchove.
Policajti s mládežou hovorili aj
o vandalizme, sexuálnom zneu-
žívaní a nástrahách internetu.
„Zvýšil sa aj počet preventívno-
bezpečnostných akcií a za dôle-
žitú považujeme aj komunikáciu
s občanmi formou odpovedí na
ich otázky cez liptovskomiku-
lášsku webovú stránku, čím sa
zvyšuje právne vedomie obča-
nov,“ dodal Šalplachta. 

Viac ako 500 priestupkov
riešili policajti v blokovom kona-
ní a na pokutách vybrali viac ako
5 400 eur.

lm.

Kým v niektorých slovenský
mestách materské školy pra-
skajú vo švíkoch, v Liptovskom
Mikuláši zatiaľ mestská samo-

správa neuvažuje nad zriadením
ďalších tried. „Materské školy,
ktorých zriaďovateľom je mesto,
majú dostatočné rezervy na pri-
jatie všetkých detí. Tento rok
eviduje odbor školstva a mláde-
že na miestnom mestskom úra-
de 850 škôlkarov,“ uviedla hla-
va mestskej radnice Ján
Blcháč. Predškolákov je 118,
čo je o 20 menej, ako to bolo
v minulom školskom roku. 

„Aj tento rok sa nám podarilo
uspokojiť všetkých záujemcov,
ktorí majú trvalé bydlisko v Lip-
tovskom Mikuláši. Vždy počíta-
me s rezervou, sme pripravení

aj na ďalšie obdobie poskytnúť
možnosť každému občanovi
umiestniť svoje dieťa v mater-
skej škole,“ povedal vedúci od-

boru školstva
a mládeže na
mestskom úra-
de Peter Mača-
la.

Najväčší zá-
ujem prejavili
rodičia o škôlky
v centre mesta.
„Rodičov naj-
viac zaujíma
poloha škôlky,
či sa zariadenie

nachádza v blízkosti bydliska
alebo zamestnania rodičov.
Tam, kde je záujem rodičov väč-
ší, riaditelia uprednostňujú
predškolákov. Predškolská do-
chádzka je povinná, preto zá-
konný zástupca dieťaťa za pobyt
v materskej škole neplatí škol-
né, hradí len stravu,“ vysvetlil
Mačala.Najväčšiu kapacitu
v Liptovskom Mikuláši má ma-
terská škola na ulici Česko-slo-
venskej brigády a na Nábreží 4.
apríla. Tieto dve navštevuje viac
ako 300 detí. V pôsobnosti
mesta je desať materských
škôl. lm.

Kapacita materských škôl 
v meste je dostačujúca

Priestupky u nás 
klesli o viac ako polovicu

Mestská polícia už sídli v nových priestoroch

Radnica rekonštrukciou 
ušetrí energie

odovzdávania priestorov primá-
tor Ján Blcháč.

Mestskí poli-
cajti sa sťahovali
začiatkom sep-
tembra, pričom
ich akcieschop-
nosť to neov-
plyvnilo. „Dbali
sme na to, aby
ani jeden pod-
net od občanov
nezostal nevy-
bavený. Hoto-
vostná linka i ka-

merový systém sú už funkčné
v novej miestnosti. Vchod do
polície sa nachádza zo strany
od budovy plynárov, pretože
sme v pohotovosti 24 hodín
a hlavný vchod mestského úra-
du sa zamyká,“ vysvetlil náčel-
ník MsP Dalibor Šalplachta.

Na svojej novej adrese poli-
cajti využívajú prácu s novým ka-
merovým systémom, ktorý zakú-
pili v máji. „Starý systém kamier
nemal takú kvalitnú dokumen-
tačnú schopnosť ako tento. Sig-
nál z nových kamier bude pre-
nášaný po optických kábloch,

čo prispeje ku skvalitneniu ob-
razu i záznamu. Obraz je plynu-
lejší s 30 násobným priblížením,
keby napríklad potrebovali poli-
cajti zachytiť značku auta,“ vy-
svetlil Martin Kriško zo zabezpe-
čovacej firmy. Operačnú miest-
nosť s kamerovým systémom
a pultom centrálnej ochrany ob-
sluhuje nonstop minimálne je-
den vyškolený operačný pra-
covník. Pri zistení protiprávneho
konania z kamier polícia auto-
maticky vysiela hliadku cez rádi-
ostanicu. V Liptovskom Mikuláši
je rozmiestnených deväť ka-
mier.

Pôvodné sídlo mestskej polí-
cie bolo na Pišútovej ulici. Ne-
hnuteľnosť chce radnica odpre-
dať. Finančné prostriedky po-
užije na zabezpečenie samo-
správnych funkcií. Výhodou sťa-
hovania je súčasne zníženie
prevádzkových nákladov. „Pred-
tým sme sa museli prispôsobiť
vyhotovenej stavbe. Dnes sa
stavba prispôsobila nám a cíti-
me sa tu lepšie,“ povedal prí-
slušník mestskej polície Martin
Stolár. red.

Foto: archív MsÚ

Foto: GL
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Do konca októbra navštívia
zamestnanci štatistického úra -
du päťtisíc vybraných domác-
ností s cieľom zistiť stav zdravia
obyvateľstva. Ide o štatistické
zisťovanie a výsledky budú
porovnateľné s ostatnými kraji-
nami Európskej únie. V naj -
bližších týždňoch navštívia aj vy-
brané domácnosti v Liptovskom
Mikuláši. Štatistika bude pod-
kladom pre vytvorenie spo -
ločného rámca na systematickú
tvorbu štatistík krajín EÚ
o zdravotnom stave obyvateľov.

„Opytovatelia sú odborne
vyškolení. Preukážu sa osobit-
ným poverením, na ktorom je
uvedené, že sa jedná o povere-
nie vystavené Štatistickým
úradom a je tam aj pečiatka
a podpis riaditeľ pracoviska
štatistického úradu. Je tam
presne uvedené meno, priez -
visko opytovateľa. Všetky infor-

mácie a názory, ktoré občania
poskytnú, budú anonymné
a použité výlučne na štatistické
účely. Prosím spoluobčanov
o spoluprácu pri realizácii tohto
zisťovania a o poskytnutie
potrebných údajov,“ povedal šéf
liptovskomikulášskej radnice
Ján Blcháč.

Štatistika bude kľúčovým
zdrojom údajov o zdravotnom
stave, rozsahu využívania slu -
žieb zdravotnej starostlivosti,
ako aj o faktoroch ovplyvňujúci-
ch zdravie v krajinách EÚ.

Všetky osoby, ktoré sa
zúčastnia zberu a spracovania
údajov, sú viazané mlčan-
livosťou. S vyplnenými dotazník-
mi sa zaobchádza tak, aby
nebolo možné domácnosť ani
jednotlivých jej členov identifiko-
vať. Štatistické zisťovanie
v domácnostiach potrvá do 31.
októbra. lm.

Po letnej karte pripravuje
marketingová a organizačná
centrála cestovného ruchu Lip-
tova ďalšiu verziu karty zliav pre
návštevníkov, tentoraz pre zimnú
sezónu. Ponuka je práve otvore-
ná pre poskytovateľov služieb
v cestovnom ruchu. 

Liptov Region Card je projek-
tom, ktorý toto leto a po prvý raz
na Slovensku vôbec ponúkol ná-
vštevníkom turistického regiónu
možnosť čerpania zliav na viac
ako 30 turistických atrakcií pri
predložení jednej karty. Stačilo
si zakúpiť túto kartu a celú letnú
sezónu (júl – október) si jej drži-
teľ na partnerských miestach
v regióne Liptov uplatňoval zľavy.
Keďže karta je sezónna a v zime
sa poskytujú mnohé iné služby
ako v lete, do zimnej sezóny
2009/2010 otvára koordinátor
celého projektu – Klaster Liptov
– ponuku pre tých, ktorí v ces-
tovnom ruchu Liptova podnikajú. 

„Cieľom Liptov Region Card
je získavanie nových a udržiava-
nie si stálych návštevníkov v re-
gióne, informovať ich o jeho ak-
tuálnych možnostiach a k tomu
im tieto možnosti poskytnúť vý-
hodnejšie. To povedie k vyššie-
mu počtu prenocovaní v regióne
a mnohým ďalším domácim a za-
hraničným návštevníkom. Spo-
ločný regionálny projekt karty je
jedným z opatrení, cez ktoré sa

Klaster Liptov snaží posilniť od-
vetvie cestovného ruchu na Lip-
tove.“, hovorí Ján Blcháč, pred-
seda predstavenstva Klastra Lip-
tov a primátor L. Mikuláša. 

Na zimnej verzii karty sa, rov-
nako ako v lete, budú podieľať aj
zakladajúci členovia Klastra Lip-
tov – mesto L. Mikuláš, mesto
Ružomberok, mesto L. Hrádok
a taktiež Thermal Park Bešeňo-
vá, Aquapark Tatralandia, Jasná
Nízke Tatry a Skipark Ružombe-
rok. Ponuka je otvorená pre celý
región Liptova Zimná karta pone-
sie témy, do ktorých sa môžu po-
skytovatelia služieb zahlásiť naj-
neskôr do 11. 10. 2009. Sú
nimi: SNEH (lanovky a vleky, po-
žičovne lyží, lyžiarske škôlky, ski-
servisy), AQUA A WELLNESS
(aquaparky, bazény, wellness
a kúpele), PRÍRODA A ŠPORT
(športové aktivity a zážitky v prí-
rode), HISTÓRIA A KULTÚRA
(múzeá, skanzeny, galérie a iné
atraktivity) a GASTRONÓMIA
(tradičné koliby a apr s-ski bary). 

