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Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Leto, kultúra, história
Keď sa spoja tri krásne veci, tak to ne-

môže dopadnúť zle. Viem, že aj leto môže 
byť upršané, kultúra nezrozumiteľná 
a  história taká, na akú by sme najradšej 
zabudli, ale to nie tohoročný mikulášsky 
prípad. Slnka a  kúpania sme si mohli na 
liptovské pomery užiť dosýta. Liptovská 
Mara bola teplá a  čistá. Sinice nesfarbili 
jej vodu do zelena a  tak domáci aj turis-
ti mohli možnosť kúpania dobre využiť. 
Zvýšená ponuka atrakcií v  regióne pri-
tiahla nových  hostí. Obnovená lanovka 
na Chopok a  rozšírená ponuka v  Tatra-
landii boli asi hlavnými ťahákmi pre tu-
ristov. V  meste to zvýšilo predovšetkým 
návštevnosť v  centre a  bohatej účasti na 
kultúrnych podujatiach. Kto mal záujem, 
mal si v  rámci Mikulášskeho leta z  čoho 
vybrať. Dramaturgov treba pochváliť za 
dobrý výber a vhodné skĺbenie programov 

do tematických celkov ako boli Jánošíkov 
víkend, alebo liptovská hudobná scéna. 
Jánošík bol vďačnou témou, ktorá je tento 
rok celoročne prítomná v Liptove.

Osobitnú príležitosť na oslavu majú tento 
rok Ploštínčania, keďže už 750 rokov svet 
vie o  existencii Ploštína, lebo toľko rokov 
ubehlo od prvej písomnej zmienky o tejto 
samostatnej obci do roku 1960. Oslavy 
boli starostlivo pripravené a  občiansky 
klub spolu s  divadlom Šapo sú hlavnými 
aktérmi slávností. Verím, že im všetko vyj-
de k spokojnosti, nakoľko uzávierka mate-
riálov do mesačníka je ešte pred víkendom 
plným života v Ploštíne. 

Aj keď sa tomu nechce veriť, ale nový škol-
ský rok už netrpezlivo prešľapuje za dvera-
mi. So školou prídu aj nové povinnosti pre 
prváčikov a  ich najbližších, verím, že ich 
zvládnu za pomoci skúsených pedagógov 
úspešne. Mesto tiež čaká malá skúška, 
bude musieť súrne vyriešiť vykurovanie  

v základnej škole na ulici Československej 
brigády, kde podľa znaleckého posudku  
je kotol v  nevyhovujúcom stave a  nie je 
možné ho bezpečne prevádzkovať. Prie-
bežné výsledky hospodárenia mesta sa 
ukazujú dobré a  tak nebude problémom 
vyčleniť v rozpočte cca 150 000 Eur na od-
stránenie havarijnej situácie.

Záverom leta si pripomenieme dve vý-
znamné udalosti v  našich dejinách. 21. 
augusta uplynulo 45 rokov od zákerného 
prepadnutia Československa „spriatelený-
mi“ armádami a následné násilné odklo-
nenie sa od slobodného a demokratického 
vývoja, v ktorý aj Slováci vtedy verili. Dru-
hou historickou udalosťou je 69. výročie 
Slovenského národného povstania a  jeho 
étos boja za slobodu a  demokraciu, na 
ktorý môžeme byť právom hrdí. K obidvom 
udalostiam mesto pripravilo spomienkové 
slávnosti. Alexander Slafkovský,

 primátor mesta

Opravy mestských ciest pokračovali aj v auguste
Vynovený chodník a cesta 

na Komenského ulici. Aj to je 
jeden z viditeľných výsledkov 
prác, ktoré počas druhej po-
lovice leta realizovali Verejno-
prospešné služby (VPS). 

Práce na Komenského ulici od 
križovatky s Hurbanovou ulicou 
po križovatku s Jánošíkovým 
nábrežím  sa začali koncom júla. 
„Mesto na čiastočnú rekonštruk-
ciu vozovky a komplexnú výme-
nu chodníka vyčlenilo zo svojho 
rozpočtu zhruba 27-tisíc eur,“ 
približuje Jozef Klepáč, riaditeľ 
VPS.  

 „Tento rok sme urobili kus 
práce na obnove mestských 
ciest. V opravách a obnovovaní 
miestnych komunikácií chceme 
pokračovať aj na jeseň tohto 
roka,“ povedal primátor mesta 
Alexander Slafkovský.

Opravy sa dočkalo aj Petro-
vičovo nábrežie. „Na vozovke 
sa po dažďoch vytvárali mláky, 

voda z nich podmývala ploty 
priľahlých domov. Bol najvyšší 
čas túto cestu opraviť, pretože 

ju v zime využívame ako prí-
stupovú komunikáciu k miestu, 
kam vysýpame odhrnutý sneh 

z ulíc mesta,“ vysvetlil J. Kle-
páč.  

 Slávka Kellová
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Poslanci zastupiteľstva vo 
štvrtok 8. augusta odsúhlasi-
li nové podmienky pre druhé 
kolo obchodnej súťaže, pro-
stredníctvom ktorej mesto 
hľadá nájomcu Liptov arény  
v Ráztokách. Víťaz má mestu 
zaplatiť náklady na desaťročnú 
prevádzku haly a investičné ná-
klady, ktorými sa mesto na jej 
vybudovaní podieľalo. Nájom-
covi budú halu prevádzkovať 
Verejnoprospešné služby, teda 
organizácia, ktorá ju spravuje 
aj dnes.

Po rokovaní mikulášskeho po-
slaneckého zboru jeho členo-
via súhlasili, že ročné nájomné 
bude 84-tisíc eur plus energie 
40-tisíc eur. Okrem toho musí 
víťaz verejnej obchodnej súťaže, 
ktorá potrvá do 15. októbra, pri 

podpise zmluvy zaplatiť 650-ti-
síc eur. Uvedená suma je zálo-
hou na kúpnu cenu po desiatich 
rokoch nájmu, keďže nájomca 
bude mať na halu predkupné 
právo. Je to zároveň suma, kto-
rou sa mesto na vybudovaní Lip-
tov arény podieľalo. Zvyšok bol 
financovaný z eurofondov.

„Získané peniaze použijeme na 
investičné akcie v meste a rozvoj 
a obnovu mestských zariadení,“ 
povedal primátor Alexander 
Slafkovský. Podľa slov primátora 
nájomná zmluva na Liptov aré-
nu by nemala obmedziť jej vyu-
žívanie občanmi.

„Postavili sme ju tak, aby ostal 
zachovaný doterajší účel haly, a 
aby bola výhodná aj pre budú-
ceho nájomcu,“ dodal primátor. 
Zmluva nie je súčasťou uzne-

Vozový park Verejnoprospeš-
ných služieb (VPS) v Liptov-
skom Mikuláši je bohatší o štyri 
nové moderné nákladné autá 
na odvoz separovaného odpa-
du. Nákup áut je súčasťou pro-
jektu, ktorý obyvateľom mesta 

zabezpečil výstavbu separač-
nej haly na sídlisku Podbreziny 
z európskych peňazí. 

V pondelok 5. augusta sa preto 
v priestoroch Verejnoprospeš-
ných služieb (VPS) školila štvo-
rica vodičov, ktorí budú už  

Liptovskomikulášska radnica 
sa chce viac priblížiť občanom 
mesta. Elektronizáciou svojich 
služieb sa snaží uľahčiť komu-
nikáciu obyvateľov s mestským 
úradom a jeho inštitúciami. 
Zámer odsúhlasilo aj mestské 
zastupiteľstvo. 

Ministerstvo financií SR vyhlá-
silo výzvu pre slovenské obce 
a mestá, ktoré sa môžu zapojiť 
do projektu elektronizácie sa-
mosprávy, t.j. do tzv. eGovern-
ment-u. Ten obyvateľom miest 

šetrí čas pri vybavovaní úrad-
nej agendy.  Liptovský Mikuláš 
sa v projekte o elektronizáciu 
uchádza o zavedenie 88 posky-
tovaných služieb. „Pred pár dňa-
mi sme podali projekt, do ktoré-
ho sme začlenili väčšinu služieb 
každodenne vybavovaných na-
šim Centrom služieb občanom 
a ostatnými odbornými útvarmi 
mesta. Týka sa to napríklad vzni-
ku a zániku daňovej povinnosti, 
agendy pri kúpe majetku, rôz-
nych informačných služieb či  

oznamovacích povinností,“ po-
vedala Anna Rašiová, prednost-
ka mestského úradu (MsÚ). 

Na elektronizáciu poskytova-
ných služieb chce radnica využiť 
externé zdroje z Európskej únie 
a štátneho rozpočtu. „Finančná 
hodnota podaného projektu 
je 979-tisíc eur, ktoré by sme 
vo svojom rozpočte hľadali len 
veľmi ťažko. Verím, že ak bude 
projekt schválený, uľahčí prácu 
nielen občanom mesta, ale aj 
našim pracovníkom,“ prízvukuje 

Polyfunkčná hala Liptov aréna hľadá stále svojho nájomcu

Verejnoprospešné služby majú nové vozidlá z eurofondov

Mestský úrad chce s občanmi komunikovať aj elektronicky  

senia o podmienkach obchod-
nej súťaže, ktoré teraz poslanci 
schválili. „Chceme ju doladiť, 
zastupiteľstvu bude predložená  
v septembri,“ uzavrel primátor.

„Naším cieľom je eliminovať 
každoročnú stratu z prevádz-
ky haly práve nájomným vzťa-
hom. Prevádzková strata ročne 
predstavuje okolo 100-tisíc eur.  

Za desať rokov je to pri súčas-
ných nákladoch výdavok viac 
ako milión eur z mestského roz-
počtu. Tie by sme nájmom ušet-
rili a použili na iné aktivity, navy-
še by sme v tomto roku získali 
jedinečný príjem do rozpočtu na 
úrovni 650-tisíc eur,“ vysvetlil  
A. Slafkovský.                                              
 Peter Lehotský

Alexander Slafkovský, primátor 
mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sa 
bude na spolufinancovaní pro-
jektu podieľať sumou 44-tisíc eur.   

Napriek modernizácii systému 
budú existovať výnimky a v nie-
ktorých prípadoch sa obyvatelia 
návšteve mestského úradu ne-
vyhnú. „Úrad na základe požia-
davky občana spracuje buď au-
tomatizovane alebo ručne napr. 
rozhodnutie o dani z nehnuteľ-
nosti, dane za komunálny od-
pad či poplatok za psa. Ak  však 
nemá elektronický podpis, ale-
bo si bude musieť vyzdvihnúť 
doklady, bude musieť mestský 
úrad navštíviť,“ vysvetľuje Dušan 
Močarník, vedúci útvaru infor-
matiky na MsÚ.  

