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Vážení občania, 
len nedávno sme si pripomenuli Medzi-

národný deň rodiny, ktorý na 16. mája vy-
hlásila Organizácia spojených národov.
Boli na to pádne dôvody, pretože jeho cie-
ľom je propagovať posolstvo funkčnej rodi-
ny. 

Pred nami je ďalší sviatok súvisiaci s ro-
dinou, ba s celou spoločnosťou: Medziná-
rodný deň detí.

Idea tohto sviatku nie je nejakým totalit-
ným výmyslom, ako sa nám to dnes mnohí
snažia nahovoriť. Siaha do roku 1925, keď
sa vo švajčiarskej Ženeve konala Svetová
konferencia pre blaho detí. Vtedy delegáti
z 54 štátov schválili deklaráciu, v ktorej sa
zaoberali chudobou, detskou prácou,
vzdelaním a ďalšími otázkami týkajúcimi sa
osudu detí na celom svete. Je to deň, kto-

rý my, dospelí, venujeme detskému svetu,
detským hrám, radostiam, detským
srdciam a detským dušiam. Deti sú predsa
kvety každého ľudského spoločenstva,
treba ich pestovať, vytvárať im krajší svet,
starať sa o ne, nedovoliť im trpieť núdzu či
krivdu. My, v súčasnom vedení samosprá-
vy nášho mesta, túto myšlienku napĺňame
nielen  v deň detského sviatku, ale po celý
rok. Aj preto mohlo u nás pribudnúť  nové
detské dopravné ihrisko, aj preto sme
mohli zmodernizovať a zútulniť detské jas-
le, odovzdať do užívania nový vykurovací
systém v materskej škôlke, zriadiť detské
ihriská, rodinám s deťmi odovzdať do uží-
vania tridsať nových moderných bytov,
usmerňovať výchovu mladých talentov
v rôznych športoch, vybudovať umelú ľa-
dovú plochu či multifunkčnú športovú halu
Liptov Aréna, medzi prvými mestami na

Slovensku zaviesť projekt Zodpoved -
ne.sk, ktorého cieľom je zvyšovať povedo-
mie a šíriť medzi deťmi osvetu o zodpoved-
nom využívaní internetu a mobilu. Plánuje-
me podporiť vytvorenie Centra olympijskej
prípravy. To všetko, spolu s organizovaním
rôznych kultúrnych i zábavných podujatí
a súťaží, prispieva k zmysluplnému využíva-
niu voľného času detí, k formovaniu ich
osobností.

Starostlivosť o deti je najlepšia investí-
cia, je to – ako hovorí náš básnik Milan Rú-
fus – „základný kameň substrátu, ktorý sa
stáva celoživotnou pôdou pre schopnosť
prijať lásku a krásu.“

Váš primátor

Deň rodiny v Liptovskom Mikuláši.
Foto: Gabriel Lipták
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V sobotu 6. júna o siedmej
hodine ráno otvorí 31 okrsko-
vých volebných komisií volebné
miestnosti v Liptovskom Mikulá-
ši. „Občania môžu odovzdať
svoj hlas kandidátom na poslan-
cov do Európskeho parlamentu
do 22. hodiny. Do obálky môže
volič vložiť jeden hlasovací lís-
tok. Na ňom v prípade záujmu
môže zakrúžkovať maximálne
dvoch kandidátov,“ spresnil pri-
mátor Ján Blcháč.

Mesto Liptovský Mikuláš za-
bezpečilo voľby do Európskeho
parlamentu podľa schváleného
harmonogramu. „Mestská sa-
mospráva zadovážila výrobu vo-
lebných oznámení, členovia vo-

lebných komisií zložili zákonom
predpísaný sľub, konštituovali
sa predsedovia a podpredsedo-
via komisií, ktorí sa spolu so za-
pisovateľmi zúčastnili odborné-
ho školenia na Obvodnom úra-
de v Liptovskom Mikuláši. Fini-
šom prípravy na voľby bolo ich
technické zabezpečenie,“ pri-
blížil prípravy volieb vedúci od-
boru vnútornej správy Jozef Fie-
dor.

Pre voľbu do Európskeho
parlamentu 2009 je v zozname
voličov v Liptovskom Mikuláši
zapísaných 27 130 voličov.

