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Prvomájové oslavy v Liptovskom Mikuláši
poctil svojou návštevou predseda vlády
Slovenskej republiky Robert Fico a minis-
ter vnútra Robert Kaliňák. Pred historickou
budovou Čierneho orla, kde sa konali pa-
mätné oslavy prvého mája v roku 1918, ich
vítali stovky nadšených občanov z celého
Liptova. Predstavitelia vlády otvorili spolu
s primátorom mesta v priestoroch tejto ná-
rodnej kultúrnej pamiatky spomienkovú vý-
stavu Máj roku osemnásteho ..., k výročiu
mikulášskeho prvomájového zhromažde-

nia v r. 1918. Počas pamätného zhromaž-
denia robotníci a predstavitelia sociálnych
demokratov Slovenska žiadali od rakúsko-
uhorských štátnikov priznanie a rešpekto-
vanie demokratických práv každého obča-
na, zlepšenie podmienok pre pracujúcich
a právo na sebaurčenie Slovákov i Čechov.

Robert Fico a Ján Blcháč položili veniec
k pamätnej tabuli, ktorá pripomína pamät-
né májové dni spred deväťdesiatich rokov.
V sprievode občanov prešli na Námestie
osloboditeľov, kde sa pri príležitosti

osláv Sviatku práce a 4. výročia vstupu Slo-
venska do Európskej únie poďakovali všet-
kým pracujúcim aj dôchodcom. „Vďaka va-
šej usilovnosti a svedomitosti patrí dnes
naša krajina do vyspelej Európy,“ znelo po-
solstvo Roberta Fica.

Premiér s mikulášskym primátorom ne-
zabudli ani na ľudové tradície. Spoločne
s krojovanými junákmi z folklórneho súbor
Váh postavili na námestí symbolický máj.

(JKK)
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Liptov je v turistickom ruchu jed-
ným z najintenzívnejšie rastú-
cich regiónov. I keď sú štatistiky
povzbudzujúce, vieme že orga-
nizovanie cestovného ruchu na
regionálnej úrovni má ešte re-
zervy. Všade vo svete je turiz-
mus rozvinutým priemyslom a je
prepracované aj jeho fungova-
nie na regionálnej úrovni. Mnohí
domáci podnikatelia v cestov-
nom ruchu argumentujú, že ča-
kajú na zákon o združeniach
cestovného ruchu, o ktorom sa
hovorí už roky. Dúfajú, že určí
podmienky zakladania a finan-
covania združení.

Na Liptove sme sa rozhodli,
že na zákon o združeniach čakať
nebudeme. V pondelok 28. ap-
ríla sa konalo z iniciatívy primáto-
ra mesta stretnutie hlavných ak-
térov cestovného ruchu v Lipto-
ve, na ktorom sa účastníci do-
hodli, že založia Klaster Liptov –
združenie cestovného ruchu.

„Uvedomujeme si silný po-
tenciál cestovného ruchu a zá-
roveň aj problémy, ktoré bránia
jeho intenzívnejšiemu rozvoju
v Liptove. Pochopili sme, že mu-
síme spojiť sily – samospráva
miest, podnikatelia a profesné
združenia, aby sme začali spo-
ločne koordinovať, plánovať
a marketingovo podporovať roz-
voj cestovného ruchu v Liptove“,
povedal primátor Ján Blcháč.

Zakladajúcimi členmi klastra
sa za samosprávu stali L. Miku-
láš, Ružomberok a L. Hrádok.
Ďalšími členmi sú strediská ces-
tovného ruchu, Jasná Nízke Tat-
ry, Aquapark Tatralandia, Ther-
mal Park Bešeňová a Skipark
Ružomberok. 

Kto chce, vie.
Hlavnými aktivitami klastra

v roku 2008 bude tvorba spo-

ločných produktov a marketing.
Spoločný regionálny marketing
je pre všetkých horúca téma.
„Preto chceme čo najskôr
s pomocou profesionálov vy-
tvoriť prvú regionálnu značku
na Slovensku. Jednotne sa
marketingovo prezentovať
a oslovovať existujúce aj nové
príjazdové trhy,“ vysvetľuje je-
den zo zámerov v prvom roku
jeho činnosti Jaroslav Jaroš,
riaditeľ Thermal parku Bešeňo-
vá.

„Máme vypracovaný systém
vstupovania ďalších členov do
klastra. Tomu bude však ešte
predchádzať vytvorenie lokál-
nych združení cestovného ru-
chu na úrovni mikroregiónov už
dnes spolupracujúcich obcí“,
povedala Iveta Niňajová – riadi-
teľka LRRA.

Atrakcie po celý rok.
O tom, že zmyslom činnosti

všetkých subjektov turizmu
v regióne má byť tvorba konku-
rencieschopných produktov,
je presvedčený majiteľ Liptour
CK Bohuš Palovič. Musia byť
atraktívne, jedinečné a záro-
veň rozmanité. Vystupovať jed-
notne, spoločne riešiť problé-
my a zvyšovať konkurencie-
schopnosť regiónu v cestov-
nom ruchu považuje za dôleži-
té aj Ján Gemzický, generálny
raditeľ Aquaparku Tatralandia.

IN

Liptov v cestovnom ruchu
jednotne

Bankovní institut vy-
soká škola (BIVŠ)
Praha pôsobí na
území mesta už nie-
koľko rokov v budo-
vách, ktoré sú vo
vlastníctve mesta
Liptovský Mikuláš.
V piatich odboroch
tu študuje 480 štu-
dentov v dennej aj
externej forme.

Vedenie BIVŠ
Praha sa rozhodlo požiadať
mesto Liptovský Mikuláš o od-
kúpenie budovy, ktorá je
umiestnená v areáli bývalej
strednej vojenskej školy.

Mestské zastupiteľstvo 29.
januára 2008 schválilo odpre-
daj uvedenej nehnuteľnosti
s priľahlými pozemkami za 1,-
Sk za predpokladu, že nehnu-
teľnosť bude slúžiť len na vzde-
lávanie. Zároveň BIVŠ Praha na-
vrhla vo svojej žiadosti o kúpu
budovy venovať mestu dar
v hodnote 1 000 000,- Sk, kto-
rý môže mesto Liptovský Miku-
láš použiť na rozvoj športu
v meste. Primátor mesta Ing Ján
Blcháč a generálny riaditeľ BIVŠ
Dr. Miroslav Doležal podpísali
29. apríla 2008 kúpno-predaj-

nú zmluvu na vyššie spomenutú
nehnuteľnosť a zároveň darova-
ciu zmluvu na 1 000 000,- Sk
pre mesto Liptovský Mikuláš.

„BIVŠ Praha je veľmi po-
vďačný za kladný vzťah mesta
k rozvoju vysokého školstva
v regióne Liptova a deklaruje, že
bude koncepčne rozvíjať rozvoj
strediska BIVŠ v Liptovskom Mi-
kuláši po kvantitatívnej ako aj
kvalitatívnej stránke“, informoval
Dr. Miroslav Doležal. Predpokla-
dajú sa ďalšie investície do od-
kúpenej nehnuteľnosti, aby
Bankovní institut vysoká škola
spĺňala všetky potreby moder-
nej školy, ktorá bude vyhovovať
kritériám Slovenskej republiky,
ale aj kritériám Európskej únie. 

DB

Spolupráca mesta 
a Bankovního institutu

Delegácia
mesta Lip-
tovský Mi-
kuláš vede-
ná konzu-
lom Poľskej
repub l i k y
Tadeuszom
Frackowia-
kom navští-
vila v apríli
poľský Zy-
wiec. Zá-
s tupcov ia
Zywca pre-
javili už v ja-
nuári tohto
roka veľký
záujem podpísať partnerskú
zmluvu s mestom L. Mikuláš. 

Cieľom návštevy bolo prero-
kovať možnosti spolupráce
s poľským partnerom a konkrét-
ne neinvestičné a investičné
projekty, ktoré by mohli byť fi-
nancované z Programu cezhra-
ničnej spolupráce Slovensko –
Poľská republika. Obidve mestá
sa dohodli na tom, že vytvoria
spoločné tímy, ktoré budú spo-

lupracovať na týchto projek-
toch. Prvé stretnutia tímov by sa
mali uskutočniť už začiatkom
mája v Liptovskom Mikuláši. 