V jesenných mesiacoch by 
malo byť známe, či Ministerstvo 
financií schváli projekt elektro-
nizácie služieb liptovskomiku-
lášskej samosprávy. Ak sa tak 
stane, posledné aktivity z tohto 
projektu, môžu byť realizované 
do konca roka 2015.                   -kel-

v najbližších dňoch odvážať 
separovaný odpad v meste a z 
okolitých obcí. „Sú to technicky 
veľmi vyspelé vozidlá, ktorými 
posilníme svoje kapacity,“ pove-
dal Jozef Klepáč, riaditeľ VPS.

Do vozového parku by malo na 
jeseň tohto roka pribudnúť ešte 
piate nákladné auto na odvoz 
separovaného odpadu. Ako sú-
časť projektu výstavby separač-
nej haly na Podbrezinách mesto 
kúpilo i sto plastových kontaj-
nerov na separovaný odpad a 
päticu veľkoobjemových kontaj-
nerov. „Liptovský Mikuláš už nie-
koľko rokov patrí medzi najviac 
separujúce mestá na Slovensku.  
Po otvorení separačnej linky 
môžeme odštartovať moder-
nú éru separovania v meste,“ 
prízvukuje viceprimátor mesta  
Jozef Repaský.   

 Slávka Kellová
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O spoločnom cyklochodníku v rámci projektu Na bicykli okolo Tatier

Mestský hasičský zbor prispeje k profesionalizácii práce dobrovoľných hasičov

Európske zoskupenie územnej spolupráce upevňuje slovensko-poľské vzťahy

Mesto Liptovský Mikuláš 
poctili svojou návštevou  ho-
norárny konzul Poľskej repub-
liky na Slovensku  Tadeusz 
Frackowiak a honorárny kon-
zul Slovenskej republiky v Poľ-
sku Wieslaw Wojas. Hlavnou 
témou rozhovorov s predstavi-
teľmi mesta bolo spojenie slo-
venskej a poľskej strany Tatier 
spoločným cyklochodníkom.  

Myšlienka prepojenia slo-
venských a poľských Tatier 
spoločným cyklochodníkom, 
ktorý by toto územie turistom 
historicky a prírodne priblí-
žil v dĺžke asi 350 km, znie v 
našom regióne už niekoľko 
rokov. Spojenie regiónov na 

trase cez Liptovský Mikuláš, 
Poprad, Kežmarok, Nowy 
Targ, Trstenú či Dolný Kubín 
je už pravdepodobne na do-
sah. „Budovanie cyklochodní-
kov je našou prioritou nielen 
v Liptove. Tento rok sa nám 
podarilo prepojiť  takmer sto 
kilometrov cyklotrás. Vybu-
dovanie cyklochodníka, kto-
rý by spojil Euroregión Tatry, 
teda regióny Podhalie, Oravu, 
Liptov a Spiš, by domácim a 
najmä návštevníkom ponúk-
lo príležitosť spoznať miesta a 
zaujímavosti mimo hlavných 
cestných ťahov,“ povedal po-
čas rozhovorov s konzulmi 
primátor mesta Alexander 

Slafkovský.    
Cezhraničné združenie Euro-

región Tatry prednedávnom 
založil Európske zoskupenie 
územnej spolupráce (EZÚS), 
cieľom ktorého je uľahčovať 
a podporovať medzi svojimi 
členmi cezhraničnú, nadná-
rodnú alebo medziregionál-
nu spoluprácu. „Realizácia 
veľkého projektu akým je 
cyklochoník na spoločnom 
slovensko-poľskom území je 
časovo veľmi náročná. Toto 
by však mohla byť cesta ako 
získať dostatok finančných 
prostriedkov na jeho realizá-
ciu,“ zdôraznil zástupca pri-
mátora Jozef Repaský.          -kel-

Na bezpečnosť obyvateľov 
Liptovského Mikuláša dozerá 
novozriadený Mestský hasičský 
zbor. Dobrovoľní členovia zbo-
ru budú vykonávať záchranu 
osôb, zvierat a majetku ohro-
zených požiarom, zasahovať pri 
živelných pohromách a mimo-
riadnych udalostiach v meste.     

Zriadenie Mestského hasič-
ského zboru si vyžiadal zákon 
o ochrane pred požiarmi a zá-
kon o obecnom zriadení, kto-
rý mestám nariaďuje povinné 
poskytnutie okamžitej pomoci 

svojim obyvateľom v čase ná-
hlej núdze spôsobenej živel-
nou pohromou, haváriou alebo 
inou mimoriadnou udalosťou. 
Úlohami Mestského hasičského 
zboru bude okrem mimoriad-
nych zásahov tiež kontrola pro-
tipožiarnych opatrení na území 
mesta.

   Pri mimoriadnych udalos-
tiach budú členovia Mestského 
hasičského zboru zasahovať v 
prípade, že o súčinnosť požia-
dajú profesionálni hasiči. Na 
území mesta je zriadených päť 

dobrovoľných hasičských zbo-
rov. „Členmi novovzniknutého 
zboru budú vybraní dobrovoľní 
hasiči, pôsobiaci v mestských 
častiach,“ vysvetľuje primátor 
mesta Alexander  Slafkovský. 
Mesto tak prispelo k zriadeniu 
technicky lepšieho a profesio-
nálnejšieho zboru. Ročné ná-
klady na prevádzku predstavu-
jú sumu asi 6-tisíc eur.

Zriadenie Mestského hasič-
ského zboru privítali aj profesi-
onálni hasiči. „S dobrovoľnými 
hasičmi máme dlhoročne dob-

ré skúsenosti. Vzájomnú spo-
luprácu s novým zborom sme 
mali možnosť si už vyskúšať pri 
viacerých požiaroch,“ povedala 
Eva Krajčiová, riaditeľka Okres-
ného riaditeľstva záchranného 
a hasičského zboru v Liptov-
skom Mikuláši. 

Základňu Mestského hasičské-
ho zboru mesto Liptovský Mi-
kuláš zriadilo v  mestskej časti 
Liptovská Ondrašová, kde má 
potrebné technické vybavenie.

 
 Slávka Kellová

S l o v á c i  
a Poliaci 
zvyšujú úro-
veň spolu-
práce. Na 
d o s i a h n u -
tie nových 

cieľov založili pod hlavičkou 
Združenia Región „Tatry“ a Eu-
roregiónu „Tatry“, nové zosku-
penie, ktoré odbúra náročnú ad-
ministratívu. Prvým spoločným 
počinom by mal byť spoločný 
slovensko-poľský cyklochodník. 

Novovytvorené Európske zosku-
penie územnej spolupráce (EZÚS) 
je právnická osoba založená na 
báze dobrovoľnosti.  Cieľom 
zoskupenia je uľahčovať a pod-
porovať medzi svojimi členmi 
cezhraničnú, nadnárodnú a me-
dziregionálnu spoluprácu. „Do-
posiaľ existovali a stále existujú 
dva samostatné subjekty - Zdru-
ženie Región „Tatry“ a Euroregión 
„Tatry“, ktorých členmi sú jednot-
ky územnej samosprávy sloven-

sko-poľského pohraničia. Ak tieto 
združenia robia spoločné aktivity, 
všetko musia robiť dvakrát čo sa 
týka administratívy, účtovníctva, 
financií, riadenia atď. EZÚS zna-
mená všetko robiť spoločne a 
zároveň len jedenkrát. Je to teda 
právny rámec na odbúravanie 
byrokracie pri uskutočňovaní 
cezhraničných projektov,“ pribli-
žuje viceprimátor mesta Jozef 
Repaský. Zoskupenie môže vyko-
návať osobitné činnosti územnej 
spolupráce s finančnou podpo-
rou Európskej únie alebo bez nej. 
Jeho založenie však neznamená 
automatickú nárokovateľnosť na 
finančnú podporu, ale príležitosť 
ako finančné prostriedky získať. 

Slovenská aj poľská strana chcú 
takto povýšiť doterajšiu cezhra-
ničnú spoluprácu na vyššiu kva-
litatívnu úroveň. Prvým počinom 
by malo byť vybudovanie spo-
ločného cyklochodníka, ktorý by 
spojil regióny na trase cez Liptov-
ský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, 

Čitateľ ďakuje mikulášskej nemocnici
Náš čitateľ Matej Maro z Lip-

tovského Mikuláša prišiel do 
redakcie s otázkou, či by pros-
tredníctvom mesačníka Miku-
láš mohol poďakovať ľuďom, 
ktorí mu pomohli. „Budem mať 
87 rokov a choroba ma dostala 
do nemocnice,“ hovorí. „Celý 
som opuchol, pani doktorka 
Petríčková ma poslala na inter-
né oddelenie.“ 

Pán Maro tam strávil deväť dní. 
„Chcem sa poďakovať celému 
kolektívu za starostlivosť, dali 

ma do poriadku. Odchádzal som 
šťastný, že mi pomohli a cítim 
sa dobre,“ dodáva. Podľa jeho 
slov bol milo prekvapený tým, 
čo v nemocnici zažil. „V televízii 
hovoria stále o tom, že zdravot-
níctvo je v kríze. Ja som si ale 
nič také nevšimol. Dokonca aj 
strava bola taká, akú ani doma 
nemám,“ pochválil interné od-
delenie mikulášskej nemocnice.

Pánovi Marovi želáme pevné 
zdravie a ešte veľa príjemných 
dní. -red-

Nowy Targ, Trstenú či Dolný Ku-
bín do spoločného celku. „Prvé 
rokovania s poľskou stranou už 
máme za sebou. Na stretnutí s 
honorárnym konzulom Poľskej 
republiky na Slovensku  Ta-
deuszom Frackowiakom a ho-
norárnym konzulom Slovenskej 
republiky v Poľsku Wieslawom 

Wojasom sme sa zhodli v ná-
zore, že by bolo pre obe strany 
prínosom, keby sme prepojili 
naše krajiny a vytvorili tak nový 
spôsob spoznávania dotknutých 
území po prírodnej aj historickej 
stránke mimo hlavných ťahov,“ 
prízvukuje primátor mesta Ale-
xander Slafkovský.    -kel-
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Šikovný trh prilákal Rohonciho záhrady ľudí z celého Liptova
Rohonciho záhrada v centre 

Liptovského Mikuláša bola  
v minulosti spoločensky vy-
hľadávaným miestom, kde sa 
v dobách Liptovského Sv. Mi-
kuláša konali tie najkrajšie tan-
covačky. Život do parku vrátil  
v sobotu 10. augusta trh, kto-
rý predstavil tie najšikovnejšie 
ruky z Liptova.   

Po tretíkrát vo svojej mladej 
histórii si dal Šikovný trh za cieľ 
podporiť nielen šikovných ľudí 
z regiónu, ale aj upriamiť pozor-
nosť verejnosti na architektonic-
ky či historicky zaujímavé parky, 
záhrady a kultúrne pamiatky v 
Liptove. Tento raz padla voľba 
na Rohonciho záhradu za Do-

mom služieb, ktorá bola v minu-
losti spojená s aktívnym spolo-
čenským životom.

