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Vážení občania,
dni, týždne a mesiace, ktoré prežívame

a ešte aj budeme prežívať spoločne, sú po-
znamenané panujúcou hospodárskou krí-
zou a jej dôsledkami.

Staré slovenské príslovie hovorí, že kaž-
dé zlo je na niečo dobré. Aj rozhodnutia,
ktoré musíme kvôli kríze robiť, prinesú
novú kvalitu vzťahov, usporiadanie vecí ve-
rejných aj súkromných. 

Niečo choré odíde a životaschopné do-
stane nový impulz. Dôsledky krízy pociťuje
aj naše mesto. Dnes je už jasné, že bude-
me mať nižšie príjmy z podielových daní. Aj
ďalšie faktory spôsobia, že naša mestská
pokladnica bude musieť hľadať úspory

a náhradné príjmy na roky 2009 a 2010
a to vo výške až niekoľko miliónov eur.

Začali sme šetriť u seba. Zrušil som plá-
novaný nákup osobného automobilu pre
mestský úrad. Vopred som sa vzdal pláno-
vanej odmeny za rok 2009. Ušetril som
pre naše mesto viac ako 40 tisíc eur.

Vedúci pracovníci na mestskom úrade
a v mestských organizáciách musia predlo-
žiť úsporné programy vo výške minimálne
8% plánovaných rozpočtov. Zavedieme
také metódy nákupu tovarov a služieb vo
všetkých organizáciách zriadených mes-
tom, ktoré povedú k ďalším úsporám. Po-
kúsime sa vytvoriť nové pracovné miesta
v rámci možností, ktoré nám dáva legislatí-
va sociálnych podnikov. Budeme reštruktu-

ralizovať majetok mesta, nepotrebný maje-
tok ponúkneme na odpredaj, aby sme
mohli získané prostriedky použiť na úpravu
ciest, chodníkov, opraviť a zveľadiť cintorí-
ny a podobne. 

Osobne ma teší, že sme vhodnou trans-
formáciou Bytového podniku, a. s. vrátane
jeho tepelného hospodárstva už od 1. ja-
nuára 2009 priniesli úspory, keď cena tep-
la klesla na jednu z najnižších na Slovens-
ku. 

Váš primátor

Ing. Ján Blcháč, PhD.

Foto: Gabriel Lipták
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Liptovský Mikuláš 25. fe-
bruára – Vavrínovou vetvičkou
a vodou z liptovského vodného
kanála uviedol do života biogra-
fickú knihu Slzy zlata z divokej
vody o Elene Kaliskej prezident

Slovenskej republiky Ivan Gaš-
parovič. Autorom je športový
žurnalista Jozef Mazár.

„Kniha sa rodila dva roky.
Rodila sa z úprimnej duše a je
písaná o úprimných ľu-
ďoch,“ prezradil autor
Jozef Mazár a Elena Ka-
liská len skromne pozna-
menala: „Pocity sú skve-
lé a strašne si ich vážim.
Táto publikácia je pre
mňa obrovskou vzácnos-
ťou, ktorú si nesmierne
vážim. Som veľmi rada,
že uzrela svetlo sveta.“

„Elenka mi povedala,
že ma berie ako svoj ta-
lizman. Som veľmi rád,
že niekto má pocit, že
mu pomáham. Ja, keď
všetci naši niekde súťa-
žia a viem o nich, že sú tam,
všetkým im držím palce a som
veľmi rád, keď vyhrávajú. Vidieť
slovenskú vlajku na tom najvyš-

šom stožiari je veľmi pekné,“
povedal prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič.

„Prajem knižke Slzy zlata
z divokej vody, aby bola tiež
ovenčená zlatou medailou číta-

nosti mini-
málne vo
svojej kate-
górii a aby
p r i n i e s l a
všetkým, čo
ju budú čítať
impulzy toho,
ako sa má so
životom nalo-
žiť a dosiah-
nuť úspech,“
zaželal pri-
mátor Liptov-

ského Mikuláša Ján Blcháč. 
Na slávnostnom akte uvede-

nia publikácie o živote, trápe-
niach, snahách a úspechoch
olympijskej víťazky Eleny Kali-

skej sa zúčastnili aj ďalší vý-
znamní športovci ako Michal
Martikán, Iveta Bieliková, Dárius
Rusnák, či Jozef Pribilinec. v.

Slzy zlata z divokej vody
uviedli do života

Pripravovaný návrh zákona
o cestovnom ruchu by mal na-
štartovať intenzívny rozvoj ces-
tovného ruchu na Slovensku.
Jeho prípravu ocenil aj primátor
L. Mikuláša Ján Blcháč na stret-
nutí s predsedom Združenia
miest a obcí Slovenska Micha-
lom Sýkorom a komisiou pre rie-
šenie dopadov finančnej krízy. 

„Vzhľadom na to, že príčina
hospodárskej krízy spočíva
hlavne v radikálnom znížení slo-
venského exportu, treba sa sú-
strediť na export slovenskej po-
hostinnosti, prírodných krás
a rôznych turistických možnos-
tí,” zdôraznil J. Blcháč. 

Návrh zákona o turizme rieši
aj systémový prístup k vytvore-

niu regionálnej úrovne riadenia
cestovného ruchu na Slovensku
prostredníctvom vzniku siete or-
ganizácii destinačného manaž-
mentu. „Vytvorenie týchto sietí
je jediná trvalo udržateľná cesta
prevencie pred dopadmi globál-
nej finančnej krízy a rozvoja tu-
rizmu na Slovensku. Prvou ta-
kouto organizáciou je Klaster
Liptov,” dodal liptovskomiku-
lášsky primátor. red.

Podpora turizmu je dôležitá

Kamerový systém liptovsko-
mikulášskej mestskej polície
bude mať o päť kamier viacej. 

„V súčasnosti máme šesť
funkčných kamier, ktoré boli na-
inštalované od roku 2001,” skon-
štatoval primátor mesta Ján

Blcháč. Rozšírenie kamerového
systému môže polícia realizovať
vďaka dotácii zo štátneho roz-
počtu vo výške 6 555 eur
(800 000 Sk). Ochrana by sa
mala zvýšiť najmä v okolí železnič-
nej stanice a na pešej zóne. v.

Pietnym aktom položenia
venca a hymnou Slovenskej re-
publiky si obyvatelia mesta pri-
pomenuli 64. výročie oslobode-
nia mestskej časti Okoličné. Pa-
miatku padlých príslušníkov 1.
čs. armádneho zboru dnes pri-
pomína len pamätník a cintorín
na kóte 746 Háj-Nicovô. „Pred
pár dňami som po rokovaniach
s našimi poprednými vojenský-
mi historikmi získal od nich prí-
sľub, že toto pietne miesto nad
Liptovským Mikulášom a naše

mesto samotné, sa na budúci
rok stanú dejiskom celoštát-
nych osláv 65. výročia Oslobo-
denia a potom každých päť ro-
kov sa táto oslava bude v našom
meste opakovať,“ podotkol vo
svojom príhovore primátor mes-
ta Liptovský Mikuláš Ján
Blcháč. „Založenie tejto novej
tradície dokazuje významný zá-
stoj nášho mesta v histórii roz-
hodujúcich vojenských operácií
2. svetovej vojny,” dodal primá-
tor. red.

V Okoličnom si pripomenuli
víťazstvo nad fašizmom

V Mikuláši pribudne päť kamier

Foto: Gabriel Lipták

V súčasnosti veľká väčšina miest a obcí
na Slovensku bojuje s problémom narasta-
júcej nezamestnanosti, ktorá je spôsobená
celosvetovou krízou. Podľa štatistík Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptov-
skom Mikuláši bola miera nezamestnanosti
6,68 percenta na konci januára 2009, čo
v porovnaní s rovnakým obdobím predchá-
dzajúceho roka predstavuje nárast o 1,35
percenta.

Dopady finančnej krízy sa dotknú všet-
kých oblastí a vyvolajú opatrenia tak na úrov-
ni štátnej makroekonomiky, ako i na úrovni
miest a obcí. Neobídu ani mesto Liptovský
Mikuláš.

Šéf radnice Ján Blcháč zrušil plánovaný
nákup osobného automobilu pre mestský
úrad a vopred sa vzdal odmeny za rok
2009. Vedúci pracovníci na mestskom úra-

de a v mestských organizáciách musia
predložiť úsporné programy vo výške mini-
málne osem percent plánovaných rozpoč-
tov. Radnica zavedie také metódy nákupu
tovarov a služieb vo všetkých organizáciách
zriadených mestom, ktoré povedú k ďalším
úsporám. „Pokúsime sa vytvoriť nové pra-
covné miesta v rámci možností, ktoré nám
dáva legislatíva sociálnych podnikov. Bude-
me reštrukturalizovať majetok mesta, nepo-
trebný majetok ponúkneme na odpredaj,
aby sme mohli získané prostriedky použiť na
úpravu ciest, chodníkov, opraviť a zveľadiť
cintoríny a podobne,“ zdôraznil Blcháč.

Mesto hľadá možnosti na pokrytie in-
vestičnej oblasti a pracuje na príprave zí-
skania grantov z eurofondov. „Do najbliž-
šieho zasadnutia mestského zastupiteľstva
pripravujeme zoznam nepotrebného ma-

jetku, z predaja ktorého mesto získa chý-
bajúce zdroje,” podotkol. 

S mobilným operátorom sa ukončili roko-
vania o zmene volacích programov na tele-
fónnych GSM bránach, čo ročne ušetrí pri-
bližne tri tisíc eur a súčasne sa otvorili roko-
vania s operátorom pevných liniek mestské-
ho úradu o zmenách volacích programov,
kde sú očakávané ročné úspory vo výške
ďalších minimálne 3 tisíc eur. Pre zamest-
nancov mesta budú stanovené pevné, ne-
prekročiteľné mesačné telefónne limity.

V oblasti autoprevádzky sa v oveľa väčšej
miere bude využívať preprava verejnými do-
pravnými prostriedkami a čerpanie spotreb-
ného materiálu zamestnancami mesta sa
prijatými regulačnými opatreniami zníži mini-
málne o 15 percent, čo bude predstavovať
úsporu viac ako päť tisíc eur. red.

Mesto rieši hospodársku krízu
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Mestská polícia v Liptov-
skom Mikuláši riešila v minulom
roku viac ako 4400 prípadov.
Išlo o vlastné zistenia ale aj
o podnety od občanov. 

„Občania buď podávajú oz-
námenia, alebo sú ich podnety
registrované ako žiadosti o po-
moc,“ vysvetlil náčelník mest-

skej polície Dalibor Šalplachta.
Pri riešení 1837 priestupkov
muži zákona uložili pokuty spolu
za 570 700 Sk (18 943 eur).
Počas uplynulého roka vykonali
aj 83 kontrol reštauračných za-
riadení, kde sa zamerali na po-
dávanie alkoholických nápojov
mladistvým. Porušenie zákona
zaznamenali v 17 prípadoch. 

Príslušníci museli v roku
2008 v 338 prípadoch použiť

donucovacie prostriedky. Išlo
najmä o použitie hmatov, chva-
tov, úderov a kopov sebaobra-
ny, použitie slzotvorných pro-
striedkov a obušku, pričom
všetky tieto zásahy boli vyhod-
notené ako opodstatnené. 

„Príslušníci mestskej polície
odviedli veľký kus práce,” podot-
kol primátor mesta Ján Blcháč
počas zasadnutia Mestského za-
stupiteľstva. „O ich dobrej fyzic-
kej pripravenosti svedčia výbor-
né výsledky, ktoré dosiahli na
rôznych športových podujatiach
s príslušníkmi iných mestských
polícií,“ pripomenul. Mestskí po-
licajti v metropole Liptova počas
minulého roka získali prvé mies-
to na štyroch organizovaných
športových podujatiach. 

Preventistka mestskej polí-
cie Soňa Paulínyová uskutočnila
viac ako 200 besied s rôznou
tematikou. „Témy si na základe
ponuky vyberali pedagógovia
jednotlivých tried vychádzajúc
z analýzy problémov, ktoré sa
u detí a mládeže vyskytujú,“ po-
znamenala Paulínyová.

red.

Rodičia môžu svoje ratolesti
zapísať do materskej školy. Od
15. februára do 15. marca zve-
rejňujú riaditelia materských
škôl podmienky pre zápis a pri-
jatie detí. „Miesto a termín po-
dávania žiadostí pre nasledujúci
školský rok zverejní riaditeľ po
dohode so zriaďovateľom na bu-
dove materskej školy a inom ve-
rejne dostupnom mieste,“ vy-
svetlil primátor mesta Liptovský
Mikuláš Ján Blcháč. 

