
Spomínali sme s pietou na veľké hrdinstvá osloboditeľov mesta
Oslavy 67. výročia ukončenia 

oslobodzovacích bojov o mesto 
Liptovský Mikuláš počas II. sve-
tovej vojny si dôstojne a s pietou 
pripomenuli v stredu 4. apríla 
predstavitelia radnice, poslanci 
mestského zastupiteľstva, zástup-
covia Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov (SZPB), 
armády i Matice slovenskej, štu-
denti, členovia klubov seniorov 
a samotní pamätníci historických 
udalostí i vedenie Únie vojnových 
veteránov Slovenskej republiky.

Prítomnému zhromaždeniu pri 
pamätníku Červenej armády sa 
prihovoril zástupca primátora 
Jozef Repaský. Vo svojom prího-
vore podčiarkol, že boj za slobo-
du bol aj zápasom o demokraciu. 
Po ňom sa slova ujal predstaviteľ 
SZPB Milan Martinka. Nasledo-
valo kladenie vencov a presun  
na vojenský cintorín Háj Nicovô.

Tu sa na záver slávnostného 
aktu slova ujal primátor Alexan-
der Slafkovský. Ako povedal,  
v detstve mal rád vojnové fil-
my. Ale až neskôr si uvedomil,  
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Máj pre niekoho symbolizuje mesiac lásky 
vo všetkých jej podobách, pre iného je vyvr-
cholením jari a predzvesťou leta. Rozkvit-
nutý, zelený, slobodný, sviatočný aj všedný 
a niekedy smutný. Mesiac, ktorý začíname 
tradične oslavou sviatku práce a pripomí-
name si výročie ukončenia II. svetovej voj-
ny.  Je spojený aj so smutnými udalosťami  
–  4. mája 1919 zomrel M. R. Štefánik,  
12.  mája 2004 nás opustil básnik Ivan Lau-
čík. Jeho pamiatke je venovaná literárna 
súťaž začínajúcich autorov pod názvom 
Krídla Ivana Laučíka. Organizuje ju Liptov-
ská knižnica G. F. Belopotockého. Osamelé-
ho bežca si pripomenieme aj pri jeho hrobe 

čítaním básní v deň výročia jeho úmrtia.
1. máj 2004 bol pre nás všetkých výni-

močnou udalosťou – Slovensko vstúpilo 
do Európskej únie. Hoci prvotné nadšenie  
v niektorých momentoch vystriedalo aj roz-
čarovanie a názory sú rôzne, klady určite 
prevažujú nad zápormi. Hmatateľným vý-
sledkom je obnova škôl, výstavba kanalizá-
cií a ciest z fondov EÚ. Rekonštrukcia Štúro-
vej a Školskej ulice sa dostáva do záverečnej 
fázy a koncom mája, resp. v júni, budeme 
tieto cesty môcť využívať. Teší ma, že v tomto 
prípade sa po neľahkých rokovaniach poda-
rilo zapojiť do stavebných prác významnou 
mierou  miestnu firmu. Od budúceho čísla  

mesačníka plánujeme zaviesť novú rubriku, 
v ktorej postupne predstavíme úspešné do-
máce firmy. Viaceré z nich uplatňujú origi-
nálne technológie a majú sa čím pochváliť.

Začal som pri láske a pri nej aj skončím. 
Tento mesiac je aj symbolom stavania má-
jov na ochranu pred zlými duchmi a cho-
robami, ako prejav úcty a žičlivosti a tiež 
vážneho záujmu o dievčatá. V našom meste 
už tradične stavajú máj mládenci z folklór-
neho súboru Váh. Podporme ich a buďme 
k sebe úctiví a dobroprajní, len tak sa nám 
bude dariť lepšie.    

     Jozef Repaský,
 zástupca primátora

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

že okrem vo filmoch prezentova-
ného bojového pokriku „Hurá!“  
sa s vojnou spája aj krik ranených 
a umierajúcich. „Preto by sme  
na ich obete mali vždy pamätať,“ 

uzavrel svoj príhovor.
V bojoch o Liptovský Mikuláš 

padlo počas šesťdesiatich dvoch 
dní 4 563 československých a 
sovietskych vojakov. Sovietski 

spočívajú na vŕšku Bôrik v Žiline, 
príslušníci 1. československého 
armádneho zboru sú pochovaní 
na Háji Nicovô, leží ich tam 1 386.  
 Peter Lehotský

Na námestí sa zišli všetky generácie, 
aby vzdali hold osloboditeľom mesta

Máj je rokvitnutý mesiac
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Radnica ocenila náročnú prácu pedagógov
Presne štyristodvadsať rokov 

uplynulo vo štvrtok 28. marca  
od narodenia učiteľa náro-
dov Jana Amosa Komenského. 
Na jeho počesť ako vyjadrenie 
úcty a vďaky všetkým pedago-
gickým pracovníkom pravidelne 
koncom marca oslavujeme Deň 
učiteľov. 

V Liptovskom Mikuláši napo-
čítame takmer tri desiatky škol-
ských zariadení. Dvadsaťtri za-
mestnancov z týchto zariadení 
sa rozhodlo vedenie mikulášskej 
radnice oceniť pamätným listom 
a vyjadriť tak vďaku za ich vytrva-
lú a náročnú prácu.

„Našich pedagógov sme oce-

Zoznam ocenených pedagógov
PaedDr. J. Lichardus, riaditeľ 

(ZŠ J. Kráľa), prof. Ing. Vladimír 
Bella, CSc., vysokoškolský pe-
dagóg, vedúci katedry (Aka-
démia ozbrojených síl gen. 
M. R. Štefánika), Ing. Radoslav 
Forgáč, PhD., vysokoškolský 
pedagóg (Bankovní institut 
vysoká škola), RNDr. Stanislav 
Jurečka, PhD., vysokoškolský 
pedagóg (Žilinská univerzita), 
PaedDr. Tatiana Antošková, 
učiteľka (GMMH), Ing. Jana Če-
fová, učiteľka (HA), Ing. Lenka 
Moravíková Fiačanová, učiteľ-
ka (OA), Ing. Zuzana Lovásová, 
učiteľka (SOŠ polytechnická), 
Mgr. Oľga Rossová, učiteľka 
(Str. zdrav. škola), Ing. Milan 
Šuverík, zástupca RŠ (SOŠ sta-
vebná), Mgr. Zlatica Gajdošová, 

učiteľka (ZŠ Okoličianska), Mgr. 
Viera Guráňová, učiteľka (ZŠ 
Čs. brigády), Mgr. Zuzana Pio-
varčiová, učiteľka (ZŠ Nábrežie 
Dr. A. Stodolu), Mgr. Anna Trie-
bušníková, učiteľka (ZŠ MRM), 
Mgr. Božena Turajová, učiteľka 
(ZŠ DC), Mgr. Alena Žembero-
vá, učiteľka (ZŠ J. Kráľa), Mgr. 
Milica Podstrelencová, učiteľ-
ka (ZUŠ), Mgr. Jana Homolová, 
učiteľka ZŠ (Apoštola Pavla), 
Ing. Jana Mudroňová, učiteľka 
(ESŠ), Vlasta Liptáková, učiteľ-
ka (MŠ Palúčanská), Bc. Iveta 
Lorinczová, učiteľka (MŠ 4. 
apríl), Mária Navrátilová, (MŠ 
Vranovská), Monika Pavlovová, 
učiteľka (MŠ Komenského), Bc. 
Bibiana Šmeringaiová, učiteľka 
(MŠ Dr. A. Stodolu)

Autorizovaný 
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ňovali na základe návrhov ich 
kolegov. Tí poznajú ich prácu 
najlepšie. Ocenení sú tak buď 
za celoživotnú prácu, alebo  
za niečo výnimočné, čo v uplynu-
lom období dokázali. Veľmi radi 
sme sa k návrhom, ktoré vzišli  
z pedagogických kruhov, po-
znajú dosiahnuté výsledky a 
vedia ich najlepšie ohodnotiť, 
pridali,“ povedal primátor mesta 
Alexander Slafkovský.

Osobitné ocenenie si za dl-
horočnú prácu v školstve pre-
vzal riaditeľ ZŠ Janka Kráľa  
na Podbrezinách Július Lichardus.  
V minulosti pôsobil ako učiteľ  
i vedúci odboru školstva na mest-

skom úrade. Primátor i predseda 
komisie školstva Milan Trnovský 
mu vďačne za celoživotné peda-
gogické dielo potriasli pravicou. 
Tri dni predtým prevzal J. Lichar-
dus vzácne ocenenie z rúk minis-
tra školstva Eugena Jurzycu ako 
jeden z päťdesiatich pedagógov 
z celého Slovenska. Od ministra 
dostali okrem slov vďaky a chvály 
aj medailu svätého Gorazda.

„Povolanie učiteľa je skôr celo-
životným poslaním ako prácou a 
má svoje plusy aj mínusy,“ myslí 
si primátor A. Slafkovský a do-
dáva: „Všetkým pedagogickým 
pracovníkom želám, aby tých 
mínusov bolo čo najmenej.“    -ker-

Syn Kolomana Sokola navštívil mesto
Vo štvrtok 12. apríla 2012 sa  

v Centre Kolomana Sokola kona-
lo slávnostné uvedenie mono-
grafie svetoznámeho výtvarníka 
slovenského pôvodu Kolomana 
Sokola (1902 Liptovský Mikuláš 
– 2003 Tucson, Arizona, USA), 
ktorý bol jedným z najvýznam-
nejších predstaviteľov sloven-
ského výtvarného umenia a za-
kladateľom slovenskej modernej 
grafiky. Kniha, ktorú vydala Galé-
ria mesta Bratislavy vo vydava-
teľstve Slovart a na ktorej vyda-
nie prispelo aj mesto Liptovský 
Mikuláš a Spoločnosť Kolomana 
Sokola, má názov Koloman So-
kol - 100 nepublikovaných diel. 
Jej autormi sú Ivan Jánčár a Lee 
Karpiscak. 

Pri tejto príležitosti, prvýkrát 
od vzniku, navštívil Centrum Ko-
lomana Sokola aj umelcov syn 
Juraj Sokol s manželkou. Neskrý-
val dojatie a radosť z toho, akým  
dôstojným spôsobom je tvorba 

Kolomana Sokola prezentova-
ná.  Spolu s primátorom mesta 
Liptovský Mikuláš Alexandrom 
Slafkovským a spoluautorom 
knihy Ivanom Jančárom knihu 
symbolicky pokrstili netradične 
zemou zo slovenského Liptova  a 
americkej Arizony.

Publikácia je v predaji v Centre 
Kolomana Sokola, v Galérii mes-
ta Bratislavy a v sieti vybraných 
kníhkupectiev.

 -gaž-
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Aprílové mestské zastupiteľstvo v skratke

Dom služieb sa bude predávať 
novým spôsobom

Dve kolá verejnej obchodnej 
súťaže na predaj Domu služieb 
zatiaľ zaujali štyroch potenci-
álnych kupcov. Tí si vyžiadali 
súťažné podklady, v stanovenej 
lehote však nepredložili svoje 
cenové ponuky. Preto poslan-
ci rozhodli o novej vyvolávacej 
cene a ešte prepracovanejšom 
postupe pri ponúkaní tejto 
mestskej nehnuteľnosti.

Opakované inzerovanie preda-
ja v renomovaných slovenských 
periodikách Hospodárske novi-
ny a Trend, zaradenie informácie 
na asi stovku realitných inter-
netových portálov bude preto  
v treťom kole verejnej obchod-
nej súťaže rozšírené aj o ďalší 
spôsob predaja. Poslanci sa 
uzhodli, že budovu v centre  
s priľahlým parkoviskom a trž-
nicou pomôže mestu hľadať  
aj realitný maklér. 