Opätovný ruch do nej vrátilo 
28 predajcov z celého Liptova, 
ktorí mali prostredníctvom Ši-
kovného trhu  možnosť ukázať 
najrôznejšie ručne vyrábané vý-
robky. „Po prvýkrát mali návštev-
níci možnosť hlasovať za najkraj-
ší stánok. Najviac hlasov získala  
pani Habovčíková, ktorá sa pre-
zentovala  svojimi originálnymi 
textilnými či patchworkovými 
výrobkami,“ povedala riaditeľka 
neziskovej organizácie Národný 
trust. Michaela Kubíková.

  „V ankete sme sa snažili zistiť 
aj to, ako verejnosť vníma a po-

zná priestor Rohonciho záhrady 
a ako by mohla byť  využívaná v 
budúcnosti. Väčšina opýtaných 
uvítala myšlienku organizovania 
rôznych kultúrnych či spoločen-
ských podujatí v parkoch a zá-
hradách v Liptovskom Mikuláši. 
Šikovný trh je podľa nich jed-
nou z možností, ako vniesť život 
do týchto významných súčastí 
mestského verejného priestoru,“ 
dodala M. Kubíková.

Šikovný trh je na Slovensku 
svojou myšlienkou ojedinelým 
podujatím. „Liptovský Mikuláš 
bol vždy mestom, kde to spo-
ločensky a kultúrne žilo. Hoci sa 
dnes kultúre na Slovensku neve-
nuje dostatočná pozornosť som 

rád, že Liptovský Mikuláš a Lip-
tov sú výnimkou. Dôkazom toho 
je okrem Šikovného trhu množ-
stvo mestských podujatí a akcií, 
ktoré podporujeme. Osobitne 
musím vyzdvihnúť tohtoročné 
skutočne vydarené Mikulášske 
leto,“ zdôraznil primátor mesta 
Alexander Slafkovský. Hlavnými 
organizátormi podujatia boli 
okrem Národného trustu aj Ko-
munitná nadácia Liptova a Spo-
ločnosť Kolomana Sokola.

 Slávka Kellová

Pri príležitosti 45. výročia 
prepadnutia bývalého spoloč-
ného štátu Slovákov a Čechov 
vojskami členských štátov 
Varšavského paktu odhalili 
predstavitelia mesta pamätnú 
tabuľu. Stalo sa tak v stredu 
21. augusta na východnej ste-
ne Župného domu. Tabuľa visí 
čelom k ulici, po ktorej prechá-
dzali tanky agresora. Autormi 
pamätnej tabule sú Katarína 
Verešová a Peter Lehotský.

„Dôvodom realizácie tejto ta-
bule je, aby sme pamätali na 
tragické udalosti našich novo-
dobých dejín. August 1968 za-
siahol do života všetkých obča-
nov,“ hovorí primátor Alexander 
Slafkovský. „Aj moja generácia 
patrí medzi postihnutých ná-
sledkami toho, čo augustové 
tanky do našej krajiny priniesli,“ 
dodáva.

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 
týždňa s tvrdým odporom. Naj-
ostrejšie prejavy odporu boli 
spojené s pokusom okupačných 
jednotiek obsadiť budovu praž-
ského rozhlasu. Pri potýčkach 
v jeho okolí zahynulo tridsať ľudí 
a vyše tristo ich bolo zranených. 
V priebehu invázie bolo okupač-
nými vojskami zabitých alebo  
v dôsledku nehôd prišlo o život 
viac ako sto Čechov a Slovákov. 
Okupačné vojská zatkli členov 
vlády i predsedu parlamentu 
a odviezli ich do Moskvy.

Súčasťou spomienok na tragic-
ký moment novodobých dejín 
bola po odhalení tabule verni-
sáž tematickej výstavy v Múzeu 
Janka Kráľa. „Predstavili sme na 
nej artefakty týkajúce sa priamo 
nášho mesta,“ vysvetlil riaditeľ 
múzea Zdenko Blažek.

 -red-

K výročiu okupácie v roku 1968 odhalili pamätnú tabuľu

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MÚZEUM JANKA KRÁLA

VÁS POZÝVAJÚ NA PODUJATIE

www.mjk.sk

PO TEJTO ULICI PRECHÁDZALI V AUGUSTE 1968
 TANKY OKUPAÈN?CH ARMÁD VTEDAJŠÍCH „SPOJENCOV“

 NAŠEJ KRAJINY - ÈLENOV VARŠAVSKEJ ZMLUVY.

VENOVANÉ VŠETKÝM, KTORÍ 21. AUGUSTA 1968 PRIŠLI O NÁDEJ A VIERU.

OBÈANIA MESTA LIPTOVSK? MIKULAŠ

DÒA 21. AUGUSTA 2013

´

Verejné 
prerokovanie 

parkovania
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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Prvý augustový piatok patril  
v Liptovskom Mikuláši tradičné-
mu prázdninovému podujatiu. 
Bol určený všetkým priazniv-
com hudby a tanca. Street Mu-
sic Night počas svojho štvrtého 
ročníka pritiahla do ulíc centra 
mesta tisíce ľudí.

 V spolupráci mesta, Domu 
kultúry, oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Region Lip-
tov a pätnástich zúčastnených 
pohostinských a reštauračných 
zariadení mali turisti i domáci 
možnosť vychutnať si v každom z 
podnikov iný štýl hudby. V Sóda 
clube zneli v podaní orchestra 
Art Septet Nicolaus svetoznáme 
hity, v CaffeIN sa predstavila fina-
listka superstar, pred barom Café 
& Coctail hrala skupina The Cell-
mates s repertoárom zameraným 
na roky päťdesiate, v susednom 
Kolotočove vystupovala punková 
Davová psychóza – všade sa nie-
čo dialo. Námestie osloboditeľov 
patrilo pre zmenu hip hopu. Zlatý 
klinec večera na tamojšom pódiu 

Populárna talk show známa 
z televíznych obrazoviek pod 
názvom vyráža k divákom! Ob-
ľúbení glosátori a atraktívny 
hudobný hosť vystúpia v pon-
delok 9. septembra aj v Lip-
tovskom Mikuláši v reštaurácii 
Route 66. Nenechajte si ujsť 
neopakovateľné vtipné po-
strehy a komentáre na udalosti 
z domácej i zahraničnej poli-
tiky, spoločnosti, a všetkého, 
čo život prináša. Milan Lasica, 
Elena Vacvalová, Oľga Felde-
ková a Marián Leško predvedú 
naživo to, čo dôverne poznáte 
z televíznej obrazovky.

 -red-

Street Music Night sa stretla s veľkým úspechom

Sedem bez záruky aj v našom meste

boli raperi známi ako Moja reč.
V každom zo zúčastnených pod-

nikov znel iný žáner, takže ľudia 
mali možnosť  vyskúšať všetko, na 
čo mali chuť.

Zábava počas noci bežala v pl-
nom prúde, v baroch a na diskoté-
kach si mohli návštevníci vychut-
nať reggae party, znelo latino, 

techno i funk. 
„Prešiel som celé mesto a bolo 

úžasné sledovať, ako sa ľudia 
zabávajú. Je to veľmi vydarené 
podujatie, ktoré podčiarkuje vý-
znam mesta v celoslovenskom 
cestovnom ruchu,“ povedal po-
čas večera Jozef Repaský, zástup-
ca primátora. Podľa jeho slov 

štvrtý ročník Street Music Night 
zdvihol oproti predošlým trom 
rokom latku ešte vyššie. „Už teraz 
sa teším na budúci ročník. Teraz 
počasie vyšlo nad očakávania a 
určite sa na úspechu podujatia 
podpísalo,“ dodal.

„Okrem prírodných krás a 
množstva atrakcií chceme touto 
akciou domácim a zahraničným 
turistom ponúknuť aj kus ne-
tradičnej zábavy. Šport, tanec a 
dobrá hudba patria k horúcemu 
letu, tak prečo si ich dosýta nevy-
chutnať priamo v meste,“ komen-
toval vydarené podujatie primá-
tor Alexander Slafkovský.

Všetky zariadenia v pešej zóne 
mohli počas prvého augustové-
ho piatka prevádzkovať terasy až 
do druhej hodiny rannej. „Stre-
et Music Night je tou správnou 
ukážkou, ako vyzerá aktívna pod-
pora cestovného ruchu a nášho 
podnikania, keď sa spojí mesto 
s podnikateľmi,“ nevedel si vyna-
chváliť jeden z prevádzkovateľov 
baru v pešej zóne.  Peter Lehotský

Radničkine 
trhy  2013 

Pozývame Vás na pre-
dajno - prezentačné trhy, 
ktoré sa budú konať na 
Námestí osloboditeľov 
v Liptovskom Mikuláši 
29. septembra 2013 od 
10:00 do 18:00 hod.  Pre-
dajcami budú osoby so 
zdravotným postihnutím, 
ktoré chcú takto pozi-
tívne ovplyvniť postoje 
verejnosti k postihnutým 
spoluobčanom a ukázať 
plnohodnotnosť a rôzno-
rodosť života týchto ľudí.

 -red-
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MESTO Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

V zmysle § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení 

MESTO Liptovský Mikuláš
 

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta 
vedúci / vedúca Komunitného centra „Nový svet „ Hlboké 

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
- koordinovanie a usmerňovanie komunitnej práce v sociálne 

znevýhodnenom prostredí
- riadenie, koordinovanie a kontrola činností chodu komunitné-

ho centra, nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne
- koordinovanie vykonávania terénnej sociálnej práce cieľovej 

skupiny -  marginalizovaná rómska komunita a občania bez 
prístrešia

- príprava a koordinovanie voľno časových aktivít detí, mládeže 
a dospelých cieľovej skupiny

Termín nástupu: september 2013
Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v od-

bore pedagogika, sociálna práca prípadne v príbuznom štu-
dijnom odbore

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta: 
- občianska bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady
- riadiace, organizačné, komunikačné a prezentačné schopnosti
- prax v riadiacej funkcii min. 1 rok
- prax v  oblasti sociálnej práce výhodou 
- pedagogická prax výhodou 
- znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť 
- znalosť práce s PC
- samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, asertivita 
- vodičský preukaz skupiny „B“

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zú-
častniť sa výberového konania na uvedené pracovné miesto, 
doručte svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania, pro-
fesijný životopis a motivačný list spolu s písomným súhlasom 
s použitím osobných údajov v zmysle zákona č 428/2002 Z.z. 
v platnom znení do 30. augusta 2013 na hore uvedenú adresu.

Predpokladaný dátum výberového konania : 5. – 6. septem-
ber 2013 

Presný termín a čas výberového konania bude uchádzačom 
spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámený telefo-
nicky, prípadne e-mailom. 

