
Slovensko slávi
Tento rok si pripomíname významné jubileum. Mladé Slovensko, ktoré
má za sebou dlhú a mimoriadne bohatú históriu, oslavuje 15. výročie
svojej samostatnosti. Hoci vznik suverénnej Slovenskej republiky v roku
1993 sprevádzali silné a rozmanité emócie, dnes môžeme povedať, že
naša rozlohou neveľká ale o to krajšia krajina, si osobité miesto na
mape novodobej zjednotenej Európy právom zaslúži. A to nielen kvôli
prírodnému bohatstvu či historickým pamiatkam, ktorými sa kochajú tu-
risti z celého sveta, ale aj vďaka pohostinným ľuďom, ktorí tu žijú,
a ochote pomáhať, ktorú Slováci vďačne prejavujú počas prírodných ka-
tastrof i vojnových konfliktov kdekoľvek v zahraničí. Slovensko dospieva.
Aké bude, závisí aj od nás. Chcem sa preto poďakovať všetkým ľuďom
dobrej vôle, ktorí svojou svedomitou prácou a odhodlaním každodenne
prispievajú k tomu, aby sa nám doma žilo lepšie. Nech je pre vás 15. rok
slovenskej zvrchovanosti rovnako pozitívny ako pre celú našu krajinu.

Ján Blcháč
primátor mesta Liptovský Mikuláš
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Ako sa plnia sľuby...
Obdobie prelomu rokov je vhodným časom na hodnotenie sľubov a pred-
savzatí. Opýtali sme sa Ing. Jána Blcháča PhD., ako sa mu za prvý rok vo-
lebného obdobia podarilo naplniť volebný program koalície, za ktorú
úspešne kandidoval na funkciu primátora mesta vo voľbách v roku 2006,
a ktorý bol publikovaný pod názvom „12 bodov“. Nie všetky aktivity sa-
mosprávy je možné publikovať v tomto spravodaji, preto vyberáme len tie
najdôležitejšie. (Pozn. redakcie: Pohľad primátora uvádzame kurzívou.)

1. Strategický rozvoj mesta: Spolu s nezávislými odborníkmi a za
účasti občanov a občianskych združení pripravíme a budeme realizovať
nový rozvoj mesta. Pripravíme nový územný plán mesta, ktorý bude rea-
govať na potreby života občanov mesta a všetkých prímestských častí.

„Na základe hlbšieho poznania stavu sme vypracovali nový stra-
tegický plán rozvoja mesta na roky 2007-2010, ktorý sme predstavi-
li občanom mesta na decembrovom stretnutí s občanmi na MsÚ. Na
mestskom úrade sme spustili proces projektového riadenia, ktorý by
mal skvalitniť implementáciu schválenej stratégie rozvoja mesta
v najbližších rokoch.“

Pokračovanie na 3 str.
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Cestovanie v MHD je drahšie

Dôvodom zvýšenia ceny lístka
z doterajších desiatich korún je
neustály rast prevádzkových ná-
kladov na dopravu, ale aj znižo-
vanie počtu prepravených
osôb. Na novej tarife sa dohod-
lo vedenie mesta s manažmen-
tom spoločnosti SAD L. Miku-
láš, ktorá prevádzkuje všetky
mestské autobusové linky.

Napriek dvojkorunovému
zvýšeniu základného cestovné-
ho patrí MHD v L. Mikuláši stále
k najlacnejším na Slovensku.
Zatiaľ čo v iných mestách upra-
vujú cenu lístka zvyčajne každé
dva roky, a niekde dokonca kaž-
dý rok, v Liptove sa tak stalo
prvý raz po piatich rokoch.
„Cena cestovného sa nemenila
od 1. marca 2003,“ potvrdil ve-
dúci Odboru dopravy a komu-
nálnych služieb Mestského úra-
du Miroslav Tuli.

Dopravný podnik ťažila
z roka na rok čoraz väčšia stra-
ta, preto sa jeho zástupcovia
rozhodli rokovať o novej tarife

Od 7. januára 2008 stojí základný jednosmerný cestovný lístok
v liptovskomikulášskej mestskej hromadnej doprave (MHD)
12 korún. Žiaci a študenti zaň zaplatia polovicu, čiže 6 korún.

s predstaviteľmi samosprávy,
ktorá sa každoročne podieľa na
spolufinancovaní MHD. „Od
roku 2004 sa zvýšila cena po-
honných hmôt takmer o 100
percent, no vzrástli aj ceny
energií a pneumatík. Na druhej
strane vlani klesol počet prepra-
vených osôb v porovnaní s ro-
kom 2005 o viac ako 300-tisíc.
Takže tržby z cestovného boli o
10 percent nižšie,“ uviedol Jo-
zef Sivák zo spoločnosti SAD
LM. Dodal, že za 11 mesiacov
minulého roka dosiahla pred-
bežná strata z prevádzkovania
MHD pol milióna korún, no ko-
nečná suma bude ešte vyššia.