Ak celý objekt predá, ako od-
menu dostane rozdiel medzi 
vyvolávacou cenou mesta a sku-
točnou sumou, za ktorú pre dom 
služieb nájde reálneho kupca. 
Zastupiteľstvo odsúhlasilo ako 
novú vyvolávaciu cenu 1,7 mil. 
eur, pričom oproti druhému 
kolu súťaže znížili poslanci iba 
cenu stavby Domu služieb. Cena 
za pozemky ostala rovnaká, pre-
tože poslanci si uvedomujú ich 
hodnotu a využiteľnosť. V roku 

2010 vtedajší primátor Ján Bl-
cháč podpísal s jedným investo-
rom o Dome služieb memoran-
dum, na základe ktorého malo 
mesto získať iba asi milión eur.  
K transakcii nakoniec ale nedo-
šlo.

Na rovnakom mechanizme 
predaja prostredníctvom maklé-
ra ako pri Dome služieb sa 
uzniesli poslanci aj v prípade bu-
dovy, v ktorej sídlil Bytový pod-
nik. V treťom kole je minimálna 
cena oproti prvému nižšia o asi 
štvrtinu, maklér dostane polovi-
cu rozdielu medzi minimálnou a 
vysúťaženou cenou. Nový ma-
jiteľ bude preto musieť zaplatiť 
mestu minimálne 750-tisíc eur.

„Máme záujem predať Dom 
služieb i druhý objekt takým 
investorom, ktorí im dajú zmys-
luplnú funkčnosť a oživia tým 
centrum mesta. Aby pešia zóna 
a celé námestie žili, veď sú mŕt-
ve,“ vyjadril sa poslanec Dušan 
Vinčúr.

Ďalšou novinkou spojenou  
s oboma predajmi je aj povin-
nosť mesta zverejniť ponuky 
aj na zahraničných realitných 
trhoch. Rozšíri sa tým okruh bu-
dúcich investorov.

Tretie kolo oboch obchodných 
súťaží sa začalo 16. apríla. Obál-
ky s cenovými ponukami budú 
otvorené na konci júna.            -red-

Poslanci rokovali o aktuálnych 
témach dotýkajúcich sa fungo-
vania mikulášskej samosprá-
vy opäť vo štvrtok 12. apríla. 
Kvôli odchodu zamestnankyne 
z mestského úradu bolo po-
trebné zvoliť nového tajomníka 
komisie kultúry a partnerských 
vzťahov. Túto funkciu môže za-
stávať podľa pravidiel iba za-
mestnanec mesta. Schválená  
do nej bola Dana Guráňová, ve-
dúca útvaru mládeže, športu a 
kultúry. 

Členovia zastupiteľstva schváli-
li aj úpravu platu primátora, kto-
rý sa odvíja od výšky priemernej 
mzdy v národnom hospodár-
stve. Tá sa medziročne zmenila, 
a tak Alexander Slafkovský bude   
poberať 3 153 eur. „Je to stále 
menej, ako mal jeho predchod-
ca v roku 2010,“ povedal v disku-
sii Dušan Vinčúr.

Zastupiteľstvo schválilo aj 
názvy trinástich nových ulíc. 
Prijalo aj zásady organizovania 
občianskych obradov, vypoču-
lo si správu o sociálnej pomoci  
v kompetencii mesta, informá-
ciu o činnosti klubov seniorov, 
detských jaslí či komunitného 
centra v Hlbokom. Poslanci od-
súhlasili aj zlúčenie obchodných 
spoločností mesta TV Liptov, 
s.r.o., a Televízia Liptov, a.s., pri-
čom nástupníckou spoločnos-
ťou bude akciová spoločnosť. 

„Zlúčenie prinesie zjednodu-
šenie riadiacich a  administra-
tívnych procesov týkajúcich  
sa vysielania televízie, sprehľad-
nenie finančných tokov a súvi-
siacu úsporu nákladov,“ vysvet-
lil poslancom štatutár akciovej 

Prokuratúra súhlasí s názorom mesta
Poverený prokurátor informo-

val vedenie mesta Liptovský 
Mikuláš, že podal obžalobu voči 
Jánovi G. staršiemu, Martine  
K. a Jánovi G. mladšiemu. Sú-
dení majú byť za porušovanie 
povinnosti pri správe cudzieho 
majetku, poškodzovanie veriteľa  
a za poškodzovanie cudzích práv. 
Tieto trestné činy sa majú týkať 
spoločnosti Tatra Development 
Group, a.s. (TDG), ktorá vybudo-
vala a od roku 2003 prevádzko-
vala najväčší celoročný sloven-
ský akvapark Tatralandia. Mesto 

malo v spoločnosti približne  
10 % akcií.

Martina K. ako predseda pred-
stavenstva a Ján G. mladší ako 
podpredseda predstavenstva 
spoločnosti TDG mali v roku 
2005 uzatvárať pre spoločnosť 
nevýhodné zmluvy. Plynuli  
z nich účelové a nerealizovateľ-
né záväzky, za neplnenie ktorých 
boli vysoké zmluvné pokuty. 
Zmluvné strany si začali uplat-
ňovať svoje nároky prostredníc-
tvom exekučných konaní.

 -red-

spoločnosti Peter Lehotský. Prax 
totiž ukázala, že v roku 2009 za-
loženie ďalšej spoločnosti pod 
hlavičkou TV Liptov priniesla na-
priek plánom iba zbytočné kom-
plikácie a náklady pre mesto.

Hlavná kontrolórka JUDr. Bibia-
na Kuchárová, predložila  na  za-
sadnutie MsZ  správu o výsledku 
kontroly „Kontrola dodržiavania 
Zásad hospodárenia s majet-
kom mesta Liptovský Mikuláš, 
procesu obchodných verejných 
súťaží realizovaných spoločnos-
ťou Bytový podnik Liptovský 
Mikuláš a.s. postupu v súlade  
s platnou legislatívou a zákona 
o štátnej pomoci za obdobie  
od 1.7.2007 do 31.12.2010.“

 Kontrolou bolo zistené, že By-
tový podnik Liptovský Mikuláš, 
a.s. realizoval obchodné verejné 
súťaže na základe uzatvorenej 
Mandátnej zmluvy s mestom  
Liptovský Mikuláš zo dňa 
16.6.2009. Bytový podnik v  ob-
dobí od 1.7.2007 do 16.6.2009  
t.j. dátum  uzavretia  Mandátnej 
zmluvy s mestom  nevykonával 
verejné obchodné súťaže na od-
predaj majetku mesta.                               

 Za kontrolované obdobie bolo  
zrealizovaných  21 obchodných 
verejných súťaží na odpredaj 
nehnuteľného majetku, keď 
kontrolou bol zistený nedo-
statok, že v období od 22.5. do 
31.10.2009 nebola v tom čase 
aktuálnym primátorom mesta 
vymenovaná komisia na každú 
jednu obchodnú  verejnú súťaž 
v zmysle Zásad hospodárenia  
s majetkom mesta  v rozhodujú-
com období, ale obchodné sú-
ťaže realizovala  jedna komisia.   

Určité nedostatky boli zistené 
aj  pri vyhlasovaní podmienok  
obchodných verejných súťaží, 
konkrétne v podmienkach sú-
ťaže boli stanovené iné termíny 
na uzavretie kúpnych zmlúv 
ako to bolo v Zásadách hos-
podárenia s majetkom mesta. 
U štyroch predajov nehnuteľ-
ností bolo zistené, že v dôsled-
ku nedostatočnej propagácie 
predaja nehnuteľností mesta a 
neskúmania podmienok pre po-
skytnutie štátnej pomoci došlo 
k poskytnutiu minimálnej štát-
nej pomoci podnikateľom, ktorí 
nehnuteľnosť kupovali. 

Schválenie nových vyvoláva-
cích cien Domu služieb a býva-
lého objektu Bytového podniku 

v treťom kole obchodných súťa-
ží bol ďalším bodom rokovania. 
Poslanci schválili krátkodobé 
prenájmy dvoch menších po-
zemkov, venovali sa aj žiadosti 
Kanoe Tatra Klubu, ktorý pre-
vádzkuje vodný areál na Nábre-
ží. 

Kanoisti kvôli vybudovaniu 
protipovodňovej hate na Váhu 
a ďalšiemu rozvoju športu i sa-
motného areálu majú záujem 
zobrať do prenájmu aj menši-
nový podiel pozemkov mesta. 
Väčšinu pozemkov totiž vlastnia. 
Po diskusii sa poslanci k návrhu 
na prenájom kanoistom vrátia 
podľa všetkého už na májovom 
zastupiteľstve.  

 -red-
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Karolína Turková, Juraj Druska, 
Veronika Gažíková, Viktor Gažík, 
Emma Miklášová a Jakub Gažík  
sú majstrami Slovenska v šachu pre 
rok 2012. Tretie miesto získala Kris-

tínka Šubjaková. 
V sobotu 17. marca sa šachové ná-

deje z celého Slovenska presunuli 
do Ľubovnianskych kúpeľov, kde  
začali Majstrovstvá Slovenska mlá-

Zadný rad: Juraj Druska, Karolína Turková. Vpredu: Veronika Gaží-
ková, Kristína Šubjaková, Emma Miklášová, Jakub Gažík, Viktor Gažík  

Liptovská šachová škola získala šesť zlatých medailí a jednu bronzovú 

Hudobný odbor
prijímacie pohovory 16.- 17. mája 
od 14,00-17,00 hod. na ul. M.M.
Hodžu 5
prípravné hudobné štúdium, hra 
na: husle, viola, violončelo, kontra-
bas, cimbal, klavír, organ, cirkevná 
hudba,  akordeón, heligónka, gitara, 
basová gitara, flauta priečna-zobco-
vá-altová, klarinet, trúbka, lesný roh, 
spev, zborový spev, hra v tanečnej a 
jazzovej skupine, kompozícia, bicie 
nástroje

tanečný odbor
prijímacie pohovory  16. mája od 
14,00-17,00 hod. na ul M.M.Hodžu 5
(prijímacie pohovory na TO v MŠ 
Podbreziny Agátova ul. 10. mája  
od 14,00-17,00 hod.)
prípravné tanečné štúdium, klasický 
tanec, ľudový tanec, moderný tanec, 
moderný scénický tanec, súčasný ta-
nec, tanečná prax, dejiny tanca
výtvarný odbor
prijímacie pohovory 16. - 17. mája 
od 14,00 - 17,30 hod. na ul. Pišútova 3                                                                        

kreslenie, maľovanie, grafika, typo-
grafia, grafický design, textil, akcie 
a projekty viazané na plochu, kera-
mika, tvorba šperku a odevu, práca  
s fotografiou, PC grafické aplikácie
Upozornenie: Priniesť 10 výtvarných 
prác uchádzača o štúdium. Na výber 
sú dva časové termíny. Prvá prijí-
macia skúška začína o 14,00 a trvá  
do 15,30 hod. a druhá prijímacia 
skúška je od 16,00-17,30 hod. Je po-
trebné si doniesť výtvarné potreby  
a prezúvky. 

Literárno-dramatický odbor
prijímacie pohovory 16. - 17. mája 
od 14,00-17,00 hod. na ul. Pišútova 3
prípravné dramatické štúdium,  dra-
matická príprava, dramatika a sloves-
nosť, pohyb, štúdium rolí a umelecký 
prednes, práca v súbore, základy dra-
matickej tvorby, dejiny dramatickej 
tvorby, fonetika
Ďalšie informácie získate osobne na 
riaditeľstve ZUŠ J.L.Bellu na Hodžo-
vej 5, na t.č. 56 215 80, resp. na www.
liptov.sk/zus v rubrike podujatia.

Rozvoj osobností mladých Eu-
rópanov je projekt s názvom Be 
A European Star – Buď hviezdou 
Európy. Spadá pod program celo-
životného vzdelávania Comenius. 
Ide o program multilaterálnych 
partnerstiev škôl. Jeho hlavným 
cieľom je formovať charakter štu-
dentov a učiteľov prostredníctvom 
medzinárodnej spolupráce. Štu-
denti a ich vyučujúci pracujú  
na dvanástich rôznych oblastiach 
života, ktoré sú reprezentované 
dvanástimi hviezdami vlajky Eu-
rópskej únie. Sú nimi zemepis a 
príroda, ekológia a životné prostre-
die, dejiny, tradície, umenie, zvyky 
a konzum, zdravý životný štýl, tu-
rizmus, transkulturálne vzdeláva-
nie, dobrovoľnosť a solidarita, deti  
so špeciálnymi potrebami.