„Teší ma, že sme našli veľa
spoločných tém, ktoré sú zákla-
dom spoločných projektov
s poľským Zywcom a tiež zá-
ujem Zywca participovať na tý-
chto projektoch“, povedal pred-
nosta MsÚ Bc. Rudolf Urbano-
vič. DB

Návšteva poľského Zywca

Tadeusz Frackowiak, konzul Poľskej republiky
a Antoni Szlagor, primátor Zywca.

Klub dôchodcov v Palúdzke
Klub dôchodcov v Palúdzke 3 roky pracuje pod vedením pani Dariny
Beťkovej. Podľa dátumu vzniku je najmladším klubom, no podľa počtu
členov (cca 170) patrí k najväčším. V tomto počte sú zahrnutí aj senio-
ri z DD v Palúdzke, ktorý sa nachádza v priestoroch nemocnice. Naša
činnosť je veľmi pestrá. Ženy sa 2x v týždni stretávajú pri cvičení kala-
netiky. Muži 2-3x v týždni hrajú stolný tenis. Spoločne chodíme plávať
nielen do Tatralandie, ale aj na krytú plaváreň. Chodíme na turistické
vychádzky, navštevujeme výstavy, divadelné predstavenia a koncerty.
Klubové dni sú v utorok a vo štvrtok od 14.00 h do 17.00 h. Na pravi-
delných stretnutiach, pri popíjaní kávy a čaju, počúvame prednášky zo
zdravovedy, záhradkárstva, z literatúry, hudby a regionálnych a sloven-
ských dejín. Lektorov si zabezpečujeme ako z vlastných radov, tak aj
z Múzea slovenského krasu, Múzea J. Kráľa a Knižnice G. F. Belopo-
tockého. Členovia Klubu dôchodcov v Palúdzke

Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme sa, že sme
na titulnej strane mesačníka
Mikuláš 4/2008 nesprávne
uviedli k fotografii meno pani
A. Fiřtovej. Na fotografii bola
pani Majerníková.
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Ondrašová má klub dôchodcov
Seniori z Liptovskej Ondrašovej sa
po rokoch dočkali. Od štvrtku 3.
apríla majú vlastný Klub dôchod-
cov. Sídli v tamojšej kúrii známej aj
ako Kultúrny dom. Na ustanovujú-
cej schôdzi sa medzi členov klubu
zapísalo 81 občanov. „Aj starší ľu-
dia majú túžbu stretávať sa a spo-
ločne diskutovať. Klub dôchodcov
tu veľmi chýbal,“ skonštatoval po-
slanec Mestského zastupiteľstva
v L. Mikuláši za Ondrašovú Vladi-
mír Majer. Potvrdil to aj Ivan Oško,
ktorý sa stal predsedom príprav-
ného výboru nového klubu.

Klub dôchodcov v Ondrašovej
je v poradí deviatym, ktorý pôsobí

na území mesta.
Podľa Vladimíra Majera primá-

tor mesta Ján Blcháč prisľúbil, že
dôchodcom z Ondrašovej pomô-
že získať financie na rekonštrukciu
a opravu schátraných priestorov
ich klubu. „Okrem toho členovia
klubu si spomedzi seba zvolia de-
legáta do Rady starších a tak budú
môcť svoje postrehy, návrhy a po-
žiadavky predkladať priamo primá-
torovi,“ dodal Majer.

Poslanci mestského zastupiteľ-
stva vyčlenili tento rok z rozpočtu
mesta na činnosť všetkých Klubov
dôchodcov jeden milión korún.

(JKK)

O športoviská sa budú starať
Verejnoprospešné služby

Starostlivosť o plaváreň, zimný
štadión, o umelú ľadovú plochu
a umelý futbalový trávnik na Pod-
brezinách by mala prejsť spod
správy Bytového podniku do rúk
Verejnoprospešných služieb. Po-
číta s tým návrh, ktorý vedenie
mesta L. Mikuláš predloží 15.
mája poslancom na schôdzi
Mestského zastupiteľstva.

„Pripravujeme odčlenenie
takzvaných verejnoprospešných
činností,“ potvrdil generálny riadi-
teľ Bytového podniku Peter Pavel-
la. „Pod správu Verejnoprospeš-
ných služieb (VPS) by mali prejsť
od 1. júla,“ dodal.

Primátor mesta Ján Blcháč po-
ukázal, že pripravovaná zmena sú-
visí s nedostatkami, ktoré v Byto-
vom podniku zistila vlaňajšia kon-
trola Najvyššieho kontrolného úra-
du (NKÚ). „Mestské športoviská by
nemal prevádzkovať Bytový pod-
nik. Kontrolóri z NKÚ mestu vyčíta-
li, že v minulosti poskytlo záruky za
úvery, ktoré si Bytový podnik vybral
na údržbu spomínaných objektov.
Preto je lepšie presunúť starostli-
vosť o športoviská pod správu
VPS,“ vysvetlil primátor. Podľa

neho pracovníci, ktorí sa starali
o chod plavárne, zimného štadió-
na a umelých hokejových a futba-
lových plôch, sa o budúcnosť obá-
vať nemusia. „Všetci, ktorí prejavia
ochotu pracovať v tejto oblasti na-
ďalej, sa stanú zamestnancami
VPS. Presunom nič nestratia, pre-
tože podmienky, ktoré mali, budú
rovnaké aj u nového zamestnáva-
teľa,“ uviedol Ján Blcháč.

Pri procese prípravy tejto trans-
formácie sme zistili problém, ktorý
vznikol pri zakladaní akciovej spo-
ločnosti Bytový podnik v roku 2005.
Bytov podnik platí za prenájom prie-
storov mestu viac než 5 miliónov ko-
rún ročne, tieto prostriedky však zí-
skava z rozpočtu mesta. Viac infor-
mácií poskytneme v najbližšom čís-
le mesačníka. (JKK)

Na území bývalých skleníkov
v Okoličnom má čoskoro vyrásť
prvá obchodno-výrobná hala.
Majiteľ, ktorý sa orientuje na
ľahký priemysel, v nej plánuje
zamestnať približne 100 ľudí.

Do L. Mikuláša prichádza
prvý investor, ktorý chce na ne-
využitých a schátralých pozem-
koch mesta vybudovať moderný
priemyselný park. Poslanci
mestského zastupiteľstva v L.
Mikuláši na mimoriadnom za-
sadnutí, ktoré sa uskutočnilo 8.
apríla, schválili predaj nevyuži-
tých mestských pozemkov
v Okoličnom v účtovnej hodnote
5,4 milióna Sk. Investor za po-
zemky zaplatí mestu 6,9 milióna
Sk, investuje do novej priemy-
selnej zóny deväť miliónov korún
na vybudovanie prístupovej ko-
munikácie k pozemku, obslužné
cesty, kanalizáciu a ostatné inži-
nierske siete. Do mestskej po-
kladnice bude ročne platiť 1,3
milióna korún ako daň z nehnu-
teľnosti. S výstavbou novej haly
musí začať do jedného roka od
podpisu zmluvy.

„Zastupiteľstvo dalo zelenú
vytvoreniu prvého priemyselné-
ho parku na území mesta, až

80% prítomných poslancov
schválilo predaj pozemkov, vrá-
tane troch opozičných poslan-
cov“ informoval primátor Ján
Blcháč. „Máme záujem, aby sa
v meste zvýšila a neustále zvy-
šovala zamestnanosť našich
spoluobčanov a aby sa na Lip-
tov vracali ľudia, ktorí museli hľa-
dať pracovné príležitosti inde,“
dodal.

„Je to dobrá správa nielen
pre Mikulášanov, ale aj obyvate-
ľov okolitých obcí, pretože v no-
vom priemyselnom parku určite
nájdu uplatnenie aj ľudia z vidie-
ka,“ zhodnotil Ján Blcháč. Pod-
ľa prieskumu verejnej mienky je
pre občanov L. Mikuláša nedo-
statok pracovných príležitostí
jedným z najpálčivejších problé-
mov.

