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Vážení spoluobčania,
doznievajú v nás chvíle, keď sme si uctili pa-

miatku našich zosnulých. Zapálili sme sviečku
a venovali im spomienku v rozjímaní. Aj naša
radnica urobila pri tejto príležitosti niekoľko kro-
kov. Na cintorínoch v Ondrašovej a Okoličnom
sme ekumenicky požehnali hlavné kríže ako
symboly pokory, viery a nádeje. 

Ešte pred týmito sviatočnými dňami rokovali
poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Rozhodli o viacerých významných záležitostiach
pre naše mesto. Schválili napríklad zadanie pre
nový územný plán, boli informovaní o úspešných
krokoch vedenia mesta v implementácii a získa-
vaní európskych zdrojov pre rôzne projekty. 

Poslanci na svojom zasadnutí schválili udele-
nie troch ocenení. Uctíme si dvoch svojich ob-
čanov Cenou mesta Liptovský Mikuláš a jedné-
mu udelíme čestné občianstvo.

Napriek stále aktuálnej hospodárskej kríze
sme našli spôsob, ako realizovať investičné ak-
cie vo všetkých mestských častiach a dať tak
prácu mnohým liptovským stavbárom.

Informoval som poslancov o tom, že minister-
stvo obrany vyhlásilo verejnú súťaž na výstavbu
lodenice. Sme teda opäť o krok ďalej, príprava
výstavby novej lodenice úspešne pokračuje
a mňa to mimoriadne teší. Podali sme tiež návrh
na prenájom Posádkového klubu armády v Lip-
tovskom Mikuláši. Aktivity, ktorými donedávna
jeho priestory žili, opäť obnovíme. Som rád, že
sme mohli pre našich občanov uskutočniť túto
službu. 

Žiaľ, mestské zastupiteľstvo som musel infor-
movať aj o dvoch súdnych sporoch, ktorým čelí
naše mesto. Práve teraz, v tak ťažkej dobe, keď
sme nútení šetriť na každom mieste, sa rozhodli
p. Jozef Repaský a Alexander Slafkovský žalo-
vať mesto a žiadať o preplatenie dovolenky za
roky 2005 a 2006. Pán Slafkovský sa pritom,
ako všetci vieme, vzdal svojho primátorského
platu v druhom polroku 2006. Definitívne sa
k tejto veci vyjadríme až po skončení súdnych
procesov.

V týchto dňoch sa čestne a zodpovedne pri-
pravujeme na voľby do vyšších územných cel-
kov. Je totiž dôležité, aby malo mesto Liptovský
Mikuláš i región Liptov v Žiline zodpovedných
zastupiteľov vo funkcii poslancov. Preto sa na
vás, vážení občania, obraciam opäť s výzvou,
aby ste svojou neúčasťou nenechali rozhodnúť
iných. Aby ste si 14. novembra našli čas, zašli
do svojich volebných miestností a rozhodli
sami.

Váš primátor
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Liptovský Mikuláš je jedným
z najúspešnejších miest v získa-
vaní financií z fondov EÚ. Radni-
ca v rokoch 2007 a 2008 využi-
la poskytnuté nenávratné fi-
nančné príspevky vo výške viac
ako šesť miliónov eur (183 mi-
liónov korún).

„Pre porovnanie, celkové
čerpanie eurofondov v období
rokov 2004 až 2006 bolo na
úrovni medzi 10 až 20 miliónmi
korún. My sme v infraštruktúre
cestovného ruchu vybudovali
Liptov Arénu v Ráztokách, čím
sme zvýšili hodnotu majetku
mesta o 170 miliónov korún.
Tie poskytla únia,“ vysvetlil bliž-
šie primátor mesta Liptovský

Mikuláš Ján Blcháč. Podľa jeho
slov už má mesto schválené
ďalšie projekty vo výške 3,5 mi-
lióna eur zamerané na rekon-
štrukciu troch základných a jed-
nej materskej školy. „Schválili
nám projekt na vybudovanie se-
paračného strediska za viac

ako 2,5 milióna eur a čerstvá in-
formácia je, že sme získali 1,5
milióna eur na rekonštrukciu
centrálnej mestskej zóny,“ do-
dal primátor.

Radnica pripravuje aj ďalšie
projekty, vedenie však čaká na
výzvy z ministerstiev a Úradu vlá-
dy SR. „V meste chceme na-
príklad postaviť nový cyklochod-
ník, zrekonštruovať domov dô-

V čerpaní eurofondov sme medzi najúspešnejšími

Viac ako 42 miliónov eur zí-
skala Liptovská vodárenská
spoločnosť na vybudovanie ka-
nalizácie a čističky odpadových
vôd. Obyvatelia Liptovského Mi-
kuláša, Východnej a Važca tak
už nebudú musieť riešiť problé-
my so žumpami. „Mnohé obce
a mestské časti sú ešte dodnes
neodkanalizované. Pripravili
sme sedem veľkých projektov,
aby sme tento problém vyriešili.
Tri z nich sa nám úspešne po-
darilo naplniť zo zdrojov z Eu-
rópskej únie,“ priblížil primátor
Liptovského Mikuláša a predse-
da predstavenstva LVS Ján
Blcháč.

V obciach Važec a Východná
pripravujú odkanalizovanie viac
ako 4 500 domácností, kde vy-
budujú aj čističky odpadových
vôd. „V ďalšej výzve ministerstva
životného prostredia podávame
projekty na odkanalizovanie
Stošíc, Beňadikovej, Závažnej
Poruby, Bobrovca Jalovca
a Trsteného. Verím, že s našimi
žiadosťami o prostriedky z euro-
fondov budeme tiež úspešní.
Stavebné povolenie pripravuje-
me aj pre vybudovanie kanalizá-

cie mestských častí Iľanovo,
Ploštín, Andice a Benice,“ infor-
moval Blcháč.

Predpisy pre ochranu život-
ného prostredia sú čoraz prí-
snejšie a zariadenia čističiek
odpadových vôd nevyhovujú pa-
rametrom EÚ, ktoré budú platiť
od 1. januára 2011. Jedným zo
schválených je preto aj projekt
na zvýšenie intenzity čističky od-
padových vôd v Liptovskom Mi-
kuláši. „Všetky tieto projekty
musíme realizovať. Keby sme
ich financovali z rozpočtu LVS,
premietli by sa tieto náklady do
ceny vodného a stočného, na
čo by v konečnom dôsledku do-
plácal občan. S využitím euro-
fondov budeme môcť ceny sta-
bilizovať. Som rád, že aj pre rok
2010 sa ceny vodného a stoč-
ného nemenia a zachovajú sa
na tohtoročnej úrovni,“ uzavrel
predseda predstavenstva.

Liptovský Mikuláš je 44 per-
centným spoluvlastníkom LVS.
Základný kameň na vybudova-
nie kanalizácie a čističky odpa-
dových vôd by mal byť položený
ešte tento rok a s výstavbou sa
začne na jar 2010. lm.

Mestské časti a obce 
budú mať kanalizáciu

chodcov a sociálnych služieb
alebo zrekultivovať starú sklád-
ku. Pôjde o projekty vo výške
približne ďalších 10 miliónov
eur,“ uzavrel primátor Blcháč.

Vedenie radnice zriadilo Ria-
diaci výbor projektov, ktorého

členovia sa stretávajú dvakrát
mesačne. Spoločne vyhodno-
cujú plnenie jednotlivých pro-
jektov, na ktoré čerpá samo-
správa nenávratné finančné prí-
spevky z externých zdrojov.

red.

Prezident Slovenskej repu-
bliky Ivan Gašparovič opäť zaví-
tal do nášho mesta. Vedecká
rada Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Šte-

fánika v Liptovskom Mikuláši mu
20. októbra udelila titul doctor
honoris causa. Stalo sa tak pri
príležitosti piateho výročia pôso-
benia Akadémie ozbrojených síl
a 64. výročia vojenského vzde-
lávania na Slovensku.

Na slávnostnej akadémii sa
zúčastnil aj primátor Liptovské-
ho Mikuláša Ján Blcháč a pred-
nosta radnice Rudolf Urbano-
vič. „Som veľmi rád a poctený,
že pán prezident opäť zavítal do
nášho mesta a regiónu. Udele-

nie titulu doctor honoris causa
je ocenením jeho práce, v rámci
ktorej sa veľkej pozornosti do-
stáva aj armáde a vysokoškol-
skému školstvu. To má v našom

meste dlhoročnú tradíciu. Aj pre
Liptovský Mikuláš je výborným
signálom, že pán prezident de-
klaroval podporu rozvoju vojen-
ského školstva,“ povedal Ján
Blcháč.

„Toto ocenenie si vážim o to
viac, že som hlavným veliteľom
Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky. Akadémia ozbrojených
síl má moju podporu pri napĺňa-
ní vízie budovania modernej vy-
sokej školy univerzitného typu,“
zdôraznil prezident. v.

Prezident navštívil región

Miestna samospráva pri prí-
prave rozpočtu na rok 2010 vy-
chádza z návrhu štátneho roz-
počtu a prognóz Ministerstva fi-
nancií SR. „Základ budú tvoriť
podielové dane. Tie predstavujú
až 80 percent bežných príjmov.
Do výšky týchto príjmov je mož-
né plánovať výdavky, ako bežné
tak aj kapitálové,“ uviedla vedú-
ca odboru financií, daní a miezd
na mestskom úrade Marta Gu-
traiová.

Mestské zastupiteľstvo by
malo návrh rozpočtu na rok
2010 prerokovať v decembri
tohto roka. Najväčší balík fi-
nančných prostriedkov bude
smerovať do oblasti mládeže
a vzdelávania i do sociálnej ob-
lasti. Ďalšou oblasťou sú býva-

nie a udržiavanie čistoty na ve-
rejných priestranstvách.

Na príprave finančného plá-
nu mesta pracuje mestská sa-
mospráva už od septembra.
„Schvaľovací proces rozpočtu
má niekoľko stupňov, od prero-
kovania v komisiách mestského
zastupiteľstva, cez mestskú
radu až po samotné mestské
zastupiteľstvo. Tiež nadväzuje-
me na požiadavky občanov a or-
ganizácií, ktoré žiadajú o dotá-
cie,“ dodala Marta Gutraiová.

Pri príprave rozpočtu mesto
počíta s tým, že bude pokračo-
vať v rozpracovaných investí-
ciách týkajúcich sa rozvojových
projektov či už v sociálnej oblas-
ti i školstva. lm.

Najviac z rozpočtu pôjde 
do sociálnej oblasti a škôl

Foto: archív MsÚ
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Liptovskomikulášska samo-
správa chce odpredať 40-per-
centný podiel v spoločnosti Lip-
tovNet, pretože si nemôže do-
statočne uplatňovať akcionárs-
ke práva. Ako uviedol primátor
Ján Blcháč, na poslednom mi-
moriadnom valnom zhromažde-
ní sa udiali zmeny v neprospech
mesta. Z predstavenstva spo-
ločnosti odvolali zástupcu mes-
ta Miroslava Boďu. O jeho od-
volaní rozhodol majoritný akcio-
nár spoločnosti, firma Imafex,
s. r. o.

