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Nemám
Nemám slogan,
slogan,
radšej konám!
Vážení spoluobčania!
Tak, ako každý rok,
aj na konci tohto
aktuálneho si
dovoľujem prihovoriť
sa vám touto
formou a v krátkosti vám predostrieť
výsledky mojej práce
poslanca mestského zastupiteľstva.
Na nasledujúcich stranách prinášam
stručný prehľad niektorých aktivít, ktoré
sa podarilo zrealizovať.
Ako je u mňa zvykom už z minulosti,
uvádzam len tie, ktoré boli realizované
na základe mnou písomne predložených
podnetov, požiadaviek alebo interpelácií, ktoré som predostrel na rokovaniach
mestského zastupiteľstva.
Ďakujem každému, kto mi je akoukoľvek formou nápomocný pri postupnom
zveľaďovaní nášho sídliska i Vitálišoviec.
V tiráži na poslednej strane nájdete kontakty, prostredníctvom ktorých mi môžete
adresovať návrhy, podnety, pripomienky...
Ďakujem za každý jeden z nich.
Pokojné prežitie vianočných sviatkov
a úspešný rok 2022!
S úctou Michal Paška,
poslanec Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši
za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan

Obzretie sa za rokom 2021:
Informačný leták poslanca
mestského zastupiteľstva
Michala Pašku

Po rokoch posilnené víkendové vlakové
spojenie, čaká nás však ešte veľa práce
Od nedele 12. decembra 2021 vstúpil do platnosti nový grafikon vlakovej dopravy. Priniesol aj mierne zlepšenie spojenia zo
železničnej zastávky v Okoličnom počas víkendov a sviatkov.
Osobný vlak OS 3403 s odchodom zo Žiliny o 5:18 hod doteraz
končil v Lipt. Mikuláši. Od 12. decembra 2021 počas víkendov
jazdí po Lipt. Hrádok (Lipt. Mikuláš 6:58 hod, Okoličné 7:02
hod, Podtureň 7:06 hod, Lipt. Hrádok 7:10 hod).
Z Lipt. Hrádku počas víkendov jazdí do Žiliny osobný vlak OS
3412. V Lipt. Hrádku začína o 9:25 hod (Podtureň 9:29 hod,
December
2020 do
Okoličné 9:33 hod). Z Lipt. Mikuláša o 9:39
hod pokračuje
Žiliny, kde má príchod o 11:34 hod.
Po „x“ rokoch sa tak mierne zlepší víkendové ranné spojenie
do Lipt. Hrádku a bude možnosť dopoludnia cestovať
z Okoličného vlakom smerom do Žiliny. Problematiku
zlepšenia vlakového spojenia som s kompetentnými riešil
viac ako rok a pol.
Pre Podbreziny je blízkosť železničnej zastávky veľkou výhodou, no vlakov by mohlo jazdiť ešte viac. Veľa z nich začína
alebo končí v Lipt. Mikuláši, pričom do Lipt. Hrádku je to len
11 vlakokilometrov.
Práve o možnosti takéhoto zlepšenia (niektoré vlaky by nezačínali / nekončili v Lipt. Mikuláši, ale v Lipt. Hrádku, čím by sa
zlepšilo aj spojenie cez Okoličné) som hovoril aj s ministrom
dopravy Andrejom Doležalom a o tejto téme ešte budeme
debatovať.
Určite aj o zlepšení ranného vlakového spojenia do Popradu
nielen počas pracovných dní, ale aj víkendov.

Obnova lavičiek
na Žiarskej ulici

Pre väčší poriadok v navštevovanej
lokalite pribudli nádoby na odpadky

Tabule na smútočné oznámenia

Vo vnútrobloku ulíc Žiarska a Za traťou pribudlo
šesť nových lavičiek.
Nahradili doterajšie štyri
v tejto lokalite, o ktorých
odstránenie som
požiadal kvôli ich
postupnému opotrebovaniu.
Nové lavičky už nie sú
umiestnené priamo pod
oknami jednotlivých
bytoviek, ale pri chodníkoch, nová lavička je
k dispozícii aj pri
detskom ihrisku.