Nová výška cestovného za-
bezpečí udržanie zliav pre eko-
nomicky najslabšie skupiny ob-
čanov. „Napríklad dôchodcovia
nad 70 rokov budú aj naďalej
cestovať za korunu. Výhody
však čakajú i na držiteľov do-
pravných kariet. Ich bude jedna
cesta stáť 11, a nie 12 korún.
Podobné zvýhodnenie o jednu

korunu platí aj v prípade žiakov,
študentov a dôchodcov do 70
rokov, ktorí si kúpia čipovú kar-
tu,“ uviedol Sivák.

Podľa Miroslava Tuliho, mes-
to L. Mikuláš poskytne v roku

2008 na prevádzkovanie MHD
6,32 miliónov korún. „Tieto pe-
niaze slúžia na pokrytie strát do-
pravcu zo zliav a zo zabezpeče-
nia autobusového spojenia
s mestskými časťami, z ktorých
sa prepravuje málo ľudí, ale ve-
deniu mesta záleží na tom, aby
v týchto štvrtiach autobusové
spojenie zostalo,“ vysvetlil. Ten-
to rok pribudne do vozového
parku SAD LM nízkopodlažný
autobus pre telesne postihnu-
tých a imobilných občanov.

J. Kolinský

Novoročný koncert slávnostne
Sviatočná trojkráľová nedeľa bola súčasne aj
dňom, kedy si občania nášho mesta pripomenuli
15. výročie vzniku Slovenskej republiky. Slávnost-
ný program Novoročného koncertu otvoril spevác-
ky zbor Tatran, ktorý zaspieval hymny SR a EÚ.
Primátor mesta Ing. Ján Blcháč privítal účastníkov
slávnostného odpoludnia. Predseda dozorného
výboru Matice slovenskej Ing. Jozef Lukáč, si ako

aktívny účastník zaspomínal na historické udalosti
spred 15 rokov, keď sa na príprave vyhlásenia sa-
mostatnej SR podieľalo veľa zanietených ľudí.

V kultúrnom programe vystúpila vokálna skupi-
na Close Harmony Friends, ktorá umocnila sláv-
nostnú atmosféru a určite vo všetkých divákoch
zanechala silný a neopakovateľný zážitok.

A. Papčová

Národ, ktorý si netrúfa snívať
o svojej samostatnosti, nie
je hoden, aby žil.

Dobrý podvečer, vážení spo-
luobčania. 

Tento citát som si dovolil vy-
požičať pri príležitosti môjho
spomienkového príhovoru k 15.
výročiu vzniku a vyhlásenia sa-
mostatnej Slovenskej republiky
v našom meste, ktoré si na tom-
to slávnostnom zhromaždení
pripomíname.

Dnes je Slovenská republika
suverénny a prosperujúci štát
Európskej únie. Ale také jedno-
duché to pred viac ako 15 rokmi
nebolo a nebolo to ani také sa-
mozrejmé s prípravou vyhláse-
nia samostatnej Slovenskej re-
publiky v našom meste. Ani po
vyhlásení Deklarácie zvrchova-

nosti SR 17. júla 1992 a ani po
prijatí Ústavy SR 1. septembra
1992 predstavitelia nášho mes-
ta neboli ochotní zúčastniť sa na
organizovaní jej prípravy. Ocho-
tu prejavil Okresný úrad na čele
s vtedajším prednostom Eduar-
dom Galkom, preto organizáciu
príprav prevzal na seba Dom
Matice slovenskej v Liptovskom
Mikuláši a koordinátor – riaditeľ,
spisovateľ, publicista, človek,
ktorého sme všetci poznali, ne-
dávno zosnulý Laco Paška.
Okrem predstaviteľov Domu Ma-
tice slovenskej a Miestneho od-
boru Matice slovenskej sa na
príprave podieľali predstavitelia
okresných organizácií Hnutia za
demokratické Slovensko, Slo-
venskej národnej strany, Kres-
ťanskej sociálnej únie a Asociá-
cie slovenských vojakov.

A ako to bolo v tú historickú
chvíľu o polnoci 1. januára
1993? Už skôr pred polnocou
sa naplnilo Námestie oslobodi-
teľov pred okresným úradom
obyvateľmi mesta a priľahlých
obcí. Po prednese básne, mo-
jom príhovore a vyhlásenia
z balkóna okresného úradu,
keď za tónov slovenskej hymny
stúpala na stožiar nová, novu-
čičká slovenská zástava so slo-
venským znakom, premkol
všetkých prítomných nesmierny
pocit hrdosti a uvedomovali
sme si, že taká historická chvíľa
sa už nebude nikdy opakovať.
Vtedy človeku v mysli nevdojak
prebiehali spomienky na veľ-
kých synov slovenského náro-
da Štúra, Hodžu, Hurbana,
Moysesa, Kuzmányho, Štefáni-
ka, Rázusa a Hlinku s pocitom,

že ich boj a námaha neboli
márne. 

Na príprave vyhlásenia sa-
mostatnej Slovenskej republiky
a nočného zhromaždenia sa po-
dieľalo veľa zanietených ľudí,
ale prosím o prepáčenie, že te-
raz spomeniem len tých, ktorí
sa aktívne podieľali na tejto his-
torickej akcii: moderátorom ce-
lého priebehu bol Karol Koman-

dera, báseň predniesol Jozef
Červeň, vlajkonosičmi boli Zita
Žiaranová, Peter Vrlík ml., Mar-
tin Galko a Jozef Valent. Ohňo-
stroj zabezpečili vojaci sloven-
skej armády pod vedením Mila-
na Rašela a Júliusa Janeku, do-
kumentačný materiál aj s filmo-
vaním zabezpečili Ján Hlavienka
a Dušan Kutnár.