„Chceme prilákať aj ďalších
investorov,“ prezradil zástupca
mikulášskeho primátora Pavel
Bobák. „Snažíme sa majetkovo-
právne vysporiadať pozemky
v priemyselnej zóne vedľa Váhu,
na hranici s katastrom Závažnej
Poruby, obnoviť a zrevitalizovať
územia starých tovární v Palú-
dzke a vedľa cesty do Ondrašo-
vej,“ uzavrel. (JKK)

Prvý priemyselný park
29. apríl 2008 sa zapíše ako
čierny deň do novodobej histórie
Liptovského Mikuláša. Krátko po
deviatej hodine ráno vypukol
z doteraz nezistených príčin  roz-
siahly požiar na Multifunkčnej kul-
túrno-spoločenskej hale v blíz-
kosti Aquaparku Tatralandia. 

Multifunkčná hala bola sú-
časťou komplexného projektu fi-
nancovaného zo zdrojov Európ-
skej únie. Nenávratný finančný
príspevok schválený Slovenskou
agentúrou pre cestovný ruch,
predstavuje 170 miliónov korún,
z čoho na výstavbu haly bolo plá-
nované 90 miliónov Sk.

V súčasnosti bola hala spolo-
vice postavená, predpokladanú
výšku škôd určí vyšetrovanie prí-
čin a následkov požiaru. 

Plánovaný termín kolaudácie
stavby bol koncom augusta
2008 a slávnostné otvorenie
haly sa malo uskutočniť v sep-
tembri 2008.

„Mesto Liptovský Mikuláš vy-
vinie maximálnu snahu o úspeš-
né ukončenie projektu v rozsa-

hu, v akom bola uzatvorená
zmluva o poskytnutí nenávratné-
ho finančného príspevku“, po-
vedal Ján Blcháč, primátor mes-
ta. 

Mesto Liptovský Mikuláš po-
žiada Slovenskú agentúru pre
cestovný ruch po dohode so

zhotoviteľom stavby o predĺže-
nie termínu ukončenia projektu.

Práce na ostatných stav-
bách, ktoré boli zahrnuté v pro-
jekte budú pokračovať podľa
harmonogramu výstavby. DB

Požiar športovej haly

OSLAVY 63. VÝROČIA 
DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

dňa 7. mája 2008 o 13,30 hod.

na Námestí osloboditeľov 
pri pamätníkoch
13,30 h Kultúrny program
14,00 h Spomienkové zhromažde-

nie občanov
a položenie vencov

na Háji Nicovô
14,45 h položenie vencov

Doprava na Háj Nicovô je zabezpečená.

Skúška sirén
Oznamujeme obyvateľom

mesta L. Mikuláš, že v piatok
9. mája 2008 o 12 hod. bude
na území mesta vykonaná skúš-
ka prevádzkyschopnosti systé-
mu varovania obyvateľstva dvoj-
minútovým stálym tónom sirén.
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Policajné
cyklohliadky
Od 15. apríla sa o bezpečnosť
v Liptovskom Mikuláši starajú
aj cyklohliadky Mestskej polí-
cie (MsP). „Obnovili sme ich
po takmer šiestich rokoch,“
uviedol poverený náčelník
MsP Vladimír Bella. „Reagova-
li sme tak na množiace sa
podnety od občanov, aby sme
zlepšili kontrolu v prímest-
ských štvrtiach,“ dodal.

Cyklohliadky majú spolu
sedem členov. Sú medzi nimi
muži aj ženy. Do terénu vy-
chádzajú najmä dopoludnia
a popoludní. „Dvojčlenné tímy
monitorujú predovšetkým
čierne skládky odpadu
a miesta, kde sa združujú so-
ciálne neprispôsobivé skupi-
ny ľudí – či už bezdomovci,
alebo kriminálne živly,“ pove-
dal Bella. Pripustil, že ich
hliadkovanie sa môže zmeniť
podľa potrieb a reakcií obča-
nov. K dispozícii budú aj
v noci. (JKK) 

Občiansky servis 
Marec 2008

Človek sa narodil aby dý-
chal, videl, počul a cítil –
aby žil...

V Liptovskom Mikuláši 
sa narodili:

Klára LAZIŠŤANOVÁ, Mi-
chaela VYPARINOVÁ, Linda
LACOVÁ, Viktória ČEFOVÁ,
Adela MACKOVÁ, Daniela
ĎURAŠKOVÁ, Július FRAN-
KLIN, Michal BARDY, Nina
ŽIŠKOVÁ, Darina REPOVÁ,
Sára ANTOLOVÁ, Simona
STANISLAVOVÁ, Alžbeta
RATULOVSKÁ, Victoria HA-
VALEC, Patrik RIEGEL, Ma-
tias KUBÁŇ, Ľubomír ADA-
MOVIČ, Claudia HAMERS-
KÁ, Šimon BALÁŽ, Matej
JANKOVSKÝ, Michaela HU-
RAJOVÁ.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého ne-
opustím,
ktorému vždy pomôžem
a hlavne ktorého navždy
milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Rudolf BALÁŽ – Soňa BA-
LÁŽOVÁ, Bc.Michal MAD-
LIAK – Ing.Miriam HRČKO-
VÁ, Miroslav PUŠKA – Lucia
MIRGOVÁ, Ľubomír ADA-
MOVIČ – Gréta MURKOVÁ.

Dych – slovko krátke, nená-
padné.
Bez neho však končí život ...

Zomreli:
Ján KUBÍK – 83 r., Ľudmila
ŠUNOVÁ – 75 r., Katarína
BOGYOVÁ – 68 r., Vladimír
BAĎO – 69 r., Irena LUKÁ-
ČOVÁ – 75 r., Marián JÁ-
NOŠÍK – 47 r., Alžbeta PO-
LANSKÁ – 88 r., Anna
DRENGUBIAKOVÁ – 68 r.,
Dušan ŠUSTER – 55 r.,
Vendelín HÚLEK – 63 r., Al-
žbeta GLASHÜTNEROVÁ
85 r., Ján STUPKA – 68 r.,
Paula LESÁKOVÁ – 91 r.,
František DEDIČ – 81 r.

Z činnosti MsP
23.3. 2008 o 01,32 hod.
boli vďaka rýchlemu zása-
hu hliadky MsP zaistené po-
dozrivé osoby, ktoré rozbí-
jali v Bodiciach okná na
motorových vozidlách. Jed-
nalo sa o M. L. a R. Č. z Lip-
tovského Jána, u ktorých
boli pri osobnej prehliadke
nájdené nôž, pištoľ a tele-
skopický obušok. Privolaná
hliadka štátnej polície vec
prevzala. 

28.3.2008 o 20,21 hod.
skupina mladých ľudí popíja-
la alkoholické nápoje na ve-
rejnom priestranstve pri Hy-
pernove. Jednalo sa o J. Č., L.
G. z Hradišskej ul., T. R. z Ul.
Kemi, a J. P. z Ul. 1. mája.

08.04.2008 o 03,20
hod. vo Fitnes B-clube na
Smrečianskej ul. čašník ru-
šil nočný kľud silno puste-
nou hudbou.

10.4.2008 o 19:25 hod.
na Palugayho ul. pri podni-
ku LAS spaľoval záhradný
odpad M. G. z Parkovej ul..

13.4.2008 o 00,45 hod.
na Ul. 1. mája skupina mla-
dých ľudí, poškodzovala
odpadkové koše. Hliadka
MsP na mieste zaistila po-
dozrivé osoby a zistila, že
sa jedná o R. K. z Morušo-
vej ul., J. Dz. z Hruškovej ul.
a R. G. z Lipovej ul.

Všetkým týmto páchate-
ľom bola za priestupky, kto-
rých sa dopustili uložená
bloková pokuta.