Projekt má pomôcť študentom, 

učiteľom a aj ich miestnym komu-
nitám porozumieť tomu, že naše 
rozdiely môžu byť pre nás zdrojom 
pochopenia a obohatenia. Kultu-
rálne a jazykové rozdiely sú v EÚ 
faktom. Projekt môže byť jedným 
z najlepších spôsobov, ako naučiť  
žiakov a učiteľov, že rôzne kultúry, 
etnické skupiny a náboženská vie-
ra sú súčasťou európskeho dedič-
stva a dávajú možnosť byť jednot-
ným v tejto odlišnosti.

Na projekte s nami pracujú dve 
partnerské školy. jedna z Dánska, 
druhou partnerskou školou je ško-
la zo Švédska. Práca na projekte  
sa začala v septembri 2011 a bude 
trvať do júna 2013.

Súčasťou projektu sú stretnutia 
žiakov a vyučujúcich partnerských 
škôl v jednotlivých krajinách, do-
posiaľ boli tieto stretnutia dva.

Žiaci z Dánska navštívili Základnú školu Čs. brigády

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu Liptovský Mikuláš
oznamuje, že v školskom roku 2012/13 otvára nasledovné predmety: 

deže v šachu. Prezentovalo  sa 190 
hráčov, z toho 20 hráčov z  Liptov-
skej šachovej školy (LŠŠ). V sobotu 
24. marca sme sa dozvedeli mená 
šiestich víťazov v dievčenských 
kategóriách a šiestich víťazov  
v chlapčenských kategóriách. Pres-
nú polovicu zlatých medailí získali 
hráči a hráčky  Liptovskej šachovej 
školy.

V najstaršej kategórií dievčat 
bojovala Karolína Turková. Pred 
Majstrovstavmi Slovenska upred-
nostnila Karolína maturitné povin-
nosti. Včas však prehodila výhybku 
na šach a svoju kategóriu dokázala 
vyhrať  bez prehry v súťaži. 

Oveľa ťažšie to mal vo svojej ka-
tegórii Juraj Druska. Súťaž tu bola 
veľmi vyrovnaná.  Juraj vo svojich 
partiách hral veľmi ostré pozície. 
Prehral síce jednu partiu, ale až  
v siedmich dokázal zvíťaziť. Karo-
lína Turková i Juraj Druska patria 

dlhodobo k špičke slovenského 
mládežníckeho šachu, no majstra-
mi Slovenska ešte neboli. 

V kategórii do 14 rokov sa očaká-
valo prvé miesto od vicemajsterky 
Európy Veroniky Gažíkovej. Zvíťa-
zila s náskokom, nikoho nenechala 
na pochybách, že titul je v správ-
nych rukách.

Ďaleko viac musel bojovať o prvé 
miesto Viktor Gažík. Partia s jeho 
najväčším konkurentom Jergušom 
Pecháčom zo Žiliny skončila remí-
zou a rozhodovali partie s ďalšími 
hráčmi. 

V kategórii do 10 rokov príjem-
ne prekvapila Emma Miklášová. 
V prvých dvoch kolách porazila  
favoritky. Zvládla aj partiu v pred-
poslednom kole a bez prehry vy-
hrala svoju kategóriu. V najmladšej 
kategórii chlapcov v boji o titul 
bojovali náš Jakub Gažík a Jakub 
Šošoviška z Bratislavy.  -lšš-

Prvým bolo stretnutie vyučujú-
cich v novembri 2011 v Dánsku, 
kde sme rozplánovali prácu na 
projekte. Stretnutie na Slovensku 
je druhým stretnutím. Prebieha  
v troch častiach, v polovici apríla 
prišla prvá skupina z mesta Her-
lev pri Kodani v Dánsku. Skupina 
zo Švédska príde v máji. Ďalšie 

stretnutie sa uskutoční v septem-
bri vo Švédsku, kam vycestuje nie-
koľko našich vyučujúcich a žiakov.

V roku 2011 bolo schválených 
približne 80 projektov Comenius, 
len dve školy na Slovensku sa pod-
ujali na koordináciu programu. 
Naša škola je jednou z nich.

 Jana Bobríková, ZŠ Čs. brigády
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Začala sa rekonštrukcia Tomášikovej ulice, bude krajšia

Stavebné práce v centre Liptovského Mikuláša pokračujú podľa plánu

Nevyhnutné rozkopávky v Palúdzke

skúška sirén
V piatok 11. mája 2012    

o 12.00 hod. bude v Liptov-
skom Mikuláši vykonaná 

kontrola skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva dvojminútovým 

stálym tónom sirén.

V súvislosti s rekonštrukčný-
mi prácami centrálnej mestskej 
zóny, ktoré významne zmenia 
vzhľad Školskej ulice, Tranov-
ského uličky, časti Námestia 
osloboditeľov a Štúrovej ulice sa 
vedenie mesta rozhodlo opraviť  
aj Tomášikovu ulicu.

„Bola už vo veľmi zlom stave, 
a keďže je priamo napojená  
na Štúrovu ulicu a vedie k bu-
dove okresného súdu, našli sme 
v mestskom rozpočte peniaze 
na jej opravu,“ hovorí patrón re-
konštrukcie centrálnej mestskej 
zóny, zástupca primátora Jozef 

Repaský. Ak by vraj ostala Tomá-
šikova ulica v pôvodnom stave, 
bola by zlým zátiším na pozadí 
vynovenej Štúrovej ulice.

Za peniaze občanov je tak re-
alizovaná Verejnoprospešnými 
službami investícia za asi 46-ti-
síc eur. Dĺžka opravovanej ulice  
je 54 metrov, šírka takmer sedem 
metrov. V priebehu mája bude 
položená nová vozovka zo živič-
ného asfatobetónu a vybudova-
ný chodník zo zámkovej dlažby. 
Do polovice júna budú potom 
ukončené práce súvisiace s re-
konštrukciou centrálnej mestskej 

Stavebné práce, ktorých výsled-
kom má byť nový vzhľad časti 
centra Liptovského Mikuláša  
po zime pokračujú v plnom prúde. 
Rekonštrukcia centrálnej mestskej 
zóny za necelých 1,6 mil. eur zahŕ-
ňa kompletnú výmenu vozovky  
a chodníkov na uliciach Štúrova a 
Školská, opravu časti Tranovské-
ho uličky či výmenu časti dlažby  
na Námestí osloboditeľov. 
Na investícii sa mesto podieľa pia-
timi percentami, osemdesiatpäť 
percent je krytých zo zdrojov Eu-
rópskej únie, zvyšok zo štátneho 
rozpočtu.

„S prácami sme začali 7. novem-
bra rozkopávkou Štúrovej ulice,“ 
hovorí primátor mesta Alexander 
Slafkovský. „Počas novembra a de-

cembra vymenila na svoje náklady 
Liptovská vodárenská spoločnosť 
kanalizáciu. Priebeh prác mierne 
narušilo zistenie, že podložie cesty 
tvorí rašelina a íl.“ Do tejto časti 
mesta ich naplavila rieka Váh ešte 
predtým, ako jej koryto zregulova-
li. V minulosti mal totiž Váh mean-
drovať aj časťou súčasného centra. 

Podľa primátorových slov ne-
vhodné podložie bolo treba od-
strániť a nahradiť stabilnejším 
materiálom. „Napriek tomu, že nás 
to stojí o asi 120-tisíc eur viac ako 
bol rozpočet, môžem konštatovať, 
že všetko zlé je na niečo dobré. Ra-
šelinu využijeme na rekultiváciu 
skládky pri Veternej Porube a tým 
ušetríme,“ dodáva primátor.

Po zime sa dodávateľské firmy 

Spoločnosť SPP – distribúcia, 
a.s., začala dňa 16. apríla z dô-
vodu havarijného stavu na ply-
novode budovanom v rokoch 
1986-87 v miestnej časti Palúdz-
ka nevyhnutné rekonštrukčné 
práce. Ukončenie prác, ktoré rea-
lizujú plynári na vlastné náklady, 
je naplánované na koniec mája.

Prvou ulicou, ktorá je rekon-
štrukciou dotknutá, je ulica 
Športovcov, v úseku od ul. Par-

kovej po cestu I/18. Rekonštruk-
cia bude prevedená postupne 
aj na ulici Zádvorie v úseku  
od cesty č. I/18 po ul. Mlynskú 
a následne aj na ul. Mlynskej. 
Celková dĺžka úseku, na ktorom 
bude rekonštrukcia vykonaná, je 
409 metrov.

Prosíme občanov o pochope-
nie a súčinnosť počas realizácie 
rekonštrukčných prác. 

 -rh-

pustili do ďalšej etapy rekonštruk-
cie Štúrovej ulice a začali s prá-
cami na ulici Školskej. Tá bola na 
zásadnú opravu zrelá už niekoľko 
rokov. „Ľudia sa dočkajú novej 
vozovky i chodníkov, pribudne ze-
leň. Celkovo sa tým táto časť mes-
ta stane určite krajšou,“ myslí si 
primátor. Kvôli prácam na Školskej 
ulici došlo aj k zmene pri evidencii 
motorových vozidiel. Pracovisko 
okresného dopravného inšpek-
torátu sa presťahovalo do areálu  
na Komenského ulici, v ktorom 
sídli okresné policajné riaditeľstvo.

Obnovy sa dočkala aj časť Tra-
novského uličky v časti od pešej 

zóny k evanjelickému kostolu, 
jemnou premenou prejde pýcha 
liptovskomikulášskej pešej zóny 
– Námestie osloboditeľov. „Začali 
sme s výmenou časti dlažobných 
kociek, pretože sa na nich začali 
podpisovať zub času i počasie,“ 
vysvetľuje Alexander Slafkovský.

Práce na skrášlení centrálnej 
mestskej zóny bežia podľa slov 
primátora Liptovského Mikuláša 
podľa plánu. „Počasie nám praje, 
preto verím, že do začiatku letnej 
turistickej sezóny budeme hotoví,“ 
uzatvára. Oficiálny termín dokon-
čenia rekonštrukcie je podľa pro-
jektu stanovený na 16. júna.     -leh-

zóny. „Verím, že počas tejto let-
nej turistickej sezóny i tých na-
sledujúcich bude nové centrum 

ďalším príjemným prekvapením  
a možno aj lákadlom pre turis-
tov,“ dodal J. Repaský.              -leh-

Máme trinásť nových ulíc, 
občianske preukazy vymenia zadarmo

Vo štvrtok 12. apríla odsúhlasili 
poslanci názvy trinástich ulíc. 
„Ich pomenovanie je potrebné 
kvôli novej výstavbe a predpo-
kladanej kolaudácii rodinných 
domov. Okrem toho už roky 
existujú ulice so zaužívanými – 
nie oficiálnymi názvami. Tie nie 
sú zanesené v mapách a neve-
dia ich nájsť preto ani GPS navi-
gácie. Tu bude potrebné prideliť 
súpisné a orientačné čísle podľa 
platných predpisov,“ vysvetlila 
prednostka Anna Rašiová čle-
nom mestského zastupiteľstva 
pri predkladaní všeobecne zá-
väzného nariadenia.

Pri hľadaní nových pomenova-
ní ulíc a verejných priestranstiev 
sa brali do úvahy tradície, histó-
ria mesta, jeho historické míľni-
ky či osobnosti, ktoré tu pôsobili 
a pričinili sa o jeho rozvoj. 

„Samozrejme, vychádzali sme  
v ústrety obyvateľom a pri ur-
čovaní názvov boli zohľadnené 
aj ich pripomienky a návrhy,“ 

vysvetlila prednostka. Odteraz 
tak budú občania nášho mesta 
bývať na uliciach Ondrejovej,  
Za humnami, Mateja Linčovské-
ho alebo Jahodovej. 