Dovoľte mi jedno zamysle-
nie: tí, čo v rozhodujúcich chví-
ľach zlyhali a dostali sa v 15-roč-
nej histórii Slovenskej republiky
k moci, začali sa hrať na náro-
dovcov, a tých, čo vybojovali
slovenskú štátnosť riskujúc svo-
ju existenciu, odsunuli do úza-
dia. Vyslovujem presvedčenie,
že takýto obrat už nikdy v bu-
dúcnosti nenastane.

Vážení spoluobčania,
slovenský národ je života-

schopný. Musí sa však prebudiť
a odhodlať k zásadným zme-
nám. Musí v silnej a medziná-
rodnej konkurencii dokázať svo-
je schopnosti. Aktívna účasť na
budovaní štátu je konkrétnym
prejavom priľnutia k nemu. Keď
budeme všetci cieľavedome
a nezištne rozvíjať svoj pozitívny
vzťah k Slovenskej republike tak
ako k svojmu rodisku a svojim
blízkym, urobíme základný krok
pre úspešnú budúcnosť nášho
národa a štátu.

Jozef Lukáč

Príhovor Jozefa Lukáča pri príležitosti 15. výročia vzniku SR
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Ako sa plnia sľuby...
Dokončenie z 1. strany.

2. Zamestnanosť a turistický ruch: Naše mesto potrebuje nové
pracovné miesta. Prvoradý dôraz budeme klásť na podporu turistického
ruchu a tvorbu zamestnanosti. Priemyselný a technologický park určite
vybudujeme. V spolupráci s vládou a EÚ zlepšíme podnikateľské pro-
stredie.

„Iniciovali sme stretnutie hlavných aktérov cestovného ruchu a sa-
mospráv liptovských miest, na ktorom účastníci dohodli založenie zá-
ujmového združenia cestovného ruchu regiónu Liptov. Jeho cieľom
bude koordinovať regionálny cestovný ruch a zvýšiť konkurencie-
schopnosť regiónu na trhu európskych destinácií cestovného ruchu.
V novembri sme v rámci projektu Infraštruktúra strediska cestovného
ruchu medzinárodného významu Liptovský Mikuláš - Liptovská Mara
– Ráztoky začali pri Tatralandii s výstavbou multifunkčnej haly s par-
koviskom pre 600 miest. Okrem nej budú
vybudované aj prístupové komunikácie
k existujúcim parkoviskám, plynovod a vy-
sokonapäťový kábel, ktorý bude v budúc-
nosti podporovať rozvoj územia od Ráztok
po Liptovský Trnovec.

3. Infraštruktúra: Zložitú dopravnú situá-
ciu v meste budeme riešiť vybudovaním diaľ-
ničného privádzača pri Závažnej Porube
a novým riešením prepojenia Ondrašovej
a Demänovskej Doliny. V súlade s potrebami
občanov a návštevníkov mesta vybudujeme
nové parkovacie miesta.

„Rozbehli sme prípravu územného ge-
nerelu dopravy, ktorý bude komplexne rie-
šiť dopravu statickú ale aj cestnú, železničnú, autobusovú. Je spra-
covaný projekt na rozšírenie parkovacích miest Podbreziny – Západ
v roku 2008 a výrazne sme prispeli k modifikácii pôvodného zámeru
modernizácie železničnej trate a jej preložky do južného koridoru
diaľnice.“

4. Čistota a psy: Každému z nás záleží na tom, aby sme žili v prí-
jemnom čistom prostredí. Budeme dbať na čistotu mesta a udržiavanie
poriadku. Dohliadneme na to, aby majitelia našich štvornohých priateľov
dodržiavali čistotu. V meste pribudnú špeciálne odpadkové koše s vre-
cúškami.

„Pripravujeme novelizáciu Všeobecného záväzného nariadenia
o chove a držaní psov, podarilo sa nám zvýšiť separáciu odpadu, čo
malo za následok vyšší finančný príspevok z recyklačného fondu
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Zaviedli sme plastové kon-
tajnery do základných a stredných škôl a vybudovali nové plochy pod
kontajnery na Podbrezinách.“

5. Športoviská a ihriská: Nadviažeme na podporu tradičných miku-
lášskych športov ako aj novo sa rozvíjajúcich športových aktivít. Novými
ihriskami a športoviskami pre deti pripravíme lepšie podmienky pre špor-
tové a voľnočasové aktivity.