Slovenskú republiku bude
v Európskom parlamente zastu-
povať 13 poslancov. red.

Modernizáciou siete verejné-
ho osvetlenia ušetrilo mesto Lip-
tovský Mikuláš za uplynulý rok
takmer 63 000 eur, čo predsta-
vuje skoro 1,9 milióna korún.

„Zníženie nákla-
dov na spotrebu sa
prejavilo už v dru-
hej polovici roka
2008, po ukonče-
ní prvej etapy mo-
dernizácie osvetle-
nia,“ prezradil pri-
mátor Ján Blcháč.
Oproti roku 2006,
kedy v meste fun-
govalo ešte pôvod-
né osvetlenie a 15
ulíc bolo neosve-
tlených, sme doká-
zali znížiť náklady
na energie až o 35 percent. 

„Realizáciou projektu mo-
dernizácie siete verejného
osvetlenia sa napríklad zvýšila

bezpečnosť osvetľovacej sústa-
vy, znížili sa prevádzkové nákla-
dy a zlepšil sa estetický vzhľad
mesta,“ vysvetlil bližšie Miroslav
Tuli z odboru dopravy a verej-

ných priestranstiev
mestského úradu.
Počas modernizá-
cie osvetlenia sa
zvýšil počet nových
svietidiel o viac ako
260. Novú tvár do-
stalo takmer 2600
stĺpov verejného
osvetlenia. „Os-
vetlenie už bolo
v havarijnom stave.
Pri silnej búrke
nám niektoré stĺpy
aj vyvalilo,“ doplnil
primátor Blcháč.

O prevádzkovanie a údržbu
sa starajú Verejnoprospešné
služby mesta Liptovský Mikuláš.

v.

Priechody pre chodcov v Liptovskom Mi-
kuláši budú bezpečnejšie. Na desiatich naj-
frekventovanejších priechodoch v meste
pribudne do konca júla k pôvodnému verej-
nému osvetleniu 20 nových svietidiel. „Ne-
chceme zanedbávať bezpečnosť našich ob-
čanov na cestách. Verím, že doplnením ve-
rejného osvetlenia prispejeme výrazne k zní-

ženiu nehodovosti,“ podotkol šéf liptovsko-
mikulášskej radnice Ján Blcháč.

Ide o nový funkčný model dynamického
osvetlenia, ktoré poskytne jasnú a zrozumi-
teľnú informáciu vodičom prichádzajúcim
k priechodu za zníženej viditeľnosti. „Svetel-
né body špeciálne osvetľujú priechody pre
chodcov prostredníctvom špeciálnej opti-

ky,“ vysvetlil Miroslav Tuli z odboru dopravy
a verejných priestranstiev na Mestskom úra-
de v Liptovskom Mikuláši. 

Osvetlenie bude financované na základe
zmluvy mesta so spoločnosťou, ktorá  za-
bezpečuje pre Liptovský Mikuláš verejné
osvetlenie.

lm.

Poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili všeobecne zá-
väzné nariadenie, ktoré ustano-
vuje podrobnosti o vode-
ní psov na verejných
priestranstvách. Začne
platiť od 1. októbra
2009.

„Verejnosť najviac kri-
tizuje znečisťovanie ve-
rejných priestranstiev
psími výkalmi. Vzhľadom
na nárast počtu držiteľov
psov je tento problém
stále vypuklejší,“ povedal vedú-
ci odboru dopravy a verejných
priestranstiev na Mestskom úra-
de v Liptovskom Mikuláši Miro-
slav Tuli.

„Z nariadenia jednoznačne
vyplýva, že za psa zodpovedá
majiteľ psa. Samospráva vytvo-
rila dostatočný priestor na to,
aby sa občania oboznámili
s prijatým všeobecne záväzným
nariadením,“ vysvetlil liptovsko-
mikulášsky primátor Ján
Blcháč.

Mesto v súčasnosti registru-
je viac ako 1560 psov. Pokiaľ
majitelia psov nebudú nariade-

nie dodržiavať, mesto im môže
za jednotlivé priestupky uložiť
pokutu. Ak napríklad držiteľ psa
nezabráni tomu, aby pes útočil
alebo ohrozoval človeka či zvie-
ratá, dopúšťa sa priestupku, za
ktorý mu môže byť uložená po-
kuta do 165 eur. Pri nerešpek-
tovaní zákazu vstupu so psom
alebo zákazu voľného pohybu
psa môže byť uložená pokuta
do 16 eur a za znečistenie ve-
rejného priestranstva psom je
výška pokuty do 33 eur. red.