Riaditelia prijímajú deti do
materskej školy na základe pí-
somnej žiadosti zákonného zá-
stupcu. Rodič musí predložiť aj
potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa. „Prednostne sa prijíma-

jú deti, ktoré dovŕšili piaty rok,
deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a deti
s dodatočne odloženou povin-
nou školskou dochádzkou,“ po-
vedal vedúci odboru školstva
a mládeže v L. Mikuláši Peter
Mačala. 

V pôsobnosti mesta je desať
materských škôl so 42 triedami.
Navštevuje ich 867 detí, čo je
o 18 viac oproti minulému roku,
z toho je 290 predškolákov.
„Tieto deti neplatia školné. Ma-
terské školy dostávajú na každé
dieťa, ktoré má rok pred plne-
ním školskej dochádzky, dotá-
ciu vo výške 15% životného mi-
nima,“ dodal Peter Mačala. v.

Prebiehajú zápisy detí 
do materských škôl

Liptov je región s veľkým
potenciálom na rozvoj cestov-
ného ruchu. Materskou zá-
kladňou pre rozvoj štúdia ces-
tovného ruchu sa stane práve
regionálne konzultačné stre-
disko Bankového inštitútu vy-
sokej školy (BIVŠ) Praha v Lip-
tovskom Mikuláši. Primátora
mesta Liptovský Mikuláš Jána
Blcháča s tým oboznámil Lud-
wig Fresenius, hlavný akcio-
nár holdingu Cognos, ktorý

vstúpil v roku 2001 do BIVŠ
Praha. 

„Pán Fresenius bol nadšený
regiónom Liptov, veľký poten-
ciál v rozvoji cestovného ruchu
a turizmu vidí práve v tomto re-
gióne. Na základe jeho informá-
cií je zrejmé, že už v tomto roku
pristúpia k rekonštrukcii budo-
vy, v ktorej vzdelanie bude za-
merané predovšetkým na ces-
tovný ruch,” skonštatoval primá-
tor Liptovského Mikuláša. v.

Mestskí policajti riešili 
4000 prípadov

Materská základňa 
pre rozvoj štúdiaFoto: Gabriel Lipták

Viac ako 600 návštevníkov
Liptov Arény aktívne prežilo po-
slednú februárovú sobotu na
dni otvorených dverí v multi-

funkčnej hale. „Našim cieľom
bolo sprístupniť ju verejnosti
a motivovať ľudí k aktívnemu
prežívaniu svojho voľného
času,“ povedal liptovskomiku-
lášsky primátor Ján Blcháč. 

V rámci programu, ktorý pri-
pravilo mesto, sa odohral zápas
1. slovenskej basketbalovej ligy
juniorov. „Diváci videli exhibičné
vystúpenie moderných gymna-
stiek a nechýbali ani  tenisové
zápasy. Bohatý športový pro-

gram zavŕšil na parkovisku pred
halou koncert hudobnej skupiny
Ploštín Punk,“ doplnila vedúca
stratégie marketingu a regionál-

neho rozvoja
Darina Bartko-
vá. 

Š p o r t o v á
a kultúrno-spo-
ločenská hala
Liptov Aréna je
viacúčelovým
z a r i a d e n í m
s hracou plo-

chou 1 900 m2 a kapacitou 230
miest na sedenie na hlavnej tri-
búne. Ihriská na loptové hry, te-
nis či bedminton, dopĺňa aj fit-
nescentrum. Hala poskytuje
priestor nielen na športové vyži-
tie, ale aj možnosť organizovať
koncerty, či semináre a vďaka
svojej bezbariérovej úprave je
prístupná aj imobilným obča-
nom. K dispozícii je aj parkovis-
ko s kapacitou 600 parkovacích
miest. red.

Deň otvorených dverí 
v Liptov Aréne úspešný

Rozvoj ovčiarstva na Slo-
vensku sa javí ako vhodný ná-
stroj na tvorbu pracovných príle-
žitostí v čase hospodárskej krí-
zy. Preto je výhodné podporovať
podnikateľské aktivity udržujúce
zamestnanosť vidieckeho oby-
vateľstva.

Na Slovensku sa v súčas-
nosti chová 350 tisíc oviec, čo
je približne o polovicu menej
ako v roku 1989. Ich počet by
však mal narastať. „Pripravuje-
me podmienky na to, aby sme
zaviedli predaj z dvora. Obyva-
telia si budú môcť kúpiť kvalitné
výrobky, ktoré budú pod drob-
nohľadom. Pripravujeme pod-
mienky, aby počet oviec pribú-
dal. V súčasnosti musí každý
užívateľ trvalých trávnatých po-
rastov nad 20 hektárov chovať
0,1 dobytčej jednotky čo je šesť
oviec alebo jeden kus hovädzie-
ho dobytka. Na každú takúto
jednotku môže získať dotáciu
približne tisíc eur,“ povedal mi-
nister pôdohospodárstva Stani-
slav Becík na prvej celosloven-
skej konferencii na tému pod-
porných programov chovu oviec
na Slovensku.

Snahu viesť farmárov k cho-
vu dobytka podporil na ovčiar-
skej konferencii aj primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján Blcháč.
„Podmienky, ktoré ponúka nie-
len Liptov, ale i celá naša kraji-
na, sú výborné práve na chov
oviec a dobytka,“ zdôraznil pri-
mátor. Sme jednou z najosídle-
nejších vidieckych krajín. Dve
tretiny Slovenska sú podhorské
a horské oblasti.

Farmári mali možnosť pro-
stredníctvom konferencie dozve-
dieť sa priamo od odborníkov
všetky potrebné informácie, pod-
mienky a výhody chovu oviec. 

Na konferencii sa zúčastnilo
približne 500 chovateľov zo Slo-
venska a Českej republiky.

red.

Máme kvalitné podmienky
pre chov oviec

Foto: G. Lipták

Foto: Roman Králik
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Zamestnanci Mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši sa
zúčastnia vzdelávacieho progra-
mu z oblasti komunikácie. 

„Program Komunikácia tre-
tieho a verejného sektora má
zlepšiť komunikáciu zamestnan-
cov s vonkajším prostredím
a občanmi,” poznamenal primá-
tor mesta Liptovský Mikuláš Ján
Blcháč. 

Vzdelávacieho programu sa
zúčastní 27 zamestnancov
Mestského úradu z Liptovského
Mikuláša a 22 zamestnancov
z Mestského úradu v Ružom-
berku. 

„Historicky prvýkrát bude
školenie prebiehať práve za-

mestnancov mestských úradov
v Liptovskom Mikuláši a Ružom-
berku, čo je ďalší krok k zlepše-
niu vzájomnej spolupráce,” po-
znamenala Iveta Niňajová z Ob-
čianskeho združenia Liptovium. 

So vzdelávaním sa začne
tento týždeň a bude pokračovať
každý mesiac až do októbra
2009. Jednotlivé bloky obsahu-
jú témy zamerané na komuniká-
ciu ako základ budovania me-
dziľudských vzťahov, osobnú
komunikáciu, komunikáciu
v tíme a nástroje komunikácie
v rámci samosprávy. Vzdelávací
program je financovaný zo
štrukturálnych fondov Európ-
skej únie. red.

Podporiť rozvoj mládežníc-
kych iniciatív v meste sa rozho-
dol Klub mladých pri Dome kul-
túry v Liptovskom Mikuláši. „Zá-
leží nám na tom, aby sme spo-

ločne uskutočňovali ich návrhy,
predstavy a očakávania,” pre-
zradila vedúca klubu Michaela
Kušnieriková. 

Klub mladých pripravuje pre
ľudí od 15 do 30 rokov rôzne

aktivity. Raz mesačne sa organi-
zujú stretnutia pri premietaní do-
kumentárnych filmov, pozývajú
hostí na besedy a pripravujú di-
skusie k aktuálnej téme súvisia-

cej s filmom. Kaž-
dé dva mesiace
klub realizuje tvori-
vé dielne, týžden-
ne sa mládež
z klubu stretáva na
konverzácii anglič-
tiny.

„V najbližšom
čase chceme vy-
tvoriť študovňu
alebo čitáreň, kde
vznikne priestor
pre nerušené

vzdelávanie,” povedala vedúca
klubu. Klub mladých začal fun-
govať v septembri 2008. Finan-
cuje ho mesto zo svojho roz-
počtu sumou 24 895 eur roč-
ne. red.

Mládežnícke aktivity

Kvalitnejšia komunikácia 
s mestským úradom

K najväčšej dynamike rozvo-
ja vzťahov mesta Liptovský Mi-
kuláš s partnerskými mestami
dochádza najmä v cezhraničnej
spolupráci s Poľskou a Českou
republikou. 

„Vyplýva to z geografickej
blízkosti, príbuznosti kultúr
a nízkej jazykovej bariéry,“ skon-
štatoval šéf radnice Ján Blcháč.
Výhodou spolupráce s českou
Opavou a poľským mestom Žy-
wiec je členstvo v Európskej
únii. „Pozitívom je aj možnosť fi-
nancovania rôznych aktivít
z Programov cezhraničnej spo-
lupráce európskej únie v obdo-
bí 2007 – 2013,“ vysvetlila ve-
dúca stratégie marketingu a re-
gionálneho rozvoja Darina Bart-
ková. 

Najvýznamnejšími aktivitami
Liptovského Mikuláša s part-
nerskou Opavou boli pracovné
stretnutia, výsledkom ktorých je
podaná žiadosť na financovanie
projektu Vybudovanie mestské-
ho cestovného ruchu s podpo-
rou cezhraničného marketingu
v partnerských mestách Liptov-
ský Mikuláš a Opava.

V rámci partnerstva s gréc-
kou Kalamariou sa za uplynulý
rok zrealizoval výmenný letný
poznávací pobyt pre deti
z oboch miest. „Navštívili sme aj
Kiskőrös, kde sme sa zamerali
na výmenu skúseností v rámci
fungovania samosprávy,“ do-
plnila Bartková.

Na rok 2009 sú naplánova-
né spoločné aktivity predovšet-
kým v oblasti kultúry a cestovné-
ho ruchu. „S Opavou pripravu-
jeme Športový deň partner-
ských miest Opava – Mikuláš.

Uskutoční sa aj ďalšie z výmen-
ných letných pobytov detí v Ka-
lamarii a študijný jazykový pobyt
vybraných študentov vo francúz-
skom Annecy,“ vysvetlila. Lip-
tovský Mikuláš prvíta delegáciu
partnerských miest počas Sto-
ličných dní 2009, kde sa budú
prezentovať tradície, ľudoví
umelci a súbory či skupiny z tý-
chto miest. V rámci mikulášske-
ho leta 2009 vystúpia folklórne
skupiny z Opavy, Galanty, Žyw-
ca a Kiskőrösa. Počas týždňa
partnerskej kuchyne sa usku-
toční v spolupráci so Združenou
hotelovou obchodnou školou
v Liptovskom Mikuláši vždy je-
den týždeň venovaný maďar-
skej, opavskej a holandskej ku-
chyni.

„Z výmenných výstav ponúk-
neme výstavu Jánošík karpatský
zbojník v mestách Galanta, Ki-
skőrös a Dinkelland, s ktorou
pravdepodobne spojíme aj vý-
stavu Liptovský Mikuláš mesto
v krajine,“ podotkla Bartková.
Mesto Liptovský Mikuláš chce
zintenzívniť rozvoj cestovného
ruchu v Liptove. „Chystáme sa
osloviť ohľadom tejto problema-
tiky v rámci cezhraničnej spolu-
práce predovšetkým partnerské
mestá,” dodala.

V oblasti zahraničnej spolu-
práce má Liptovský Mikuláš
podpísané zmluvy s deviatimi
mestami: Opava (Česká republi-
ka), Annecy (Francúzsko), Din-
kelland (Holandsko), Kalamaria
(Grécko), Kiskőrös (Maďarsko),
Galanta a naposledy pribudla
zmluva s poľským mestom Žy-
wiec.

v.

Aktívna 
cezhraničná spolupráca

Propagačný materiál o Mikulá-
ši a okolí získal ocenenie v súťaži
Najkrajšie knihy a propagačné
materiály o Slovensku za rok
2008. V druhom ročníku tejto sú-
ťaže sa v kategórii Najkrajší pro-
pagačný materiál o meste umiest-
nil Bedeker – Liptovský Mikuláš
a okolie na druhom mieste.