Viac informácií k projektu sa
záujemcovia môžu dozvedieť na
informačnom stretnutí k predsta-
veniu projektu LIPTOV Region
Card dňa 6. októbra o 14:00 hod.
v priestoroch Mestského úradu
v L. Mikuláši alebo na webstránke
Klastra Liptov www.klaster lip -
tov.sk. Ľubomír Čech 
PR koordinátor Klastra Liptov

Štatistici sa budú pýtať na zdravie 
aj v mikulášskych domácnostiach

Klaster Liptov pozýva 
do zimnej regionálnej karty

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

Infolinka
0800144528

Vážení občania, všetky
svoje podnety a otázky týka-
júce sa mestskej samosprávy
môžete adresovať zamest-
nancovi Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši na
bezplatnej infolinke, na ktorú
sa dovoláte z Vašej pevnej te-
lefónnej linky nášho mesta
v čase od 7.30 do 15.00
hod. Radi Vám zodpovieme
na Vaše otázky a prijmeme
Vaše postrehy a podnety
ohľadom samosprávy.

Liptovskomikulášsky primá-
tor Ján Blcháč prijal v polovici
septembra viac ako 20 účastní-
kov Stretnutia výborov pre eu-
rópske záležitosti členských
krajín V4. Členovia delegácie
z Poľskej, Českej, Maďarskej
a Slovenskej republiky sa stretli
v metropole Liptova za účelom
riešenia viacerých aktuálnych
otázok.

„Je to pre naše mesto vskut-
ku významný deň, že tu môžem
privítať hostí štyroch krajín. Ten-
to deň sa zapíše do histórie ná-
šho mesta k ďalším dôležitým
dátumom spoločne s podpismi
do liptovskomikulášskej pamät-
nej knihy,“ privítal delegáciu pri-
mátor Blcháč.

Účastníci z výboru rokovali
na témy ako príprava štátnych
rozpočtov v súvislosti s hospo-
dárskou krízou, východné part-
nerstvo či energetická bezpeč-
nosť. „Delegácia sa stretáva
každého pol roka vždy v inej
členskej krajine V4, kde rokujú
o závažných témach. Na Slo-
vensku bolo stretnutie už aj
v Bratislave, Bojniciach a aby
spoznali delegáti celé Slovens-
ko, rozhodli sme sa priblížiť im

z Liptova práve Liptovský Miku-
láš a jeho okolie,“ informovala
Renáta Uhlíková z odboru za-
hraničných vzťahov a protokolu
kancelárie NR SR.

Súčasťou stretnutia v Liptov-
skom Mikuláši bola aj prehliad-
ka mesta. Delegáti mali mož-
nosť zoznámiť sa s liptovskomi-
kulášskou synagógou, Múzeom
Janka Kráľa a inými pamätihod-

nosťami mesta. V Múzeu liptov-
skej dediny v Pribyline účastní-
kov čakal tematický program -
ukážka historických plemien va-
laských oviec či animácia ľudo-
vých remesiel na tému pastier-
skej kultúry.

Názov Visegrádska štvorka
vznikol podľa maďarského mes-
tečka Visegrád. Tu sa vo februá-
ri 1991 stretli prezidenti Václav
Havel (ČSFR), Árpád Göncz
(Maďarsko) a Lech Walesa (Poľ-
sko). Na stretnutí podpísali de-
klaráciu o úzkej spolupráci tý-
chto troch (dnes štyroch) krajín
na ceste k európskej integrácii.
Ich spolupráca bola dôležitá
najmä pri prechode od totalitné-
ho režimu k demokratickej spo-
ločnosti.

red.

Výbor V4 spoznával
centrum Liptova

Foto: archív MsÚ
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Základná škola na najväč-
šom liptovskomikulášskom síd-
lisku Podbreziny oslavuje 20.
výročie založenia. Pamätné pla-
kety za zásluhy o rozvoj školstva

v meste pri tejto príležitosti odo-
vzdal primátor Ján Blcháč na
slávnostnej akadémii. Odniesli
si ich súčasný riaditeľ školy Jú-
lius Lichardus a bývalá riaditeľka
Anna Krevová.„Školu v blízkej
budúcnosti čaká modernizácia.
Boli sme úspešní v podaní pro-
jektu. Hodnota nenávratného fi-
nančného príspevku, ktorý
bude poskytnutý zo fondov EÚ
je milión 28 tisíc eur. Päť per-
cent financuje opäť naše mesto
zo svojho rozpočtu. Budeme tu
meniť okná, zatepľovať obvodo-
vý plášť a strechu, aby sme vy-
tvorili našim deťom vhodné pod-
mienky na ich vzdelávanie a vý-
chovu,“ uviedol šéf liptovskomi-
kulášskej radnice.

ZŠ Janka Kráľa v marci ako
prvá na území Liptovského Mi-
kuláša získala z európskych fon-
dov nenávratný finančný príspe-

vok. Viac ako 64 tisíc eur použi-
je na zavedenie projektového
vyučovania. V tomto období fini-
šujú práce na dobudovaní multi-
funkčného ihriska v areáli školy.

Na jeho vý-
stavbu zí-
skalo mes-
to finančné
prostriedky
z Nórskeho
finančného
mechaniz-
mu.

Pred 18
rokmi škola
d o s i a h l a
svoj vrchol
v počte žia-
kov a počte
tried. Na-
vštevovalo
ju 1133 žia-

kov v 37 triedach. V tomto škol-
skom roku sa v nej učí 458 žia-
kov v 20 triedach. „Dvadsať ro-
kov pracujeme spoločne na bu-
dovaní dobrého mena školy.
Okrem pedagogických pracov-
níkov, učiteliek, učiteľov a vy-
chovávateliek, zásluhu na
úspešnom fungovaní tejto školy
majú aj nepedagogickí zamest-
nanci,“ doplnil riaditeľ školy Jú-
lius Lichardus. v.

Odovzdali plakety za zásluhy
o rozvoj školstva v meste

Druhý ročník podujatia Miku-
lášske leto navštívilo viac ako 16
tisíc ľudí. Najvyššiu návštevnosť
v rámci dvojmesačného progra-
mu mali interaktívne zábavné
podujatia, do ktorých sa mohli
zapojiť aj samotní občania. 

„Mesto cez víkendy v podve-
čer ožívalo, návštevníci v centre
si užívali atmosféru leta, relaxo-
vali na terasách, sledovali pro-
gram na tribúne alebo obdivovali
umelecké diela v parku. Tí, ktorí
chceli spoznať mesto, mohli vy-
užiť služby profesionálnych
sprievodcov. Program bol pest-
rý, každý si mohol nájsť to svoje,
“ priblížila vedúca odboru straté-

gie, marketingu a regionálneho
rozvoja Darina Bartková.

Počas leta sa uskutočnilo
osem tematických víkendov ako
napríklad folkový, jazzový či di-
vadelný víkend. Záujem mali
však turisti aj o samostatné po-
dujatia. Najväčší úspech mala
novinka Street music night, kto-
rá vniesla tanec a zábavu z ba-
rov na pešiu zónu a do ulíc. „Po-
tešil ma úspech Street music
night ale aj vystúpenie sloven-
skej Beatles revival kapely -
Backwords. To v Liptovskom Mi-
kuláši ešte nebolo. Pochvaľovali
si aj podnikatelia, ktorí prevá-
dzkujú letné terasy v centre

20. októbra si pripomíname 105 rokov
od narodenia Vladimíra Kunu – evanjelic-
kého a. v. farára, učiteľa a správcu vrbicko-
mikulášského sirotinca. Narodil sa 20.
októbra 1904 vo Vrbici v rodine Pavla Kunu
a Zuzany, rodenej Benkovej. V rodisku chodil do materskej a ľudo-
vej školy a v štúdiu pokračoval Na Hodžovom štátnom reálnom
gymnáziu v Liptovskom Sv. Mikuláši, kde maturoval 20. júna 1924.
V štúdiách pokračoval na Vojenskej akadémii v Hraniciach na Mo-
rave. V činnej vojenskej službe bol v Košiciach a Prešove. Neskôr
sa prihlásil na štúdium na Vysokú evanjelickú teologickú školu
v Bratislave a potom študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. V roku 1929 ho biskup Dr. Jur Janoška or-
dinoval za kňaza. Pôsobil v Liptovskom Sv. Mikuláši a Liptovskom
Sv. Jáne. V rokoch 1938-1959 opäť účinkoval v Liptovskom Sv.
Mikuláši. Stal sa správcom Evanjelického sirotinca, vychovávate-
ľom diakonís, kňazom Štátnej nemocnice v Palúdzke, dekanom
cirkevných evanjelických škôl dolného Liptova a katechétom na
gymnáziu a obchodnej škole. Bol aj predsedom nedeľného spol-
ku, podpredsedom Slovenskej evanjelickej jednoty, vedúcim v Ne-
deľnej besiedke. V roku 1959 ho štátne orgány za trest preložili do
Partizánskeho (Baťovian). Sám o tom hovorí, že bol „hnaný života
nevôľou“. Tu účinkoval 13 rokov. V roku 1972 sa vrátil do Liptov-
ského Mikuláša a cirkevný tajomník na ONV mu oznámil, že môže
byť naďalej kňazom. Túto ponuku neprijal a odišiel do dôchodku.
Vladimír Kuna sa zúčastnil boja proti fašizmu, bol väznený a vypo-
čúvaný Gestapom. Za činnosť v protifašistickom odboji dostal via-
cero vyznamenaní. Ako správca evanjelického sirotinca zachránil
26 detí židovského pôvodu. Za to mu inštitúcia Yad Vashem mu
udelila Medailu cti s právom zasadiť strom v Háji spravodlivých na
vrchu Pamiatky v Jeruzaleme. Od štátu Izrael dostal vyznamenanie
Spravodlivý medzi národmi. Zomrel 22. júla 1996 v Ružomber-
ku, pochovaný je na vrbickomikulášskom cintoríne. V meste je po
ňom pomenovaná ulica v časti Palúdzka(nové domy pri priehrade
Liptovská Mara). Mgr. Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI LIPTOVSKÍ RODÁCI

KUNA Vladimír
evanjelický a. v. farár, učiteľ, 
správca sirotinca Betánia
* 20. 10. 1904 Vrbica
† 22. 7. 1996 Ružomberok, pochovaný v L. Mikuláši

mesta. Samozrejme, vždy je čo
zlepšovať, ešte stále sú niektoré
obchody v centre mesta podve-
čer zatvorené, návštevník si ani
nemá kde kúpiť pohľadnicu
a darček,“ prezradila Darina
Bartková.