Racionálne využitie uvoľne-
ných priestorov a vytvorenie
podmienok pre kumuláciu orga-

nizácii a odborov mestského
úradu sú jednými z dôvodov re-
konštrukcie severného traktu
budovy mestského úradu na
Štúrovej ulici.

„Takmer 17 rokov v týchto
priestoroch sídlila stredná zdra-
votnícka škola, ktorá sa k 1.
septembru presťahovala do bu-
dovy svojho zriaďovateľa na

Vrbickej ulici. Rekonštruovať
sme začali 15. mája a koncom
júna by mali byť priestory dané

do užívania“ objasnil
šéf mestskej radnice
Ján Blcháč. 

V zrekonštruova-
nej časti mestského
úradu nájde svoje
miesto mestská polí-
cia. Tá v súčasnosti
sídli na Pišútovej uli-
ci. „Jej presťahova-
ním sa skvalitnia
služby občanom

a znížia sa prevádzkové nákla-
dy,“ uviedol vedúci odboru vnú-
tornej správy mestského úradu
Jozef Fiedor. Presťahovaním
mestskej polície sa uvoľní budo-
va na Pišútovej ulici, ktorú bude
môcť mesto odpredať, čím získa
ďalšie finančné prostriedky na
skvalitnenie služieb občanom.

lm.

Sme pripravení na voľby 
do Európskeho parlamentu

Bezpečnosť na priechodoch zabezpečí osvetlenie

Poslanci upravili 
vodenie psov

Rekonštrukcia na mestskom
úrade potrvá do konca júna

Budúcnosť Európskej únie
je naša budúcnosť.

Zúčastnite sa volieb 
do Európskeho parlamentu.

Náklady na prevádzku 
verejného osvetlenia klesli

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták
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Vedenie mesta Liptovský Mi-
kuláš schválilo z mestského roz-
počtu na údržbu športovísk vo
vlastníctve mesta dotáciu vo vý-
ške viac ako 43 000 eur.

„Financie sú určené na opra-
vy oplotenia, údržbu okien a ce-
lého areálu. Mesto má dlhodo-
bý záujem o zvýšenie životnej
úrovne spoluobčanov, pestova-
nie zdravého životného štýlu a
športových aktivít,“ vysvetlil pri-
mátor Ján Blcháč. 

Dotáciu po 6 639 eur získa-
lo päť športových klubov a to FC
34 Palúdzka, TJ Snaha Ploštín,
TJ Iľanovo, ŠK Demänová a ŠK
Kriváň Ondrášová. Kluby, ktoré
získali finančnú dotáciu na

údržbu, majú v dlhodobom uží-
vaní športové areály, ktorých
vlastníkom je mesto. „Vzhľadom
na to, že tieto kluby vytvárajú
podmienky na športové aktivity
pre všetkých občanov mesta
a zveľaďujú zároveň náš maje-
tok, mesto im poskytlo túto do-
táciu,“ vysvetlila Dana Guráňová
z oddelenia športu na Mest-
skom úrade v Liptovskom Miku-
láši. 

Športoviská sú určené nie-
len pre členov športových klu-
bov, ale aj pre občanov mesta,
ktorí prejavia záujem a vo svo-
jom voľnom čase chcú športo-
vať.

lm.

Historickú uniformu a mapy
z oslobodzovacích bojov o Lip-
tov slávnostne odovzdal 14.
mája na zasadnutí mestského
zastupiteľstva Liptovskému Mi-

kulášu plukovník, vojak vo vý-
službe, Nikolaj Tegza, priamy
účastník oslobodzovacích bojov.

„Odovzdávam mapu mestu,
aby ďalšej generácii pripomína-
la časť bojovej histórie, ktorá sa
odohrávala od januára do apríla
1945 v Liptove,” povedal plu-
kovník Tegza počas zasad-
nutia mestského zastupiteľ-
stva, na ktorom mu primá-
tor Ján Blcháč udelil pa-
mätnú plaketu a pamätný
list.