„Vybudovali sme a odovzdali do užívania ihriská s umelým trávni-
kom na Základnej škole Demänovská cesta v Palúdzke a v areáli
Mestského futbalového klubu NAO Liptovský Mikuláš. Podieľali sme
sa na organizácii a priebehu Majstrovstiev Európy seniorov vo vod-
nom slalome, Medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slo-
venska“. S cieľom postupne skvalitniť úroveň ľadového hokeja v mes-
te došlo k zmenám v MHK 32 a k navýšeniu imania, aj keď sa to za-
tiaľ vo výsledkoch A mužstva neodrazilo.“

6. Bývanie: Našou snahou v najbližšom období bude výstavba ná-
jomných bytov. Využijeme na to všetky dostupné prostriedky mesta, vlá-
dy, ako aj fondy EÚ. Rôznymi technickými a organizačnými opatreniami
zabezpečíme úsporu nákladov domácností a energie až do 20 %.

„Za rok sa nám podarilo odovzdať do užívania 80 bytov, najviac
v SR, vybudovať chodníky na uliciach Vrlíkova a Dudova v starom
meste, Rovnosti v Demänovej a na Podbrezinách a začali sa práce na
výstavbe nákupného areálu TESCO v lokalite Kamenné pole.“

7. Bezpečnosť a poriadok: Za účasti občanov Liptovského Mikuláša,
štátnej a mestskej polície budeme vyvíjať maximálne úsilie, aby sme sa
v našom meste cítili bezpečne. Zdokonalíme mestský kamerový systém.

„Bol vypracovaný projekt „Bezpečné mesto“ a zlepšila sa komuni-
kácia vedenia mesta so štátnou a mestskou políciou.“ 

8. Kultúra: Nadviažeme na bohaté kultúrne tradície nášho mesta
a kraja. Podporíme aktivity na kultúrne vyžitie všetkých vekových kategó-
rií. Vrátime do mesta tradičné kultúrne hodnoty.

„Inovovali a skvalitnili sme priebeh a program tradičných mest-
ských podujatí - Stoličné dni a Mikulášsky jarmok, na čo pozitívne rea-
govali obyvatelia mesta; zrealizovali nové podujatia - symbolická jaz-
da v rámci kampane Na kolesách proti rakovine spolu s koncertom
profesionálnych spevákov a kapiel; spolu s Galériou P a P Petráš sme
založili neziskovú organizáciu Park umenia; z rozpočtu mesta boli po-
skytnuté finančné prostriedky na rozvoj záujmovej činnosti detí a mlá-
deže (DFS Ďumbier, Romani ruža, Divadlo G. F. Belopotockého, Det-
ský folklórny festival Pod Skalkou), a pod.

9. Školstvo: Nachádzame sa v etape roz-
voja vzdelanostnej spoločnosti. Budeme vy-
tvárať podmienky pre školopovinnú mládež
a tiež podporíme dospelých v celoživotnom
vzdelávaní. 

„Pre zlepšenie materiálno–technických
podmienok záujmovej činnosti detí a mlá-
deže sme za 10 mil. zrekonštruovali prie-
story Centra voľného času, došlo k stabili-
zácii ekonomického rastu škôl a školských
zariadení v pôsobnosti mesta. Ukončili
sme predprípravnú fázu pre podávanie žia-
dostí o nenávratný finančný príspevok na
komplexnú rekonštrukciu 3 základných a 2
materských škôl na území mesta. Sme pri-

pravení reagovať na prvé výzvy pre projekty rekonštrukcie školských
zariadení, ktoré očakávame v najbližšom období.“

10. Sociálna politika a zdravotníctvo:
Budeme sa snažiť dosiahnuť vyšší stupeň spolupráce mesta so štát-

nou správou, VÚC a inými inštitúciami zameranej na zlepšenie sociálnej
pomoci a zdravotníckej starostlivosti. 

„Ako jediné mesto sme sa dohodli s Evanjelickou diakoniou
a Spišskou katolíckou charitou na forme príspevku, ktorý im umožní
pokračovať v činnosti. Vytvorili sme rómsku komisiu a v súčasnosti
rozbiehame projekt komplexnej stratégie riešenia problémov rómskej
komunity žijúcej na území mesta s cieľom integrovať túto komunitu.“ 

11. Mladosť a dôstojná staroba: So všetkými výchovnými inštitú-
ciami v meste sa budeme snažiť ponúknuť mladým ľuďom zmysluplné na-
plnenie ich mimoškolských aktivít. K starším občanom budeme solidár-
ni, vyjdeme v ústrety ich potrebám a budem načúvať ich životným skú-
senostiam.

„Zmenili sme štatút Študentského parlamentu, ktorý je v novej or-
ganizačnej štruktúre poradným orgánom primátora mesta, pravidel-
ne sa stretávame so zástupcami študentov všetkých stredných škôl.
Zúčastnili sme sa na projekte „Participácia mládeže v prostredí Euro-
regiónu Tatry“, rozbehli sme činnosť Rady starších, zabezpečili zľavy
pre seniorov v MHD nad 70 rokov na 1,- Sk, v Aquaparku Tatralandia
za symbolickú 1,- Sk a zorganizovali bezplatné internetové a PC kur-
zy pre seniorov na 3 ZŠ v pôsobnosti mesta.“ 

12. Armáda: Oceňujeme, že na území mesta vyvíjajú úspešnú čin-
nosť viaceré armádne inštitúcie. Podporíme všetky rozvojové projekty
v súlade s dobrými armádnymi tradíciami v Liptovskom Mikuláši.

