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„Ak si dokážu primátori pomôcť, ak dokážu využiť eurofondy tak, 
ako sa to stalo v Mikuláši, tak je to záslužná práca a treba 
ju patrične ohodnotiť,“ povedal prezident SR Ivan Gašparovič.Str. 2

Vážení spoluobčania,
pred parlamentnými voľbami strany sú-

časnej vládnej koalície ostro kritizovali bý-
valú vládu Roberta Fica za to, že zadĺžila
Slovensko. Čuduj sa svete, minulý týždeň
nová vláda získala od Európskej investičnej
banky úver 1,3 miliardy eur. Každého z nás
z večera do rána zaťažila sumou okolo 250
eur! Ako je možné, že banka tejto „zadĺže-
nej“ krajine požičala ďalšie peniaze? Nuž
preto, lebo ich Slovensko potrebuje a ban-
ka si vyhodnotila jeho kondíciu ako silnú
– napriek predvolebným strašeniam. A ako
je to v našom meste?

Mesto L. Mikuláš bolo už v roku 2006
štvrté najzadĺženejšie mesto na Slovensku
(s dlhom 234 eur na obyvateľa) a túto pozí-
ciu si aj napriek hospodárskej kríze udržalo
i v súčasnosti. Dlh mesta narástol len o 115
eur. Za to isté obdobie narástla však aj
hodnota majetku mesta o takmer 40 per-
cent, a to vo výške 630 eur na obyvateľa.

Zrealizované eurofondy či k dnešnému
dňu už schválené žiadosti, ktoré budeme
implementovať v najbližších dvoch rokoch,

sú vo výške 1225 eur na obyvateľa. Táto
hodnota sa premietne tiež v majetku mesta
a opäť ho mimoriadne zvýši.

Mesto je bonitné, čo potvrdzujú aj finan-
cujúce banky a rating mesta je tiež na vyso-
kej úrovni.

Zákonná hranica pre úverovú zaťaže-
nosť je do 60 percent. Naše mesto sa po-
hybuje len na úrovni 38 percent. Je to
priaznivý ukazovateľ. 

Druhým dôležitým ukazovateľom vo vzťa-
hu schopnosti splácania úverov je určené
maximum, ktoré mesto môže ročne zapla-
tiť. Pre L. Mikuláš je to maximálna suma vo
výške 4 434 948 eur. Mesto však ročne
spláca len 729 502 eur, čo je ďaleko od
takto stanoveného ukazovateľa. Úroky
z úverov sú historicky na najnižšej úrovni.

Úverové zdroje, ktoré naše mesto čer-
palo za ostatné 4 roky, boli využité na zakú-
penie pozemkov pod infraštruktúrne pro-
jekty, ale aj na investovanie do komunikácií
a parkovísk či zlepšenie infraštruktúry škol-
stva a sociálnych zariadení. Úvery sme po-
užili zmysluplne a prispeli sme prostredníc-
tvom nich k zlepšeniu podmienok života

obyvateľov Liptovského Mikuláša rovno-
merne vo všetkých mestských častiach. 

Úvery sme využili na aktivity, ktoré nespa-
dali do jednotlivých operačných programov
v rámci eurofondov. V predchádzajúcom vo-
lebnom období napr. za primátorovania Ale-
xandra Slafkovského, keď niektoré mestá
rekonštruovali napríklad pešie zóny z euro-
fondov, naše mesto financovalo tieto aktivity
práve z úverových zdrojov na úrovni približne
130 eur na obyvateľa. Túto zbytočnú záťaž
bude L. Mikuláš znášať ešte niekoľko rokov.

Ak sa opäť používa predvolebná rétorika
a veci sa vytŕhajú z kontextu, dávame si
otázku: Uchádzal by sa ústavný činiteľ
o funkciu primátora mesta a o zloženie po-
slaneckého mandátu v meste, ktoré media-
lizuje ako príklad nehospodárnosti a zadlže-
nosti? A on sa uchádza – za aktívnej pod-
pory neúspešného bývalého starostu a ne-
uúspešného bývalého zástupcu primátora.

Váš primátor
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Prezident SR Ivan Gašparovič spolu
s primátorom mesta Liptovský Mikuláš Já-
nom Blcháčom odovzdali žiakom a pedagó-
gom do užívania zrekonštruovanú budovu
Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezi-
nách. 

„Pred rokom sme tu spoločne s pani veľ-
vyslankyňou Nórskeho kráľovstva na Slo-
vensku odovzdali do užívania multifunkčné
ihrisko pre našu mládež. Som rád, že tu ten-
tokrát môžeme stáť s pánom prezidentom
a opäť otvoriť brány tejto školy pre žiakov
v novom šate,“ povedal primátor Liptovské-
ho Mikuláša Ján Blcháč. 

Rekonštrukcia školy za-
hŕňala výmenu okien a dverí,
zatepľovanie fasády i úpravy
vnútorných priestorov. Na ňu
získala z fondov Európskej
únie približne 950-tisíc eur.

„Každá rekonštrukcia,
ktorá obnoví, zmodernizuje,
si zaslúži pozornosť a najmä
v súčasnej dobe, kedy pri-
mátori, mestá i obce majú
nedostatok financií. Ak si
dokážu primátori pomôcť, ak
dokážu využiť eurofondy tak,

ako sa to sta-
lo v Mikuláši,
tak je to záslužná práca
a treba ju patrične ohodno-
tiť,“ povedal prezident SR
Ivan Gašparovič.

Okrem rekonštrukcií za-
bezpečila radnica skvalitne-
nie vybavenia školy didaktic-
kou technikou a učebnými
pomôckami. „Komplexne
riešime digitalizáciu školy,
vybudovali sme novú inter-
netovú sieť s možnosťou pri-
pojenia sa na internej v kaž-
dej triede. Chystáme sa tiež

z vlastných prostriedkov vybudovať v poradí
už tretiu počítačovú triedu pre prvý až štvrtý
ročník,“ priblížil situáciu na škole riaditeľ Jú-
lius Lichardus.

Po prestrihnutí pásky si delegácia s pre-
zidentom prezrela vynovené priestory. Prezi-
dent sa počas návštevy základnej školy zapí-
sal aj do pamätnej knihy a pozdravil obyvate-
ľov najväčšieho sídliska Podbreziny. 

Základnú školu Janka Kráľa navštevuje
434 žiakov v 20 triedach. V budove sídli aj
pobočka centra voľného času, materské
centrum a pastoračné centrum.

v.

Obyvatelia mesta a predsta-
vitelia radnice si v stredu 17. no-
vembra na Námestí oslobodite-
ľov pripomenuli dve významné
udalosti – piate výročie odhale-
nia pamätnej tabule bývalým prí-
slušníkom vojenských táborov
nútených prác a pomocných
technických práporov a 21. vý-
ročie Dňa boja za slobodu a de-
mokraciu.

Začiatku osláv piateho výročia
odhalenia pamätnej tabule býva-
lým príslušníkom vojenských tá-
borov nútených prác a pomoc-
ných technických práporov pred-
chádzalo vystúpenie Mestského
dychového orchestra. 

„17. november je významný
dňom – je symbolom začiatku
veľkých spoločenských zmien,
ktoré prišli po tragických rokoch
našej i európskej histórie. Mu-
sia zostať v našej pamäti i vo ve-
domí budúcich generácií ako
dôsledné varovanie a trvalé po-
učenie,“ povedal primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján Blcháč.

Primátor pripomenul, že zá-
pas za slobodu a demokraciu
bol vždy v dejinách ľudskej civi-
lizácie neustály a neľahký. „Taký
vždy bol a taký aj zostal. Slobo-
du a demokraciu netreba len
nastoliť, nemožno o nich len di-

skutovať, treba v ich duchu aj
konať. Týka sa to nás všetkých
bez ohľadu na náš politický ná-
zor, náboženské presvedčenie
či naše postavenie v spoločen-
skom živote.“

Ján Blcháč ocenil, že spo-
ločné úsilie o uplatňovanie ideá-
lov slobody a demokracie má
v Lipt. Mikuláši dôstojnú odo-
zvu. „Mnohí muži a ženy z gene-
rácie našich rodičov a starých
rodičov zápas o slobodu a de-
mokraciu nemohli doviesť do
konca. Stali sa obeťami totalit-
ných režimov, ktoré na celé
roky zaplienili životy a osudy ľudí
u nás, i v ostatnej časti Európy
a sveta,“ povedal primátor.

Súčasťou osláv bola aj minú-
ta ticha za obete totalitných reži-

mov a modlitba evanjelického
farára Vladimíra Ferenčíka. Po-
tom sa prítomným prihovoril
Hviezdoslav Breburda, predse-
da Slovenského zväzu vojen-
ských táborov nútených prác

– pomocných technických prá-
porov, ktorý strávil 26 mesiacov
vo vojenskom pracovnom tábo-
re.

„Pripomíname si tábor, ktorý
vznikol uznesením Ústredného
výboru KSČ. Vtedy sa zrušili
naše nádeje na slobodný život.
Uznesenie tvrdo zasiahlo do ži-
vota všetkých vrstiev ľudí. Život
v táboroch bol poznačený bru-
talitou, velitelia nám zo života ro-
bili peklo. Aj napriek tomu v tá-
boroch vznikli priateľstvá, ktoré
prežili roky,“ skonštatoval. Pri-

hovoril sa tiež katolícky kňaz
Vincent Dorník, ktorý bol vo vo-
jenskom pracovnom tábore
a predseda Okresného klubu
táborov nútených prác – po-
mocných technických práporov
Milan Grešo.

Potom sa uskutočnili oslavy
21. výročia Dňa boja za slobodu
a demokraciu, ktoré boli záro-
veň aj spomienkou na vlaňajšie
odhalenie pamätnej tabule na
budove Obvodného úradu v Lip-
tovskom Mikuláši.

„Pred 21. rokmi 17. novem-
ber od základov zmenil život na-
šej spoločnosti, jej smerovanie,
prinavrátil jej vyznávanie demo-
kratických hodnôt. Medzi nimi
sa na prvé miesto dostali také
zásadné a tradičné výdobytky ti-
síce rokov trvajúceho vývoja
ľudskej civilizácie, ako je slobo-
da a demokracie. Hneď za nimi
nasleduje voľné, slobodné pod-
nikanie, samozrejme v me-
dziach ekonomických a legisla-
tívne stanovených zákonov, ale
aj etických noriem – voľný po-
hyb občanov a ďalšie vymože-
nosti demokraticky riadenej
spoločnosti, o ktorých sme
pred novembrom v roku 1989
mohli len snívať,“ uviedol primá-
tor. red.