„Mapa s uniformou
bude súčasťou muzeálnych
expozícií mesta ako dôkaz,
že sa tento náš občan za-
slúžil o oslobodenie,“ vy-
svetlil primátor.

Plukovník Tegza pôsobil ako
veliteľ protilietadlovej delostre-
leckej batérie a zúčastnil sa
oslobodenia mesta Liptovský
Mikuláš. Vypracoval bojovú si-
tuáciu priestoru, kde boli najťaž-
šie boje pri oslobodzovaní Lip-

tova. Na mape sú zakreslené
historické miesta podľa vojen-
ských zásad, velitelia vojsk aj
s fotografiami. Na mape sa na-
chádza aj fotografia zo 6. fe-

bruára 1945. Odfotil
ju sovietsky žurnalis-
ta v Liptovskom Svä-
tom Petre za prítom-
nosti spisovateľa
Konstantina Simono-
va, ktorý sa zúčastnil
bojovej cesty ako
vojnový spravodajca.
Je na nej zobrazený
vojenský smerovník
v azbuke s názvami

Jamníka, Podturne a mesta Lip-
tovský Svätý Mikuláš. „Fotogra-
fia preslávila Liptov, obletela
celý svet,“ povedal plukovník.

Keď bol 1. Československý
armádny zbor nasadený na boje
pri oslobodení Charkova, Kyje-
va, Žaškova, Západnej Ukrajiny

a Duklianskeho priesmyku pri
postupe na Slovensko, prešiel
Nikolaj Tegza s celým frontom za
4 a pol roka 4 500 km z Buzulu-
ku do Prahy. „Kto prešiel cestu
z Buzuluku do Prahy, prešiel pe-
klom,“ prezradil Tegza. v.

Podporiť mestský cestovný
ruch v mestách Liptovský Miku-
láš a Opava, využiť miestne špe-
cifiká na zvýšenie počtu turistic-
kých atraktivít a udržať kultúrne
dedičstvo v regióne so zamera-
ním na rozvoj turizmu sú hlavné
ciele projektu Vybudovanie
mestského cestovného ruchu
s podporou cezhraničného
marketingu. Partnerské mestá
naň získali 132 775 eur v rámci
Programu cezhraničnej spolu-
práce Slovenskej a Českej re-
publiky.

„Projekt potrvá do októbra
2010. Dovtedy vytvoríme kultúr-
no-historické poznávacie trasy
v meste tak, aby bol turista mo-
tivovaný k objavovaniu zákutí,
ktoré by mu bežnou prechá-
dzkou po historickom centre
unikli,“ prezradila vedúca odbo-
ru stratégie, marketingu a regio-
nálneho rozvoja na mestskom
úrade Darina Bartková.

Jedným z nástrojov na prilá-
kanie a udržanie turistov je zave-
denie poznávacích okruhov.
V Liptovskom Mikuláši pôjde
o trasy Po stopách Juraja Jáno-
šíka,  mikulášskej histórie či Po
stopách mikulášskych Židov. 

„Ide o projekt na rozvoj po-
znávacieho turizmu. Každá his-
torická budova a miesto je spo-
jené s osudmi ľudí, ktorí v nich
žili. Ich príbehy, ktoré budú pre-
zentované v turistických sprie-
vodcoch, prispejú k formovaniu
osobného vzťahu obyvateľov
a turistov k nášmu mestu,“ vy-
svetlil primátor Liptovského Mi-
kuláša Ján Blcháč. 

Súčasťou bude aj vytvore-
nie spoločných propagačných
materiálov, interaktívnych
vzdelávacích brožúr pre žiakov
a informačných materiálov pre
učiteľov. „Vytvorením poznáva-
cích trás po meste zamera-
ných na významné osobnosti
a rodákov mesta tiež podporí-
me vzdelávanie žiakov v regio-
nálnej histórii,“ doplnil primá-
tor.

Liptovský Mikuláš a Opava
sú partnerskými mestami od
roku 1977. Projekt na rozvoj po-
znávacieho turizmu tvorí základ
turistickej ponuky oboch miest
a jeho myšlienkou je tiež posilniť
partnerstvo a cezhraničnú spo-
luprácu medzi Liptovským Miku-
lášom a Opavou.

red.