Celkové výdavky na organizá-
ciu Mikulášskeho leta predstavo-
vali približne 50 tisíc eur, z čoho
45 tisíc išlo na kultúrny program.

„Náklady budú
hradené z rozpoč-
tu mesta, čiastoč-
ne zo spon -
zorských príspev-
kov a z príjmov na
Stoličnom jarmo-
ku. Pri zostavovaní
programu sa sna-
žíme hľadať prime-
ranú kvalitu za pri-
meranú cenu.
V porovnaní s let-

nými festivalmi sú náklady na Mi-
kulášske leto niekoľkonásobne
nižšie,“ vysvetlil riaditeľ Domu
kultúry René Devečka.

Počas bohatého programu
Mikulášskeho leta vystúpilo 28
hudobných skupín a uskutočni-
lo sa 51 podujatí v centre mes-
ta. Ďalšie Mikulášske leto môžu
záujemcovia zažiť na budúci
rok. red.

Mikulášske leto pritiahlo 16-tisíc návštevníkov

Oprava
V mesačníku Mikuláš číslo

9/2009 sme uverejnili na 6.
strane fotografiu s nespráv-
nym popisom „Obyvatelia Lip-
tovskej Lúžnej pomáhali parti-
zánom”. Táto fotografia nie je
z Liptovskej Lúžnej, ale z Ma-
gurky. Je na nej rodina Laučí-
ková.

Foto: GL

Foto: GL
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Z obzvlášť
závažného zlo-
činu vraždy ob-
vinil vyšetrovateľ
3 6 - r o č n é h o
muža z Liptov-
ského Mikulá-
ša. Obvinený,
v minulosti súd-

ne trestaný muž za násilnú trestnú čin-
nosť, v rodinnom dome v Liptovskom
Mikuláši usmrtil 27-ročnú ženu. Vrah
bol so svojou obeťou v utorok 15. sep-
tembra v rodinnom dome, kde medzi
ním a obeťou došlo k sexuálnemu kon-
taktu. Následne vrah svojej obeti zviazal
horné končatiny, aby jej zabránil v po-
hybe. Potom jej omotal hrdlo a zabránil
dýchaniu. Napokon obeť udusil. Po
čine telo ukryl v úložnom priestore po-
stele a z domu odišiel. Odvtedy sa skrý-
val. Po nájdení tela obete polícia roz-
behla rozsiahle pátranie, ktorého vý-
sledkom bolo, že do piatich hodín bol
vrah v rukách polície. Ukrýval sa v lese.
Obvinenému mužovi hrozí trest odňatia
slobody až na dvadsaťpäť rokov. Motív
konania je predmetom vyšetrovania.

V súvislosti s obvineným mužom
polícia zisťuje a zhromažďuje dôka-
zy svedčiace aj o skutočnostiach,
že obvinený sa stretával so ženami,
ktorým mal podávať uspávací prá-

šok a takýmto spôsobom mal ženy
znásilňovať. Polícia žiada poškode-
né ženy, ktoré prišli do takéhoto
kontaktu s obvineným 36-ročným
Jurajom T. z Liptovského Mikuláša,
aby kontaktovali priamo vyšetrova-
teľku prípadu na t.č. 096140-2625.

VÝZVA: Polícia žiada občanov o pomoc
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Kým školáci a škôlkari cez letné prázdniny naberali energiu
na ďalší školský rok, na budovách škôl pracovali zamestnanci
stavebných firiem. Počas letných prázdnin totiž zabezpečila
naša radnica potrebné opravy a rekonštrukcie na siedmich
školách a škôlkach. Realizovali na nich zatepľovacie práce,
menili okná, niekde strechu a to všetko v hodnote viac ako
218-tisíc eur. Prostriedky na modernizovanie budov použilo
mesto z rozpočtu či európskych fondov. Napriek hospodárskej
kríze bude samospráva hľadať finančné prostriedky na vyrov-
nanie modernizačného dlhu, ktorý mesto získalo pri preberaní
škôl a školských zariadení od štátu. „Držím sa predsavzatia, že
napriek hospodárskej kríze nebudeme šetriť v oblasti bezpeč-
nosti, zdravotníctva a ani na školstve. Považujeme za dôležité
skvalitňovať prostredie, v ktorom sa pripravujú naše deti na
ďalšie vzdelanie. Snažíme sa aj v tejto neľahkej dobe zlepšo-
vať podmienky ich štúdia, aby čo najmenej pociťovali dopady
finančnej krízy, ktoré neobchádzajú ani naše mesto. Neustále
hľadáme prostriedky na vyrovnanie modernizačného dlhu,“
povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Vzduchotechnika pre školskú jedáleň 
na ZŠ M. R. Martákovej 

Novú vzduchotechniku nainštalovali počas prázdnin v školskej je-
dálni na Základnej škole M. R. Martákovej. Cieľom rekonštrukcie
bola celková výmena starého nefunkčného zariadenia. Nahradením
za nové a technicky modernejšie sa v prvom rade skvalitní a ozdraví
pracovné prostredie zamestnancov kuchyne.

„Viac ako desať rokov vzduchotechnické zariadenie neplnilo svoju
funkciu. Keď sa varilo pre 400 stravníkov, tak to nebolo také citeľné.
Teraz však denne varíme približne do tisíc obedov. Chýbajúce odsá-
vanie pár bolo citeľné a pre zamestnankyne kuchyne neúnosné,“ vy-
svetlila riaditeľka školy Alena Ridzoňová. Vzduchotechnika si vyžiada-
la náklady takmer 45 tisíc eur.

Od roku 2004, kedy sa kuchyňa na základnej škole stala vývarov-
ňou aj pre iné zariadenia, mesto ako zriaďovateľ investovalo do jej
modernizácie nemalé finančné prostriedky. Radnica vyčlenila na do-
plnenie technologického zariadenia 19 680 eur. Pred dvoma rokmi
zabezpečila rekonštrukciu podlahy za 31 900 eur.

Dnes má škola takmer 500 žiakov a v školskej jedálni sa stravuje
približne 400 z nich. Jedáleň obsluhuje 19 zamestnancov.

Na ZŠ v Okoličnom pribudli sociálne zariadenia
Čiastočné úpravy realizovala samospráva aj na Základnej škole

v Okoličnom. Nové sociálne zariadenia bude využívať 104 dievčat a 203
chlapcov. „Stav pred rekonštrukciou bol nevyhovujúci a nezodpovedal
súčasným hygienickým požiadavkám. Plechové deliace steny na 14 toa-
letách podliehali korózii, sanita na dievčenských toaletách nebola me-
nená od postavenia školy v roku 1962. Chlapčenské sociálne zariade-
nia boli síce opravované niekoľkokrát, ale opravami sa nedosiahol poža-
dovaný hygienický štandard. Preto sme sa rozhodli vyčleniť prostriedky
a vytvoriť kultúrne prostredie na osobnú hygienu pre žiakov, učiteľov
a návštevníkov,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč dôvody rekonštrukcie.

Rekonštrukcia toaliet stála 18 000 eur. „Vymenili sme obklady,
dlažby, deliace steny, sanitu a vchodové dvere. Veríme, že žiaci si
skultúrnenie prostredia budú vážiť a ocenia spolu s rodičmi pomoc
mesta škole, tak ako to oceňuje pedagogický zbor,“ povedala riadi-
teľka tamojšej školy Ľudmila Sedliaková.

Dve materské školy majú novú strechu
Druhý septembrový týždeň odovzdal do užívania primátor Blcháč

opravenú strechu na Materskej škole na Nábreží 4. apríla. „Strecha na
tejto škôlke bola skutočne v zlom stave, pravidelne cez ňu zatekalo, čo
poškodilo aj nátery stien. Vyčlenili sme preto z rozpočtu financie sú-
časne aj na jej zateplenie,“ poznamenal primátor. Na celú strechu po-
ložili tepelnoizolačnú vrstvu polystyrénu a zakryli hydroizoláciou.