17.4.2008 o o 08,20
hod. M. K. z Okružnej ul.
rozbil sklo vchodových dve-
rí reštaurácie Route 66.
Hliadka MsP podozrivého
zadržala a keďže škoda
ním spáchaná prevyšovala
sumu 8.000.- Sk, bola pri-
volaná hliadka štátnej polí-
cie, ktorá prípad prevzala.

MsP meria 
rýchlosti

Viac ako 40-tisíc korún na poku-
tách za dopravné priestupky vy-
brala Mestská polícia v L. Miku-
láši od nezodpovedných vodi-
čov v priebehu troch dní. Od 8.
do 10. apríla monitorovali jej
členovia dodržiavanie doprav-
ného značenia na území mesta.

„V sledovanom období sme
zaznamenali viac ako 80 prípa-
dov porušenia dopravných pred-
pisov. Niektorí vodiči sú mylne
presvedčení, že Mestská polícia
(MsP) nemôže merať prekroče-
nie rýchlosti. Podľa zákona však
už takmer dva roky máme opráv-
nenie sledovať dodržiavanie do-
pravných značiek a za ich nereš-
pektovanie aj udeľovať pokuty,“
vysvetlil Vladimír Bella poverený
riadením MsP v L. Mikuláši.

Kontroly boli zamerané na
cesty, v ktorých blízkosti sú ško-
ly a materské škôlky.

„Väčšina občanov, ktorí majú
školopovinné deti, reagovala na
naše kontroly pozitívne. Preto
po porade s primátorom Jánom
Blcháčom navrhneme, aby
mestské zastupiteľstvo prijalo
uznesenie, ktoré nám umožní
merať rýchlosť na mestských
komunikáciách aj v budúcnos-
ti,“ zhodnotil Bella.

(JKK)

Infolinka 0800 144 528
Vážení občania, aby sme čo najlepšie poznali Vaše potreby a pro-
blémy týkajúce sa mestskej samosprávy zriadili sme pre Vás bez-
platnú infolinku, na ktorú sa dovoláte iba z pevnej telefónnej linky
z nášho mesta. Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky a podnety.

Základná umelecká škola
Jána Levoslava Bellu 

V školskom roku 2004/05 otvárame nasledovné predmety:
Hudobný odbor prijímacie pohovory 13.- 14.mája od 1400-1700

hod na ul. M.M.Hodžu 5
Hra na: prípravné hudobné štúdium, husle, violončelo, kontrabas,
klavír, organ, akordeón, gitara, basová gitara, flauta priečna-zob-
cová-altová, klarinet, trúbka, spev, zborový spev, hra v tanečnej
a jazzovej skupine, bicie nástroje
Tanečný odbor prijímacie pohovory 13.- 14.mája od 1400-1700

hod na ul M.M.Hodžu 5
prijímacie pohovory 13.mája od 1400-1700 hod
na MŠ Agátová ul.

Prípravné tanečné štúdium, klasický tanec, ľudový tanec, moder-
ný tanec, tanečná prax, dejiny tanca
Výtvarný odbor prijímacie pohovory 13.- 14.mája od 1400-1600

hod na ul Pišútova 3
Prípravné výtvarné štúdium, kreslenie, maľovanie, grafika, typo-
grafia, grafický design, textil, akcie a projekty viazané na plochu,
keramika, tvorba šperku a odevu
Upozornenie: Priniesť 10 výtvarných prác uchádzača o štú-
dium. Prijímacia skúška začína 1400 a trvá do 1600 hod. Je po-
trebné si doniesť výtvarné potreby a prezuvky.
Literárno-dramatický odbor prijímacie pohovory 13.- 14.mája

od 1400-1700 hod na ul Pišútova 3
Prípravné dramatické štúdium, dramatika a slovesnosť, pohyb,
štúdium rolí a umelecký prednes, práca v súbore, dejiny drama-
tickej tvorby, fonetika

Ďalšie prípadné informácie získate osobne 
na riaditeľstve ZUŠ J.L.Bellu na Hodžovej 5, 

na t.č. 56 215 80, resp. na www.liptov.sk/zus
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Študenti architek-
túry na Slovenskej
technickej univer-
zite v Bratislave
predstavili primá-
torovi L. Mikuláša
Jánovi Blcháčovi
vlastnú architekto-
nickú víziu mesta.
Šesťčlenná skupi-
na mladých ľudí
prišla so zaujíma-
vými myšlienkami.
„Tento námet, aby architektonic-
kú ale aj krajinársku víziu mesta
spracovali naši poslucháči, bol
iniciatívou vedenia mesta. My-
slím, že niektoré ich návrhy
môžu byť aj prakticky realizova-
né,“ zhodnotil profesor Peter
Gál z bratislavskej fakulty archi-
tektúry.

Študenti pripravili vizualizá-
ciu mestských častí Demänová
a Bodice, ale aj východného
pobrežia Liptovskej Mary, kde

by mali podľa nich vyrásť pláže,
móla pre bezmotorové loďky,
prírodný amfiteáter, ornitologic-
ká stanica v tvare morského ma-
jáka, či socha bežiaceho muža
vyčnievajúca z hladiny. Okrem
toho vymodelovali budúcu po-
dobu lesoparku na Háji Nicovô
s ihriskami pre celé rodiny, ná-
učnými chodníkmi, reštauráciou
na vrchole a letnou bobovou
dráhou.

(JKK)

6 SPRAVODAJSTVO

Vedenie mesta Liptovský Miku-
láš pripravuje obnovu viacerých
mestských a prímestských
štvrtí. Výsledkom ambiciózneho
projektu, ktorý je súčasťou Pro-
gramu hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja mesta do roku
2013 a s výhľadom až do roku
2020, má byť zlepšenie kvality
života občanov a tiež zvýšenie
turistickej atraktivity centra Lip-
tova. Novú tvár môžu získať
Podbreziny, ale aj obytné zóny
v centre mesta či na Nábreží.
O tom, kedy sa revitalizácia jed-

notlivých častí stane skutočnos-
ťou a čo všetko v rámci nej
vznikne, sme sa porozprávali so
zástupcom primátora Liptovské-
ho Mikuláša Ing.arch. Pavlom
Bobákom.

Kedy vedenie mesta spus-
tí avizovanú obnovu sídliska
Podbreziny?

„Do posledného aprílového
dňa mali občania možnosť vyja-
drovať sa k revitalizácii Podbre-
zín v rámci verejného pripo-
mienkového konania. Na zákla-
de ich postrehov a našich zada-
ní pripravia projektanti do 30.
júna projektovú dokumentáciu,
ktorej súčasťou bude aj pred-
bežný rozpočet. Po posúdení
týchto dokumentov vypracuje-
me a podáme žiadosti o finan-
covanie jednotlivých etáp obno-
vy nášho najväčšieho sídliska
z fondov Európskej únie. V prí-
pade, že budeme úspešní, re-
konštrukčné práce môžeme
zrealizovať v rokoch 2009 až
2010. Suma nesmie prekročiť
70 miliónov korún. To je stano-
vený limit.“

Čo všetko na Podbrezi-
nách pribudne?

„Jedným z hlavných zámerov
je doplnenie parkovacích miest.
Štúdia predpokladá, že ich

bude asi o 200 viac. Okrem
toho je nevyhnutné zregenero-
vať oddychové zóny v jednotli-
vých blokoch, zrekonštruovať
a doplniť lavičky, zriadiť altánky
pre všetky generácie ľudí, do-
budovať relaxačnú zónu pri
Smrečianke, postaviť prístrešky
pre kontajnery s odpadom a oži-
viť zeleň. Na niektorých plo-
chách plánujeme postaviť ob-
jekty športovej a občianskej vy-
bavenosti. Navyše Bytový pod-
nik pripravuje samostatný pro-
jekt na rekonštrukciu tepelných

rozvodov, ktorý súvisí so záme-
rom vybudovať na Žiarskej ulici
modernú kotolňu na lacnejšie
biopalivá.“

Ktoré ďalšie mestské čas-
ti prejdú revitalizáciou a kedy
sa s ich obnovou začne?

„Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Liptovské-
ho Mikuláša do roku 2013
a s výhľadom až do roku 2020,
ktorý v marci schválilo mestské
zastupiteľstvo, počíta s vypraco-
vaním štúdií regenerácie sídlisk
na Nábreží a tiež obytných zón
hromadnej bytovej výstavby
v starom meste. Tieto podklady
budú hotové do konca roka
2008. V roku 2009 k ním pri-
pravíme projektovú dokumentá-
ciu a pravdepodobne začneme
aj stavebné konanie. Obnovu
spomínaných častí plánujeme fi-
nancovať prevažne prostredníc-
tvom eurofondov. Získanie pe-
ňažných príspevkov je však
podmienené majetkovoprávnym
vysporiadaním pozemkov pod
jednotlivými sídliskami, čo sa
v minulosti zanedbalo. V súčas-
nosti je vyriešenie tohto problé-
mu jednou z hlavných priorít ve-
denia mesta.“ (JKK)

Pokračovanie 
v budúcom čísle.

Obnovené mesto 
bude pre všetkých

Mladí architekti 
predstavili víziu mesta

Ilustračná snímka brehov Smrečianky na Podbrezinách

Prieskum spokojnosti občanov
V apríli uskutočnilo vedenie mesta v súlade s cieľmi Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja mesta a rozpočtu mesta na rok 2008,
prostredníctvom prieskumnej agentúry, zisťovanie spokojnosti obča-
nov nášho mesta. Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako občania hodnotia
nové vedenie mesta, s čím sú občania spokoj-
ní, ktoré problémy považujú za najzávažnejšie,
ktoré by vedenie mesta malo riešiť ako prvé.

Podľa výsledkov až 47% občanov pocítilo
pozitívne zmeny v smerovaní mesta. Väčšina
občanov, až 58%, hodnotí činnosť primátora
pozitívne. Len 11% občanov hodnotí jeho čin-
nosť negatívne. Niektorí občania (31%) neve-
deli posúdiť činnosť primátora. 

Ako hodnotí výsledky prieskumu primátor Ing. Ján Blcháč? 
Som rád, že občania pocítili pozitívne zmeny, ktoré realizujeme po

nástupe do vedenia mesta a že väčšina z nich hodnotí tieto zmeny
pozitívne. Samozrejme, je tu ešte veľká skupina občanov, ktorí nepo-
cítili zmeny. To bude naša úloha, aby sme aj týchto občanov presved-
čili. Chceme sa zamerať na riešenie hlavných problémov, ktoré ob-
čania v prieskume indikovali. Niektoré z nich sme už začali riešiť ako
napríklad: novú koncepciu riešenia rómskej problematiky, dopravnú
situáciu prostredníctvom projektu Generel dopravy, výstavbu nových
bytov alebo vytvo-
renie pracovných
príležitostí aj pro-
stredníctvom no-
vého priemysel-
ného parku
v Okoličnom. Uro-
bíme všetko pre-
to, aby už v krát-
kom čase občania
nášho mesta po-
cítili pozitívne
zmeny a naplne-
nie vízie „Mesto
pre všetkých“

DB

Ing.arch. Pavel Bobák a profesor Peter
Gál so študentami.
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EXKURZIA DO SEPARAČNÉHO STREDISKA VPS
Účastníci exkurzie si budú môcť pozrieť separačné stredisko

VPS v plnej prevádzke vrátane odborného výkladu. 
Cieľová skupina: 4 až 19 rokov (výklad bude prispôsobený

veku účastníkov exkurzie),  max. 30 žiakov v skupine 
Lektor: Mgr. Rudolf Pado 
Prihlášky na exkurziu: tel. 044 553 10 27 
Termíny exkurzie: 7.5.2008 (streda), 15.5.2008 (štvrtok),

23.5.2008 (piatok), 30.5.2008 (piatok).
Začiatok exkurzie: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 hod.

V rámci kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami,“ na ktorej
spolupracujú Občianske združenie TATRY, mesto Liptovský Mikuláš
a Verejnoprospešné služby (VPS) Liptovský Mikuláš, realizovali dňa
28.2.2008 pracovníci VPS analýzu materiálového zloženia obsahu
troch 1 100 litrových zberových nádob.

Dve 1 100 litrové nádoby na komunálny odpad, náhodne vybrané,
pochádzali zo sídliska Podbreziny a z centra mesta Liptovský Mikuláš. 

Druh odpadu sídlisko Podbreziny centrum mesta
(v kg/%) (v kg/%)

Papier 18,8/28,9 17,9/21,2
Sklo 5,9/9,1 13,3/ 15,6
Viacvrstvové kombinované obaly 5,9/9,1 4,7/5,5
Plasty 9,1/14,1 39,0/ 46,0
Kovové obaly 7,0/10,8 4,7/ 5,5
Organický odpad 8,1/12,4 0/0
Elektronický odpad 1,50/2,3 0/0
Ostatný komunálny odpad 8,7/13,3 5,2/ 6,1
SPOLU 65,2/100 84,8/100,0
Množstvo nevyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

56,50 kg/86,6 % 79,6 kg/93, 9 %
Analýzu obsahu kontajnerov na komunálny odpad spracoval
Mgr. Rudolf PADO

Analýza ukáza-
la, že priemerne
sa v 1 100 litro-
vých nádobách
na komunálny od-
pad nachádzalo
18,4 kg papiera,
9,6 kg skla,
24,1 kg plastov,
5,8 kg kovov,
5,3 kg viacvrstvo-
vých kombinova-
ných obalov
z mlieka, džúsov
0,7 kg elektronického odpadu. Pri dvoch zvozoch odpadu týždenne to
len pri jedinej 1 100 litrovej nádobe znamená, že za rok nenávratne vy-
hodíme na skládku tuhého komunálneho odpadu (TKO) vo Veternej Po-
rube 1 911,5 kg papiera, 998,4 kg skla, 2 505,4 kg plastov, 608,4 kg
kovov, 552,2 kg viacvrstvových kombinovaných obalov z mlieka, džú-
sov a 78 kg elektronického odpadu.

Pri 500 nádobách na komunálny odpad s objemom 1 100 litrov
ide za rok o 955,8 t papiera, 499,2 t skla, 1 252,7 t plastov,
304,2 t kovov, 276,1 t viacvrstvových kombinovaných obalov z mlie-
ka a džúsov, 39 t elektronického šrotu, čo je spolu 3 327 ton. Z in-
formácií, ktoré má k dispozícii VPS, vyseparované zložky tuhého ko-
munálneho odpadu v meste L. Mikuláš bez biologicky rozložiteľných
odpadov predstavovali len 1 092 t v roku 2007, čo je žalostne málo. 

Z týchto skutočností vyplýva, že napriek výsledkom v triedení odpa-
dov dosiahnutým v roku 2007, stále existujú obrovské rezervy v uvedo-
melosti občanov. Mrzí to o to viac, že občania dostali a dostávajú množ-
stvo informácií o triedení odpadov prostredníctvom informačných letá-
kov, mestského spravodaja MIKULÁŠ či televíznych spotov v TV Liptov. 

Je potrebné si uvedomiť, že triedenie odpadov nie je samoúčel-
ná vec, ale má svoje ekonomické, sociálne a environmentálne dôvo-
dy. Prosíme preto všetkých občanov mesta a mestských častí, aby
sa aktívne zapojili do separovaného zberu odpadov a v tejto veci
vplývali aj na svojich susedov, známych, spolupracovníkov vo fir-
mách. Snažme sa spolu vytvoriť mesto s kvalitným životným prostre-
dím, medziľudskými vzťahmi, fungujúcou ekonomikou a sociálnymi
službami a nie mesto individualistov a egoistov.

Akékoľvek konštruktívne postrehy, pripomienky, nápady adresuj-
te prosím osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou pracovní-
kom mesta Liptovský Mikuláš, VPS L. Mikuláš alebo OZ TATRY
(oztatry@slovanet.sk). Mgr. Rudolf PADO

predseda a projektový manažér OZ TATRY

Prečo sme daromní?