Liptovský Mikuláš sa za po-
krok na poli bezbariérovosti oci-
tol v prvej päťke nominovaných
v súťaži Oskar bez bariér 2008.

„Nesmierne ma teší, že na-
priek tomu, že je naše mesto
laureátom na cenu po prvýkrát,
dostalo sa do úzkeho výberu.
To nás zaväzuje v pokračovaní
pomoci ľuďom, ktorí ju najviac
potrebujú,“ prisľúbil primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč. 

Oskar bez
bariér 2008 bol
zameraný na
pomoc zdravot-
ne postihnutým
občanom, na
rozvoj životných
podmienok ob-
čanov so zdra-
votným postih-
nutím a napo-
máhanie ich in-
tegrácie do
s p o l o č n o s t i .
Liptovský Miku-
láš sa zaradil
do úzkeho výberu aj vďaka vy-
daniu mapky bezbariérovosti,
bezbariérových úprav v meste,

v priestoroch domu kultúry,
mestského úradu či na mest-
ských komunikáciách.

Jubilejný piaty ročník celo-
slovenskej súťaže organizovalo
Združenie miest a obcí Slovens-
ka v spolupráci s ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny
a ministerstvom kultúry. Výsled-
ky vyhlásili počas XIX. snemu
ZMOS v bratislavskej Inchebe.
Absolútnym víťazom celosloven-
skej súťaže pod záštitou minis-

terky práce, sociálnych vecí
a rodiny Viery Tomanovej sa sta-
lo mesto Partizánske. lm.

Predĺžiť pobyt turistov v meste
a regióne má partnerský projekt

Mestská samospráva 
podporuje rozvoj športovísk

Primátor udelil plaketu 
plukovníkovi Nikolajovi Tegzovi 

Pokrok v bezbariérovosti
Foto: Gabriel Lipták

Foto: Miroslav Babka



4 SPRAVODAJSTVO

Sumou viac ako 1 300 eur
prispela mestská radnica v Lip-
tovskom Mikuláši na kúpu no-
vých šliapacích autíčok pre
detské dopravné ihrisko na Ko-
menského ulici.

„Chceme prispieť k tomu,
aby sa znížila nehodovosť zo
strany detí na cestách, aby sa
cítili na komunikáciách bezpeč-
ne,“ prezradil liptovskomiku-
lášsky primátor Ján Blcháč pri
otváraní druhého ročníka výcvi-
ku dopravnej výchovy. Na šies-
tich nových šliapacích autíč-
kach, ktoré pribudli k šiestim
kolobežkám a dvanástim bicyk-
lom si bude tento rok od mája
do októbra postupne osvojovať
psychomotorické návyky viac
ako 2 400 detí z prvých až
štvrtých ročníkov základných
škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.

„Zriaďovateľ školy by mal za
prevedený výcvik autoškole za
každého žiaka zaplatiť. Keďže
mesto vybudovalo v spolupráci
s našou autoškolou detské do-
pravné ihrisko a prispelo na

kúpu autíčok, mesto za vý-
cvik platiť nebude,“ vysve-
tlil majiteľ autoškoly Jaro-
slav Grešo.

Detské dopravné ihris-
ko na Komenského ulici
má rozlohu 4 000 m2.
Deti sa tu učia riešiť do-
pravné situácie na štyroch
modelových križovatkách
za asistencie štyroch prí-
slušníkov štátnej a mest-
skej polície a dvoch in-

štruktorov autoškoly. V rámci
dopravnej výchovy preberajú
správanie sa v cestnej premáv-
ke ako chodci, ale aj situácie na
kruhovom objazde. K dispozícii
je aj križovatka so svetelnou sig-
nalizáciou, ďalšia s dopravnými
značkami a posledná bez zna-
čiek, kde sa učia deti dávať
prednosť z prava.

Tento rok získa každý účast-
ník po absolvovaní praktickej
časti detskej dopravnej výchovy
na dopravnom ihrisku aj pre-
ukaz cyklistu. Deti v ňom nájdu
základné dopravné značky a zá-
kladnú výbavu bicykla.

red.

Pomoc pri rekonštrukcii
domu rodiny Stodolovcov v Lip-
tovskom Mikuláši prisľúbil pri-
mátor Ján Blcháč.

