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Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Krásne leto
Máme krásne leto a prajeme si, aby vy-

držalo. Leto, kde bude príjemne teplo a pri 
vode pohoda, pritom občas spŕchne, aby 
trávička zostala zelená. Prečo nie? Júl nám 
takéto počasie z veľkej časti pripravil a mô-
žeme si ho želať aj na august.

V júli prišla do mesta aj iná dobrá správa. 
Po viac ako troch rokoch od schválenia 
(podpisu zmluvy) projektu na separačnú 
halu a dodanie súvisiacej technológie, 
vrátane áut pre Verejnoprospešné služ-
by, je už na podpise u ministra životného 
prostredia návrh zmluvy o nenávratnom 
finančnom príspevku  vo výške takmer 
2,5 milióna eur.

Po podaní žiadosti nasledoval nekoneč-
ný proces predkladania správ, rokovaní, 
intervencií, vysvetľovaní, hodnotení a vari-
ácií verejného obstarávania. Pri slovenskej 

schopnosti skomplikovať si ešte viac veci, 
ktoré sú už samé o sebe komplikované, sa 
nie je čomu čudovať. Ak k tomu prirátame, 
že projekt prešiel cez tri vládne garnitúry, 
tak tie tri roky ani nie sú tak dlho a ná-
klady pre mesto, vrátane 5-percentného 
spolufinancovania vo výške 125 tisíc eur, 
nie sú vysoké. Podobný proces prebieha aj 
v iných prípadoch financovania z fondov 
Európskej únie. To znamená, že európske 
finančné prostriedky za plánovacie obdo-
bie 2007-2013 sú síce zazmluvnené, teda 
„vyčerpané“ na takmer 90 %, ale reálne 
čerpanie je len na úrovni 53 %. A to ho-
vorím o takmer 11 miliardách eur. Preto 
vláda tak úporne bojuje, aby Slovensku 
bolo umožnené už spracované a schvále-
né projekty dokončiť až do roku 2016, aby 
nám neprepadli peniaze. Keďže nové pro-
jekty už takmer nie je možné predkladať 
a ani žiadne veľké výzvy sa nepredpokla-

dajú, je to jediná možná cesta. Verím však,  
že sa poučíme a pre obdobie 2014-2020 
Slovensko zvolí mechanizmy, ktoré umož-
nia efektívnejšiu realizáciu projektov spo-
lufinancovaných z EÚ.

A ešte jedna dobrá správa a pochvala. 
Tá patrí naším vodákom a organizačné-
mu tímu, ktorý pripravil naozaj špičkové 
a v histórii vodného slalomu najväčšie 
svetové podujatie, čo do počtu štartujú-
cich pretekárov aj zúčastnených krajín. 
Športoví vedúci jednotlivých krajín nešetri-
li slovami chvály a ani zástupcovia Medzi-
národnej kanoistickej federácie – ICF. Ak ku 
tomu prirátame 5 a pol hodiny priameho 
televízneho prenosu na STV 2 z vynovené-
ho Areálu vodného slalomu Ondreja Cibá-
ka, ako primátor mesta si nemôžem želať 
lepšiu reklamu pre Liptovský Mikuláš.  

 Alexander Slafkovský,
 primátor mesta

Liptovský Mikuláš má nových majstrov sveta vo vodnom slalome!
Areál vodného slalomu Ondre-

ja Cibáka bol počas Majstrov-
stiev sveta vo vodnom slalome 
juniorov a  pretekárov do 23 
rokov svedkom úspechu sloven-
ských reprezentantov. Medzi 
nimi bojovali o  cenné kovy aj 
mikulášske vodnoslalomárske 
nádeje. Celková bilancia slo-
venskej výpravy je po majstrov-
stvách viac ako úctyhodná. 

Deväť medailí, z toho päť zlatých, 
dve strieborné a dve bronzové po-
tvrdili, že Slovensko je vodnoslalo-
márskou veľmocou. Potešiteľnou 
je skutočnosť, že v kategóriách 
jednotlivcov sa stali majstrami 
sveta Mikulášania. V juniorskej K1 
talentovaný Jakub Grigar, v C1 do 
23 rokov Patrik Gajarský. Zlaté boli 
aj juniorské hliadky 3xC1 a 3xC2.

Význam majstrovstiev sveta, kto-
ré sa v našom meste konali od 16. 
do 21. júla, podčiarkla aj prítom-
nosť prezidenta republiky Ivana 
Gašparoviča. Záverečného cere-
moniálu sa zúčastnil aj župan Juraj 
Blanár. Podľa organizátorov boli 
majstrovstvá výnimočné z viace-
rých dôvodov. 

„Ešte nikdy sa na takomto šampi-
onáte či olympiáde nestretlo také 
množstvo štartujúcich preteká-
rov. Do Liptovského Mikuláša ich 
prišlo takmer šesťsto,“ konštatuje 

Alexander Slafkovský, predseda 
organizačného výboru a primá-
tor mesta. „Majstrovstvá priniesli 
regiónu i mestu zviditeľnenie, od-
hadujeme, že účastníci tu minuli 

niekoľko stotisíc eur. Čísla hovoria 
o asi desaťtisíc lôžkodňoch, ktoré 
si pretekári a ich sprievody objed-
nali a zaplatili,“ dodáva.

 Peter Lehotský

Patrik Gajarský  (vľavo) a Jakub Grigar – noví majstri sveta vo vodnom slalome z Liptovského Mikuláša.
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Vo štvrtok 27. júna sa poslanci mestského zastupiteľstva venovali 
programu obsiahnutom v šestnástich bodoch. Diskutovali a rozhod-
li o názvoch verejných priestranstiev, založení Mestského hasičského 
zboru, zámere elektronizácie samosprávy, zmenách územného plánu, 
predajoch prebytočného majetku či zmenách rozpočtu. 

Počas štvorhodinového stretnutia schválili mestskí poslanci názvy 
deviatich verejných priestranstiev v meste a v mestských častiach. V 
meste tak pribudne Park Ivana Laučíka, Park M. R. Martákovej či Park 
spomienok.

Na bezpečnosť obyvateľov Liptovského Mikuláša bude dohliadať 
Mestský hasičský zbor. Jeho založenie ukladá mestám zákon. Poslanci 
súhlasili so zmenou ekonomickej klasifikácie finančných prostriedkov 
určených na výstavbu nových dvanástich bytových jednotiek.

Mestské zastupiteľstvo podporilo zámer mesta prijať v Liptovskom 
Mikuláši projekt elektronizácie služieb alebo tzv. eGovernment, ktorý 
zjednoduší ‚papierovú‘ komunikáciu obyvateľov s mestskými inštitú-
ciami priamo z domu. Poslanci schválili aj predaj prebytočného majet-
ku mesta. -kel-

Z rokovania mestského zastupiteľstva

V Liptovskom Mikuláši dostalo 
deväť verejných priestranstiev 
svoj oficiálny názov. V meste tak 
pribudnú parky na počesť vý-
znamných rodákov Ivana Laučíka, 
M. R. Martákovej či Margity Dob-
rovičovej. 

K myšlienke pomenovať verejné 
priestranstvá mesto dospelo v pro-
cese pomenovávania  ulíc v jednot-
livých mestských častiach. „Tak ako 
mnoho ulíc v meste a mestských 
častiach nemalo svoje meno, ale-
bo iba ústne zaužívané pome-
novania, tak ani niektoré verejné 
priestranstvá doteraz nedostali svoj 
oficiálny názov. Naše mesto má 
množstvo významných osobností 
a miest, ktoré si zaslúžia, aby niesli 
ich mená,“  povedala Anna Rašiová, 
prednostka mestského úradu.

Miesto, ktoré hrdo nesie  meno 
básnika, publicistu a jedného z tro-
jice Osamelých bežcov  Ivana Laučí-
ka vzniklo na zelenom priestranstve 
pri Váhu na sídlisku Nábrežie Dr. 
Aurela Stodolu. Po poetke a drama-
tičke Márii Rázusovej Martákovej 
pomenovali park pri Rachmanino-
vom námestí,  park poetky Margity 
Dobrovičovej vznikol na Nábreží 4. 
apríla, Park Kubíniovcov v mestskej 
časti Demänová pomenovali po 
Mikulášovi Kubínim, významnom 
historikovi a archeológovi a Alexan-
drovi Kubínim, autorovi prvej uhor-
skej právnickej bibliografickej a le-
xikografickej práce. Na mape mesta 
pribudla tiež Rohonciho záhrada 
za Domom služieb v centre mesta, 
Park spomienok pri Štúrovej ulici, 
Iľanovský park v mestskej časti Iľa-

novo, Park Ladislava Matiašovského 
v Okoličnom a oficiálne vznikol aj 
názov Palúdžanský most, spájajúci 
centrum mesta s mestskou časťou 
Palúdzka.  

Názvy verejných priestranstiev na-
vrhla názvoslovná komisia zložená 
zo zamestnancov mesta, historikov 
či kulturológov. Pri pomenovávaní 
verejných priestranstiev komisia 
zohľadnila historicky zaužívané 
názvy, ktoré sú obyvateľom mesta 
blízke a majú historicky výpovednú 
hodnotu.

    „V  návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia, ktoré schválilo mestské 
zastupiteľstvo, sme nepomenovali 
všetky verejné priestranstvá. Nie je 
tam  zahrnutá napríklad časť Staré 
Mesto. Pomenovali sme tie lokality, 
ktoré boli v územnom pláne mesta 

Začiatkom mája obyvatelia Šte-
fánikovej ulice vyjadrili nespo-
kojnosť s plánovanou výstavbou 
polyfunkčného domu s dvomi 
bytmi, obchodnými priestormi a 
autoumyvárňou. Ich prevádzka by 
podľa obyvateľov blízkeho bytové-
ho domu znehodnotila ich životné 
podmienky. Investor po stretnutí s 
mestom a obyvateľmi prehodnotil 
svoj podnikateľský zámer a vyhovel 
námietkam budúcich susedov. 

„V pôvodnom projekte bola za-
kreslená dvojposchodová budova 
so suterénom a komínmi,“ pribli-
žuje hlavná architektka mesta Ta-
tiana Bachtíková. „Po rokovaniach 
investor predložil nový projekt, kto-
rý znížil budovu na jednoposcho-
dovú stavbu bez suterénu a otočil 
situovanie autoumyvárne súbežne 
s cestou II/584. Bude tu len jeden 
služobný byt a prevádzka čistenia 
interiérov,“ dodáva. Investor tak vý-

razne ponížil výšku budovy a v no-
vom projekte tiež doplnil akustickú 
bariéru, ktorá minimalizuje vplyv 
hluku z prevádzky a cesty. 

 „Oceňujem, že investor nenásto-
jil na svojich pôvodných plánoch a 
vyšiel obyvateľom v ústrety. Ukáza-
lo sa, že pri dobrej vôli a obojstran-
nom záujme o dialóg sa takéto si-
tuácie dajú riešiť,“ povedal primátor 
mesta Alexander Slafkovský.  
 Slávka Kellová

Pozitívne hospodárenie mes-
ta Liptovský Mikuláš v  minulom 
roku prinieslo možnosť realizácie 
viacerých väčších investičných 
akcií. V tomto roku sa podarilo za 
ušetrené prostriedky dobudovať 
druhú etapu cyklochodníka na 
sídlisku Nábrežie a  zrekonštruo-
vať vnútroblok na Straussovej uli-
ci v Palúdzke. 