Pri dvoch lávkach ponad Smrečianku (pri vleku a pri
športovom areáli) vo Vitálišovciach boli osadené štyri
nádoby na odpadky (z každej strany lávky jedna).
Doteraz v tejto lokalite, ktorá je častým miestom
prechádzok, športovania či venčenia psov, chýbali
a s odpadom v rukách bolo treba dlho kráčať
k najbližšiemu košu.
Dve nádoby boli premiestnené z podchodu na
Garbiarskej ulici (boli tam tri nádoby zbytočne blízko
vedľa seba) a jedna z autobusovej zastávky pri
Kauflande (kde boli vedľa seba dve nádoby).
Jedna nádoba je nová.

Na sídlisku sú už
k dispozícii dve tabule
na smútočné oznámenia: jedna sa nachádza
na objekte nákupného
centra na Smrečianskej
ulici, druhá na objekte
kotolne na Hruškovej
ulici (blízko obchodu)
v hornej časti Podbrezín.
Doteraz takéto tabule na sídlisku chýbali.
Smútočné oznámenia
boli často nalepené
napríklad na skle predajne potravín, čo som
som nepovažoval za
veľmi dôstojné...
Tabule sa dajú zatvoriť,
no na ich otvorenie nie
je potrebný kľúčik, stačí
len potiahnuť za držiak.
Umiestniť oznam sa tak
dá kedykoľvek.

Na ihrisku sa dá zahrať,
aj keď už je von skôr tma
Jednoduchou úpravou a zmenou
jestvujúceho typu svietidla sa podarilo
dosiahnuť osvetlenie ďalšieho detského ihriska: tentoraz vo vnútrobloku ulíc
Hrušková a Pod Slivkou.
Niekedy ozaj stačí len nápad, aby sa
za minimálne náklady dalo zrealizovať
niečo, čo pomôže. Poďakovanie
na tomto mieste patrí šikovným elektrikárom z Verejnoprospešných služieb,
ktorí takéto nápady dokázali pretaviť
do reality.

Pohodlnejšie cez priechod pre chodcov
Lepší prechod s kočíkmi či pre imobilných spoluobčanov zabezpečí opravené napojenie chodníka
s frekventovaným priechodom pre chodcov
na Obslužnej ulici (z obidvoch strán).
Po rokoch užívania už bolo poškodené napojenie
z betónu i zo zámkovej dlažby. Potrebnou úpravou
prešiel i trativod.
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Stroje na cvičenie pribudli pri ihriskách
Dva stroje na cvičenie pribudli pri detskom ihrisku
na Jefremovskej ulici a rovnaký počet pri detskom
ihrisku vo vnútrobloku ulíc Žiarska / Za Traťou.
Mesto Liptovský Mikuláš som oslovil s myšlienkou, aby sa do výzvy Žilinského
samosprávneho kraja na získanie príspevku z Regionálnych dotácií zapojilo
s mojim projektom na osadenie štyroch strojov na cvičenie. Ďakujem za konštruktívny prístup a spoluprácu počas celej doby prípravy projektu.
Podarilo sa získať 3000 eur, mesto Liptovský Mikuláš projekt spolufinancovalo.
Stroje dodala a osadila spoločnosť VAPO floor s.r.o. - ďakujem za spoluprácu.

Stojiská
na kontajnery

Upravené boli kontajnerové stojiská pri križovatke na Lipovej ulici
(pri vstupe do tejto časti
sídliska ozaj nevyzerali
esteticky - viď horná
foto) a na Morušovej ulici, oproti vybudovanému
parkovisku.

Plochy vydržia dlhšie
Trhliny na asfaltových ihriskách
s basketbalovými košmi boli zaliate
asfaltovou emulziou - tá zabráni
tvorbe výtlkov v zimnom období.

Bezbariérový priechod pri škole
Bezbariérová úprava chodníka pred priechodom pre
chodcov pri základnej škole nadviazala vlaňajšie
práce na opačnej strane cesty, kedy bol predĺžený
chodník od autobusovej zastávky k priechodu.