„Bedeker poskytuje čitateľovi
zaujímavé informácie o našom
meste a okolí. Zameriava sa na tu-
ristu a návštevníka, ktorý má zá-
ujem putovať mestom, históriou či
krajinou,“ opísal publikáciu primá-
tor mesta Liptovský Mikuláš Ján
Blcháč. 

V spolupráci s mikulášskym in-
formačným centrom vydalo mesto

bedeker ešte v auguste
2008. „Čitatelia sa
z neho dozvedia niečo
o rodákovi Aurelovi Sto-
dolovi, učiteľovi Alberta
Einsteina a nechýbajú
ani informácie o národ-
nom hrdinovi Jurajovi
Jánošíkovi, ktorý v Mi-
kuláši prežil svoje po-
sledné dni,“ pripome-
nula vedúca odboru
stratégie, marketingu
a regionálneho rozvoja mesta Da-
rina Bartková.

Ocenená publikácia popisuje
na 120 plnofarebných stranách
liptovskomikulášske tradície, po-
núka informácie o prírode, histo-

rických pamiatkach
mesta, praktické turis-
tické a cykloturistické
informácie, možnosti
športového vyžitia, rela-
xu, či výletov do okolia.
Nechýba ani praktická
ponuka možnosti uby-
tovania a stravovania či
prehľadná mapa mesta
a jeho okolia. 

„Odborná porota
zložená z grafikov, foto-

grafov, odborníkov publicistickej
žurnalistiky, histórie, či cestovné-
ho ruchu posudzovala vizuálnu
úroveň súťažných materiálov, kva-
litu fotografie, grafické riešenie,
ale aj použitý materiál,“ vysvetlila

Marta Jančoková z odboru straté-
gie, marketingu a regionálneho
rozvoja mesta.

Celoslovenskú súťaž už tradič-
ne vyhlasuje Klub fotopublicistov
zo Slovenského Syndikátu novi-
nárov. Jej cieľom je prispieť k zvy-
šovaniu estetickej úrovne kníh
a propagačných materiálov o Slo-
vensku a jeho územných častí,
aby boli rovnocenné s úrovňou
produktov vychádzajúcich v ostat-
ných členských štátoch Európ-
skej únie. 

Slávnostné vyhlásenie výsled-
kov a otvorenie výstavy s ocene-
nými exponátmi sa uskutoční 12.
marca v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici. red.

Bedeker Liptovský Mikuláš a okolie získal ocenenie

Foto: Michaela Kušnieriková
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Pri príležitosti 90. výročia
slovenského vyučovania na mi-
kulášskom Gymnáziu M. M. Ho-
džu sprístupnilo Múzeum Janka
Kráľa v L. Mikuláši
výstavu o českom
pedagógovi a spi-
sovateľovi Jarosla-
vovi Žákovi. 

„Som pyšný na
to, že okrem iných
známych osobnos-
tí na gymnáziu učil
aj Jaroslav Žák,
známa osobnosť
z umeleckej sféry,“
povedal primátor Liptovského
Mikuláša a absolvent gymnázia
Ján Blcháč. 

Jaroslav Žák pôsobil na lip-
tovskomikulášskom gymnáziu
v rokoch 1932 – 1936 ako pro-
fesor latinského a francúzskeho
jazyka. Preslávili ho humoristic-
ké prózy Škola, základ života
a Cesta do hlubin študákovy

duše, ktoré boli koncom 30. ro-
kov sfilmované.

„Výstava vznikla v Pedagogic-
kom múzeu J. A. Komenského

v Prahe a v Liptovskom Mikuláši
má svoju slovenskú premiéru,“
uviedla kurátorka výstavy Zuza-
na Nemcová. Spolu s ňou v Mú-
zeu Janka Kráľa otvorili aj výsta-
vu z dielne súčasných profeso-
rov Gymnázia M. M. Hodžu, kto-
rá predstavuje najvýraznejšie
osobnosti z radov absolventov
a pedagógov gymnázia. red.

Hoci počiatky liptovskomiku-
lášskeho gymnázia siahajú do
roku 1912, jeho študenti sa
mohli vzdelávať v materinskom
jazyku až o niekoľko rokov ne-
skôr. Vyučovanie v slovenskom
jazyku sa na Hodžovom štát-
nom reálnom gymnáziu začalo
presne pred 90 rokmi – 15. fe-
bruára 1919.

Liptovskosvätomikulášske
uhorské kráľovské štátne hlav-
né gymnázium spočiatku využí-
valo budovu na Nižnom Huštáku
(dn. Moyzesova ulica), ktorá
bola pôvodne súčasťou garbiar-
ne. V rokoch 1914 – 1916 pre
jeho potreby vyrástla v blízkosti
železničnej stanice rozsiahla
moderná budova. Nič sa však

nezmenilo na tom, že to bolo
maďarské gymnázium s maďar-
ským vyučovacím jazykom a ma-
ďarskými, resp. pomaďarčený-
mi učiteľmi. Ako si neskôr za-
spomínal jeden z jeho absolven-
tov, Andrej Plávka, „to štúdium
nebolo nijako radostné ani ve-
selé, nielenže sa vyučovalo
iba po maďarsky, ale žiaci sa
nesmeli zhovárať po sloven-
sky ani medzi sebou v lavici
a na chodbe.“ Nezriedka sa
stávalo, že študenti museli pre
nedostatočnú znalosť maďarči-
ny opakovať ročník.

Vyhlásenie Československej
republiky koncom októbra 1918
síce otvorilo cestu národnému
školstvu a vyučovaniu v materin-
skom jazyku študentov, maďar-
ských učiteľov, ktorí sa po roz-
pade monarchie vrátili do svojej
vlasti, však nemal kto nahradiť.
Slovenských učiteľov, o tých
stredoškolských ani nehovo-
riac, bolo v dôsledku tvrdej ma-
ďarizačnej politiky žalostne

málo. Pomoc z českých krajín
preto bola nielen vítaná, ale
i nevyhnutná. Neprekvapuje
preto, že v prvých desaťročiach
existencie slovenského gymná-
zia v Liptovskom Mikuláši mali
v učiteľskom zbore prevahu
českí profesori.

Príchod nových pedagógov
na mikulášske gymnázium zna-
menal zásadný prelom v kvalite
výučby i pedagogickom prístu-
pe k študentom. Nešlo pritom
iba o možnosť vzdelávať sa
v materinskom, resp. materčine
blízkom jazyku. Pamätníci spo-
mínajú, že „väčšina profesorov
bola mimoriadne schopných,
a to po stránke odbornej kvali-
fikácie i pedagogických

schopností, mnohí z nich milo-
vali Slovensko a svojich slo-
venských študentov vyučovali
svedomito a s hlbokým poro-
zumením.“ Sympatická bola aj
ich snaha naučiť sa po sloven-
sky – a viacerým z nich sa to
i podarilo. 

Hodžovo štátne reálne
gymnázium, vo svojich začiat-
koch vedené prevažne českými
profesormi, patrilo nielen k naj-
väčším na Slovensku, ale po-
stupne si získalo i povesť veľmi
kvalitnej vzdelávacej inštitúcie,
o čom napokon svedčili i profe-
sijné úspechy jej absolventov.
Patrili medzi nich literárni ved-
ci M. Pišút a R. Brtáň, básnici
A. Plávka, P. Strauss a J. Lenko
či hudobný skladateľ D. Pálka.
Pod vedením českých pedagó-
gov tak nielen v Mikuláši, ale na
celom Slovensku vyrástla prvá
širšia generácia slovenskej inte-
ligencie.

Zuzana Nemcová
Múzeum Janka Kráľa

Tradičný sprievod masiek
okorenil tento rok rozlúčku s fa-
šiangom v liptovskomikulášs-

kych mestských častiach Bodi-
ce a Ploštín. „V každom dome
vinšujeme, aby bol rok bo-
hatý, aby gazdovia mali
dobrú úrodu a v rodinách
nechýbali peniažky a zdra-
vie,“ vysvetlila predsedníč-
ka Občianskeho klubu
v Ploštíne Soňa Čupková.

„Teší ma, že obyvatelia
nášho mesta svojou účas-
ťou pomáhajú udržať tradí-
ciu fašiangov,“ povedal primátor
mesta Liptovský Mikuláš Ján
Blcháč.

Účastníci fašiangového
sprievodu za sprievodu ľudovej
hudby z Liptovského Mikuláša
chodili od domu k domu, tanco-
vali, spievali a zbierali na večer-

nú zábavu príspevky vo forme
naturálií. „Zašli sme aj do mest-
skej časti Demänová pozvať su-
sedných obyvateľov na večernú
fašiangovú zábavu a účastníkov
sprievodu na tradičnú kapustni-
cu,“ povedal poslanec mest-
ských častí Bodice a Demänová
Štefan Ganoczy.

Pôvod fašiangov, tak ako ich
poznáme v súčasnosti, je zmie-
šaním staroslovanských obra-
dov predjaria s európskou kar-
nevalovou tradíciou, ktorá siaha
až do obdobia antiky. „V mes-
tách mali fašiangy podobu re-
meselníckych zábav, po zániku
cechov sa udržiavali maškarné
plesy, bály a tanečné zábavy,“
vysvetlila etnografka Múzea
Janka Kráľa Ľubica Rybárska.

Obdobie fašiangov sa končí
Popolcovou stredou. „Škaredá
streda je prvým dňom predveľ-
konočného pôstu. V kresťanskej
vierouke sa stala dňom pôstu
a pokánia, keď si veriaci oblieka-
li kajúci odev a posýpali sa po-
polom,“ dodala Rybárska. v.

Otvorili výstavu 
o Jaroslavovi Žákovi

Fašiangy v Mikuláši

K začiatkom nášho gymnázia

Mikulášske gymnázium
v medzivojnovom období.

Foto: archív MJK

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták
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Nedožitých 91 rokov učiteľ-
ky, kultúrno-osvetovej pracov-
níčky, poetky Jolany Trombaue-
rovej, si netradične
pripomenula kultúr-
na verejnosť i obča-
nia mesta Liptovský
Mikuláš 22. februá-
ra 2009. V tento
deň bola slávnostne
uvedená jej kniha
básní Nezabúdky –
nezabúdať. Zbierka
básní Nezabúdky –
cez verše – doku-
mentuje mnoho výnimočných
osobností mesta Liptovský Mi-
kuláš v druhej polovici 20. storo-
čia. Inšpirovala organizátorov
uskutočniť interaktívne nedeľné
popoludnie s poéziou a hudbou.
Spoločne sa stretli výtvarníci,
básnici, spisovatelia,  osvetoví
pracovníci a občania mesta.
Scénaristka a réžisérka Eva

Štofčíková spojila prítomné
osobnosti, recitátorov, hudbu,
fotodokumentáciu a priestor

v Liptovskej galérii
P. M. Bohúňa.

Slávnostný akt
uvedenia knihy
básní vykonal pri-
mátor mesta Liptov-
ský Mikuláš Ján
Blcháč.

Organizátormi
a sponzormi vyda-
nia knihy básní
a celého podujatia

bolo mesto Liptovský Mikuláš,
Múzeum Janka Kráľa, Žilinský
samosprávny kraj, Liptovské
kultúrne stredisko, Liptovská
galéria P. M. Bohúňa, Liptovská
knižnica G. F. Belopotockého,
Základná umelecká škola J. L.
Bellu, Cirkevný zbor ECAV na
Slovensku, Spolok Martina Rá-
zusa v L. Mikuláši. -dfj-

22. marca 2009 by sa dožil liptovský ro-
dák,  sochár a medailér Alfonz Groma 85
rokov. Narodil sa v Trstenom, maturoval na
mikulášskom gymnáziu. V rokoch 1945 –
1950 študoval na Akadémii výtvarných
umení v Prahe u profesorov Jana Laudu a Otakara Španiela. Po
ukončení štúdií sa vrátil do rodného kraja. V rokoch 1950 – 1993
žil a tvoril  v Liptovskom Mikuláši.

Počas svojho života podnikol študijné cesty do Francúzska,
Iránu (kde ho prehovárali, aby zostal a založil a viedol vysokú ško-
lu), Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Španiels-
ka, Švajčiarska, Talianska a  ZSSR. 

Alfonz Groma vytvoril majstrovské reliéfne portréty našich aj za-
hraničných osobností - Petra Michala Bohúňa, Janka Kráľa, Mi-
chala Miloslava Hodžu, Ladislava Čemického, Juraja Bartoša,
Jána Levoslava Bellu, Ester Šimerovej-Martinčekovej,  Miloša Ale-
xandra Bazovského, Petra Júliusa Kerna, Ludvíka van Beethove-
na a ďalších. Jeho diela nachádzame v galériách v Žiline, Liptov-
skom Mikuláši, Trnave, v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikulá-
ši a v ďalších.