Koncom mája sa začali práce na 
výstavbe novej cesty, chodníka 
a parkoviska na Ulici Pavla Straussa 
v Palúdzke. Verejnoprospešné služ-
by (VPS) tak nevľúdne štrkové par-
kovisko menia na moderné miesto 
na státie pre dvadsať vozidiel s no-
vým verejným osvetlením. „Bude to 
parkovisko európskeho štandardu 
s lapačom olejov,“ približuje Jozef 

Budeme mať Park Ivana Laučíka, rozhodli poslanci

Mesto prispelo k dohode obyvateľov s investorom

Nová cesta a chodník v Palúdzke 

označené ako zelené plochy,“ doda-
la Dana Guráňová, vedúca útvaru 
mládeže, športu a kultúry v Liptov-
skom Mikuláši.                                             -kel-

Klepáč, riaditeľ  VPS. 
S rozpočtovým nákladom 94-tisíc 

eur z prostriedkov mesta, tak VPS 
realizujú práce na poslednom štr-
kovom parkovisku v tejto lokalite. 
„Pri budovaní bytových domov sa 

nepočítalo s výstavbou  príjazdovej 
komunikácie a parkoviska. Po pät-
nástich rokoch sa aj táto časť mesta 
v priebehu augusta dočká nového 
parkoviska,“ dodáva primátor mes-
ta Alexander Slafkovský.                  -kel-
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Súdy potvrdili názor vedenia mesta, došlo k porušeniu zmluvy

Na Podbrezinách pribudnú ďalšie parkovacie miesta

Krajský súd v Žiline potvrdil roz-
sudok mikulášskeho okresného 
súdu medzi mestom a  poraden-
skou spoločnosťou. Spor, ktorý 
iniciovalo mesto, súvisel s  trans-
formáciou mestskej príspevkovej 
organizácie Verejnoprospešné 
služby. Vtedajšie vedenie mesta 
zaplatilo poradcovi v  roku 2010 
takmer 30-tisíc eur napriek tomu, 
že nedošlo k  úplnému naplneniu 
predmetu zmluvy. Poradca mal 
radiť mestu pri výbere strategic-
kého partnera pre mestskú orga-
nizáciu. Ten však v  pochybnom 
procese vybratý nebol. Poradca 
napriek tomu dostal zaplatenú 
celú sumu. Súdy teraz rozhodli, 
že z nej musí mestu vrátiť takmer 
12-tisíc eur.

Výber súkromného partnera, kto-
rý mal pre mesto dvadsať rokov 
zabezpečovať komunálne služby 
vrátane lukratívnej likvidácie odpa-
du, sa začal v roku 2009. Vtedajšie 
vedenie mesta podpísalo zmluvu 
o poradenstve s Českou spořitelnou 
v hodnote 30-tisíc eur. Podľa zmlu-
vy bola odmena poradcu rozdelená 
na dve časti. Prvá bola vyplatená 
po výbere užšej skupiny uchádza-
čov o poskytovanie komunálnych 
služieb. Druhú malo mesto uhradiť 
po ukončení výberu a určení víťaza. 
K jeho vyhláseniu však nikdy nedo-
šlo. Vtedajšie vedenie mesta však 
napriek tomu poradcovi zaplatilo aj 
druhú časť odmeny.

„Predošlé vedenie mesta poradco-
vi zaplatilo ešte pred naplnením da-
nej časti zmluvy,“ vysvetľuje dôvod 
úspešnej žaloby primátor Alexan-
der Slafkovský. Hľadanie strategic-
kého partnera pre Verejnoprospeš-
né služby (VPS) slovenské médiá aj 
vtedajšia opozícia označili za skrytú 

Mestské zastupiteľstvo v Liptov-
skom Mikuláši schválilo ako prípad 
osobitného zreteľa predaj pozem-
ku v tesnej blízkosti železničnej 
trate na sídlisku Podbreziny. Pod-
ľa dohody tu súkromný investor 
okrem umyvárne áut vybuduje 
pätnásť parkovacích miest. 

Súkromný investor sa obrátil na 
mesto so záujmom o odkúpenie 
mestského pozemku medzi že-
lezničnou traťou a cestou na síd-
lisku Podbreziny, na ktorom chce 
postaviť autoumyváreň. „Investor 
nás požiadal o podmienky, na zá-
klade ktorých by bolo odkúpenie 
pozemku možné. Dohodli sme sa, 
že ak ho odkúpi za cenu stanove-

nú znaleckým posudkom, budú 
s tým súhlasiť poslanci mesta a v 
tejto časti sídliska vybuduje nové 
verejné parkovacie miesta, je kúpa 
možná,“ približuje primátor mesta 
A. Slafkovský. Liptovskomikulášski 
poslanci na júnovom zastupiteľstve 
návrh predaja odsúhlasili. V spod-
nej časti sídliska tak na parcele ved-
ľa predávaného pozemku pribudne 
pätnásť nových parkovacích miest 
podľa projektu Regulácia sídliska 
Podbreziny.

Cena pozemku s výmerou 1100 
metrov štvorcových je podľa zna-
leckého posudku viac ako 22-tisíc 
eur. „Pri schvaľovaní predaja po-
zemku zavážilo zrejme to, že poze-

mok sa nachádza v lokalite, kde sa 
nepredpokladá ďalšia bytová zá-
stavba. Navyše, pozemok s parko-
vacími miestami ostáva majetkom 
mesta,“ dodáva A. Slafkovský.

V hornej časti Podbrezín zasa 
Liptovská vodárenská spoločnosť 
odstránila prebytočnú hydrofórovú 
stanicu. Jej zbúraním uvoľnila na 
Morušovej ulici pozemok mesta. 
Radnica na ňom vybuduje ďalšie 
miesta pre motoristov. Primátor 
A. Slafkovský odhaduje investíciu 
v tejto lokalite na asi 50-tisíc eur. 
„Parkovacie a odstavné plochy 
na pozemku, ktorý nám vodárne 
uvoľnili, vybudujeme ešte v tomto 
roku,“ dodal.     -kel-

privatizáciu tejto organizácie. 
Bývalý primátor Ján Blcháč ko-

mentoval pre TV Liptov vykona-
teľný rozsudok takto: „Poradenská 
spoločnosť odviedla kvalitnú prácu 
v plnom rozsahu zmluvy. Neviem, 
aké argumenty bral ctený súd do 
úvahy pri svojom rozhodovaní.“ 

„Aj keď zo súťaže víťaz nevzišiel, 
pretože ju mesto na odporúčanie 
poradcu zrušilo, ten dostal od mesta 
pod vedením Jána Blcháča zapla-
tené 12-tisíc eur za služby bez vý-
sledku,“ tvrdí A. Slafkovský. „Okres-
ný i krajský súd nám dali za pravdu 
v tom, že v roku 2010 mesto nema-
lo poradcovi druhú časť odmeny 
zaplatiť. Týmto krokom poškodilo 
občanov, vďaka rozhodnutiu súdov 
sme chybu napravili.“ dodal primá-
tor. Zároveň zopakoval svoj názor 
na skrytú privatizáciu VPS. „Služby 
tohto typu by mali ostať v rukách sa-
mosprávy. Súkromníkovi ide o zisk, 
mestskej organizácii stačí vyrovna-

né hospodárenie pri poskytovaní 
porovnateľných služieb.“

Mesto Liptovský Mikuláš spus-
tilo v roku 2009 proces nájdenia 
súkromníka, s ktorým by prevádz-
kovalo dvadsať rokov spoločný 
podnik starajúci sa o zabezpečova-
nie komunálnych služieb vrátane 
lukratívneho odvozu a likvidácie 
odpadu. Hodnota zákazky bola 
približne 16 miliónov eur. Cena za 
tieto služby podľa zadania súťaže 
mala byť až o 900-tisíc eur ročne 
vyššia ako príspevok mesta pre VPS 
na tieto činnosti. V roku 2010 pred-
stavoval sumu asi 2,5 milióna eur. 
Petíciu proti skrytej privatizácii VPS 
podpísalo v roku 2010 takmer tri ti-
síc občanov Liptovského Mikuláša. 
Obávali sa, že súkromný investor by 
kvôli zisku mohol neúmerne zdvih-
núť ceny za svoje služby, čo by v ko-
nečnom dôsledku zaplatili občania 
mesta z vlastných peňaženiek. 

Samotný výber partnera mal od 

začiatku komplikovaný priebeh.  
Na odporúčanie poradcu mesto ve-
rejnú súťaž zrušilo, aby ju vypísalo 
opäť. Zrušením súťaže však podľa 
súdov zanikol dôvod poradcovi za-
platiť druhú časť odmeny, vysúde-
ných 12-tisíc eur. Mesto po zrušení 
súťaž vyhlásilo opäť, do hry však 
vstúpil Úrad pre verejné obstaráva-
nie (ÚVO). Rozhodol, že mesto musí 
túto opakovanú súťaž zrušiť. 

Úrad v lete 2010 tvrdil, že mesto 
porušilo zákon a podmienky výbe-
ru partnera boli netransparentné. 
Našiel aj ďalších osem závažných 
porušení zákona o verejnom ob-
starávaní. Postup vtedajšieho vede-
nia mesta podľa úradu ohrozoval 
aj pravidlá čestnej hospodárskej 
súťaže. To s ÚVO nesúhlasilo a roz-
hodnutie napadlo na súde. Mesto 
neskôr žalobu stiahlo, obávalo sa 
zbytočných výdavkov súvisiacich 
so súdnym sporom. 

 Peter Lehotský

Jeden zo zakladateľov Ondrašovskej horičky oslávil 80 rokov
Okrúhlych osemdesiat rokov 

oslávil v utorok 2. júla Cyril Hrnčiar, 
bývalý funkcionár a vedúci inves-
tičného a stavebného odboru na 
niekdajšom Okresnom národnom 
výbore v Liptovskom Mikuláši. Ešte 
aj dnes aktívny obyvateľ Liptovskej 
Ondrašovej stál pri zrode známej 
Ondrašovskej horičky.  

Pri príležitosti okrúhleho jubilea 
prijal oslávenca primátor mesta 
Alexander Slafkovský, ktorý mu po-
ďakoval za dlhoročné aktivity pri 
rozvoji mesta odovzdaním pamät-
nej plakety.  

Cyril Hrnčiar dlhé roky pôsobil  
v radoch dobrovoľných hasičov  

v Liptovskej Ondrašovej, kde sa mu 
dostalo najvyššieho hasičského 
vyznamenania. Ako mestský fun- 
kcionár sa zaslúžil o rozvoj inves-
tičnej a bytovej výstavby v Liptov-
skom Mikuláši a Liptovskej On-
drašovej,  o realizáciu plynofikácie  
a rekonštrukciu vodovodného po-
trubia v spomínanej mestskej časti.

Celoživotná láska k športu ho pri-
viedla k založeniu obľúbeného be-
žeckého preteku Ondrašovská ho-
rička, ktorá tento rok napísala svoju 
tridsiatu kapitolu. „Ako poslanec za 
mestskú časť Liptovská Ondrašo-
vá sa chcem Cyrilovi Hrnčiarovi aj  
v mene tunajšieho Občianskeho 

výboru a všetkých dobrovoľných 
zložiek poďakovať za jeho celoživot-

nú prácu,“ povedal poslanec Jozef  
Gonda.     -kel-
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Mesto účinne pomáha sociálne slabším a znevýhodneným občanom
Liptovský Mikuláš vstúpil v 

septembri 2012 do národného 
projektu Terénna sociálna práca 
v  obciach, ktorým pomáha soci-
álne slabším a znevýhodneným 
obyvateľom mesta. Na spoločnom 
stretnutí si terénne pracovníčky zo 
Žilinského kraja vymenili skúse-
nosti  z každodennej praxe.  