Kontaktná osoba: Ing. Anna Gajancová, tel.: 044/5565216, 
e-mail: a.gajancova@mikulas.sk

zverejňuje zámer odpredať
formou obchodnej verejnej súťaže

 
objekty „BYTOVÉHO PODNIKU“ – administratívne budovy, 
obchodné objekty, dielne a vedľajšie stavby spolu s pozem-
kami, nachádzajúce sa na Námestí osloboditeľov v Liptov-
skom Mikuláši:

Administratívna budova súp. č. 73 na parc. č. KN-C 145/3; stav-
ba „Administratívna budova“ súp. č. 74 na parc. č. KN-C 145/2; 
stavba Obchodné objekty súp. č. 72 na parc. č. KN-C 147/1 spo-
lu s vedľajšími 4 stavbami (bez súp.č.) na pozemkoch parc. č. 
KN-C 147/2, 147/3, 147/5, 145/4; stavba Dielne súp. č. 4436 na 
parc. č. KN-C 145/5 spolu s pozemkami o celkovej výmere cca 
3295 m², kat. územie Liptovský Mikuláš 

S VÝHODNOU  POLOHOU PRIAMO  V CENTRE  MESTA

Podmienky obchodných verejných súťaží budú vyvesené od 
02.09.2013 do 29.11.2013 na úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš MsÚ, Štúrova 1989/41 a na internetovej stránke www.
mikulas.sk. Do znaleckých posudkov je možné nahliadnuť na č. 
dverí 207, na 2. poschodí MsÚ v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 
1989/41. Tel. kontakt: 044/5565245.

Ponuka Centra voľného času - Liptovský Mikuláš
 pre šk. rok 2013/2014

Centrum voľného času vo svojom pláne výkonov práce vychádza z doterajších 
výsledkov, z ich analýzy, z požiadaviek verejnosti ako aj z podmienok a možností, 
ktoré pre svoju činnosť má. V súlade so Zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon), s vyhláškou MŠ SR č. 306/209 o školskom klube detí, 
školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospo-
dárstve a stredisku odbornej praxe, POP na tento školský rok a vychádzajúc z 
kampane štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži budeme zabezpečovať 
výchovno – vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti, mlá-
dež a dospelých v našom meste. Vytvoriť v centre voľného času podmienky pre 
pestrú, príťažlivú výchovno- vzdelávaciu a záujmovú a rekreačnú činnosť pre 
cieľovú skupinu obyvateľov mesta L. Mikuláš, detí od predškolského veku až po 
dospelých a seniorov.

organizácia školského roka 2013/2014
•Školský rok 2013/2014 sa začína 2. septembra 2013
•Činnosť v CVČ sa začína 16. septembra 2013 (pondelok) 
•Zápis do krúžkov bude prebiehať priebežne počas celého školského roka, 

prihláškou 
•Činnosť v CVČ končí v druhom polroku   15. júna 2014 
•Rozvrh hodín krúžkov, kurzov a prihlášku nájdete na webovej stránke CVČ 

www.cvclm.edu.sk 

kultúrne krúžky, klub mamičky s deťmi  
Detský folklórny súbor Ďumbier, divadelný krúžok, bábkové divadlo, moderný 
tanec, spoločenský tanec, aerobik, country – tanec, hip-hop, výtvarné krúžky, 
tvorivé ruky, breake dance, klub mamičiek s deťmi, výroba šperkov, šitie, pletenie, 
háčkovanie, vyšívanie, výroba produktov z medu

Cudzie jazyky 
anglický, francúzsky, nemecký, ruský, výučba jazykov na PC, dramatický krúžok 
v cudzom jazyku, tanec a spev v cudzom jazyku

spoločensko-vedné a praktické krúžky a činnosti  
animátori a mladí moderátori  a novinári, ručné práce, šitie, klub rodičia s deťmi, 
za kultúrnymi  a historickými pamiatkami  – pre rodičov s deťmi, filatelia a zbe-
rateľstvo poštových známok – aj dospelí, šach, pohybové cvičenia (joga, tai-či), 
muzikoterapia, pre ZŤP – tvorivá dielňa, rehabilitačné cvičenia pre ZŤP    

prírodovedné a environmentálne krúžky 
aranžovanie rastlín, herpetologický (chov plazov, obojživelníkov), akvaristika, as-
tronomický, exotické vtáctvo, matematika, botanický, zoologický, ochranca príro-
dy a turistický, cestovateľský, rybársky, včelársky, geocaching (hľadanie ukrytých 
značiek v prírode pomocou GPS prístroja) 

technika, modelárstvo a výpočtová  technika    
letecký a lodný modelár, plastikový a papierový modelár, elektrotechnický, železnič-
ný modelár, výpočtová technika – počítačov, výroba digitálnej fotografie, macrame

športové krúžky   
plávanie pre neplavcov a plavcov rehabilatočné, kondičné, volejbal, basketbal, 
stolný tenis, badbington, gymnastika športová, gymnastika moderná (len pre 
dievčatá), bežecké lyžovanie a zjazdové lyžovanie, jumping, zumba, Won Hwa Do 
(sebaobrana), Judo (džudo – sebeobraba), atletika, posilňovanie, strelecký, halo-
vý futbal, florbal, halové veslovanie 

nepravidelná príležitostnú činnosť 
•formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, tvorivých 

dielní, súťaží, exkurzií a pod.
•formou výukových programov zameraných na prírodovedu, výtvarnú výchovu
•formou cyklických podujatí v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí
•postupové športové súťaže a olympiády vyhlásené MŠ vedy výskumu a športu SR

prázdninová činnosť
•formou denných prímestských táborov, formou jednorazovej dennej tematic-

kej činnosti
•detskej univerzity v spolupráci s VŠ
•formou víkendových a odborných stretnutí, ako praktické uplatnenie zručností 

a činností v záujmových útvaroch

Metodická činnosť
•zameraná na konzultačnú činnosť s externými pracovníkmi CVČ
•individuálny rozvoj profesijnej kariéry
•priebežná pedagogická prax poslucháčov stredných a vysokých pedagogických

 PhDr. Roman Králik, 
 riaditeľ CVČ L. Mikuláš 
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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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Autor turistických bedekrov Jaroslav Šoučík vydal svoju štvrtú knihu

Otvorili Mikulášsku mučiareň a uviedli novú publikáciu o Jánošíkovi

„Prírodu, hory, kopce keď si člo-
vek zamiluje, potom to môže byť 
láska na celý život.“ Týmito slo-
vami začína Jaroslav Šoučík svoj 
najnovší knižný počin venovaný 
Západným a Vysokým Tatrám. 
Rodák z Liptovského Mikuláša, 
vyučený zámočník, polygraf, mi-
lovník záhradkárčenia, ale naj-
mä slovenských hôr a prírody 
vydal v tomto roku vzácne die-
lo, ktorým chce odovzdať svoje 
skúsenosti všetkým tým, ktorí 
obľubujú potulky po našich ho-
rách. „Takmer celý život som pre-
žil v Liptovskom Mikuláši. Lásku 
k prírode, horám, hubám a by-
linkám nám vštepila naša mama, 
ktorá nás vodila po okolí a učila 
o krásach a tajomstvách príro-
dy,“ hovorí autor Jaroslav Šoučík. 

Najkrajšie chvíle a miesta strá-
vené v lesoch a medzi skalami 
hôr celé roky poctivo zazname-
nával hľadáčikom fotoaparátu. 
„Dodnes si uchovávam krásne 
zážitky, ale držím sa hesla, že 

kým spomienky sa vytratia, fo-
tografia tu ostáva navždy. Dnes 
mám vo svojom archíve viac ako 
10-tisíc najrôznejších záberov,“ 
priznáva spisovateľ. Po odchode 
do dôchodku prehľadával svo-
je archívy a tak mu s vedomím 
bohatých znalostí zo sveta húb 
skrsol nápad sa s nimi podeliť. 
Tak v roku 2007 vydal vo vlastnej 
réžii knihu Čarovné huby Lipto-
va a podobne vznikli aj ďalšie 
dve publikácie venované jeho 
veľkej láske - Západným Tatrám. 

„Západné Tatry sme spolu 
s mojim bratom prešli krížom-
-krážom niekoľkokrát, len na 
Bystrej som bol možno 60 – 
70 krát. Boli sme aj na takých 
miestach, kde sa človek bežne 
nedostane,“ prezrádza J. Šoučík. 
Prvá kniha Západné Tatry – Prí-
behy z hôr (2010)  získala druhé 
miesto v súťaži Kniha Liptova 
a tretí knižný počin Západné 
Tatry – Horská záchranná služ-
ba (2011) si v ďalšom ročníku 

Knihy Liptova nekompromisne 
vybojoval prvenstvo. „Tu som 
opísal každodenný život a prácu 
mojich priateľov z horskej služ-
by. Sú tam veselé, ale aj smutné 
príbehy.“  

Netrvalo dlho a svetlo sveta 
uzrela ďalšia kniha venovaná 
nielen Západným Tatrám. V spo-
jení s veselými príhodami z mla-
dosti, vyznačenými turistickými 

trasami aj vo Vysokých Tatrách 
sa stala ojedinelým dielom v slo-
venskej publikačnej činnosti. 
„Nikto ešte knižne nepublikoval 
turistické chodníky spoločne 
v Západných aj Vysokých Tat-
rách. Stránky tejto knihy som 
netradične obohatil o básne 
mojich priateľov Jána Frniaka, 
Maroša Vozárika a Petra Bella 
Horala, ktoré tak toto dielko ro-
bia ešte viac zaujímavým. Všetky 
fotografie však nie sú moje. Svo-
je zábery mi darovali kamaráti, 
ktorí sa fotografovaniu venujú 
neprofesionálne, ale podarilo sa 
im zachytiť ojedinelé momentky 
v našich horách,“ hovorí o svo-
jom najnovšom diele, ktoré vyš-
lo len tento rok, Jaroslav Šoučík.

Autor turistických bedekrov 
však nespí na vavrínoch. Hneď 
po vydaní svojej štvrtej knihy 
začal pracovať na novej téme, 
ktorá priblíži život v Liptovskom 
Mikuláši v časoch spisovateľovej 
mladosti.      -kel-

Celoročná séria Jánošíkov-
ských podujatí venovaná 300. 
výročiu mučenia a smrti národ-
ného hrdinu Juraja Jánošíka, 
vyvrcholila v dňoch 16. – 18. 
augusta Jánošíkovským víken-
dom, počas ktorého otvorili vy-
novenú expozíciu Mikulášskej 
mučiarne. Do života tiež uviedli 
novú publikáciu venovanú fak-
tom a legendám o Jánošíkovi.  

Autorkou novej publikácie Já-
nošík – od skutočnosti k  legende 
je v slovensko-poľskej jazykovej 
mutácii Ružena Antolová, ktorá 
sa jánošíkovskej problematike 
na pôde Múzea Janka Kráľa ve-
nuje dlhodobo. Nová kniha nad-
väzuje na jej knižný počin z roku 
2001  O zbojstve Juraja Jánošíka. 
„Chcela som čitateľom priniesť 
súčasnú úroveň poznania histo-

rickej postavy Juraja Jánošíka, 
dejinné súvislosti vzniku legen-
dy a rozvíjanie jánošíkovských 
tradícií od počiatkov až po sú-
časnosť,“ približuje autorka R. 
Antolová, ktorej knihu pokrstili 
župan Žilinského samospráv-
neho kraja Juraj Blanár a vice-
primátor Liptovského Mikuláša 
Jozef Repaský jánošíkovskými 
dukátmi.   