„Aktívne sa zúčastňujeme na transformácii oboch subjektov na
území mesta, t. j. Národnej akadémie obrany maršala A. Hadika
a Akadémie ozbrojených síl M.R.Štefánika.“ E. Hižnay

Stretnutia s primátorom
Aj v januári budú pokračovať stretnutia občanov s primátorom
mesta Jánom Blcháčom. Záujemcovia o stretnutie si môžu vopred
dohodnúť stretnutie na deň 9., 15. a 21. januára 2008 od 13,00 do
15,30 hod. Prosíme občanov, aby si dohodli osobne alebo telefo-
nicky (tel. č. 044/5565201) presný čas návštevy s pracovníkmi
kancelárie vedenia mesta.



4 SPRAVODAJSTVO

Z činnosti MsP
V utorok 20. novembra 2007
o 9.55 hodine zaznamenali
členovia Mestskej polície na
Námestí Osloboditeľov závaž-
ný trestný čin. Jeho aktér – bý-
valý policajt – ohrozoval seba
aj okolie nástražným výbušným
systémom a vyhrážal sa, že ho
odpáli. Mestskí policajti preto
privolali na pomoc ďalšie bez-
pečnostné zložky. Do akcie sa
zapojila jednotka špeciálneho
nasadenia zo Žiliny, policajti
z Okresného riaditeľstva Poli-
cajného zboru v Liptovskom
Mikuláši, rýchla zdravotná
služba a Hasičský a záchranný
zbor. Námestie bolo na niekoľ-
ko hodín uzavreté. Policajtom
sa napokon podarilo páchateľa
spacifikovať a odzbrojiť. Ďalšie
vyšetrovanie ukázalo, že vý-
bušný systém bol len atrapou.

Príslušníci Mestskej polície
museli koncom minulého roka
riešiť aj výtržnosti. V nedeľu
25. novembra 2007 im telefo-
nujúci občan oznámil, že na
sídlisku Podbreziny demolujú
neznámi páchatelia kontajne-
ry. Privolaná hliadka prichytila
pri čine dvoch mladíkov, ktorí
vo večerných hodinách prevra-
cali odpadkové koše. Policajti
im uložili pokutu.

Mestskí policajti zorganizo-
vali na sklonku roka 2007
v meste rozsiahlu akciu, ktorej
cieľom bolo skontrolovať podá-
vanie alkoholu mladistvým v pi-
várňach, v pohostinských za-
riadeniach a v nočných podni-
koch. Od 20. novembra do
20. decembra polícia zdoku-
mentovala deväť prípadov po-
rušenia zákona, pri ktorých
boli mladistvým predané alko-
holické nápoje aj tabakové vý-
robky. Zodpovedné osoby mu-
seli zaplatiť blokové pokuty.
Podobné kontroly pripravuje
Mestská polícia aj začiatkom
roku 2008.

Spolu až 382 priestupkov
museli riešiť členovia Mestskej
polície v období od 20. no-
vembra do 20. decembra
2007. Najviac z nich – až 151
– sa týkalo dopravy. V 76 prí-
padoch išlo o priestupky proti
verejnému poriadku. Okrem
toho policajti chytili 35 voľne
behajúcich psov, 20-krát mu-
seli riešiť zakázané požívanie
alkoholu na verejných prie-
stranstvách, 17 prípadov sa tý-
kalo nedovoleného parkovania
osobných automobilov na ve-
rejnej zeleni a ďalších 17 prie-

Podľa šéfa Okresného ria-
diteľstva Policajného zboru
(OR PZ) v Liptovskom Mikulá-
ši Jozefa Madu bola bronzová
tabuľa odcudzená v čase od
1. novembra do 5. decembra
2007. K pamätníku ju pripev-
nili pred 80 rokmi pri príleži-
tosti jubilejného 10. výročia
vtedajšieho samostatného
Československa. Venovaná
bola pamiatke prvého Sloven-
ského národného zhromažde-
nia, ktoré sa uskutočnilo v Lip-
tovskom Mikuláši 10. mája
1848. „Keďže ide o význam-
né pietne miesto, zlodejovi
hrozí prísnejší trest odňatia

slobody na 3 až 10 rokov,“
zdôraznil Mada.

Za posledný polrok zazna-
menali policajti v Liptovskom
Mikuláši sériu podobných krá-
deží. V auguste 2007 odpílili
neznámi vandali časť bronzo-
vého súsošia z pamätníka pad-
lých hrdinov 2. svetovej vojny
v lokalite Háj – Nicovô. Vzápä-
tí zmizli bronzové husi z ume-
leckého súsošia na Nábreží
Dr. Aurela Stodolu. V septemb-
ri k ním pribudli krádeže mest-
ského erbu zo stĺpu vedľa prí-
jazdovej cesty do Palúdzky
a bronzových písmen z hrobu
armádneho generála Martina

Krádeže bronzových predmetov pokračujú
Na sklonku minulého roka ukradol zatiaľ neznámy páchateľ
bronzovú tabuľu z pamätníka Žiadostí slovenského národa
stojaceho na Revolučnej ulici. Zlodej spôsobil škodu za 150-
tisíc korún.