Venoval sa aj pomníkovej sochárskej tvorbe. V rodnom meste
spolu so sochárom Miroslavom Ksandrom vytvorili pamätník 1.
ČSAZ súsošie Víťazstvom k mieru na Háji Nicovô, Partizána pre
VVTŠ, sochu Mladosť pri gymnáziu. Z monumentálnej tvorby sú
známe je diela – pomník Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, Jána
Švermu vo Valaskej, Ľudovíta Orfanidesa v Hybiach. Z komornej
sochárskej tvorby zaujal dielami Muž s vrecom, Garbiar a ďalšími.
Robil tiež reliéfny triptych pre internát VŠLD vo Zvolene. 

K jeho  prácam patria aj medaily – medaila k 10. výročiu Galé-
rie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, medaila Strednej lesníc-
kej školy v Liptovskom Hrádku, medaila Fotofórum Ružomberok,
Folklórny súbor Čarnica, Deti – živé kvety Zeme,  Náš svadobný
deň, ONV Liptovský Mikuláš.

Venoval sa organizovaniu umeleckého a výstavníckeho diania
na Slovensku. Bol spoluzakladateľom Galérie P. M. Bohúňa a Mú-
zea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Alfonz Groma bol členom Československého výboru obrancov
mieru. Stal sa zaslúžilým pracovníkom kultúry a zaslúžilým umel-
com.

Zomrel 8. júna 1993 v Liptovskom Mikuláši. Je pochovaný
v rodnom Trstenom.

Anna Šmelková

SLÁVNI LIPTOVSKÍ RODÁCI

GROMA Alfonz
sochár, medailér
* 22. 3. 1924 Trstené
† 8. 6. 1993 Liptovský Mikuláš

pochovaný v Trstenom

Liptovská nemocnica s poli-
klinikou v L. Mikuláši je najstar-
šou nemocnicou Žilinského sa-
mosprávneho kraja. Vznikla v ja-
nuári 1859 z dobrovoľ-
ných darov zozbiera-
ných na území Liptov-
skej župy ako župná
nemocnica. V tom
čase bola po Trnave,
Nitre a Trenčíne štvrtou
takouto nemocnicou
na Slovensku. Umiest-
nená bola v malom
dome s troma izbami
na Nižnom Huštáku,
dnešnej Moyzesovej
ulici, ktorý patril mestu.
Jej prvým riaditeľom sa stal hlav-
ný župný lekár Karol Hoffmann,
ordinujúcim lekárom Fridrich
Ullmann a správcom Samuel Ku-
balla. Mala kapacitu 6 postelí.

V roku 1880 bola nemocnica
presťahovaná do kaštieľa v su-
sednej obci Palúdzka, ktorý
župa odkúpila od zemanov Palu-
gyayovcov. Pacientom spočiat-
ku slúžilo 16 postelí. Neskôr ich
bolo už 55, z toho 20 vyčlene-
ných pre chirurgických pacien-
tov. V susedstve starého kaštie-
ľa vyrástol v r. 1922 – 1937
komplex šiestich moderných ne-
mocničných pavilónov, ktoré sa
stali základom verejnej nemoc-
nice v Liptovskom Sv. Mikuláši
a svojmu účelu slúžia dodnes.

Liptovská nemocnica s poli-
klinikou v L. Mikuláši pôsobí od

roku 2003 v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Žilinského samospráv-
neho kraja. Poskytuje zdravotnú
starostlivosť takmer 74 000

obyvateľom spádovej oblasti L.
Mikuláš a L. Hrádok, rovnako
tak tisíckam návštevníkov okre-
su. Tak ako boli začiatky ne-
mocnice spojené s verejnou fi-
nančnou zbierkou, aj v čase jej
150. výročia prispelo Združenie
miest a obcí Liptova (ZMOL) na
prevádzku sumou 26 673 eur
(803 550 Sk). Symbolický šek
odovzdal Ján Blcháč, predseda
ZMOL riaditeľovi nemocnice
Jánovi Vyšňanovi na novoroč-
nom  koncerte v dome kultúry
6. januára t. r.

Časť dokumentov a fotografií
z minulosti mikulášskej nemoc-
nice je vystavená v priestoroch
tretieho poschodia Mestského
úradu v L. Mikuláši.

Iveta Blažeková
historička Múzea Janka Kráľa

Mesto L. Mikuláš bude
v marci hostiť piaty ročník medzi-
národného súťažného festivalu
Súhvezdie hôr – snaha, fantá-
zia, let. Uskutoční sa od 22. do
25 marca v Dome kultúry. „Zú-
častnia sa ho deti z Portugalska,
Ruska, Ukrajiny, Maďarska, ale
aj z Izraela. Očakávame aj boha-
té zastúpenie domácich súbo-
rov,“ poznamenal liptovskomiku-
lášsky primátor Ján Blcháč.

Detské súbory a jednotlivci
sa môžu zapojiť do rôznych ka-
tegórií - napríklad spev, hudba,
tanec, fotografia, či dramatické
žánre. Premiéru bude mať i nová

kategória folklór, Tá bola v minu-
losti súčasťou tanečného festi-
valu. Zastúpené budú aj  netra-
dičné originálne žánre ako pan-
tomíma, akrobatika, ekvilibristi-
ka, žonglovanie, či klauniáda. 

„Hlavným cieľom festivalu je
upevneniť medzinárodné part-
nerstvá a spolupráca prostred-
níctvom tvorivosti detí a mláde-
že,“ povedala vedúca oddelenia
kultúry Antónia Papčová. 

Festival Súhvezdie hôr má
vlastnú hymnu, spoločným jazy-
kom účastníkov je ruština. Nad ju-
bilejným piatym ročníkom prevza-
lo mesto L. Mikuláš patronát. v.

Súhvezdie hôr opäť v MikulášiRozkvitli „Nezabúdky“

Z histórie Liptovskej 
nemocnice s poliklinikou

Foto: Zdenko Blažek

Nemocnica v r. 1922
Foto: archív MJK
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Množstvo vytriedených zlo-
žiek odpadov v zberovej oblasti
Verejnoprospešných služieb
L. Mikuláš sa zvýšilo o viac ako
28 percent. „Kým sa v roku
2007 vytriedilo 1 092 ton jed-
notlivých komodít, v roku 2008
to bolo viac ako 1 400 ton,“
skonštatoval predseda a projek-
tový manažér OZ TATRY Rudolf
Pado. 

Mesto L. Mikuláš začalo na
základe Memoranda o vzájom-
nom spoločnom postupe, poro-
zumení, neobchádzaní a zabez-
pečení vzájomnej spolupráce
a vymedzení vzájomných práv
a povinností spolupracovať s OZ
TATRY na spoločnej kampani

„Neseparujte sa! Separujte
s nami“, ktorej cieľom je zvyšo-
vať mieru triedenia odpadov
ukladaných na skládku vo Veter-
nej Porube. „Mesto urobí všetko
pre to, aby predišlo vzniku nele-
gálnych skládok odpadov,“ po-
vedal primátor L. Mikuláša Ján
Blcháč.

Projekt OZ TATRY „Nese-
parujte sa! Separujte s nami“
je spolufinancovaný z Finanč-
ného mechanizmu Európske-
ho hospodárskeho spoločen-
stva, Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho roz-
počtu SR, ako aj Nadáciou pre
deti Slovenska z Fondu Hodi-
na deťom.

Upozorňujeme občanov mes-
ta Liptovský Mikuláš, že naďalej
platí VZN č. 7/2001 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drob-
nými stavebnými odpadmi, ktoré
taxatívne určuje všetky zbierané
zložky komunálne-
ho odpadu. 

Do kontajne-
rov žltej farby sú
občania povinní
vhadzovať 5 komo-
dít: 
• plastové fľaše

o z n a č o v a n é
ako PET-fľaše,
do ktorých je
balená väčšina
nápojov, 

• zmesové plas-
ty (všetky obaly
od umývacích a čistiacich
prostriedkov ako napr. obaly
od šampónov, sprchovacích
gélov, saponátov a pod.), 

• kovové obaly a plechovky
(konzervy, obaly od energe-
tických nápojov, piva a pod.), 

• viacvrstvové kombinované
obaly z mlieka, džúsov a lac-
ných druhov vína (tzv. tetrapa-
kové obaly alebo nápojové
kartóny) a 

• čisté umelohmotné fólie
Do kontajnerov modrej far-

by sa vhadzuje novinový, knižný
a písací papier, obálky, letáky, ne-
znečistené papierové obaly a vre-
cúška z potravín (napr. krabičky
z čajov, syrov, dezertov, krabice
z pracích práškov a pod.), papie-
rový odpad z kancelárie, kartóno-
vé krabice a obaly. 

Do kontajnerov zelenej
farby sa vhadzuje neznečistené
biele i farebné sklo, rozbité
i v celku, všetky druhy sklene-
ných fliaš. 

Zberné dvory na sídlisku
Podbreziny (Žiarska ulica) a na
Podtatranského ulici odoberajú:
• elektroodpady (počítače,

televízory, kuchynské spotre-
biče, telefóny, káble, elektric-

ké náradie, chladničky
a mrazničky, rádiá, mobily,
nabíjačky a pod.),

• kovy (plechovky, hrnce, ko-
vové náradie, súčiastky, vo
väčšom množstve – hliníkové
viečka, alobal), 

• veľkoobjemový odpad
(akýkoľvek nábytok, koberce,
linoleá, staré vane, umývad-
lá), 

• stavebná suť, dlaždice
a tehly a pod., 

• všetky nebezpečné odpady

Tieto povinnosti sa týkajú
i všetkých podnikateľských
subjektov, ktoré sa musia ria-
diť platnou dikciou zákona
o odpadoch. 

Na území mesta pokračujú
aj školské zbery druhotných
surovín. 

Rudolf PADO 
predseda a projektový

manažér OZ TATRY

Do kontajnerov modrej farby
majú občania možnosť hádzať
noviny, časopisy, letáky, kartó-
nové krabice (krabice od elek-
troniky, topánok a pod.), letáky,
papierové obaly z potravín
(napr. krabičky z čajov, syrov,
dezertov či pizze a pod.), obál-
ky, katalógy, papierový odpad
z kancelárie, novinový a písací
papier, zošity, listy, knihy.

Nepatria sem: vrstvené oba-
ly (voskovaný papier, papier
spolu s alobalovou fóliou, krabi-
ce na mlieko, obaly na mrazené
potraviny, krabičky od cigariet),
umelohmotné obaly, kopírovací
papier, špinavý či mastný papi-
er.

Spracovanie zberového pa-
piera je veľmi dôležité. Pri výro-
be nového výrobku zo zberové-
ho papiera je možné ušetriť pri-
márnu surovinu (drevo) a nepro-
dukujú sa ekologicky problema-
tické chemické látky potrebné
na rozklad drevnej hmoty na bu-
ničinu (celulózu).

Zároveň sa šetrí energia
a neznečisťuje sa voda, pretože
pri výrobe papiera z druhotných
surovín predstavuje spotreba
vody a energie len zlomok opro-
ti výrobe papiera z primárnej su-
roviny. 

Z recyklovaného papiera sa
vyrábajú napríklad skladačky.
Z dvoch jednolitrových nápojo-
vých kartónov vznikne 1m2 ku-
chynských utierok alebo toalet-
ného papiera. 

Lenka Porubiaková

Občianske združenie TAT-
RY získalo finančnú podporu
projektu, ktorého cieľom je za-
viesť triedený zber odpadov
v niektorých menších zariade-
niach poskytujúcich  služby
pre cestovný ruch a vo verej-
ných inštitúciách. Cieľom je vy-
tvoriť model pre riešenie pro-
blematiky v súvislosti s trvalo
udržateľným rozvojom cestov-
ného ruchu. 

OZ TATRY týmto zariade-
niam poskytne 240-litrové ná-
doby na zber papiera, plastov,
kovových obalov, viacvrstvo-
vých kombinovaných obalov
a sklenených obalov a 10-litro-

vé interiérové nádoby. Celková
suma plánovanej subdodávky
je 2 820 eur.

V prípade, že prevádzkujete
reštauračné zariadenie, cukrá-
reň, penzión a pod. v meste
Liptovský Mikuláš alebo jeho
mestských častiach  a máte zá-
ujem o zavedenie triedeného
zberu odpadov, kontaktujte OZ
TATRY do 20. marca 2009. 