Vynovená expozícia Mikuláš-
skej mučiarne sa rozrástla o dvo-
jicu figurín zobrazujúcich kata 
a trestaného a multimediálny 
informačný panel s dotykovou 
obrazovkou, kde si návštevníci 
v slovenskom, poľskom a an-
glickom jazyku nájdu texty a 
dokumenty viažuce sa k súdu 
nad Jánošíkom. „Panel je proto-
typ, ktorý nám na mieru vyrobila 

mikulášska firma. Takýto je jedi-
ný na Slovensku,“ dodáva R. An-
tolová. Pri obnove sa mučiareň 
dočkala tiež odvlhčenia priesto-
ru, ktorý robil múzeu vrásky na 
čele najmä v zimnom období a 
výmeny kamennej dlažby.  

„Otázka komu patrí podkarpat-
ský hrdina Jánošík, či Slovákom 
alebo Poliakom, je ešte aj dnes 
otvorená. Jedno však bude pla-
tiť navždy, že Mikulášska mučia-
reň bola jedným z posledných 
miest, kde Jánošík pred svojou 
smrťou pobudol,“ povedal počas 
krstu knižnej publikácie vicepri-
mátor mesta Jozef Repaský. 

V ďalšej fáze projektu financo-
vaného z eurofondov, pribudne 
pri múzeu podbránie, kde sa 

vytvorí priestor pre vystavenie 
historického koča, ktorý bol 
v minulosti vystavený v Kašteli 
Vranovo v Palúdzke. 

Jánošíkovský víkend podpo-
rila na Námestí osloboditeľov 
počas troch dní trojica predsta-
vení. V piatok 16. augusta sa na 
hlavné pódium postavil folklór-
ny súbor Terchovec s piesňami 
a tancami z Terchovej aj iných 
regiónov Slovenska. Sobota 
patrila muzikálu Ľubomíra Fel-
deka a Egona Gnotha v podaní 
detského súboru ZDOS Hubová 
a v nedeľu zabávalo publikum 
banskobystrické Divadlo bez 
opony a ich „veselá“ verzia muzi-
kálu Na skle maľované. 

 Slávka Kellová
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Mesto
Liptovský Mikuláš

V zmysle ust. § 9a 
ods. 1 písm. a) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení

zverejňuje zámer odpred-
ať nehnuteľnosti – byty - na 
základe  obchodných verej-
ných súťaží na najlepšie ná-
vrhy kúpnej ceny za účelom 
uzavretia kúpnych zmlúv na 
predaj nehnuteľností  - by-
tov I. kategórie: štvorizbové-
ho bytu, päť trojizbových, 
dvoch dvojizbových bytov, 
jednoizbového bytu a dvoch 
garsóniek. Ukončenie pred-
kladania návrhov súťaže je 
30. 9. 2013 o 14.00 hod.  

Podmienky obchodných 
verejných súťaží budú od 02. 
septembra zverejnené na 
úradnej tabuli mesta Liptov-
ský Mikuláš, na internetovej 
stránke www.mikulas.sk, sek-
cia úradná tabuľa - obchodné 
verejné súťaže, a k dispozícii 
budú aj na informáciách na 
prízemí MsÚ v Liptovskom 
Mikuláši. Do znaleckých po-
sudkov je možné nahliadnuť 
na č. dverí 207, na 2. poschodí 
MsÚ v Liptovskom Mikuláši, 
Štúrova 1989/41. Tel. kontakt: 
044/5565245.

skúška sirén
V piatok  13. 9. 2013 o 12.00 h 
bude v Liptovskom Mikuláši 

kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým  stálym 

tónom sirén.

Krajší park pre všetkých v rámci Dňa dobrovoľníctva
Mesto Liptovský Mikuláš 

v spolupráci so spoločnosťou 
dm drogerie markt pripravuje 
pri príležitosti Dní dobrovoľníc-
tva spoločnú akciu pod názvom 
Krajší park pre všetkých. V so-
botu 21. septembra pozývame 
všetkých záujemcov, ktorí chcú 
pomôcť obnoviť príjemný život 
v Parku Márie R. Martákovej pri 
križovatke na Rachmaninovom 
námestí, aby prišli o 9:30 hod. 
priamo do parku. Dobrovoľníci 
s motyčkou sú vítaní.  Máme 

v pláne vyčistiť park a znovu-
objaviť pôvodné chodníky tak, 
aby v ďalšom období poskyto-
val priaznivé zelené prostredie 
pre oddych priamo v meste.

 Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom júnovom zasadnutí schváli-
lo názvy niektorých parkov a sú-
časne prijalo záväzok, že každý 
rok vyčlení zo svojho rozpočtu 
finančné prostriedky na postup-
nú revitalizáciu parkov. Týmto 
sme urobili prvý krok k postup-
nej obnove parkov v meste. 

Niektoré úpravy,  resp. osadenie 
mobiliárov urobíme už v tomto 
roku, o charaktere iných parkov 
máme záujem diskutovať aj 
s občanmi. 

V parku Martina Rázusa pred 
mestským úradom vymeníme 
lavičky a smetné koše už v sep-
tembri tohto roka.  Rohonciho 
záhradu za Domom služieb sme 
vyčistili, urobili úpravu stromov  
aby ponúkla zaujímavé a prí-
jemné prostredie začiatkom 
augusta pre Šikovný trh. Zazna-

V 31. týždni  sa v Liptove ko-
nala konferencia  mladých slo-
bodných dospelých Cirkvi Je-
žiša Krista svätých posledných 
dní, členovia ktorej boli z rôz-
nych častí Európy.  V rámci tejto 
konferencie ponúkli mestu po-
moc pri zlepšovaní životného 

prostredia a uskutočnili  servis-
ný projekt – vyčistili od odpa-
du problematickú lokalitu pod 
mostom diaľničného privádza-
ča medzi  ulicou Demänovská  
a obchodnými prevádzkami na 
Kamennom poli, ako aj plochy 
za Tescom k Hlbokému. 

Okolie neoficiálnych cestičiek 
čistilo okolo 110 ľudí, pričom vy-
zbierali do 70 vriec odpadu a do 
20 ks pneumatík. Výsledkom 
úspešnej komunikácie s ochot-
nými dobrovoľníkmi je zlepšené 
okolie hranice zastavaného úze-
mia mesta.   -žp-

Mladí kresťania pomohli pri čistení 
problematických lokalít v regióne Liptov

Výzva na  jesennú deratizáciuOčkovanie 
a čipovanie psov V záujme zabezpečenia pred-

chádzania prenosným ochore-
niam a premnoženiu hlodavcov 
mesto Liptovský Mikuláš vyzýva 
právnické osoby a fyzické oso-
by – podnikateľov pôsobiacich 
na území mesta na vykonanie 
jesennej deratizácie. Od mesia-
ca september je potrebné vyčis-
tiť a vykonať pravidelnú jesennú 
deratizáciu budov, objektov, 
priestorov a všetkých potrubí 
uložených v zemi aj mimo vlast-
ných objektov. 

Upozorňujeme, že správcovia 
bytového fondu obvykle derati-
zujú objekty, ktoré sú bezpečne 

uzatvorené a deratizácia takých-
to nehnuteľností nie je utná. 
K bytovým domom a objektom 
patria aj prípojky. Hlodavce vy-
užívajú hlavne kanalizačné prí-
pojky k nehnuteľnostiam a práve 
tieto zariadenia je potrebné de-
ratizovať, aby sa na zimu hlodav-
ce nenasťahovali do objektov. 

Chovatelia zvierat sú povinní 
v zmysle všeobecne záväzného 
nariadenia deratizovať objekty 
slúžiace na umiestnenie zvierat 
a k nim prislúchajúce pozemky 
2 x ročne, v jarnom a jesennom 
období. Uvedená povinnosť sa 
týka aj chovateľov psov.  -žp-

Oznamujeme občanom, 
majiteľom psov, 

že očkovanie a čipovanie 
psov sa uskutoční 

v jednotlivých mestských 
častiach v nasledujúcich 

termínoch:

Andice, Benice
streda 4. 9. 2013 o 17.00 h

Palúdzka
štvrtok 5. 9. 2013 o 17.00 h

Liptovská Ondrašová
piatok 6. 9. 2013 o 17.00 h

 -i-

menali sme už podnetné reakcie 
obyvateľov na jej ďalšie využitie. 
V jej úpravách mesto ešte bude 
pokračovať. 

Spoločná akcia v sobotu 21. 
septembra počas uvedeného 
dňa dobrovoľníctva tak prispeje 
k sérii aktivít, ktoré pripravujeme 
pri obnove parkov a podporí ak-
tivitu záujemcov o skvalitnenie 
nášho životného prostredia.  

 
 Ing. Iveta Klepáčová,
 vedúca útvaru životného prostredia
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„Starí páni“ z Liptovskej Ondrašovej  jubilovali

Amatérsky futbalový turnaj Drezina Cup 2013 vyhrali Krakeny

Turnaj futbalových klubov z 
Liptovského Mikuláša pritiahol 
na ihrisko v Liptovskej Ondrašo-
vej päť mužstiev. Výber FC Sna-
ha Ploštín a ŠK Kriváň Lipt. On-
drašová, seniori ŠK Demänová a 
dorastenci MFK Tatran  si spolu 
so seniormi  FC 34 Palúdzka vo 
vzájomných dueloch zmerali 
sily v sobotu 27. júla. Turnaj bol 
zaujímavý, lebo kluby nepôso-
bia v rovnakej ligovej súťaži. 
Zároveň proti sebe nehrali štan-

dardné zostavy týchto klubov. 
Turnaj mestských futbalových 
klubov sa konal pod záštitou 
primátora mesta Alexandra 
Slafkovského. Jeho zástupca 
Milan Kružliak v úvode poduja-
tia pozdravil v jeho mene všet-
ky mužstvá, organizátorov a 
divákov.

Mužstvo z Demänovej pred-
viedlo najkvalitnejšie výkony a 
v turnaji zvíťazilo. Stalo sa tak aj 
vďaka ich brankárovi Marekovi 

Bačíkovi, ktorý si odniesol záro-
veň titul najlepšieho brankára 
turnaja, a Petrovi Guráňovi z toho 
istého klubu. Ten sa stal najlep-
ším strelcom turnaja.

Na druhom mieste skončil do-
rast Tatranu, bronzovú priečku 
obsadil Ploštín. Domáci výber sa 
umiestnil na piatej priečke pred 
predposlednou Palúdzkou. 