Dzúra. V novembri zase poli-
cajti zistili odcudzenie ďalšieho
bronzového mestského znaku
zo stĺpa pred Okoličným.

„Páchatelia si zrejme ne-
uvedomujú, že za takéto činy
im hrozí vysoký trest v porov-
naní s výškou peňazí, ktoré za
ukradnuté predmety zinkasu-
jú,“ skonštatoval Mada. „Hoci
škody, ktoré spôsobia, sú stá-
tisícové, vo výkupoch drahých
a farebných kovov im za ne
ponúknu len zlomok skutočnej
hodnoty,“ podotkol.

Polícia preto prosí všetkých
občanov, ktorí by mohli po-
môcť objasniť spomínané krá-
deže, aby jej poskytli informá-
cie na známom telefónnom
čísle 158 alebo priamo na OR
PZ v L. Mikuláši. J. Kolinský

stupkov súviselo s výjazdmi ne-
očistených motorových vozi-
diel na vozovku. Zvyšné pro-
blémy boli spojené s občian-
skym spolunažívaním a s ma-
jetkom.

Projekt pre budúcnosť
Mesto Liptovský Mikuláš
v spolupráci so spoločnos-
ťou EUROcoop partner
s.r.o. rozbieha projekt tvor-
by stratégie riešenia problé-
mov rómskej komunity žijú-
cej na území mesta. Dôvo-
dom sú narastajúce problé-
my s neplatičmi nájomného
v sociálnych bytoch. Mesto
každý rok prichádza o nie-
koľko stotisíc korún, ktoré by
mohli byť použité na iné účely.

Preto sa vedenie mesta roz-
hodlo vypracovať dokument,
ktorý bude obsahovať analýzu
všetkých problémových oblastí
rómskej komunity a návrh vhod-
ných riešení vrátane dostup-
ných zdrojov. Dokument má po-
skytnúť celkový pohľad na pro-
blematiku rómskej komunity
z pohľadu rozvoja mesta, pri-
čom sa bude podrobnejšie za-
oberať spôsobom života, tradí-
ciami, kultúrou a hlavne ekono-
mickými a sociálnymi aspektmi
rómskej komunity.

Do procesu tvorby stratégie
sa okrem občanov žijúcich

v rómskej komunite aktívne zapo-
ja predstavitelia MsÚ Liptovský
Mikuláš, poslanci MsZ, zástup-
covia ÚPSVaR, predstavitelia mi-
movládneho sektora zaoberajúci
sa aktivitami v rómskej komunite,
zástupcovia kultúrnych a vzdelá-
vacích inštitúcií a ďalší.

Projekt bol oficiálne otvorený
11. decembra 2007 za účasti
zástupcu Úradu vlády SR, splno-
mocnenkyne vlády SR pre róms-
ke komunity Aniny Botošovej,
predstaviteľov mesta a členov
pracovných skupín. Realizačný
tím sa bude pravidelne stretávať
do apríla 2008, kedy by straté-
gia riešenia problémov rómskej
komunity mala byť hotová.

Karanténna stanica v Okoličnom
prichýlila vlani 124 túlavých psov.
„V súčasnosti máme v útulku de-
sať psíkov, z toho jedno trojtýžd-
ňové šteniatko Hviezdičku, ktoré
sa narodilo 21. decembra,“
uviedla Libuša Šoltésová, ktorá
sa o zatúlané zvieratá stará. Pra-
covníkom Karanténnej stanice sa
minulý rok podarilo 84 psov zve-

riť do opatery novým majiteľom.
Po ďalších 30 štvornohých milá-
čikov si prišli pôvodní majitelia,
ktorým ušli. „Žiaľ, jedného psíka
sme vlani museli aj utratiť,“ skon-
štatovala Šoltésová. Občania,
ktorí si chcú niektorého z odchy-
tených psov osvojiť, sa dozvedia
viac na telefónnom čísle útulku
044/54 76 533. J. Kolinský

Psí útulok bilancuje

LIPTOV
V CESTOVNOM 

RUCHU
JEDNOTNE

Zástupcovia subjektov ces-
tovného ruchu regiónu Liptov
(Aquapark Tatralandia, Ther-
mal Park Bešeňová, Jasná
Nízke Tatry, SKI PARK Ru-
žomberok, LIPTOUR cestov-
ná kancelária, združenie
cestovného ruchu Jánska
dolina, združenie cestovné-
ho ruchu Vitajte na Liptove)
sa dohodli s primátormi troch
miest Liptova L. Mikuláša,
Ružomberka a L. Hrádku -
Jánom Blcháčom, Michalom
Slašťanom a Branislavom
Trégerom na založení záuj-
mového združenia cestovné-
ho ruchu regiónu Liptov, kto-
ré bude prvým klastrom
(združením) cestovného ru-
chu na Slovensku. Jeho cie-
ľom bude koordinovať regio-
nálny cestovný ruch a spo-
ločne zvyšovať jeho konku-
rencieschopnosť na trhu eu-
rópskych destinácií cestov-
ného ruchu. I. Niňajová
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(pokračovanie z minulého čísla)
Veľmi bohatá je história vzniku a vý-
voja ľadového hokeja v L. Mikuláši.
Jeho korene treba vidieť v súvislos-
ti s pojmami Vrbičianka, Váh a Klin-
gerka. Tri slová, tri mená - jedno
potoka, druhé rieky, tretie niekdaj-
šej časti mesta. Prečo ich spomína-
me? Z celkom jednoduchého dôvo-
du - boli to ony, čo sa „zaslúžili“
o založenie hokeja v Liptove.