Občania za zmenu občianske-
ho preukazu v súvislosti s nový-
mi ulicami platiť nebudú, novú 
adresu im zapíšu bezplatne.  
Zákon ich od poplatku oslo-
bodzuje. Piatimi eurami však 
prispejú na náklady spojené  
s osadením orientačného čísla 
na ich dom. Mesto okrem toho 
vynaloží na potrebné náklady 
asi 1,9-tisíc eur.                     -red-

Práce na Tranovského ulici

Tomášikovu ulicu opravujú tiež
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Múzeu Janka Kráľa sa podarilo 
získať z grantového programu Mi-
nisterstva kultúry SR na rok 2012 
finančné prostriedky na financova-
nie dvoch svojich projektov. Jed-
ným z nich je komplexné zreštau-
rovanie vzácnych svadobných šiat 
liptovskej zemianky.

Zbierkový fond Múzea Janka Kráľa 
v Liptovskom Mikuláši zahŕňa i bo-
hatú zbierku historického textilu, 
ktorá dokumentuje najmä meštian-
sku a ľudovú módu prvej polovice 
20. storočia. Svadobné šaty liptov-
skej zemianky z poslednej tretiny 
19. storočia patria bezpochyby me-
dzi najvzácnejšie predmety tejto 
zbierky, pričom v nej reprezentujú 
krátke obdobie turnýrovej módy  
z prelomu šesťdesiatych a sedem-
desiatych rokov 19. storočia. 

Šaty Múzeum Janka Kráľa získalo 

v roku 1982 kúpou od pani A. Buj-
novej z Bratislavy, ktorá bola prav-
depodobne jedným z potomkov či 
príbuzných zemianskeho rodu Kis-
zelyovcov (Kyseľovcov, Kiszeľovcov) 
z Beňadikovej v okrese Liptovský 
Mikuláš. Príslušníci tohto rodu za-
stávali v priebehu 18.  až 20. storo-
čia rôzne významné funkcie v štát-
nej správe, Arpád II. Kiszely (1867 
– 1956) bol aj hlavným liptovským 
županom. Podľa múzejnej doku-
mentácie sú šaty datované do roku 
1871. Ich hodnotu spolu  s presným 
datovaním a priradením k pôvod-
nému majiteľovi zvyšuje i skutoč-
nosť, že sa zachovali kompletné. 

Vzácne šaty sú však vzhľadom  
na ich vek značne poškodené a zne-
čistené a vyžadujú si preto špeciál-
ne očistenie i reštaurátorský zásah. 
Keďže ide o vysoko špecializovaný 

a finančne pomerne náročný úkon, 
múzeum sa rozhodlo žiadať o finan-
cie na jeho realizáciu cez dotačný 
program Ministerstva kultúry SR. 
Projekt bol úspešný, a tak boli šaty 
v týchto dňoch prevezené do špe-
cializovanej reštaurátorskej dielne 
v Bratislave. Ich zreštaurovanie a 
zhotovenie špeciálnych výstavných 
pomôcok (figurína, turnýra) vzácnu 
múzejnú zbierku zhodnotí, zame-
dzí jej ďalšiemu poškodzovaniu a 
pomôže nám ju tak uchovať aj pre 
ďalšie generácie. V neposlednom 
rade umožní aj jej výstavnú prezen-
táciu. Po zreštaurovaní sa tak šaty 
spolu s dokumentáciou o reštau-
rovaní môžu stať východiskovým 
predmetom výstavy o liptovských 
zemianskych rodoch, prípadne  
o rode Kiszelyovcov. 
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Šaty boli jediný krát prezento-
vané na výstave Múzeum v čase  
v roku 2005. Reprezentovali tú časť 
zbierok Múzea Janka Kráľa, ktoré  
si vyžadujú nákladné reštaurovanie. 

V Železnom v roku 1902

Úspešný projekt Múzea Janka Kráľa zachráni vzácnu múzejnú zbierku

Retronávraty do obľúbeného liptovského letoviska v Železnom
V západnej časti Nízkych Ta-

tier, v závere Ľupčianskej doliny,  
na úpätí Malej Tlstej, Hrebenného 
štítu, Sennej kopy, Prievalca, Mest-
skej Hory a Hlinísk, rozprestiera 
sa neveľká lúčinná Železnianska 

kotlinka. Najvýznamnejšia oblasť 
tejto kotlinky sa nachádza okolo 
prameňa „kyslej vody“, ktorý je dô-
vodom, prečo v týchto odľahlých 
končinách nachádzali pokoj i stra-
tené zdravie nielen jednotlivci, ale 

i celé rodiny, ba stalo sa i známou 
detskou ozdravovňou. Napriek ab-
sencii akéhokoľvek luxusu, alebo 
práve preto, stalo sa Železnô obľú-
beným letoviskom poskytujúcim 
kúpeľné služby, no najmä zdravé 
horské povetrie, kľud a rodinnú at-
mosféru. Práve atmosféru starých 
čias, niečo z histórie kúpeľov i to, 
ako sa premenili na detskú ozdra-
vovňu ponúklo ďalšie stretnutie  
v „retroklube“ Múzea Janka Kráľa. 

Tí ktorí prišli na mikulášsku starú 
evanjelickú faru, si mohli vypočuť 
úryvky z dobovej tlače a literatú-
ry a pozrieť si fotografie už dávno 
zaniknutých železnianskych viliek 
a zákutí. Druhú polovicu stretnu-
tia tvorila projekcia amatérskych 
filmových záberov kamery JUDr. 
Ladislava Droppu z rokov 1936, 

1941 a 1942. Napriek kvalite zod-
povedajúcej vtedajšej technike i 
času, ktorý sa na snímkach pod-
písal, verne zachytávajú želez-
niansku atmosféru tých čias i ľudí, 
ktorí ju vytvárali. Na záberoch ožili 
členovia významných mikuláš-
skych rodín Droppovcov, Žuffov-
cov, Stodolovcov... ale i ďalší stáli 
návštevníci zblízka i zďaleka, ktorí 
v Železnom hľadali relax. Takými 
boli napríklad Dr. Ing. Peter Zaťko, 
či Anton Štefánek...

Ďakujeme pani Elene Mackovej, 
rod. Droppovej ktorá Múzeu Janka 
Kráľa filmový materiál venovala, 
všetkým, ktorí pomohli filmy iden-
tifikovať i tým, ktorí sa podieľali  
na realizácii podujatia svojim účin-
kovaním, či účasťou v hľadisku. 

 -ľr-

Tento jav sa hromadil celé desať-
ročia a nie je len špecifikom nášho 
mesta, ale stal sa problémom ce-
lospoločenským. Príčinu by sme 
mohli hľadať hlavne v zlom tech-
nickom stave krajníc našich ciest 
a po roku 1989 prudký nárast au-
tomobilov, na ktorý naše komuni-
kácie neboli pripravené. A tu bola 
aj príčina tolerantnosti voči cyklis-
tom, ktorý, ako to vždy býva, túto 
toleranciu zneužili. 

Po určitú dobu sa cyklistom  
v rámci svojej pôsobnosti veno-
vala a sporadicky stále venuje  
vo svojej činnosti štátna polícia a 
v plánovaných akciách aj polícia 
mestská, aj keď vzhľadom na okol-

nosti len do určitej hranice.
Je potrebné vidieť, že šírka pre-

važnej časti našich komunikácií 
nie je dostatočná na to, aby sa 
mohli realizovať cyklistické chod-
níky a tak priznávame, že určitá 
tolerancia voči cyklistom stále 
pretrváva a prevažne polícia pôso-
bí, a to platí hlavne u starších ob-
čanov, výchovným spôsobom, na-
pomínaním a podobne. Kategória 
najstarších sa žiaľ, stala pre nás  
v správaní sa na bicykli najproble-
matickejšou. A to aj reakciami star-
ších ľudí na napomínanie.

Mestská polícia pri svojich 
stretnutiach s občanmi, v kluboch 
dôchodcov, vysvetľuje tieto otáz-

ky aj potrebu tolerancie na ces-
tách aj voči ostatným občanom 
pohybujúcim sa v meste.

V rámci prevencie proti kriminali-
te, v časti dopravnej výchovy zase 
realizujeme projekty na zamerané 
na bezpečné správanie sa na ces-
tách.

Mesto si je vedomé situácie  
s cyklistami a preto principiálne 
hľadá riešenie na realizáciu cyklis-
tických chodníkov, ktoré v značnej 
miere môžu umožniť cyklistom 
bezpečnú jazdu a zároveň a pod-
statne zmierniť  nebezpečenstvo. 
ktoré cyklisti pre ostatných obča-
nov predstavujú. 

Aj pre nás je starý človek, rovnako 

ako dieťa, na komunikácii v dnešnej 
premávke veľkým nebezpečen-
stvom a preto je aj taká miera tole-
rancie zo strany polície voči nim.

Je nám zrejmé, že sú veľmi často 
prípady, keď dochádza k neprí-
jemným situáciám a aj k vedo-
mému zneužívaniu svojej pozície, 
hlavne u starších a znalých spolu-
občanov.

Mestská polície bude plánovať 
a realizovať akcie preventívneho 
charakteru, zamerané na kontrolu 
cyklistov, rovnako ako aj výchovné 
pôsobenie na nich, v rámci mož-
ností  ktoré sú k dispozícii, vrátane 
využitia tlače a ostatných médií.    
 -msp- 

 Cyklisti na chodníkoch sú stále rizikovým faktorom 
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Milí čitatelia,
v predchádzajúcom čísle sme vám 

prezradili, ako správne poistiť svoj 
dom, byt alebo chatu pred neže-
lanými a nečakanými udalosťami. 
Teraz vám poradíme, ako účinne 
ochrániť svoju domácnosť a ako 
sa vyhnúť veľkým škodám na ma-
jetku.

Aj v tomto prípade je najlepšou 
ochranou poistenie. Domácnosť 
tvoria všetky hnuteľné veci, kto-
ré sa nachádzajú v byte, dome 
alebo chate. Ide o  zariadenia slú-
žiace na prevádzku domácnosti 
alebo na uspokojovanie potrieb 
obyvateľov domácnosti. Ak si ich 
chcete nechať poistiť, musíte byť 

Nesprávnym poistením domácnosti môžete prísť o veľké hodnoty 
ich vlastníkmi a musia sa nachádzať  
v mieste poistenia.

Bežnou súčasťou zariadenia do-
mácnosti sú napríklad elektro-
spotrebiče, nábytok, koberce, 
umelecké predmety, počítače, 
starožitnosti, fotoaparáty, odevy, 
obuv, peniaze a cenné zbierky či 
športové potreby. Predmetom po-
istenia domácnosti však môžu byť 
aj náklady vynaložené na stavebné 
úpravy v byte alebo v dome.

Poisťovne zvyčajne poisťujú 
domácnosť balíčkovou formou.  
To znamená, že v poistke sú zahr-
nuté viaceré riziká a neželané javy, 
ktoré môžu domácnosť poškodiť. 
Nemali by medzi nimi chýbať požiar, 
výbuch, priamy úder blesku, víchri-
ca, záplavy, povodne, voda z vodo-
vodu, ťarcha snehu, zosuvy pôdy  
a skál, zemetrasenie, náraz vozidla 
či krádež vlámaním. Niektoré pois-
ťovne ponúkajú aj nadštandardnú 
ochranu domácnosti v podobe pois-
tenia proti prepätiu, atmosferickým 
zrážkam, dymu alebo vandalizmu.

Okrem základných rizík môžete do-
mácnosť pripoistiť aj proti iným ja-
vom. Najčastejšími bývajú poistenia 

skla proti rozbitiu, skrat v elektro-
motoroch domácich spotrebičov 
a poistenie automatickej pračky.