 „Turnaj prebiehal v pokojnej at-
mosfére, myslím si, že aj v príjem-
nom prostredí, i keď bolo počas 

celého dňa veľmi teplo,“ uviedol 
za organizátorov Dušan Gregor. 
„Na jednom pracovnom stretnutí 
na mestskom úrade vznikla myš-
lienka obnoviť turnaj mestských 
klubov, keďže pred niekoľkými 
rokmi došlo k prerušeniu tradí-
cie. Každé jedno mužstvo, ktoré 
prišlo na turnaj, malo isté prob-
lémy so zostavením mužstva, ale 
som rád, že sa práve na našom 
štadióne uskutočnilo obnovenie 
turnaja,“ dodal.  -leh-

Mestské futbalové kluby si zmerali sily na turnaji

Bývalí a súčasní členovia futba-
lového mužstva „starých pánov“ 
z Liptovskej Ondrašovej sa po 
roku opäť stretli. Jubilejné 25. 
výročie tímu old boys pritiahlo v 
sobotu 10. augusta na tamojšie 
ihrisko desiatky jeho členov. 

„Viacerí sa nevideli aj desať 
rokov, bolo to milé posedenie,“ 
povedal jeden z organizátorov 
podujatia Jozef Gonda. Popri 
varení gulášu si „starí páni“ za-
hrali niekoľko zápasov, tímy po-
stavili z prítomných účastníkov 
stretnutia. Pozdraviť ich prišiel aj 
primátor Alexander Slafkovský. 

Za old boys Liptovská Ondrašo-
vá počas histórie mužstva hrali 
alebo hrajú Jaroslav Čerstvík, Jo-

Víťazom siedmeho ročníka najväčšie-
ho amatérskeho futbalového turnaja  
v Liptove sa stal tím Krakeny. Bývalí vyso-
koškolskí spolužiaci a priatelia z rôznych 
kútov Slovenska porazili v mimoriadne 
dramatickom finále domáce mužstvo  
1. FC Franforce z Liptovskej Ondrašovej 
až na pokutové kopy 1:0.

Na turnaj Drezina Cup, ktorý sa usku-
točnil v sobotu 3. augusta na futbalo-
vom štadióne v Liptovskej Ondrašovej, 
pricestovalo dvanásť družstiev. Medzi 
účastníkmi figuroval premiérovo aj zmie-
šaný žensko-mužský tím Diblíci z Prahy a 
moravská víchrica Moravští ogaři. „Túto 
akciu sme založili pre amatérskych futba-
listov, aby sme ponúkli súťažné a zároveň 
zábavné fórum na Liptove aj pre starších 
futbalistov a pre futbalových nadšencov, 
ktorí už nehrávajú v ligách a nižších trie-
dach,“  uviedol jeden z organizátorov La-
dislav Hajas.

Zápasy sa hrali na štvrtiny riadneho 
futbalového ihriska a v poli malo každé 
družstvo šesť hráčov, pričom ďalší štyria 
náhradníci mohli sedieť na striedačke. 
„Spolu sa nás tu zišlo približne 120 ľudí 
z celého Slovenska a Česka, ktorí máme 

radi futbal, bavíme sa hrou a pritom aj 
utužujeme priateľstvá. Chceme ukázať 
deťom a mladým ľuďom, že šport dokáže 
ľudí spájať,“ povedal ďalší spoluorganizá-
tor Roman Krajči.

Na treťom mieste v turnaji skončilo 
mužstvo Ocatidriapem z Liptovského Mi-
kuláša a na štvrtej priečke mikulášsky tím 
Trávnikári, ktorý už putovný pohár Drezi-
na Cup získal pred tromi rokmi. Názov ví-
ťazného tímu turnaja bude vygravírova-
ný na putovný pohár k názvom ostatným 
tímov, ktoré ho vyhrali. Historicky naj-
úspešnejším mužstvom turnaja je Vrbica, 
ktorému sa podarilo triumfovať už trikrát.    
Organizátori ocenili aj individuálne výko-
ny a pomoc mesta pri propagácii poduja-
tia. Najužitočnejším obrancom turnaja sa 
stal Miloš Lacko z Londýna, ktorý odvie-
dol medvedí výkon pre víťazný tím Kra-
keny. Najlepším brankárom je Robo Srn-
ka z družstva 1. FC Franforce a najlepším 
útočníkom Milan Marušin z mužstva Vr-
bica. Cenu fair-play získali pražskí Diblíci. 

 „Chceme sa poďakovať všetkým fanúši-
kom, ktorí sa na turnaji zastavili, a naším 
manželkám a partnerkám, že majú po-
chopenie pre nášho športového koníč-

ZÁŽITKOVÉ UČENIE
ANGLIČTINA UŽ OD 2,5 ROKA 

Zápis do kurzov 
na školský rok 2013/2014

už odteraz

(potrebná rezervácia vopred)

Ponú
kam

e

 aj ANGLICKÝ KRÚŽOK 
- v materských školách 

- na I. stupni základných škôl

VIDEO UKÁŽKY z našich hodín
www.happyenglish.sk

Moyzesová 7 (budova Vitalit) LM, Kontakt: 0902 167 622 

PONÚKAME: 
- komplexný program výučby anglického jazyka
- výborné učebné pomôcky (DVD,CD,knihy,…)

 - 7. septembra o 10 h HODINU ZDARMA

zef Brťka, Peter Pastorek, Peter 
Trochta, Marián Držiak, Jiří Ko-
línský, známy mikulášsky lekár 
Vlasto Kapcát či poslanci Martin 

Krajčí a Jozef Gonda. Liptovské 
tímy „starých pánov“ majú aj 
svoju okresnú ligu. Podľa ich 
slov v nej ide skôr o priateľstvo 

a stretnutia než o samotné špor-
tové výkony.  

 -leh-
 foto: Ľuboš Trizna

ka,“ zhodnotil na záver člen víťazného tímu Daniel 
Maloch.  Jiří Kolínský
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Asi deväťdesiat účastníkov 
prijalo napriek veľkej horúča-
ve pozvanie na štvrtý ročník 
Športového dňa zdravotne po-
stihnutých osôb. Uskutočnil sa 
v sobotu 27. júla. Účastníkmi 
boli predovšetkým členovia 
miestnych združení zdravotne 
postihnutých.

V areáli Hotela Lodenica účast-
níkov privítal v úvode zástupca 
primátora mesta Milan Kružliak. 
Liptovský Mikuláš patrí medzi 
tie samosprávy, ktoré pristupu-
jú k zdravotne postihnutým, ich 
potrebám či aktivitám viac ako 
otvorene. Účastníci športového 
dňa si pozreli aikido exhibíciu 
Budo klubu. V našom meste 
existuje už dvadsať rokov. Po-
tom si zmerali sily v desiatich 

disciplínach. Hodom šípok poč-
núc, slalomom pomedzi kužele 
so slepeckou palicou a zaviaza-
nými očami pokračujú a hmato-
vou identifikáciou končiac. 

Dôležitejšie ako športové vý-
kony však bola dobrá nálada 
a stretnutie ľudí, ktorí si majú 
čo povedať.  Na záver sa všetci 
posilnili grilovanou klobásou. 
Bodkou za všetkým bolo vyhlá-
senie víťazov a odovzdanie cien. 
Súťažilo sa v štyroch kategóriách 
- vozíčkari, ženy, muži a deti.

Športový deň zdravotne po-
stihnutých občanov spoloč-
nými silami za podpory mesta 
Liptovský Mikuláš pripravili 
Zväz postihnutých civilizačnými 
chorobami, Slovenský zväz te-
lesne postihnutých, Spoločnosť 

Štvrté kolo Slovenského po-
hára v lukostreľbe sa konalo 
v našom meste. Od 25. do 28. 
júla sa uskutočnil Liptovský po-
hár, ktorý je súčasťou celoslo-
venskej súťaže.

Farby Liptova obhajoval Lip-
tovský školský lukostrelecký 
klub. Jeho jedenásť strelcov vy-
bojovalo v silnej celoslovenskej 
konkurencii tri zlaté, tri striebor-
né a dve bronzové medaily.  

 -red-

Liptovský Mikuláš sa stal tento 
rok hostiteľským mestom v po-
radí 16. Celoslovenských špor-
tových hier a turistického zra-
zu seniorov, ktorý organizuje 
Jednota dôchodcov Slovenska 
(JDS). Do Liptova za športovým 
vyžitím a turistikou pricestova-
lo 110 najaktívnejších dôchod-
cov z celého Slovenska.  

Nie je dôležité vyhrať, ale zú-
častniť sa. To je olympijské heslo, 
ktorým sa počas troch dní od 19. 
do 21. augusta riadili účastníci 
športových hier v Liptovskom 
Mikuláši. Práve tu Jednota dô-
chodcov Slovenska pripravila 
pre svojich členov zo všetkých 
krajov Slovenska chvíle plné ak-
tívneho oddychu. „Počas prvých 
dvoch dní sa športovalo. Strieľali 
sme zo vzduchovky, hrali sme 
šach, petang, hádzali granátom 
aj váľkom a behali sme na krat-
šie vzdialenosti. Na tretí deň sme 

vyšli do okolia, aby dôchodco-
via, ktorí v Liptove nikdy neboli 
videli, aký máme krásny kraj. Tí 
zdatnejší vyšli na Chopok a tí 
menej zdatnejší prešli náučným 
chodníkom okolo Vrbického 
plesa,“ priblížil Michal Kotian, 
člen predsedníctva JDS a pred-
seda KO JDS Žilina.  

    
slovenskí  dôchodcovia 
idú príkladom 
Hlavným cieľom hier je okrem 

športovania udržiavanie aktivít 
a podpora zdravého životného 
štýlu medzi slovenskými dôchod-
cami. „Hry sú akýmsi našim pokla-
dom, pretože chceme, aby seniori, 
napriek slovenským pomerom, 
žili zdravo a aktívne,“ povedal Ján 
Lipiansky, predseda Jednoty dô-
chodcov na Slovensku. 

„Prisľúbil som, že aj v Čechách 
usporiadame podobné hry ako 
máte na Slovensku. Chceli by 

Zdravotne postihnutým život chutí

Naši strelci  v celoslovenskej konkurencii uspeli

Športové hry seniorov podporujú aktívnu jeseň života

psoriatikov a atopikov SR, Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska, Kardioklub, Klub sclero-

sis multiplex a Back-Fit – regene-
račné centrum chrbtice.

  -red-

sme podať žiadosť o grant na 
Ministerstvo práce sociálnych 
vecí a rodiny a dúfam, že sa nám 
podarí zorganizovať podob-
né hry i pre našich dôchodcov, 
pretože je to dobrá myšlienka,“ 
povedal Oldřich Pospíšil, pred-
seda Zväzu dôchodcov Českej 
republiky. 