Strecha zatekala nielen v zime, ale aj počas slabého mrholenia
natoľko, že učiteľky museli v šatni, v triede i umyvárni podkladať ved-
rá. Mesto vykonalo opravy počas letných prázdnin. Radnica súčasne
vyčlenila prostriedky na rekonštrukciu umyvárne a toaliet pre pred-
školákov. „Naši predškoláci zistili hneď po príchode, že sa niečo
udialo. Novým detským toaletám i umyvárke sa veľmi potešili, ale
hneď sa spýtali, že keď bude pršať, či budeme opäť podkladať vanič-
ku a vedrá. Moja odpoveď znela – nie, strecha je opravená. Mali by
ste vidieť tie iskričky v očkách,“ s radosťou informovala riaditeľka ma-
terskej školy Ľubica Lakotová.

Na zateplenie a opravu štvrťstoročnej strechy vyčlenilo mesto de-
väť tisíc eur. Materskú školu v súčasnosti navštevuje 140 detí.

Vynovenú budovu našlo po návrate z prázdnin aj 115 detí z mater-
skej školy na Nábreží Aurela Stodolu. „Pôvodná lepenková strecha
už bola vo veľmi zlom stave. Zatekalo do tried a z vlhkých stropov
opadávala omietka. Situácia sa zhoršovala najmä v zimnom období,
keď strechu pokryl sneh. Učiteľky museli podkladať vedrá,“ prezradi-
la riaditeľka Katarína Mištová. Strechu preto zateplili a zaizolovali.
Radnica na riešenie tejto havarijnej situácie vyčlenila 36 300 eur.

Mikulášskych škôlkarov už nebudú strašiť 
otvárajúce sa okná

Na Materskej škole Komenského ulici v L. Mikuláši zabezpečila
mestská radnica rekonštrukciu 90 nových okien a 12 plastových dverí.

FINANČNÁ KRÍZA NEZABRÁNI
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Staré okná naposledy gitovali a natierali pred 20 rokmi. Nespĺňali
už kritérium funkčnosti ani bezpečnosti. „Pri silnejšom vetre alebo
búrkach sa samé otvárali, niektoré sme zasa otvoriť vôbec nevedeli.
Mnohé z nich mali jednu tablu vybitú alebo boli popraskané,“ priblíži-
la riaditeľka materskej školy Beata Grešová.

Výmena okien na budove stála mestskú radnicu takmer 55 000
eur. Materskú školu tento rok navštevuje 67 detí a pracuje v nej deväť
zamestnancov.

Vznikajú dve multifunkčné ihriská z nórskych fondov
Mestská samospráva zrekonštruuje športoviská v areáloch Zá-

kladnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách a Základnej školy Česko-
slovenskej brigády. Finančné prostriedky vo výške 422 tisíc eur zí-
skala z Nórskeho finančného mechanizmu na projekty Športové
centrá mládeže pre mimoškolské aktivity.

„Rekonštrukciou vzniknú dve multifunkčné ihriská, ktoré skvalit-
nia vyučovací proces na školách. Mimo vyučovacieho procesu budú
tieto zariadenia slúžiť aj pre voľný čas a oddych mládeže v meste,“
vysvetlil primátor Ján Blcháč. Ich súčasťou bude ihrisko pre tenis a
volejbal, atletická dráha a plocha pre skok do výšky. Predpokladaný
termín ukončenia rekonštrukcie ihrísk je rok 2010.

Prvé multifunkčné minihrisko v meste otvoril pre verejnosť 3. sep-
tembra 2007 premiér vlády SR Róbert Fico spolu so splnomocnen-
com vlády SR pre šport Dušanom Galisom a primátorom mesta Lip-
tovský Mikuláš Jánom Blcháčom v areáli Základnej školy na Demä-
novskej ceste.

Rekonštrukcie budú pokračovať aj v ďalšom roku
Začiatkom októbra schválilo ministerstvo výstavby a regionálneho

rozvoja nášmu mestu nenávratný finančný príspevok vo výške viac
ako 3,5 milióna eur. Peniaze použije zriaďovateľ na rekonštrukcie
ďalších troch základných a jednej materskej školy.

Realizáciou štyroch projektov zníži samospráva najmä náklady na
vykurovanie škôl. Hlavným cieľom rekonštrukcií je aj zlepšenie pod-
mienok vzdelávacieho a výchovného procesu.

„Ide o rekonštrukcie ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách a ZŠ Márie
Rázusovej Martákovej. V ZŠ na Demänovsekj ceste okrem rekonšt-
rukcií vykonáme aj nadstavbu, keďže kapacita tejto školy je nedosta-
čujúca. Posledným zo schválených projektov sú stavebné úpravy na
Materskej škole na ulici Československej brigády,“ priblížil primátor.

Základnú školu Janka Kráľa by mohlo mesto začať rekonštruovať
už vo februári budúceho roku. Pôjde o zateplenie budovy, výmenu
okien a tiež o debariérizovanie hlavného vchodu. Škola sa špeciali-
zuje na výučbu cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. Tento
rok ju navštevuje 456 žiakov.

Okrem zatepľovacích prác a výmeny okien na ZŠ M. R. Martákovej
radnica zabezpečí škole aj vybavenie informačných technológií. V ško-
le nie sú doriešené bezbariérové prístupy pre imobilných žiakov, preto
bude súčasťou rekonštrukcie aj debarierizácia na prízemí budovy.

V roku 2010 by mala radnica opraviť aj priestory školy na Demä-
novskej ceste, ktorú dnes navštevuje takmer 450 žiakov. „Objekt je
objemovo poddimenzovaný, má nedostatočné priestory pre vzdelá-
vací proces. Chýbajú tu priestory pre školský klub detí a poloodbor-
né učebne pre prvý stupeň. Aj tu sú potrebné dobudovať prvky de-
barierizácie na prízemí a hygienických zariadeniach,“ vysvetlil Ivan
Brtáň z odboru školstva a mládeže na mestskom úrade.

Do konca budúceho školského roku by mala stavebná firma zabez-
pečiť aj úpravy na budove škôlky na ulici Československej brigády, ktorá
je jedinou svojho druhu v meste – špecializuje sa na pohybovú prípravu
a poskytuje svoje služby aj deťom s rozličným stupňom zdravotného po-
stihnutia. K jej priestorom patrí aj bazén, ktorý slúži hlavne pre postihnu-
té deti. Dnes je však nefunkčný. „Po zateplení chceme na tejto škôlke
zrekonštruovať aj detské integračné centrum a bazén, čo vylepší podmi-
enky výchovy pre integrované zdravotne postihnuté deti. Nesmieme za-
búdať ani na detičky, ktoré majú znížené možnosti pohybu či iné postih-
nutie. Budovu dáme preto aj debariérizovať,“ prezradil primátor.

Zateplením na všetkých štyroch budovách prispeje radnica k tak-
mer 50 percentnému zníženiu energetickej náročnosti. Všetky pro-
jekty má mesto v pláne zrealizovať do konca roku 2010. red.

Foto: archív MsÚ

REKONŠTRUOVAŤ ŠKOLY

Vážený pán primátor,
dovoľte mi poďakovať celému kolektívu

Detských inštrukčných jaslí v Liptovskom
Mikuláši za starostlivosť o moju dcérku
v priebehu takmer dvoch rokov.

Do jaslí sme sa zapísali, keď mala Si-
monka 11 mesiacov. Vtedy sme sa prvý raz
stretli s milou a ústretovou pani vedúcou,
ktorá nám ochotne poradila a všetko veľmi
podrobne vysvetlila.

V prvom oddelení sme sa stretli so
skvelými tetami Jankou a Ľubkou, ktoré
museli s nami prežiť prvé odlúčenie. Po-
mohli nám s prvými krôčkami a pádmi.
A keď sme sa po minuloročnej štvortýždňo-
vej dovolenke vrátili do jasličiek a dcérka
sa bez plaču vrhla do náručia tete Ľubke,
vedela som, že je v dobrých rukách.

Do druhého oddelenia sme chodili iba
dva mesiace, ale tiež sme mali šťastie na
tetu Janku z jednotky a tetu Vlastičku. Po-
mohli nám zbaviť sa úplne plienok a to mala

Simonka iba rok a deväť mesiacov. Keď
sme prechádzali do tretieho oddelenia,
moja dcérka si nemohla zvyknúť a večer
ma prosila: „Napíš Janke a Vlastičke sprá-
vu, že prídem k nim.“ Myslím, že k tomu nie
je čo dodať, snáď len to, že ďakujem za ich
lásku k mojej dcérke.

Pri prechode do tretieho oddelenia sme
opäť stretli tri milé ženy – tetu Jarku, Lydku
a Ivku. Každá z nich je iná a dcérka si ich
za deväť mesiacov veľmi obľúbila. Tetu Jar-
ku preto, že nikdy nežaluje, len sa záhadne
usmeje. Tetu Lydku pre jej široký nádherný
úsmev, ktorým nás víta alebo vyprevádza.
A teta Ivka je pre moju dcérku úplne oso-
bitná kapitola. Jednoducho podľa mojej
dcérky: „...Ivka nás fotila, Ivka nám uviaza-
la balóny, Ivka má maľovanú varechu, Ivka

doniesla velikánske auto, Ivka je moja, Ivka
povedala, že vrkoče na spanie sa dávajú
dole, Ivku ja ľúbim...“. No a ja opäť môžem
iba povedať ďakujem všetkým trom z celé-
ho srdca.

Naše „jasličkárske“ obdobie končí a pri
tejto príležitosti by sme tiež radi poďakovali
všetkým tetám kuchárkam, tetám pomoc-
ným a tiež pani hospodárke za jej neko-
nečnú trpezlivosť. Môžem povedať, že sme
sa v jasliach nikdy nestretli s neochotou
a jedinou nepríjemnosťou boli občasné
detské choroby, ktoré sa ale vyskytujú
v každom detskom kolektíve.