„Som potešený, že práve
v roku, keď si pripomíname 150.
výročie narodenia tohto význam-
ného vedca, vynálezcu a nášho

rodáka, začalo sa s rekonštruk-
ciou domu Stodolovej rodiny.
Budeme nápomocní vo všetkých
záležitostiach súvisiacich s týmto
projektom,“ povedal primátor.

V zrekonštruovanom dome
na Ulici 1. mája by mala byť pa-
mätná izba na pripomenutie ži-
vota a diela Aurela Stodolu
„V roku 1884 sa Aurel Stodola
neplánovane vrátil zo štúdií
v Paríži do Liptovského Sv. Mi-
kuláša. Pomáhal pri rekonštruk-

cii a modernizá-
cii rodinnej firmy,
ktorú 13. júla
1883 zničil ka-
tastrofálny po-
žiar. Mladý inži-
nier navrhol jej
strojné zariade-
nie a údajne
podľa jeho ná-
kresu postavili aj
obytný poscho-
dový dom, ktorý

stojí dodnes na Ulici 1. mája,“
vysvetlila históriu rekonštruova-
nej budovy Iveta Blažeková
z Múzea Janka Kráľa.

lm.

Míľový pochod v Liptovskom
Mikuláši absolvovalo v sobotu
9. mája približne 350 účastní-
kov. 

Celoslovenské podujatie
Míľa pre mamu je súčasťou
dlhodobej kampane Dovoľte mi
vstúpiť s dieťaťom. Jej cieľom je
poukázať na bariéry, s akými sa
rodičia a malé deti v spoločnos-

ti stretávajú, nárokovať si na ich
odstránenie a na potrebu
ovplyvňovať prostredie, v akom
vychovávajú svoje deti. 

„Nezabúdame na vás, matky,
uvedomujeme si vážnosť vášho
poslania a patrí vám uznanie za
spoločensky plnohodnotnú
a dôležitú prácu pri výchove
a starostlivosti o deti, ktoré sú
našou budúcnosťou,“ zdôraznil
primátor Ján Blcháč v príhovore
zúčastneným matkám. 

Súčasťou míľovej prechá-
dzky matiek s deťmi, s kočíkmi
ale aj ostatných zúčastnených
bola verejná zbierka, do ktorej
prostredníctvom Nadácie soli-
dárny Mikuláš prispel sumou sto
eur aj primátor Blcháč. 

„Veľmi si cením aktivitu žien,
ktoré si plnia svoje poslanie
matky. Snažíme sa im vychádzať
v ústrety, odstraňujeme bariéry
na chodníkoch. Pre ľahšiu
orientáciu matiek v našom mes-

te sme vytvorili mapku bezbarié-
rovosti. Aj tento rok chceme po-
kračovať vo výstavbe detských
ihrísk,“ zdôraznil šéf radnice. 

Verejná zbierka potrvá do
31. mája. Môžete do nej pri-
spieť kúpou veselej magnetky
alebo zaslaním SMS správy. „Zí-
skané finančné prostriedky po-
užije Únia materských centier

na podporu
zve ľaďovan ia
exteriérov i inte-
riérov mater-
ských centier
ako ideálnych
priestorov pre
mamy s malými
deťmi,“ poveda-
la Adriana Bar-
tánusová z Ma-
terského centra
Zornička. 

Symbolického pochodu sa
minulý rok zúčastnilo 270
účastníkov. Tento rok prešlo
svojich 1609 metrov centrálnou
pešou zónou mesta o takmer
stovku účastníkov viac.

Tradičné celoslovenské po-
dujatie pripravilo Materské cen-
trum Zornička v Liptovskom Mi-
kuláši v spolupráci s Úniou ma-
terských centier a podporou
mesta Liptovský Mikuláš. Bolo
to šieste podujatie organizova-
né pri príležitosti Dňa matiek
v spolupráci s 36 materskými
centrami, členmi Únie mater-
ských centier v 27 mestách
a obciach na Slovensku. 

V sprievodnom programe sa
tento rok predstavil detský fol-
klórny súbor Cindruška z Liptov-
ského Hrádku, liptovskomiku-
lášsky bábkový súbor Kuk či
deti z Centra voľného času
v Liptovskom Mikuláši.

v.