„Nemôžeme v LiptovNete
uplatňovať svoje akcionárske prá-
va. Agendu, ktorú by mohol riešiť
pre mesto LiptovNet, sme zabez-
pečili iným spôsobom a hľadáme
možnosti, ako sa zbaviť nášho
podielu, ktorý sa stal pre nás ne-
potrebným,“ upresnil primátor.

Odpredajom by radnica zí-
skala ďalšie prostriedky na fi-
nancovanie funkcií samosprávy.
Spoločnosť LiptovNet poskytuje
dátové služby. Mesto je jej spo-
luvlastníkom od konca roku
2004. lm.

Radnica chce odpredať 
podiel v spoločnosti LiptovNet

V snahe zlepšiť kvalitu jarmo-
kov a príležitostných trhov
v L. Mikuláši mesto upravilo ceny
za prenájom plochy pre zariade-
nia, ktoré na jarmokoch poskytu-
jú občerstvenie.

„Registrujeme nepomer cien
za stánky so spotrebným tova-
rom a gastro službami. Preto
sme navrhli úpravu cien,“ vysve-
tlila vedúca odboru stratégie,
marketingu a regionálneho roz-
voja Darina Bartková.

Cena trojdňového nájomného
za stánky poskytujúce občer-
stvenie bola pôvodne 100 eur za
stánok, ktorý mal rozmer šesť
metrov štvorcových. Po zmene

poplatkov je to 34 eur za m2. Fi-
nančné prostriedky z prenájmu
použije radnica na zvýšenie kvali-
ty a úrovne jarmokov. 

„Zlepšením komfortu pre ob-
čana bude napríklad dostatok se-
dení a zastrešenie stánkov v prí-
pade nepriaznivého počasia. Pe-
niaze použijeme aj na ochranu
proti znehodnoteniu a zašpineniu
dlažby zostatkami z jedál, výpeku
z jarmočných klobások a podob-
ne,“ dodala D. Bartková. Minulý
rok sa v meste konali dva jarmo-
ky, počas ktorých radnica vyzbie-
rala za prenájom 40 tisíc eur. Naj-
bližší Mikulášsky jarmok sa usku-
toční 3. až 5. decembra. v.

Poslanci schválili 
nové ceny za gastro stánky

Liptovskomikulášania sa
môžu tešiť z nového trojposcho-
dového domu s pätnástimi byt-
mi. V Palúdzke ho odovzdal do
užívania primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč. K sied-
mim jednoizbovým a šiestim
dvojizbovým bytom patria aj dva
bezbariérové. „Pri výstavbe po-
čítame aj do budúcna s bezba-
riérovými bytmi. Aby sme skvalit-
nili podmienky bývania našim
zdravotne ťažko postihnutým
spoluobčanom, zabezpečuje-
me aj bezbariérový prístup k by-
tovke a aj bezbariérové parkova-
cie miesta,“ uviedol primátor.

Byty sú vybavené kuchyns-
kou linkou, sporákom a sociál-

nymi zariadeniami. Miestnosti
vykuruje elektrické kúrenie. „Vý-
šku nájmu odsúhlasia poslanci
na najbližšom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva,“ povedala
Antónia Majerová z odboru so-
ciálneho, bytového a zdravot-
níctva na miestnom mestskom
úrade.

Vlastníkom bytového domu
je mesto od októbra. Vedenie
radnice uvažuje, že na budúci
rok začne v Palúdzke s výstav-
bou ďalších 27 nájomných by-
tov. V súčasnosti radnica evidu-
je viac ako 500 žiadostí na pri-
delenie mestského nájomného
bytu.

red.

V Palúdzke pribudlo 
15 nájomných bytov

Do školských lavíc medzi pr-
váčikov v Liptovskom Mikuláši
zasadla v pondelok 19. októbra
ministerka práce, sociálnych
vecí a rodiny Viera Tomanová,
predseda Žilinského samo-
správneho kraja Juraj Blanár
a liptovskomikulášsky primátor
Ján Blcháč.

Šlabikár a písanky otvorili pri
príležitosti návštevy ministerky
na Základnej škole Českoslo-
venskej brigády v Liptovskom
Mikuláši.

„Mám veľmi kladný vzťah
k deťom. Preto aj všetky kroky,
ktoré podnikáme, napríklad aby
sme zvýšili pôrodnosť aj tu v Lip-
tovskom Mikuláši, vedú k tomu,
aby sme zlepšili podmienky na-
šim malým potomkom,“ poveda-
la Tomanová počas návštevy.
Deti pripravili návšteve malý kul-
túrny program. Prvák Lukáško
dokonca požiadal primátora
Blcháča o skontrolovanie svojej
domácej úlohy.

„Ukazoval mi, ako nacvičoval
doma písanie písmenka E. Bolo
to pre mňa veľmi príjemné
a upokojujúce vrátiť sa z toľkého
zhonu primátorovania do veku
šiestich, siedmich rokov. Prítom-
nosť tých ratolestí ma upokojila,
dokonca som po dlhej dobe aj
na chvíľu vypol a oddýchol si,“

v y j a d r i l
Blcháč svo-
je pocity.

Minister-
ka svojou
návštevou
splnila sľub,
ktorí dala
v lete dvom
malým pr-
váčkam po-
čas svojej
s l užobne j
cesty v Lip-
tovskom Mi-
kuláši. Deti
boli z prí-
t o m n o s t i
ministerky,
p r e d s e d u
ŽSK a pri-

mátora Blcháča veľmi nadšené.
„Páčilo sa mi, že tu bol pán

primátor, lebo som ho videl v tel-
ke. Pomohol mi skontrolovať pí-
sanie a mohol som mu aj ukázať
cvičný zošit, tak to sa mi páčilo
najviac. A ešte aj to, že minister-
ka tiež býva v telke a bola teraz
aj tu,“ povedal Lukáško z 1.A.

„Je to pre nás naozaj poteše-
nie a povzbudenie, keď nás prí-
de podporiť v našej práci toľko
osobností naraz. Vážia si našu
prácu a takéto vyjadrenie je pre
nás to najväčšie uznanie. Dneš-
ný deň bol v našej škole dňom
D,“ dodala riaditeľka ZŠ na Čsl.
brigády Ľubica Revajová. v.

Tomanová, Blanár a Blcháč 
v školských laviciach

Na najväčšom liptovskomiku-
lášskom sídlisku môžu motoristi
začať využívať 114-miestne parko-
visko. Prvý októbrový týždeň ho
obyvateľom Podbrezín odovzdal
do užívania primátor J. Blcháč.

„Parkovisko na Podbrezi-
nách bolo potrebné ako soľ.
Naši spoluobčania sa sťažovali
na nedostatok parkovacích
plôch na ulici Kemi aj počas ve-
rejných hovorov, nedalo sa im
nevyhovieť,“ vysvetlil primátor.

Parkovacie státia boli urobe-
né zo zámkovej dlažby, nechýba
im bezbariérová úprava. Mesto
zrekonštruovalo staré parkova-
cie miesta a vytvorilo k nim 65
nových. „Situáciu s parkovaním
v celom meste riešime dlhodo-
bo a začína sa zlepšovať. Od za-
čiatku roka sme odovzdali oby-
vateľom do užívania už štyri par-
koviská s približne 180 parkova-
cími miestami,“ prezradil ďalej.

Z rozpočtu vyčlenila radnica
na rekonštrukciu parkoviska
Kemi 166-tisíc eur. Skutočné
náklady na stavebné práce však
boli približne o 25-tisíc eur niž-
šie ako rozpočtované. Samo-
správa oproti predpokladaným
rozpočtovaným nákladom uše-
trila vďaka verejným súťažiam.

lm.

Parkovisko na Podbrezinách
zlepšilo situáciu
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Ľudia bez domova sa už
môžu opäť ubytovať v liptovsko-
mikulášskej nocľahárni. Prevá-

dzkovateľom je Komunitné cen-
trum v Hlbokom. Tohtoročnú
zimnú prevádzku spustilo zaria-
denie s novým nábytkom. No-
vinkou je aj predĺženie prevá-
dzkovej doby do ôsmej hodiny
rána.

„Snažíme sa poskytnúť ľu-
ďom bez strechy nad hlavou
kvalitnejšie služby, aby mohli
pokojne prežiť zimné obdobie.
Nocľaháreň sme zariadili novým
nábytkom a po letnej prestávke
je k dispozícii s dlhšou prevá-
dzkovou dobou, aby sme im po-
skytli viac pohodlia. Zatiaľ je to
o hodinu dlhšie,“ vysvetlil primá-
tor Ján Blcháč. 

V nocľahárni vymenili staré
postele, pribudli nové nočné
stolíky a skrine. „Peniaze na ná-
bytok sme získali ako dotáciu
z ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny. Zvýšime vďaka
tomu kvalitu ubytovania a zlepší-
me tiež podmienky na sociálnu

prácu s týmito klientmi,“ vysve-
tlila Viera Kočtúchová z Komu-
nitného centra v Hlbokom. 

Nocľaháreň má kapacitu 12
lôžok. Osem z nich je určených
pre mužov. Ubytovať sa môžu
o siedmej hodine večer. Do
ôsmej ráno však musia zariade-
nie opustiť. Záujemcovia sa
pred ubytovaním podrobujú dy-
chovej skúške. „Príjem klientov
má na starosti nočný strážnik.
Ten dozerá okrem bezpečnosti
aj na dodržiavanie poriadku,“ in-
formovala riaditeľka centra Silvia
Tomková.

Noc tu stojí 50 centov. Klien-
ti sa môžu v centre osprchovať
či použiť kuchynku alebo prá-
čovňu. Nocľaháreň môžu využí-
vať bezdomovci nepretržite až
do konca apríla. Zariadenie za-
čalo svoju činnosť v roku 2007.
Vybudovanie nocľahárne bolo
odpoveďou súčasného vedenia
mesta na dovtedy nevyriešenú
otázku bezdomovcov v Liptov-
skom Mikuláši.

red.
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V priebehu októbra pribudli
v našom meste nové informačné
tabule. Občanov majú usmerniť
pri vodení svojich psích miláči-
kov. Prvého októbra nadobudlo
účinnosť všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré ustanovuje
podrobnosti o vodení psov na
verejných priestranstvách.

„Nariadenie schválilo mests-
ké zastupiteľstvo v máji. Občania
mali dostatočný priestor na to,
aby sa s ním oboznámili. Od za-
čiatku októbra sú povinní ho do-
držiavať. Chceme tým len zlepšiť
naše prostredie, ochrániť naše
deti pred možnými nákazami

z hygienického hľadiska i skvalit-
niť mesto z estetickej stránky,“
informoval primátor Ján Blcháč.