Počas návštevy v Liptovskom Mi-
kuláši terénne pracovníčky navští-
vili osadu Hlboké, kde je koncen-
trácia sociálne znevýhodnených 
obyvateľov najvyššia. Okrem Hlbo-

kého sa na území mesta nachádza 
ďalších päť problematických častí. 
„Zvýšený výskyt sociálne slabších 
rodín máme v Palúdzke, na Prie-
myselnej ulici, v Okoličnom, na Vr-
bickej ulici a Ulici 1. mája. Od roku 
2012 s nami nadviazalo spoluprácu 
nových 76 rodín, ktorým sa snaží-
me pomáhať,“ priblížila Eva Jančuš-
ková, terénna sociálna pracovníčka 
z Liptovského Mikuláša. Napriek 
každodennej starostlivosti budú 
musieť viditeľné výsledky na seba 
ešte počkať. „Pre nás je však vý-

hra, keď zmeníme myslenie našich 
klientov, keď ich deti začnú chodiť 
do školy, matky začnú variť, keď si 
sami vedia vypísať tlačivá na úra-
doch a ďalšie drobnosti všedného 
dňa,“ dodáva E. Jančušková. 

Pomoc sociálne najslabším oby-
vateľom poskytuje mesto priamo 
v teréne už niekoľko rokov. Pred 
vstupom do národného projektu 
sa terénna sociálna práca reali-
zovala s finančnou spoluprácou 
mesta s Fondom sociálneho roz-
voja. Po septembri 2012 prevzal 

finančnú zodpovednosť samotný 
fond, ktorý takto pomáha dvadsia-
tim slovenským obciam a mestám.  
V Liptovskom Mikuláši pracuje 
priamo v teréne trojica ústretových 
žien. „Úprimne ľudsky oceňujem 
prácu, ktorú vykonávajú naše pra-
covníčky a ktorej výsledky budeme 
vidieť možno až o niekoľko generá-
cií. Bola som v Hlbokom a poznám 
podmienky, v akých pracujú,“ po-
vedala počas návštevy Anna Rašio-
vá, prednostka Mestského úradu  
v L. Mikuláši.     Slávka Kellová

Mesto Liptovský Mikuláš odhalí 
pamätnú tabuľu pri príležitosti 
45. výročia prepadnutia bývalého 
spoločného štátu Slovákov a  Če-
chov vojskami členských štátov 
Varšavského paktu. „August 1968 
zasiahol do života všetkých obča-
nov,“ hovorí primátor Alexander 
Slafkovský.

   Vojenský vpád vojsk piatich so-
cialistických krajín Varšavského 
paktu na čele so Sovietskym zvä-
zom v noci z 20. na 21. augusta 
1968 sa stretol počas prvého týžd-
ňa s tvrdým odporom. Najostrejšie 
prejavy odporu boli spojené s po-
kusom okupačných jednotiek ob-
sadiť budovu pražského rozhlasu. 

Odhalia pamätnú tabuľu k výročiu okupácie v roku 1968

Pri potýčkach v jeho okolí zahynulo 
tridsať ľudí a vyše tristo ich bolo 
zranených. V priebehu invázie bolo 
okupačnými vojskami zabitých 
alebo v dôsledku nehôd prišlo o 
život viac ako sto Čechov a Slová-
kov. Okupačné vojská zatkli členov 
vlády i predsedu parlamentu a od-
viezli ich do Moskvy.

Pamätnú tabuľu, ktorá bude pri-
pomínať smutné udalosti z au-
gusta 1968, odhalia na východnej 

stene Župného domu 21. augusta 
o 16.00 hod. „Práve po tejto ulici 
prechádzali sovietske tanky počas 
smutných dní našej novodobej his-
tórie,“ vysvetlil dôvod umiestnenia 
tabule A. Slafkovský. Po jej odhale-
ní sa v Múzeu Janka Kráľa uskutoč-
ní vernisáž výstavy, na ktorej budú 
prezentované fotografie súvisiace 
s augustom 1968 v našom meste.

 Peter Lehotský

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MÚZEUM JANKA KRÁLA

VÁS POZÝVAJÚ NA PODUJATIE

www.mjk.sk

AUGUST 1968 V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ  PREZENTÁCIA  DISKUSIA S PAMATNÍKMI

21. 8. 2013 o 17.00 hod.

MÚZEUM JANKA KRÁLA
NÁMESTIE OSLOBODITELOV 31
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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Virtuálna prechádzka po mest-
ských cintorínoch už bude možná 
aj v Liptovskom Mikuláši. Verejno-
prospešné služby v týchto dňoch 
pracujú na pasportizácii jedenás-
tich cintorínov. Po jej spustení budú 
môcť pozostalí virtuálne navštíviť 
hrobové miesto svojich blízkych, či 
im na diaľku zapáliť sviečku.    

„Elektronizáciou cintorínov chce-
me zvýšiť kvalitu poskytovaných 
služieb pre občanov. Táto služba je 
vo väčších mestách na Slovensku 
bežnou praxou,“ povedal primá-

Začiatkom júla opustila tento 
svet najstaršia obyvateľka Liptov-
ského Mikuláša Mária Hliničanová 
rod. Mláková. Milovníčka hokeja 
sa do posledného dňa tešila po-
merne dobrému zdraviu. Vo veku 
nedožitých 105 rokov si ju k sebe 
povolali sv. Cyril a Metod.  

Mária Hliničanová, ktorá celý 
život prežila v mestskej časti Ploš-
tín, sa narodila 2. novembra 1908. 
Čulá starenka si živo pamätala na 
roky svojej mladosti medzi dvomi 
svetovými vojnami. Ako vyučená 
krajčírka sa stala priekopníčkou 
prvých bavlnených košieľ  v Lip-
tove, ktoré po vojne postupne 
nahrádzali ľanové oblečenie. 
Vyznačovala sa tiež zručnosťou 
v ručných prácach. Po sebe zane-
chala množstvo krásnych háčko-
vaných a vyšívaných častí obleče-
nia, dečiek či obrusov.  

Neodmysliteľnou súčasťou jej 
života bol hokej, ku ktorému ju 
priviedla pravnučka – hráčka žen-
ského tímu HK 32 Liptovský Mi-
kuláš. Často ju bolo vidieť na zá-
pasoch a v minulom roku priamo 
na štadióne klubu oslávila osem-
desiat  rokov hokeja v meste. „Do 
posledného dňa bola aktívna, 
sama sa chodila naraňajkovať a 
naobedovať. Aj v posledný deň 
sa naobedovala, išla si ľahnúť do 
postele a tu zaspala,“ hovorí blíz-
ky príbuzný. Pani Mária zomrela 
v piatok 5. júla na sviatok sv. Cyrila 
a Metoda o 14:00 hod.             -kel-

Vo veku úctyhodných 93 rokov 
zomrel 13. júla nestor sloven-
ského jaskyniarstva plk. Anton 
Droppa. Držiteľ najvyššieho 
štátneho vyznamenania Pribi-
nov kríž a významného ruského 
ocenenia Rad priateľstva pochá-
dzal z Laziska.   

Zosnulý Anton Droppa začínal 
ako vojenský letec a stal sa hrdi-
nom druhej svetovej vojny. V roku 
1948 ho komunisti vyhodili z ar-
mády, neskôr aj z vojenského 
bytu v Olomouci, čo ho prinútilo 
vrátiť sa do rodného Liptova. Tu 
sa začal naplno venovať jasky-
niarstvu. Preskúmal viac ako päť-
sto jaskýň a krasových oblastí na 
Slovensku. 

Z rúk slovenského prezidenta 
Ivana Gašparoviča dostal najvyš-
šie štátne vyznamenanie Pribinov 
kríž. V roku 2010 získal ruské štát-
ne vyznamenanie Rad priateľstva, 
ktoré mu počas návštevy Sloven-
ska odovzdal vtedajší ruský prezi-
dent Dmitrij Medvedev. -kel-

Elektronizácia cintorínov realitou aj v našom meste

Opustila nás 
najstaršia 

obyvateľka mestaZomrel nestor 
slovenského 

jaskyniarstva Nové oplotenie Vrbického cintorína
Miesto posledného odpočinku 

najvýznamnejších rodákov z Lip-
tovského Mikuláša a okolia chrá-
ni nové oplotenie. Chýbajúce‚ 
hranice najväčšieho mestského 
cintorína v mestskej časti Nábre-
žie - Vrbica pribudli koncom júla. 

Pod chýbajúce oplotenie na Vrbic-
kom cintoríne sa podpísali vandali. 
Mesto preto pristúpilo k náhrade 
pôvodného pletiva za prefabriko-
vaný železo-betónový plot. „Tento 
materiál sa bežne používa na oplo-

tenie. Bol cenovo prijateľný, jedno-
ducho a rýchlo sa montuje a navyše 
je aj estetický,“ hovorí Jozef Klepáč, 
riaditeľ Verejnoprospešných služieb 
(VPS) v L. Mikuláši. 

Verejným obstarávaním pri výbe-
re materiálov sa VPS, ktoré staveb-
né práce realizujú, podarilo ušetriť 
časť plánovaných finančných pro-
striedkov. „Za 38-tisíc eur sme sa 
preto rozhodli oplotiť všetky neo-
plotené časti cintorína v dĺžke asi 
320 metrov,“ dodáva J. Klepáč.     -r-

tor mesta Alexander Slafkovský.  
V minulom roku Verejnoprospešné 
služby (VPS) virtuálne spracovali Vr-
bický cintorín a miesta posledného 
odpočinku v mestských častiach An-
dice, Demänová a Ploštín.

„Na aktualizovanej domovskej 
stránke našej organizácie, kde sme 
elektronizáciu z časti spustili, bude 
už čoskoro možný preklik na kon-
krétnu polohu hrobu podľa mena, s 
popisom a fotkou. Okrem internetu 
budú na všetkých cintorínoch fareb-
né mapy s polohou hrobov a s me-
noslovom,“ vysvetľuje Jozef Klepáč, 
riaditeľ VPS.

Oldtimer Rallye Tatry 2013

22. 8. 2013

08:30 - 10:00 Liptovský Mikuláš

10:30 - 14:30 Demänovská 
Dolina

13:00 - 15:00 Trnovec

13:00 - 15:00 Bobrovec

13:00 - 15:00 Liptovské 
Matiašovce

13:30 - 18:30 Bešeňová

18:00 - 19:30 Liptovský Mikuláš

23. 8. 2013 
08:30 - 10:00 Liptovský Mikuláš

10:00 - 11:00 Ružomberok

10:45 - 11:45 Trusalová

11:30 - 12:30 Blatnica

12:30 - 13:30 Kremnické Bane

14:00 - 16:00 Kremnica

16:45 - 17:45 Zvolen

17:00 - 19:00 Banská Bystrica

24. 8. 2103

09:00 - 10:45 Banská Bystrica

10:30 - 12:00 Čertovica

11:30 - 13:30 Kráľova Lehota

13:30 - 14:30 Východná

15:00 - 16:30 Liptovský Hrádok

16:00 - 17:30 „Jochy“

18:00 - 19:30 Liptovský Mikuláš

25. 8. 2013 
9:30 - 10:45

Námesie 
Osloboditeľov Bellova

M.M. Hodžu Vrbická

gen. M.R. 
Štefánika Borbisova

Hurbanova Priemyselná

Štúrova Nová

Garbiarska 1. Mája

Námesie 
Osloboditeľov

Pod správu mesta a VPS patria tiež 
cintoríny v Okoličnom, Palúdzke, Iľa-
nove, Liptovskej Ondrašovej, Bodi-

ciach, Vitálišovciach a v Stošiciach. Aj 
na týchto miestach sa pozostalí doč-
kajú elektronizácie hrobov. „Pasporti-
záciu všetkých mestských cintorínov 
chceme ukončiť v tomto roku. Okrem 
našej stránky www.vpslm.sk ich 
bude možné nájsť na webovej adrese  
www.cintoriny.sk,“ dodáva J. Klepáč. 
VPS spolu spravujú okolo 6-tisíc hro-
bových miest.    -kel-
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Mikulášske školy robia konkrétne kroky na podporu strojárstva

Za svoj úspech vďačia schopnosti prispôsobiť sa potrebám trhu 

V poradí tretie stretnutie na úrov-
ni primátora mesta absolvovali 
výchovní poradcovia liptovsko-
mikulášskych škôl so zástupcami 
strojárskych firiem. Dohodli sa na 
konkrétnych krokoch, ktoré by mali 
viesť k zvýšeniu záujmu detí o stro-
járske odvetvia. 