Kontakt: 
OZ TATRY, KEMI 627/5 
031 04 Liptovský Mikuláš 
tel.: 044/553 10 27, 

0903 028 364
e- mail: oztatry@slovanet.sk

Triedenie odpadov sa zvýšilo

Pokračuje separácia odpadov

Recyklovanie papiera

Podnikatelia, separujte s nami!

Počty hniezd havrana poľné-
ho zredukovali zamestnanci lip-
tovskomikulášskych verejno-
prospešných služieb o viac ako
120 kusov. „Hniezda sme zača-
li zhadzovať 20. januára a skon-
čili sme koncom februára. Pri
zhadzovaní hniezd v zastavanej
časti mesta sme používali vyso-
kozdvižnú plošinu a do väčších
výšok vystupoval profesionálny
horolezec,“ povedal riaditeľ Ve-
rejnoprospešných služieb Lip-
tovský Mikuláš Dušan Grešo.

Premnožené havrany v Lip-
tovskom Mikuláši znečisťovali

verejné priestranstvá a majetok.
„Mesto preto vyčlenilo zo svoj-
ho rozpočtu 6 638 eur a požia-
dalo Ministerstvo životného pro-
stredia SR o povolenie výnim-
ky,“ uviedla hlava mestskej rad-
nice Ján Blcháč.

Mesto bude situáciu s ha-
vranmi monitorovať a podľa
potreby opäť pristúpi k redu-
kovaniu počtu hniezd. To
bude možné len na základe
ďalšieho povolenia rezortu ži-
votného prostredia a to iba
v období od decembra do
konca februára. red.

Zhadzovanie hniezd 
havranov skončilo
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V sobotu 7. februára sa po
dvoch rokoch konala konferen-
cia Mestského futbalového klu-
bu Tatran NAO Liptovský Miku-
láš.

Hodnotiacu správu o činnos-
ti MFK predložil konferencii vi-
ceprezident Rudolf Urbanovič.
Správa podrobne hodnotila prá-

cu a výsledky jednotlivých druž-
stiev všetkých vekových kategó-
rií a materiálno-technického za-
bezpečenia klubu. Rudolf Urba-
novič zdôraznil nevyhnutnosť
zlepšenia práce s mládežou,
nevyhnutnosť postupu do vyš-
ších súťaží v žiackej a doraste-
neckej kategórii a sústavné
zlepšovanie materiálno-technic-
kých podmienok, ktoré výrazne
zaostávajú za športovou úrov-
ňou klubu.

V správe bol osobitne zdô-
raznený význam a prínos umelej
trávnatej plochy pre celý trénin-
gový proces. 

„Sen sa stal skutočnosťou.
V júni bol položený základný ka-
meň a v septembri sa na ihrisku
hrali futbalové stretnutia,“ uvie-
dol Rudolf Urbanovič.

Správu o hospodárení klubu
a návrh rozpočtu na rok 2009
predložil Ľubomír Stanko, ge-
nerálny manažér klubu. Mest-
ský futbalový klub v roku 2008
vynaložil na svoju činnosť
6.523 tisíc Sk a na rok 2009
predpokladá výdaje vo výške
206 500 eur (6 221 000 Sk).
Konštatoval, že najväčším pod-
porovateľom je mesto Liptovský
Mikuláš, ktoré aj na tento rok
prispeje na činnosť klubu su-
mou viac ako 86 000 eur (2,6
mil. Sk).

V diskusii vystúpil aj primátor
mesta Ján Blcháč, ktorý po-
tvrdil, že mestu záleží na ďalšom
rozvoji futbalu, ktorý je jedným
z prioritných športov, preto ho
bude v rámci možností podpo-
rovať a dúfa, že MFK bude hrou
a výsledkami robiť radosť fanúši-
kom a dobré meno mestu.

Členovia MFK na konferencii
schválili tiež zmenu názvu
z Mestského futbalového klubu
Tatran NAO Liptovský Mikuláš
na Mestský futbalový klub AOS
Liptovský Mikuláš, ktorého dô-
vodom je zánik Národnej akadé-
mie obrany a od minulého roka
pôsobí v Liptovskom Mikuláši

len Akadémia
ozb ro jených
síl.

Na konfe-
rencii sa usku-
točnili aj voľby
do riadiacich
orgánov MFK.
Účastníci kon-
ferencie jedno-
myseľne zvolili
do funkcie pre-
zidenta klubu

do tohto času viceprezidenta
Rudolfa Urbanoviča. Ten nahra-
dil vo funkcii Milana Mikušiaka,
ktorý pôsobil na tejto pozícií 15
rokov, no koncom minulého
roka sa rozhodol vzdať sa funk-
cie. Vo funkcii viceprezidenta
zostal dlhoročný funkcionár klu-
bu Jozef Sališ a hlasujúci zvolili
aj navrhnutých členov do Správ-
nej rady, Výkonného výboru
a Revíznej komisie.

Spestrením konferencie bola
voľba najlepších hráčov v žiac-
kych a dorasteneckých kategó-
riách či seniorov. Najlepším hrá-
čom Metského futbalového klu-
bu za minulý rok sa stal Lukáš
Balluch „Je to môj prvý triumf,
ktorý mi urobil veľkú radosť.
V prvom rade však musím poďa-
kovať spoluhráčom, bez ktorých
by to nešlo, predsa ide o kolek-
tívny šport,“ povedal víťaz anke-
ty. Na druhom mieste sa umiest-
nil Richard Šupej a tretím v po-
radí sa stal Ivan Tufegdžič.

V závere konferencie pripad-
la prítomným ešte jedná príjem-
ná povinnosť zablahoželať vice-
prezidentovi Jozefovi Sališovi ku
krásnemu jubileu dožitých še-
sťdesiatich rokov. Ten si z rúk
primátora mesta Jána Blcháča
prebral pamätnú plaketu za
dlhoročnú funkcionársku čin-
nosť a prínos pre klub. Neza-
budli naňho ani dlhoroční klubo-
ví spolupracovníci. Od novozvo-
leného prezidenta Rudolfa Ur-
banoviča dostal futbalovú loptu
a generálny manažér klubu Ľu-
bomír Stanko mu venoval pa-
mätný dres s menom a symbo-
lickým číslom 60.

R.B.

Mestská samospráva chce
zlepšiť podmienky pre rozvoj vo-
dáckych športovcov. Minister-
stvu obrany, ktoré je zriaďovate-
ľom Vojenského športového
centra Dukla B. Bystrica, ponúk-
la radnica na predaj areál vodné-
ho slalomu v L. Mikuláši. „Po
jeho odkúpení by ministerstvo in-
vestovalo do výstavby šatní a re-
habilitácie športovcov v súlade
so štúdiou, ktorú vypracovalo
mesto pre vodný areál. Po dlhom
čase by sa výrazne zlepšili pod-
mienky pre športovcov a mesto
by predajom získalo finančné
prostriedky na rekonštrukciu
ciest a chodníkov,” podotkol šéf
mikulášskej radnice Ján Blcháč.

Štúdia vypracovaná pre vod-
ný areál rieši komplexný rozvoj
strediska, dostavbu areálu vod-
ného slalomu o 11 objektov ako
napríklad o sociálne zariadenia,
šatne, či prestrešenie kanálu. 

Ak ministerstvo obrany areál
neodkúpi, mesto má pripravenú
inú alternatívu. Vloží majetok do
Kanoe Tatra Klubu L. Mikuláš
a stane sa spoluvlastníkom klu-
bu. „Mesto by tak malo priamu
kontrolu nad majetkom, ktorý by
do klubu vložilo. Spoločne s na-
šimi vodákmi budeme rozvíjať
vodácky šport v meste i naďa-
lej,” zdôraznil Blcháč.

V súčasnosti je mesto sto
percentným vlastníkom pozem-
kov a 40 percentným vlastní-
kom kanála, 60 percentnú
účasť má v kanáli Kanoe Tatra
Klub.

Liptov preslávili na olympij-
ských hrách v Pekingu vynikajú-
ce výkony Michala Martikána
a Eleny Kaliskej. Obaja získali
zlatú medailu, vďaka čomu je
Liptovský Mikuláš najúspešnej-
ším olympijským mestom na
Slovensku. red.

Mesto Liptovský Mikuláš od-
mení fanúšikov hokejového klu-
bu, ktorý v tejto sezóne dosiahol
historický úspech. Domáce zá-
pasy MHK 32 Liptovský Mikuláš
budú môcť diváci navštíviť za
jednotné vstupné tri eurá.

„Niektoré kluby zvyšujú cenu
vstupu na play off o viac ako

päťdesiat percent, my však
chceme, aby sa mohol z výko-
nov našich chlapcov tešiť čo
najväčší počet divákov,” pove-
dal primátor mesta Liptovský Mi-
kuláš Ján Blcháč.

Predpredaj vstupeniek na
play off sa bude realizovať v in-
formačnom centre mesta. red.

Radnica v Liptovskom Miku-
láši ocenila najlepších športov-
cov mesta za uplynulý rok. Pa-
mätnú plaketu si prevzalo 21

najlepších športovcov a tri ko-
lektívy. 

„Naše mesto pre všetkých sa
v maximálnej miere snaží nielen
zlepšovať podmienky a možnos-
ti pre športové vyžitie aktívnych
ale i pasívnych športovcov, ale
aj neustále vytvárame nové.
Sme na vás hrdí. Verím, že bu-

dete i naďalej pokračovať vo
svojich skvelých výkonoch nie-
len pre vlastné sebauspokoje-
nie, ale aj v prospech nášho

mesta, regiónu ale aj Slo-
venska,“ skonštatoval primá-
tor Ján Blcháč. 

Medzi ocenenými špor-
tovcami mesta bez určenia
absolútneho poradia nechý-
bali hokejisti extraligového
„A“ mužstva Jiří Heš, Richard
Huna či Martin Falter, olym-
pionici z divokej vody Elena
Kaliská a Michal Martikán
ako aj Vladimíra Goňová z At-

letického klubu Kriváň v Liptov-
skom Mikuláši. 

„Som rád, že tu dnes môžem
byť, nemám vždy takúto mož-
nosť stáť pred toľkými domácimi
fanúšikmi a zároveň vedľa ta-
kých skvelých športovcov,“ po-
vedal olympionik Michal Marti-
kán. v.

Mestský futbalový klub 
má nového prezidenta

Chceme stabilizovať 
vodácky šport

Mesto vyhodnotilo najlepších
športovcov za uplynulý rok

Radnica odmení 
hokejových fanúšikov

Foto: Gabriel Lipták
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Chceme Vás touto cestou požiada , aby ste tieto  dve percentá  venovali na roz-
voj mladých adeptov hokeja v Liptovskom Mikuláši. Ob ianske združenie Mestský 
Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš združuje len mladých hrá ov vo veku od 3 do 
14 rokov.

Prijaté finan né prostriedky budú použité na rozvoj nášho mládežníckeho ho-
keja v Liptovskom Mikuláši a budú prerozdelené pod a návrhu lenov 

Komisie mládeže pri MHk 32 Liptovský Mikuláš o. z.