Pripomenuli si odhalenie pamätnej tabule 
a Deň boja za slobodu a demokraciu

Prezident otvoril zrekonštuovanú školu na Podbrezinách

Foto: archív MsÚ
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Udelením najvyšších mest-
ských ocenení a pamätných lis-
tov si uctili poslanci mestského
zastupiteľstva a vedenie radnice
v Liptovskom Mikuláši 14 obča-
nov. Čestné občianstvo, Cenu
mesta či Cenu primátora alebo
pamätné plakety si odniesli lau-
reáti za zásluhy o rozvoj mesta. 

„Je dobré zastaviť sa na chví-
ľu uprostred rušných dní, upro-

stred každodennej práce, aby
sme si spoločne pripomenuli
potrebu našej súdržnosti, ale aj
nutnosť pokloniť sa svedomitej,
zmysluplnej práci tých najlep-
ších spomedzi nás. Ocenením
vzdávame hold ľuďom, ktorí
svoju prácu, svoje povolanie po-
výšili na poslanie, na konanie
dobra adresovaného všetkým
ľuďom okolo seba,“ uviedol vo
svojom slávnostnom príhovore
primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč. 

Čestné občianstvo Liptov-
ského Mikuláša in memoriam zí-
skal evanjelický a.v. farár Vladi-
mír Kuna. Tento učiteľ a správca
sirotínca si poctu od mesta za-
slúžil za záchranu 26 detí židov-
ského pôvodu v roku 1942.
Ocenenie prevzal jeho syn Mi-
lan Kuna. „Keby sa otec dožil
dnešného dňa, bolo by to preň-
ho ako rodáka z Liptovského
Mikuláša vzácne zadosťučine-
nie. Po dlhých desaťročiach,
keď okrem prenasledovania fa-
šistami musel v 50. rokoch mi-
nulého storočia zvládnuť aj per-
zekúcie komunistického reži-
mu, by si čestné občianstvo
svojho rodného mesta určite
nesmierne vážil,” skonštatoval.

„Hlboko si vážime všetkých
tých úžasných ľudí, ktorí nezišt-
ne a s nasadením vlastných ži-
votov pomohli, aby desivé ob-
dobie holokaustu prežilo čo naj-
viac odsúdených len za to, že
sa narodili ako židia,” povedal

člen prezídia Ústredného zväzu
židovských náboženských obcí
Juraj Turčan.

Cenu mesta udelili poslanci
bývalému kapitánovi hokejové-
ho A družstva Mestského hoke-
jového klubu 32 Liptovský Miku-
láš Jurajovi Halajovi za vzorný
prístup k reprezentácii mesta
a klubu. Tú istú cenu získalo po-
čas slávnostného zasadnutia

poslancov Mestského zastupi-
teľstva v Liptovskom Mikuláši aj
A mužstvo Mestského futbalo-
vého klubu Tatran. Motiváciou
na udelenie ceny chlapcom
z Tatranu boli dosiahnuté špor-
tové výsledky v sezóne 2010.
„K jeho najvýznamnejším úspe-
chom patrí postup do I. ligy
v sezóne 2008/2009. V aktuál-
nej ta buľke súťažného ročníka
2010/2011 je MFK Tatran na
poprednom mieste, čo je histo-
rický úspech futbalového klu-
bu,“ uviedol prezident futbalo-
vého klubu a zároveň prednosta
miestnej radnice Rudolf Urba-
novič.

Traja laureáti si odniesli do-
mov Cenu primátora, ktorú im
odovzdal primátor Ján Blcháč. 

Za dlhoročnú prácu športo-
vého lekára a osobnú angažova-
nosť pri organizovaní význam-
ných športových podujatí mes-
ta, regiónu a Slovenska ocenil
primátor Juraja Sýkoru. 

Karolovi Komanderovi udelili
Cenu primátora za dlhoročnú
činnosť v oblasti kultúry a spolo-
čenskú angažovanosť, Karol
Boráň dostal toto ocenenie ako
pedagóg a tiež za prínos v roz-
voji lyžovania.

Spoločenský večer patril aj
šiestim mužom a dvom ženám,
ktorých odmenou za ich aktivity
v prospech nášho mesta boli
pamätné plakety a pamätné lis-
ty. Tie udelila radnica Rudolfovi
Dorniakovi za dlhoročné aktívne

Teplo z biomasy v Liptov-
skom Mikuláši je realitou. Vo
štvrtok 4. novembra spustili tes-
tovaciu prevádzku kotolne na
drevnú štiepku v lokalite Pod-
breziny. 

Výsledkom bude nižšia cena
tepla pre Mikulášanov, stabilnej-
šie dodávky a rozvoj zamestna-
nosti v regióne, uviedol primátor
mesta Ján Blcháč. „Sme radi,
že sa nám podarilo investíciu
dotiahnuť do konca a od budú-
ceho roka sa naplno prejaví jej
priaznivý vplyv,“ dodal.

Investor, spoločnosť LMT,
a. s., člen skupiny COFELY,
spustí plnú prevádzku novej ko-
tolne od začiatku budúceho
roka. Teplo z biomasy bude po-
tom tvoriť tretinu jej celkovej
produkcie. Celková úspora pre
obyvateľov pri predpokladanej
spotrebe tepla tristotisíc giga-
joulov dosiahne približne 300-ti-
síc eur ročne. 

„Ak vychádzame zo súčas-
ných cien tepla, priemerná
štvorčlenná rodina ušetrí ročne
na spotrebe tepla viac než tisíc
korún, teda 35 eur,“ informoval
Miroslav Pajchl, riaditeľ divízie
výroby a distribúcie energií sku-
piny COFELY, ktorá prevádzku-
je tepelné hospodárstvo v Lip-
tovskom Mikuláši. Rozšírenie

palivovej základne na výrobu
tepla prinesie viacero pozitív.
„Zníži závislosť od dodávok
zemného plynu, čo bude mať
priaznivý vplyv nielen na cenu,
ale aj stabilitu dodávok,“ vysve-
tlil. 

Ako zdôraznil, výroba energií
z obnoviteľných zdrojov je navy-
še ekologickejšia a využíva lo-
kálne suroviny, čo má významný
vplyv na rozvoj lokálneho hos-
podárstva. Projekt kotolne na
drevnú štiepku realizuje spoloč-
nosť LMT, člen skupiny COFE-

LY, od polovice tohto roka. Po-
lovicu investície hradí dotácia zo
štrukturálnych fondov Európ-
skej únie, zvyšok firma financuje
prostredníctvom komerčného
úveru od Tatra banky. Celková
výška investície presiahla
2,9 milióna eur. 

Spoločnosť LMT vyrába a di-
stribuuje teplo a teplú vodu na
území Lipovského Mikuláša.
Patrí do skupiny COFELY, ktorá
poskytuje komplexné energetic-
ké služby a správu nehnuteľnos-
tí vo viac než 60 krajinách sveta.
Na Slovensku prevádzkuje aj te-
pelné hospodárstvo v Brezovej
pod Bradlom, Moldave nad
Bodvou a bratislavských mest-
ských častiach Ružinov a Rača.

v.

Farárovi Vladimírovi Kunovi udelili čestné občianstvo in memoriam
pôsobenie v oblasti športu, Kar-
lovi Iljovi Dvořákovi za významný
prínos v oblasti publicistiky a re-
vitalizácie mestskej TV Liptov.
Daniele Hroncová – Faklová
bola navrhnutá na ocenenie za
dlhoročnú prácu v Múzeu J.
Kráľa a prezentáciu mesta. Má-
ria Filková si získala pozornosť
mesta zdravotnou starostlivos-
ťou a ľudským prístupom k pa-
cientom. Plaketu dostal aj Miro-
slav Kasprzyk, a to pri príležitos-

ti 25. výročia umeleckej činnos-
ti a za vedenie Štúdia pantomí-
my Kasprzyk. Božena Šimková
ma na pamätnom liste napísaný
text „za svedomitú a obetavú pe-
dagogickú činnosť“. Tibor
Trunkvalter zasa prispel k rozvo-
ju školstva v meste Liptovský Mi-
kuláš a posledným oceneným je
Pavol Bolvanský, ktorý osobne
prispel k rozvoju verejnej sprá-
vy.

lm.

V Liptovskom Mikuláši 
už testujú teplo z biomasy

Foto: archív MsÚ
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Ministerstvo kultúry a cestov-
ného ruchu rozhodlo o ďalšom
osude zámočku na ulici
M. M. Hodžu, ktorého majiteľ
žiadal o vydanie povolenia na
jeho zrúcanie. Ministerstvo po-
tvrdilo rozhodnutie Pamiatkové-
ho úradu SR, ktorý vyhlásilo zá-
moček za národnú kultúrnu pa-
miatku.

„Je to vynikajúca správa,
pretože zámoček pri pošte je
jedným z architektonických
skvostov a zároveň symbolov
nášho mesta a bola by škoda,
keby sme oň mali prísť,“ prezra-
dil primátor L. Mikuláša Ján
Blcháč, ktorý spolu s vedením
radnice iniciovali petíciu pre zá-

chranu vilky. „Od občanov som
sa dozvedel, že majiteľ tejto vil-
ky má úmysel zbúrať ju. Navrhli

sme preto
Pamiatkové-
mu úradu
SR, aby ob-
jekt vyhlásil
za národnú
kultúrnu pa-
miatku,“ vy-
svetlil primá-
tor.

Pamiatko-
vý úrad žia-
dosti mesta
v y h o v e l
a v polovici
júla vyhlásil

zámoček za národnú kultúrnu
pamiatku. Vtedajší majiteľ zá-
močku však podal voči tomuto

vyhláseniu odvolanie. V uplynu-
lých dňoch aj vďaka iniciatíve
vedenia mesta a spísanej petí-
cii, do ktorej sa zapojilo viac ako
1100 Mikulášanov, ministerstvo
kultúry odvolanie majiteľa zá-
močku zamietlo. Historická bu-
dova Stodolovej vilky je definitív-
ne kultúrnou pamiatkou. „Toto
rozhodnutie je konečné a ne-
možno sa proti nemu odvolať,“
vysvetlil Branislav Rezník zo
sekcie kultúrneho dedičstva Mi-
nisterstva kultúry a cestovného
ruchu Slovenskej republiky. 

Zámoček bol postavený pre
Dr. Emila Stodolu ako „letohrá-
dok“ Stodolovcov v roku 1902.

red.

Vyhlásenie zvonice v Demänovej za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku a 180. výročie jej
vybudovania si obyvatelia pripomenuli po-
čas slávnosti začiatkom novembra. Primátor
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč na zvonici
zároveň odhalil pamätnú tabuľu. 