Čistiareň odpadových vôd
v Liptovskom Mikuláši dobudo-
vali do súčasnej podoby v roku
1989. V súčasnosti je už tech-
nicky a morálne zastaralá. Preto
bola vypracovaná projektová
dokumentácia na rekonštrukciu
ČOV s cieľom vyhovieť požado-
vaným legislatívnym parame-
trom, s prihliadnutím na skutoč-
nosť, že ČOV sa nachádza
v obytnej zóne. Jednotlivé etapy
rekonštrukcie sa uskutočnili
podľa finančných možností vte-
dajšieho SeVaK-u š.p. Žilina.
Súčasný nepriaznivý stav v dô-
sledku neukončenej rekon-
štrukcie však vyvolal nespokoj-
nosť občanov, bývajúcich
v miestnej časti Ondrašová. Aj

preto Liptovská vodárenská
spoločnosť, a.s. L. Mikuláš, aj
napriek perspektívnemu rieše-
niu financovania z európskych
fondov, pristúpila k okamžitému
riešeniu odstránenia zápachu
z vlastných prostriedkov. 

V roku 2007 sa začali práce
na rekonštrukcii vyhnívacej ná-
drže 2, čo v konečnom dôsledku
zabráni vzniku zapáchajúcich lá-
tok. V nádrži bola vymenená tech-
nológia, zrekonštruovaná staveb-
ná časť a zvonku dostala nádrž
nové opláštenie, čím sa stala aj
dominantou vstupu do miestnej
časti Liptovská Ondrašová. Stav-
ba, celkové náklady ktorej činili
17,6 mil. Sk, bola ukončená vo
februári 2008. IK

Čistička by už mala 
menej zapáchať

Plytvanie 
pri rozširovaní skládky

V roku 2006 mesto realizovalo rozširovanie skládky komunálneho
odpadu napriek upozorneniam odborníkov a navrhovaniu iných lac-
nejších riešení. Na rozšírenie skládky mesto preinvestovalo viac ako
20 miliónov Sk. Kontrolou bolo preukázané, že došlo k pochybeniu
v procese verejného obstarávania. Viac informácií poskytneme
v niektrom z nasledujúcich čísel.

Zberný dvor Podbreziny rozširuje služby
VPS pripravuje rozšírenie zberného dvora na Podbrezinách, ktorý sa

nachádza severne od dotrieďovacieho strediska. Je predpoklad, že prá-
ce budú ukončené v polovici mája t.r. Obyvatelia najväčšieho sídliska
v meste budú môcť využiť služby VPS v pracovné dni od 6:30 do 14:30
hod. a odovzdať tu drobný stavebný odpad, drevený odpad (starý náby-
tok a podobne) nepotrebnú bielu techniku a elektroodpad. VPS verí, že
rozšírením ZD sa zlepší situácia v čistote sídliska Podbreziny. Pripomína-
me, že zberný dvor na Podtatranského ulici č. 23 je v prevádzke denne
od 8:30 do 19:00 hod. Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS

Kardioklub L. Mikuláš 
si pripomenie 10.výročie svojho vzniku a pôsobenia v meste dňa 28. mája 2008
malou klubovou slávnosťou o 14,00 hod. v klubových priestoroch na Garbiar-
skej ulici centrum /v podchode/ a o 16,00 hod. v Dome kultúry hudobným pro-
gramom žiakov ZUŠ J.L.Bellu pod názvom MESTO SRDCU A SRDCE MESTU.

Kontakt: Kardioklub L. Mikuláš, Mária Čajková, Nábrežie A.Stodolu 1567/1, pred-
sedníčka rady, 031 01 L. Mikuláš, tel. 044/5521134, 0904 031938, 0918 170 131.
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Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Investícia do vašej budúcnosti

Európska únia v rámci politiky súdržnosti poskytne Slovensku finančné prostriedky vo výške takmer 400 miliárd Sk v priebehu programového
obdobia 2007 – 2013. Z toho približne 56 miliárd Sk je určených na zlepšenie úrovne života v našich regiónoch a na zvýšenie ekonomickej výkonnosti
a konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov.

Regionálny operačný program a jeho ciele
Regionálny operačný program je zameraný na regionálnu infraštruktúru, na podporu vybavenosti územia zariadeniami občianskej infraštruktúry
a na skvalitňovanie a rozširovanie dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Podporí sa vzdelávanie, sociálne služby, kultúra, cestovný ruch, 
regionálne komunikácie a celková regenerácia sídiel. Regionálny operačný program je jedným z 11 operačných programov, ktoré priamo nadväzujú na 
ciele a priority Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013. 

Globálny cieľ
Globálnym cieľom Regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti
územia v regiónoch. Je konkretizovaný prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré tvoria náplň prioritných osí:

Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania
Jej cieľom je zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania. Oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi Infraštruktúra
vzdelávania sú zriaďovatelia predškolských zariadení, základných a stredných škôl z verejného sektora a súkromného sektora.

Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Jej cieľom je zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti. Medzi oprávnených žiadateľov patria zriaďovatelia zariadení 
sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu
Jej cieľom je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu. Medzi oprávnených žiadateľov patria zriaďovatelia
pamäťových a fondových inštitúcií, vlastníci nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok z verejného sektora
a aktéri rozvoja cestovného ruchu z verejného sektora.

Prioritná os 4 Regenerácia sídiel
Jej cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti sídiel a skvalitnenie verejných priestranstiev. Oprávnenými žiadateľmi v rámci prioritnej osi sú 
miestne samosprávy. V oblasti nekomerčných záchranných služieb sú hlavnými oprávnenými prijímateľmi subjekty verejného sektora.

Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Jej cieľom je zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov cestami II. a III. triedy. Oprávnenými žiadateľmi sú územne príslušné
samosprávne kraje.

Podrobnejšie informácie o Regionálnom operačnom programe nájdete na www.ropka.sk.

Prostredníctvom Regionálneho operačného programu máme šancu skvalitniť
život v našich regiónoch. 

Život v regióne si vás získa
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Hráči Mestského hokejové-
ho klubu 32 Liptovský Mikuláš
majú od apríla nového trénera.
Stal sa ním 44-ročný Mojmír
Trličík z českej extraligy, ktorý
naposledy viedol hokejistov
Vítkovíc. „Uzavreli sme s ním
kontrakt na dva roky,“ potvrdil
prezident MHK 32 Vladimír
Poliak.

Mojmír Trličík je skúsený
kouč s dvadsaťročnou praxou.
Ako asistent trénera pomohol
českému národnému tímu zís-
kať na Olympijských hrách v Tu-
ríne v roku 2006 bronzové me-
daily. Štyri sezóny trénoval čes-
kú reprezentáciu do 20 rokov.
Do mikulášskeho tímu chce po-
sily. „Mám predstavu o štyroch
alebo piatich nových hráčoch.
Potrebujeme jeden silný troj-
členný útok, jedného top obran-
cu a jedného nadpriemerného
obrancu,“ načrtol pripravované
zmeny Trličík. Jeho asistentom
bude bývalý slovenský hokejový
reprezentant Pavol Paukovček.

Od 1. apríla má MHK 32 aj
nového riaditeľa. Na tento post
nastúpil Ľubomír Bubniak. V sú-
vislosti s personálnymi zmenami
schválili poslanci mestského za-
stupiteľstva v Liptovskom Miku-
láši navýšenie základného ima-
nia akciovej spoločnosti MHK
32 o 3 milióny korún. „Tieto pe-
niaze pomôžu vyrovnať stratu
z predošlých rokov a splatiť
dlhodobé záväzky klubu,“ vy-
svetlil primátor Liptovského Mi-
kuláša Ján Blcháč. „Teraz bude
ľahšie získať nových hráčov, ale
aj sponzorov. Predpokladám,
že nasledujúca sezóna bude
pre fanúšikov mikulášskeho ho-
keja príťažlivejšia a dlhšia,“ po-
dotkol.

Vlani mesto vložilo do hoke-
jového klubu 1,5 milióna korún
a stalo sa jeho 50-percentným
vlastníkom. Zároveň získalo
vplyv na riadenie a kontrolu čin-
nosti klubu. Základné imanie
MHK 32 má dnes hodnotu 9
miliónov korún.