Podobne ako pri poistení nehnu-
teľností, aj domácnosť by mala 
byť poistená na takú sumu, ktorá 
zodpovedá nákladom na znovu-
obstaranie poškodených alebo 
zničených vecí. Ak poistnú sumu 
stanovíte výrazne nižšie, ako  
je skutočná hodnota vášho majet-
ku, vystavíte sa riziku podpois-
tenia. To znamená, že po poistnej 
udalosti vám poisťovňa neuhradí 
reálne náklady potrebné na za-

kúpenie rovnakých spotrebičov 
či nábytku, ale len pomernú časť 
skutočných nákladov podľa stano-
venej poistnej sumy. Za vyplatené 
peniaze si tak budete môcť kúpiť 
len lacnejšie výrobky.

Ak teda chcete účinne chrániť 
svoju domácnosť a hodnoty,  
ktoré v nej uchovávate, zamyslite 
sa nad jej poistením. Potom stačí 
už len bezplatne sa s nami pora-
diť v našom poradenskom centre 
na Belopotockého ulici 4192/4  
v Liptovskom Mikuláši.   

Marta Triznová, finančná sprostredkovateľka  
z poradenskej spoločnosti MIPS

Na základe overenia si skú-
šobného zberu vlani v de-
cembri v mestských častiach 
Demänová, Liptovská Ondra-
šová a na sídliskách 4. apríla 
a Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, 
ktorý prijali obyvatelia pozitív-
ne, pripravilo mesto Liptovský 
Mikuláš v spolupráci s nezis-
kovou organizáciou Pomocný 
anjel z Nižnej na Orave  pokra-
čovanie zbierky obnoseného 
šatstva. 

V dňoch 12. a 13. apríla bolo 
možné doniesť do Palúdzky, 
Iľanova, Ploštína a ku auto-
busovej stanici v meste ne-
potrebné šatstvo aj posteľné 
obliečky, uteráky, záclony, 
prestieradlá, metrový textil, 
deky, tkané koberce. Pri jarnej 
zbierke šatstva boli vyzbiera-
né  približne štyri tony nepo-
trebného šatstva a bielizne, 
ktoré budú ešte ďalej využité.  

Organizátori ďakujú všetkým 
darcom.                                       -žp-

Zbierka šatstva 
opäť úspešná

Seniori spomínali s jubilantom na oslobodenie mesta

Dňom 29. apríla sa končí obdo-
bie, kedy boli vyložené veľkoob-
jemové kontajnery určené pre 
objemný odpad a jarné čistenie. 
Po tomto termíne sa na plochy, 
kde boli kontajnery umiestnené, 
nesmie ukladať žiaden odpad. 

Pri tejto príležitosti opätovne 
upozorňujeme, že zber zelené-
ho odpadu určeného na kom-

postovanie sa  uskutočňuje  
od mesiaca mája do  konca 
novembra, pričom v máji a  
v novembri bude zber uskutoč-
ňovaný každý druhý (nepárny) 
týždeň. Maximálne množstvo 
zeleného odpadu od jedného 
rodinného domu je obmedzené 
na počet 5 ks vriec cca 70 l.  Preto 
je vhodné pokosenú trávu mier-

ne presušiť, odovzdaný objem 
sa v prípade väčšieho množstva 
zmenší. Vrecia so zhnitým a te-
čúcim odpadom nebudú odob-
rané. Odpad sa zbiera podľa 
určeného harmonogramu pre 
jednotlivé mestské časti. Okrem 
nedele a sviatkov je možné kaž-
dý odpad doviezť na zberné 
stredisko.   -žp-

Končí sa jarné čistenie mesta 

Pri príležitosti 67. výročia oslo-
bodenia Liptovského Mikuláša 
sa konala v Klube seniorov 1 
beseda s priamym účastníkom 
týchto udalostí plk. v. v. Jánom 
Iľanovským. Pútavou formou si 
zaspomínal na ťažké chvíle, kto-
ré prežil počas oslobodzovacích 
bojov. 

J. Iľanovský sa v týchto dňoch 
dožíva krásneho životného jubi-
lea deväťdesiat rokov a členovia 
klubu mu pri tejto príležitosti pri-
pravili prekvapenie s kultúrnym 
programom a malým posede-
ním. Nechýbali ani gratulácie od 
členov klubu.                                -ks1- Foto: Jozef Bátora
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MÔJ DOMÁCI MILÁČIK

13. 5.   
15 –18 h

Zmena programu vyhradená
VYHRAJTE AUTO NA VÍKEND www.stopshoplm.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Partneri:

Mestsky-sprav_182x124_SSLM_Domaci-milacik.indd   1 19.04.2012   13:16:09
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Zapoj sa do súťaže a vyhraj užitočné EKO CENY pre seba · svoju rodinu · svoju triedu · svoje 
mesto a zaži skvelý EKO DEŇ  vo svojom meste! viac sa dozvieš na www.ekoslovensko.eu

Hľadá sa európske mesto budúcnosti!
BUĎ EKO, BUĎ EÚ!

10:00 – 13:00 dom kuLtúrY

EURÓPSKY EKOLÓG a hry pre mladých nadšencov 
Európa, India, Mexiko  
Ekologické demonštrácie a pokusy  
Zachráňme les!, interaktívne divadelné predstavenie

11:00 – 15:00 areáL ZŠ a cvČ na nábreží dr. aureLa stodoLu

SadEniE  StrOmOv

14:00 námestie pred domom kuLtúrY  
Trh eko nápadov 

15:00 dom kuLtúrY

„Európskej únii záleží na tom, eko žijeme“, prednáška 
„Ekologické hrozby planéty“, neformálna diskusia  
Ekofilmy z produkcie Európskej komisie

18:00 dom kuLtúrY

PYGmEJOvia – dEti dŽUnGLE, film Pavla Barabáša / v spolupráci so štúdiom 

EURÓPSKEj únii ZáLEží na TOm, 
EKO Sa žijE V LiPTOVSKOm miKULáši

2. máj 2012

erb mesta - krivky.pdf   1   26. 8. 2011   12:04:10

jar – leto
už v predaji
jar – leto

už v predaji

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

• banky
• pobočku
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

w w w . j a s n a s c . s k

JASNA SHOPPING CITY
L I P T O V S K ¯  M I K U L Á ·

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt :  0903 295 148,  0911  106 640 

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

doprava na Háj Nicovô zabezpečená autobusom (Múzeum Janka Kráľa)

Oslavy 67. výročia 
víťazstva nad fašizmom
Oslavy 67. výročia 
víťazstva nad fašizmom

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, Únia vojnových veteránov SR, 

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš, 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor 

a Základná organizácia Liptovský Mikuláš, Klub vojenskej histórie Ostrô

Vás pozývajú na májové oslavy

dňa 7. mája 2012

 10.00 – 14.00
  Živá výstava  s ukážkami historického vojenského  výstroja 
 a výzbroje s možnosťou previezť sa na historickom 
 vojenskom automobile

 14.00 
 Pietny akt kladenia vencov pri pamätníku Červenej armády 
 na Námestí osloboditeľov 
 Presun na Háj Nicovô

Námestie osloboditeľov, Múzeum Janka Kráľa, Háj Nicovô



10 100 rokov futbaLu

Vážení športoví priatelia, slávime významné jubileum!

MESTO Liptovský Mikuláš 
v spolupráci s MFK Tatran  Liptovský Mikuláš

100 ROKOV organizovaného futbalu 
v meste LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Futbal  je  hra, ktorá sa stala špor-
tom číslo jedna na celom svete.  
Je to fenomén, ktorému sa venu-
jú milióny ľudí. Podľa prieskumu, 
usporiadaného v roku 2011 me-
dzinárodnou futbalovou federá-
ciou FIFA hrá pravidelne futbal  
v jeho rôznych obmenách najme-
nej 240 miliónov ľudí vo viac ako 
200 krajinách sveta. Okrem hrá-
čov futbalu existuje omnoho väč-
šie  množstvo fanúšikov a priaz-
nivcov, ktorí sa pravidelne tešia 
na najbližšie futbalové stretnutie 
svojho muž-stva.  

Tak ako iné mestá aj Liptovský 
Mikuláš má svoju históriu futba-

lu. Táto história  v Liptovskom 
Mikuláši je bohatá a pestrá, a do-
kumentuje, že futbal bol jedným  
z prvých or-ganizovaných športov 
na území mesta. A práve v tom-
to roku oslávia všetci priaznivci 
futbalu u nás  sté výročie zalo-
ženia prvého futbalového klubu 
na území nášho mesta.   A práve 
tento fakt je dôvodom na to, aby 
sme si pripomenuli jeho začiatky, 
ale aj jeho rozvoj a taktiež jeho 
súčasnosť.

Samotný rozvoj futbalu v jed-
notlivých častiach Liptovského 
Mikuláša bol v súlade s územ-
ným rozdelením mesta. Jednot-
livé futbalové oddiely existovali  
v mestských častiach a samostat-
ne bojovali so svojimi existenč-
nými problémami. Stali sa z nich 
rivali, ktorí si vo vzájomných  zá-
pasoch nič neodpustili.  Územný 
rozvoj mesta a najmä ekonomická 
situácia však stále viac vyžadova-
li  spoluprácu, až napokon došlo 
k zjednoteniu dvoch najsilnej-
ších mestských klubov, s cieľom 
úspešne reprezentovať mesto 
Liptovský Mikuláš.

Potešujúce je, že sa tento cieľ 
darí plniť a postavenie futbalu  

v hierarchii športov v Liptovskom 
Mikuláši v súčasnosti je na po-
prednom mieste. Je to zadosťu-
činením pre všet-kých funkcio-
nárov, trénerov a hráčov, ktorí 
tvorili túto jedinečnú históriu po-
čas celého storo-čia. Dosiahnuté 
úspechy a vysoká úroveň futbalu  
vo všetkých vekových kategóri-
ách sú pôžit-kom pre všetkých 
fanúšikov a priaznivcov mikuláš-
skeho futbalu.

Je vzácny fakt, že toto dianie 
bude zachytené v ucelenej pí-
somnej podobe, čo ponúka  pub-
likácia, ktorá vyjde pri tejto prí-
ležitosti pod názvom „100 rokov 
mikulášskeho futbalu“. Táto pub-
likácia je faktografickým súborom 
konkrétneho vývoja vo futbalo-
vých oddieloch a kluboch počas 
celého sledovaného obdobia.  
Je dobrým pripomenutím pre ži-
júcich pamätní-kov a spomienkou 
na obdobia, ktoré pre súčasníkov 
sú viac alebo menej len dávnou 
históriou. Publikácia, okrem his-
torického poslania, má aj odkaz  
do budúcnosti pre nastupujúce 
generácie, ako vhodný základ a 
príklad na  pokračovanie zdoku-
mentovania života futbalu v meste  

v ďalších rokoch. Publikácia bola 
uvedená do života 25. apríla toh-
to roku v rámci slávnostnej akadé-
mie, ktorá sa uskutočnila v Dome 
kultúry v Liptovskom Mikuláši. 
Táto akcia bola prístupná širokej 
športovej verejnosti bez pozvá-
nok. V programe akadémie bolo 
aj udelenie ocenení zaslúžilým 
funkcionárom, trénerom a hrá-
čom.

Okrem tejto aktivity MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš zorganizuje 
niekoľko sprievodných podujatí, 
podľa nižšie uvedeného progra-
mu osláv.

Som osobne rád, ako človek, kto-
rý v posledných dvoch desaťro-
čiach bol pri tvorbe časti novodo-
bej histórie futbalu v Liptovskom 
Mikuláši, že futbal  na úrovni 
mesta prežil, že sa rozvíja a pevne 
verím, že aj naďalej ostane súčas-
ťou športového života v meste . 
V tejto súvislosti  prajem nášmu 
klubu, aby  A-mužstvo sa zachrá-
nilo v 2.slovenskej lige a spoločne 
s úspešnými mládežníckymi muž-
stvami robilo dobré meno nášmu 
mestu a okresu.