Zvonicu v liptovskomikulášskej mestskej
časti Demänová vyhlásil Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky 20.
mája 2010 za národnú kul-
túrnu pamiatku. V tomto
roku si zvonička zároveň pri-
pomína 180. výročie od
svojho vybudovania.

Iniciátorkou vlaňajšieho
obnovenia drevenice a jej
vyhlásenia za národnú kul-
túrnu pamiatku bola Zuzana
Kubáňová. „Som veľmi
šťastná, že v minulom roku
došlo k obnove zvoničky
a k jej vyhláseniu za národnú
kultúrnu pamiatku. Zvoničku
stavali moji praprastarí rodi-
čia. Vynaložila som veľa úsi-
lia z úcty k tým, ktorí vložili
um a srdce pri výstavbe zvo-
ničky,“ povedala. 

„Zvonica v Demänovej neušla pozornosti
ľudí, ktorí tu žijú a má pre nich veľkú hodno-
tu. Chceli ju mať peknú a tak ju začali opra-
vovať. Som rada, že zvonica má svoje mies-
to v Ústrednom pamiatkovom zozname. Te-
raz je tu krásny pamiatkarsky sviatok. Ľudia
to vnútorne cítia, čo považujem za dôležité,“
skonštatovala Katarína Kosová, generálna
riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky. 

Primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč bol prekvapený veľkým záujmom ob-
čanov o slávnosť. „Pri obnove zvoničky a jej
vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku sa
spojila iniciatíva občanov a mesta. Súvisí to
s našim postojom ku všetkému, čo je histo-
rické. Prišla nám tiež radostná správa z mi-
nisterstva kultúry a cestovného ruchu, ktoré

rozhodlo o tom, že zámoček oproti pošte sa
stane národnou kultúrnou pamiatkou,“ pri-
pomenul primátor.

Evanjelický farár Marián Bochnička infor-
moval, že na obnovu zvoničky sa vyzbierali
ľudia, prispelo tiež mesto zo svojho rozpoč-
tu. „Ľudia v Demänovej chceli kostol, na kto-
rý si dlho šetrili. Rozhodli sa, že peniaze

dajú na zvoničku. Vieme, v akom stave sú na
Slovensku národné kultúrne pamiatky. Všet-
ci čakajú len na pomoc od štátu. V tomto
prípade prišla obnova od ľudí, ktorí si zvo-
ničku budú viac vážiť,“ povedal Marián
Bochnička.

„Zvonička je veľmi významným nielen cir-
kevným, ale aj kultúrnym symbolom Demä-
novej. Verím, že si k nej cestu čoraz častej-
šie budú nachádzať aj turisti,“ vyslovil žela-
nie Štefan Ganoczy, poslanec mestského
zastupiteľstva za Demänovú a Bodice.

Zvonica bola postavená v roku 1830 s fi-
nančným prispením miestnej šľachtickej ro-
diny Kubíniovcov. Predstavuje jednopriesto-
rovú stavbu postavenú na štvorcovom pôdo-
ryse s rámovou konštrukciou z vonkajšej
strany obloženou vertikálnym doskovým ob-
kladom s bohatým dekorom. Tento tvorí lišta

so zuborezom okolo vstupných dvier a pod
podlomenicou, prebiehajúca po celom ob-
vode zvonice. Na vonkajšom obklade zvo-
novej izbice je uplatnená ornamentálna štyli-
zovaná vyrezávaná výzdoba a motív slepej
balustrády.

Na nároží je náznak vyrezávanej ušnice.
V exteriéri zvonovú izbicu od prízemia odde-

ľuje plytká podlomenica
a jej pôdorys je čiastočne
odsadený a menší ako na
prízemí. Na každej strane iz-
bice je v strede umiestnené
zvukové okno s polkruho-
vým ukončením a drevenou
žalúziou. V zvonici sú
umiestnené dva zvony odlia-
te firmou z Brna Manoušek
a spol. v roku 1925, ktoré
nahradili pôvodné zvony,
zrekvirované počas 1. sve-
tovej vojny. 

Zvonicu zdobí kríž s Dávi-
dovou hviezdou ako pamiat-
kou na finančnú podporu vý-
stavby zvonice židovským
obchodníkom.

Objekt zvonice sa zachoval takmer v pô-
vodnej intaktnej podobe, hoci absolvoval
viaceré stavebné intervencie, ktoré sa však
orientovali predovšetkým na výmenu opotre-
bovanej hmoty a zachovali jeho tvarovo-
hmotovú podstatu, tak, ako tomu bolo
i v roku 2009, kedy sa uskutočnila komplex-
ná obnova objektu, zameraná na najmä dre-
vené doskové opláštenie. 

Drevená zvonica v Demänovej je typic-
kým príkladom menšieho vidieckeho sakrál-
neho objektu z obdobia prvej tretiny 19. sto-
ročia, ktorý svojimi stavebnými kvalitami do-
plnenými umelecko-remeselným stvárnením
a dominantným umiestnením v intraviláne
obce disponuje architektonickou, historic-
kou, umelecko-remeselnou, urbanistickou
a spoločenskou hodnotou.

lm.

Oslávili vyhlásenie zvonice za národnú kultúrnu pamiatku

O osude Stodolovej vilky je rozhodnuté,
ruku k dielu priložili aj Mikulášania

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Radnica v Liptovskom Miku-
láši vyčarila úsmev na perách
34 šťastlivcom, ktorí mali poda-
né žiadosti o pridelenie bytu.
Byty si záujemcovia žrebovali
z obálok priamo na mestskom
úrade.

„Urobili sme radosť desiat-
kam rodín, ich emócie, keď si
vyžrebovali obálku a našli v nej
číslo bytu, boli neopísateľné.
Mnohí z nich čakajú na pridele-
nie bytu už dlhší čas. Za posled-
né obdobie evidujeme približne
550 žiadostí o pridelenie mest-
ského nájomného bytu,“ prezra-
dil šéf radnice v Liptovskom Mi-
kuláši Ján Blcháč.

Komisia vybrala zo žiadate-
ľov tých, ktorí spĺňali všetky
podmienky na získanie bytu.
Z 55 ľudí, ktorí splnili všetky
podmienky, dostali byt 34.

„Niektoré obálky boli prázdne,
v iných bol lístok s konkrétnym
číslom bytu a poschodím. Tí,
ktorí si byt nevyžrebovali, budú
prednostne zaradení do Ďalšie-
ho žrebovania o byty, ktoré sa
uvoľnia,“ vysvetlila bližšie vedú-

ca odboru sociálne-
ho, bytového a zdra-
votníctva na Mest-
skom úrade v Liptov-
skom Mikuláši Erika
Sabaková.

„Myslím si, že
systém žrebovania je
správny. Po toľkých
rokoch, čo mám po-
danú žiadosť dúfam,
že na mňa padne

šťastie,“ povedala pani Tomáši-
ková, ktorá si nakoniec svoj vy-
snívaný jednoizbový byt v novej
bytovke aj vyžrebovala.

Nájomcovia si medzi sebou
byty vymieňať nesmú. Do bytov-
ky v Palúdzke sa budú môcť na-
sťahovať začiatkom budúceho
roka. Záujemcovia o dvojizbové
byty by mohli zaplatiť mesačné
nájomné bez služieb do výšky
130 eur, za väčšie byty predpo-
kladá radnica nájom okolo
182 eur. „Výška nájomného
bude schvaľovaná mestským
zastupiteľstvom až po odkúpení

Primátor Ján Blcháč sa ako jeden zo štyroch pozva-
ných predstaviteľov samospráv stretol s Nórskym kráľom
Haraldom V., ktorý koncom októbra navštívil Slovensko.:
„Aj do budúcnosti bude mesto schopné implementovať
prostriedky z nórskych finančných mechanizmov.“

So splnomocnencom vlády
SR pre územnú samosprávu, in-
tegrovaný manažment povodí
a krajiny Martinom Kováčom sa
stretol v diskusii v priestoroch
mestského úradu primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján Blcháč,
viceprimátor Pavel Bobák, sta-
rostovia mikulášskych obcí
a predstavitelia zainteresova-
ných inštitúcií. Témou stretnutia
boli protipovodňové opatrenia
krajiny a samotného Liptovského
Mikuláša s príslušnými obcami.

„V tomto roku boli v mnohých
obciach nášho okresu dopady
tohtoročných zrážok veľmi kri-
tické. Dochádzalo ku kolíznym
situáciám a naše mesto si zo-
bralo za povinnosť pristupovať
zodpovedne k riešeniu tejto pro-
blematiky,“ priblížil primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján Blcháč.

Mesto reagovalo na povodne
stretnutiami pracovných tímov,
ktoré analyzovali vzniknutú si-

tuáciu v oblastiach dopravy, poľ-
nohospodárstva, venovali sa aj
širokej oblasti lesov a vodných
tokov. 

„Hovorili sme aj o udržiavaní
vody v intraviláne a jej racionál-
nom obhospodarovaní. Do pod-
kladov máp sme zaznačili skut-
kový stav, aby sme vedeli, čo je
v koho správe. Dôležitá je v tom-
to smere totiž spolupráca a ko-
ordinácia, pretože vytvoriť proti-
povodňové opatrenia je dlhodo-
bý proces,“ prezradil viceprimá-
tor Pavel Bobák, ktorého vyja-
drenie utvrdil aj splnomocnenec
Kováč. „Existuje veľký potenciál
redukcie rizík povodní, východi-
skom je vzájomná spolupráca,“
potvrdil.

Starostovia a prítomní na di-
skusii zámer programu protipo-
vodňových opatrení podporili
a vyjadrili presvedčenie, že sa
pripravovaný dokument stane
realitou. lm.

Radnica prideľovala byty

Do konca novembra majú
obyvatelia Liptovského Mikuláša
možnosť využiť atraktívnu ponu-
ku zakúpenia si Liptov Region
Card len za 1 euro. Touto kúpou
ušetria na karte až deväť eur,
môžu vďaka nej tiež čerpať zľa-
vy vo výške 5 až 50 percent na
produktoch a službách cestov-
ného ruchu v regióne.

„Je to istá forma zvýhodnenia
obyvateľov, ktorí majú trvalý po-
byt v členskom meste či obci
Klastra Liptov. Pre občanov ná-
šho mesta sme pripravili aj extra
balík zliav – s predložením karty
môžu získať zľavu na mestskú
plaváreň vo výške 24 percent
a maximálne päťpercentná zľava
ich čaká aj na vybrané predsta-
venia, ktoré ponúka program
Domu kultúry v Liptovskom Miku-
láši,“ priblížil primátor Liptovské-
ho Mikuláša Ján Blcháč, ktorý
inicioval založenie Klastra Liptov.