Problém so znečisťovaním
verejných priestranstiev psími

výkalmi sa stále zhoršoval vzhľa-
dom na nárast počtu držiteľov
psov v našom meste. Napo-
môcť majiteľom psov k správne-
mu dodržiavaniu nariadenia má
192 nových informačných tabúľ
a označení ako napríklad Voľný
pohyb psa zakázaný či Vstup so
psom zakázaný.

„Tabule informujúce o záka-
ze vstupu so psom umiestňuje-
me na cintoríny, detské ihriská
a do areálov škôl,“ informoval
Ľubomír Hán z odboru dopravy
a verejných priestranstiev na
mestskom úrade.

Majitelia sú povinní vodiť
psov na vôdzke v pešej
zóne mesta, na autobuso-
vých zastávkach, želez-
ničnej a autobusovej sta-
nici a na verejných prie-
stranstvách ako sú parky.

Voľný pohyb psa povo-
ľuje nariadenie v rámci
mesta len na sídlisku Pod-
breziny, kde je na to vy-
členený priestor pri futba-
lovom ihrisku.

Majiteľ psa, ktorý je za
svojho štvornohého zve-
renca zodpovedný, môže
za nedodržanie nariade-
nia dostať pokutu. Ak drži-
teľ psa nebude rešpekto-
vať zákaz vstupu so psom
alebo zákaz voľného po-
hybu psa, mesto mu uloží

pokutu do 16 eur. Za znečiste-
nie verejného priestranstva
psom je výška pokuty do 33
eur. Mesto v súčasnosti regi-
struje okolo 1600 psov. lm.

Tabule usmernia majiteľov psov

Poslanci mestského zastupi-
teľstva na októbrovom zasadnutí
rozhodli o udelení Ceny mesta L.
Mikuláš a finančnej odmeny vo
výške 500 eur Vlaste Fialovej
a Pavlovi Petrášovi. Čestné ob-
čianstvo a finančnú odmenu
schválili generálporučíkovi Anto-
novi Muržicovi.

„Vyzvali sme občanov a orga-
nizácie, aby posielali svoje nomi-
nácie, ktoré sme posúdili a pred-
ložili na schválenie mestskej rady.
Ocenenie udeľujeme za mimo-
riadne výsledky pri zveľaďovaní
a rozvoji mesta i za šírenie dobré-
ho mena doma i vo svete,“ uvie-
dol prvý muž mesta J. Blcháč.

Vlasta Fialová získa Cenu
mesta za rozvoj modernej gym-
nastiky a za výchovu reprezen-
tantiek. Zásluhu má aj na vzornej

reprezentácii Liptovského Miku-
láša na celom Slovensku či v me-
dzinárodných súťažiach. Pôsobi-
la ako medzinárodná rozhodky-
ňa. Dvadsať rokov rozhodovala
na majstrovstvách sveta a Európy
v modernej gymnastike. Je zakla-
dateľkou tradičného Pohára Lip-
tova v modernej gymnastike.

Pavla Petráša ocenenia za
celoživotné dielo pri príležitosti
60. výročia jeho aktívnej činnosti
v oblasti výtvarného umenia. Vy-
tvoril viac ako 80 monumentál-
nych diel, z ktorých je väčšina
dodnes súčasťou liptovskomiku-
lášskej architektúry. Je spoluza-
kladateľom Liptovskej obrazárne.
V priestoroch bratislavskej Inche-
by dlhodobo reprezentuje Liptov
výstavou Liptovské expresie. 

Čestné občianstvo si generál-

poručík Muržica vyslúžil za prí-
nos o založenie a rozvoj vojen-
ského vysokého školstva a vo-
jenského výskumu v našom mes-
te. Stál pri zrode Vojenskej vyso-
kej technickej školy v Liptovskom
Mikuláši, 14 rokov bol jej rekto-
rom. Zabezpečil prílev kvalifiko-
vaných vedecko-pedagogických
pracovníkov ako aj zriadenie ško-
liacich pracovísk na ich prípravu.
Pre potreby priemyslu presadil
pri vojenskej škole štúdium civil-
ného smeru.

Cenu mesta L. Mikuláš môžu
každoročne získať traja jednotliv-
ci a jeden kolektív. V tomto roku
ju už získal kolektív seniorského
A mužstva hokejového klubu
MHK 32 L. Mikuláš. Čestné ob-
čianstvo schválili naposledy po-
slanci Elene Kaliskej. red.

Poslanci schválili Cenu mesta Liptovský Mikuláš
a čestné občianstvo

Nocľaháreň je opäť otvorená

Občania pietne
spomínali

Desiatky občanov sa po-
sledný októbrový týždeň zú-
častnili na verejnej pietnej spo-
mienke pri príležitosti Pamiatky
zosnulých na Vrbickom cintorí-
ne. Symbolickú sviečku zapálil
aj primátor Ján Blcháč ako aj
dekan Vladislav Saniga za rím-
skokatolícku cirkev a farár Cir-
kevného zboru ECAV v L. Mi-
kuláši Marián Bochnička.

„Človek sa v tomto čase as-
poň na chvíľu zastaví v rušnom
kolobehu života, zapáli svieč-
ku, spomína a uvedomuje si
vlastnú pominuteľnosť. Preto
som rád, že sme sa tu zišli,“
povedal primátor počas sláv-
nostného príhovoru. Spomien-
ka pokračovala kladením ven-
cov na pomníku Háj Nicovô. v.

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Predstavitelia liptovskomiku-
lášskej radnice zapoja študen-
tov stredných škôl do verejného
života. Pri príležitosti nadchá-
dzajúceho Dňa študentov a Dňa
boja za slobodu a demokraciu
vyhlásil šéf radnice Ján Blcháč
literárnu súťaž Keby som bol pri-
mátorom. Študenti z liptovsko-
mikulášskych stredných škôl
môžu svojimi myšlienkami pri-
spieť k rozvoju mesta.

„Chceme tým poukázať na
to, že názor našich mladých ľudí
nám nie je ľahostajný. Naopak,
každý z nich si ceníme a veríme,
že každý bude pre naše mesto
prínosom. Chceme dať našim
študentom možnosť vyjadriť sa,
aby si sami zadefinovali, čo by
v meste chceli možno urobiť
inak alebo zmeniť,“ priblížil pri-
mátor.

Podstatou tejto kreatívnej sú-
ťaže je ponúknuť študentom
priestor, aby navrhli riešenia na
problémy, ktoré sú blízke práve
im, ktoré sa týkajú mladých ľudí.
„Nechceme, aby bola táto súťaž
povinná alebo nasilu. Chceme,
aby účastníkov tešila a aby sa
do nej zapojili práve tí aktívni.
Nejde tu o štylistiku. Ide o my-
šlienku,“ povedala Dana Gurá-
ňová z oddelenia športu a mlá-
deže na mestskom úrade.

Študenti z mikulášskych škôl
sa môžu do súťaže zapojiť do
10. novembra. Víťaz sa stane na
jeden deň primátorom L. Miku-
láša, prežije jeden pracovný
deň s primátorom Jánom Blchá-
čom. Získa aj vecnú cenu iPod
a v decembri sa zúčastní sláv-
nostného otvorenia podujatia
Mikulášsky jarmok. v.

Keby som bol primátorom

Ako sa sedí v primátorskom
kresle na liptovskomikulášskej
radnici si vyskúšalo 19 detí. Pri-

mátorovanie sa najviac zapáčilo
päťročnému Dominikovi, ktorý
sa prišiel Jána Blcháča opýtať,
aká náročná je jeho práca.
„Chcem sa ho opýtať, čo vyba-
vuje. Keby som bol primátorom,
vybavil by som, či v Mikuláši nie-
čo horí. Keby horelo, tak by
som to išiel vybaviť do Bratisla-
vy,“ povedal Dominik.

„Asi by som radšej chcela
byť Jánošíkom ako primátorom,
lebo Jánošík môže byť na čer-
stvom vzduchu a pán primátor

musí byť stále zatvorený dnu
a rokovať,“ povedala päťročná
Paulínka.

Deti zo súkromnej MŠ Sto-
nožka úrad navštívili v rámci
vzdelávacieho programu. „Ide
o pilotný program. Volá sa Sto-
nožka medzi deťmi. Sme zame-
raní na enviromentálne cítenie
detí, spoznávanie regiónu Lip-
tov,“ vysvetlila riaditeľka súkrom-
nej materskej školy Viera Mo-
ravčíková. V rámci týchto aktivít
deti spoznávajú mesto, historic-
ké budovy i inštitúcie. „Skladám
úctu k ich práci s najmladšou
generáciou a naozaj úprimne
oceňujem aktivity, ktoré pani ria-
diteľka s učiteľkami vyvíjajú, aby
vštepili deťom do srdiečok lásku
k domovu,“ povedal primátor.

Deti si počas exkurzie pozre-
li rozprávku Pat a Mat, objavili
zákutia primátorovej pracovne
a odovzdali mu vlastnoručne vy-
robené leporelo s obrázkami
historických budov mesta.
V najbližšej dobe navštívia lip-
tovské doliny, Múzeum liptov-
skej dediny v Pribyline. lm.

Radnici šéfoval 
aj päťročný DominikPrvý občan Liptovského Mi-

kuláša Ján Blcháč svojou chô-
dzou popri Váhu podporil my-
šlienku zdravého životného štý-
lu. Primátor sa tak aktívnym prí-
stupom zapojil do podujatia
„hore Váhom dolu Váhom“
a slávnostne tak otvoril Deň
chôdze, ktorý sa uskutočnil za-
čiatkom októbra.

„Chôdza je najjednoduchší
spôsob nášho pohybu, potrebu-
jeme k nej len vôľu a odhodla-
nie. A keď aj takto môžeme pod-
poriť zdravie v našom meste, rád
sa zapojím,“ prezradil šéf radni-
ce. Trinásty ročník Dňa chôdze
sa v Liptovskom Mikuláši konal
na tradičnej štvorkilometrovej
trase. Na každom zo šiestich
stanovíšť zrealizovali organizátori
ukážky rôznych aktivít. Prvé sta-
novisko patrilo Slovenskému
červenému krížu a ukážkam pr-
vej pomoci, oživovania či obvä-
zovej techniky. Občianske zdru-
ženie Tatry odprezentovalo zá-
ujemcom možnosti separácie,
do podujatia sa zapojili aj liptov-
skomikulášsky mestskí policajti.
Informovali ľudí o bezpečnosti
na sídliskách, komunikovali
s deťmi o bezpečnosti v škole či
na sídliskách.

Trasa podujatia a stanovíšť
viedla po pravom brehu rieky

Smrečianky a Váhu od Okolič-
ného až po most do Palúdzky.
Účastníci však nemuseli prejsť
celý úsek. Každý, kto mal silu
a vládal prejsť čo i len kúsok
cesty, podporil túto myšlienku.
„Cieľom podujatia je motivovať
ľudí k zdravému životu na báze
dobrovoľnosti, radosti a spon-
tánnosti. Hrádza rieky Váh má
spájať priateľov a kolektívy.
Niektorí z nich nemali dlhý čas
ani možnosť sa stretnúť. Pre-
chádzkou popri Váhu sa tu
v tento deň vždy stretáva množ-
stvo ľudí,“ prezradila koordiná-
torka Dňa chôdze Mária Čajko-
vá.