Prvou lastovičkou spolupráce zák-
ladných a stredných škôl so strojár-
skymi spoločnosťami boli návštevy 
žiakov a ich výchovných poradcov 
priamo vo výrobných halách. „Mal 
som spätnú väzbu z podnikateľské-
ho prostredia, ktoré na tieto návšte-
vy reagovalo veľmi pozitívne. Žiaci sa 
sami presvedčili, že strojní pracovníci 
robia v oveľa lepších podmienkach, 
ako sa domnievali. Verím, že ďalšími 
opatreniami, ktoré sme rozbehli, do-
spejeme k stanovenému cieľu,“ po-
vedal A. Slafkovský, primátor Liptov-
ského Mikuláša a iniciátor vzájomnej 
spolupráce škôl a zamestnávateľov. 

Druhou lastovičkou je žiadosť 
Strednej odbornej školy (SOŠ) po-
lytechnickej v Liptovskom Mikuláši, 
smerovaná zriaďovateľskému Vyš-
šiemu územnému celku v Žiline,  
o zrýchlené zaradenie študijného 
odboru mechanik strojov a zaria-

Strojárska výroba patrí dlhé 
desaťročia k  priemyselnej histó-
rii Liptovského Mikuláša. Za po-
sledných takmer dvadsať rokov 
sa o  dobré meno nášho mesta 
stará aj strojársky špecializova-
ná spoločnosť CD-profil, s.r.o., 
ktorá svojou prácou reaguje na 
požiadavky nielen strojárske-
ho, ale aj stavebného, automo-
bilového, elektrotechnického  
a nábytkárskeho priemyslu.

Zakladatelia a aj väčšina pracov-
níkov spoločnosti CD-profil po-
chádzajú z Liptovského Mikuláša. 
Väčšina nápadov, ktoré spoločnosť 
posúva vpred, sa tak zrodila na do-
mácej pôde a otvára dvere aj do 
iných krajín. Rozloha spoločnosti 
sa od roku 1994 postupne rozrástla 
z priestoru jednej linky na niekoľko 
výrobných hál, z ktorých výrobky – 
oceľové profily putujú do takmer 
dvadsiatich krajín sveta. „Cieľom 
nášho snaženia je v prvom rade 
spokojný zákazník a kvalita, o kto-
rej sme, verím, presvedčili aj na-
šich odberateľov, ktorí tak nemajú 
dôvod hľadať iné riešenia,“ hovorí 
generálny riaditeľ Karol Durný. 

Produktivita, nápaditosť a kvalita 
liptovskomikulášskej valcovne sa 

osvedčili aj v časoch hospodár-
skej krízy, kedy množstvo podni-
kov padlo na kolená. Práve tento 
čas bol pre spoločnosť CD-profil 
skúškou, v ktorej obstála. „V spo-
ločnosti CD-profil pracujem viac 
ako sedem rokov a za tento čas za-
znamenala firma veľký skok v poč-
te výrobných zariadení, rozsahu 
portfólia výrobkov, v množstve 
spracovaného materiálu a v nepo-
slednom rade v počte zákazníkov. 
Naši pracovníci sú schopní posky-
tovať odborné poradenstvo pri vý-
voji nových produktov a navrhovať 
nové technologické riešenia. Náš 
sortiment  sa tak neustále rozširuje. 
K nosným výrobkom spoločnosti 
patria posteľné lišty a nábytkové 
kovanie, výstuže do plastových 
okien, rôzne špeciálne dierované 
profily, ako aj stĺpiky do vinohra-
dov alebo profily do výťahov,“ ho-
vorí  Katarína Wieserová, zástupky-
ňa obchodného riaditeľa.    

 
Kľúčom k úspechu 
pracovitosť a vlastné know-how
Spoločnosť CD-profil stavia na 

svojich nápadoch, ktoré jej násled-
ne šetria čas aj vynaložené pros-
triedky. Potreba flexibilnej reakcie 

núti spoločnosť uvažovať nad al-
ternatívnymi riešeniami. „Presved-
čili sme odberateľov, že sme stabil-
ný, kvalitný a spoľahlivý dodávateľ. 
Naši odberatelia potrebujú flexibil-
ne upravovať svoje výrobky a tieto 
požiadavky prenášajú na nás. Vie-
me im dodať presne na mieru taký 
produkt, aký požadujú,“ dodáva K. 
Wieserová. V týchto dňoch spoloč-
nosť pracuje na rozšírení svojho 
vývojárskeho centra a vybudovaní 
metrologického pracoviska na me-
ranie kvality výrobkov. 

Napriek tomu, že väčšina pro-

duktov sa realizuje mimo regiónu 
Liptov, spoločnosť poskytuje pra-
covné miesta a istoty nie malé-
mu počtu obyvateľov, podporuje 
tunajší šport a kultúrne podujatia.  
Značka CD-profil sa tak objavuje 
na rôznych športových akciách, či 
už v  zjazdovom lyžovaní, jazdec-
tve, motošporte alebo skialpiniz-
me. Ľahostajné im nie sú ani ume-
nie a podpora rozvoja školstva.  
Sponzoringom pomáhajú tiež za-
túlaným zvieratám v mikulášskom 
a hrádockom útulku.

 Slávka Kellová

Program:
dňa 28. augusta 2013 (streda)

Námestie osloboditeľov a Háj Nicovô

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
OBLASTNÁ A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

AOS gen. M. R. ŠTEFÁNIKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ÚNIA VOJNOVÝCH VETERÁNOV SR

Vás pozývajú na

OSLAVY 69. VÝROČIA 
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

13.30      promenádny koncert Mestského dychového orchestra
        (Námestie osloboditeľov)
14.00     Oslavy 69. výročia Slovenského národného povstania, pietny akt kladenia vencov 
        (Pamätník vojakom Červenej armády - Námestie osloboditeľov, Háj Nicovô)  

 preprava na Háj Nicovô zabezpečená (autobus pristavený pri Múzeu Janka Kráľa)

Program:

dení. „Odbor by mal byť zameraný 
na strojárstvo. Dokázali by sme ním 
uspokojiť potreby strojárskych fi-
riem na území mesta,“ hovorí Draho-
mír Krčmárek, riaditeľ SOŠ polytech-
nickej. „Žiaci tohto odboru by mali 
dostať všeobecný základ  a v rámci 
odborného výcviku v jednotlivých 
firmách ich zaškolia na konkrétnu 
pozíciu,“ dodáva. Nový odbor, s vý-
učným listom a maturitou, by mali 
otvoriť od septembra 2014. Schop-

ných absolventov by mal vzdelávať s 
víziou dvadsiatich rokov.

Zamestnávatelia sú ochotní 
na vzdelanie žiakov prispievať

Vzájomná spolupráca firiem a škôl 
na území mesta už v malej miere 
prebieha. Od budúceho roka by sa 
však mala rozrásť. „Naša firma je pri-
pravená aj formou finančnej dotácie, 
napríklad preplácaním cestovných 
nákladov, zabodovať u mladých ľudí. 

Už dnes žiakov finančne odmeňuje-
me, sú to súčasní druháci a študenti 
nadstavbového štúdia,“ približuje 
Karol Babic zo spoločnosti Craemer 
Slovakia, ktorá úspešne zamestná-
va absolventov škôl. „Riešením by 
mohli byť aj školitelia priamo z fi-
riem, ktorí by na školách preberali so 
žiakmi pre nich potrebné učivo a ná-
sledne by sami flexibilne navrhovali, 
aké odbory ešte potrebujú otvoriť,“ 
prízvukuje  D. Krčmárek.    -kel-
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Zmena v programe vyhradená. Viac info na www.mikulas.sk 

LATO MIKULASZKIE                                           SUMMER IN MIKULÁŠ
2. 8.   STREET MUSIC NIGHT 
19:00  Noc plná zábavy a hudby rôznych štýlov v centre mesta a v baroch až do rána. 
       Pouličná ohňová show,  Freeze,  Dancemania,  Martin Bies & Flamenco Clan
       Moja reč, D.J. Tlama  (Námestie osloboditeľov)

3. – 4. 8.  DIVADELNÝ VÍKEND
  Divadelné predstavenia v centre mesta. (Námestie osloboditeľov)
3. 8.  Divadelné centrum Martin – Kameňožrút, Lomidrevo a Valibuk
17:00  Originálne pouličné divadlo, v ktorom sa pokúsime každého diváka  
  vtiahnuť do deja rozprávkových postavičiek. 
4. 8.  Divadlo Klauniky Brno - Don Quijote de la Ancha
19:00  Didaktická klaunikyáda na motívy románu Miguela Cervantesa Saavedru  
  uchopená podľa vzoru veľkého českého emigranta Jána Ámosa Komenského.
 
7. 8.   ART NICOLAUS SEPTET (fontána Metamorfózy)
17:00  Najznámejšie svetové evergreeny od legiend ako ABBA, Queen, The Beatles,  
  Louis Armstrong a iných v úprave salónneho komorného orchestra.
7. 8.   LETNÝ FILMOVÝ  KLUB
20:30  Vynikajúce �lmy od tých najlepších režisérov. (záhrada Múzea Janka Kráľa)

9. – 11. 8.  REVIVAL VÍKEND
19:00  Známe hity spevákov či kapiel v novej úprave. (Námestie osloboditeľov)
9. 8.   Bon Jovi  revival
  Rockový hlas, rocková muzika, rockový večer. Nech Bože dá ... našu  
  hokejovú hymnu naspieval človek, ktorý prichádza ako Jon Bon Jovi.
10. 8.   Depeche Mode revival
  Koncert, ktorý mapuje celú tvorbu Depeche Mode.
11. 8.  Kabát revival
  Beer´n´roll, banskobystrický revival prináša najznámejšie hity českej  
  skupiny Kabát.
10. 8.      III. ŠIKOVNÝ TRH             
10:00 - 21:00   s piknikom a tancovačkou. (Rohonciho záhrada – za Domom služieb)

12. - 15. 8.  JÁNOŠÍK VO FILME 
   Séria všetkých českých a slovenských celovečerných �lmov o legendárnom  
  zbojníkovi za jeden týždeň. (Dom kultúry - kino Nicolaus)
12. 8.  Jánošík I. (1921, réžia: Jaroslav Siakeľ)
20:00  Prvý dlhometrážny nemý hraný �lm od bratov Siakeľovcov. V roku 1995  
  bol zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
13. 8.  Jánošík II. (1935, réžia: Martin Frič)
20:00  Po 14-tich rokoch od natočenia nemého �lmu Jánošík od bratov Siakeľovcov  
  sa režisér Martin Frič znova vracia k téme zbojníka Juraja Jánošíka. 
14. 8.  AKOBY SI JÁNOŠÍK ZASPIEVAL 
17:00  Slovenské ľudové piesne v podaní ľudovej hudby Sláčik. (fontána Metamorfózy)
14. 8.  Jánošík III. (1962, réžia: Pavol Bielik)
20:00  V poradí tretí �lm o legendárnom hrdinovi - zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi. 
15. 8.  Jánošík: pravdivá história o Jurajovi Jánošíkovi a Tomášovi Uhorčíkovi  
20:00  (2009, réžia: Agnieska Holland, Kasia Adamik)
  Režisérka tvrdí, že �lm má byť prvým stvárnením tatranského zbojníka  
  opretým o fakty. Potvrdzuje to aj scenáristka, ktorá pri písaní vychádzala  
  z dobových prameňov a historických faktov.