 Ing. Milan Mikušiak,
 predseda dozornej rady MFK Tatran

sobota 28. 4. 2012
 16,00 hod MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
  – TJ SPARTAK MYJAVA
  Majstrovský futbalový zápas 27. kola  
  2. ligy dospelých
  
neDeĽa 29. 4. 2012
 8,00 hod Modlitba obetovaná za MFK Tatran
  /v rímskokatolíckom kostole v LM/ 
 9,00 hod Modlitba obetovaná za MFK Tatran
  /v evanjelickom kostole v LM/
 10,00 hod MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
  – B. Bystrica „B“ /U19/
 13,30 hod MFK Tatran Liptovský Mikuláš  
  – B. Bystrica „B“ /U17/
  Majstrovský futbalový zápas 23. kola 
  2. ligy dorastu Východ

ponDeLok 30. 4. 2012
Futbalová olympiáda materských škôl mesta 
Liptovský  Mikuláš
Čas: 9,00 - 12,00 hod       Miesto: umelý trávnik
Hlavný organizátor: Juraj Sabol, tréner U19

Otvorenie letnej terasy Športhotela Tatran
Čas: 14,00 hod 

Exhibičný zápas „OLD BOYS“: 
Internacionáli MFK Tatran – Internacionáli 
Slovenskej  republiky
Čas: 15,00 – 17,00 hod     Miesto: štadión Okoličné

„Sadíme my máje...“
Čas: 17,00 – 18,00 hod
Miesto: MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Sprievod: folklórny súbor Váh

utorok 1. 5. 2012
Mladší žiaci: 
 10,00 hod  MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
  - Zvolen  /U13/
 11,30 hod MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
  - Zvolen  /U12/
  Majstrovský futbalový zápas 14. kola 
  1. ligy mladších žiakov 
  STRED –  SEVER

Mestu Liptovský Mikuláš bola 
chválená žiadosť o zapojenie sa 
do národného projektu Terénna 
sociálna práca v obciach. Tento 
projekt umožňuje plynulý pre-
chod z projektu s názvom „Po-
moc a podpora znevýhodných 
skupín formou komunitnej so-
ciálnej práce“, ktorý v súčasnos-
ti mesto realizuje na realizáciu 
terénnej sociálnej práce v rámci 
národného projektu. 

Cieľom národného projektu je 
zmeniť systém financovania vý-
konu terénnej sociálnej práce, 
zvýšiť jej kvalitu a znížiť admi-
nistratívne zaťaženie obce. V no-
voschválenom projekte mesto 
nebude musieť zo svojho roz-
počtu vyčleniť žiadne finančné 
prostriedky na spolufinancova-
nie projektu.

V rámci tohto projektu mesto 
zamestná dvoch terénnych so-
ciálnych pracovníkov a jedného 
asistenta terénneho sociálne-
ho pracovníka. Dĺžka realizácie 
národného projektu je od pod-
písania Zmluvy o spolupráci s 
Fondom sociálneho rozvoja  do 
30. októbra 2015.                      -lg-

Ďalší úspech mesta 
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Televízny multiplex Liptov už vysiela naostro, TV Liptov v testovacom režime
Po viac ako mesia-

ci testovania mož-
no konštatovať,  
že Televízny mul-
tiplex Liptov (Te-

MuL) po technickej stránke splnil 
očakávania. Príjem vysielania 
kanálov v TeMuL  môžu sledovať 
diváci v lokalitách, kde je splnená 
podmienka priameho výhľadu na 
vysielač umiestnený na kóte Háj 
Nicovô. 

Signálom je pokryté centrum 
Liptovského Mikuláša, chytajú 
ho aj diváci v lokalitách Ploštín, 
Iľanovo, Demänová, Bodice, Pa-
lúdzka, Andice, Benice, Stošice, 
Závažná Poruba, Liptovský Ján a 
L. Hrádok. Príjem signálu nového 
televízneho multiplexu je možný 
aj na Podbrezinách, v Okoličnom, 
Žiari, v Smrečanoch, vo Veternej 
Porube, v Liptovskom Petre, v On-
drašovej, Bobrovci a Jalovci. 

Okrem vysielania TV Liptov,  
na spustení ktorého sa aktívne 
pracuje, môžu diváci v uvede-
ných lokalitách zadarmo sledo-
vať ďalších štrnásť televíznych 
programov v digitálnej kvalite 
-  STV1, STV2, TV Markíza, TV 
Doma, TV JOJ, JOJ plus, TA3, Ring 
TV, TV Patriot, ČT1, TV Lux, TV 8 i 
hudobné stanice Musiq1 a Stil TV. 
Súčasťou programového balíka je 
okrem televíznych staníc aj desať 
rozhlasových, takisto v digitál-
nom štandarde.

prednosti televízneho 
multiplexu Liptov
Vysielanie multiplexu má tri 

veľké prednosti. Prvou z nich je 
príjem programov na neobme-
dzenom počte televíznych prijí-
mačov v domácnosti. Po pripo-
jení domácností je možné balík 
15 digitálnych programov a 10 

rádií sledovať na neobmedzenom 
počte televízorov vybavených 
tunerom DVB-T, ako aj na staších 
televízoroch s dokúpeným prijí-
mačom DVB-T takzvaným set-top 
boxom.

Druhou obrovskou výhodou 
je skutočnosť, že diváci sledu-
júci programy prostredníctvom 
TeMuL si nemusia „skrášľovať“ 
fasády svojich obydlí veľkými pa-
rabolickými anténami. Na príjem 
vysielania  TeMuL stačí totiž  prijí-
macia anténa s veľkosťou 11 x 11 
centimetrov.

No a do tretice sa môže Televízny 
multiplex Liptov pochváliť vyso-
kou technickou kvalitou, vyššou 
ako iné multiplexy vysielajúce  
na území Liptova. 

nový multiplex ocenia 
aj v bytovkách
TeMuL je ideálnym riešením pre 

spoločné televízne antény  (STA) 
v bytovkách, kde si bytovka s vy-
naložením minimálnych nákladov 
vybuduje naozaj veľmi kvalitný a 
moderný systém s digitálnymi 
programami špičkovej kvality  
s možnosťou príjmu programov 
na všetkých TV prijímačoch v do-
mácnostiach. 

Pre pripojenie bytoviek sú pri-
pravené atraktívne podmienky 
pripojenia. Pripojovací popla-
tok je pre bytovku v súčasnosti  
za  240 eur s ponukou zmluvy  
na komplexné  servisné služby. 

Obrovskou výhodou TeMuL je aj 
tá skutočnosť, že nie je potrebné 
budovanie žiadnych nových roz-
vodov v bytovkách. Na šírenie 
programov sú využívané staré, 
pôvodné rozvody STA.

Pre náročnejšách divákov je po 
zavedení multiplexu do bytoviek 
možné poskytnúť aj dva balíky 

platených programových služieb.
tv Liptov už čoskoro
Obľúbená lokálna televízia po-

žiadala v zime o pridelenie digitál-
nej vysielacej licencie. Po schvále-
ní žiadosti Radou pre vysielanie a 
retransmisiu licencia nadobudla 
právoplatnosť 27. marca. Odvtedy 
sa vykonávajú potrebné organi-
začné, administratívne a technic-
ké prípravy. Po ich ukončení bude 
spustená ostrá prevádzka vysie-
lania TV Liptov. Dovtedy pobeží 
testovacie vysielanie. 

„Nepriaznivé dlhodobé veterné 
počasie, znemožňujúce vykoná-
vanie výškových prác a po zime 
rozmočená pôda znemožňovala 
ešte do minulého týždňa prá-
cu potrebných mechanizmov, 
pomocou ktorých zariadenie  
na prenos signálu TV Liptov mô-
žeme konečne bezpečne inšta-
lovať,“ vysvetľuje Peter Lehotský, 
predseda predstavenstva televí-
zie. Podľa jeho slov to však nebo-
la jediná komplikácia, ktorá celý 
proces nového štartu ovplyvňuje. 
„Je toho viac, aj z administratív-
neho hľadiska. Všetko operatívne 
riešime. Počasie však ovplyvniť 
nedokážeme. To ostatné sa nám  
v rámci možností darí zvládať.“ 

Na otázku, kedy sa teda diváci 
dočkajú návratu programu TV 
Liptov na obrazovky, P. Lehotský 
reaguje: „Verím, že sa tak stane  
v máji. Divákov budeme informo-
vať samostatnou kampaňou.“

pre tv Liptov 
našli najvýhodnejšie riešenie
Vzhľadom na finančnú nároč-

nosť vlastnej investície do spus-
tenia digitálneho vysielania a 
ďalších prevádzkových nákladov 
hrozil vlani v septembri najskôr 
TV Liptov zánik. Po ekonomicky 

a technicky významne zaujíma-
vej ponuke spoločnosti Mipas sa  
na prelome novembra a decem-
bra začala realizovať myšlienka, 
ktorej výsledkom je iba dočasné 
prerušenie prevádzky televízie. 
Ako dodáva P. Lehotský, našťastie 
len štvormesačné.

Vedenie mikulášskej radnice 
zaznamenalo viacero otázok  
od obyvateľov niekoľkých byto-
viek. Zaujímalo ich, či budú mať 
možnosť sledovať vysielanie TV 
Liptov aj vtedy, ak si nenechajú 
zaviesť novovzniknutý multiplex.

„Určite áno,“ hovorí Miroslav 
Paulínyi zo spoločnosti Mipas. 
„Sme pripravení vstúpiť do jed-
naní so všetkými spoločnosťami 
poskytujúcimi káblovú televíziu  
v regióne stredného a horného 
Liptova, pokiaľ o šírenie programu 
TV Liptov prejavia záujem. Máme 
záujem na tom, aby sa vysielanie 
TV Liptov dostalo k čo najväčšie-
mu počtu občanov. Je to služba 
pre nich,“ uzavrel M. Paulínyi.

Darček pre kluby seniorov
„Vzhľadom na to, že medzi ver-

ných divákov TV Liptov patrili 
aj naši seniori, sme sa rozhodli  
po dohode so spoločnosťou Mi-
pas nechať zaviesť nový multiplex 
aj do ich klubov,“ hovorí Jozef Re-
paský, zástupca primátora. „Verím, 
že im vysielanie našej televízie  
i ostatných programov spríjemní 
stretnutia v kluboch seniorov,“ 
dodal na záver J. Repaský. 

Príjemným prekvapením bude 
pre nich aj vysielanie českej te-
levíznej stanice Stil TV zaradenej  
v novom multiplexe. Jej program 
ponúka okrem filmových grote-
siek zo zlatej éry nemého filmu  
aj aktuálne cestopisy či dychovku.

 -mk-

Lukratívne
neHnuteĽnosti
• Veľký dom služieb súp. č. 1994 na parc. č. 
KN-C 280 spolu s pozemkami s celkovou 
výmerou 11 856 m², k.ú. Liptovský Mikuláš, 
a to najmenej za cenu 1 700 000 eur 
 •Administratívna budova súp. č. 73 na parc. 
č. KN-C 145/3; stavba „Administratívna bu-
dova“ súp. č. 74 na parc. č. KN-C 145/2; stav-
ba Obchodné objekty súp. č. 72 na parc. č. 
KN-C 147/1 spolu s vedľajšími 4 stavbami 

(bez súp.č.) na pozemkoch parc. č. KN-C 
147/2, 147/3, 147/5, 145/4; stavba Dielne 
súp. č. 4436 na parc. č. KN-C 145/5 spolu s 
pozemkami o celkovej výmere cca 3295 m², 
k.ú. Liptovský Mikuláš a to najmenej za 
cenu 750 000 eur

s výHoDnou  poLoHou
 priaMo  v centre  Mesta
Zámer mesta je v celom znení s fotogra-
fiami ponúkaných objektov zverejnený na 

úradnej tabuli a internetovej stránke mesta 
Liptovský Mikuláš www.mikulas.sk. Mož-
nosť predaja prostredníctvom realitného 
makléra. 
Bližšie informácie z hľadiska stavebno-
-technického, architektonického a funkč-
ného využitia poskytne útvar hlavného 
architekta mesta Liptovský Mikuláš, na 1. 
poschodí MsÚ Liptovský Mikuláš, Štúrova 
1989/41, č. dv. 112, tel.č. 044/55 65 215.