Svojou účasťou podporil špor-

tujúcich seniorov aj primátor 
mesta Liptovský Mikuláš Alexan-
der Slafkovský. „Verím, že aj toto 
je spôsob akým bojovať o zdra-
vie a radosť zo života. Postupne 
by sa mala táto myšlienka rozši-
rovať medzi známych a priateľ 
účastníkov, ktorých v budúcnos-
ti radi privítame v našom meste.“

 -kel-

LiPTOVSKý 
TENiSOVý KLub 
Liptovský Mikuláš

usporiada 
7. 9. 2013 o 9.00 hod.
TENISOVý TURNAJ 
VO šTVORHRáCH
Na turnaj je možné sa 

prihlásiť na tenisových 
kurtoch LTK.
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Do centra Liptovského Miku-
láša sa v sobotu 17. augusta 
vrátilo bežecké podujatie, kto-
ré spojilo milovníkov behu. Na 
štart Nočného behu mestom sa 
v centre Liptovského Mikuláša 
počas druhého ročníka posta-
vilo takmer 160 pretekárov zo 
Slovenska i zahraničia. 

Aj tento rok sa organizátori sna-
žili naplniť myšlienku preteku - 
spojiť na jednom mieste amatér-
skych bežcov a vyplniť medzeru 
v bežeckých podujatiach počas 
roka na Slovensku. „Som veľmi 
rád, že záujem o pretek nám 
v porovnaní s prvým ročníkom 
vzrástol. Tento rok totiž bežalo 
o takmer 50 pretekárov viac ako 
vlani. Verím, že sa stane obľú-
beným podujatím v bežeckom 
kalendári amatérskych bežcov 
nielen z Liptova,“ povedal jeden 
z organizátorov preteku Ľubo-
mír Čech. 

Tento rok mali bežci možnosť 
vybrať si z päť a desaťkilometro-
vej trasy, ktorých okruh sa tiahol 
z Námestia osloboditeľov. „Tento 

Spisovateľ, politik, kňaz a ro-
dák z Liptovského Mikuláša 
Martin Rázus patrí medzi vý-
znamné liptovské aj slovenské 
osobnosti. Jeho rodný dom 
dodnes stojí vo Vrbici, odkiaľ 
sa deväťdesiat cyklistov vybra-
lo po jeho životných zastáv-
kach počas spomienkového a 
súťažného maratónu Po sto-
pách Martina Rázusa.  

Knihy pre deti Maroško, Ma-
roško študuje, romány Krčmár-
sky kráľ a Odkaz mŕtvych. To 
sú nesmrteľné diela Martina 
Rázusa, ktorého život sa viaže 
k mestám Liptovský Mikuláš, 

Druhý ročník nočného behu mestom NightRun oživil podujatia v centre

Cyklisti sa vybrali Po stopách Martina Rázusa okolo Nízkych Tatier

raz sme nechali bežcov utekať 
ľahšou trasou prevažne cen-
trom mesta. Tí, ktorí k nám prišli 
z iných kútov Slovenska, mohli 
aj takto aktívne spoznávať naše 
mesto,“ povedal Ľ. Čech.

Medzinárodná účasť
Prvenstvo si na desaťkilomet-

rovej trase spomedzi mužov 
prevzal Lipták Peter Žiška z klu-

bu  KBL Jasná Liptovský Mikuláš 
s časom 32:13. V ženskej ka-
tegórii bola najrýchlejšia Soňa 
Vnenčáková z Trnavy, ktorá úsek 
zdolala za 43:14. Na polovičnej 
trase sa najviac darilo Jánovi Fe-
dorkovi s časom 18:20 a zo žien 
Eve Truchanovej z Ružomberka, 
ktorá päť kilometrov zvládla za 
21:36. 

Medzi bežcov sa tento rok 

pridali aj liptovskomikulášske 
hokejové hviezdy Marek Uram 
a Martin Cibák, ktorí aj takto ab-
solvovali prípravu do novej se-
zónu. „Pretek sa nám navyše po-
darilo povýšiť na medzinárodnú 
úroveň, pretože si so Slovákmi 
prišli zmerať sily i pretekári  
z Čiech, Poľska, Izraela, Fínska či 
Talianska,“ uzatvára organizátor 
podujatia.   -kel-

Brezno a Banská Bystrica. Lip-
tov ako miesto jeho narodenia 
a mladosti, Brezno ako miesto 
jeho pôsobenia v cirkvi a Ban-
ská Bystrica ako mesto posled-
ných dní jeho života. Tieto tri 
životné zastávky sa stali 17. 
augusta cieľom maratónu Po 
stopách Martina Rázusa, ktorý 
po trinástykrát zorganizovali 
Spolok Martina Rázusa, mesto 
Liptovský Mikuláš a Leader Fox 
Bike L. Mikuláš. 

 Pelotón asi deväťdesiatich 
cyklistov symbolicky odštarto-
val primátor mesta Liptovský 
Mikuláš Alexander Slafkovský. 
„Je potešiteľné, že i dnes sa náj-
de také množstvo priaznivcov, 
ktorí nezabúdajú na naše osob-
nosti.“ Na ceste sa k pelotónu 
postupne pridali ďalší účastníci, 
s ktorými navštívili evanjelickú 
faru v Brezne a vzdali spisovate-
ľovi hold  pri jeho hrobe v Ban-
skej Bystrici.                               -kel-

Foto: Michal  Reiberger
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Hluk nás obklopuje zo všetkých strán Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Problémy týkajúce sa hluku 

na všetky spôsoby sú najčas-
tejšie riešeným problémom 
letných dní. Leto a priaznivé 
počasie dáva  podnet k rôznym 
prácam na úprave bytov a do-
mov, k oslavám na otvorených 
priestranstvách, spoločenským 
akciám, prevádzkam vonkaj-
ších sedení, a produkcii hudby 
rôznym spôsobom od domácej 
produkcie v príbytkoch, hudbu 
z vozidiel, verejných prevádzok 
pohostinstiev a pod. až po ve-
rejné kultúrne podujatia a kon-
certy a zvýšený ruch z cestnej 
dopravy. 

Mnoho z toho počas iného ob-
dobia nepoznáme a nevytvára 
to problém. Iné je to však v lete 
a zvlášť počas horúcich dní. 
V teplom – horúcom lete keď to 
láka k posedeniu na balkónoch 
a terasách domu a večerným 
prechádzkam je vnímanie 22. 
hodiny ako nočnej doby veľmi 
problematické.

V tieto dni aj hluk schovaný 
za iných okolností vo vnútri 
priestorov prúdi teraz do šíreho 
okolia z otvorených okien bytov 
či prevádzok. Ale aj ľudia doma 
chcú dýchať a pre horúčavy ne-
môžu spať a otvárajú svoje okná 
dokorán. Samozrejme, že všetok 
ten hluk ináč  dvakrát schova-
ný za oknami tak producentov 
ako aj oknami domov a bytov 

obyvateľov, je odrazu otvorený 
a prúdi na nás so všetkých strán. 
Stačí napríklad aj vozidlo s hlas-
no pustenou muzikou idúce 
nadránom po ulici.

A to nežijeme v Bratislave ani  
vo zvlášť veľkom meste. Napriek 
tomu sme mestom kde turis-
tický ruch veľmi veľa znamená 
v tvorbe pracovných príležitostí 
a ktorý má veľmi výrazný vplyv 
na úroveň života v našom re-
gióne. A ľudia, tak ako aj my, na 
dovolenkách nechodia na dovo-
lenku spať, ale uvoľniť sa, užiť si 
a odreagovať sa od problémov 
každodenného života. 

Mestská polícia si v týchto 
dňoch užíva. Ale problémov 
a  nepríjemných neriešiteľných 
situácií. Robíme čo môžeme 
a snažíme sa vydržať. Vravíme si 
– veď aj to pominie a časom sa 
nájde riešenie – recept ako ďalej.

To, čo sme vyššie prezentova-
li, je len malá časť problémov 
tvoriacich náplň práce mestskej 
polície. Jej činnosť je ale oveľa 
obsiahlejšia. 

Pre každého je najdôležitejší 
ten problém, ktorý sa ho mo-
mentálne najviac dotýka. 

A pre nás je najdôležitejšie 
udržať verejný poriadok na pri-
jateľnej úrovni tak, aby sme sa 
vo svojom meste cítili dobre 
a bezpečne a pritom prirodzene 
volne a slobodne .  -msp-

V našom meste je veľa ciest 
a chodníkov, ktoré by si za-
slúžili opravu a modernizáciu. 
Tento stav je zapríčinený od-
súvaním celkových opráv kvôli 
prioritnejším akciám. Nejeden 
občan si zavzdychne a pona-
dáva,  keď prechádza po zlej 
ceste a natrafí na jednu z jám. 
Preto ma potešilo, keď mesto 
vyčlenilo z rozpočtu ďalšie pe-
niaze a začína postupne opra-
vovať a skrášľovať naše miest-
ne komunikácie a chodníky.

Modernizačný dlh mala aj 
Komenského ulica. Sídli tam 
aj materská škôlka. Nielen ro-
dičia a deti budú mať konečne 
krásny chodník a cestu, ale 
každý občan, ktorý prechádza 
touto ulicou. Túto rekonštruk-
ciu chodníka sme odsúhlasili 
na našom spoločnom zasada-
ní Komisie dopravy a verejné-
ho poriadku. Práce sa začali na 
konci júla a v priebehu augus-
ta boli ukončené. Pevne verím, 
že mesto začne s ďalšou opra-
vou miestnych komunikácií, 
na ktoré vyčlení ďalšie finan-

cie, pretože mu to umožňuje  
stav mestskej pokladne. Ten je 
výsledkom dobrého hospodá-
renia vedenia mesta.  

Oprava chodníka a časti vo-
zovky na Komenského ulici vy-
šla na 27-tisíc eur a realizovala 
to mestská organizácia Verej-
noprospešné služby. Nedá sa 
opraviť všetko naraz, ale treba 
postupne začať s opravami na 
úsekoch, na ktorých sa mini-
málne 20 rokov nič nerobilo.   
 Ing. Peter Jurčo, 

člen Komisie dopravy a verejného poriadku

Prečo som odišiel od sochy M. Rázusa
Pred niekoľkými dňami 

bola spomienka na 76. výro-
čie úmrtia Martina Rázusa.  
Od Matice slovenskej som na 
toto pietne podujatie ako pri-
mátor mesta dostal pozvánku. 
Po príchode k pamätníku, kto-
rý vyrástol predovšetkým vďa-
ka pomoci a podpore nášho 
mesta ma tam čakalo nemilé 
prekvapenie.    

Martin Rázus bol pred dru-
hou svetovou vojnou význam-
ným predstaviteľom vtedajšej 
Slovenskej národnej strany. 
Bol nositeľom morálneho kre-
ditu a slušnosti v politike ako 
jej vrcholný predstaviteľ a po-
slanec československého par-
lamentu. 

Jeden hyperaktívny aktivista 

Matice pozval k pamätníku 
na spomienkový akt zástup-
cov jednej politickej strany a 
„zabudol“ na ostatné. Keďže  
skupinka ľudí odmietla zbaliť 
vlajku a byť účastníkom spo-
mienkovej udalosti ako ob-
čania vzdávajúci hold veľkej 
osobnosti našich dejín, odišiel 
som. 