Zľavová karta Klastra Liptov
zahŕňa zníženie cien na viac ako
35 produktoch cestovného ru-
chu. Držitelia tejto karty majú
možnosť lacnejšie sa najesť vo

vybraných reštauráciách či za
menej nakúpiť vo konkrétnych
predajniach. Múzeum Janka
Kráľa v Liptovskom Mikuláši po-
núka majiteľom karty napríklad
expozíciu Súd s Jánošíkom až
o 50 percent lacnejšie. Okrú-
hlych 20 percent môžu tiež
s kartou ušetriť záujemcovia
o sprievodcovské služby mes-
tom Liptovský Mikuláš, ktoré po-
núka miestne Informačné cen-
turm. Atraktívne zľavy s Liptov
Region Card získajú aj milovníci
športu, ktorí si chodia zahrať do
miestnej Liptov Arény. 

Zľavová karta platí počas
zimnej a nasledujúcej letnej tu-
ristickej sezóny až do 14. no-
vembra nasledujúceho roku.
Podmienkou jej získania za
1 euro je trvalý pobyt v Liptov-
skom Mikuláši, ktoré je člen-
ským mestom Klastra Liptov. 

Kompletné informácie o pro-
duktoch a službách, na ktoré si
môžete uplatniť zľavu s Liptov
Region Card, poskytuje stránka
www.visitliptov.sk v sekcii služby.

v.

bytovky do vlastníctva mesta.
Predpokladaný termín je január
2011,“ priblížila predsedníčka
komisie sociálnej a bytovej Mar-
ta Voštináková, ktorá viedla žre-
bovanie bytov.

Noví nájomcovia si vyžrebo-
vali zo siedmich jednoizbových

a z 26 dvojizbových bytov. Je-
den z bytov je bezbariérový. Na-
chádza sa v nich kuchynská lin-
ka, vybavená kúpeľňa aj toaleta.
Vykurované sú elektricky a patrí
k nim aj 27 parkovacích miest.
Nájomcovia budú môcť využívať
tri výťahy. v.

Liptov Region Card 
pre miestnych len za 1 euro

So splnomocnencom vlády diskutoval
primátor aj starostovia obcí

Foto: archív MsÚ
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Doprava je jedným z kľúčových fak-
torov rozvoja každého mesta, regiónu
i celej spoločnosti. Bez kvalitnej cest-
nej siete nemôže doprava efektívne
fungovať. Priamy vplyv dopravnej politi-
ky Európskej únie na dopravnú politiku
štátu a dopravnú politiku mesta je jed-
noznačne definovaný. Preto sa aj mes-
to Liptovský Mikuláš tejto dôležitej ob-
lasti života spoločnosti venuje systema-
ticky. Vedenie mesta si pritom uvedo-
muje tú skutočnosť, že doprava nie je
cieľom, ale prostriedkom hospodárske-
ho rozvoja a základným predpokladom
k dosiahnutiu sociálnej a regionálnej
súdržnosti. Mesto Liptovský Mikuláš aj
celý liptovský región sa nachádza pria-
mo na európskom dopravnom koridore.
Hlavnú dopravnú os tvorí diaľnica D1
a cesta č. I/18. Významnou pozemnou
komunikáciou je cesta č. II/584, ktorá
spája Demänovskú dolinu s oblasťou
severného brehu Liptovskej Mary,
s Oravou a Poľskou republikou. 

Preložkou železnice 
sa otvoria nové možnosti

Vedenie miestnej radnice aktívne podpo-
ruje rozhodnutie, že v rámci modernizácie
a rozvoja železničnej trate sa uskutoční jej
preloženie na južnú stranu mesta. Tým sa
vytvorí spoločný dopravný koridor s diaľni-
cou. „Táto skutočnosť má pre rozvoj mesta
veľký význam. To, že dôjde k vybudovaniu
modernej železničnej trate s menšími nega-
tívnymi vplyvmi na mesto, k výstavbe novej
železničnej stanice Liptovský Mikuláš s eu-
rópskymi štandardami, je len jedným z pozi-
tívnych ukazovateľov konečného riešenia.
Pre dopravný systém mesta je dôležitá vyvo-
laná investícia tzv. južného cestného ob-

chvatu – preložky cesty č. I/18. Preložka
železničnej trate do nového dopravného ko-
ridoru umožní využiť opustený úsek želez-
ničnej trate na vybudovanie zbernej miest-
nej komunikácie, ktorá vytvorí priaznivé pod-
mienky jednak pre ďalší rozvoj mesta na
jeho severnom okraji a jednak komunikačne
prepojí sídlisko Podbreziny vrátane priľa-
hlých obcí s regionálnou cestnou sieťou,“
vysvetlil bližšie primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč. Podľa neho tak dôjde k od-
ľahčeniu dopravy na ceste č. I/18 a k zvýše-
niu bezpečnosti účastníkov cestnej premáv-
ky. Záujem o využitie opusteného úseku exi-
stujúcej železničnej trate prejavilo vedenie
mesta oficiálnou žiadosťou adresovanou Že-
lezniciam Slovenskej republiky. 

Diaľničná križovatka 
pri Závažnej Porube nie je aktuálna

Pôvodný zámer vybudovania diaľničnej
križovatky pri Závažnej Porube, v súvislosti
s modernizáciou železničnej trate v novom
koridore, už nie je aktuálny a nahradil sa
úplne novou koncepciou riešenia cestnej
siete mesta. „Ďalšie pripojenie mesta na
diaľnicu bude práve prostredníctvom na-
vrhovanej preložky štátnej cesty 1/18 do
súbehu s preložkou železnice a je premos-
tením ponad diaľnicu a Váh v Okoličnom.
Presmerovanie tranzitnej najmä nákladnej
dopravy na južnú, resp. severnú stranu
mesta vytvorí optimálne podmienky pre
nové dopravné riešenie „prieťahu“ mestom
zmenou kategórie cesty na obslužnú komu-
nikáciu s prvkami upokojenia dynamickej
dopravy a bezpečnejším dopravným priesto-
rom pre peších a cyklistov,“ prezradil vice-
primátor mesta Liptovský Mikuláš Pavel Bo-
bák. Výsledkom bude ucelený dopravný
systém. Zložený bude z dopravného okruhu

umiestneného po obvode mesta a prieč-
nych prepojení, ktoré budú mať zbernú
a obslužnú funkciu. Tieto prepojenia umož-
nia vykonať určité obmedzenia a upokojenia
dopravy. Výsledný efekt nového komunikač-
ného systému mesta je v tom, že presmeru-
je dopravu, ktorá nemá vzťah priamo k cent-
ru mesta na jeho okraje. Uvoľnená „kapaci-
ta“ tak bude slúžiť cieľovej doprave do šir-
šieho centra mesta a nebude si vyžadovať
radikálne zásahy do existujúcej štruktúry
mesta ani rozširovanie existujúceho doprav-
ného priestoru na úkor iných aktivít.

Radnica myslí aj na cyklistov
Doprava má okrem pozitívnej stránky aj

negatívne vplyvy, a to najmä na obytné pro-
stredie. Mesto preto venuje pozornosť aj ne-
motoristickej – cyklistickej doprave. Radni-
ca rieši predovšetkým podmienky pre cy-
klistov, ktorí využívajú bicykel ako dopravný
prostriedok do zamestnania, do školy
a vzhľadom na atraktívne podmienky mesta
a celého Liptova sa venuje aj rekreačnej cy-
klistike. Zárukou riešenia tejto problematiky
je schválený Územný generel dopravy. V sú-
lade s týmto dokumentom je aj projekt na vý-
stavbu cyklochodníka, na ktorý už bolo vy-
dané stavebné povolenie. Radnica sa ho
chystá po nábreží Váhu a Smrečianky reali-
zovať v najbližšom období. Spracovaním
tohto projektu mesto odštartovalo koordino-
vané budovanie cyklistickej infraštruktúry na
území mesta s možnosťami napojenia aj na
nadregionálne cyklistické trasy.

Radnica zabezpečuje 
kvalitné parkovacie podmienky
Mobilitu v meste v rozhodujúcej miere

ovplyvňuje parkovanie vozidiel. Cieľom par-
kovacej politiky mesta je preto maximálne

zabezpečiť potreby statickej
dopravy. „V centre mesta ne-
gatívne ovplyvňuje parkovacie
možnosti najmä zmena účelu
existujúcich nebytových prie-
storov - prevádzkarní na prie-
story s výrazne väčšími nárok-
mi na dopravnú obsluhu. Vyš-
šia intenzita dopravy potom
vyvoláva väčší dopyt po par-
kovacích miestach. Zlepšenie
parkovacích podmienok je

Perspektívy dopravy a parkovania v meste
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Do Mikuláša prichádza 
konkrétny investor

Mesto Liptovský Mikuláš podpísalo so
spoločnosťou Roydon productions LTD me-
morandum o výstavbe nového závodu. V zá-
vode chce spoločnosť vyrábať bionaftu
a kryštalickú fruktózu. Z rokovaní s investo-
rom vyplýva, že výstavbou tohto závodu
vznikne minimálne ďalších 200 pracovných
miest. „Je to pozitívna správa v čase, keď
v iných mestách nezamestnanosť stúpa,
nám sa podarilo prilákať nového investora,
ktorý zabezpečí robotu pre dve stovky Miku-
lášanov,“ zdôraznil primátor Blcháč. K vý-
stavbe by mohlo dôjsť už v priebehu roku
2011. 

Akcie vodárov zamestnávajú 
miestnych Mikulášanov

Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS)
do dvoch rokov vybuduje v niektorých ob-
ciach mikulášskeho okresu kanalizáciu
a čistiarne odpadových vôd za 67,5 milióna
eur. Táto suma predstavuje v starých koru-
nách vyše dve miliardy. Budovaním kanali-
začných sietí a čističiek získajú prácu de-
siatky robotníkov, ktorých zamestnávajú mi-
kulášske firmy. Subdodávateľmi prác pre
spoločnosť LVS bude totiž práve šesť miku-
lášskych firiem. Miliardové investície tak
ostanú v meste a eurá za zrealizovanie akcií
sa dostanú do peňaženiek Mikulášanov.
„V čase nedostatku práce v stavebníctve je
to fantastická správa k stabilizácii zamestna-
nosti v našom meste a regióne,“ skonštato-
val primátor.