Postup ako venovať 2% mládeži:
Vy ako zamestnanec firmy: 

vyzdvihnú  vo vlastnej mzdovej u tárni tla ivo „Po-
tvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej in-

nosti a z funk ných pôžitkov“
potvrdenie prinies  (zasla  poštou) do 30. 4. 2009 na 
príslušný Da ový úrad v meste sídla organizácie a vy-
plni  tla ivo, ktoré obdržíte na da ovom úrade 

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú da ové pri-
znanie sami: 

uvies  príjemcu dane priamo v da ovom priznaní

Údaje o prijímateľovi: 
obchodné meno prijímate a 2% dane: 

Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš
sídlo: Partizánov 14, 031 01  Liptovský Mikuláš

I O: 37809032
právna forma: občianske združenie 
íslo ú tu: 2625714723/1100, Tatrabanka Lipt. Mikuláš

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

•

•

•

ZABEZPEČTE SPOLU S NAMI
LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

VÁŠMU BYTOVÉMU DOMU

Spoločnosť INTEN, s.r.o., správca 
bytových domov Vám ponúka:

Kontakt: INTEN, s.r.o.
 J. Janošku 3 
 031 01 Liptovský Mikuláš
 tel. 044 / 55 315 33
 inten@inten.sk, www.inten.sk

■ Komplexné služby v oblasti správy
 bytových domov
■ Maximálnu transparentnosť
 pri správe domu
■ Zníženie nákladov na bývanie
■ Aktívne riešenie otázky neplatičov
■ Záruku obnovy Vášho domu
■ Komplexné služby pre spoločenstvá
 vlastníkov bytov

CHALANI,  PRÍĎTE MEDZI NÁS

Foto: Gabriel Lipták (www.csweb.sk)

DO HOKEJOVEJ PRÍPRAVKY kontakt: 0905 357 094
rozpis ľadu na: www.mhk32lm.sk

Ivan Oško, tréner

Center MHk 32 L. Mi-
kuláš Branislav Pohanka
postupne dozrel na výraz-
nú oporu svojho tímu. Se-
zónny finiš mu však preru-
šilo zranenie kolena, ktoré
si spôsobil v poslednej se-
kunde januárového zápa-
su s bratislavským Slova-
nom: „Bola to v podstate
moja chyba, že som vôbec
išiel do toho súboja. Vedel
som, že sa zápas blíži ku
koncu, ale neregistroval
som, že beží prakticky
posledná sekunda. Keby
som to vedel, tak by som
sa do toho stretu asi ani
nepúšťal. Jednoducho,
chcel som iba zabrániť
súperovi, aby sa nemohol
dostať k ohrozeniu našej
bránky.“

Rodák z Považskej
Bystrice, ktorý je, podľa
jeho vlastných slov už viac

L i p t á k o m
a Mikulášanom,
absolvoval zači-
atkom februára
art roskopickú
operáciu: „Let-
mé prognózy po
prvej lekárskej
prehliadke pri-
amo v našej šat-
ni naznačovali, že by to ne-
muselo byť až také veľmi
vážne zranenie. Dôkladne-
jšie odborné vyšetrenia
však ukázali niečo iné
a musel som podstúpiť op-
eráciu. Prvé indície boli,
že mám naštiepenú chru-
pavku a v tejto sezóne si
už nezahrám, pretože je to
vážne zranenie, ktoré sa
veľmi dlho lieči. Po op-
erácii ma náš klubový
lekár Dalibor Kurek
potešil, keď mi povedal,
že sa snažil urobiť všetko,

čo sa dalo, aby mi
koleno ponaprával
a pokiaľ bude
rekonvalescencia
prebiehať podľa
o p t i m á l n y c h
plánov, play off by
som mal stihnúť.
Je to veľmi ťažké,
iba nečinne sedieť

v hľadisku a nepomáhať
mužstvu na ľade. Za-
každým mám sto chutí
preskočiť mantinel, ale
operované koleno mi to
jednoducho nedovolí. Ne-
zostáva mi nič iné, iba tr-
pezlivo čakať, že sa čo na-
jrýchlejšie uzdravím a vrá-
tim sa do hry. Bolo by ško-
da nedokončiť parádne
začaté dielo. Verím, že to
dohráme všetci spolu.“

Stranu pripravil: 
Jaroslav Hric 

PR manažér MHk 32

Špecialista na víťazné góly
O dvoch nadstavbových výhrach na našom ľade roz-

hodol útočník MHk 32 L. Mikuláš M. Tomášek: „Samo-
zrejme, každý hráč je rád, keď mu to tam padá, ale pod-
statné sú tímové body a víťazstvá. Poviem to tak, ako to
cítim. Sme správna banda, ktorá drží pokope. Chceme
vyhrávať, a je úplne jedno, kto dáva góly. Hlavne, že pa-
dajú a prinášajú nám spoločnú radosť a prospech.“

„Je dobré, že
sme už zdolali aj Slo-
van. Nad týmto
súperom je cenné
každé víťazstvo,“
zhodnotil febru árovú
domácu výhru nad
belasými, ktorou
naši chlapci v tejto
sezóne skompletizo-
vali skalpy všetkých
extraligových rivalov, Jiří Heš,
obranca MHk 32 L. Mikuláš,
dlhodobo najproduktívnejší bek
celej súťaže. Kvitoval nasadzo-
vanie juniorov do extraligových
bojov: „Tento skvelý kolektív je
až na nás, niekoľkých „dôchod-
cov“, preplnený mladými mena-
mi. Dostávajú dosť priestoru,
aby mohli ukázať, čo v nich je.

Mikulášsky klub im
ponúka ohromnú
šancu. Pokiaľ mladý
neskúsený hráč do-
stane pravidelnú prí-
ležitosť, môže sa
rýchlo ostrieľať. Vý-
bornú robotu v tomto
smere odvádzajú
naši tréneri. Vytvára-
jú na každého zdravý

tlak, aby na sebe poctivo praco-
val, ak to chce niekam v hokejo-
vom svete dotiahnuť. Myslím si,
že je iba otázkou času, kedy sa
z tohto prísľubu stane realita. Ak
dokáže náš klubový manažment
udržať túto vývojaschopnú par-
tiu pokope, MHk 32 Liptovský
Mikuláš nemusí mať dlho strach
o svoju budúcnosť.“

Vyhrali sme s každým súperom

Sme ešte stále v hre!
Zápolenie MHk 32 L. Mikuláš vo štvrťfinále play off Slovnaft extraligy so Zvo-

lenom je v plnom prúde. V ňom si chceli zverenci trénerov Mojmíra Trličíka
a Pavla Paukovčeka čo najviac predĺžiť už teraz nezabudnuteľnú sezónu. Pre-
to vám ponúkame zopár zaujímavých pohľadov do šatne, v ktorej sa uvaril
v klubovej histórii rekordný, takmer 100-bodový zisk.

Operácia mu dala novú nádej
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Nová predajňa značkového 
porcelánu Vás pozýva 
na nákup značkového 

porcelánu s príjemnými zľavami.

Mať svoj štýlMať svoj štýl
 – je osobnosť – je osobnosť
  každého z nás ...  každého z nás ...

Mať svoj štýl
 – je osobnosť
  každého z nás ...

Sme najväčší vďaka Vám!!!Sme najväčší vďaka Vám!!!Sme najväčší vďaka Vám!!!Sme najväčší vďaka Vám!!!

NOVÁ KOLEKCIA NOVÁ KOLEKCIA 
O'NEILLNEILL jar - leto 2009  jar - leto 2009 

a výpredajové akcie a výpredajové akcie 
zimneho tovaru zimneho tovaru 

do 50%do 50%

NOVÁ KOLEKCIA NOVÁ KOLEKCIA 
O'NEILLNEILL jar - leto 2009  jar - leto 2009 

a výpredajové akcie a výpredajové akcie 
zimneho tovaru zimneho tovaru 

do 50%do 50%
Výhodne ceny dresov Výhodne ceny dresov 
pre futbalové kluby...pre futbalové kluby...
Výhodne ceny dresov Výhodne ceny dresov 
pre futbalové kluby...pre futbalové kluby...

30 obchodov, Ázijská reštaurácia, kaviarne, banky, kozmetika...
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 ·

Obchodné centrum otvorené 7 dní v týždni, vrátane pobočiek: 

FREE

ZLOSOVACIA ZLOSOVACIA 
SÚŤAŽ SÚŤAŽ 

Vyplňte kupón, 
vhoďte do urny na prízemí
a zúčastnite sa zlosovania

o darčekové koše a poukážky.

Zlosovanie sa uskutoční každý
PIATOK o 14:00 hod.!

Nakúpte tovar nad 10 €
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Mesto Liptovský Mi-
kuláš a MFK Tatran NAO
Liptovský Mikuláš zorga-
nizovali v nedeľu 15. fe-
bruára v novootvorenej
športovej hale Liptov Aré-
na futbalový turnaj star-
ších a mladších žiakov
O pohár primátora mes-
ta.

Zúčastnili sa ho hráči
obliekajúci dresy troch
prvoligových klubov MŠK Námestovo, FK
Poprad, Jupie Podlavice a domáceho MFK
Tatran, ktorého žiaci hrávajú druhú najvyššiu
súťaž. 

V kategórií starších žiakov sa tešili z víťaz-
stva hráči MŠK Námestovo, keď na turnaji
neokúsili trpkosť prehry. Žiaci nášho MFK
obsadili 3.miesto a tréner Peter Bartek vyja-
dril spokojnosť s vystúpením svojich zveren-
cov. „Nehrali sme kompletní, chýbalo viac
hráčov, no nominovaní hráči predviedli svo-
je herné umenie a ukázali, že tento tím by sa
v prvej žiackej lige určite nestratil,“ povedal
Bartek.

Mladší žiaci boli úspěšnější a v silnej kon-
kurencii obsadili 2. miesto, keď i tu sa tešili

z víťastva chlapci
z klubu MŠK Náme-
stovo. „Chlapcom pat-
rí poďakovanie za
predvedené výkony
a za umiestnenie na
turnaji,“ skonštatoval
po turnaji ich tréner
Martin Pohlod. 

Primátor mesta
Ján Blcháč odovzdal
ocenenia aktérom

tejto športovej udalosti, po-
chválil ich za predvedené fut-
balové umenie a vyslovil my-
šlienku priania si, aby sa z toh-
to 1. ročníka turnaja stala tra-
dícia.

Za účasti družstiev žiakov vo
vekovej kategórii do 11 rokov
z klubov MFK Ružomberok, 1.
FC Tatran Prešov, MŠK Ná-
mestovo a MFK Tatran Liptov-
ský Mikuláš organizoval mest-
ský futbalový klub Tatran futba-
lový turnaj O pohár prednostu, ktorý sa ko-
nal v hale Liptov Aréna v Ráztokách. Záštitu
nad podujatím prevzal prednosta Mestské-

ho úradu v Liptovskom Mikuláši Rudolf Ur-
banovič.

Po zápasoch v skupine, kde sa hralo sys-
témom každý s každým sa v zápase o 3.
miesto stretol MFK Tatran Liptovský Mikuláš
s rovesníkmi z Námestova. Zápas našim mla-
dým futbalistom nevyšiel podľa predstáv a sú-
perovi podľahli 3:0. Z celkového víťazstva
v turnaji sa tešili futbalisti z Ružomberka, kto-
rí zdolali vo finále 1. FC Tatran Prešov 4:0.

Ocenenia za umiestnenie v turnaji si ka-
pitáni družstiev prebrali z rúk prednostu

m e s t s k é h o
úradu Rudol-
fa Urbanviča,
ktorý víťazom,
ale aj ostat-
ným zúčast-
neným zagra-
tuloval, mla-
dým futbalis-
tom poprial
veľa chuti do
t r é n i n g o v
a ich tréne-

rom chuť do práce s týmito mladými, talen-
tovanými hráčmi.

R.B.

Ocenili mestský 
hokejový klub
Za vynikajúce výsledky

a úspešnú prezentáciu v Slovnaft
extralige udelili mestskému hoke-
jovému klubu MHK 32 Cenu mes-
ta L. Mikuláš s finančnou odme-
nou 3 319 eur. Rozhodli o tom po-
slanci mestského zastupiteľstva. 

„Návrat skúsených mikulášs-
kych odchovancov do mužstva –
J. Halaja, J. Cibuľu, P. Lištiaka
a rovnako príchod skúseného ob-
rancu J. Heša, či P. Kumstáta je
jednoznačne pozitívom,” skonšta-
toval primátor mesta Ján Blcháč.
„Po 48 kolách základnej časti,
keď mužstvo skončilo v tabuľke na
štvrtom mieste a zabezpečilo si
tak vynikajúcu východziu pozíciu
v play-off, môžeme skonštatovať,
že je to historický úspech mest-
ského hokejového klubu,” dodal
Blcháč. 

Mesto L. Mikuláš je od 1. júna
2007 päťdesiatpercentným akcio-
nárom a môže tak kontrolovať fi-
nančné i manažérske dianie v klu-
be. Predsedom dozornej rady je
primátor mesta.

Objavom nadstavbovej časti
Slovnaft extraligy bol z nášho,
mikulášskeho, pohľadu, jednoz-
načne, Dominik Kadura. Za pár
mesiacov ho neortodoxný herný
štýl katapultoval z dorastu až do
seniorského áčka. Hoci toto

živé striebro má iba 17 rokov
a nie príliš veľa centimetrov,
v každom striedaní zaplní doslo-
va celú ľadovú plochu. „To je
jediný recept, šliapať za
každých okolností na plné
obrátky. Stále podávať stop-
ercentné výkony a posúvať
sa krok po kroku ďalej. Dú-
fam, že sa mi to zatiaľ darí
a naši úžasní tréneri
a fanúšikovia sú so mnou as-
poň trochu spokojní,“ povedal
študent obchodnej akadémie.