Odmietol som sa podieľať 
svojou prítomnosťou na poli-
tizácii významnej slovenskej 
osobnosti. Ak by boli na spo-
mienkovú udalosť pozvaní aj 
predstavitelia ďalších strán, 
bola by situácia iná. Určite je 
však nepatričné, aby na nej 
viali politické vlajky.

                     Alexander Slafkovský, 
 primátor

POZNáMKA
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 Občansky servis 
júl 2013 

Narodil sa človek, zapálila 
sa na oblohe nová hviezda. 
Tak vitaj človiečik…
v mesiaci júl  2013  sa 
v Liptovskom Mikuláši 
narodili:
Michaela Čonková, Patrik 
Bučko, Matej Kubín, Alžbeta 
Predáčová, Michal Gazdík, 
Ján Jurík, Michal Cibulka, 
Adela Ochodnická, Leo Ku-
báň, Juliana Králiková, Alica 
Červeňová, Dávid Šarafín, 
Liliana Brezinová, Tina Plau-
terová, Ella Jurišová, Martin 
Geško, Laura Pušková, Nina 
Mackovičová, Viktória Ko-
kavcová, Matej Pavol Žuffa, 
Jonáš Hvorka, Darina Kasa-
nická, Štefan Lacko, Micha-
ela Jurečková. 

Láska nie je len byť spolu, 
láska je ísť spolu. Nájsť hli-
nu pre svoje korene…  
Manželstvo uzavreli:
Juraj Piovarči – Lucia Ma-
tejková, Slavomír Puška 
– Lenka Mirgová, Lukáš Ku-
báň – Ing. Jana Jurkovičo-
vá, Radoslav Vozis – Ivana 
Halahijová, Tomáš Halahija 
– Zdenka Droppová, Juraj 
Tomčík – Martina Belanová, 
Michal Hetteš – Lucia Sala-
bová, Jaroslav Pišta – Viera 
Tomková, Juraj Školník – 
Lucia Halondžiaková.

Roztrhla sa niť, už sa nedá 
spojiť. Život vyhasol, 
zostáva spomienka … 
opustili nás:
Žofia Jurášová – 85r., Jela 
Dzurianiková – 64r., Má-
ria Hliničanová – 104r., Ján 
Kostolný – 88r., Ing. Kata-
rína Halušková – 46r., Ján 
Valko – 74r., Irena Lazišťa-
nová – 99r., Emília Ostrov-
ská – 93r., Martin Paprčka 
– 83r., Zuzana Bartková – 
80r., Gabriela Lisá – 34r., Ľu-
dovít Tolnay – 92r., Perla 
Repčeková – 83r., Mária 
Foľtová – 92r., Zuzana Ku-
bániová – 88r., Magdaléna 
Kozáková -56r., Ervín Pethö 
– 82r., Jozef Bohuš – 55r., 
Zdenka Vítková – 63r., Pau-
lína Krmeská – 91r., Terézia 
Zavadzanová – 80r., Mária 
Kalafutová – 79r., Vendelín 
Kumanek – 76r..  -matr-

čo si to DovoLiLi 
Bola reakcia občana M. L. z Lip-

tovského Mikuláša, ktorý nezvlá-
dol svoju dávku alkoholu a opitý 
zaspal na stole reštaurácie B-
-club. Stalo sa to dňa 30. 7. 2013 
a nebolo by to až také zvláštne, 
(lebo podobných prípadov, ktoré 
musia príslušníci mestskej polície 
riešiť je stále dosť), ale dotyčný 
pán po tom čo ho obsluhujúce 
čašníčky na záverečnú zobudi-
li, že by mu už bolo načim aj ísť 
domov, zavolal na ne mestskú 
políciu, pretože ho vraj obťažujú. 
Príslušníci hliadky mestskej po-
lície mu už potom jeho pozíciu 
patrične vysvetlili. Alkohol nám 
spestruje život nepretržite na 
mnoho spôsobov a málo z nich je 
úsmevných.

buďte súDni...
V letnom období sa tiež varia 

guľáše robia sa opekačky a po-
dobne. Zákaz spaľovania odpa-
dov, žiaľ spôsobil aj to, že mnohí 
z našich spoluobčanov hneď pri 
závane dymu z ohníka volajú 
políciu a podozrievajú susedov 
z nekalého spaľovania odpa-
du. Drvivá väčšina prípadov, ku 
ktorým po podobnom hlásení 
polícia príde na miesto, nič také 
nepotvrdí, ale samotný príchod 
polície znepríjemní susedom 
dobrú pohodu v rodinnom kru-
hu, alebo posedenie s priateľmi. 
Taký prípad sa stal aj dňa 6. 8. 
2013 v Demänovej. 

Neunáhľujme sa a neviďme vo 
všetkom len to zlé.  Veď nabudú-
ce to budeme možno my, ktorých 
bude polícia zbytočne na podnet 
vďačného suseda preverovať. 
A neraz máme žiadosti aj na zis-
ťovanie toho, čo susedia kladú 
doma do piecky. 

vo svete Je to bežné
urobiť si posedenia na trávičke 

v parku. Nikomu nevadí ak sa 
pritom ľudia aj najedia. Je to len 
otázka kultúrnosti daných osôb, 
aby si všetko čo si doniesli, aj 
odniesli so sebou a zanechali po 
sebe čisto. Len my akosi nie a nie 
si zvyknúť, že aj toto je možné. 

Riešenie prípadov zahraničných 
hostí, ktorí sú na niečo podob-
né doma zvyknutí, príslušníkmi 
mestskej polície je niekedy veľmi 
trápne. Takýto zásah absolvovali 
príslušníci mestskej polície vysla-

ní na zásah k OD Hypernova dňa 
5. 8. 2013 o 15.37 hodine k náv-
števníkom z Anglicka. Našťastie 
toto už nebol prvý prípad podob-
ného charakteru pre príslušníkov 
mestskej polície a riešenie bolo 
preto decentné a aj prijaté oboj-
stranne s pochopením. 

kráDež
železnej konštrukcie z areálu Ve-

rejnoprospešných služieb sa stala 
dňa 18. 7. o 18.42 hod. Vďaka po-
zornému občanovi, ktorý krádež 
spozoroval a nahlásil to mestskej 
polícii, sa podarilo hliadke mest-
skej polície páchateľa prichytiť 
pri čine. Páchateľ bol riešený na 
mieste v zmysle zákona 372/1990 
§ 84 o priestupkoch aj s oznáme-
ním činu do evidencie Policajné-
ho zboru.

Ďalšiu krádež železného scho-
dišťa z areálu Gymnázia na ul. 
Hodžovej sme zaevidovali dňa 
4. 8. 2013. Nahlásená bola ráno 
o 8.58 hod a zrejme k nej došlo 
v priebehu nočných hodín. Vyšet-
rovanie udalosti pokračuje. 

nepoChopiteľné 
je pre nás, keď nájdeme ešte aj 

dnes vyhodený odpad pri ceste 
smerom na štrkopiesky. Na mieste 
boli nájdené šanóny istej neme-
novanej firmy, koža, látky a po-
dobne. Mesto Liptovský Mikuláš 
má v tomto smere dostatočné 
kvalitný systém zberu podobné-
ho odpadu a navyše zriadené aj 
dva zberné dvory, takže podob-
ný čin je už dnes skutočne ne-
pochopiteľný. Firma, ktorá bola 
identifikovaná podľa nápisov na 
šanóne, okamžite zriadila nápravu 
a miesto vyčistila. V pátraní po vin-
níkovi sa pokračuje. 

zeLená oáza a psíčkári
Uprostred sídliska Podbrezín, 

na miestach kde sa v minulosti 
preháňali deti a volne behajúce 
psy, sa postupne podarilo za spo-
lupráce mesta aj Občianskeho 
združenia Tatry vybudovať zele-
nú oázu. Oázu, ktorá nemá slúžiť 
na venčenie psov, ale na relax 
a oddych občanov sídliska a jeho 
návštevníkov.

Aby bolo každému jasné, že 
toto miesto nie je určené na pre-
chádzky so psom, boli na vstu-
poch do oázy jasne a zreteľne 
umiestnené tabuľky s nápisom 

„vstup so psom zakázaný“. Psíč-
kári však dodnes hľadajú kade-
jaké možné vlastné vysvetlenia 
a zdôvodnenia, len aby zdôvod-
nili porušovanie zákazu a svoju 
prítomnosť so psom na tomto 
mieste. Čo tam po občanoch 
a ich záujmoch. Sankcie pre po-
rušovateľov sú zrejme nie dosta-
točné a pobúrení občania volajú 
po oveľa tvrdších sankciách a po-
stupe zo strany mestskej polície. 

spoLupráCa Mesta 
a poľovníkov

priniesla aspoň čiastočný 
úspech v podobe odchytenej líš-
ky na sídlisku Podbreziny. Tento 
úspešný záťah sa podaril pracov-
níkom mestského úradu v spolu-
práci s mestskou políciou a Po-
ľovníckym zväzom v poslednom 
júlovom týždni tohto roka. 

Návštevy zvierat v blízkosti ľud-
ských obydlí už nie sú ničím výni-
močným. Líšky sa nám pohybujú 
prakticky vo všetkých mestských 
častiach. Doteraz to bolo hlavne 
v zimnom období, keď zvieratá 
majú sťaženú situáciu v hľadaní 
potravy. My ľudia svojim spôso-
bom života sme už naučili zvieratá 
kde nájsť potravu – v našich odpa-
dových nádobách a teraz už nie 
je problém vidieť líšku (a nielen 
líšku) v blízkosti ľudských obydlí 
v ktoromkoľvek ročnom období. 
A zvieratá strácajú svoju priro-
dzenú plachosť a zdomácnievajú. 
Naše mesto ako môžete sledovať 
v televíznych vysielaniach nie 
v tomto ničím výnimočným. Od-
borníci by už mali začať hľadať re-
cept na tento problém. My vieme, 
že ho vyrobil človek a preto musí 
nájsť aj spôsob jeho riešenia.

 
štatistika posLeDného 

MesiaCa 
 V období od 12. 7. 2013 do 

13. 8. 2013 bolo MsP riešených 
294 priestupkov z toho na úse-
ku dopravy 190 priestupkov, 
11 priestupkov proti majetku, 
17 priestupkov proti verejné-
mu poriadku, 5 priestupky proti 
občianskemu spolunažívaniu, 5 
priestupkov voľne pohybujúcich 
sa psov, 6 priestupkov porušenia 
zákona o ochrane nefajčiarov, 3 
priestupkov podania alkoholu 
a cigariet osobe mladšej ako 18 
rokov, 25 priestupkov požívania 
alkoholu na verejnosti a iné. -msp-

Zo zápisníka Mestskej polície od 14. 7. 2013  do 14. 8. 2013
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