16. – 18. 8. JÁNOŠÍKOV VÍKEND
16. 8.  Vyvrcholenie série podujatí Jánošík – 300 rokov legendy. 
17:00  Otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne (Nám. osloboditeľov)
  Uvedenie publikácie Jánošík - od skutočnosti k legende.
19:00  Terchovec 
  Folklórny súbor s piesňami a tancami z Terchovej aj iných regiónov  
  Slovenska. Súbor sprevádza ľudová hudba Martinky Bobáňovej z Terchovej. 
17. 8.   Z dreva vyrezané  alebo Jánošík podľa Vivaldiho 
19:00  Muzikál Ľubomíra Feldeka a Egona Gnotha v podaní DS ZDOS Hubová. 
18. 8.   Na skle maľované
  Divadlo bez opony prináša klenot dramatických diel spätých s našou históriou.
17. 8.  NIGHT RUN
21:00  Nočný beh ulicami mesta. (štart a cieľ na Námestí osloboditeľov)
  WALTER SCHNITZELSSON - koncert rockovej kapely. (sprievodné podujatie)

21. – 25. 8.      OLDTIMER RALLYE TATRY 2013      
22. 8.      Výstava historických vozidiel - od 8:00
10:00      Štart I. etapy (Námestie osloboditeľov)
23. 8.      Štart II. etapy - od 9:30 
25. 8.      Spanilá jazda mestom - od 9:30
11:00      Concurse d´Elegance - vyhlásenie výsledkov
21. 8.  GAILARD 
17:00  Hudobná skupina renesančného folku, ktorej názov je odvodený od  
  francúzskeho renesančného hradu “Gaillard”. Tematika piesní Gailardu sa  
  viaže do obdobia hradov a zámkov a preto často pripomína rozprávku.  
  (fontána Metamorfózy)
21. 8.   LETNÝ FILMOVÝ KLUB
20:30  Vynikajúce �lmy od tých najlepších režisérov. (záhrada Múzea Janka Kráľa)

23. – 25. 8. LIPTOVSKÁ HUDOBNÁ SCÉNA
19:00  Koncerty domácich hudobných skupín. (Námestie osloboditeľov)
23. 8.   Rebro 
  Melodický rock 90-tych rokov v podaní mikulášskej hudobnej skupiny.
24. 8.  Barbarossa, 
  funk´n´punk´n´r´n´b´n´rock´n´roll music group.
25. 8.  Aga Zaga 
  Hudobný večer s inštrumentálnymi skladbami v štýle The Ventures, 
  The Shadows...

24. – 25. 8.  750 ROKOV PLOŠTÍNA
24. 8.       Detský folklórny festival POD SKALKOU – pozvánka 
16:00  Vystúpia detské folklórne súbory z Česka, Poľska. (Námestie osloboditeľov)
19.00      Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o Ploštíne
  Slávnostný program v Kultúrnom dome v Ploštíne.
25. 8.  Detský folklórny festival POD SKALKOU - PLOŠTÍN
15:30  Na 10. ročníku vystúpia detské folklórne súbory z Česka, Poľska a Slovenska.  
  (Am�teáter – mestská časť Ploštín)
28. 8.  Mr. RUDI
17:00  Program najznámejších spievaných evergreenov od Toma Jonesa,  
  Engelberta, F. Sinatru, The Righteous Brothers, atď. so sprievodnou  
  hudbou a doprovodom na gitare. (fontána Metamorfózy)
28. 8.   LETOKRUHY
16:00  Malý letný festival pesničkárov a folkových hudobných skupín. (kaviareň Pianko)
28. 8.  LETNÝ FILMOVÝ KLUB
20:30  Vynikajúce �lmy od tých najlepších režisérov. (záhrada Múzea Janka Kráľa)
30. 8.   ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI
19:00  Záver leta nielen pre školopovinných so skupinami Funky emotions a A.M.O. band.
  (Námestie osloboditeľov)

VÝSTAVY – GALÉRIE + MÚZEÁ
LIPTOV ARÉNA
(Hala pri Tatralandii, Po – Pi 10:00 – 20:00, So – Ne  od 9:00)
Giganti doby ľadovej - vydajte sa do minulosti starej 10-tisíc rokov. 
MÚZEM JANKA KRÁĽA
(Námestie osloboditeľov,10:00 - 17:00, St. do18:00)
50 rokov jánošíkovských tradícií 
Výstava pri príležitosti 300. výročia súdu a popravy J. Jánošíka. 
August 1968 v Liptovskom Mikuláši
Výstavy fotogra�í k 45. výročiu 21. augusta 1968 v meste. 
Vernisáž, prezentácia a diskusia s pamätníkmi 21. 8. 2013 o 17:00
Jánošík – karpatský zbojník - Výstava o legendárnom zbojníkovi (slovensky aj poľsky).
O Jánošíkov dukát - Výstava detských výtvarných prác s jánošíkovskou tematikou.
(Mestský úrad, Štúrova ul., Po – Pi 8:00 – 16:00)
Atrium 20+1 
Prezentácia 21 stavieb modernej architektúry na Slovensku. 
(Synagóga, Ut – Ne 10:00 – 17:00)

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA
(Námestie mieru 1)                 každý piatok o 16:00
Téma leta 2013: Jánošíkova cesta
Bezplatné prehliadky mesta so sprievodcom – slovensky aj anglicky.
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to čo ponúkame aj sami používameto čo ponúkame aj sami používame

značkový tovar
za super ceny

40 – 60 %

ZĽAVA!!!

na
všetko!!!

HORO
SPORT

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
 U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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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BOROVÁ SIHOŤ
LIPT.HRÁDOK

7€
Predpredaj

12€
Na mieste

Premietanie
horských �lmov

ZADARMO!
SOBOTA

12:30

Hosť festivalu — prozaik Michal Hvorecký
Výtvarný EkoWorkshop pre deti + Čitáreň časopisov Rock&Pop a .týždeň

— Výstavy fotogra�í —
Boris Németh a Ján Viazanička

Premeny Slovenska
Martin Droppa a Matúš Mydliar

Dvanásť súmrakov

PIATOK
20:00
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Mesto
Liptovský Mikuláš
pripravuje predaj nehnuteľ-
ností,  nachádzajúcich sa v L. 
Mikuláši:

• byty  
(od garsóniek po štvoriz-
bový byt)

• administratívne budovy 
 s pozemkami 
 na Námestí osloboditeľov 

73 (bývalý  Bytový podnik)

Podmienky obchodných 
verejných súťaží  nájdete, 
po ich schválení v Mestskom 
zastupiteľstve v Liptovskom 
Mikuláši, na úradnej tabuli 
mesta Liptovský Mikuláš 
a na internetovej stránke 
www.mikulas.sk. 

skúška sirén
V piatok  9. 8. 2013 o 12.00 h 
bude v Liptovskom Mikuláši 

kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým  stálym 

tónom sirén.

Martin Harich natočil svoj šiesty videoklip na rodnej hrude
Židovská synagóga v  Liptov-

skom Mikuláši, jedna z najväčších 
a najkrajších na Slovensku,   bola 
dejiskom mnohých historicky 
dôležitých udalostí. Medzi jej no-
vodobé medzníky sa nepochyb-
ne zapíše natáčanie videoklipu 
superstaristu z  Liptova Martina 
Haricha, ktorý sa chcel miestom 
natáčania vrátiť na rodnú hrudu. 

 „Veľmi som chcel už konečne robiť 
niečo u nás doma v Liptove. Predo-
šlé klipy sa točili buď v Prahe alebo 
v Bratislave. Nie že by som v týchto 
mestách nechcel točiť, ale spýtal 
som sa sám seba, prečo nenatočiť 
klip v našom meste, veď tu máme 
množstvo pekných miest, budov, 
na ktoré sme my Liptáci hrdí,“ od-
povedal mladý spevák. 

Na obrazovky by sa už čoskoro 
mal dostať klip k piesni Asi mi horí 
tvár, ktorá je tretím singlom z ostat-
ného albumu Nech. Na rozdiel od 
predchádzajúceho singla Čakám čo 
sa stane, sa vyznačuje tvrdším, ener-
gickejším prevedením.

„Predošlé klipy sme robili epické, 
s nejakým príbehom, teraz sme 
chceli urobiť niečo iné. Išli sme po 
akejsi lyrickej línii, po obraze kape-
ly, ktorú baví hrať. Ako jej protiklad  
vystupuje v klipe pätica dievčat. 
Každý si tento obraz môže vysvetliť 
inak, niekto tam bude vidieť pro-
tipóly jing a jang, niekto možno 
vojnu pohlaví. Nechcem to škatuľ-
kovať,  každý nech si urobí vlastný 
názor. V zásade však pieseň hovorí 
o láske, o kráse, že všetko trvá len 
krátko,“ prezradil Martin Harich.

Na režisérsku stoličku Martin po-
sadil uznávaného režiséra s ume-
leckým menom Jaris, ktorý sa 
podpisuje pod videoklipy väčšiny 
slovenských hudobníkov a kapiel. 

„Scenár som písal sám. Keďže sa 
pieseň volá Asi my  horí tvár, chcel 
som, aby na záver všetko zhorelo. 
Potom mi však napadlo, že by to 
bolo asi príliš gýčové a navyše sme 
točili v krásnych priestoroch, kto-
rých by bola škoda. Napriek tomu 
je oheň všadeprítomný, je ho cítiť, 

klip bude mať ohnivú atmosféru,“ 
doplnil rodák z L. Mikuláša. 

Fanúšikovia Martina Haricha 
a jeho kapely Musitany Hope sa 
môžu na nový videoklip, natáčaný 
priamo v centre Liptovského Mi-
kuláša, tešiť zrejme už koncom au-
gusta alebo začiatkom septembra 
tohto roka.  

Ak chcete vidieť celý rozhovor 
s Martinom Harichom a dozvedieť 
sa, aké má plány v blízkej a ďalekej 
budúcnosti, pozrite si Facebook 
alebo archív TV Liptov.  

 Mario Kermiet
 Foto: Mária Vašicová

Maturitná 
angličtina

v auguste 2013 
ZaDarMo 

pre študentov 
liptovskomikulášskych 

stredných škôl.
Prihlášky posielajte 

na adresu  
anglictina.sukromne@

imafex.sk

Mestská časť Iľanovo si v tomto 
roku pripomenula 780. výročie  
od svojho založenia. Celodenné 
kultúrno-športové oslavy v so-
botu 6. júla  podčiarkol sprievod 
obcou v kostýmoch. 