Dnes sme išli do jasličiek posledný raz.
Preto by sme celému kolektívu detských
jaslí chceli popriať veľa zdravia, lásky
a trpezlivosti, ktoré sú pri ich práci s našimi
najmenšími také potrebné. A na záver ešte
jedno veľké ĎAKUJEME!

Pani Viera
s dcérkou Simonkou

Z LISTÁRNE...
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Nákupné centrum Liptov otvorilo vo svojich priestoroch
detský kútik, návštevnosť počas otváracej akcie príjemne
prekvapila aj organizátorov.

V prvý septembrový deň otvorilo v Liptovskom Mikuláši Nákup-
né centrum Liptov (pri OD TESCO) veľkou akciou pre deti svoj
detský kútik. Veselá záhradka, ako sa kútik volá, je otvorený na
prvom poschodí centra a ponúka každý deň od poludnia do ve-
čera mamičkám v meste možnosť nechať sa svoje deti vyhrať pod
dozorom, kým
oni si sami od-
dýchnu. 

„Našim zá-
merom bolo
ponúknuť nie-
čo, čo v meste
chýba. Vieme
že je pre ma-
mičky ťažké
môcť si ísť na-
kúpiť a zároveň
byť s dieťaťom,
ktoré má úplne
iné záujmy.
Preto sme vy-
tvorili detský kútik, v ktorom si na svoje prídu deti, kým ich mamy
budú môcť pokojne nakupovať, lebo bude o ich ratolesti postara-
né,“ vysvetľuje koncept marketingový manažér Nákupného centra
Liptov, Kamil Balga. Akcia otvorenia kútika bola podporená boha-

tým sprievodným podujatím, takže deti odchádzali
s maľbami na tvárach, po mnohých súťažiach, ce-
nách a hrách. „Akcia účasťou prekročila naše oča-
kávania, čo nám potvrdilo že niečo také v meste
chýbalo“, hovorí manažér centra Vratko Šoka. Sa-
motný detský kútik ktorý bol v prvý septembrový
deň len jednou z atrakcií pre deti navštívilo za hodi-
nu okolo 100 detí. 

Otvorenie detského kútika bolo prvým z poduja-
tí a taktiež prvým z krokov k vytvoreniu atraktívneho
centra, ktoré od júla nesie svoj nový názov. „Cen-
trum naplníme novými zaujímavými nájomcami tak,
aby ľudia mali čoraz viac dôvodov prísť za nákupmi

aj zábavou a relaxom, aby aj Liptovský Mikuláš dostal príjemné
miesto na nakupovanie. Nákupné centrum je ideálne doplnené
ponukou obchodnej zóny v jeho okolí a návštevníci tak nájdu všet-
ko čo potrebujú na jednom mieste,“ dopĺňa V. Šoka.

Mamičky v Liptovskom Mikuláši sa už majú kde stretnúť 
a oddýchnuť si. Ich deti sa môžu vyhrať v novom detskom kútiku.

mesto Liptovský Mikuláš
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

vás pozývajú na výstavu fotografií

Gaba Liptáka

ČIERNE SVETLO
v termíne: 7. október - 22. november 2009

otvorenie výstavy: 7. októbra 2009 o 17:00

miesto: výstavná sieň múzea na Nám. Osloboditeľov 31
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Výzva na zasielanie nominácií 
na udelenie najvyšších ocenení mesta

Vedenie mesta Liptovský Mikuláš vyzýva občanov 
a všetky organizácie pôsobiace na území mesta, aby zaslali

svoje návrhy na nominácie na najvyššie ocenenie mesta

Cena mesta, Cena primátora

Cenu mesta a Cenu primátora môžu získať kolektívy alebo
jednotlivci s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš
za mimoriadne výsledky pri zveľadení a rozvoji mesta, šírení dob-
rého mena doma i vo svete, za vynikajúce výsledky v oblasti
vedy, kultúry, športu, vzdelávania, spoločenského  a duchovné-
ho života, tiež v oblasti hospodárstva, zdravotníctva , ochrany ži-
votného prostredia či publicistiky.

Nominácie na udelenie ocenenia môžu posielať obča-
nia a organizácie pôsobiace na území mesta poštou na ad-
resu Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Kancelária vede-
nia mesta, Štúrova 1989/41, 031 04 Liptovský Miku-
láš, alebo e-mailom na d.chromekova@mikulas.sk. 

Návrh musí obsahovať:
a) zdôvodnenie odporúčania na nomináciu (zhodnotenie do-

terajšej činnosti, dosiahnuté úspechy, vyznamenania, ktoré
už navrhovaný dostal a pod.), 

b) osobné údaje navrhovaného (meno, adresa, rok narode-
nia) 

Viac informácií o podmienkach udelenia ocenenia nájdete na
webovej stránke mesta www.liptovskymikulas.sk, v sekcii samo-
správa - základné dokumenty - Štatút mesta. 

Nominácie môžete zaslať v termíne do 14. 10. 2009, na obál-
ku uveďte výrazne „Nominácie na ocenenia“.

ZDRAVÉ MESTO informuje
V súčasnosti prebieha na Slovensku už tretí ročník kampane

„Vyzvi srdce k pohybu“, ktorej cieľom je povzbudiť formou súťaže
čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne
aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Kampaň sa
koná pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva SR a kancelárie
WHO na Slovensku. Ide o celonárodnú medzinárodne koordino-
vanú kampaň.

Bližšie podrobnosti o súťaži získate na Regionálnych úradoch
verejného zdravotníctva, v tlači alebo na webovej stránke
www.vzbb.sk.                                                                         ikl

Rozmiestnenie 
veľkoobjemových kontajnerov 

od 12.10.2009 do 1. 11. 2009

Lipt. Mikuláš – zákruta Zápotockého ul. a Podtatranského ul. 
– striedavo Nábr. 4. apríl - smer Nábr.J.Kráľa

Nabr. A. Stodolu ku mostu cez Váh
– Nábrežie Dr. A. Stodolu - medzi garážami

L. Ondrášová – pri závorách
– za trafostanicou

Palúdzka – Priehradná ul. 
– Demänovská cesta
– striedavo Vranovská 

Petrovičovo nám.
Demänová – za kultúrnym domom 

– odbočka Bodice
Andice a Benice – konečná zastávka autobusu
Bodice – striedavo horný koniec   

dolný koniec
Iľanovo – konečná zastávka autobusu
Ploštín – konečná zastávka autobusu
Okoličné – Riečna podľa rozhodnutia Rady starších 

– Kláštorná
Stošice – konečná zastávka autobusu
Vitališovce – konečná zastávka autobusu
Podbreziny – na vyžiadanie domových dôverníkov
Podtatranského – zberné miesto

Žiadame, aby obyvatelia po odstránení kontajnerov nevyhadzovali
odpad na miesta, kde bývajú vyložené. Uloženie odpadu v rozpore so
zákonom je možné postihnúť pokutou a MsP bude monitorovať uve-
dené lokality. Polámaný plastový nábytok a ostatný odpad z plastov,
ktorý nie je obalom, zbierajú Verejnoprospešné služby oddelene na
zberných dvoroch do samostatných veľkoobjemových kontajnerov.

Občianske združenie TATRY
v spolupráci s Verejnoprospeš-
nými službami (VPS) – Liptovský
Mikuláš vyhlásili pre výchovno –
vzdelávacie zariadenia v zbero-
vej oblasti VPS súťaž v zbere ko-
vových obalov z výrobkov. 

V ostatnom čase stúpa spo-
treba alkoholických (napr. pivo)
a nealkoholických nápojov
(napr. rôzne energetické nápo-
je), ktoré sú balené do kovo-
vých obalov. Tradičnou je spo-
treba výrobkov, rôznych kon-
zerv, ktoré sú taktiež vyrobené
z kovov, napr. hliníka. Aj kozme-
tické prípravky majú často kovo-
vý obal. Je zarážajúce, že pod-
statná časť týchto obalov po
spotrebovaní obsahu končí
v kontajneroch na zmesový od-
pad a následne na skládkach,
prípadne pohodená v prírode, aj
keď sa dajú veľmi dobré zhod-
notiť. 

V roku 2008 bolo až 11%
z celkového predaného objemu
piva baleného v hliníkových oba-
loch (plechovkách). Predaj ná-
pojov v hliníkových obaloch ne-
ustále stúpa. Vďaka recyklácií
hliníka z použitých výrobkov sa
ročne vyprodukuje o 80 milió-
nov ton skleníkových plynov me-
nej, čo zodpovedá ročným emi-
siám z 15 miliónov automobilov.
Každý kilogram hliníka, ktorý je
použitý ako náhrada ťažších ma-
teriálov v aute, zabráni uvoľne-
niu 20 kg oxidu uhličitého po-
čas životného cyklu automobilu.

V roku 1990 sa vyrobilo približ-
ne 28 miliónov ton hliníka
(z toho viac ako 8 miliónov ton
recyklovaním odpadu). Dnes sa
vyrába ročne 45 miliónov ton
hliníka (z toho 15 miliónov ton
recyklovaním odpadu). Do roku

2020 stúpne spotre-
ba hliníka na 70 milió-
nov ton, pričom cca
30 miliónov ton by
malo byť vyrobených
recykláciou). Recy-
klácia 1 ks hliníkovej
plechovky ušetrí toľko
elektrickej energie,
že by to stačilo na
prevádzku počítača
alebo televízora po-
čas 3 hodín. 