V zmysle § 9a  zákona č. 258/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Mesto Liptovský Mikuláš
zverejňuje zámer odpredať  formou obchodnej verejnej súťaže
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Mikulášske divadlo Gasparego bodovalo v Námestove na celej čiare
Z trinástich amatérskych diva-

delných súborov, ktoré sa zúčast-
nili od 16. do 18. apríla na 29. roč-
níku krajskej divadelnej súťažnej 
prehliadky Námestovské divadel-
né dni, boli až štyri z Liptova. V 
silnej konkurencii divadiel zo Ži-
linského kraja sa vôbec nestratili.  
Na prehliadke sa divákom, kto-
rých tvorili prevažne námestov-
skí študenti, predstavili z Liptova 
divadelný súbor Atak 9 Dovalovo 
s inscenáciou J. G. Tajovského 
Matka, Divadlo Gasparego z Lip-
tovského Mikuláša s hrou B. M. 
Koltésa Boj černocha so psami, 
Divadelný súbor ŠAPO Ploštín  
s netradičým spracovaním Gogo-
ľovej Ženby. Divadlo Xichti Lip-
tovský Mikuláš predstavilo hru 
Davida Mameta Oleanna. 

Všetky predstavenia hodnotila 
trojčlenná porota zložená z di-
vadelných odborníkov. Ochot-
níkom poskytli na rozborových 
seminároch cenné rady, ako 
správne pracovať na svojich 
súčasných i nových predstave-
niach. Predseda poroty Ján Fakla, 
riaditeľ fetsivalu Kremnické gagy 
povedal, že je veľmi potešujú-

ce, že kvalita ochotníkov z roka  
na rok rastie a žiadnemu zo sú-
borov už netreba vysvetľovať zá-
kladné princípy divadla. 

Na záver festivalu Námestov-
ské divadelné dni samozrejme 
čakali na divadelníkov ocenenia. 
Najviac ich poputovalo do Lip-
tova. Neprofesionálny divadelný 
súbor Atak 9 si odniesol diplom 
za dramaturgicko-režijný výklad 
inscenácie Matka. V kategórii 
divadlo mladých sa na druhom 
mieste umiestnilo Divadlo Xichti 

a zároveň získalo odporúčanie 
na celoslovenskú postupovú 
prehliadku neprofesionálneho 
činoherného divadla mladých 
do Tlmáč. 

Najviac ocenení si odnieslo mi-
kulášske Divadlo Gasparego. Dve 
ceny za najlepší herecký výkon si 
podelili Stanislav Štofčík a Ľubo-
mír Raši mladší. Súbor ako celok 
získal prvé miesto v kategórii 
divadla dospelých s priamym 
postupom na celoslovenskú po-
stupovú prehliadku neprofesi-

onálneho činoherného divadla 
dospelých Exit v Levoči. 

Napriek veľmi pozitívnemu 
hodnoteniu poroty a 1. miestu 
na krajskej prehliadke sa členo-
via Divadla Gasparego vyjadrili, 
že predstaveniu Boj černocha 
so psami budú ešte venovať 
veľa času, aby sa mohlo dostať  
na Scénickú žatvu do Martina, 
kde každý rok získavajú sloven-
skí ochotníci najvyššie možné 
ocenenie Tvorivý čin roka.      

 -red-

Belopotockého Mikuláš predstavil divadelníkov z regiónu

Ochotnícke divadlo má viac ako 
storočnú históriu v nejednej obci 
Liptova. Mesto Liptovský Miku-
láš bolo do roku 2004 dejiskom 
celoslovenskej prehliadky Belo-
potockého Mikuláš, v ktorom sa 
schádzali ochotníci z celého Slo-
venska. Zašlá sláva dobrého, pre-
stížneho a významného festivalu 
v našom meste sa opäť navracia. 
Aj keď nie na celoslovenskej úrov-
ni, silné a životodarné ochotnícke 
hnutie u nás doma v Liptove sa 
dostáva do pohybu. 

Počas štyroch dní (15. - 18. marca 
2012) sa na javisku Domu kultúry 
v Liptovskom Mikuláši predstavilo 

10 divadelných kolektívov z Lip-
tova a široká divácka verejnosť si 
mohla vybrať z predstavení auto-
rov od starých klasických dramati-
kov až po súčasnú svetovú drámu. 

Hercom z ploštína tlieskali

Hľadisko veľkej sály a klubovej 
scény bolo preplnené vďačným 
divákom, ktorý nešetril potleskom 
a burácal srdečným smiechom 
pri skvelej komédii Ktorá bude tá 
šťastná?! súboru Šapo z Ploštína. 
Režisérka M. Grajciarová nešetrila 
ani herca ani diváka, s poriadnou 
dávkou odvahy odhalila ženské aj 

mužské prednosti či nedostatky. 
Bolo sa na čo dívať aj čo obdivo-

vať. S obdivom sledoval nejeden 
divák ochotnícke nadšenie mla-
dých vysokoškolákov zo Smre-
čian v ich Svadobnom závoji, 
kde prevládala úprimná radosť 
z účinkovania na doskách, ktoré 
znamenajú svet. A to nebol jedi-
ný súbor, v ktorom pôsobia mladí 
nadšení ochotníci, lebo ďalší prišli 
z L. Hrádku a Dovalova. 

Už s väčšími divadelnými skúse-
nosťami pracujú mladí ochotníci 
v Dovalove a ich dramaturgické 
spracovanie Tajovského Matky 
bolo viac ako zaujímavé, rovnako 
tak aj predstavenie Oleanna v po-
daní dvoch herečiek M. Beňovej a 
J. Mrázovej, či v detektívke Potka-
ny v naštudovaní členov súboru 
ZUŠ z L. Hrádku. 

prišli aj divadelníci z ružomberka

Z opačnej strany z dolného Lip-
tova na festivale zavítali ochot-
níci z Ružomberka a z Hubovej.  
V prípade týchto kolektívov jeden 
súbor RosaThea je na začiatku 
svojej ochotníckej dráhy a druhý 
ešte stále pracuje pod vedením 
už barda ochotníckeho umenia 

Milana Matisa v Hubovej. 
Samozrejme s veľkým očakáva-

ním a aj s jeho absolútnym napl-
nením bolo prijaté predstavenie 
Divadla Gasparego z Liptovského 
Mikuláša, ktoré má už za sebou 
nejeden veľký úspech nielen na 
Slovensku, ale aj na festivaloch 
v zahraničí a je nositeľom tvori-
vého činu roka, čo je najvyššie 
ocenenie na amatérskej platfor-
me medzi ochotníkmi Slovenska. 
Inscenácia Boj černocha so psa-
mi má všetky predpoklady toto 
ocenenie opäť získať a doniesť  
do Liptovského Mikuláša. 

To však nie je jediný súbor, kto-
rý sa bude súťažne konfrontovať  
na vyšších postupových prehliad-
kach, ktorou je krajská súťaž v Ná-
mestove. O tom svedčia výsled-
ky regionálnej súťaže Liptovská 
ochotnícka scéna, z ktorej postú-
pili štyri divadelné kolektívy. Naši 
liptovskí ochotníci získali na regi-
onálnej úrovni nejedno individu-
álne ocenenie a všetkým aj touto 
formou chceme ešte raz verejne 
zablahoželať a želáme veľa tvori-
vých síl aj do budúcnosti. 

 PhDr. Eva Štofčíková,
 Liptovské kultúrne stredisko

Čo odhalil roztopený sneh na našich sídliskách?
Celé mesto určite s očakáva-

niami sledovalo pomalý prí-
chod jari po dlhej a zasneženej 
zime. Po zmiznutí snehu, ktorý 
ohľaduplne a rýchlo zakrýval 
všetky nedostatky prišlo zrazu 
prudké vytriezvenie z toho, že 
sa všetci správajú zodpovedne.  
Pešia chôdza bola bezpečná 
len po stredoch chodníkov a 
ciest, ich okraje ostali lemova-
né pozostatkami po rýchlych 
vybehnutiach majiteľov psov 
s ich miláčikmi do zimy, aj  

po tých, ktorí pravidelne vyko-
návali prechádzky  v záujme  
udržania kondície  psieho šam-
pióna.  

Ihneď po uvoľnení ciest a 
chodníkov od snehu začalo 
mesto so strojným čistením  
v rámci stanoveného harmono-
gramu. Ako ďalší krok sme za-
bezpečili čistenie najviac vyu-
žívaných vychádzkových plôch 
na Nábreží 4. apríla a Nábre-
ží  Dr. A. Stodolu. Využili sme  
na túto činnosť aktivačné prá-

ce. Traja zamestnanci počas 
štyroch dní ručne čistili len 
nečistoty po psoch a vyzbierali 
niekoľko vriec psích exkremen-
tov.  

Občania si isto všimnú aj čiste-
nie všetkých plôch na sídlisku 
Podbreziny pomocou strojných 
zariadení, kde je viac psíčkarov 
ako na Nábreží.  

Všetci si želáme, aby vyčistené 
plochy zostali čisté čo najdlh-
šie. 

  -žp-

Divadelný súbor Šapo z Ploštína



Mesto Liptovský Mikuláš  
na základe oznámení niekoľ-
kých obyvateľov upozorňu-
je, že v blízkosti lokality Háj  
v okolí záhradkárskej osa-
dy bol po zime zaevidovaný 
pohyb medveďa. Preto vyzý- 

vame k zvýšenej opatrnos-
ti a zároveň upozorňujeme, 
že je nevhodný chov zvierat  
na záhradkách a  kŕmenie 
akýchkoľvek zvierat na verej-
ných priestranstvách. 

 -žp-

Upozornenie na výskyt medveďa
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Liptáci získali v partnerskom meste Żywiec ocenenia 
Liptáci si počas víkendu od-

niesli z poľského Żywca viaceré 
ocenenia v súťaži Individualita 
horských zemí, ktorá je vyvrcho-
lením poľsko-slovenského pro-
jektu Koalície horských značiek 
so sídlom v Żywci a Klastra Lip-
tov. Projekt má podporiť kultúru 
horských území, ktoré sú blízke 
Poliakom aj Slovákom žijúcim 
v prihraničných územiach a má 
napomôcť aj rozvoju turizmu  
v prihraničných územiach Pod-
hale a Liptova. 

novinárska práca 
Ľuba fronka zaujala

Redaktor Ľubomír Fronko z TV 
Markíza získal ocenenie v ka-
tegórii žurnalistika. Fronko sa 
prostredníctvom reportáží s te-
matikou života v podhorských 
oblastiach snaží prezentovať 
Liptov a Oravu. Pútavou formou 
približuje rozvoj turistickej desti-
nácie a motívy pre návštevu se-
verného Slovenska.

V kategórii stredný podnikateľ 
získal ocenenie Patrik Habo, pre-
vádzkovateľ zariadenia Koliba  

u dobrého pastiera v Čutkovskej 
doline. Na zelenej lúke vybudo-
val prosperujúcu kolibu a pokra-
čuje v budovaní salaša. Lákadlom 
dolného Liptova a jeho prevádz-
ky sa stane aj výroba syra.

Z Podhale a Liptova súťažilo 
celkovo 40 osobností, z toho 27 
Liptákov. Nominovaných vybera-
la odborná komisia v dvoch ko-
lách, pričom prihliadala na prínos 
osobností o rozvoj podhorských 
regiónov a regionálnych značiek, 
ale aj na výsledky internetového 
hlasovania. 

alexander slafkovský 
medzi nominovanými

Komisia vybrala v šiestich ka-
tegóriách celkom 18 nominova-
ných, z toho sedem zástupcov 
Liptova. Laureáti sa zúčastnili aj 
na slávnostnom gala večeri. Me-
dzi tromi nominovanými v ka-
tegórii zástupcov samospráv bol 
aj Alexander Slafkovský, primátor 
Liptovského Mikuláša. 