Vyliala sa Vrbičianka – potok
pretekajúci dnes už neexistujúcou
Vrbicou, zamrzol Váh a ľadu po-
trebného na korčuľovanie bolo
dosť a dosť. No a Klingerka? Na
nižnom konci Vrbice, medzi Gar-

biarkou a Vrbičiankou, postavili
v druhej polovici 19. stor. textilnú
fabriku podnikateľa H. Klingera.
Podľa nej získalo meno celé úze-
mie medzi Vrbicou a Nižným Huštá-
kom, na ktorom si postavili domče-
ky Mandákovci, Jančuškovci, Star-
ší, Hubkovci, Michálekovci, Cibá-
kovci, Plchovci a mnohí ďalší.
Zväčša z týchto rodín pochádzali
chlapci - hokejisti, ktorí počas še-
sťdesiatich rokov profilovali káder
mužstva. K nim treba prirátať ešte
bratov Javúrkovcov, Miloša a Fera,
ktorí kládli základný kameň tejto hry
u nás.

Od sezóny 1934-1935 druž-
stvo až do roku 1945 hrávalo v žup-
nom majstrovstve. Podľa archív-
nych materiálov a fotografií Pavla
Volku medzi prvých hráčov patrili
Vojtech Weiss, Pavol Volko, Ivan
Kováč, brankár Igor Benko, Franti-
šek Javúrek, Otto Okoličányi, Mi-
kuláš Trombauer.

Spočiatku si náklady spojené
s účasťou v súťaži hradili hráči sami
a len nepatrná časť bola dotovaná
z pokladne SOKOLA. Postupne

priaznivcov ho-
keja – hráčov
aj funkcionárov
– pribúdalo
a tak sa začala
vylepšovať aj ľa-
dová plocha,
osvetlenie, vy-
budovaná bola
drevená tribú-
na.

Vývoj po druhej svetovej vojne
priniesol značné obohatenie a pre-
hĺbenie vlastnej športovej činnosti.
Do roku 1945 mal hokejový oddiel
len jedno mužstvo dospelých. Po
tomto roku bolo založené aj druž-

stvo dorastencov a od šesťdesia-
tych rokov pribudli i žiacke druž-
stvá.

Prírodný ľad však robil neustále
starosti. Často pred zápasom pri-
šlo oteplenie, starostlivo pripravený
ľad sa roztopil a zápas sa nekonal.
Preto sa zrodil nápad vybudovať aj
v Mikuláši umelú ľadovú plochu.
Podarilo sa to uskutočniť vďaka in-
tenzívnej pomoci Kožiarskych zá-
vodov, Okresného stavebného
podniku, Závodov 1. mája, MsNV,
ONV a ďalších inštitúcií a podnikov. 

Slávne trio útočníkov
Mikulášania sú pyšní na svoju

hokejovú tradíciu. Oddávna tu hrali
dobrý hokej a pritom vychovali de-
siatky výborných hráčov. Pamätníci
ešte aj dnes v superlatívoch hovo-
ria o Lehotskom, no nevynecháva-
jú ani útočný trojzáprah Starší –
Hubka – Kresák, ktorému nebolo
páru v širokom okolí. 

Z neho zostal už len niekdajší
„ucháň“ Janko Starší, ktorého do
spomínaného útoku zapísali práve
vtedy, keď mal 15 rokov. Pravda,
jeho cesta za majstrovstvom nebo-

la ľahká. Nástup na svetové kolbiš-
tia začal štartom v drese ČSR vo
Švajčiarsku. Bolo to v roku 1954
a postupne si celý športový svet
zvykol na vynikajúceho útočníka,
na obávaného strelca s mimoriad-
ne presnou ranou. A keď sa do Že-
nevy v roku 1961 vrátil, aby na
majstrovstvách sveta dokázal svoje
kvality, tak „profesorský“ útok Star-
ší – Vaněk – Černý priam očaril ho-
kejový svet.

Druhý z tohto slávneho tria -
Martin Hubka sa v neskorších ro-
koch stal trénerom - objaviteľom
a vychovávateľom mnohých hoke-
jových talentov, tretí - Ján Kresák
sa zase okrem funkcie trénera veľ-
kou mierou zaslúžil o výstavbu zim-
ného štadióna.