Pracovné miesta vzniknú 
v priemyselných parkoch

V rámci podpory zamestnanosti zabez-
pečila radnica scelenie pozemkov a pripra-
vila projekt na vybudovanie dvoch priemy-
selných parkov. Vedenie mesta tak vytvorilo
podmienky vhodné pre realizáciu priemysel-

ných parkov a do pripravených lokalít hne-
dého a zeleného priemyselného parku hľa-
dajú nových investorov. „V Programe hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja mesta na
roky 2007 - 2013 sme ako hlavný cieľ v ob-
lasti podnikania zahrnuli vytvárať vhodné in-
vestičné prostredie, dobudovať hnedý prie-
myselný park a pripraviť atraktívnu ponuku
pre investorov. Zatiaľ sa nám naše plány
plnia. Ja verím, že onedlho spoločnými sila-
mi spolu s podnikateľskou sférou budeme
môcť skonštatovať, že pojem mesto pre
všetkých zahŕňa tiež mesto pre zamestnan-
cov a zamestnaných,“ zdôraznil primátor.
Priemyselnú zónu hnedého parku chce sú-
časné vedenie mesta vybudovať v Okolič-
nom na ľavom brehu Váhu. Vzniknúť tu majú
dve výrobné haly so šiestimi prevádzkami.
Pracovnú príležitosť by tu mohlo nájsť viac
ako 200 ľudí.

Investori prichádzajú, 
vznikajú obchodné centrá

Vďaka aktívnej politike vytvárania kvalit-
ných podmienok pre investorov vzniklo
v južnom meste obchodné centrum. Našlo
si tu zamestnanie vyše 300 ľudí. „V pred-
chádzajúcom období mesto nemalo investo-
rom čo ponúknuť. Dnes sú podmienky pre
prílev nových investorov kvalitné, snažíme
sa, aby mohli nájsť uplatnenie doma mladí
ľudia, aby nemuseli hľadať prácu v zahrani-
čí,“ povedala vedúca odboru stratégie, mar-
ketingu a regionálneho rozvoja Darina Bart-
ková.

Pozitívnym príkladom vytvárania pracov-
ných príležitostí je otvorenie STOP-SHOP-u,
kde našlo zamestnanie 200 obyvateľov
mesta.

Na severovýchode od Tesca má v do-
hľadnej budúcnosti vystavať svoje priestory
McDonald. „Ešte pred tromi rokmi táto spo-
ločnosť nemala záujem otvoriť prevádzku
v našom meste. Nemali tu vytvorené potreb-

né podmienky pre existenciu. Teraz
však prejavujú záujem o naše mesteč-
ko a to pre nás znamená len jedno, in-
vestori si začali uvedomovať rozmach
Liptovského Mikuláša a fakt, že v na-
šom meste to skutočne žije,“ povedal
primátor a dodal presvedčenie, že oži-
vením trhov sa zlepšia podmienky pre
zamestnávateľov, ktorí reštartujú svoju
výrobu a znovu zamestnajú tých, ktorí
teraz nedobrovoľne poberajú dávky
nezamestnanosti.

red.

Radnica podporuje prílev investorov 
a zvyšuje zamestnanosť v Liptovskom Mikuláši

možné zavedením celoplošnej regulácie
uličného a mimouličného parkovania, zlep-
šením dopravnej obsluhy znížením objemu
neželanej automobilovej dopravy a efektív-
nejším využívaním existujúcich parkovacích
plôch,“ vysvetlil vedúci odboru dopravy a ve-
rejných priestranstiev Miroslav Tuli. Radnica
pri každej rekonštrukcii komunikácie v cen-
trálnej mestskej zóne rieši aj zvýšenie kapa-
city parkovania osobných áut. Významným
príspevkom k budovaniu centrálnych parko-
vísk v meste sú aj novovybudované kapacity
pri nových obchodných centrách. 

Parkovanie na sídliskách
Zložitejšia situácia s parkovaním nastáva

na sídliskách. Kým v centre mesta je v pre-
važnej miere záujem o krátkodobé parkova-
nie, na sídliskách ide o dlhodobé odstavo-
vanie vozidiel. „Prvým systémovým krokom
pre riešenie problematiky parkovania bolo
spracovanie „Projektov regenerácie síd-
lisk“. Tie stanovili okrem iného maximálne
hranice využiteľnosti voľných plôch na úrov-
ňové parkovanie osobných motorových vo-
zidiel pri zachovaní prijateľnej rozlohy verej-
nej zelene, vyčlenení plôch pre detské ihris-
ká a pre umiestnenie kontajnerov na tuhý
komunálny odpad. Postupnosť krokov reali-
zácie bude v konečnom dôsledku závislá od
finančných zdrojov,“ priblížil viceprimátor
Pavel Bobák a dodal, že určitou cestou pre
urýchlenie výstavby parkovacích plôch je aj
forma združenia finančných prostriedkov
obyvateľov bytových domov s následným
časovo ohraničeným prenájmom parkova-
cích miest. Na tejto alternatíve možného rie-
šenia nedostatku parkovacích miest sa v sú-
časnosti pracuje. „Objektívne je však po-
trebné povedať, že úrovňové parkovanie ne-
vyrovná ponuku počtu parkovacích miest
s dopytom po parkovacích miestach. Na do-
siahnutie tejto úrovne, ktorá umožní zapojiť
do riešenia aj ďalšie formy regulácie parko-
vania, bude nevyhnutné súčasne s realizáci-
ou rozširovania parkovacích miest, na plo-
chách určených na riešenie statickej dopra-
vy, pristúpiť k výstavbe parkovacích domov
a inteligentných parkovacích systémov apli-
kovateľných na sídlisku s prijateľnými vstup-
nými finančnými nákladmi,“ dodal Pavel Bo-
bák. red.

Vhodné podmienky pre rozvoj podnikania vytvárali predstavitelia mesta počas
uplynulého obdobia a chystajú sa v tejto aktivite aj pokračovať. Aktívnou podporou
priemyslu, služieb a rozvojom cestovného ruchu i obchodu v Liptovskom Mikuláši
chcú aj naďalej bojovať s nezamestnanosťou. Hlavnou prioritou bude pre vedenie
radnice aj v nasledujúcom období zvyšovanie zamestnanosti. 

„Stabilnú ekonomiku nášho regiónu pomáhajú vo výraznej miere tvoriť podnika-
telia a noví investori. V období hospodárskej krízy nie je jednoduché získať inves-
torov, ktorí by mali záujem podnikať v meste. My sa však napriek tomu snažíme po-
máhať pri vyhľadaní lokalít, ktoré budú vhodné pre ich činnosť,“ povedal šéf rad-
nice Ján Blcháč.

Vizualizácia hnedého 
priemyselného parku v Okoličnom.

Foto: archív MsÚ
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Priestory radnice v Liptov-
skom Mikuláši zaplnili desiatky
nadčasových prác študentov ar-
chitektúry. Prezentujú predstavy
mladých ľudí o možnostiach vy-
užitia Liptovského Mikuláša ako
turistického centra. Výstavu Ví-
zie mesta Liptovský Mikuláš
otvoril v priestoroch miestneho
mestského úradu liptovskomi-
kulášsky viceprimátor Pavel Bo-
bák.

„Táto prezentácia prác archi-
tektonických štúdií študentov
Fakulty architektúry Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave
je výsledkom dlhoročnej spolu-
práce mesta s fakultou. Reagu-
je na oblasť turizmu a rozvoja
bývania,“ povedal viceprimátor
a zároveň architekt, ktorý vypra-
coval pre študentov zadania,
podľa ktorých riešili svoje pred-
stavy o ďalšom rozvoji mesta.

„Mesto L. Mikuláš vstupuje
do novej historickej etapy svoj-
ho rozvoja, pripravuje sa byť
mestom turistiky s jedinečnos-
ťou nového spojenia s vodou.
Stojí pred šancou ďalších zmien
stať sa bohatým mestom turisti-
ky,“ povedal Michal Šarafín, pe-
dagóg Fakulty architektúry Slo-
venskej technickej univerzity.

Štúdie mladých architektov
zohľadňujú možnosti nového
Územného plánu mesta Liptov-
ský Mikuláš. Ten plánuje prelo-
ženie železničnej trate, čím sa
otvorí cesta k využívaniu Liptov-

skej Mary. Doposiaľ bola trať
akousi bariérou medzi Liptov-
ským Mikulášom a vodnou ná-
držou .

„Museli sme kooperovať
s mestom, aby sme zistili, aké
vízie môžu študenti ponúknuť,“
prezradil pedagóg z Fakulty ar-
chitektúry STU Pavol Nahálka. 

Výstava prezentuje 30 ná-
vrhov využitia mesta ako centra
pri vode. „Navrhuje tiež mož-

nosti vy-
u ž i t i a
s e v e r -
n ý c h
rozvojo-
v ý c h
p l ô c h
L i p tov -
s k é h o
Mikulá-
ša pre
výhľado-
vú byto-
vú vý-
s t a v b u

ako aj revitalizáciu mestských
parkov, zelených oddychových
zón pozdĺž tokov Váhu, Smre-
čianky či Demänovky a tiež le-
soparku Háj-Nicovô,“ vysvetlil
bližšie architekt Pavel Bobák.

Medzi návrhmi študentov sa
nachádza napríklad nadčasový
hotel na vode, turistické info-
centrum na brehoch Liptovskej
Mary či rezidenčné bývanie. Ar-
chitekti sa pohrali aj s predsta-
vou vybudovania centra pre se-
niorov či relaxačno-kultúrneho
centra. Jedna zo študentiek vy-
tvorila multigalériu na Liptovskej
Mare. „Je to akýsi verejný prie-
stor pre ľudí, kde môžu tráviť
svoj voľný čas. Som rada, že
sme dostali možnosť prezento-
vať sa aj mimo akademickej
pôdy,“ povedala vystavujúca
študentka architektúry Michaela
Kesanová.

Výstavu Vízie mesta Liptov-
ský Mikuláš si môžete v priesto-
roch mestského úradu pozrieť
do konca roka 2010. lm.

Viac ako 30 jubilantom z Klu-
bu vojenských dôchodcov bla-
hoželal primátor Ján Blcháč
k okrúhlemu životnému jubileu.
K šťastiu im poprial predovšet-
kým zdravie a rodinnú pohodu.

„Vojenská komunita v našom
meste je veľmi významná. Zvlášť
vojenskí jubilanti, ktorí majú nad
60 rokov určite vo svojej vojen-
skej kariére prispeli pre mesto
mnohým či už pracovne, alebo

aj mimopracovne,“ povedal pri-
mátor Ján Blcháč.

V programe pre oslávencov
bolo aj vystúpenie spevokolu
z Klubu seniorov II. pod vede-
ním Michala Kotiana.

„Takto sa stretávame každo-
ročne, aby sme jubilantom za-
spievali veľa zdravia,“ ukončil
predseda Klubu vojenských dô-
chodcov Peter Kramarčík.

red.