Súťaž bude prebiehať od
1.10.2009 do 31.5.2010 v zbe-
rovej oblasti VPS Liptovský Mi-
kuláš, ktorá zahŕňa mesto Lip-
tovský Mikuláš a jeho mestské
časti, ako aj 21 obcí. 

Tri výchovno–vzdelávacie za-
riadenia, ktoré vyzbierajú naj-
väčšie množstvo kovových oba-
lov pripadajúcich na jedného
žiaka, získajú zájazd pre 14 žia-
kov a pedagóga do oblasti Čier-
neho Balogu. 

Súťaž bola podporená z Fi-
nančného mechanizmu Európ-
skeho hospodárskeho spolo-
čenstva, Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpoč-
tu Slovenskej republiky
(www.ekopolis.sk), ako aj pro-
stredníctvom Nadácie pre deti
Slovenska z Fondu Hodina de-
ťom (www.hodina de tom.sk). OZ
TATRY (www.you tube.com/ -
oztatry), mesto Liptovský Miku-
láš (www.lmikulas.sk) a Verejno-
prospešné služby - Liptovský
Mikuláš (www.vpslm.sk) dlho-
dobo spolupracujú na spoloč-
nej kampani „Neseparujte sa!
Separujte s nami“. 

Mgr. Rudolf PADO, 
predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

Súťaž „Plecháčik“ 
v zberovej oblasti

Foto: OZ Tatry
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Naplno bežia 
aj regionálne

súťaže
MFK Tatran AOS hrá spo-

medzi futbalových klubov
v Liptovskom Mikuláši najvyš-
šiu súťaž. V meste ale radni-
ca prispieva na činnosť aj
ostatným klubom, ktoré hrajú
v nižších súťažiach. Prináša-
me prehľad ich septembro-
vých výsledkov.

Piata liga: 5: kolo: Palú-
dzka – Trstená 3:0. 6. kolo:
Turčianske Kľačany – Palú-
dzka 5:3. 7. kolo: Palúdzka
– Oravský Podzámok 3:3. 8.
kolo: Turčianska Štiavnička –
Palúdzka 3:1.

Prvá trieda: 4. kolo: Iľa-
novo – Komjatná 2:3, Likav-
ka – Demänová 3:3. 5. kolo:
Demänová – Iľanovo 9:0. 6.
kolo: Iľanovo – Jamník 1:3,
Demänová – Pribylina 4:1. 7.
kolo: Pribylina – Iľanovo 1:0,
Beňadiková – Demänová
1:1. 8. kolo: Iľanovo – Pod-
tureň 5:2, Demänová – Švo-
šov 3:1.

Tretia B trieda: 3.
kolo: L. Ondrašová – Jaku-
bovany 1:3, Dovalovo –
Ploštín 3:0. 4. kolo: Ploštín
– Galovany 0:3, L. Ondrašo-
vá – P. Lehota 2:5. 5. kolo:
Dovalovo – L. Ondrašová
6:0, L. Trnovec – Ploštín
4:3. 6. kolo: Ploštín – V. Po-
ruba 1:3, L. Ondrašová –
Galovany 0:4. red.

Jednoznačne ako úspešný
možno hodnotiť mesiac septem-
ber z pohľadu hráčov Mestské-
ho futbalového klubu Tatran
AOS v Liptovskom Mikuláši.

V prvej lige, ktorá je druhou
najvyššou futbalovou súťažou
na Slovensku, patrí Mikuláša-
nom po zápasoch jedenásteho
kola medzi jedenástimi mužstva-
mi výborné šieste miesto.

Septembrové vystúpenia za-
čali Mikulášania na domácej
pôde liptovsko-oravským derby
s Dolným Kubínom. Po víťazstve
2:0 mali dôvod na úsmev. Pred
návštevou 920 divákov vyhrávali
po pol hodine hry Bezákovým
gólom 1:0. V 88. minúte upravil
na konečných 2:0 Balluch a tak
si hráči nášho klubu do tabuľky
pripísali tri dôležité body. Medzi
divákmi nechýbal ani liptovsko-
mikulášsky primátor Ján Blcháč.

„Dnešný derby zápas bol vy-
soko taktický boj. Potvrdilo sa,
že Dolný Kubín má skúsený
mančaft. Nám sa ho podarilo
zdolať bojovnosťou a nasade-
ním. Som rád, že sa nám po ví-
ťazstve podarilo dostať do po-
kojných vôd prvoligovej tabuľky.
Veľmi pekne ďakujeme za pod-
poru početnej diváckej kulise,“
zhodnotil Rudolf Urbanovič,
prednosta Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši a prezi-
dent Mestského futbalového
klubu Tatran AOS.

V ďalšom kole sa Liptáci
predstavili na pôde jedného

z favoritov súťaže, Zlatých Mora-
viec. Domáci vyhrali 2:0 a po
stretnutí sa dostali na čelo prvo-
ligovej tabuľky. V zápase jede-
násteho kola privítal Mestský

futbalový klub Tatran AOS doma
Trenčín. Keďže gól nestrelili do-
máci, ani bývalý účastník najvyš-
šej futbalovej súťaže, zápas sa
skončil remízou 0:0.

„Bol to vyrovnaný zápas na
vysokej úrovni. Favorit, ktorým
bol tím z Trenčína, aj na našom
trávniku potvrdil svoje kvality.
Teší ma, že hráči podali zodpo-
vedný a bojovný výkon a získali
do tabuľky ďalší dôležitý bod.
Mrzieť nás môžu nepremenené
šance, pretože v zápase sme
mali na víťazstvo,“ povedal klu-

bový prezident Rudolf Urbano-
vič. 

„Škoda nepremenenej šan-
ce v závere prvého polčasu. To,
že sme z nej nedali gól, ma mrzí

až po zápase, pretože sme
mohli rozhodnúť. Toto stretnutie
sa určite dalo vyhrať, z tohto po-
hľadu nie som spokojný. Keď sa
na to ale pozriem reálne, tak je
remíza spravodlivá,“ okomento-
val zápasové dianie kormidelník
Mikulášanov Ladislav Totkovič.

Ten sa obzrel aj za účinkova-
ním svojich zverencov v jede-
nástich prvoligových kolách.
„Súťaž je ťažká, vyrovnaná,
presne taká, ako sme tvrdili
pred jej začiatkom. V prvej lige
môže vyhrať každý s každým,

nie je v nej ani jednoznačný aš-
pirant na vypadnutie. A súťažou
určite nikto nepreletí bez zakop-
nutia.“

Súčasťou septembrového
kalendára Mikulášanov bol aj
zápas druhého kola Slovenské-
ho pohára. Naši hráči prehrali
v Rimavskej Sobote 1:3 a z po-
hára vypadli.

Septembrové výsledky Mi-
kulášanov: Liptovský Mikuláš –
Dolný Kubín 2:0, Zlaté Moravce
– Liptovský Mikuláš 3:1, Liptov-
ský Mikuláš – Trenčín 0:0.

Októbrový program: 17.10.
o 14:00 hod: Lučenec – Liptov-
ský Mikuláš, 24.10. o 14:00
hod: Liptovský Mikuláš – Ri-
mavská Sobota, 31.10. o 14:00
hod: Prievidza – Liptovský Miku-
láš.

red.

Futbalisti sa pevnými nohami držia v prvoligovej spoločnosti

Zmodernizované šatne a so-
ciálne zariadenia odovzdali na
futbalovom štadióne v Okolič-
nom do užívania primátor mesta

Ján Blcháč, viceprimátor Pavel
Bobák a prednosta radnice Ru-
dolf Urbanovič.

Stalo sa tak v prestávke fut-
balového zápasu medzi Mest-
ským futbalovým klubom Tatran

AOS Liptovský Mikuláš a Dol-
ným Kubínom. Samospráva do
stavebných úprav investovala
približne 49-tisíc eur.

„Po asi štyridsiatich rokoch
sa dnes radikálne zlepšili pod-
mienky nielen pre hráčov, ale
i rozhodcov. Vynovené priestory
sú dobrou reprezentáciou nie-
len klubu, ale i mesta. Som rád,

že poslanci mestského zastupi-
teľstva podporili túto investičnú
akciu, ktorá bola, kvôli nášmu
postupu do prvej ligy, nevyhnut-
ná,“ skonštatoval Ján Blcháč,
primátor Liptovského Mikuláša.

Prednosta mestského úradu
Rudolf Urbanovič je zároveň aj
prezidentom Mestského futba-
lového klubu Tatran AOS Liptov-
ský Mikuláš. „K nevyhnutným
stavebným úpravám sme museli
pristúpiť z dôvodu nášho postu-
pu do prvej futbalovej ligy. V tej-
to súťaži sú vyššie licenčné ná-
roky ako v druhej lige, v ktorej
sme pôsobili doteraz,“ skonšta-
toval Rudolf Urbanovič.

Klubový prezident je rád, že
sa stavebné úpravy podarilo do-
končiť v stanovenom termíne.
„Vytvorili sme lepšie podmienky
nielen pre hráčov či rozhodcov,
ale, čo je veľmi dôležité, aj pre
naše futbalové nádeje.“

lm.

Modernejšie šatne na štadióne sú už realitou

Foto: archív MsÚ

Foto: www.mfktatran.sk
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Druhú septembrovú stredu si takmer 30
žiakov z liptovskomikulášskych škôl  zasúťa-
žilo na Športovom dni partnerských miest
v Opave. Ten sa konal  v družobnom meste
už po druhýkrát. Žiaci vo veku od 12 do 14
rokov súťažili vo futbale, atletike a plávaní.