Prvá písomná zmienka sa o obci 
Iľanovo zmieňuje už v roku 1233.  
Dnes je jedna z najkrajších liptov-
ských obcí súčasťou Liptovského 
Mikuláša.  Po 780 rokoch pripravili jej 
obyvatelia celodenné oslavy. „Akcia 
vznikla celkom spontánne. Nechceli  
sme oslavovať len okrúhle výročia,“ 
povedal Miroslav Burgel, predseda 

občianskeho klubu.
Program celodenných osláv sa za-

čal Cestou rozprávkovým lesom so 
siedmimi stanovišťami, na ktorých 
si tí najmenší merali sily v športo-
vých disciplínach. „Hlavným bo-
dom dňa bol sprievod obcou, ktorý 
niektorí obyvatelia zobrali tak tro-
chu s recesiou a obliekli si kostýmy. 
Počasie nás síce prinútilo skrátiť 
trasu, ale myslím, že na nálade nám 
to neubralo,“ dodal M. Burgel. Hu-
dobný záver dňa patril hviezdam 
zo susednej obce, kapele Ploštín 
Punk.                                                   -kel-

Iľanovo oslávilo 780 rokov Verejné 
prerokovanie 

parkovania

Mesto Liptovský Mikuláš, občiansky klub Ploštín, 
Pozemkové spoločenstvo Ploštín, občianske združenie 

„Folklórny plamienok“ a spoločenské organizácie mestskej časti Ploštín 
srdečne pozývajú všetkých rodákov, občanov Ploštína 

a priaznivcov tejto mestskej časti na 
oslavy 750. výročia 1. písomnej zmienky o Ploštíne 

v dňoch 24. a 25. augusta 2013

PROGRAM:                           24. 8. 2013 (sobota)
• výlet do Demänovskej doliny - Chopok, prehliadka katastrálneho územia 
Ploštín • prednáška a beseda o histórii Ploštína • koncert kapely Ploštín 
Punk • slávnostný program a vystúpenie divadelného súboru ŠAPO Ploštín 
• tanečná zábava - Miťo Bomba

25. 8. 2013 (nedeľa)
• športové dopoludnie • futbalový zápas - „starí páni“  • krojovaný sprie-
vod mestskou časťou s pietnym aktom pri pomníku SNP • X. ročník det-
ského folklórneho festivalu „Pod Skalkou - Ploštín 2013“ s medzinárodnou 
účasťou a hosťom festivalu - FS Váh • pálenie symbolickej partizánskej 
vatry

Časový harmonogram bude zverejnený na plagátoch.

Vážení občania, dovoľujeme 
si Vás týmto pozvať na verej-
né prerokovanie návrhu Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vyme-
dzených úsekoch miestnych 
komunikácií mesta Liptovský 
Mikuláš. 

Verejné prerokovanie sa 
uskutoční 2. 9. 2013 o 18:00 h  
v malej zasadačke MsÚ, Štúro-
va 1989/41, Liptovský Mikuláš 
a 3. 9. 2013 o 18:00 h v Základ-
nej škole Janka Kráľa na Pod-
brezinách.
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Jánošík vo filme a Jánošíkov víkend

Kde sa narodil, kade zbíjal, kto ho 
ukrýval, kde ho mučili a popravili. 
Tieto a množstvo ďalších infor-
mácií o živote zbojníckej legendy, 
Juraja Jánošíka, sa môžu počas 
celého leta dozvedieť návštevní-
ci Liptovského Mikuláša. Stačí sa 
každý piatok popoludní vydať na 
bezplatnú prehliadku mestom so 
sprievodcom. 

 Čo je pravda a čo sú iba legendy o 
kontroverznej postave slovenských 
dejín? Odpovede na tieto otázky 
prináša už piaty ročník pravidelných 
sprievodcovských služieb v Liptov-
skom Mikuláši. Informačné centrum 
v spolupráci s mestom pri príleži-
tosti 300. výročia súdu a popravy 
zbojníka Jura Jánošíka pripravili 
prehliadkovú trasu s názvom Jáno-

šíkova cesta. „Počas hodinového pú-
tavého rozprávania sa návštevníci 
dozvedia známe fakty zo života od-
vážneho zbojníckeho kapitána Ju-
raja Jánošíka i doby v ktorej žil, kedy 
mučenie bolo legálnou súčasťou 
súdnych procesov, čo všetko v nich 
bolo dovolené a aké tresty podstú-
pil Jánošík,“ približuje Jana Piatková, 
riaditeľka Informačného centra.

Návštevníci tiež zistia ako sa z 
vojaka stal legendárny zbojnícky 
kapitán, či si skutočne zatancoval 
pod šibenicou alebo bol naozaj za-
vesený za ľavé rebro. Pri prehliadke 
zároveň spoznajú osobnosti, ktoré 
súviseli s postavou Jánošíka v Lip-
tovskom Mikuláši a dozvedia sa, kde 
ho väznili a kde popravili. Milovníci 
histórie sa napríklad dozvedia, že 

Jánošíkova cesta odhalí počas prehliadky tajomstvá

Bunkre v Demänovskej doline opravujú
„Aby národná kultúrna pamiatka bola zachovaná a ukazovala pre bu-

dúce generácie hrdinský boj slovenského národa v partizánskom boji 
proti fašizmu v druhej svetovej vojne, chceme dať bunkrom dôstojný 
vzhľad v peknom prostredí hôr. Preto od každého, kto by mal záujem 
finančne prispieť na dokončenie obnovy bunkrov, veľmi radi prijmeme 
dar na obnovu v kancelárii Slovenského zväzu protifašistických bojov-
níkov v budove Župného domu,“ povedal Ján Machovič, tajomník ob-
lastného výboru SZPB.

Jánošík sa nechal zlákať na zboj To-
mášom Uhorčíkom. Záver prehliad-
ky tradične patrí návšteve výstavy 
Jánošík – karpatský zbojník na Mest-
skom úrade v L. Mikuláši.

Pravidelné sprievodcovské služ-
by budú pokračovať aj v auguste 
každý piatok so začiatkom o 16.00 
hodine pred Informačným centrom. 
„Keďže Liptov počas leta  navštívia 
aj tisícky zahraničných turistov, 
tieto prehliadky im poskytnú širší 
obraz o histórii a kultúre nášho re-
giónu. Zároveň je to služba, ktorá by 

nemala chýbať v žiadnom význam-
nejšom meste,“ nazdáva sa Darina 
Bartková, riaditeľka Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu Region 
Liptov. Dôležitý je fakt, že piatkové 
prehliadky mesta so sprievodcom 
sú pre všetkých návštevníkov bez-
platné. 

Atraktívne podujatia k 300. výro-
čiu popravy Juraja Jánošíka budú 
v Liptovskom Mikuláši počas celej 
letnej sezóny a vyvrcholia sprístup-
nením zrekonštruovanej mučiarne. 
Stačí si ju prísť vyskúšať.                       -red-

V roku 2013 získala organizácia od darcov na obnovu bunkrov v De-
mänovskej doline 3 235 eur a materiálne dary. Finančne prispeli primá-
tor Alexander Slafkovský, jeho zástupca Jozef Repaský, župan Juraj Bla-
nár, poslanec NR SR Ladislav Andreánsky, podnikateľ Ladislav Dvořák, 
starosta Podtúrne Marián Vojtík, Emília Kresáková, prednosta obvodné-
ho úradu Ján Galvánek, Peter Štípala, Žilinský samosprávny kraj, podni-
kateľ Jozef Gonda, riaditeľ mliekarní Miroslav Maňásek a členovia SZPB. 
Obec Demänovská Dolina prostredníctvom starostu Jakuba Vojteka 
prisľúbila, že v tomto roku tiež finančne prispeje.

Materiálnu pomoc získali dobrovoľníci rekonštuujúci partizánske 
bunkre ďalších darcov. Na zozname sponzorov sú podnikatelia Peter 
Hruška, Ivan Zelina, Magdaléna Kováčová a pozemkové spoločenstvá 
Iľanovo, Ploštín a Vrbica.  Pri fyzicky náročných prácach, ako je vynáša-
nie materiálu a búranie starých bunkrov, pomáhajú členovia Horskej 
záchrannej služby Nízke Tatry s náčelníkom Michalom Matošom.      -red-

Tento rok si pripomíname 300. 
výročie súdu a  popravy Juraja Já-
nošíka v  Liptovskom sv. Mikuláši. 
Pri tejto príležitosti pripravili orga-
nizátori súbor akcií pod názvom 
Jánošík – 300 rokov legendy. Spo-
mienkové podujatia v  meste vyvr-
cholia v  polovici augusta v  rámci 
Mikulášskeho leta.

Počas filmových večerov s ná-
zvom Jánošík vo filme uvedú v Kine 
Nicolaus od 12. do 15. augusta všet-
ky celovečerné filmy o legendárnom 
zbojníkovi. Ojedinelú sériu začnú 
v pondelok 12. augusta premieta-
ním prvého hraného filmu Jánošík 
z roku 1921 v réžii Jaroslava Siakeľa. 
„Dlhometrážny nemý film bratov 
Siakeľovcov má ešte jedno prven-
stvo – v roku 1995 bol zapísaný do 
zoznamu Svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO,“ vysvetľuje René 
Devečka, riaditeľ Domu kultúry. Na 
druhý deň pokračujú filmom Jánošík 
z roku 1935 v réžii Martina Friča.

O vytvorenie správnej atmosféry sa 
postará 14. augusta ľudová hudba 
Sláčik v programe Akoby si Jánošík za-
spieval... V stredu podvečer o 17:00 h 
na Námestí osloboditeľov pri fontá-
ne Metamorfózy zahrajú slovenské 
ľudové piesne. Večer si potom môžu 
pozrieť návštevníci v poradí tretí film 
a legendárnom zbojníkovi - Jánošík 
z roku 1962 v réžii Pavla Bielika. Záver 
bude vo štvrtok 15. augusta patriť 
najnovšiemu filmu Jánošík: pravdivá 
história o Jurajovi Jánošíkovi a To-
mášovi Uhorčíkovi. V roku 2009 ho 
dokončila poľská režisérka Agnieska 
Holland, ktorá tvrdí, že film má byť 
prvým stvárnením tatranského zboj-
níka, opretým o fakty. „Potvrdzuje to 
aj scenáristka Kasia Adamík, ktorá pri 

písaní vychádzala z dobových pra-
meňov a historických faktov,“ dopĺňa 
R. Devečka.

Počas Jánošíkovho víkendu
otvoria Mikulášsku mučiareň
Vyvrcholením celoročnej série pod-

ujatí Jánošík – 300 rokov legendy 
bude Jánošíkov víkend v pešej zóne 
16. – 18. augusta. Na Námestí oslo-
boditeľov vystúpi v piatok folklórny 
súbor Terchovec a ľudová hudba 
Martinky Bubáňovej s piesňami 
a tancami z rodného kraja Jánoší-
ka aj iných regiónov. Na druhý deň 
uvedú muzikál Ľubomíra Feldeka 
a Egona Gnotha Z dreva vyrezané ale-
bo Jánošík podľa Vivaldiho v podaní 
divadelných ochotníkov z Hubovej. 
V nedeľu prinesie Divadlo bez opo-
ny klenot dramatických diel spätých 
s našou históriou Na skle maľované.