Rozpočet pre viac ako 50
obcí z okresu Liptovský Miku-
láš, ktoré sa združujú v Spoloč-
nom obecnom úrade, schválili
starostova na svojom novem-
brovom zasadnutí. Návrh roz-
počtu na rok 2011 vo výške 177
095 eur predpokladá vynalože-
nie 154 634 eur z prostriedkov
na chod stavebného spoločné-
ho úradu a pre oblasť regionál-
neho rozvoja vyčlenili ekonómo-
via 17 437 eur.

„Na radnici v Liptovskom Mi-
kuláši zabezpečujú niektorí pra-
covníci výkon úloh pre obyvate-
ľov obcí, ktorú sú združené

v Spoločnom obecnom úrade.
Obce potom za tieto služby pla-
tia mestu. Predpokladáme, že
náklady na výkon týchto úloh
bude vo výške upraveného roz-
počtu,“ vysvetlila chod a finan-
covanie Spoločného obecného
úradu Miroslava Kanderová
z oddelenia financií, daní
a miezd na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši.

Pre rok 2010 bol určený roz-
počet vo výške 171 495 eur, čo
je o 5 600 eur menej. Spoločný
obecný úrad vznikol v roku
2006, združuje 53 obcí.

v.

Najstaršej obyvateľke mesta
blahoželal aj Vašo Patejdl

Študenti vystavujú vízie 
rozvoja L. Mikuláša

Jubilanti z Klubu vojenských
dôchodcov oslavovali

Najstaršia obyvateľka Liptov-
ského Mikuláša, Mária Hliniča-
nová z Ploštína, oslávila v týchto
dňoch 102 narodeniny.

K sviatku jej prišiel zablaho-
želať aj člen legendárnej sloven-
skej skupiny Elán, Vašo Patejdl.
„Som veľmi rád, že som pani
Hličanovej mohol zablahoželať
k takému významnému veku.
Priznám sa, že stretnutie s ňou
bolo pre mňa veľkým zážitkom.
Želám jej hlavne veľa pevného
zdravia a aby sa dožila ešte veľa

veľa rokov,“ prezradil Vašo Pa-
tejdl.

Dojatej oslávenkyni zaželal
najmä veľa zdravia a spokojnosti
aj primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč s predsedníčkou
občianskeho klubu v Ploštíne
Soňou Čupkovou.

„Som veľmi šťastná, že ste
mi prišli zablahoželať. Zo srdca
vám želám všetko dobré vo va-
šom živote,“ povedala gratulan-
tom najstaršia Mikulášanka.

lm.

Starostovia zo Spoločného
obecného úradu schválili 

návrh rozpočtu

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Spoluprácu medzi mestom Liptovský Mi-
kuláš a Židovskou náboženskou obcou oce-
nil na stretnutí s primátorom Jánom Blchá-
čom člen prezídia Ústredného zväzu židov-
ských náboženských obcí Juraj Turčan. 

„L. Mikuláš je pre nás srdcovou záležitos-
ťou, pretože tu je postavená synagóga, ktorá
je jednou z najkrajších, čo sa týka historické-
ho vzhľadu. V koordinácii s mestom sme na
synagóge urobili zatiaľ opravy havarijného
stavu. Máme však s pánom primátorom a ve-
dením mesta spoločný záujem, aby sa tento
objekt zrekonštruoval a začal využívať pre
kultúrne a spoločenské účely,“ ubezpečil
Turčan, ktorý dodal, že nevyhnutné finančné
prostriedky na komplexnú rekonštrukciu his-
toricky vzácneho objektu by chceli získať
z externých finančných zdrojov.

„Zvlášť v posledných rokoch je spolu-
práca s liptovskomikulášskym vedením
nadštandardná. Kedykoľvek sme prišli
s návrhom, boli sme prijatí a sú zrejmé aj
výsledky,“ dodal Juraj Turčan.

Mesto v rámci spolupráce so židovskou
náboženskou obcou opravilo aj chodník
cez areál židovského cintorína a chystá tiež
ďalšie jeho úpravy.

„Máme jasný zámer vybudovať zo židov-
ského cintorína miesto pre oddych obyva-
teľov mesta i návštevníkov. Chceme tu ešte
osadiť pamätník a kamene, ktoré budú pri-
pomínať, že tu bol židovský cintorín,“ prezra-
dil primátor Liptovského Mikuláša ďalšie plá-
ny miestnej samosprávy a dodal, že sa rad-
nica chystá aj na inštaláciu verejného osvet-
lenia a osadenie lavičiek.

V Liptovskom Mikuláši bola v minulosti
jedna z najsilnejších židovských nábožen-
ských obcí na Slovensku, ktorých bolo spo-
lu 246. Dnes už v meste židovská nábo-
ženská obec neexistuje.

v.

Multifunkčnú halu Liptov Aré-
na v Ráztokách využívajú obyva-
telia i mesto naplno. Uskutočňu-
jú sa tu spoločenské a športové
podujatia, z ktorých majú mno-
hé celoslovenskú, a dokonca
medzinárodnú úroveň.

„Len v tomto roku sa v multi-
funkčnej hale konali tri medziná-
rodné podujatia, tri majstrovstvá
sveta a desiatky akcií, ktoré na-
vštívili ľudia z celého regiónu.
Všetky tieto aktivity robia nie len
dobré meno nášmu mestu, pre-
tože doposiaľ mesto takúto
možnosť poskytovať multifunkč-
né priestory pre podujatia na
medzinárodnej úrovni nemalo,
ale tieto aktivity nám tiež zarába-
jú peniažky,“ prezradil primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč.

Za tento rok zaznamenala
radnica zisk z Liptov Arény pri-
bližne 7 500 eur. „Mali sme tu
otvárací i záverečný ceremoniál
Majstrovstiev sveta v cezpoľ-
nom behu, konali sa tu tento rok
dve medzinárodné výstavy a do-
konca sa tu odohral medziná-

rodný futsalový turnaj. Okrem
toho tu realizujeme koncerty,
množstvo návštevníkov prišlo na
Majstrovstvá Slovenska v Hip
Hope a Show Dance. Štyrikrát
ročne sa tu organizujú volejba-
lové turnaje a takýchto aktivít by
sme mohli vymenovávať,“ zdô-
raznil riaditeľ Liptov Arény Jaro-
slav Smitka.

Multifunkčnú halu postavila
radnica za primátorovania Jána
Blcháča v roku 2008. Hala je
viacúčelovým športovým a kul-
túrnospoločenským zariadením
európskej úrovne s hracou plo-
chou 1900 m2 vyhovujúcou pre
medzinárodné súťaže. Sú tu
ihriská určené na všetky loptové
hry, tenis, bedminton či miesto
na fitnes. Kapacita je 230 miest
na sedenie na hlavnej tribúne
a 800 miest na prenosnej tribú-
ne. K dispozícii je aj parkovisko
s kapacitou 600 parkovacích
miest. Okrem športových turna-
jov poskytne hala priestor na
športové vyžitie obyvateľov
a možnosť organizácie koncer-
tov či seminárov. v.

Mladí ľudia v Liptovskom Mi-
kuláši sa môžu stretávať v prie-
storoch miestneho Posádkové-
ho domu armády. Radnica za-
bezpečila pre mládež klubovňu,
bez ktorej sa doposiaľ nemali
mladí kde stretávať.

„Počas stretnutí so študent-
mi som sa dozvedel, že sa po
škole nemajú kde schádzať. Ne-
mali spoločný priestor pre di-
skusie, zoznamovanie sa či spo-
ločné aktivity. Poskytli sme im
preto možnosť využiť miestnosť
v posádkovom dome, kde sa
budú môcť pokojne stretávať
a rozvíjať svoju činnosť,“ priblížil
primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč.

V klubovni pre mládež od
15 rokov si môžu spoločne po-
debatovať, zorganizovať štu-
dentské akcie či pozrieť si film
alebo sa zahrať spoločenské
hry. V priestoroch sa nachádza
televízor, DVD prehrávač i malá
knižnica, ktorú by chcelo vede-
nie z Klubu mladých v budúc-
nosti rozšíriť. 

„Nechceme, aby bol klub
mládeže uzatvorenou skupinou
ľudí, prísť sem môže ktokoľvek

odkiaľkoľvek. Dvere klubovne
sú otvorené pre všetkých,“ pre-
zradila koordinátorka Klubu mla-
dých Michaela Jankyová.

Klubovňa bude k dispozícii
po vyučovaní počas pracovných
dní. Stretávať sa tu bude aj štu-
dentský parlament.

„Je fajn, že sa tu môžeme
stretnúť a porovnať, čo kto chys-
tá na svojej škole a spolu zorga-
nizovať akcie pre všetkých štu-
dentov v meste. Doteraz sme
nemali takú možnosť, stretávali
sme sa len jednotlivo v študent-
ských radách na školách,“ vy-
svetlila Zuzana Turoňová, tre-
tiačka na miestnom gymnáziu.
Primátor Ján Blcháč odovzdal
študentom symbolický kľúč od
klubovne počas študentského
Mecheche, ktoré sa konalo
v Dome kultúry pri príležitosti
dňa študentov. Študenti jedno-
tlivých stredných škôl pripravili
pre seba bohatý kultúry pro-
gram. Nechýbal v ňom spev, ta-
nec, hudba či hovorené slovo.
Zlatým klincom večerného pro-
gramu bolo vystúpenie speváč-
ky Zdenky Prednej.

lm.

O Liptov Arénu je záujem, 
má medzinárodný význam

Mládež má k dispozícii 
zariadenú klubovňu

Židovská náboženská obec ocenila ústretovosť radnice

Na jubilejnom 30. ročníku
Liptovského maratónu sa v so-
botu 13. novembra zúčastnilo
rekordných 333 účastníkov.
Pretekári z viacerých krajín prišli
zdolať 42 kilometrovú trať. 

Najrýchlejším bežcom bol
Poliak Krysztof Bartkiewicz s ča-
som 2 hodiny 37 minút 46 se-
kúnd. Liptovský je jeho desiaty
vyhratý maratón. „Začal som
v rýchlom tempe, nebol som si
totiž istý, či dobehnem. Až na je-

denástom kilometri som zistil, že
mám náskok a mám šancu vy-
hrať,“ popísal víťaz, ktorý odbe-
hol už viac ako 80 maratónov. 

V kategórii žien sa na prvom
mieste umiestnila Češka Adéla
Esentierová s časom 3 hodiny
16 minút 15 sekúnd. Najlepším
Liptákom bol Ružomberčan Ró-
bert Bíreš s umiestnením na
12. priečke. Do cieľa pred krytú
mestskú plaváreň nedobehli
dvaja účastníci. red.