Ide o najmasovejšie poduja-
tie tohto typu na celom Slovens-
ku. Mesto Liptovský Mikuláš zí-
skalo v roku 1997 pohár za naj-
väčší počet účastníkov. V roku
2007 dostali organizátori akcie
Deň chôdze vďaka početnosti
zúčastnených v Liptovskom Mi-
kuláši certifikát Slovenský re-
kord za 1961 účastníkov, ktorí
prešli minimálne trojkilometrovú
vzdialenosť. Tento rok prešlo
v rámci podujatia popri rieke
Váh viac ako 2500 ľudí. Na zor-
ganizovaní akcie sa podieľalo
približne sto ľudí z 19 organizá-
cií.

red.

Primátor prešiel za zdravie

Spoluprácu medzi mestami
a obcami združenými v Eurore-
gióne Tatry upevnila prvá medzi-
národná slovensko-poľská kon-
ferencia cestovného ruchu. Ko-
nala sa na mestskom úrade
v polovici októbra. „Bola zame-
raná na výmenu skúseností
z oblasti cestovného ruchu. So
združením Región Tatry sme
chceli týmto stretnutím podporiť
rozvoj nových partnerstiev me-
dzi mestami a obcami,“ uviedla
Marta Jančoková z odboru stra-
tégie, marketingu a regionálne-
ho rozvoja.

Komplexnú ponuku liptov-
skomikulášskych služieb ces-
tovného ruchu prezentovalo
mesto prostredníctvom Infor-
mačného centra. „Mikuláš je vý-
znamným strediskom v Liptove,
ktoré má v tejto oblasti čo po-
núknuť. Bohatú históriu a kultú-
ru, široké a stále sa rozrastajú-
ce možnosti športovania a rela-
xu priamo v meste, kvalitné uby-
tovanie a stravovanie, kultúrny
program počas turistických se-

zón ale aj celého roka,“ poveda-
la riaditeľka centra Jana Piatko-
vá.

Honorárny konzul Poľskej re-
publiky na Slovensku Tadeusz
Frackowiak poukázal na to, že
za poklesom turistov môže nová
mena. „V domácom i medziná-
rodnom priestore badáme znač-
ný pokles turistov. Prispelo
k tomu euro. Ak úroveň kurzu
klesne pod štyri zloté za euro,
poľskí turisti sa vrátia. Treba hľa-
dať cesty na znižovanie cien po-
núkaných služieb a najvhodnej-
ší spôsob, ako informovať Polia-
kov, že dovolenkový pobyt tu už
nie je pre nich až tak nevýhod-
ný,“ povedal Frackowiak.

Euroregión Tatry je združe-
nie, ktoré spája Poľsko a Slo-
vensko v oblasti Tatier. Vzniklo
pred 15 rokmi. Na slovenskej
strane patrí do Euroregiónu 112
miest a obcí z jedenástich okre-
sov. Z poľskej strany patrí do
Euroregiónu 25 gmín z malo-
poľského vojvodstva.

red.

Euroregión Tatry má upevniť
spoluprácu v cestovnom ruchu

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Zákon o odpadoch určuje
obciam povinnosť zaviesť sepa-
rovaný zber papiera, plastov, ko-
vov, skla a biologicky rozložiteľ-
ných odpadov, a to k 1. januáru
2010 (od 1. 1. 2013 vrátane tzv.
kuchynského odpadu). Táto po-
vinnosť sa následne vzťahuje na
všetkých občanov a podnikateľs-
ké subjekty a v praxi je vymedze-
ná príslušným všeobecne záväz-
ným nariadením mesta. Liptov-
ský Mikuláš dlhodobo vytvára
materiálno – technické a logis-
tické podmienky pre triedenie
odpadov, takže táto povinnosť sa
vzťahuje na obyvateľov a podni-
kateľské subjekty už dlhodobo. 

Podnikatelia sa niekedy sťa-
žujú na nedostupnosť kontajne-
rov na triedený zber odpadov
v bezprostrednej blízkosti ich
prevádzok. Práve túto skutoč-
nosť sa rozhodlo riešiť OZ TAT-
RY v rámci pokračovania pro-
jektu „Neseparujte sa! Separuj-
te s nami“. Je našou snahou,
aby podnikateľské prevádzky,
ako aj iné verejné inštitúcie,
mali k dispozícii kontajnery na
triedený zber odpadov a po ich
zaplnení odovzdali vytriedené
zložky v triediacom stredisku na
Podbrezinách alebo v zbernom
dvore na Podtatranského ulici.
Podľa nášho názoru sa práve ta-
kéto dôsledné triedenie dá za-
bezpečiť malými 120-litrovými
nádobami umiestnenými priamo
v prevádzke firmy (na jej pozem-
ku), do ktorých si firma vloží vre-
ce. To po naplnení zviaže a ná-
sledne odovzdá jeho obsah na
zhodnotenie. Týmto sa význam-
ne zníži aj množstvo odpadov
v nádobe na zmesný komunálny
odpad a firma si sama reguluje
vyprázdňovanie nádob na trie-
dený zber odpadov podľa
množstva vytváraného odpadu. 

OZ TATRY poskytne bez-
platne všetkým podnikateľ-
ským subjektom, ktoré preja-
via záujem, 120-litrové nádo-
by na zber papiera, plastov,
kovových obalov, viacvrstvo-
vých kombinovaných obalov

a sklenených obalov. Táto po-
nuka platí až do vyčerpania zá-
sob. Jedinou podmienkou je
osobný odber nádob podnikate-
ľom (počas jari 2010) zo skladu
v Liptovskom Mikuláši a prijatie
dlhodobého záväzku, že vytrie-
dený odpad bude podnikateľ
osobne odovzdávať na vyššie
uvedené zberné miesta. OZ
TATRY týmto poskytuje podnika-
teľom alternatívu, ako si bezpro-
blémovo plniť zákonné povin-
nosti určené platným zákonom
o odpadoch. 

Prosíme preto podnikateľské
subjekty v zberovej oblasti VPS
Liptovský Mikuláš (mesto Lip-
tovský Mikuláš a 21 obcí), aby
nám do 31. januára 2010 za-
slali písomnú požiadavku na ná-
doby. Požiadavka musí obsa-
hovať: názov firmy, adresu,
meno a priezvisko štatutár-
neho zástupcu, telefónny
kontakt, e-mail, počet kusov
nádob na plasty, kovové oba-
ly a viacvrstvové obaly (žltá
farba); sklo (zelená farba)
a papier (modrá farba). Kon-
takt: Občianske združenie TAT-
RY, KEMI 627/5, 031 04 Lip-
tovský Mikuláš, tel.:044/553
10 27, 0903 028 364, e-mail:
oztatry@slovanet.sk.

Celková plánovaná výška
subdodávky je vyše 15 400 Eur
(min. 300 nádob) a bude reali-
zovaná v rámci projektu OZ TAT-
RY „Neseparujte sa! Separujte
s nami II.“, ktorý je spolufinan-
covaný z Finančného mechaniz-
mu Európskeho hospodárske-
ho spoločenstva, Nórskeho fi-
nančného mechanizmu a štát-
neho rozpočtu Slovenskej repu-
bliky (www.ekopolis.sk). 

Mgr. Rudolf PADO, 
predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

1. novembra 2009 sa ukončilo jesenné vyloženie veľkoobjemo-
vých kontajnerov. Žiadame obyvateľov, aby na miesta, kde
boli umiestnené, neukladali žiadny odpad. Plochy priebež-
ne monitorujú príslušníci MsP, za znečistenie verejného prie-
stranstva môže byť uložená pokuta. Najbližší zber odpadov sa
uskutoční v jarnom období v roku 2010.

Opätovne si dovoľujeme
upozorniť všetkých občanov na
zber kovových obalov a ple-
choviek (konzervy, obaly od
energetických nápojov a piva,
kovové obaly od kozmetických

prípravkov, a pod.) Pri analýze
obsahu kontajnerov na TKO
realizovaného v roku 2008
bolo zistených priemerne
5,85 kg takýchto obalov v jed-
nej nádobe na TKO. V roku
2008 bolo až 11 percent z cel-
kového predaného objemu
piva baleného v hliníkových
obaloch (plechovkách) a je
predpoklad, že tento podiel
bude neustále stúpať. Tieto
obaly sa vhadzujú do žltého
kontajnera na plasty. Aj keď

sa to zdá nelogické, takýmto
kombinovaným zberom sa šet-
ria dopravné náklady. Obsah
žltých kontajnerov následne
putuje do separačného stre-
diska na sídlisku Podbreziny,

kde sa jednotli-
vé plasty triedia
podľa ďalších
požiadaviek od-
berateľov, lisujú
sa a distribuujú
k spracovate-
ľom. Je potreb-
né si uvedomiť,
že recykláciou
hliníka sa ušetrí
95 percent
energie potreb-
nej na výrobu
hliníka tradič-
ným spôsobom
(elektro lýzou

z bauxitu, resp. oxidu hlinité-
ho), pričom sa znižujú emisie,
vrátane skleníkových plynov.
Recykláciou jednej hliníkovej
plechovky ušetríme toľko elek-
trickej energie, koľko by stačilo
na prevádzku počítača alebo
televízora počas 3 hodín a re-
cykláciou 1 kg železného šrotu
ušetríme 2 kg uhlia a 4 kg že-
leznej rudy. 

Mgr. Rudolf PADO
Predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

VÝZVA: 
Optimalizácia systému triedenia
odpadov podnikateľskou sférou

Poznámka ku kovovým obalom

ZBERNÉ
NÁDOBY

ZADARMO

Opätovne si do-
voľujeme upozor-
niť všetkých obča-
nov na zber oba-
lov z mlieka, džú-
sov a niektorých
lacných druhov
vína. Pri analýze
obsahu kontajne-
rov na TKO realizo-
vaného v roku
2008 bolo ziste-
ných priemerne
5,31 kg takýchto
obalov v jednej ná-
dobe na TKO. Tieto obaly, nazý-
vané aj ako viacvrstvové kombi-
nované obaly alebo tetrapaky
sa vhadzujú do žltého kontaj-
nera na plasty (nie do modré-
ho na papier). Aj keď sa to zdá
nelogické, takýmto kombinova-
ným zberom sa šetria dopravné
náklady. Obsah žltých kontajne-
rov následne putuje do sepa-
račného strediska na sídlisku
Podbreziny, kde sa jednotlivé
plasty triedia podľa ďalších po-

žiadaviek odberateľov, lisujú sa
a distribuujú k spracovateľom.
Na školách sa tieto obaly zbie-
rajú v rámci „Tetrapakovej ligy“,
ktorú vyhlásilo mesto Liptovský
Mikuláš, VPS – Liptovský Miku-
láš a OZ TATRY. Z obalov
z mlieka a džúsov sa vyrába na
Slovensku stavebná doska Tet-
ra K.