Počas Jánošíkovho víkendu v mest-
skom Múzeu Janka Kráľa na Námestí 
osloboditeľov v piatok 16. augusta 
o 17:00 h otvoria zrekonštruovanú 
Mikulášsku mučiareň, kde bude na-
novo nainštalovaný dereš a ďalšie 
mučidlá. Obohatí ju aj informač-
ný kiosk s dotykovou obrazovkou 
a s textami o súde a poprave Jáno-
šíka v troch jazykových mutáciách 
– angličtina, poľština a slovenčina. 
„Súčasťou akcie bude uvedenie 
publikácie Jánošík – od skutočnosti 
k legende, ktorá bude v slovenskom 
aj poľskom jazyku. Je to súčasť mik-
roprojektu s názvom Jánošík – 300 
rokov legendy v rámci slovensko-
-poľskej prihraničnej spolupráce 
s partnerským mestom Žywiec, ktorý 
je financovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja,“ dodáva Ruže-
na Antolová z Múzea J. Kráľa. -red-
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K divácky atraktívnym patrili súťaže hliadok.
Radosť v cieli mali aj kanoisti z Nového Zélandu.

Nová Lodenica mala počas majstrovstiev svoju premiéru. 
Diváci ju využívali naplno a povzbudzovali najmä domácich reprezentantov.

Otvárací ceremoniál sa konal v centre mesta na Námestí osloboditeľov.
Na podujatí sa akreditovalo takmer 600 účastníkov.

Patrik Gajarský je v kategórii C1 do 23 rokov majstrom sveta. 
Jerguš Baďura vybojoval pre Slovensko bronz.

Jakub Grigar si majstrovský titul užíval. 
Andrej Málek vybojoval v kategórii K1 juniorov striebro.

Primátor Alexander Slafkovský a olympijská víťazka Elena Kaliská na tribúne 
novej Lodenice v spoločnosti prezidenta Ivana Gašparoviča.

Účastníkov majstrovstiev sveta privítala nová Lodenica.  Jej panoráma sa v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka dôstojne vyníma.       Foto: Peter Lehotský
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Turnaj fanúšikov mikulášskeho hokeja vyhrali Modré hviezdy

Preteky automobilov do vrchu budú na Hutách

Tím Modré hviezdy sa stal víťa-
zom štvrtého ročníka hokejbalo-
vého turnaja Fans Cup, teda fa-
núšikov mikulášskeho ľadového 
hokeja. V hokejbalovom areáli na 
Podbrezinách sa počas tretej júlo-
vej soboty predstavilo šesť tímov, 
ktoré spája priazeň k mikulášske-
mu hokeju.

Boje v základných skupinách roz-
hodli o tom, že vo finále si sily zme-
rali Modré hviezdy s tímom Michal 
Paška.sk. Finálový duel vyhrali pre-
svedčivo 5:0. Súboj o tretie miesto 
lepšie zvládli Palúčanské medvede, 
keď zdolali Svedkov Liehovových 
3:1. Stretnutie o piate miesto vyhrala 

Po roku sa pri obci Huty opäť 
stretnú vyznávači silných moto-
rov. Preteky automobilov do vrchu 
v dňoch 31. augusta a 1. septembra 
privítajú asi sedemdesiat štartujú-
cich zo Slovenska, Poľska, Čiech 

V úvodnom zápase nového súťaž-
ného ročníka sa naše áčko pred-
stavilo pri Slnečných jazerách, kde 
získalo bod.

Hoci prevahu mali v úvodných mi-
nútach domáci, ako prvý dal o sebe 
vedieť Brčák v drese Tatranu, no keď 
sa dostával pred brankára, efektne 
zasiahol domáci hráč. Tatran povzbu-
dzovala v Senci aj skupina verných 
fanúšikov, ktorú určite potešila 19. 
minúta a úvodný gól v podaní Latia-
ka. Padol po strele z dvadsiatich met-
rov. Senec mohol vyrovnávať o dve 
minúty, podarilo sa mu to až v závere 
úvodného dejstva po strele Orolína.

Jozef Škrlík, tréner MFK Tatran, po 
zápase povedal: „Vedeli sme, že nás 
na úvod sezóny čaká ťažký duel, 
čo sa na ihrisku aj potvrdilo. Senec 
má kvalitný mančaft. Úvod vyšiel z 
našej strany dobre, bol korunovaný 
gólom Latiaka po nádhernej strele. 
Po góle sme sa zbytočne stiahli, Se-
nec svoju snahu pretavil do vyrov-
návajúceho gólu. Po prestávke bolo 
domáce mužstvo futbalovejšie, no 
nám sa dobrou organizáciou hry a 
zodpovedným prístupom podarilo 
udržať cenný bod.“

Keďže nová sezóna znamenala pre 
MFK Tatran zmeny v zostave, zaují-

malo nás, aký káder má na jej začiat-
ku k dispozícii trénerská dvojica Jo-
zef Škrlík – Roman Vavrovič. „Našimi 
brankármi sú aktuálne Matej Šavol 
a Matúš Macík. Z Dolného Kubína 
k nám pribudol obranca Ján Jurky, 
ďalšími sú Richard Šupej, Ivan Lišiv-
ka, Peter Moravčík, Martin Kubena, 
Ján Mizerák a Dušan Kucharčík,“ ho-
vorí viceprezident klubu Dušan Vin-
čur. Prezident Milan Mikušiak je rád, 
že z Podbrezovej pribudol na hos-
ťovanie stredopoliar Marián Ferenc. 
„Uplynulý polrok pôsobil v Ružinej,“ 
dodáva. Ďalšími stredopoliarmi sú 
Lukáš Balluch, Miroslav Latiak, Miro-
slav Pastva, Vladimír Fuják a Martin 
Trnovský.

Vedenie klubu má veľké očakávania 
od útočníka Andreja Brčáka. Je to 
bývalý hráč Dolného Kubína, ktorý 
skóroval aj v rozhodujúcom júno-
vom zápase o udržanie sa v druhej 
lige. Príchodom do tímu oživil kabínu 
ďalší útočník Viktor Sakhniuk. Je to 
hráč, ktorý pôsobil v prvej ukrajin-
skej lige, pred príchodom do Tatranu 
bola jeho pôsobiskom Banská Bys-
trica. Medzinárodné skúsenosti má 
aj útočník Július Gombala. Tri roky 
pôsobil v mládežníckej akadémii Bir-
minghamu City v Anglicku. -mfk-

Tatran začal sezónu cennou remízou

Matica nad Anti Márnou snahou 3:2.
Organizátori ocenili aj najlepšieho 

strelca, ktorým sa stal Jozef Pavlovič 
(Modré hviezdy), najlepším bran-
károm bol Michal Molec (Palúčan-

ské medvede), najlepším hráčom 
turnaja Peter Kusý (Svedkovia Lie-
hovovi). Ceny odovzdával úspešný 
mikulášsky hokejový odchovanec 
Juraj Halaj.

Konečné poradie turnaja: 1. Mod-
ré hviezdy, 2. Michal Paška.sk, 3. 
Palúčanské medvede, 4. Svedkovia 
Liehovovi, 5. Matica, 6. Anti Márna 
snaha.  -ma-

7. RoČNÍK AmTÉRsEh FuBaOvÉHo TuNaA

FuBaOvÝ ŠTaIÓN

LiToSkÁ OnRaŠOvÁ

3. AuUs

ŠTaT: 1.0

FiÁLe: 1.0
    VrIc VeEx    OcTiRiPe1.Fc FrNfRcInIÁNi           KrKeY             

MoAvŠTÍ OgŘI (c)
PrŽSkÍ HoKy (c)
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Af DrZiA
TrÁVnKÁRi
PaUdŽAnA

HlVnÝ
PaTnR: PaTnRi:

VsUp
Pr 
VeEjOsŤ
ZdRm!

i Rakúska. Ako povedal jeden z or-
ganizátorov preteku Ivan Kundis, 
tohto roku je pre divákov priprave-
ný aj zaujímavý kultúrny program. 
„Jeho hviezdou bude v sobotu ve-
čer legendárna hudobná skupina 
Hammerheart z Liptovského Miku-
láša,“ prezradil.

 Všetky informácie o pretekoch do 
vrchu pri obci Huty nájdete na www.
PAVHutyLiptov.eu.  -red-
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Marián Ligda absolvoval vlastnú Tour de FranceMilan Hovorka 
trénerom MHK 32

Trénerom seniorov prvoligo-
vého Mestského hokejového 
klubu (MHK) 32 Liptovský Mi-
kuláš bude v sezóne 2013/2014 
skúsený Milan Hovorka. Pozíciu 
asistentov budú zastávať Jerguš 
Bača a Peter Lepiš. Hráčov klubu  
viedol v predošlej sezóne Dušan 
Halahija, ktorý trénuje dorast. 

Päťdesiattriročný Milan Hovor-
ka naposledy pôsobil ako asis-
tent Ernesta Bokroša, trénera 
slovenskej reprezentácii do 20 
rokov. Na klubovej úrovni tré-
noval Piešťany či Spišskú Novú 
Ves. Rodák z Trenčína pracoval aj  
v Dubnici, Prešove, Žiline, Mar-
tine i Trenčíne, vo Zvolene bol 
asistentom Ernesta Bokroša.   -hk-

Hendikepovaný športovec a  bý-
valý reprezentant Slovenska 
v zjazdovom lyžovaní Marián Lig-
da, si splnil svoj dávny sen cestou 
do Paríža na hand biku. Priekop-
ník slovenského freeridu ukončil 
vlastnú Tour de France stretnutím 
s Petrom Saganom. 

Cesta z rodného Liptovského Mi-
kuláša do Paríža na bicykli bola Ma-
riánovým vysnívaným cieľom, ktorý 
mu vŕtal  v hlave už niekoľko rokov. 
„Konečne som sa na to dal. Za nami 
je 1600 – 1900 kilometrová trasa,“ 
povedal po návrate domov Marián 
Ligda. Do cieľa pod Eiffelovu vežu 
sa mu s jeho tímom podarilo dora-
ziť v sobotu 20. júla, kde symbolic-
ky počas poslednej etapy Tour de 
France, ukončil aj svoju tour.   

• najväčšia ponuka 
belgických pív

• neopakovateľná 
atmosféra terasy 
a wellness

• nové gurmánske menu
• uzatvorený areál 

s atrakciami pre rodiny 
aj deti

• romantická záhrada
• špeciálne podujatia

www.sojka.eu

5 km od diaľnice -
exit Bešeňová  
a 15 km od LM  
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Prvé kilometre z rodného kraja do 
Žiliny ho aktívne na bicykli podporil 
primátor mesta Alexander Slafkov-
ský: „Nemal som nad čím uvažovať. 

Bol to ušľachtilý cieľ, ktorý sa neda-
lo nepodporiť.“   

Tour de France na vlastné oči zažila 
aj ďalšia skupina Mikulášanov. Počas 
predposlednej etapy so štartom vo 
francúzskom meste Annecy, sa me-
dzi divákov pridali liptovskomiku-
lášski poslanci Dušan Vinčur, Milan 
Trnavský, Vincent Kultán a Jaroslav 
Čeffo. „Boli sme tu na pozvanie pri-
mátora Annecy, nášho spriatelené-
ho mesta, a preto sme využili túto 
možno neopakovateľnú príležitosť 
byť na prestížnych pretekoch,“ pove-
dal poslanec Dušan Vinčur.           -kel-

Turnaj 8. hokejových tried sa uskutoční

23. 8. 2013  do 25. 8. 2013

na Mestskom zimnom štadióne

15.
ročník

Slovan Bratislava, Dukla Trenčín, 

HC Košice, Nowy Targ (PL),

Hc prešov, MHk 32 L. Mikuláš

logotyp / základ

design manual

3

Coklitko 
         kaviareň,  piváreň a čokoládovňa 
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Vitaj na tomto svete…
v júni  2013 sa v Liptovskom 
Mikuláši narodili:
Viktória Medzihradská, Chloe 
Conhyea, Tobias Zubaj, Lukáš 
Modrovský, Adam Porubiak, 
Ela Cibáková, Tobias Brudňák, 
Alex Horvay, Ján Puška, Laura 
Hollá, Andrea Jančeková, Jaro-
slav Pišta, Milan Matloň, Sandra 
Pilarčíková, Lea Chorvátová, 
Václav Bizub, Martin Mlynárik, 
Júlia Danková, Mariana Mlá-
ková, Pavol Virguľa, Andrej Trs-
tenský, Marek Murgoš, Alžbeta 
Klongová, Pavlína Malá, Michal 
Dunaj. 