Najprestížnejším podujatím
tohtoročnej vodáckej sezóny
v Areáli vodného slalomu On-
dreja Cibáka v Liptovskom Mi-
kuláši bude jubilejný 60. ročník
Medzinárodného tatranského
slalomu. Trojdňové podujatie sa
začne v piatok 16. mája a vy-
vrcholí 18. mája. Pre sloven-
ských kajakárov i kajakárky to
budú posledné - a možno aj roz-
hodujúce - nominačné preteky
na Letné olympijské hry v Číne.

„Ak sa o postupujúcich me-
dzi Jánom Šajbidorom a Petrom
Cibákom a medzi Elenou Kalis-
kou a Janou Dukátovou neroz-
hodne 3. a 4. mája na kanáli
v Čunove, bude Tatranský sla-
lom kľúčovou bitkou o letenky
do Pekingu,“ potvrdil prezident
Slovenského zväzu kanoistiky
na divokej vode Ivan Cibák.

Spomedzi mužov je po aprí-
lových, prvých nominačných
pretekoch v Holandsku bližšie
k vytúženému cieľu Peter Cibák.
Jeho najväčší súper kajakár Ján
Šajbidor však flintu do žita nehá-
dže. „Cítim, že mám dobrú for-
mu. Preto verím, že v Čunove
zvrátim situáciu vo svoj pro-
spech. Natrénoval som dosť.
Dúfam, že o mojom postupe sa
rozhodne až tu, v Liptovskom
Mikuláši,“ zaželal si úradujúci

majster Európy krátko pred Lip-
tovským slalomom, ktorého de-
jiskom bol v posledný aprílový
víkend mikulášsky vodný kanál.

Medzi kajakárkami je situácia
podobná. O krok bližšie k olym-
piáde je zatiaľ Jana Dukátová. „Po
návrate z Holandska som najviac
času trávila na vode v Čunove,“
prezradila Elena Kaliská. „Každý
pretek je iný. Z prvej prehry si ne-
robím psychickú traumu. Myslím,
že to bude ešte pekný a zaujíma-
vý súboj,“ skonštatovala.

Účasť na Tatranskom slalo-
me prisľúbilo 15 krajín. Potvrdil
to Ivan Cibák. „Ťahákom akcie
bude veľký súboj medzi našim
olympijským víťazom Michalom
Martikánom a dvojnásobným
olympijským šampiónom z Fran-
cúzska Tonym Estanguetom,“
dodal. Obaja pretekári sú dlho-
ročnými rivalmi a na medziná-
rodných vodáckych podujatiach
si často vymieňajú pozície na pr-
vých dvoch priečkach. (JKK)

Novým trénerom hokejistov je Trličík
V sezóne 2007/2008 odo-

hrali mikulášski hokejisti 54 extra-
ligových zápasov, v ktorých získa-
li len 38 bodov a skončili na pred-
poslednom 11. mieste. „S týmto
stavom nie sme spokojní. Ak sa
nám podarí vyplniť hráčske me-
dzery, naším cieľom bude dostať
sa v najbližšej sezóne do play-
off,“ vyhlásil prezident klubu.
„Chceme stabilizovať pomery
v tíme a doplniť káder podľa pred-
stáv nového trénera. Urobíme
všetko pre to, aby sme sa vyšvihli
medzi najlepšiu osmičku,“ dodal
Ľubomír Bubniak. Príprava na
novú hokejovú sezónu sa v MHK
32 začala 28. apríla. (JKK)

Jubilejný Tatranský slalom 
bude strhujúci

Pozvánky
EUROPEAN QUADRILLE
DANCE FESTIVAL 2008
Tancovanie štvorylky

Jedinečný medzinárodný pro-
jekt je založený na synchronizo-
vanom tancovaní štvorylky. 

Námestie osloboditeľov 
16. mája 2008

10,30 h. Sprievodné podujatia
Liptovského tanečné-
ho centra LM

11,45 h. Otvorenie Európske-
ho tanečného festiva-
lu štvorylky

12,00 h. Predvedenie štvorylky

MÍĽA PRE MAMU
v sobotu 10. mája 2008

o 16.00 h. na Námestí mieru
Pozývame všetkých, ktorí chcú
pre svoju mamu prejsť symbolic-
kú míľu, teda 1,6 kilometra. Zú-
častniť sa môže každý, či už
s kočíkom, peši, na korčuliach,
na bicykli, alebo na vozíčku.
Registrácia na Námestí mieru
od 15.45 h.
Podujatie bude sprevádzať bo-
hatý kultúrny program: vystúpe-
nia detských tanečných, hu-
dobných a speváckych súborov
i jednotlivcov, tvorivé dielničky,
detské animácie, súťaže, predaj
výrobkov a prezentácia činnosti
materského centra a partnerov.

Informácie nájdete na:
www.materskecentra.sk,
mczornickalm@azet.sk, 

TČ: 0903 520 999, 
0902 950 401, 0904 227 172

KINEMATOVLAK
Celodenné bezplatné premie-
tanie rozprávok a filmov pre deti
a mládež. 

7. mája 2008 od 8,00 hod.
Železničná stanica L. Mikuláš

Dopoludnia sú premietania re-
zervované pre školy, poobede
sú voľne prístupné širokej verej-
nosti.

Viac informácií na:
www.cd.cz/kinematovlak,

www.czc.sk, www.zlinfest.cz

Silvester
Štric 

Narodený
23. októb-
ra 1924
v Sklenom,
okres Tur-
čianske Te-
plice. Do-
m é n o u
jeho tvorby
bol Liptov. Zameral sa naj-
mä na dokumentáciu pre-
mien mesta, v ktorom žil.
Jeho starou a nehrdzavejú-
cou láskou bol však šport
a najmä vodný slalom. Dlhé
roky bol nielen dokumentá-
torom, ale aj organizátorom
vodáckych podujatí. Foto-
grafovanie mu prirástlo
k srdcu a v Liptovskom Mi-
kuláši mal 3 výstavy fotogra-
fií „Kedysi Liptovský Mikuláš
a okolie“, „Z dejín športu
Horného Liptova“ a pri príle-
žitosti Svetového stretnutia
Liptákov „Premeny Liptova“.
A tak ja už naposledy života
knihu zavieram,
písanú srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej posledný čier-
nym písmom hlása,
že život človeka sa skončil …

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ 
Sobota 17. mája 2008

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sú vstupy do múzeí a galérie v L. Mikuláši zdarma.
Múzeum Janka Kráľa

nočná prehliadka múzea: Noc v múzeu – Múzeum vo mne.
Vstupy do múzea o 20.00 a 22.00 hodine.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši 
Nočná prehliadka múzea: Cesta nočným pralesom

Výstava: Amazónia verzus svet
Súťaž preteky švábov cez prekážky

Voľný vstup do expozície: Kras a jaskyne Slovenska 
Vstupy o 18.00, 19.00, 20.00,21.00,22:00,23.00 hod.

GASTROFEST LIPTOV-TATRY
v L. Mikuláši 16. – 17. mája

Dom kultúry a Synagoga 
od 10.00 - 18.00 hod. 

Príďte si pochutnať 
na slovenských a českých 
špecialitách i špecialitách 
medzinárodnej kuchyne!
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Medzi najvýznamnejšie medzníky
histórie mesta Liptovský Mikuláš
patria aj udalosti z 1. mája 1918.
V tomto roku si pripomíname ich
90. výročie. 

Základ prvomájových tradícií
položil medzinárodný socialistic-
ký kongres 14. júla 1889 v Paríži
a predtým udalosti 1. mája 1886
v Chicagu (USA). Generálnym
štrajkom robotníci Severnej Ame-
riky usilovali dosiahnuť osemho-
dinový pracovný čas a iné sociál-
ne výhody. Brutálny policajný zá-
sah proti štrajkujúcim si vyžiadal
veľa zranených a následný vy-
konštruovaný súdny proces proti
odborárskym predákom a vyne-
sené rozsudky smrti vyvolali ne-
smierne pohoršenie na celom
svete. Robotnícky zväz USA roz-
hodol, že tento deň bude na pa-
miatku týchto udalostí vyhlásený
za sviatok s tým, že v tento deň
sa budú konať aj v iných kraji-
nách sveta robotnícke demon-
štrácie. Účastníci parížskeho
kongresu, ktorý sa konal roku
1889, predložili návrh, aby sa
tento deň oslavoval každoročne
ako sviatok mieru, pokoja a poro-
zumenia, ako sviatok práce.