Mgr. Rudolf PADO
Predseda a projektový

manažér OZ TATRY

Poznámka k obalom 
od mlieka a džúsov

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ



7INZERCIA – 044 55 65 230

Detský a kojenecký textilDetský a kojenecký textil
PRÍJEMNÉ POSEDENIE PRE RODIČOVPRÍJEMNÉ POSEDENIE PRE RODIČOV

staň sa 
jedným 
z nás

Tvoríme dušu, Tvoríme dušu, 
čerpáme inšpiráciu čerpáme inšpiráciu 

z celého sveta, z celého sveta, 
sme vodcami módy...sme vodcami módy...

Tvoríme dušu, 
čerpáme inšpiráciu 

z celého sveta, 
sme vodcami módy...

O
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EČ
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T
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móda pre mladých

Detský a kojenecký textilDetský a kojenecký textil
PRÍJEMNÉ POSEDENIE PRE RODIČOVPRÍJEMNÉ POSEDENIE PRE RODIČOV

Pirátik

•podlahy 
•tapety •tapety 
•garníže•garníže
•dvere •dvere 
•krby

•podlahy 
•tapety 
•garníže
•dvere 
•krby

• banky
• pobočka 
• služby advokátskej kancelárie
• finančné poradenstvo
• stávkové kancelárie
• Ázijskú reštauráciu
• kaviareň

PRIPRAVUJEME PRE VÁS:PRIPRAVUJEME PRE VÁS:PRIPRAVUJEME PRE VÁS:PRIPRAVUJEME PRE VÁS:

Okrem obchodných prevádzokOkrem obchodných prevádzok
(obuv, textil, šport, ...)(obuv, textil, šport, ...)
U NÁS NÁJDETE:U NÁS NÁJDETE:

Okrem obchodných prevádzokOkrem obchodných prevádzok
(obuv, textil, šport, ...)(obuv, textil, šport, ...)
U NÁS NÁJDETE:U NÁS NÁJDETE:

DALNO DALNO DALNO 
interiérový dizajn
nábytkové štúdio

HRÁČ ÁČ HRÁČ 
predaj počítačových hier

a príslušenstva k počítačom 
a herným konzolám
ADV REALITY ADV REALITY ADV REALITY 
realitná kancelária

Akupunktúra Akupunktúra 
a alternatívna medicínaa alternatívna medicína

Akupunktúra 
a alternatívna medicína

Pozývame Vás na nákup do novootvorených prevádzok.
w w w . j a s n a s c . s k

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 
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Liptovskomikulášska radnica pripravovala pietne miesta
odpočinku na Pamiatku zosnulých počas celého roka. Pred-
stavitelia mesta sa rozhodli modernizovať cintoríny kvôli ich
pôvodnému stavu. Od začiatku roka investovalo mesto do
obnovy mikulášskych pohrebísk takmer 170 000 eur.

Snahou vedenia miestneho magistrátu je vytvoriť z pohre-
bísk dôstojné miesta pre odpočinok našich zosnulých. Na
cintorínoch opravovali oplotenie a vznikli tu aj nové chodní-
ky. Pribudlo 14 nových 1 100 litrových kontajnerov, ktoré
majú slúžiť na odpad z hrobov. Staré lavičky nahradilo 20 no-
vých lavičiek, zvyšné samospráva opravila. Tunajšia samo-
správa sa stará o 16 cintorínov, na troch z nich sa už nepo-
chováva.

Mesto má v pláne vytvoriť systematickú starostlivosť o tieto pietne
miesta. „Obnove a modernizácii cintorínov sa venujeme už počas
celého roka, uprednostnili sme nevyhnutné rekonštrukcie a chystá-
me sa v tom pokračovať aj v ďalšom roku. Nie je možné uskutočniť
všetky opravy naraz. Ku každému cintorínu spracujeme projekt na
jeho regeneráciu. Potrebujeme doopravovať ploty, vypíliť stromy
a dosadiť nové. Hrozí totiž, že niektoré popadajú na hroby a poško-
dia majetok občanov. Stromy nahradíme drevinami, ktoré sú na cin-
toríny vhodnejšie,“ vysvetlil bližšie primátor Ján Blcháč.

Ploty vymieňajú zamestnanci verejnoprospešných služieb. Opra-
vujú ich priebežne na miestach, kde sú poškodené či skorodované.
„Oplotenie na cintoríne v Palúdzke viackrát rozkradli. Preto sme vy-
tvorili oplotenie zo zelene. Viac ako 60 tují sme vysadili na centrál-
nom mestskom cintoríne, ale aj v Bodiciach a Demänovej, pretože
sú tu prestarnuté stromy, ktoré musíme postupne obmeniť,“ vysvetlil
bližšie riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš
Dušan Grešo.

Radnica tiež zabezpečila v minulom mesiaci opravu chodníka na
Benickom cintoríne. „Tu nám rozkradli zasa dlažbu. Aby sme predišli
takýmto problémom, nahradili sme chodník betónom,“ povedal Gre-
šo.

Mesto okrem opráv a rekonštrukcií zabezpečuje aj bežnú údržbu
cintorínov a ich kosenie. Tento rok kosili štyrikrát. „Staráme sa
o spoločné a medzihrobové priestory, o jednotlivé hroby sa starajú
pozostalí, i keď v mnohých prípadoch musíme o ich údržbu dbať aj
my,“ dodal riaditeľ VPS. 

Na cintoríne v Liptovskej Ondrašovej majú nový chodník
Nový chodník zo zámkovej dlažby má cintorín v Liptovskej Ondra-

šovej. Celková dĺžka chodníka je 165 metrov, široký je dva metre.
Stavebná firma Petrus práce zrealizovala v priebehu júla. Na jeho vý-
stavbu vyčlenila radnica z mestského rozpočtu približne 26 555 eur.
„Pôvodne bola položená zámková dlažba v dĺžke približne len 10
metrov. Zvyšok tvorila vyšliapaná cestička, ktorá bola pre návštevní-
kov zvlášť nebezpečná počas nepriaznivého počasia. Vyšli sme spo-
luobčanom v ústrety, reagovali sme na ich oprávnené pripomienky

a vydlaždili nový chodník,“ skonštatoval primátor. Na cintoríne v Lip-
tovskej Ondrašovej je približne 360 hrobových miest.

Na Vrbickom cintoríne pribudla prístavba domu smútku
Chýbajúce sociálne zariadenia na Vrbickom cintoríne sa samo-

správa rozhodla riešiť prístavbou domu smútku. Ich súčasťou je aj

bezbariérová úprava „Stavebnými úpravami sme zlepšili služby, ktoré
doteraz chýbali,“ informoval primátor Blcháč.

Vrbický cintorín prešiel rozsiahlou rekonštrukciou už vlani. Pri-
budlo na ňom nové osvetlenie a ozvučenie, Verejnoprospešné služ-
by mesta položili aj zámkovú dlažbu na nádvorí domu smútku i časti
chodníka, ktorý vedie k urnovému háju. Radnica vtedy na stavebné
práce vyčlenila približne 119 tisíc eur.

Pohrebisko má 41 tisíc metrov štvorcových, je v ňom viac ako
3500 hrobov, kde večne odpočívajú aj mnohé významné osobnosti
Liptovského Mikuláša.

Chodník miesto štrku aj na židovskom cintoríne a v Bodiciach
Cestičku vysypanú kamennou drťou nahradil aj nový chodník zo

zámkovej dlažby a prírodného kameňa na židovskom cintoríne.
„S podnetom na rekonštrukciu chodníka prišli naši občania. Cin-

torín leží neďaleko historického centra a novovybudovanej pešej
zóny, preto bolo aj v našom záujme skultúrniť toto prostredie a vytvo-
riť na cintoríne dôstojné podmienky pre jeho užívanie,“ povedal pri-
mátor.

Chodník vedie naprieč cintorínom cez existujúcu starú cestičku.
Je doplnený o ďalšie dve vetvy napojené na Štúrovu a Jilemnického
ulicu. Celková dĺžka chodníka približne 150 metrov.

Zámková dlažba pribudla aj na cintoríne v Bodiciach. Samosprá-
va ňou nahradila provizórny štrkový chodník, ktorý predtým viedol
cez cintorín. Jeho rekonštrukciu ukončili robotníci v poslednom
októbrovom týždni. red.

Radnica dôstojne pripravila miestne cintoríny 
na Sviatok všetkých svätých

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Mikuláš zavíta do svojho „do-
movského“ mesta na Mikuláš -
sky jarmok. Mikulášovu cha-
lúpku nájdete na námestí od
2. decembra.

Deťom, ale aj ostatným
obyvateľom, bude určená
schránka, do ktorej môžu
vložiť svoje mikulášske žela-
nia. Neveríte? Príďte sa po-
zrieť na Námestie oslobodite-
ľov 2. – 4. decembra. 

Mikuláš tu bude pre všetkých!

Opäť príde Mikuláš

Na základe rozhodnutia
predsedu Národnej rady Slo-
venskej republiky uverejnenom
v zbierke zákonov č. 272/2009
boli vyhlásené voľby do zastupi-
teľstiev samosprávnych krajov
a voľby predsedov samospráv-
nych krajov, ktoré sa uskutočnia
dňa 14.novembra 2009.

Volebné miestnosti, ktorých
je celkom 31, budú otvorené
v tradičnom čase od 07.00
hod. do 22.00 hod. Vo voleb-
nom obvode, ktorý tvorí okres
Liptovský Mikuláš budeme voliť
celkom 6 poslancov do krajské-
ho parlamentu, z kandidátov
ktorých navrhli orgány 14-tich
politických strán a nezávislí kan-
didáti a súčasne budeme voliť
aj  predsedu Žilinského samo-
správneho kraja. Bližšie infor-
mácie o volebných okrskoch
a volebných miestnostiach,
kandidátoch na poslancov
a predsedu kraja, ako aj ďalšie
oznamy súvisiace s voľbami do
orgánov ŽSK sú priebežne zve-
rejňované na úradnej tabuli
mesta pred budovou Mestské-
ho úradu a na webovej stránke
mesta – www.mikulas.sk – iko-
na voľby 2009.

Pre občanov, ktorí majú
v zmysle Zákona č. 253/1998
Z. z. o hlásení trvalého pobytu
občanov Slovenskej republiky
trvalý pobyt mesto Liptovský Mi-
kuláš je miestom konania voľby
do orgánov samosprávnych kra-
jov volebný okrsok č. 2 a voleb-
ná miestnosť, ktorá sa nachá-
dza v budove Gymnázia M. M.
Hodžu, ul. Hodžova860.