To životy sa ich navždy spojili,  
pre nich už osve v svete miesta 
niet … 
Manželstvo uzavreli:
Martin Jánošík – Lenka Beť-
ková, Michal Sedliak – Zuzana 
Červeňová, Martin Kupčo – 
Janka Chlebová, Ivan Kabzan 
– Katarína Maťková, Ing. Marek 
Kaščák – Lucia Morongová, 
Michal Gorčák – Jozefína Lazo-
ňová, Bc. Peter Oravec – Mgr. 
Stanislava Tkáčová, Koloman 
Baláž – Alena Balážová, Marian 
Hrbko – Mária Benická, Ing. 
Vladimír Šlachta – Alexandra 
Hanzelová, Roman Opravil – 
Ľudmila Staroňová, Tomáš Tro-
šan – Monika Staroňová, Ing. 
Dušan Šlauka – Mgr. Petra Ma-
tysová, Július Urban – Monika 
Urbanová, Rosario Calí – Alžbe-
ta Tuková, Ing. Tomáš Baláž – 
Ing. Eva Ševčíková.

Je taká chvíľa. Skončí sa život, 
začne spomienka …
Bez neho však končí život ...
opustili nás:
Pavel Grieš – 61r., Fridrich 
Baran – 72r., Vladimír Križka 
– 83r., Margita Dobrovičová 
– 83r., Mgr. Anna Droppová – 
76r., Marián Adamovič – 43r., 
Mikuláš Hurňanský – 63r., Ele-
na Halušková – 89r., Božena 
Droppová – 62r., Ing. Marika 
Marcinčinová – 38r., Eugen Zsi-
go – 72r., Ing. Ladislav Korma-
ňák – 76r., Július Janeka – 84r., 
Margita Magurová – 85r., Elena 
Ružičková – 83., Štefánia  Jalo-
vecká – 76r.,  Gabriela Hiková 
– 88r., Mária Kollárová – 84r., 
Milan Flosník – 72r., Jozef Janík 
– 78r., Mária Čajová – 87r., Ing. 
Miloš Kiráľ – 65r..
 -matr-

Letná seZÓna Je v pLnoM prÚDe
Charakter práce príslušníkov Mestskej polície typický pre 

toto ročné obdobie sa nezmenil.  Množstvo dopravných 
priestupkov, o ktorých sa nedá hovoriť, že sú spáchané z ne-
pozornosti, ale sú páchané jednoznačne vedome až dokon-
ca s určitou dávkou arogancie  a v mnohých prípadoch na 
miestach, až sa nám z toho zastavuje dych. Stáť priamo na 
prechode pre chodcov, blokovať v odjazde iné vozidlá a vodi-
čov, porušovať zákazy atď. je bohužiaľ úplne bežné. Možno sa 
dohodneme s redakciou a niektoré z nich občas uverejníme.

Samozrejme každý z priestupkov je po zásluhe odmenený. 
Počítať s riešením priestupkov dohovorom je naivné a po 
skúsenostiach polície v drvivej väčšine prípadov neúčinné. 
Upozornenia na pozornosť vodičov na preplnených cestách 
a o opatreniach proti krádežiam sme už hovorili. Nepokazte 
si preto dovolenku takouto chybou.

Ak vám sused zablokuje vozidlo na parkovisku pred bytov-
kou a vy veľmi dobre viete, čie je to vozidlo, tiež nemusíte 
volať hneď políciu. Zaklopte mu na dvere o požiadajte ho o 
uvoľnenie vozovky. Ušetríte nám tak výjazd a sebe zhorše-
nie susedských vzťahov. Volať na suseda políciu určite zlep-
šenie medziľudských vzťahov neprináša.

aLkoHoL Je stáLe probLéMoM
A nie malým. Nebudeme uvádzať jednotlivé prípady, ale 

určite aj sami pozorujete, že nie je nijakou zvláštnosťou 
vidieť sediaceho, či ležiaceho človeka zjavne pod vplyvom 
alkoholu pri strome, budove na trávniku a podobne. Niet 
horšej drogy v histórii ľudstva, ktorá by spôsobila toľko škôd 
a nešťastia ako alkohol. Napriek tomuto vedomiu sú obča-
nia nepoučiteľní.

Ťažko získané peniažky vieme veľmi ľahko minúť za alko-
hol a pritom ešte obťažovať svoje okolie hlasnou hudbou, 
neprimeranou zábavou pri oslavách, agresívnym správaním 
sa a podobne. Ľudia sa dokážu zničiť ba pre alkohol zničia 
– zruinujú aj svoju rodinu.  Nepretržité výjazdy príslušníkov 
Mestskej polície na pomoc ľuďom pod silným vplyvom al-
koholu sú našou dennodennou činnosťou. A v nejednom 
prípade ide aj o záchranu života. Aj keď takto zachránené 
životy sa nám nerátajú.

HLuk Je v čase tepLýcH večerov opäť probLéMoM
Tak ako predchádzajúce prípady ani obťažovanie svojho 

okolia hlukom počas letných dní a večerov nie je ničím no-
vým a netolerantnosť niektorých ľudí voči svojmu okoliu v 
tomto smere neprestáva. A to sa týka aj hluku pri prerábaní 
bytov, prevádzok a podobne. Samozrejme do chvíle, kým sa 
nejedná o vlastné obťažovanie svojej rodiny, rušenie spán-
ku svojich detí, rodičov a pod. Potom sme už rozčúlení.

Chceme žiť pokojným a kultúrnym životom?  Rozhoduje-
me o tom sami. Pozrime sa najprv na seba, zamyslime sa 
nad tým, čo robia naše deti a čo robíme sami, keď sa v na-
šom okolí niečo nie dobré deje. Polícia bez vás (rodičov) to 
sama nevyrieši, toľko síl ani prostriedkov nemá.

treba Ho strážiť!
Stráženie pamätného domu  Martina Rázusa musela Mest-

ská polícia zaradiť medzi svoje stále úlohy. Pre niekoho 
história a úcta k svojim významným predkom nehovorí nič. 
Vidina rýchleho aj keď zanedbateľného zárobku z predaja 
ukradnutej veci znamená omnoho viac. Po zaregistrovaní 
pokusu a vniknutie do objektu pamätného miesta  - domu 
Martina Rázusa - preto bolo potrebné zvýšiť pozornosť prís-
lušníkov Mestskej polície na toto miesto.

poMoc ošetrovateľoM a LekároM
poskytli len za posledné obdobie trikrát príslušníci Mest-

skej polície pri ošetrovaní agresívnych alebo ťažko zvládnu-
teľných pacientov.

aLkoHoL aJ u voDičiek
Dňa 15. 6. 2013 o 02:15 hod. zaregistrovala hliadka MsP 

dopravnú nehodu v miestnej časti Demänová.  Vodička, 
ktorá bola zjavne pod vplyvom alkoholu (a nie je už ako 
žena jediná), sa zo svojho činu  bude spovedať príslušní-
kom Policajného zboru, ktorí boli z hľadiska svojej vecnej 
príslušnosti pre vyšetrovanie takýchto skutkov privolaní na 
miesto činu.

starký stratiL Dieťa
26. 6. 2013 o 15.45 sa našlo 3-ročné dieťa na ul. Belopotoc-

kého bez dozoru rodičov. Nakoniec všetko dobre dopadlo 
za výdatnej pomoci polície aj  pre dieťa, ako aj pre starkého, 
ktorý svoje vnúča neustrážil. Chvíle strachu, ktoré prežil, mu 
určite navždy ostanú v pamäti.

Znečistenie voZovky
spôsobil vodič vozidla vezúci betón z firmy Tatrabeton  

smerom z Okoličného  na Závažnú Porubu dňa 7. 7. 2013.  
Po zistení znečistenej vozovky hliadka Mestskej polície 
zistila majiteľa vozidla, ktorý bol riešený v zmysle zákona 
372/199O Zb. o priestupkoch a  za jej stálej prítomnosti za-
bezpečil zodpovedné očistenie komunikácie. 

pre pár DrobnýcH
alebo pre zveľadenie svojho majetku na úkor nás všetkých 

sa pustil do pílenia kovového oplotenia pri Základnej ško-
le v Okoličnom dňa 7. 7. 2013 občan P. J. z ulice Staničnej. 
Vďaka pozornosti našich občanov sa páchateľa podarilo prí-
slušníkom Mestskej polície jej rýchlym zásahom prichytiť na 
mieste činu. Odteraz sa už záznam o jeho čine bude pri jeho 
mene viesť na veľmi dlhú dobu.

takMer 2 proMiLe aLkoHoLu
v krvi mal útočník  D. B., ktorý napadol slovne aj fyzicky 

pracovníka Komunitného centra ráno o 6-tej hodine dňa 
9. 7. 2013. Rázny zásah príslušníkov Mestskej polície si pre 
jeho nebezpečné správanie vyžiadal aj použitie donuco-
vacích prostriedkov a jeho následnú dopravu na útvar 
Mestskej polície za účelom preverenia totožnosti a spísania 
záznamu o udalosti. Celý prípad bude mať prirodzene do-
hru v trestnoprávnom  pokračovaní.

včeLy v Meste
Situácia sa nám po roku znovu opakuje. V minulom roku 

sme niekoľkokrát museli požiadať odborného pracovníka – 
včelára o pomoc pri odchyte niekoľkých rojov včiel, ktoré si 
pri hľadaní svojho nového pôsobiska vybrali za svoj prechod-
ný pobyt niektorý so stromov v uliciach nášho mesta.

Situácia sa nám opakuje. V poslednom mesiaci sa objavil 
roj včiel na Vrbickom cintoríne a aj pod vlekom vo Vitá-
lišovciach. Mestská polícia dočasne miesta ohradila, aby 
tak zabránila priamemu kontaktu obyvateľov so včelami a 
následne požiadala známeho včelára o pomoc s odchytom 
roja včiel. Pre niektorých ľudí alergických na uštipnutie vče-
ličkou môže byť takýto kontakt  veľmi nebezpečný.

trocHu štatistiky
V období od 7. 6. 2013 do 10. 7. 2013 bolo príslušníkmi 

MsP riešených 285 priestupkov,  z toho na úseku dopravy  
163 priestupkov, 9 priestupkov proti majetku, 40 priestup-
kov proti verejnému poriadku, 4 priestupky proti občian-
skemu spolunažívaniu, 10 priestupkov voľne pohybujúcich 
sa psov, 5 priestupkov porušenia zákona o ochrane nefaj-
čiarov, 4 priestupky podania alkoholu alebo cigariet osobe 
mladšej ako 18 rokov, 27 priestupkov pitia alkoholu na ve-
rejnom priestranstve a iné.

 -msp-

Zo zápisníka Mestskej polície od 14. 6. 2013  do 13. 7. 2013
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