V našom meste sa tak stalo už
1. mája 1890, kedy kožorobotní-
ci aj napriek zákazu manifestovať
a žandárskemu a vojenskému zá-
sahu nenastúpili 1. mája do prá-

ce a žiadali skrátiť pracovnú
dobu a zaviesť pracovný pokoj
v nedeľu a vo sviatky predpolud-
ním. Pre nesplnenie týchto po-
žiadaviek štrajk pokračoval. 3.
a 4. mája sa viedli na slúžnov-
skom úrade v meste rokovania
medzi robotníkmi a zamestnáva-
teľmi a 4. mája bola dosiahnutá
dohoda, ktorá robotníkom pri-

niesla úspech. Prvomájové osla-
vy sa potom až do začiatku 1.
svetovej vojny uskutočňovali kaž-
doročne.

Slávny mikulášsky 1. máj
1918 mal určujúci vplyv na ďalší
politický vývoj na Slovensku
a zohral dôležitú úlohu pri vytvá-
raní spoločného štátu Čechov

a Slovákov. Organizátormi prvo-
májovej manifestácie na nádvorí
Čierneho orla boli Pavel Benko,
Michal Korman, Ján Kusenda,
Ján Maršalko a ďalší. Za hlavné-
ho rečníka si pozvali rodáka z Li-
skovej - hlasistu Dr. Vavra Šrobá-
ra. Už 15. apríla 1918 oznámili
organizátori slúžnovskému úra-
du v meste, že chcú pri príleži-

tosti 1. mája usporiadať pochod
mestom z Vyšného Huštáka cez
Vrbicu, Nižný Hušták a Mýto
k Čiernemu orlu, na nádvorí kto-
rého bude zhromaždenie. Hlav-
ný slúžny to vzal na vedomie, ale
usporiadateľov zaviazal najprís-
nejšou osobnou zodpovednos-
ťou za manifestáciu a zhromaž-

denie. Svojho zástupcu, slúžne-
ho Alberta Joóba – Fancsalyho,
poveril zúčastniť sa na podujatí
vo funkcii vrchnostenského ko-
misára. Na akciu upozornil aj
miestne žandárske veliteľstvo,
od ktorého žiadal 3 hliadky. Po
sprievode na nádvorí Čierneho
orla prečítali rezolúciu zoštylizo-
vanú Dr. Vavrom Šrobárom, kto-
rá vychádzala aj zo Žiadostí slo-
venského národa z 10. mája
1848, vyhlásených v našom
meste.

Rezolúcia mala 6. bodov.
V prvom žiadali účastníci vlády
štátov bojujúcich v 1. sv. vojne,
aby „...uzavreli mier spravodlivý
a trvanlivý, zakladajúci sa na
poctivom riešení zahraničných
aj vnútorne politických otázok,
mier, ktorý zabráni vzplanutiu
nových vojen a prinesie žiada-
ný pokoj a slobodu všetkým ná-
rodom Európy“.

Posledný 6. bod, obsahujúci
požiadavku osemhodinového
pracovného času zaisteného zá-
konom, končil slovami: „Žiada-
me rovnosť vo všetkom, nielen
na bojištiach, kde ide o život,
ale i za bojišťami. Nech žije
všeobecné volebné právo!
Nech žije svetový mier! Nech
žije rovnosť a sloboda náro-
dov!“

Mgr. Anna Šmelková, MJK

K významným skutočnostiam, ktoré sa viažu
k histórii nášho mesta, patria aj udalosti
z mája roku 1848. Na pozvanie Jána Fran-
cisci-Rimavského a Štefana Marka Daxnera
sa zišlo na svätomikulášsko-vrbickej evanje-
lickej fare u kňaza Michala Miloslava Hodžu
10. mája 1848 viac ako 20 vedúcich osob-
ností slovenského revolučného diania pod
vedením Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava
Hurbana, aby napísali a o deň neskôr v On-
drašovských kúpeľoch prečítali prvý politic-
ký a kultúrny program Slovákov - Žiadosti
slovenského národa.

Žiadosti slovenského národa adresovali
panovníkovi (cisársko–kráľovskej hodnosti),
Krajinskému uhorskému snemu, uhorské-
mu palatínovi, uhorskej vláde a všetkým
priateľom človečenstva a národností.
V štrnástich bodoch nastolili požiadavku sa-
mostatného slovenského snemu v rámci
snemu uhorského, vytýčenie etnografic-
kých hraníc územia, ktoré obývajú Slováci
(Okolie slovenské), právo na slovenské
školstvo všetkých stupňov, používanie vlast-
ných národných farieb, zástavy, hymny, štát-
neho znaku. Národovci žiadali slovenské
úrady, vojsko, políciu, všeobecné volebné
právo pre všetkých občanov po dosiahnutí
veku 20 rokov, nielen majetných, požadova-

li slobodu slova, tlače, zhromažďovania,
spolčovania, petičnú slobodu, na uhorské
pomery nevídanú požiadavku, aby pôdu, na
ktorej pracujú, vlastnili roľníci, vyslobodenie
básnika Janka Kráľa a učiteľa Jána Rotari-
desa z väzenia (za účasť v revolúcii boli od-
súdení na smrť), prihovárali sa za to, aby ha-
ličskí Poliaci dosiahli od vlády splnenie svo-
jich oprávnených požiadaviek. Revolučné,
národné, demokratické a sociálne požia-
davky v žiadostiach znamenali nový politický
stupeň v procese formovania slovenského
národa. Mali protifeudálny charakter.

Nasledujúceho dňa - 11. mája 1848 – sa
národovci vybrali pešo z evanjelickej fary
hlavnou ulicou (neskôr pomenovanou Štú-
rova) do Ondrašovských kúpeľov, kde na
verejnom zhromaždení ľudu žiadosti prečíta-
li a vysvetľovali jednotlivé body.

Uhorská vláda odpovedala na Žiadosti
slovenského národa vyhlásením stanného
práva (štatária) vo všetkých uhorských žu-
pách a na Štúra, Hurbana a Hodžu vydali za-
tykač. Pred zatknutím ušli do Prahy, kde sa
konal Slovanský zjazd.

Žiadosti vydal kultúrno–osvetový spolok
Tatrín vo Svätom Mikuláši a vytlačili v 5 000
exemplároch v tlačiarni v Levoči. Tieto po-
roznášali na školy, úrady a fary v celom hor-

nom Uhorsku. Hoci Slováci v revolučných
rokoch 1848 – 49 nezískali národnú samo-
statnosť, nijaké represálie a prenasledova-
nie už nemohli zastaviť tok demokratických
myšlienok, ktoré vyvierali z prameňa Žiados-
tí. Na ich základe sa konštituoval moderný
slovenský národ. To je živý odkaz štúrovcov
dnešku a zajtrajšku. Mgr. Anna Šmelková

160. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa

90. VÝROČIE OSLÁV 1. MÁJA 1918

1. máj 1918, nádvorie Čierneho orla

Program osláv 160. výročia vyhlásenia 
ŽIADOSTÍ SLOVENSKÉHO NÁRODA

za účasti 
predsedu vlády SR Roberta Fica 

dňa 10. mája 2008 (sobota)

Tatrín – Tranovského ulica
9,30 – Koncert Mestského dychového

orchestra
10,00 – Slávnostné otvorenie zhromaž-

denia občanov
11,00 – Sprievod účastníkov k pamätní-

ku Žiadostí slovenského národa
Pamätník Žiadostí slovenského 

národa – Revolučná ulica
11,45 – Položenie vencov k pamätníku

Dom kultúry
15,00 – Piťo, hraj! – premiéra divadel-

ného predstavenia
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