Do 20. októbra 2009 bolo
voličom doručené oznámenie
o čase a mieste konania volieb
a poučenie o úprave hlasova-
cieho lístka. Prosíme tých obča-
nov, ktorí neobdržali oznáme-
nie, aby vo vlastnom záujme
kontaktovali evidenciu obyvateľ-
stva Mestského úradu v Liptov-
skom Mikuláši v Centre služieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
občanov mesta (tel. 5565171)
so žiadosťou o preverenie v zoz-
name voličov, čím sa vyhnú pro-
blémom pri voľbách a tým po-
môžu odstrániť prípadné nejas-
nosti a nezrovnalosti v zozna-
moch voličov. 

Právo voliť do orgánov Žilin-
ského samosprávneho kraja
majú občania Slovenskej repu-
bliky a cudzinci, ktorí majú trvalý
pobyt v meste Liptovský Mikuláš
a najneskôr v deň konania vo-
lieb dovŕšili 18 rokov veku. Pre-

kážkou vo výkone volebného
práva je zákonom ustanovené
obmedzenie osobnej slobody
z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
výkon trestu odňatia slobody,
pozbavenie spôsobilosti na
právne úkony. 

Na rozdiel od predchádzajú-
cich volieb sa v týchto voľbách
nevydávajú voličské preukazy,
volič musí voliť vo svojom voleb-
nom okrsku.

PhDr. Jozef Fiedor, vedúci
odboru vnútornej správy
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Mesto Liptovský Mikuláš
v y h l a s u j e 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:
Centrum voľného času,

Nábrežie A. Stodolu 1932, 
031 01 Liptovský Mikuláš

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a po-
žiadavky:
• Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň

a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických za-
mestnancov v znení neskorších predpisov

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady pod-

ľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogic-
kej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskor-
ších predpisov

• občianska a morálna bezúhonnosť
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
• znalosť práce s PC vítaná
• predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja centra voľ-

ného času (v rozsahu maximálne 4 strany)
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• overené kópie dokladov o vzdelaní 
• doklad o dĺžke odbornej praxe
• štruktúrovaný profesijný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času 
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby

výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskor-
ších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti 
o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania doručte 
do 16. 11. 2009 do 13,00 hod. 

na adresu: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41,
031 42 Liptovský Mikuláš.

Obálku označte heslom „VK – CVČ – neotvárať”
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným 

uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady písomne
Rada školy pri CVČ.
Ďalšie informácie: 

Školský úrad v Liptovskom Mikuláši, tel. 044/5565361

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v Liptovskom Mikuláši

Vážení spoluobčania,
každý deň dochádza na našich cestách k vážnym dopravným

nehodám. Ich obeťami bývajú aj chodci a cyklisti. Príčinou mno-
hých nehôd je nedostatočná viditeľnosť týchto účastníkov cest-
nej premávky. 

„Vidieť a byť videný“ je základné pravidlo bezpečnosti na
cestách. Pri zníženej viditeľnosti to platí dvojnásobne. Vodiči,
ktorí zranili chodca, príp. cyklistu sa zhodujú na tom, že ho nevi-
deli vôbec, alebo spozorovali príliš neskoro. 

Od 1. februára 2009 je účinný zákon NR SR č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke. Tento zákon ukladá chodcom a cyklis-
tom povinnosť zviditeľniť sa za zníženej viditeľnosti reflexnými do-
plnkami, ktoré zvyšujú svetelný kontrast voči pozadiu a predlžujú
tak vzdialenosť, na akú môže vodič chodca alebo cyklistu spozo-
rovať.

Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec
i cyklista pohybujúci sa po krajnici alebo po okraji vozovky
na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky, alebo obleče-
ný reflexný bezpečnostný odev. Za porušenie tejto povinnosti
je možné uložiť pokutu 30 eur (903,78,- Sk).

Okrem povinnosti nosiť reflexné doplnky, zákon ukladá pre
cyklistu aj povinnosť počas jazdy na bicykli mimo obce
chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je
cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa
vzťahuje aj na jazdu v obci. Za porušenie tejto povinnosti je
možné uložiť pokutu 10 eur (301,26,-Sk).

Predchádzajme tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlom-
ku sekundy Váš život a životy Vašich blízkych. Chce to len málo
– pripnúť si reflexný pás na rukáv, alebo nalepiť reflexnú samo-
lepku na podrážky topánok, bicykel, prilbu, tašku, či detský ko-
šík. Verte, aj takéto maličkosti dokážu zabrániť tragédii. 

pplk. PhDr. Jozef Mada, v. r.
Riaditeľ okresného riaditeľstva PZ

Mesto Liptovský Mikuláš
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie Liptovský Mikuláš

Vás pozývajú

dňa 23. 11. 2009 o 10.00 h
VII. BURZU INFORMÁCIÍ O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

dňa 24. 11. 2009 o 9.00 h 
VII. BURZU INFORMÁCIÍ 

O STREDNÝCH ŠKOLÁCH A ZAMESTNÁVATEĽOCH 

ktorá sa uskutoční v priestoroch
DOMU KULTÚRY, HOLLÉHO 4, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Kúpim obrazy, starožitnosti, staré vojenské 
i turistické odznaky, pohľadnice, 

porcelánové figúrky, staré striebro.
Starožitnosti Haluška Pavel, ul. 1. mája 19, Lipt. Mikuláš

tel. 044/5522415, 0905 381 761
antikliptov@gmail.com

Voľby do VÚC 14. novembra 2009
ROZHODNITE SAMI!
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Tatranci sériu októbrových
zápasov odštartovali vystúpením
v Lučenci, kde prehrali 3:1. Je-
diný presný zásah našich farieb
zaznamenal kanonier Tomko.

Z prehry sa Tatranci rýchlo
otriasli a v nasledujúcom zápa-
se sedemnásteho kola privítali
na domácom trávniku bývalého
účastníka najvyššej futbalovej
súťaže, Rimavskú Sobotu. Jed-
noznačné víťazstvo našich fa-
rieb 3:0 hovorí za všetko.

„Rimavská Sobota má veľmi
dobrý káder, no naši chlapci po-
dali v zápase veľmi dobrý výkon
a zaslúžene zvíťazili. Dovolím si
tvrdiť, že išlo o jeden z našich

najlepších výkonov v prvej lige,
ktorý dvomi presnými zásahmi
podčiarkol Tomko a tretí zásah
pridal v poslednej minúte Šu-
pej,“ povedal klubový prezident
a prednosta Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši Rudolf
Urbanovič.

Stanko je v klube šesťdesiatnikov
Zápas s Rimavskou Sobo-

tou mal slávnostný úvod, pre-
tože prezident klubu a pred-
nosta Mestského úradu v Lip-
tovskom Mikuláši Rudolf Urba-
novič a viceprezident Igor
Repa odovzdali dres a darče-
kový kôš športovému riaditeľo-
vi klubu Ľubomírovi Stankovi.
Ten v uplynulých dňoch oslávil
šesťdesiate narodeniny.      lm.

Aj v regionálnych
súťažiach 

máme zástupcov
Mestský futbalový klub Ta-

tran AOS Liptovský Mikuláš
hrá spomedzi klubov, ktoré
pôsobia v meste, najvyššiu
súťaž. Prinášame vám výsled-
ky ostatných tímov, ktorým
mesto prispieva na činnosť.

Piata liga: 9. kolo: Palú-
dzka – Oravské Veselé 2:2.
10. kolo: Vrútky – Palúdzka
2:2. 11. kolo: Palúdzka – Ža-
škov 2:0. 12. kolo: Bešeňová
– Palúdzka 2:0. 13. kolo: Pa-
lúdzka – Liptovský Hrádok
0:1.

Prvá trieda: 9. kolo: Beňa-
diková – Iľanovo 3:1, L. Ján –
Demänová 0:3. 10. kolo: Iľa-
novo – L. Teplá 4:0, Demäno-
vá – Kvačany 3:0. 12. kolo:
Iľanovo – Sv. Kríž 1:6, Demä-
nová – Jamník 3:1. 13.
kolo: L. Ján – Iľanovo 4:1,
Podtureň – Demänová 0:3.
Odložené 11. kolo sa hrá po-
čas tohto víkendu.

Tretia B trieda: 7. kolo: L.
Trnovec – L. Ondrašová
3:0, L. Ondrej – Ploštín 2:2.
8. kolo: Jakubovany – Ploštín
1:0, L. Ondrašová – V. Poru-
ba 1:11. 9. kolo: L. Ondrej
– L. Ondrašová 1:2, Ploštín –
K. Lehota 2:2. lm.

Doterajšie výsledky hráčov
v prvej lige mu robia radosť.
„Vieme o tom, že prvá liga nie je
žiadnou prechádzkou ružovou
záhradou, ale veľmi vyrovnanou
súťažou. Budem sa opakovať,
ale cieľom nášho klubu je hrať
taký futbal, ktorý sa fanúšikom
bude páčiť a radi sa budú vracať
na náš štadión. Všetci v klube
máme veľkú radosť z toho, že si
ľudia v Liptovskom Mikuláši po-
stupne zvykajú na prvú ligu a na
náš štadión chodia fanúšikovia
z takmer celého Liptova,“ dodal
Rudolf Urbanovič.

K oporám útočných radov
Mikulášanov patrí Peter Tomko,

ktorého sme oslovili po víťaz-
nom zápase s Rimavskou Sobo-
tou. „Po strelení gólov som pre-
žíval fantastické pocity, čo si
zrejme všimol každý divák. Som
veľmi rád, že mi to tam padlo
a že sme v domácom prostredí
získali dôležité tri body,“ pove-

Októbrové výsledky Miku-
lášanov: Lučenec – Liptovský
Mikuláš 3:1, Liptovský Mikuláš
– Rimavská Sobota 3:0, Prievi-
dza – Liptovský Mikuláš 1:2.

Novembrový program Mi-
kulášanov: 7.11. o 13:30 hod:
Liptovský Mikuláš – Šala, 22.11
o 10:30 hod: Ružomberok B –
Liptovský Mikuláš, 28.11.
o 13:00 hod: Liptovský Mikuláš
– Michalovce. red.

Futbalisti Mestského futbalového klubu Tatran AOS Lip-
tovský Mikuláš majú za sebou ďalší úspešný mesiac v prvej
lige.

Nováčik z centra Liptova naberá v druhej najvyššej futba-
lovej súťaži na Slovensku cenné skúsenosti a mestu robí čo-
raz lepšiu reklamu. Radosť z výsledkov a umiestnenia v ta-
buľke majú všetci fanúšikovia futbalu.

Mikulášanom spomedzi jedenástich tímov patrí siedma
priečka za zisk osemnástich bodov. Pred posledným tímom,
ktorým je momentálne ružomberská rezerva, majú náskok
sedem bodov.

dal pár minút po záverečnom
hvizde rozhodcu.