Liptovský maratón 
mal historickú účasť

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Na mieste schátranej bývalej
nábytkárskej fabriky vyrástlo
v Liptovskom Mikuláši nové ná-
kupné centrum STOP.SHOP.
Na Slovensku v poradí už ôsme
centrum s týmto názvom otvoril
za účasti tisícok návštevníkov

spoločne s investorom a zástup-
cami developerskej spoločnosti
aj primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč.

„Táto časť nášho mesta do-
stala novú podobu. To, že sa in-
vestor rozhodol realizovať tu ta-
kýto typ stavby je pre mňa zna-
mením, že investori vnímajú náš

Liptovský Mikuláš ako mesto,
kde to naozaj začína žiť, pretože
očakávajú, že sa im investície aj
vrátia,“ povedal primátor Blcháč.

STOP.SHOP centrum v Lip-
tovskom Mikuláši je v porovnaní
s ostatnými výnimočné. Má roz-

lohu až 13-tisíc metrov štvorco-
vých oproti štandardným cen-
trám s plochou približne 5-tisíc
štvorcov. Pod jeho strechou sa
nachádza približne 40 obchod-
ných značiek a ponúka rôzne
služby, možnosť nákupu potra-
vín, je tu obuv, oblečenie či
elektronika. 

Na pamätníku na vojnovom
cintoríne Háj Nicovô sa posled-
né tri mesiace konali dôležité re-
konštrukčné práce. Mesto za-

bezpečilo umelecko-remeselné
práce na centrálnom obelisku
i potrebnú výmenu obkladu.

„Zub času nahlodal pamätník
natoľko, že v ňom vznikali škáry,
ktoré pôsobením počasia, daž-
ďa a mrazov spôsobili postupné
rozpadávanie kamenných ob-
kladov. Takouto rekonštrukciou
od svojho vzniku ešte pamätník
neprešiel, komplexné zásahy sa
na ňom nerobili 50 rokov. Získa-
li sme finančné prostriedky as-
poň na základnú rekonštrukciu,
pripravujeme projekt na zabez-
pečenie financií potrebných na
ďalšiu etapu rekonštrukcie,“ pri-
blížil viceprimátor Liptovského
Mikuláša Pavel Bobák.

Vrchnú bronzovú časť pa-
mätníka zakonzervovali. Za-
blombovali pilón nemrznúcimi
zmesami. Poškodené sú však aj

vrchné terasy a opraviť treba
tiež kamenné zábradlia. 

„Pamätník na Háji Nicovô je
jedinečnou národno-historickou
pamiatkou a to nielen v rámci re-
giónu Liptov, ale aj v rámci Slo-
venska. Výnimočný je svojim
umiestnením, veľkosťou, monu-
mentalitou či architektonicko-ur-
banistickým a krajinárskym rie-
šením,“ vysvetlil bližšie Peter
Kulašík z Krajského pamiatko-
vého úradu v Žiline so sídlom
v Ružomberku.

Pamätník vznikol v roku
1961 a následne bol dobudova-
ný celý areál. Prvá etapa reštau-
rátorských prác na pamätníku
stála približne 20 tisíc eur. v.

Detské jasle na Komenské-
ho ulici v Liptovskom Mikuláši
budú mať od začiatku decemb-
ra tohto roka rozšírenú kapacitu
o ďalších štrnásť miest. Dôvo-
dom je veľký záujem rodičov
o umiestnenie detí v jasliach.

„Rodičia chodia do práce
a nemajú kde umiestniť deti.
Detské jasle sú pre nich veľkou
pomocou. Teraz máme k dispo-
zícii dve oddelenia, ktoré od de-
cembra rozšírime o ďalšie,“ vy-
svetlila vedúca detských jaslí
Iveta Kubáňová. 

Jedno oddelenie v detských
jasliach zatvorili v novembri
v roku 2004. Dôvodom bol níz-
ky záujem o umiestnenie detí
v detských jasliach. Súčasná

kapacita jaslí je 35 miest a ne-
ustále je naplnená na sto per-
cent. Po rozšírení sa tak kapaci-
ta dostane na úroveň 49 miest.

„Platby za detské jasle zostá-
vajú na pôvodnej výške. V prípa-
de zmeny zákona o rodičov-
skom príspevku sa bude uvažo-
vať o zmene platieb,“ doplnila
Erika Sabaková, vedúca odboru
sociálneho, bytového a zdravot-
níctva Mestského úradu v Lip-
tovskom Mikuláši. 

Podľa slov primátora Liptov-
ského Mikuláša Jána Blcháča
mesto venuje problematike det-
ských jaslí veľkú pozornosť.
„Mamičky nás upozornili na to,
že kapacita jaslí je nedostatoč-
ná, tak sme pristúpili k jej rozší-

reniu. Len ne-
dávno sme v ja-
sliach odovzdali
detičkám do uží-
vania vynovenú
terasu a postup-
ne vymieňame
staré okná za
moderné plasto-
vé. V týchto akti-
vitách budeme
určite pokračo-
vať,“ dodal pri-
mátor. red.

Kapacitu detských jaslí 
rozšíria o štrnásť miest

„V Liptovskom Mikuláši sa
nám podarilo vybudovať nielen
najväčšie nákupné centrum
v tomto meste, ale vďaka jeho
umiestneniu sa stane ľahko do-
stupné pre všetkých obyvate-
ľov,“ povedal manažér investor-
skej spoločnosti Torsten Kraul.

K centru patrí 242 vonkajších
parkovacích miest, nachádza sa
tu aj podzemná garáž s vyše
140 odstavnými plochami.

Súčasťou STOP.SHOPu je aj
potravinový reťazec COOP Jed-
nota SLovensko, ktorý tu otvoril
svoju prvú existujúcu prevádzku
pod novým názvom TEMPO. 

„Na 1264 metroch štvorco-
vých predajnej plochy ponúka-
me vyše 10 tisíc druhov výrob-
kov, prevažne od slovenských
výrobcov. Chceme tu ponúkať
dlhodobo výhodné a nízke ceny
oproti iným prevádzkam,“ pre-
zradil predseda predstavenstva
Ján Šlauka.

Na Slovensku sa obchodný
reťazec chystá otvoriť ďalších

sedem prevádzok s názvom
TEMPO, mikulášska je prvou.
Ponúka samostatné oddelenie
pre celiatikov a diabetikov, čo
ešte stále nie je bežné v kaž-
dom supermarkete. Ako službu
zákazníkom ponechali manažéri
spoločnosti aj duálne zobrazo-
vanie cien.

lm.

Pamätník na Háji Nicovô 
zrekonštruovali

Zo schátranej fabriky vzniklo moderné nákupné centrum

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Od začiatku novembra môžu
ľudia bez domova v Liptovskom
Mikuláši tráviť studené noci
v nocľahárni Komunitného cent-
ra v Hlbokom. Za ubytovanie na
jednu noc zaplatia 50 centov.

„V minulom roku sme zariadi-
li nocľaháreň novým nábytkom.
Predĺžili sme tiež prevádzkovú
dobu, návštevníci môžu zostať
až do ôsmej ráno. Záleží nám na
tom, aby zimu prežili v teple
a pohodlí,“ priblížil primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján Blcháč.

Nocľaháreň má kapacitu
12 lôžok, štyri z nich sú určené
pre ženy. Záujemcovia sa môžu
ubytovať o siedmej hodine ve-
čer. „Odkedy sme nocľaháreň
otvorili, máme šiestich pravidel-
ných klientov. Keď sa však po-
časie zhorší, očakávame, že sa
kapacita naplní,“ povedala Viera
Kočtúchová z Komunitného
centra v Hlbokom. 

Príjem klientov má na starosti
nočný strážnik, ktorý dohliada aj
na poriadok a bezpečnosť v prie-
storoch nocľahárne. Podmien-
kou pre záujemcov o ubytovanie
je podrobiť sa dychovej skúške.
Pre tých, ktorí budú pod vplyvom
alkoholu, zostanú dvere nocľa-
hárne v daný deň zatvorené. 

Priestory nocľahárne ponú-
kajú ľuďom bez domova mož-
nosť osprchovať sa, uvariť si
v kuchynke teplý čaj či jedlo,
ktoré si prinesú so sebou. K dis-
pozícii majú aj práčovňu. 

Nocľaháreň v Komunitnom
centre v Hlbokom môžu využívať
bezdomovci nepretržite až do
konca apríla. lm.

Pamätnú plaketu odovzdal
primátor mesta Ján Blcháč spo-
lu s prednostom Mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši Ru-
dolfom Urbanovičom lekárovi
Gustávovi Zatkalíkovi. Stalo sa
tak pri príležitosti jeho životného
jubilea – šesťdesiat rokov.

Gustáv Zatkalík začal praco-
vať ako lekár v roku 1974. Od
tohto roku pôsobí ako lekár aj
pri mikulášskych hokejistoch,
o dva roky neskôr sa stáva čle-
nom Horskej služby. „Veľmi si
vážim pamätnú plaketu, ktorú
som dostal. Som milo prekva-
pený, že si v tomto smere pria-

telia na mňa spo-
menuli,“ povedal
Gustáv Zatkalík.

„Pán Zatkalík
sa už dlhé roky
stará zodpoved-
ne o naše hoke-
jové áčko. Záro-
veň pomáha
v Horskej službe
zachraňovať ži-
voty a zdravie
návštevníkov na-
šich hôr. Pri prí-
ležitosti životného jubilea sme
sa ho rozhodli oceniť aspoň ta-
kýmto symbolickým spôsobom.

Želáme mu veľa zdravia a úspe-
chov v pracovnom i v súkromnom
živote,“ povedal primátor. lm.

Z rozšíreného vybavenia jestvujúcich det-
ských ihrísk sa tešia deti v mestských čas-
tiach Liptovského Mikuláša Demä-
nová a Bodice. Samospráva na
nové hojdačky, domčeky či šmý-
kačky vyčlenila zo svojho rozpočtu
viac ako 24-tisíc eur. 

Mesto investovalo do rozšíre-
nia detských ihrísk aj v Iľanove,
v Ploštíne, v Liptovskej Ondrašo-
vej i v samotnom meste. Primátor
Ján Blcháč odovzdal do užívania
nové zariadenia v Demänovej
a v Bodiciach. 

„Ihriská sme dobudovali mo-
dernými zariadeniami. Verím, že
budú slúžiť čo najväčšiemu počtu
detí,“ povedal viceprimátor Liptov-
ského Mikuláša Pavel Bobák.