„Opava prizýva na súťaže ďalšie part-
nerské mestá Katowice a Racibórsz, ktoré
majú vynikajúce atletické a plavecké školy.
Napriek tejto veľmi silnej konkurencii naši
žiaci obstáli vynikajúco a urobili mestu Lip-
tovský Mikuláš veľmi dobré meno,“ prezra-
dila Dana Guráňová z oddelenia športu na
Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

Žiakov do Opavy vybrali na základe vý-
sledkov nominačných pretekov. Tie sa usku-
točnili koncom júna tohto roku. Celkovo sa
podujatia v partnerskej Opave zúčastnilo pri-
bližne 250 detí zo štyroch miest. 

Výsledky zo stretnutia:
FUTBAL:
1. Katowice, 2. Opava, 3. Liptovský Miku-
láš, 4.’Racibórz

PLÁVANIE – JEDNOTLIVCI:
50 m prsia ženy: 6. miesto Lucia Zimá-

niová (ZŠ Čs. brigády), 8. miesto Klaudia
Šuchtárová (ZŠ Čs. brigády)

50 m prsia muži: 13. miesto Samuel
Perončík (ZŠ Dem. cesta)

50 m voľný spôsob ženy: 9. miesto
Lucia Zimániová (ZŠ Čs. brigády), 10.mies-

to Klaudia Šuchtárová (ZŠ Čs. brigády)
50 m voľný spôsob muži: 13.miesto

Samuel Perončík (ZŠ Dem. cesta)

ATLETIKA – JEDNOTLIVCI:
DIEVČATÁ:

60 m: 3. miesto Terézia Šuveríková (ZŠ
Čs. brigády), 4. miesto Zuzana Pavlíková
(ZŠ Dem. cesta)

600 m: 1. miesto Veronika Flosníková
(Ev. gymnázium LM), 8. miesto Jana Dudo-
vá (GMMH LM), 9. miesto Terézia Šuveríko-
vá (ZŠ Čs. brigády)

výška: 2. miesto Terézia Šuveríková (ZŠ
Čs. brigády)

Diaľka: 1. miesto Jana Dudová (GMMH
LM), 3. miesto Veronika Flosníková (Ev.
gymnázium LM), 4. miesto Petra Krčulová
(ZŠ Dem. cesta)

Kriketka: 1. miesto Zuzana Pavlíková
(ZŠ Dem. cesta), 2. miesto Dominika Pav-
kovčeková (ZŠ J. Kráľa), 5. miesto Ivana
Plevová (ZŠ Dem. cesta), 6. miesto Petra
Krčulová (ZŠ Dem. cesta), 7. miesto Jana
Dudová (GMMH LM)

Štvorboj dievčatá: 2. miesto Veronika
Flosníková (Ev. gymnázium LM), 4. miesto
Jana Dudová (GMMH LM), 5. miesto Teré-
zia Šuveríková (ZŠ Čs. brigády), 7. miesto
Petra Krčulová (ZŠ Dem. cesta), 11. miesto
Ivana Plevová (ZŠ Dem. cesta), 17.miesto
Zuzana Pavlíková (ZŠ Dem. cesta), 21.

miesto Dominika Pavkovčeková (ZŠ J. Krá-
ľa)

CHLAPCI
60 m: 2. miesto Samuel Sprušanský (ZŠ

Čs. brigády), 6. miesto Matúš Spodniak (ZŠ
MRM)

800 m: 6. miesto Adam Čerstvík (ZŠ J.
Kráľa), 7. miesto Adam Šlauka (ZŠ Čs. bri-
gády)

Výška: 1. miesto Samuel Sprušanský
(ZŠ Cs. brigády), 8. miesto Miroslav Struška
(ZŠ MRM)

Diaľka: 4. miesto Matúš Spodniak (ZŠ
MRM), 5. miesto Patrik Oško (ZŠ MRM), 7.
miesto Adam Šlauka (ZŠ Čs. brigády)

Kriketka: 1. miesto Samuel Sprušanský
(ZŠ Čs. brigády), 3. miesto Patrik Oško (ZŠ
MRM), 4. miesto Adam Šlauka (ZŠ Čs. bri-
gády)

Štvorboj chlapci: 3. miesto Samuel
Sprušanský (ZŠ Čs. brigády), 6. miesto
Adam Šlauka (ZŠ Čs. brigády), 11. miesto
Adam Čerstvík (ZŠ J. Kráľa), 13. miesto Ma-
túš Spodniak (ZŠ MRM), 14. miesto Miro-
slav Struška (ZŠ MRM), 15. miesto Patrik
Oško (ZŠ MRM), 20. miesto Matej Vozár
(ZŠ Dem. cesta)

ATLETIKA – CELKOVÉ PORADIE DRUŽ-
STIEV:
2. miesto dievčatá, 2. miesto chlapci red.

Žiaci v Opave bodovali

K neodmysli-
teľným účastní-
kom našej naj-
vyššej hokejovej
súťaže patria hrá-
či Mestského ho-
kejového klubu 32 v Liptovskom
Mikuláši.

Tí v uplynulej sezóne prepi-
sovali klubovú históriu a skončili
na piatej priečke. Vstup do no-
vej sezóny našim hráčom veľmi
nevyšiel a po septembrových
zápasoch im v tabuľke patrila
posledná priečka.

V prvom zápase Mikulášania
na domácom ľade hostili repre-
zentačnú dvadsiatku, ktorú zdo-
lali 4:2, hoci ešte po dvoch tre-
tinách prehrávali 0:2. „Úvodný
zápas novej sezóny bol veľmi
ťažký, aj napriek tomu ho naši
chlapci zvládli na výbornú. Hoci
sme po dvoch tretinách prehrá-
vali, hráči aj napriek tomu zápas
otočili a dotiahli do víťazného
konca,“ zhodnotil liptovskomi-
kulášsky primátor Ján Blcháč,
ktorý pozorne sledoval celé
stretnutie.

V ďalšom kole Mikulášania
prehrali v Poprade 1:5. Potom
v zápase pred televíznymi kame-

rami privítali bra-
tislavský Slovan,
ktorému podľahli
1:5. „Mali sme
veľmi zlý vstup
do stretnutia,

veď už v desiatej minúte sme
prehrávali 0:3. Potom sme bo-
jovať, znížili sme, no súper využil
našu hrubú chybu a dal nám
štvrtý gól,“ hodnotil tréner na-
šich hokejistov Mojmír Trličík.

Šanca na reperát mohla prísť
na zvolenskom ľade, no po ví-
ťazstve domácich 5:2 sa v miku-
lášskej šatni oslava nekonala.
Verní fanúšikovia prišli svoje far-
by povzbudiť aj na domáci zá-
pas so Skalicou. Ten Mikuláša-
nia prehrali 3:4 po predĺžení.
„Za stavu 3:3 sme hrali našu
hru, ale, bohužiaľ, súperovi sme
ponúkli v predĺžení šancu na ví-
ťazstvo,“ povedal tréner Trličík.

Neúspešný september miku-
lášskeho hokeja zakončila vyso-
ká prehra 8:3 v Martine. „Súperi
tvrdo trestajú naše chyby, ktoré
na ľade urobíme. Do svedomia
si musí vstúpiť krátky hráč,“ po-
vedal neodmysliteľný symbol
mikulášskeho klubu, útočník
Martin Kriška. red.

Hokejový štadión v L. Mikulá-
ši žil počas troch dní medziná-
rodným turnajom O pohár pri-
mátora mesta L. Mikuláš.

Predstavili sa na ňom hráči
ôsmich ročníkov športových ho-
kejových tried z domáceho
Mestského hokejového klubu
32 v Liptovskom Mikuláši, Vsetí-
na, Noweho Targu, bratislav-
ského Slovana, Košíc a výberu
Západu. Víťazom turnaja, ktorý
sa hral systémom každý s kaž-
dým, sa stal Vsetín, ktorý v záve-
rečnom zápase zdolal Liptovský
Mikuláš 4:2. Mikulášania obsa-

dili tretiu priečku, druhý skončil
Slovan. Štvrtí na turnaji boli hrá-
či Noweho Targu, piaty skončil
výber západu a šieste Košice.

Účastníkom turnaja odovzdá-
val ceny primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč a funkcio-
nári Mestského hokejového klu-
bu 32. „Na tradičnom turnaji si
mohli naši mladí hokejisti skonf-
rontovať sily so súpermi aj zo za-
hraničných hokejových škôl.
Našim mladým nádejam uniklo
víťazstvo v záverečnom zápase
o vlások,“ zhodnotil Ján Blcháč.

lm.

Začala sa ďalšia sezóna 
hokejovej extraligy

Hokejový turnaj ôsmakov
O pohár primátora pozná víťaza

Foto: archív MsÚ
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Človek sa narodil aby dýchal,
videl, počul a cítil – aby žil...

V L. Mikuláši sa narodili:
Daniela PECHOVÁ, Rudolf BA-

LÁŽ, Matúš GAVALEC, Tobias FÁ-
BER, Filip KOLESÁR, Andrej ULIČ-
NÝ, Paulína PORUBENOVÁ, Mi-
chal ČERNOCH, Sebastián Voj-
tech PAČAN, Richard KRUPPA,
Juraj URSÍNY, Lucia BALEJOVÁ,
Pavol MAGÁL.