Dvadsať sezón za Mikuláš
V začiatkoch sa hokej hral vo

veľmi skromných podmienkach.
Od tých, ktorí tomuto športu „pod-
ľahli“, vyžadoval veľa obetavosti,
chuti a nadšenia. Hokej hráči vtedy
vnímali nielen fyzicky, hrali ho naj-
mä srdcom. Medzi tých najobeta-
vejších patrí nestarnúci Anton Ka-
lousek, ktorý za L. Mikuláš odohral
dvadsať sezón. Je príslušníkom tre-
tej generácie, ktorá výrazne ovplyv-
nila rozvoj hokeja v L. Mikuláši. Pa-
mätá ešte na časy, keď sa hokej
hral na otvorenej ploche, spomína
na výstavbu zimného štadióna.
Keď v roku 1982 skončil svoju ak-
tívnu hokejovú činnosť mal práve
37 rokov. No hokeju je odovzdaný
dodnes. Archív MHK 32

75. výročie hokeja

Martikán
Športovcom 
roka 2007

Vodný slalomár Michal Mar-
tikán z Liptovského Mikulá-
ša sa stal najúspešnejším
slovenským športovcom za
rok 2007. Vlaňajší kanois-
tický majster sveta z Brazí-
lie a dvojnásobný majster
Európy triumfoval v prestíž-
nej ankete športových re-
daktorov Slovenského syn-
dikátu novinárov s viac ako
dvestobodovým náskokom
pred druhým v poradí – kla-
divárom Liborom Charfrei-
tagom, ktorý vybojoval pre
Slovensko bronz na atletic-
kých Majstrovstvách sveta
v Japonsku. Tretí skončili
ďalší vodáci – bratia Peter
a Pavol Hochschornerovci
za titul majstrov sveta v ka-
tegórii C2.

Martikán prevzal vý-
znamné ocenenie v Sloven-
skom národnom divadle
v Bratislave z rúk legendár-
neho ukrajinského žrdkára,
člena Medzinárodného
olympijského výboru a jed-
ného z najslávnejších špor-
tovcov sveta Sergeja Bub-
ku. 28-ročný rodák z Lip-
tovského Mikuláša sa stal
najúspešnejším sloven-
ským športovcom po tretí
raz v kariére. Predtým sa
mu to podarilo v rokoch
1996, kedy zvíťazil na olym-
pijských hrách v americkej
Atlante a v r. 1997. V histo-
rickej tabuľke samostatné-
ho Slovenska sa Martikán
posunul na druhú priečku
za plavkyňu Martinu Morav-
covú, ktorá túto trofej získa-
la dovedna šesťkrát.

Najúspešnejším športo-
vým kolektívom roku 2007
sa stal rýchlostný štvorka-
jak Richarda a Michala Ri-
szdorferovcov, Erika Vlčeka
a Juraja Tarra. J. Kolinský

So zimou prichádza sneh a s ním aj problémy s par-
kovaním a údržbou ciest v L. Mikuláši. Ľahostajní mo-
toristi však často sami komplikujú situáciu cestárom
i ostatným vodičom. Ako? Napríklad neohľaduplným
odstavením motorového vozidla na hlavných komuni-
káciách alebo mimo neodhrnutých parkovacích
miest. Zle zaparkovaný automobil môže zúžiť voľný
priestor na ceste a znemožniť tak prejazd vozidlám
zabezpečujúcim zimnú údržbu a zjazdnosť ciest. Ta-
kéto prípady sa každoročne stávajú na sídlisku Pod-
breziny v uliciach Jefremovská, Kemi, Morušová či
Jabloňová, ale aj na Nábreží na Pltníckej ulici, Majer-
skej, či Za Havlovci. Do neupravených lokalít sa ne-
môžu dostať ani vozidlá rýchlej zdravotníckej pomoci
a hasiči, ktorým v krízových prípadoch ide o sekundy.

Odbor dopravy a komunálnych služieb Mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši preto prosí vodičov, aby
boli ohľaduplní a pri parkovaní mysleli aj na ostatných

účastníkov cestnej premávky. S rovnakou prosbou sa
obracia aj na vlastníkov penziónov predovšetkým
v Demänovej, Bodiciach a Ondrašovej, ktorí ubytová-
vajú turistov. Je dôležité, aby pre všetkých motorizo-
vaných hostí zabezpečili parkovanie na svojich po-
zemkoch, pokiaľ je to možné, a vysvetlili im zložitosť
dopravnej situácie v meste. V prípade odstavenia
auta na hlavnej ceste totiž dochádza k porušeniu zá-
kona o premávke na pozemných komunikáciách,
pretože vodič musí dbať, aby za každých okolností
zostal na vozovke voľný jazdný pruh v oboch smeroch
široký najmenej 3 metre. Auto zaparkované na mies-
te, kde je státie zakázané, sa stáva prekážkou, ktorú
môže správca cesty odstrániť na náklady majiteľa
auta.

Dodržiavaním týchto zásad možno predísť zbytoč-
ným problémom s neodhrnutým snehom aj neopráv-
nenej kritike cestárov. J. Kolinský

Ako parkovať autá v zime

Osobnosti mikulášskeho hokeja ocenené
pri príležitosti 75. výročia založenia hokeja.
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T A N E Č N Á
Liptovské tanečné centrum
ul. Čs. brigády, L. Mikuláš

 0905 357150
www.liptc.szm.sk

 z á p i s

8.1.2008 o 19:00
 Orientálny tanec

 9.1.2008 o 18:00
 Spoločenský tanec

 mládež, dospelí

10.1.2008 o 16:00
 videoclip dancing

----------------------------------------
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