Komisia rozhodla aj o udele-
ní mimoriadnej ceny za rozvoj 
horských značiek, ktorú získala  

na poľskej strane Grupa Żywiec-
ka, ktorá je známa produkciou 
piva Żywiec. Na slovenskej strane 
získala mimoriadnu cenu za roz-
voj horských značiek Tatralandia, 
Jasná a Vysoké Tatry spoločnosť 
Tatry Mountain Resorts.

poľsky honorárny 
konzul vyjadril spokojnosť

Čestný titul Veľvyslanec hor-
ských zemí získala za poľskú 
stranu Alżbieta Bieńkowska, mi-
nisterka regionálneho rozvoja 
Poľskej republiky. Toto ocenenie 
za svoje aktivity na Slovensku 
získal Tadeusz Frackowiak, ho-
norárny konzul Poľskej republiky  
na Slovensku. „Teším ma, že som 

získal toto prestížne ocenenie a 
tiež aj skutočnosť, že Koalícia hor-
ských značiek po prvý raz zorga-
nizovala túto súťaž s partnerom 
z Liptova. Dala tým príležitosť 
zviditeľniť jedinečné osobnosti 
a značky obidvoch prihraničných 
oblastí, ktoré majú spoločné ko-
rene,“ povedal honorárny konzul 
Tadeusz Frackowiak. 

Liptov na podujatí prezentoval 
kompletnú ponuku cestovného 
ruchu, tradičné liptovské špeciali-
ty a značky, výrobky ľudovej tvori-
vosti,  činnosť Liptovského kultúr-
neho strediska, ktoré podporuje, 
oživuje a uchováva tradičnú ľu-
dovú kultúru. Účastníkov zaujali 
tradičné liptovské syry a bylinný 
likér Demänovka.  -kor-
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Občiansky servis 

MAREC  2012
Zo zápisníka Mestskej polície od 16. 03. 2012 do 15. 04. 2012

Vitaj na tomto svete…
v marci  2012  sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:

Richard ŠPIREC, Vanesa BAR-
TOŠOVÁ, Timea LEHOTSKÁ, 
Liliana PETHÖVÁ, Filip KATE-
RINEC, Lea TOMANOVÁ, Mar-
tina TOMAJKOVÁ, Alex ONDO, 
Michal DZUROŠKA, Kevin 
LACKO, Štefan DUDA, Mirka 
NAVRÁTILOVÁ, Petronela JURI-
GOVÁ, Oliver MAJZLÍK, Tobias 
TENIAK, Nela ÁBELOVÁ, Alžbe-
ta GRACÁKOVÁ, Ján DRUGDA. 

To životy sa ich navždy spojili,  
pre nich už osve v svete miesta 
niet …  
Manželstvo uzavreli:

Andrej MAKOVICKÝ – Dagmar 
GRIEŠOVÁ, Ondrej BALÁŽ – Ru-
žena FRÁTEROVÁ, Vincent FIL-
ČÁK – Iveta BRTÁŇOVÁ.

Je taká chvíľa. Skončí sa život, 
začne spomienka … 
opustili nás:

František ŽILLA – 59r., Štefan 
UŽÍK – 67r., Verona JANČUŠ-
KOVÁ – 82r., Emília PUSTÁ – 
90r., Ružena CUPROVÁ -76r., 
Ing. Ondrej VÍŤAZ CSc. – 63r., 
Margita ŠLACHTOVÁ – 84r., 
Katarína MALOVÁ – 88r., Du-
šan VALAŠTIAK – 64r., Ladislav 
MOČARNÍK – 68r., Karol VOZÁ-
RIK – 85r., Elena TOMČÍKOVÁ – 
86r., Mária KONIAROVÁ – 84r., 
Ing. Stanislav BARÉNYI – 73r., 
Jozef BADLÍK – 76r., Anna PEN-
KALOVÁ – 80r., Jozef PALAJ – 
59r., Gustáv KASANICKÝ – 78r., 
Štefan RYBÁRSKY – 92r., The-
odor KARÁSEK – 92r., Miroslav 
MICHÁLEK – 62r., Ján LUPTÁK – 
65r., Zoltán VADOVICKÝ – 86r., 
Matilda BOBUĽOVÁ – 72r., Ján 
DROPPA – 77r., Dušan GÁLFY 
– 86r., Vladimír ŽIARAN – 68r., 
Jozef KRAJČI – 61r.

                                                       -matr-

 16. 3. 2012 o 19.00 hod. bolo 
cez kamerový systém zistené, 
že na Námestí osloboditeľov 
znečistili verejné priestranstvo 
a to tým, že zahodili na zem 
špak páni Matej M. a Dušan S. 
z Pavčinej Lehoty. Svojim kona-
ním porušili § 47 ods. 1, písm. d 
Zák. 372/90 zb. o priestupkoch. 
Hliadka MsP riešila oboch me-
novaných na mieste napome-
nutím.

18. 3. 2012 o 20.13 hod. hliad-
ka MsP na základe tel. oznamu 
našla pri „Papuči“ na Nábre-
ží 4. apríla za kotolňou ležať 
pána Jozefa P. z ul. Borbisovej. 
Nakoľko nebolo zrejmé, či je 
menovaný zranený na miesto 
bola privolaná rýchla zdravot-
ná pomoc, ktorej ošetrujúci 
lekár ho previezol na ošetrenie  
do nemocnice.

20. 3. 2012 o 12.42 hod. bolo 
cez kamerový systém zistené, 
že na SAD na Ul. Štefánikovej 
fajčí pán Roman M. z. Lipt. Mi-
kuláša. Menovaný sa dopustil 
priestupku podľa § 7, odst. 1, 
písm. a Zák. 377/04 Z.z. Nakoľ-
ko bolo hliadkou MsP na mieste 
zistené, že je pod silným vply-
vom alkoholu,  hliadka MsP me-
novaného riešila dňa 21. 3. 2012  
vystavením bloku na blokovú 
pokutu nezaplatenú na mieste.

22. 3. 2012 o 14.50 hod. hliad-
ka MsP na základe tel. oznamu 
občana mesta Lipt. Mikuláš 
zistila, že neznámy páchateľ na 
ul. Vrbickej vnikol do objektu 
stánku nočného predaja Včela 
Lippek pri „Papuči“, na ktorom 
boli vypáčené dvere a rozbité 
okienko. Hliadka MsP miesto 
zabezpečila a pre podozrenie  
z trestného činu bola na miesto 
privolaná štátna polícia.

25. 3. 2012 o 11.20 hod. bolo 
cez kamerový systém zistené, 
že znečistil verejné priestran-
stvo a tým, že hodil na zem na 
ul. Štefánikovej na parkovis-
ku pre taxi špak pán Lukáš K.  
z Lipt. Mikuláša. Svojím kona-

ním porušil § 47 ods. 1, písm.d, 
Zák. 372/90Zb. o priestupkoch. 
Menovaný bol na mieste rieše-
ný hliadkou MsP napomenutím.

27. 3. 2012 o 12.26 hod. bolo 
cez kamerový systém zistené, 
že na ul. 1. mája na platenom 
parkovisku parkuje mot. vozidlo 
Honda čiernej f., ktorej vodička 
pani Alica L. z Dúbravy nemala 
zakúpený parkovací lístok. Me-
novaná svojím konaním poruši-
la §22,1/ k, Z.372/90, IP17a-§25, 
1/o,Z.8/09 a hliadkou MsP bola 
na mieste riešená blokovou po-
kutou.

30. 3. 2012 o 19.40 hod. 
požíval alkohol na verejnom 
priestranstve na Nábreží J. Kráľa 
pán Martin H. z Andíc. Svojim 
konaním porušil VZN Mesta 
Lipt. Mikuláš č. 8/92 čl. 2, ods. 1, 
písm. b za čo bol hliadkou MsP 
riešený na mieste napomenu-
tím.

6. 4. 2012 o 10.56 hod. spa-
ľoval odpad pán Ľubomír D.  
z Topoľčian na ul. Socháňovej 
a svojím konaním porušil VZN 
6/07čl. 11 ods. 5, písm. f. Mesta 
Lipt. Mikuláš. Menovaný bol na 
mieste riešený hliadkou MsP 
napomenutím.

6. 4. 2012 o 16:00 hod. bol na 
ul. Smrečianskej pred Fitness B 
riešený majiteľ psa p. Dušan M. 
v blokovom konaní za znečis-
tenie ver. priestranstva exkre-
mentmi svojim psom. Dopustil 
sa priestupku proti verejnému 
poriadku podľa §48 Zák. SNR 
č. 372/1990 Zb. a to tým, že po-
rušil VZN Mesta č. 4/2009, Čl. 7, 
ods. 1, písm. a)

9. 4. 2012 o 10:32 hod. na zá-
klade tel. oznamu, hliadka MsP 
riešila v blokovom konaní Ma-
reka M. z Hlbokého, ktorý pri 
kontajneroch pálil káble, z kto-
rých išiel hustý dym. Dopustil 
sa priestupku proti verejnému 
poriadku podľa §48 Zák. SNR č. 
372/1990 Zb. a to tým, že poru-
šil VZN Mesta č. 6/2011, Čl. 15, 
ods. 7

11. 4. 2012 o 19.20 hod. bol 
cez kamerový systém zare-
gistrovaný Šimion B. z Nitry a 
Lenka T. z Košíc ako znečistili 
verejné priestranstvo okolia 
nástupištia SAD a to špakom. 
Svojím konaním porušili § 47 
ods. 1, písm.d, Zák. 372/90Zb. 
o priestupkoch. Menovaní boli 
na mieste riešení v blokovom 
konaní.  

13. 4. 2012 o 20.30 hod. poží-
vali alkoholický nápoj na verej-
nom priestranstve na Hollého 
ul. pred Domom kultúry a to 
Miroslava D. a Kristína V. z Do-
valova. Dopustili sa priestupku 
proti verejnému poriadku pod-
ľa §48 Zák. SNR č. 372/1990 Zb. 
a to tým, že porušil VZN Mesta 
č. 8/2009, Čl. 2, ods. 1, písm.b). 
Obe dievčatá boli na mieste rie-
šené v blokovom konaní. 

15. 4. 2012 o 19.26 hod.  
na základe tel. oznamu, že po 
Roľníckej ulici behá pitbull, 
ktorý skáče na dve dievčatá sa 
hliadke MsP podarilo v krátkom 
čase zistiť majiteľa psa. Ten sa 
dopustil  priestupku proti verej-
nému poriadku podľa §48 Zák. 
SNR č. 372/1990 Zb. a to tým,  
že porušil VZN Mesta č. 4/2009, 
Čl. 3, ods.6, za ktorý mu bola 
udelená bloková pokuta na 
mieste.  

V období od 16. 03. 2012 do 
15. 4. 2012 bolo MsP riešených 
281 priestupkov  z toho na úse-
ku dopravy 152 priestupkov, 14 
priestupky proti majetku, 32 
priestupkov proti verejnému 
poriadku, 5 priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu, 
15 priestupkov voľne pohybu-
júcich sa psov, 17 priestupkov 
porušenia zákona o ochrane 
nefajčiarov -  fajčenie na auto-
bus. zastávkach, 

6 priestupkov podania alko-
holu, cigariet osobe mladšej 
ako 18 rokov, 16 priestupkov 
pitia alkoholu na verejnom 
priestranstve, a iné.  -msp-

Rozširujeme zber odpadov  o opotrebovaný jedlý olej
V rámci rozšírenia služieb oby-

vateľom mesta sme zabezpečili  
oddelený zber opotrebovaných 
jedlých olejov. Každý môže do-
niesť na zberné strediská na 
Podtatranského ulici č. 23/1620 

v Liptovskom Mikuláši alebo 
na Zberné a triediace stredisko 
na Podbrezinách spálený ale-
bo opotrebovaný jedlý olej z 
fritéz a vyprážania v samostat-
nej (pôvodnej) fľaši, s ktorou 

bude odovzdaný. Ukladať sa 
musí podľa pokynov pracovníka  
na zbernom dvore.

V nedeľu a sviatok sú zberné 
strediská zatvorené.              

   -žp-
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