Cez víkendy lepší prestup z rýchlikov

Spojovací chodník pri bytovke

Prax ukázala, že autobusy zo stanice nie sú cez
víkendy úplne optimálne nastavené k rýchlikom.
Napríklad rýchlik 767 TATRAN príde do Liptovského
Mikuláša o 7:56 hod, rýchlik 602 TATRAN o 8:03 hod.
Doteraz išiel autobus na Podbreziny o 8:00 hod, čo
pri malom meškaní nestíhali ani cestujúci
z rýchlika 767 a z rýchlika 602 už vôbec nie.
Od júnovej zmeny cestovných poriadkov odchádza
cez víkendy autobus zo stanice na Podbreziny o
desať minút neskôr ako pôvodne. Rovnaký systém je
aj pri ďalších víkendových
spojoch, ktoré nadväzujú
na príchod rýchlikov
(o 6:10 hod, 8:10 hod, 10:10
hod, 12:10 hod, 14:10 hod,
16:10 hod a 18:10 hod).
Za spoluprácu ďakujem
dopravcovi ARRIVA Liorbus, a.s.

Spojovací chodník pribudol na Jefremovskej ulici.
Chodci už nebudú musieť chodiť po tráve alebo
pomedzi zaparkované autá, aby sa dostali k jestvujúcemu chodníku pri zmodernizovanej bytovke.

Nemám slogan, radšej konám !
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Osvetlenie lávky
pre peších
Lávka pri Jefremovskej
ulici (blízko zariadenia
pre seniorov) je
vo večerných hodinách
viditeľnejšia.
Elektrikári z Verejnoprospešných služieb
zrealizovali finančne
nenáročnú úpravu
jestvujúceho osvetlenia
pri chodníku - výmenu
svietidla a jeho lepšie
nasmerovanie.

Na asfalte je namaľované ihrisko
Mestský úrad som oslovil s myšlienkou odstránenia
nevyužívanej asfaltovej plochy vo vnútrobloku Žiarskej ulice (basketbalové ihrisko je o pár metrov ďalej),
ktorú by nahradila zeleň.
Po spoločnej debate padlo rozhodnutie o realizácii
maľovaného detského ihriska. Jeho súčasťou
sú rôzne obrazce, ktoré deťom poskytnú priestor
na hry či súťaže .

Lavičky
pri zastávkach
Tri lavičky pribudli pri
autobusovej zastávke
v Okoličnom, ktorú
využíva aj veľa pracujúcich i študentov z nášho
sídliska, po jednej na
ulici Novej (oproti Lidlu)
a na Borbisovej ulici.
Ide o lavičky, ktoré ešte
donedávna boli pri
dome kultúry (tam ich
nahradili nové).

Úpravy na železničnej zastávke
Železnice Slovenskej republiky som upozornil na
viaceré nedostatky na zastávke v Okoličnom. Tabule
s názvom stanice už boli vymenené, pribudla aj lavička. Verím, že železnice dodržia slovo v budúcom
roku asanujú objekt bývalých verejných toaliet.

Stojan na bicykle
Stojany na bicykle
postupne pribúdajú aj
pri detských ihriskách.
Tento rok sa tak stalo pri
detskom ihrisku a „vonkajšom fitku“ so 4 strojmi
na cvičenie pri vstupe
na „hornú“ pešiu zónu
na Podbrezinách.

Parkovacie plochy pribudli
na Morušovej ulici
Trpezlivosť nielen ruže, ale niekedy
aj plochy na parkovanie prináša.
Priznám sa, že táto moja požiadavka
už bola staršieho dáta, no v tomto
roku sa podarilo pristúpiť k jej
realizácii.
Na Morušovej ulici bolo vybudovaných osem parkovacích miest.

Aj tieto dve aktivity sa v roku 2021 podarilo zrealizovať
Na Jefremovskej a Obslužnej ulici Liptovská vodárenská spoločnosť upravila
okolie hydrantov a odstránila betónové skruže. Na Žiarskej ulici bol napravený
nesúlad medzi vodorovným a zvislým dopravným dopravným značením.
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