Boli sme zvedaví, ako videl
svoje dva presné zásahy, ktorý-
mi položil tie najpevnejšie zákla-
dy víťazstva svojich farieb. „Pri
prvom góle ma doslova trafil
center Kapláňa a lopta skončila
v sieti. Stál som pri tyči a Jožova
lopta si ma našla. Bol to jeho
prvý poriadny center v tejto se-
zóne,“ povedal so smiechom
kanonier Mikulášanov o spolu-
hráčovi, ktorý v zápase hýril veľ-
kou aktivitou.

Pri druhom góle si vymenil
loptu s Tufegdičom a hlavičkou
strelil druhý gól. „Na domácom
trávniku sme dosiahli dôležité
víťazstvo, ktoré musíme po-
tvrdiť aj v ďalších náročných
zápasoch,“ uzavrel Peter Tom-
ko.

Výborná správa prišla počas
poslednej októbrovej soboty
z Prievidze, kde naši chlapci vy-
hrali 2:1. Hoci sa domáci už v 6.
min dostali do vedenia, miku-
lášski bojovníci dvomi presnými
zásahmi zápas otočili. Nečudo,
že ich tréner Ladislav Totkovič
mohol byť po víťazstve spokoj-
ný. „Dávali sme si pozor najmä
na štandardné akcie súpera,
ktoré zvyknú byť nebezpečné.
Chceli sme byť aktívni najmä
smerom dopredu a nehrať
ustráchane.“

Futbalisti Tatranu nerobia fanúšikom radosť 
len na štadióne v Okoličnom, body vozia aj od súperov

FUTBAL 
ZADAMRO
Majstrovský zápas 
1. futbalovej ligy

Liptovský Mikuláš – Šaľa
7. novembra 2009 

o 13.30 h
Futbalový štadión 

v Okoličnom

VSTUP VOĽNÝ!

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Od narodenia maliara a grafika Zoltána
Palugyaya uplynie 9. novembra 111 rokov.

Maturoval na Štátnom reálnom gymná-
ziu M. M. Hodžu v Liptovskom Sv. Mikuláši.
V roku 1916 narukoval a bojoval na boji-
skách 1. svetovej vojny v Taliansku. V rokoch 1919-1920 študoval
na výtvarnej akadémii v Budapešti, neskôr v Krakove, v Berlíne,
v Hamburgu a v Mníchove.

Od detstva sa zaujímal o maliarstvo, súkromne ho vyučoval vý-
znamný maliar Peter Július Kern, ktorý bol rodinným známym.
Jeho zásluhou vystavoval obrazy na výstave Spolku slovenských
umelcov v Liptovskom Sv. Mikuláši. Na jeho umelecký vývin zapô-
sobilo aj dielo maliara Ladislava Medňanského. Po návrate zo štú-
dií sa zapojil do činnosti Spolku slovenských umelcov. Priatelil sa
s maliarmi Jankom Alexym a Milošom A. Bazovským. Výsledky
svojej práce prezentovali na výstavách v Turci, na Horehroní, v Lip-
tove, aj na Orave. S Milošom A. Bazovským boli v roku 1930 na
študijnom pobyte vo Francúzsku, v Švajčiarsku aj v Nemecku.
S Jankom Alexym sa pokúšali založiť v Piešťanoch maliarsku koló-
niu. Po návrate z Piešťan sa vybral na turistickú túru do Nízkych Ta-
tier. Prenocoval na Štefánikovej chate na Ďumbieri a ráno 18. sep-
tembra 1935 sa vybral na ďalšiu cestu. Odvtedy bol nezvestný. Až
v júli roku 1936 našiel jeho pozostatky pastier oviec. Pochovali ho
v rodných Bodiciach.

Námetom jeho tvorby boli motívy z dedinského prostredia.
S tým súviseli aj ďalšie figurálne a krajinárske motívy - postavy mu-
žov a žien v rôznych situáciách, pohľady na krajinu. Významnú
časť jeho diela tvoria zátišia. Osobitné miesto v jeho tvorbe zaují-
majú akvarely, pastely, maľby maľované olejom. Príležitostne ma-
ľoval aj portréty. Bol maliarom – básnikom, lyrikom a sociálnym
elegikom so zmyslom pre problémy dobrého umenia, slovenskej
kultúry a spoločenskej a politickej reality.

Mgr. Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI LIPTOVSKÍ RODÁCI

Zoltán PALUGYAY
maliar, grafik
* 9. 11. 1898 Bodice
† 18. 9. 1935 Ďumbier v Nízkych Tatrách,

pochovaný je v Bodiciach

Gabriel Lipták otvoril 7. októ -
bra v Múzeu Janka Kráľa svoju
výstavu fotografií malebného
Liptova s názvom Čierne svetlo.

„Mám rád Liptov a všetko, čo
sa Liptova týka. Preto ma teší
každý záujem umelcov či už fo-
tografov, maliarov alebo poetov
o tento kus zeme. Gabo Lipták
nám na svojich obrázkoch uka-
zuje aj to, čo by sme inak nevi-
deli a to sú vzácne informácie
pre naše oči i srdcia,“ pozna-
menal primátor.

Liptákova výstava Čierne
svetlo je jeho prvou samostat-
nou expozíciou. Krajinu tu pre-

zentuje na 26 farebných i čier-
nobielych snímkach. „Keď sa na
ne pozrie odborník, určite povie,
že výstava je tematicky rozbitá.
Sú tu fotky z vrcholkov hôr, ktoré
sú ťažšie dostupné, aj fotografie
miest, okolo ktorých denne bez
záujmu chodíme. Lenže práve to
ich spája. Pekné veci sú všade,
my sme si ich však prestali vší-
mať. Táto výstava nie je o foto-
grafii, ale o tom, čo je na nej,“
vyjadril sa G. Lipták.

Liptákove fotky putovali po-
sledné dva roky po výstavách
v mnohých poľských mestách,
vystavoval aj v Berlíne a Buda-
pešti. V týchto dňoch je niekoľ-
ko z jeho fotografií vystavených
aj v bratislavskom Apolle v rámci
spoločnej výstavy Asociácie
profesionálnych fotografov.

Liptákovu expozíciu Čierne
svetlo si môžete pozrieť v Mú-
zeu Janka Kráľa v Liptovskom
Mikuláši do 20. novembra. v.

Čierne svetlo v L. Mikuláši

Primátor hokejovej legende
odovzdal dres

Hokejovej legende Vincentovi
Školiakovi odovzdal pamätný dres
a darčekový kôš primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč. Stalo
sa tak v prestávke zápasu hokejo-
vej Slovnaft extraligy, v ktorom
MHK 32 Liptovský Mikuláš privítal
Poprad.

Primátor a prezident klubu Vla-
dimír Poliak si takýmto spôsobom uctili nedávne šesťdesiate narode-
niny legendy liptovskomikulášskeho hokeja.

„Bolo pre mňa cťou zablahoželať pánovi Školiakovi, ktorý je s 566
gólmi najlepším strelcom v histórii Slovenskej národnej ligy. Hokejo-
vej verejnosti Vinca Školiaka netreba podrobne predstavovať. Som
hrdý na to, že v našom meste máme takých výborných hráčov, ktorí
môžu byť vzorom pre mladšie generácie,“ povedal Ján Blcháč.

„Som rád, že vedenie mesta a nášho hokejového klubu na mňa
nezabudlo. Veľmi si to vážim“ povedal člen bývalého legendárneho
útoku Sliviak – Školiak – Nagy. V šľapajach Vinca Školiaka idú aj sy-
novia René a Michal. red.

Po nie veľmi vydarenom sep-
tembri sa hokejový október, naj-
mä jeho záver, niesol u fanúši-
kov Mestského hokejového klu-
bu 32 v Liptovskom Mikuláši
v oveľa pozitívnejšom smere.

Neuspokojivé výsledky tímu
v úvodných kolách novej sez ny
Slovnaft extraligy si vyžiadali
zmenu na trénerskom poste.
Mojmíra Trličíka nahradil Ján
Šterbák. „S pánom Trličíkom
sme sa rozlúčili pre neuspkojivé
výsledky mužstva v úvode
sez ny. Za jeho odvolaním sú zlé
výsledky, nič iné. Hoci sme sa
často v zápasoch dostávali do
šancí a zaznamenali aj viac striel
ako súperi, výsledkovo sme ťa-
hali za kratší koniec,“ pripome-
nul Ľubomír Bubniak, riaditeľ
MHK 32 v L. Mikuláši.

„V žiadnom prípade sme si
nemohli dovoliť akceptovať naše
posledné miesto v extraligovej
tabuľke. Za hru a výsledky muž-
stva je zodpovedný len tréner.
Máme veľkú zodpovednosť voči
našim verným fanúšikom a klu-
bovej hist rii, preto sme museli
konať,“ vysvetlil riaditeľ klubu.

Zdôraznil, že od nového tré-
nera Jána Šterbáka v klube oča-
kávajú zlepšenie tabuľkového
postavenia, čo sa po posled-
ných vydarených stretnutiach
Mikulášanov postupne stáva
realitou. Liptáci sa z poslednej
priečky dostali spomedzi trinás-
tich tímov na desiatu pozíciu.

„Vraciam sa do prostredia,
ktoré mi je dôverne známe.

V L. Mikuláši som v nedávnej mi-
nulosti ako hlavný tréner prežil
štyri pekné roky. Prostredie klu-
bu, ako i mesto, tak mám zma-
pované. Oosbne ma teší, že v L.
Mikuláši sú aj ľudia, ktorých mô-
žem považovať za skutočných
priateľov,“ hovoril nový kormidel-
ník len pár dní po opätovnom
príchode do L. Mikuláša.

Na jeho zverencov príchod za-
pôsobil ako pokropenie živou vo-
dou. Mikulášania si doma poradili
s Popradom, prehrali na ľade vo
výbornej forme hrajúceho brati-
slavského Slovana, vyhrali so
Zvolenom a cenné víťazstvo získa-
li aj na horúcom skalickom ľade.

„Verím, že sa v tabuľke bude-
me pod vedením skúseného tré-
nera a odborníka pána Šterbáka
posúvať neustále vyššie. Veľmi
si vážim dôveru fanúšikov, ktorí
pri mužstve stáli aj v neľahkých
časoch, keđ sa nám nedarilo
podľa predstáv. Tak ako im, aj
vedeniu mesta veľmi záleží na
hokeji v Liptovskom Mikuláši,“
povedal primátor Ján Blcháč.

Októbrové výsledky na-
šich hokejistov: 8. kolo: LM –
Košice 4:2. 9. kolo: Žilina – LM
2:1 (po nájazdoch). 10. kolo:
LM – Nitra 3:4 (po nájazdoch).
11. kolo: Trenčín – LM 5:3. 12.
kolo: LM – B. Bystrica 3:5. 13.
kolo: S. Nová Ves – LM 4:5 (po
nájazdoch). 14. kolo: SR 20
– LM 3:1. 15. kolo: LM – Po-
prad 4:3. 17. kolo: Slovan – LM
6:1. 18. kolo: LM – Zvolen 3:0.
19. kolo: Skalica – LM 3:4. lm.