V dueli so Skalicou sa nebál
párkrát tvrdo oprieť o mantinel
Tibora Višňovského. Jeho ataky
pocítil Slovanista Gráčik či
košický obranca Špelda.
Čerešničkou na torte boli dva
premiérové extraligové góly Do-

minika, ktoré zhodou okolností
dosiahol proti vedúcemu duu
celej súťaže.

Napriek priepastnému gen-
eračnému rozdielu sa bleskovo
adaptoval medzi seniormi MHk
32 L. Mikuláš: „Zobrali ma
medzi seba, ďakujem im
všetkým. S mladšími spolu-
hráčmi som sa odmala bliž-
šie poznal. Pred veľkými me-
nami Halaj, Cibuľa, Heš som
mal, pochopiteľne, obrovský
rešpekt, ale rýchlo som zistil,

že čím väčší hráči, tým sú to
väčší ľudia. Určite je to zaují-
mavé, že sme spolu v jednom
tíme napríklad s Jurajom Ha-
lajom. Má iba o dva roky
mladšieho syna odo mňa, mi-
mochodom, tiež veľmi šikov-
ného útočníka. Je pre mňa
obrovskou poctu byť spolu-
hráčom takýchto veľkých
osobností, ktorých hviezdnej
kariére by som sa chcel raz
aspoň priblížiť. V týchto
dňoch a týždňoch prežívam
nádherný sen, možno zatiaľ
ten najkrajší.“

Dominik sa stihol počas svo-
jej kratučkej, sotva mesačnej
extraligovej kariéry stretnúť na
ľade so svojím vzorom: „Prizná-
vam, práve Žigo Pálffy bol
odmalička mojím veľkým
vzorom. Doteraz visia v mojej
izbe jeho plagáty. Sledoval
som jeho fantastické výkony
v NHL a reprezentácii pro-
stredníctvom televíznej obra-
zovky či internetu. To, že sa
ocitneme v zápase, sa mi ne-
snívalo ani v tých najlepších
snoch. Stále je úžasný, hrá
sa proti nemu veľmi ťažko. Je
to neopísateľný pocit stáť na
buly a vidieť vo svojej blízkos-
ti takéhoto velikána svetové-
ho hokeja.“

Jaro Hric 
PR manažér MHk 32

Nebojácne seniorské zápisné

Futbalové turnaje o poháre primátora a prednostu

Foto: Gabriel Lipták
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Inzerujte v mesačníku Mikuláš
cenník inzercie na rok 2009

Pri objednávaní inzercie v informačnom mesačníku MIKULÁŠ
sú pre rok 2009 stanovené ceny inzercie:

Farba (plnofarebná) Ceny vrátane DPH
1 strana – rozmer 248x182 mm 597 Eur/18000 Sk 
1/2 strany – rozmer 124x182 mm, 

alebo 248x91 mm 298 Eur/9000 Sk 
1/4 strany – rozmer 124x91 mm 149 Eur/4500 Sk 
1/8 strany – rozmer 62x91 mm 82 Eur/2500 Sk 
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm 37 Eur/1125 Sk 

ČB – dvojfarebná, neutrál 
1 strana – rozmer 248x182 mm 331 Eur/10000 Sk 
1/2strany – rozmer 124x182, 

alebo 248x91 mm 182 Eur/5500 Sk 
1/4strany – rozmer 124x91 mm 82 Eur/2500 Sk 
1/8strany – rozmer 62x91 mm 51 Eur/1550 Sk 
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm  19 Eur/600 Sk 

Samostatná vkladačka 0,08 Eur/2,50 Sk/ks

Pri objednaní inzercie iného rozmeru, ako sú vyššie uvedené,
je stanovená cena inzercie (plnofarebná) na 1,32 Eur/cm2, pri-
čom sa plocha zaokrúhľuje smerom nahor. Čiernobiela resp. jed-
nofarebná na 0,79 Eur/cm2, pričom sa plocha zaokrúhľuje sme-
rom nahor. 

Zľavy pri dlhodobej objednávke: Opakovanie 3x – 10%
Opakovanie 6x – 20%
Opakovanie 12x – 30%

Príjem objednávok do 20. dňa v mesiaci 
na tel. 044/5565230, v.capcikova@mikulas.sk.

Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci 
s VPS a OZ Tatry vyhlasuje súťaž

VŠETKO ČO SA BLYŠTÍ
zameranú na 

ZBER VŠETKÝCH MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH HLINÍK 
napr. viečok z jogurtov, obalov z čokolád, žuvačiek, 

vrchnákov z fliaš a pod.

Termín trvania súťaže: 1. 3. 2009 – 30. 11. 2009

Čo môže Tvoja škola získať?
Tri školy, ktoré vyzbierajú najväčšie množstvo materiálov
s obsahom hliníka pripadajúcich na jedného žiaka, získa-

jú finančnú odmenu.

Recykláciou 1 kg hliníka sa ušetrí 8 kg bauxitu,
4 kg chemických produktov a 14 kW elektrickej energie.

Na základe Rozhodnutia pred-
sedu Národnej rady Slovenskej
republiky, ktoré je uverejnené
v Zbierke zákonov č. 1/2009,
bola vyhlásená voľba prezidenta
Slovenskej republiky na sobotu
21. marca 2009. V prípade, že
v prvom kole volieb nezíska ani je-
den z kandidátov na prezidenta
Slovenskej republiky zákonom
stanovený počet platných hlasov
oprávnených voličov, bol určený
termín konania druhého kola voľ-
by prezidenta Slovenskej republi-
ky na sobotu 4. apríla 2009.

Primátor mesta určil v jednotli-
vých mestských častiach celkom
31 volebných okrskov a voleb-
ných miestností. V súvislosti s no-
vým štatútom mesta L. Mikuláš,
ktorý nadobudol účinnosť 1. ja-
nuára 2009, nastali zmeny v niek-
torých mestských častiach, ktoré
sa premietli do volebných obvo-
dov. Najdôležitejšou zmenou bolo
prerozdelenie mestskej časti L.
Mikuláš na mestské časti Nábre-
žie – Vrbica a Staré Mesto.
Mestská časť Nábrežie – Vrbica
začína od palúčanského mosta
po most Okoličné smerom na juh
od Garbiarskej ulice a ulice 1.
mája. Mestská časť Staré Mesto
začína od palúčanského mosta
po most v Okoličnom smerom na
sever od Garbiarskej ulice a ulice
1. mája až k železničnej trati. Vo-
lebné miestnosti pre voľbu prezi-
denta Slovenskej republiky budú

otvorené v čase od 7.00 do
22.00 hod. Bližšie informácie
o volebných okrskoch a voleb-
ných miestnostiach sú zverejnené
na úradnej tabuli pred budovou
mestského úradu a na webovej
stránke mesta – www.mikulas.sk.

Do 1. marca 2009 doručíme
každému voličovi zapísanému
v zozname voličov oznámenie
o čase konania volieb, volebný
okrsok a miesto, kde môže volič
voliť. Prosíme občanov, ktorí ne-
dostanú oznámenie o čase
a mieste konania volieb v uvede-
nom termíne, aby sa vo vlastnom
záujme obrátili na evidenciu oby-
vateľstva na Mestskom úrade v L.
Mikuláši v Centre služieb občanov
mesta, čím sa vyhnú problémom
pri voľbách a tým pomôžu odstrá-
niť prípadné nejasnosti a nezrov-
nalosti v zoznamoch voličov. 

Oprávnenému voličovi, ktorý
nebude môcť voliť vo volebnom
okrsku, v ktorom je zapísaný do
zoznamu oprávnených voličov,
vydá mesto po vyhlásení voľby na
jeho vlastnú žiadosť na Mestskom
úrade v L. Mikuláši na evidencii
obyvateľstva voličský preukaz a zo
zoznamu oprávnených voličov ho
vyčiarkne. Voličský preukaz
oprávňuje na zápis do zoznamu
oprávnených voličov v ktoromkoľ-
vek volebnom okrsku a zápis platí
iba na čas vykonania voľby.

Jozef Fiedor
vedúci odboru vnútornej správy

Voľby prezidenta 
Slovenskej republiky 2009

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. 
ponúka na prenájom nebytové priestory:

• v Dome služieb:
plocha 11 m2, 25 m2, 45 m2, 48 m2, 13m2, 30 m2,
70 m2, vhodné na kancelárie, služby, obchod 

• na Námestí osloboditeľov č. 7
plocha 19 m2, vhodné na kanceláriu

• na Námestí osloboditeľov č. 72/11
plocha 70 m2, vhodné na kancelárie, služby 

• na Ul. M. Pišúta č. 2
plocha 20 m2, 23 m2,17 m2, 9m2, vhodné na kan-
celáriu, služby 

• prístavok pri ÚZS Nábrežie 4. apríla 1990 (no-
vinový stánok)
plocha 14 m2

• Objekt v bývalých kasárňach pod Hájom č.
225
vhodný na kancelárske, skladové, obchodné úče-
ly

Bližšie informácie Vám poskytneme na adrese:
Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
Námestie osloboditeľov 73
031 01 L. Mikuláš
tel. 044/5567242

Mesto Liptovský Mikuláš 
a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva 

Vás pozývajú na výstavu

PRÍBEH LYŽÍ – SNEHOVÉ STOPY Z NÓRSKA

Výstava sa bude konať v Dome kultúry Liptovský Mikuláš
od 12. 3. do 31. 3. 2009

Vernisáž výstavy 12. 3. o 17.00 hod.
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Mesto Lipt. Mikuláš – Mestský úrad 
aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu 

a predkladá návrh:

„Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu 
centrálnej mestskej zóny Západ Liptovský Mikuláš“

Spracovateľom „Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mest-
skej zóny Západ Liptovský Mikuláš je Ing.arch. Tatiana Gézeová a Ing. arch.
Pavel Chrabačka, L. Mikuláš, obstarávateľom je mesto L. Mikuláš. Potreba
spracovania vyplynula z požiadavky zmeny regulatívov výstavby týkajúcej sa na-
vrhovanej dostavby nárožia pri objekte Daňového úradu s podzemnou garážou
a polyfunkčného objektu. V súvislosti s riešením nedostatku parkovacích stání
v centrálnej mestskej zóne je navrhovaný objekt pre parkovanie s 2 podzem-
nými a s 2 nadzemnými podlažiami.

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ L.
Mikuláš sú spracované v textovej a grafickej časti a sú k nahliadnutiu na odde-
lení územného plánovania a hlavného architekta Mestského úradu L. Mikuláš.

Pripomienky a podnety k predkladanému materiálu je možné predložiť do
25. marca 2009 písomne na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štú-
rova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. Na námietky podané po uplynutí ur-
čenej lehoty sa neprihliada.

Liptovská vodárenská spo-
ločnosť, a. s. oznamuje svojím
zákazníkom, že z dôvodu rekon-
štrukčných prác na úpravni
vody (ÚV) v Demänovskej Doline
je na zásobovanie mesta Liptov-
ský Mikuláš a jeho mestských
častí využívaná pitná voda
z úpravne vody v Liptovskej Po-
rúbke.  Pitná voda dodávaná
z ÚV L. Porúbka je voda rovna-
kej kvality ako z ÚV D. Dolina,
rozdiel je iba v hodnote tvrdosti,
ktorá je pre ÚV D. Dolina 0,95 –
1,25 mmol/l (5,3 – 7,0°N)
a pre ÚV L. Porúbka 2,25 –
2,55 mmol/l (12,6 – 14,5 °N).
Jedná sa teda o stredne tvrdú
až tvrdú vodu, ktorej charakte-
ristickým znakom je tvorba vod-
ného kameňa, ktorý sa vylučuje
z vody pri teplote nad 55°C.  Zo
zdravotného hľadiska je táto
voda dokonca vhodnejšia ako
voda mäkká, ktorá je bežne do-
dávaná z ÚV D. Dolina.  Z hľa-

diska využívania vody domácimi
spotrebičmi nie je dôvod na
obavu pred tvorbou nadmerné-
ho nánosu vodného kameňa na
špirálach ohrievajúcich vodu,
pretože bežne používané pracie
prášky priamo v sebe obsahujú
zmäkčovače vody a až do
tvrdosti 20°N (°dH) sa dávka
prášku nemení. V umývačkách
riadu, do ktorých sa nedávkujú
tablety 3 v 1 alebo nemajú elek-
troniku  na kontrolu tvrdosti
vody je potrebné zmeniť množ-
stvo soli na zmäkčovanie vody
podľa pokynov výrobcu. Pri boj-
leroch, kde je nastavená teplota
vody do 60°C alebo ekonomic-
ký režim takisto nie je opodstat-
nená obava z nadmernej tvorby
vodného kameňa. Tvorbe vod-
ného kameňa v rýchlovarných
konviciach zabránite pridaním
kvapky citrónovej šťavy alebo
octu.