Podľa primátora Jána Blcháča ide o prí-
spevok mesta pre mladú generáciu. „Ihriská

sú komponované tak, že poslúžia najmlad-
ším i starším deťom. Aj takýmto spôsobom

chceme prispieť k tomu, aby deti
zmysluplne trávili voľný čas,“ zdô-
raznil primátor.

Poslanec mestského zastupi-
teľstva za Demänovú a Bodice
Štefan Ganoczy ocenil, že mesto
v rozpočte našlo financie na rozší-
renie ihrísk. „Ihriská pre mládež sú
veľmi potrebné a osožné. Som
presvedčený o tom, že deti v na-
šej mestskej časti ich využijú v ma-
ximálnej možnej miere. Verím, že
sa deti na nových zariadeniach
budú cítiť dobre a aj hravou for-
mou podporia rozvoj svojich pohy-
bových aktivít,“ uviedol poslanec.

red.

Beznádejne zaplnený Dom kultúry v Liptov-
skom Mikuláši bol dejiskom prvého ročníka podu-
jatia Sami sebe. Pripravili ho všetky kluby senio-
rov, ktoré pôsobia v Liptovskom Mikuláši.

„Vlani sme pripravili nultý ročník podujatia Sami
sebe. Jeho cieľom je dokázať, že aj seniori sú ak-
tívni a ochotní ukázať, čo vedia. Cením si, že si do-

kážu nájsť čas na nacvičenie programu, ktorí po-
tom odprezentujú pred verejnosťou,“ povedala
Oľga Lehotská, scenáristka a režisérka programu.

Podľa jej slov človek ani v jeseni života nemá
byť sám. „Dôkazom je aj náš program. Ak chceme
niečo vytvoriť, musíme sa stretávať,“ vysvetlila
Oľga Lehotská. 

V programe sa predstavilo 102 účastníkov
z deviatich klubov seniorov, ktoré pôsobia na úze-
mí mesta Liptovský Mikuláš. „Program pripravoval

každý z klubov seniorov
približne pol roka indivi-
duálne. Snažili sme sa,
aby bol čo najpestrejší.
Nechýbal tanec, spev, re-
citácia, ľudové či slovens-
ké piesne,“ skonštatovala
scenáristka a režisérka
programu, ktorej primátor
mesta Ján Blcháč odo-
vzdal pamätný list. Ten
dostali aj zástupcovia
všetkých klubov seniorov.

„Seniori pripravili ozaj
veľmi zaujímavý program,
ktorý sa musel páčiť kaž-

dému. Oceňujem takúto výbornú aktivitu. Pri pro-
grame som si výborne oddýchol a na chvíľu zaho-
dil starosti,“ povedal primátor. red.

Nocľaháreň 
v Hlbokom 

je už otvorená

V Demänovej a v Bodiciach rozšírili vybavenie detských ihrísk

Seniori na podujatí 
Sami sebe ukázali, čo vedia

Lekár dostal pamätnú plaketu

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ



MIKULÁŠ – informačný mesačník pre obyvateľov mesta. Vydané dňa 24. 11. 2010. Vydáva mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, tel. 5565 230,
fax: 5621 396, e-mail: v.capcikova@mikulas.sk. Sadzba a tlač: REPROservis Liptovský Mikuláš. Distribúcia: Slovenská pošta, a. s. Registroval: 
OÚ L. Mikuláš, č. 5/1995. Evidenčné číslo v MK SR: EV 3834/09. Náklad: 12 500 výtlačkov. Neprechádza jazykovou úpravou.

12 SPRAVODAJSTVO

Rekordných tisíc ľudí s miku-
lášskou čiapkou na hlave sa
druhú novembrovú nedeľu stret-
lo v bazénoch aquaparku Tatra-
landia. Pokúsili sa o vytvorenie
slovenského rekordu v kúpaní
sa s mikulášskou čiapkou.
„Nový, ustanovujúci slovenský
rekord je platný. Podľa vyjadre-
nia spoločnosti Slovenské re-
kordy dostane Tatralandia certi-
fikát po predložení dokumentá-
cie, fotografií, videozáznamu

a vyhlásenia svedkov,“ povedala
Lucia Hajkovská, marketingová
manažérka aquaparku.

Na rekorde sa zúčastnili Slo-
váci, Česi aj Poliaci, najmladší
účastník mal len 9 mesiacov
a najstarší 86 rokov. „Je to bom-
ba, sme tu prvýkrát a hneď taká-
to šou, sme radi, že sme sem
prišli a určite sa sem aj vrátime,“
povedal návštevník z Kvetosla-
vova.

Akciu v najväčšom sloven-
skom vodnom svete pod-
porilo aj mesto Liptovský
Mikuláš. „Takéto aktivity sú
dôležité na prilákanie ná-
vštevníkov, vďaka prítom-
nosti ktorých sa zvyšuje aj
počet turistov v našom
meste,“ zdôraznil primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč. lm.

Multifunkčná športová hala
LIPTOV ARÉNA v liptovskomiku-
lášskej mestskej časti Ráztoky
bola dejiskom jubilejného dvad-
siateho ročníka medzinárodnej
súťaže O pohár Liptova v mo-
dernej gymnastike.

Medzinárodná súťaž sa zača-
la minútou ticha za nedávno zos-
nulú dlhoročnú trénerku Vlastu
Fialovú. Potom už prišli na rad
vystúpenia mladých gymnastiek.

„Privítali sme viac ako se-
demdesiat pretekárok z piatich
štátov. Reprezentovali dvanásť
klubov,“ informoval Peter Mača-
la, riaditeľ pretekov, ktorý dodal,

že domáce pretekárky mali veľ-
mi kvalitnú konkurenciu. „Aj na-
priek tomu si gymnastky zo
Športového klubu v Liptovskom
Mikuláši veľmi úspešne počínali
v súťaži dvojíc. V štyroch kate-
góriách im patrili trikrát prvé
miesta.“

Popoludní najlepšie prete-
kárky dekoroval Rudolf Urbano-
vič, prednosta Mestského úra-
du v Liptovskom Mikuláši, spolu
s Ivanou Motolíkovou, prezi-
dentkou Slovenského zväzu
modernej gymnastiky a Tatianou
Sukhomlinovou, ktorá bola hlav-
nou rozhodkyňou pretekov. lm.

Výber československých futbalových re-
prezentantov pod vedením vynikajúceho bý-
valého kanoniera Jozefa Adamca sa stal ví-
ťazom futbalového turnaja O pohár primáto-
ra mesta.

Na druhom mieste skončil výber
Mestského futbalového klubu Tatran
Liptovský Mikuláš pred FC 34 Palúdzka
a výberom klubov z Liptovského Miku-
láša. Turnaj sa v LIPTOV ARÉNE usku-
točnil počas nedele 14. novembra.

„S priebehom turnaja môžeme vy-
sloviť maximálnu spokojnosť. Bolo pre
nás cťou, že sme v našej športovej pý-
che, v LIPTOV ARÉNE, mohli privítať
toľko výborných hráčov, ktorí písali fut-

balovú históriu,“ povedal primátor Liptovské-
ho Mikuláša Ján Blcháč.

Vo výbere československých reprezen-
tantov figurovali také zvučné mená ako

Glais, Petráš, Glonek, Obšitník, Praženica,
Šimon či Zelenský. Turnaj spolu s primáto-
rom Jánom Blcháčom otvoril poslanec Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky Robert Ka-

liňák a predseda Žilinského samo-
správneho kraja Juraj Blanár.

„Hrali sme vo veľmi príjemnom pro-
stredí. Hala je prekrásna, máte byť na
čo hrdí. Veľmi ma potešil aj pohľad na
nádherné slovenské hory a veľmi dobrí
ľudia. Čo sa týka športovej stránky,
podľa očakávania, sme zvíťazili. Ďaku-
jeme pánovi primátorovi za zorganizo-
vanie turnaja. Ak nás pozve, tak veľmi
radi prídeme aj o rok,“ povedal Jozef
Adamec. red.

Urobili rekord 
v kúpaní sa v čiapke

Pohár Liptova v modernej
gymnastike slávil jubileum

Zvíťazila partia bývalých československých reprezentantov

Zrekonštruovanú materskú
školu na Ulici Československej
brigády v Liptovskom Mikuláši
slávnostne odovzdali do užíva-
nia. Mesto na stavebné práce
získalo peniaze z fondov Európ-
skej únie.

Pásku na vynovenej škôlke
prestrihol primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč, poslanec
Národnej rady Slovenskej repu-
b l i k y
a pred-
s e d a
Sloven-
skej ná-
r o d n e j
s t r a n y
Ján Slo-
ta, zá-
s t u p c a
dodáva-
t e ľ s k e j
firmy Mi-
r o s l a v
K o p e r a
a riaditeľka materskej školy Mi-
roslava Erhardtová.

Mesto Liptovský Mikuláš
v tomto roku realizuje z fondov
Európskej aj tri rozsiahle moder-
nizácie základných škôl. „Sme
veľmi radi, že sme v problemati-
ke modernizácie našich škol-
ských zariadení urobili kus ro-
boty. Peniaze z únie sú pre nás
akoby darom, pretože okrem
päť percentnej spoluúčasti už
nič nefinancujeme. Takýmto
spôsobom šetríme peniaze
v mestskej pokladnici, ktoré po-
tom môžeme využiť na opravy
ciest, chodníkov či výstavbu no-
vých parkovacích miest,“ vysve-
tlil primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč.

„Vysoko oceňujem, že v Lip-
tovskom Mikuláši sa rekonštruu-
jú až štyri školské zariadenia.
Význam týchto investícií, finan-
covaných z eurofondov, netreba
podrobne vysvetľovať. Školy
zlepšia na niekoľko rokov svoju
životnosť, podstatným spôso-
bom sa skvalitňujú podmienky
pre mládež i zamestnancov,“
zdôraznil Ján Slota.

Materskú školu navštevuje
v tomto období 171 detí. „Po sta-
vebných úpravách máme krásnu
materskú školu. Ďakujeme všet-
kým, ktorí sa postarali o to, že sa
zlepšili podmienky nielen pre de-
tičky, ale i pre všetkých zamest-
nancov. S predchádzajúcim sta-
vom pred rekonštrukciou sa to
vôbec nedá porovnať,“ zhodnoti-
la riaditeľka materskej školy Mi-
roslava Erhardtová.

Celková hodnota stavebných
prác dosiahla výšku 455 tisíc
eur. „Z fondov Európskej únie
mesto získalo nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške 432-
tisíc eur,“ informovala Lucia Cu-
kerová, projektová manažérka
mesta. v.

Deti sa tešia z vynovenej škôlky

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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