Nový tréner nás dostáva tam,
kde by sme chceli byť

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

V L. Mikuláši sa narodili:
Tomáš Drozdek, Alex Grešo,

Šarlota Pušková, Andrej Trebula,
Viktor Holík, Viktoria Renata Gábo-
rová, Nella Valencia Havlová, Alex
Daniel Korenko, Andrej Adam Mi-
kuš, Patrícia Peiserle, Alexandra
Paulíny, Kristián Haľko, Alexander
Culák, Tímea Kovaříková, Michal
Hamrák, Klaudia Adamovičová,
Sofia Szabová, Melánia Kasíková,
Šimon Dorušinec, Tomáš Jurčák,
Matúš Záruba, Matej Mitura, Vane-
sa Balážová, Jakub Kloták, Lucia
Grešová, Jakub Knoflíček, Ema
Udvardyová, Martin Brezina.

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

ktorému vždy pomôžem a hlavne
ktorého navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
MUDr. Boris Pekárek – Mgr.

Jana Jaššová, Ľubomír Bubniak –
Katarína Širicová, Ing. Branislav
Brťka – Anna Gorčáková, Lukáš
Nemergút – Alexandra Nahálková,
Ján Kubáň – Veronika Koryťáková,
Martin Kráľ – Mgr. Adriana Hošalo-
vá, Daniel Zaťko – Alena Benková,
Robert Naništa – Jana Krátká,
Zdeno Sedláček – PhDr. Dana Ku-
báňová, Ing. Ján Ducko – Ing. Lu-
cia Karasová, Michal Jakuba – In-
grida Fašiangová, Ing. Ľubomír
Mašek – MVDr. Zdenka Zárubová,
Rastislav Ševčík – Bc. Ivana Vlho-
vá, Ing. Miroslav Luščák – Ing. Lu-
cia Novysedláková, Dušan Javoš –
Marta Medlová, Štefan Sadloň –
Anna Adamčiaková, Ing. Jozef Ce-
rovský – Ing. Dana Stankovičová,
Miloš Harman – Miroslava Vypari-
nová, Juraj Salva – Lenka Plevová,
Martin Brabenec – Mgr. Pavla Get-
tová, Tomáš Chren – Erika Brun-
čiaková, Tomáš Hellebrandt –
PhDr. Petra Húleková, Gaetano
Bonetti – Andrea Kohlmajerová,
Ing. Michal Moravčík – Bc. Moni-
ka Kováčová.

Dych – slovko krátke, nenápadné.
Bez neho však končí život ...

Zomreli:
Martin Nudrík – 65 r., Ján Mi-

halík – 56 r., Zuzana Hladká – 78
r., Dušan Chrapčiak – 63 r., Vladi-
mír Bella – 71 r., Ján Korček – 67
r., Mária Mlynaričová – 87 r., Emí-
lia Javošová – 85 r., Jozef Ferjan-
ček – 71 r., Dušan Paprčka – 77
r., Žofia Antošková – 86 r., Anna
Revajová – 90r., Matej Laco – 86
r., Pavol Mikuláš – 67 r., Miloš Mi-
kuláš – 57 r., Katarína Stanislavo-
vá – 27 r., Irena Horánská – 89 r.,
Ľudmila Slezáková – 83 r., Jolana
Windtová – 84 r., Anna Machová –
80 r., Adela Staroňová – 76 r., Žo-
fia Medvecová – 77 r.

23. 9. 2009 o 23.07 hod.
v rodinnom dome na ul. Tatran-
skej, Lipt. Ondrašová sa konala
hlučná zábava s hlasitou repro-
dukovanou hudbou. Uvedeným
konaním došlo k naplneniu skut-
kovej podstaty priestupku proti
verejnému poriadku podľa § 47
ods. 1, písm. b) zákona
č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
Prípad bol vyriešený napomenu-
tím.

25. 9. 2009 o 13.56 hod.
mal voľne pusteného svojho psa
p. I. N. z Nábrežia Dr. A. Stodo-
lu, Lipt. Mikuláš v blízkosti det-
ského ihriska pri bytovkách E2.
Svojím konaním porušil VZN
Mesta č. 8/92 čl. 34a ods. 1).
Prípad na mieste riešila hliadka
MsP blokovou pokutou, ktorú
odmietol zaplatiť. Priestupkový
spis sme odovzdali príslušnému
odboru MsÚ Lipt.Mikuláš na
správne konanie.

30. 9. 2009 o 00.10 hod.
p. V. D. z Uherského Hradišťa
vylepoval na Nábreží Dr.A.Sto-
dolu, na oplotenie azylového
domu plagáty bez povolenia
MsÚ. Svojím konaním porušil
VZN Mesta č. 12/2004 čl. 13,
ods. 2 a na mieste riešený
hliadkou MsP blokovou poku-
tou.

02. 10. 2009 o 22.30 hod.
požívali alkohol na verejnom
priestranstve - ul. Garbiarska
pred reštauráciou Route 66
v Lipt. Mikuláši p.M.L. a M.C.
z Kráľovej Lehoty. Svojím kona-
ním porušili VZN Mesta č. 8/92
čl. 2, ods. 1, písm. b. Za prie-
stupok proti verejnému poriad-
ku boli na mieste riešení hliad-
kou MsP uložením blokovej po-
kuty.

10. 10. 2009 o 01.55 hod.
pán R. D. z Lipt. Mikuláša, vy-
trhal kvetinový záhon v pešej
zóne na ul. Smrečianska, sídlis-
ko Podbreziny v Lipt.Mikuláši.
Uvedeným konaním sa dopustil
priestupku proti majetku podľa
§ 50 ods. 1) zákona č. 372/90
Zb. o priestupkoch. Mestská
polícia menovaného prichytila
priamo na mieste, pri páchaní
priestupku. Uvedený skutok bol
riešený blokovou pokutou.

14. 10. 2009 o 10.37 hod.
v mestskej časti Okoličné, na

Ul. Kláštorná, ponúkali na pre-
daj benzínové píly 7 rumunskí
občania. Svojím konaním sa do-
pustili priestupku na úseku pod-
nikania podľa § 24 ods. 1, písm.
c) zákona č. 372/90 Zb. o prie-
stupkoch. Prípad riešený podľa
§ 84 ods. 2 citovaného zákona.

16. 10. 2009 o 21.44 hod.
P. P. z Lipt. Mikuláša znečistil
verejné priestranstvo na ul.
J.Tranovského pri Galérii P. M.
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
pľuvancami a zvratkami. Týmto
konaním sa dopustil pirestupku
proti verejnému poriadku podľa
§ 47 ods. 1, písm. d) zákona
č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
Menovaný bol na mieste skutku
riešený hliadkou MsP blokovou
pokutou.

19. 10. 2009 o 23.26 hod.
na ul. Hurbanovej v Lipt. Mikulá-
ši pri bytovke sedeli v osobnom
motorovom vozidle D.B., D. P.,
A.P. a G. P. z Lipt. Mikuláša
a hlučným správaním a hlasno
reprodukovanou hudbou rušili
nočný kľud. Svojím správaním
sa dopustili priestupku proti ve-
rejnému poriadku podľa § 47
ods. 1, písm. b) zákona
č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
Hliadka mestskej polície prípad
vyriešila na mieste napomenu-
tím.

20. 10. 2009 o 07.20 hod.
na autobusovej zastávke – ul.
Demänovská cesta fajčili M.J.
z Nižnej Boce, L. K., A.K., D.Š.
a D. K. z Lipt. Mikuláša. Svojím
konaním porušili § 7, ods. 2,
písm. a) zákona č.377/04. Me-
novaní boli na mieste riešení
hliadkou MsP blokovou poku-
tou.

V období od 22. 09. 2009
do 22. 10. 2009 bolo mests-
kou políciou riešených 346
priestupkov, z toho na úseku
dopravy 197 priestupkov, 9
priestupkov proti majetku, 42
priestupkov proti verejnému po-
riadku, 3 priestupky proti ob-
čianskemu spolunažívaniu, 16
priestupkov majiteľov voľne po-
hybujúcich sa psov, 46 prie-
stupkov požívania alkoholických
nápojov na verejných priestran-
stvách a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník MsP

Skúška sirén
Oznamujeme občanom nášho mesta, že v piatok 13. no-

vembra o 12:00 hod. bude v Liptovskom Mikuláši vykonaná
kontrola skúšky vyrozumenia obyvateľstva dvojminútovým
stálym tónom sirén.

Zo zápisníka Mestskej polície

30-ročný Váh – priestor
a miesto, na ktorom som sa
stretla s množstvom vynikajú-
cich ľudí, možnosť spoznať
nové miesta, zažiť veľa príjem-
ných chvíľ... dnes je najvzácnej-
šie a neoceniteľné práve tohto-

ročné stretnutie – to, že bývalí
členovia prídu zo šíreho sveta,
odložia všetko neodkladné, dô-
ležité, vážne – radi sa po 30 ro-
koch vrátia... a to, že chcú prísť,
myslím, hovorí za všetko... že
sme sa spolu dobre cítili, a že aj
napriek rokom a kilometrom,
Váh stál za to ... Ďakujem Vám,
moji milí, že ste moji priatelia...
Tonka Papčová, zakladajúca
členka FS Váh

a čo píšu niektorí zakla-
dajúci členovia?

„Vo Váhu” – rozkvétala duše
člověka, výročím vyznívá a zako-
řeňuje - „som Váhista, naveky”.
Miro Švejda zvaný Ondra 

Byť pri zrode Váhu a mať
možnosť v ňom tráviť množstvo
„vypotených” hodín, je pre mňa
veľmi pekná a stále živá spo-
mienka. Bol to čas mladosti, ne-
zabudnuteľných zážitkov s ľuď-
mi, ktorí tak ako ja, žili pre fol-
klór, tradície, zábavu a priateľ-
stvá! Dita Maixnerová Žažová

Pri spomienke na úplné za-
čiatky sa mi v mysli vynárajú vša-
kovaké obrazy : ako sme vymý-
šľali meno pre náš súbor, ako
sme mávali skúšky raz tam, raz
tam, ako sme si habali kroje,
keď dorazili v kartónoch z poži-
čovne... Janka Kráľová Ču-
boňová

Reč je o folklórnom súbore
Váh, ktorý svoju púť začal v spo-
ločenskej sále bývalého kožiar-
skeho učilišťa vo štvrtok 1. no-
vembra 1979. Iniciátormi tohto
prvého stretnutia boli štyria po-
slucháči vysokej vojenskej ško-
ly, ktorí prišli do Lipt. Mikuláša
z vojenskej akadémie z Brna
a veľmi chceli tancovať. 

Nuž teda, milý Váh, nech
tvoje vody nevysychajú,
nech hrdlá spievajú a nôžky
tancujú v bystrých vodách,
aby sme sa opäť mohli stret-
núť aj my, čo sme stáli pri
prameni... red.

Súbor VÁH
oslavuje
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