Výrobný riaditeľ LVS, a. s.

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

Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš 

vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení,
v súlade s uznesením MsZ zo dňa 5. februára 2009 číslo 9/2009

deň konania voľby hlavného kontrolóra na 26. 3. 2009 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva

ustanovuje
1. Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta

Liptovský Mikuláš v zmysle § 18a odst. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Rokovacie-
ho poriadku mestského zastupiteľstva tajným hlasovaním poslan-
cov mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. Samotnému
aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať pre-
zentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať
v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na mestský úrad.
Každý kandidát má právo na vystúpenie v mestskom zastupiteľ-
stve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 minút.

2. Náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš.
Písomné prihlášky musia obsahovať:
– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
– údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doložený úradne ove-

renou fotokópiu príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– profesijný životopis
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
– súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania

voľby v mestskom zastupiteľstve podľa zákona č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

určuje
Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavné-

ho kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
a) kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie

II. stupňa
b) prax minimálne 5 rokov – v oblasti právnej, ekonomickej ale-

bo manažérskej
c) bezúhonnosť deklarovanú výpisom z registra trestov

Termín ukončenia podávania prihlášok: 
12. 3. 2009 do 13.00 hod.

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku
spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou ale-
bo osobne na adresu: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031
01 Liptovský Mikuláš s označením „Voľby hlavného kontrolóra“

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

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície
referenta oddelenia životného prostredia 

a poľnohospodárstva

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
– tvorba koncepcie ochrany životného prostredia pre oblasť

ovzdušia, zelene, vôd a odpadového  hospodárstva v súlade
s platnými  legislatívnymi normami

– zabezpečovanie ochrany životného prostredia na území mesta
– vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti životného prostredia

v rozsahu vymedzenom zákonom 

Termín nástupu: 1. apríl 2009

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa environmentálneho

alebo technického zamerania

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta:
– občianska bezúhonnosť
– prax z oblasti ochrany  životného prostredia výhodou
– znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave
– znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť 
– znalosť práce s PC
– komunikačné,  prezentačné a organizačné schopnosti
– samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť, asertivita
– vodičský preukaz skupiny „B“ 

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zú-
častniť sa osobného pohovoru na uvedenú pracovnú pozíciu, do-
ručte svoj profesijný životopis spolu s písomným súhlasom  s po-
užitím osobných údajov v zmysle zákona č 428/2002 Z.z. v plat-
nom znení do 20. marca 2009 na horeuvedenú adresu.

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

LVS oznamuje
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Občiansky servis 
JANUÁR 2009

Človek sa narodil 
aby dýchal, videl, počul

a cítil – aby žil...
V Liptovskom Mikuláši sa
narodili:

Vivien Hanková, Sophia
Drozdeková, Kristína Slani-
nová, Kristián Slanina, Matúš
Španko, Jazmína Tomková,
Marek Krajči, Marko Pačaj,
Matúš Matej, Kristína Ma-
chová, Sofia Laura Martinko-
vá, Nikola Pušková, Nina Sý-
korová, Timotej Baláž, Patrik
Poliak, Samuel Daráž, Marti-
na Tekelová, Alexandra Hri-
cová, Roman Holaza, Miro-
slav Bošek, Eric Kriška, Mar-
tin Bačík, Patrícia Tomová,
Laura Szabová, Kevin Baláž,
Adela Krendželáková, Ivana
Pušková.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, 

ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem
a hlavne ktorého navždy

milujem... 
Manželstvo uzavreli:

Pavol Radena – Kristína
Srpoňová, MUDr. Július Ho-
dosy – Martina Blahutová,
Ján Hudec – Ivana Berkyo-
vá, Marián Fejerčák – Janka
Berkyová, Vladimír Stupka –
Miriama Karkulová, Miroslav
Šanda – Michaela Triznová.

Dych – slovko krátke, 
nenápadné.

Bez neho však končí život ...
Zomreli:

MUDr, Miloš Prokop -75
r., Jolana Graždielová – 61
r., Ivan Poruben – 83 r., Jo-
zef Purdjak – 80 r., Božena
Španková – 84 r., Jozef De-
večka – 88 r., Ľudmila Kará-
sková – 87 r., Ľudmila Pla-
chá – 86 r., Milan Pivko –
42 r., Dušan Kutlík – 58 r.,
Elena Husarčíková – 84 r.,
Ivan Ozimý – 79 r., Jana
Krčmareková – 84 r., Želmí-
ra Kutlíková – 81 r., MUDr.
Anton Vartovník – 80 r.,
Anna Mlynarčíková – 76 r.,
Rudolf Španko  - 57 r., Vác-
lav Moravec – 93 r., Svato-
pluk Hoferek – 74 r., Anna
Fáberová – 82 r., František
Medzihradský – 77 r., Milan
Alman – 48 r., Margaréta
Dunajová – 71 r., Želmíra
Paulínyová – 87 r.

V čase od 30. 1. 2009 do 1.
2. 2009 sa na území mesta Lipt.
Mikuláš doposiaľ nezistení pá-
chatelia dopustili v deviatich prí-
padoch vandalizmu. Objektom
ich záujmu boli sklenené výplne
autobusových zastávok a okná
odstavených autobusov SAD.
Vzhľadom na to, že v  uvedených
prípadoch sa jedná s poukazom
na výšku škody o trestný čin po-
škodzovania cudzej veci - § 245
Trestného zákona, vec bude odo-
vzdaná na riešenie Obvodnému
oddeleniu policajného zboru Lipt.
Mikuláš.

5. 2. 2009 mestská polícia
prostredníctvom elektronickej po-
šty obdržala podnet o  jazde mo-
tocyklistov po zamrznutom po-
vrchu vodnej nádrže Liptovská
Mara. V zmysle miestnej a vecnej
príslušnosti pre dôvodné podo-
zrenie z porušenia § 55 ods. 1
zákona č. 364/2004 o vodách,
prípad bol postúpený na správne
konanie príslušnému odboru MsÚ
Lipt. Mikuláš.

5. 2. 2009 o 12.10 hod. vodič
osobného motorového vozidla J.
D. z  ul. Vrbická znečistil zablate-
nými kolesami miestnu komuniká-
ciu na ul. Moyzesova a časti Ná-
mestie osloboditeľov. Vodič svo-
jím konaním porušil čl. 2 ods.4
písm. a) VZN mesta LM č.
8/1992 o  vytváraní podmienok
kvalitného životného prostredia.
Vec riešená uložením blokovej
pokuty.

12. 2. 2009 o 01.27 hod. J.
Z. v  bytovom dome na ul. Štefá-
nikova č. 25 hlasným krikom rušil
nočný kľud, čím sa dopustil prie-
stupku proti verejnému poriadku
podľa § 47 ods. 1 písm. b) Záko-
na č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch. Mestská polícia vec riešila
v  blokovom konaní. 

13. 2. 2009 o 23.43 hod. M.
V. a  S. L. z  Nábrežia A. Stodolu
na verejnom priestranstve požíva-
li alkoholické nápoje, čím porušili
ust. čl. 2 ods.1 písm. b) VZN
mesta LM č. 8/1992. Prípad rie-
šený podľa § 84 ods. 2) zákona
č. 372/1990 Zb. napomenutím.

14. 2. 2009 o 00.38 hod.
hlasitou hudbou p. I. K. v  byto-
vom dome na ul. 1. mája č. 1962
rušila nočný kľud, čím sa dopusti-
la priestupku podľa § 47 ods. 1
písm. b) zákona č. 372/199O
Zb. Prípad vyriešený napomenu-
tím.

14.2.2009 o 08.20 hod.
hliadka MsP na ul. 1.mája zistila,
že pred príslušnými objektmi nie
je z  chodníka odstránený sneh.

Pre porušenie ust. čl. 6 ods. 9
VZN mesta LM č. 8/1992 boli
užívatelia budovy D. F. z Nábrežia
4. apríla a  P. M. z ul. Jefremovs-
ká riešení podľa § 84ods. 2) zá-
kona č.372/1990 Zb. o priestup-
koch.

16. 2. 2009 o 01.14 hod.
hliadka MsP počas výkonu služby
v mestskej časti Demänová na
parkovisku pri kultúrnom dome
zastihla dve podozrivé osoby M.
M. z  Nitry a  M. K. z Vrútok pri
pokuse o krádež nafty zo zapar-
kovaných kamiónov. Pre podo-
zrenie z  trestného činu krádeže -
§ 212 ods. 2 Trestného zákona
ďalšie riešenie prípadu prevzalo
Obvodné oddelenie policajného
zboru Lipt. Mikuláš. 

18. 2. 2009 o 06.21 hod. M.
M. z  Demänovej ako držiteľka
psa porušila ust. čl. 34a ods.1)
VZN mesta LM č. 8/1992 tým, že
pes sa volne bez vôdzky pohybo-
val pri miestnom stánku PNS. Vec
riešená v blokovom konaní.

18. 2. 2009 o 06.35 hod. vo-
dič osobného motorového vozidla
M.V. z ul. 1.mája (časť Veľká koló-
nia) je dôvodne podozrivý z poru-
šenia § 23 ods. 21 ) zákona
č.8/2009 o cestnej premávke
tým, že znemožnil ostatným vodi-
čom výjazd z  parkoviska. Pretože
vodič odmietol zaplatiť blokovú
pokutu, vec bola postúpená na
riešenie Okresnému dopravnému
inšpektorátu policajného zboru. 

Od 20. 2. 2009 do 21. 2.
2009 na území mesta Lipt. Miku-
láš sa opäť zopakoval útok vanda-
lov, ktorí sa dopustili v 11 prípa-
doch poškodzovania cudzej veci -
§ 245 Trestného zákona tým, že
porozbíjali sklenené výplne auto-
busových zastávok SAD. Prípad
bude v zmysle miestnej a vecnej
príslušnosti odovzdaný na rieše-
nie Obvodnému oddeleniu poli-
cajného zboru Lipt. Mikuláš.

V období od 29. 1. 2009 –
24. 2. 2009 MsP riešila celkom
207 priestupkov, z toho na úseku
dopravy 105 priestupkov, 11 prie-
stupkov volne pohybujúcich sa
psov, 23 priestupkov proti majet-
ku, 25 priestupkov proti verejné-
mu poriadku, 2 priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu, 7
prípadov parkovania motorovými
vozidlami na verejnej zeleni, 2 prí-
pady v súvislosti s  komunálnym
odpadom a drobným stavebným
odpadom, 5 prípadov podozrenia
z trestného činu a 2 iné správne
delikty.

Jaroslav Tomčík
MsP Lipt. Mikuláš

Zo zápisníka mestskej polície

Skúška sirén
Oznamujeme občanom

nášho mesta, že v piatok 13.
marca o 12. hodine bude
v Liptovskom Mikuláši vyko-
naná kontrola skúšky vyrozu-
menia obyvateľstva dvojmi-
nútovým stálym tónom sirén.

Kúpim obrazy, 
starožitnosti, 

staré vojenské 
i turistické odznaky, 

pohľadnice,
porcelánové figúrky, 

staré striebro.

Starožitnosti Haluška
Pavel, ul. 1. mája 19

Liptovský Mikuláš
tel. 044/5522415

0905 381 761
antikliptov@gmail.com

Pozývame Vás 
na voňavé, 

farebné stretnutia
so systémom 
AURA-SOMA 

– kozmetika duše

Termín:
piatok 

20. marca 2009 
o 17.00

a následne 
každý tretí piatok 

v mesiaci 
(trvanie asi 2 hodiny)

Miesto konania: 
Jogacentrum

Ul.1. mája č. 112/8, 
Lipt. Mikuláš

(v pasáži žltej budovy
vedľa Hotela Elán)

Vstupné: 
dobrovoľné

(vstup v prezuvkách 
alebo ponožkách)

Informácie: 
tel. 0903 597 252



,

1,70 € (51.-)

2.- € (60.-)

3.- € (90,38) 
2,50 € (75,32)

3.- € (90,38) 
2,50 € (75,32)
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VÝSTAVY

Lipt. múzeum Èierny orol, Po-Pi 8,00-16,00 h, So-Ne vopred ohlási� 

Rodný dom Rázusovcov na ul. Vrbickej, Ut a Pi 8,00-15,00 h

12

12

12

15

15

15

12

12

15

15

12

15
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