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

ktorému vždy pomôžem 
a hlavne ktorého 
navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Jaroslav KRIŽKA – Simona JA-

RABOVÁ, Martin JANČUŠKA – Bc.
Lucia MAKOVICKÁ, JUDr. Rado-
slav ŠÁLY – Ing. Slávka KELČÍKO-
VÁ, Mgr. Ondrej Sochor – Mgr. Žo-
fia HRNČIAROVÁ, Ing. Peter LO-
ŠONCZI -  Lucia BAJUSOVÁ, Jaro-
slav MARUŠINEC – Lenka ZERVA-
NOVÁ, Jozef TATKOVSKÝ – Lenka
MAŠUROVÁ, Ivan FIAČAN – Eva
TKÁČOVÁ, Miroslav MLYNČEK –
Radmila MACKOVÁ, Miroslav HE-
LEBRANDT – Zuzana BROTKOVÁ,
Jozef CHOLVÁDT – Dominika DO-
NOVALOVÁ, Ing. Martin PRO-
CHÁZKA – Ing. Lenka DUDÁŠO-
VÁ, Peter ONDRÁŠ – Tatiana BOR-
BISOVÁ, Radovan DODOK – Mar-
tina BARTKOVÁ, Miroslav URAM –
Ľubomíra RAKYTOVÁ,  Bc. Vladi-
mír ŠIŠKA – Mgr. Gabriela KRŠÁ-
KOVÁ, Andrej ŠTEFANIČIAK – Ga-
briela FERENCOVÁ, Martin
BRTÁŇ – Zuzana VÁVROVÁ.

Dych – slovko krátke, 
nenápadné. 

Bez neho však končí život ...
Zomreli:

Vladimír RAJNÍK – 77r., Vlasta
SZABOVÁ – 69 r., Milan PAPRČKA
– 57 r., MUDr. Magdaléna BENIC-
KÁ – 57r., Etela LAKOMČÍKOVÁ –
87 r., Ivan ĎURIŠ – 60r., Ružena
KÁČEROVÁ – 80r., Ema MARU-
ŠIAKOVÁ – 86r., Štefan RYPÁK –
59r., Mária MRAVCOVÁ – 86r.,
Mária BOBČÁKOVÁ – 78r., Mária
NAJMÍKOVÁ – 58r., Radka ČO-
MOVÁ – 8 r., Jaroslav KARAS – 81
r., Edita ALMANOVÁ – 58 r., Emília
DROPPOVÁ – 83r., Adela KRČU-
LOVÁ – 85r., Elemír BAČÍK – 78r.,
Ing. Ivan HATALA – 49r., Augustína
UHROVÁ – 76r., Emília ĎURIŠOVÁ
– 60r., Anna ŠÁLYOVÁ – 67r..

Nové VZN o vodení psov 
na verejných priestranstvách

Dňom 1. 10. 2009 nadobúda účinnosť Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Lipt. Mikuláš č. 4/2009, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách.

Uvedené nariadenie
upravuje podmienky vode-
nia psov na verejných prie-
stranstvách, vymedzuje
miesta, kde je voľný pohyb
psa zakázaný a miesta,
kde je vstup so psom za-
kázaný. VZN zároveň usta-
novuje podrobnosti o zod-
povednosti osoby, ktorá
psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad mimo
chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, ale
tiež zodpovednosť za od-

stránenie exkrementov z verejného priestranstva.
Možnosť pre oboznámenie sa s citovaným Všeobecne záväz-

ným nariadením je na Úradnej tabuli MsÚ Lipt. Mikuláš alebo na
internetovej stránke mesta Lipt. Mikuláš – samospráva, základné
dokumenty, VZN č.4/2009. JUDr. Jaroslav Tomčík, MsP

21. 08. 2009 o 19.50 hod.
na Nábreží J.Kráľa pri Lodenici,
na verejnom priestranstve poží-
vali alkoholické nápoje p. T.T.,
R.F., P.O. a M.T. z Lipt.Mikulá-
ša. Menovaní týmto konaním
porušili ust.čl.2 ods.1 písm.b)
VZN mesta Lipt.Mikuláš č. 8
1992 o vytváraní podmienok
kvalitného životného prostredia.
Hliadka MsP prípad vyriešila na-
pomenutím.

24.08.2009 o 18.06 hod.
v reštauračnom zariadení na ul.
Palučanská, p.M.H. z Lipt.Mi-
kuláša sa hrubo, agresívne
správal a obťažoval zákazníkov
tohoto zariadenia. Svojím kona-
ním sa dopustil priestupku proti
občianskemu spolunažívaniu
podľa § 49 ods.1 písm. d) záko-
na č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch. Prípad riešený napome-
nutím.

26. 08.2009 o 11.44 hod.
v Obchodnom dome BILLA,
p. D.N. z Lipt.Mikuláša bola pri-
chytená pri krádeži tovaru v hod-
note 3,82eur, čím sa dopustila
priestupku podľa § 50 ods. 1)
zákona č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch. Hliadka MsP prípad
vyriešila uložením blokovej po-
kuty.

28. 08.2009 o 19.47 hod.
p.T. Ch. z ul. Za traťou z Lipt.Mi-
kuláša, pod vplyvom alkoholu sa
dobíjal do bytu svojej priateľky
na ul. P.Štraussa. Kameňom
rozbil sklo na balkónových dve-
rách. Za škodu, ktorú spôsobil

odmietol zaplatiť blokovú poku-
tu. Svojím konaním sa dopustil
priestupku podľa § 50 ods. 1)
zákona č. 372/1990 Zb. Prípad
je v riešení.

30.8.2009 o 00.05 hod. na
Námestí osloboditeľov p. M.C.
z Dovalova, znečistil verejné
priestranstvo. Za priestupok
proti verejnému poriadku podľa
§ 47 ods. 1 písm.d) citovaného
zákona zaplatil blokovú pokutu.

02.09.2009 o 16.30hod.
v Okoličnom, v záhrade pálil zá-
hradný odpad p. D.D. Menova-
ný svojím konaním porušil VZN
mesta Lipt.Mikuláš č. 7/2001,
čl. 6, ods. 1 o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi. Za tento
skutok bol na tvare miesta rieše-
ný napomenutím.

07.09.2009 o 22.57 hod.
na ul. P.Štraussa , nevhodným
chovaním rušili nočný kľud
Ľ.A. M.Sz. a M.S. všetci z Lipt.
Mikuláša. Za priestupok podľa §
47 ods. 1 písm.b)zákona
č. 372/1990 Zb. boli riešení
napomenutím.

10.09.2009 o 18.34hod.
pán J. G. z Lipt.Mikuláša odcu-
dzil prepravku s fľašami pri ho-
teli Jánošík a pokúsil sa ju
schovať do kosodreviny pri
miestnom pamätníku na Petro-
vičovom nábreží. Svojím kona-
ním sa dopustil priestupku pod-
ľa § 50 ods. 1, Zák.372/90 Zb.
o priestupkoch. Menovaný bol
hliadkou MsP riešený blokovou

Zamestannec MsP Miroslav Ni-
ňaj – špecialista pre oblasť od-
chytu psov bezprostredne po
profesionálnom zákroku odchy-
tu voľne pohybujúceho sa psa.

pokutou neuhradenou na mies-
te.

12.09.2009 o 04.30 hod.
v Demänovej, v penzióne na ul.
Mládeže, spoločnosť hostí rušila
nočný kľud zábavou pri reproduko-
vanej hudbe. Za priestupok proti
verejnému poriadku podľa § 47
ods. 1 písm.b) zákona
č. 372/1990 Zb. bola zodpoved-
nej osobe uložená bloková pokuta.

18.09.2009 o 23.48 hod.
v byte na 6. poschodí ul. Senická
nevhodným správaním rušil noč-
ný kľud p. Z. A. z Lipt.Mikuláša.
Za priestupok podľa § 47 ods. 1,
písm. b Zák. 372/90 Zb.bola
menovanému na mieste uložená
BP, ktorú odmietol zaplatiť. Prie-
stupok je v riešení MsP.

20.09.2009 o 00.10 hod.
na ul. Garbiarska p. E.N.
z Lipt.Mikuláša zvratkami zne-
čistila verejné priestranstvo au-
tobusovej zastávky MHD. Svo-
jím konaním porušila § 47 ods.
1, písm. d Zák. 372/90 Zb.
o priestupkoch , za tento skutok
jej na tvare miesta hliadka MsP
uložila blokovú pokutu.

V období od 21.08.2009 –
do 21.09.2009 bolo MsP rieše-
ných 234 priestupkov, z toho na
úseku dopravy 110 priestupkov,
10 priestupkov proti majetku,
52 priestupkov proti verejnému
poriadku, 11 priestupkov proti
občianskemu spolunažívaniu, 7
priestupkov majiteľov voľne po-
hybujúcich sa psov, 16 prie-
stupkov požívania alkoholických
nápojov na verejných priestran-
stvách, 3 prípady podozrenia
z trestného činu a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník MsP

Zo zápisníka mestskej polície

Počas celého roka otvárame
v Liptovskom Mikuláši kurzy 

Opatrovateľstvo 
a Nemčina 

pre opatrovateľov 
+ práca v Rakúsku 

so zárobkom 55 eur/deň
Kontakt: 0915 544 915

0905 357 424
denka@stonline.sk

Skúška sirén
Oznamujeme občanom

nášho mesta, že v piatok
9. októbra o 12:00 hod.
bude v Liptovskom Miku-
láši vykonaná kontrola
skúšky vyrozumenia oby-
vateľstva dvojminútovým
stálym tónom sirén.
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