Míľový pochod 
absolvovalo 350 účastníkov

Dom rodiny Stodolovcov 
rekonštruujú

Dopravné ihrisko 
bohatšie o autíčka

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Antónia Papčová

Počas leta budú materské
školy v Liptovskom Mikuláši
otvorené v obmedzenom počte,
podľa záujmu rodičov. 

„Druhý a tretí júlový týždeň
budú mať rodičia pre svoje deti
k dispozícii Materskú školu na
Nábreží 4. apríla a na ulici
Kláštornej, vo štvrtom a piatom
júlovom týždni bude otvorená
škôlka na ulici Agátovej a Ko-
menského,“ povedal vedúci
odboru školstva a mládeže 
Peter Mačala.

V prvej polovici augusta sa
vystriedajú materské školy na
ulici Vranovská a na Nábreží Au-
rela Stodolu, v druhej polovici
mesiaca bude otvorená Maters-
ká škola na ulici Českosloven-
skej brigády. 

„Všetky materské školy, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
nášho mesta, budú otvorené od
2. septembra. Je ich desať. Ten-
to školský rok ich navštevuje
viac ako 860 detí,“ doplnil pri-
mátor mesta Ján Blcháč. lm.

Materské školy otvorené 
aj počas letných prázdnin
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Občania i návštevníci Liptov-
ského Mikuláša už môžu na-
vštevovať so svojimi ratolesťami
nové detské ihrisko priamo
v centre mesta.

„Reagovali sme na požiadav-
ku spoluobčanov bývajúcich
v centre aj návštevníkov nášho
mesta a z ušetrených finanč-
ných prostriedkov sme zakúpili
detský kolotoč a zostavu s dets-
kou šmýkačkou a pieskovi-
skom,“ vysvetlil primátor Ján
Blcháč. Detské ihrisko stálo
radnicu viac ako 7 100 eur, je
umiestnené na nádvorí Pongrá-
covskej kúrie a verejnosti je
k dispozícii denne od 9. do 18.
hodiny. 

„Všetky detské ihriská v mes-
te a jeho okolí sú v správe mes-
ta L. Mikuláš. O toto sa budú
starať zamestnanci Verejnopros-
pešných služieb mesta, “ zdô-
raznil ich riaditeľ Dušan Grešo. 

V júni plánuje mestská radni-
ca vybudovať multifunkčné dets-
ké ihrisko na sídlisku Nábrežie.

Jeho súčasťou by mali byť hoj-
dačky, preliezky, šmýkačky či
pieskovisko.

v.

Pozrieť si ukážky policajnej
streľby, maľovania na tvár či za-
súťažiť si mohli rodičia so svoji-
mi ratolesťami s hasičskými pro-
striedkami počas Dňa rodiny,
ktorý sa uskutočnil poslednú

májovú nedeľu na Námestí oslo-
boditeľov. Liptovskomikulášania
i turisti podporili i myšlienku
boja proti rakovine.

„Máj je mesiac lásky, rodiny.
Každoročne oslavujeme deň
matiek, deň otcov, prvého júna
deň detí. Myšlienkou podujatia
dnešného Dňa rodiny bolo všet-
kých členov rodiny spojiť, ne-
ubrať im tak na dôležitosti, ale
ani ich nevyčleňovať z rodiny, a
preto sme zorganizovali poduja-
tie, ktoré patrilo celej rodine,“
vysvetlil primátor Ján Blcháč. 

Počas tretieho ročníka Dňa
rodiny, ktorého sprievodným
podujatím bola celonárodná

kampaň Na kolesách proti rako-
vine, prezentovali svoje aktivity
aj združenia zdravotne postih-
nutých spoluobčanov. „Chorí
a rôznym  spôsobom zdravotne
postihnutí občania sú rovnako

súčasťou rodín,
preto na poduja-
tí boli zastúpené
aj občianske
združenia Liga
proti rakovine,
Kardioklub Ve-
nuša, Združenie
postihnutých ci-
vilizačnými cho-
robami,“ spres-
nila Dana Gurá-
ňová z oddele-
nia športu a mlá-

deže na Mestskom úrade v Lip-
tovskom Mikuláši. 

Deň rodiny sa niesol v duchu
kampane boja proti rakovine.
Účastníci podujatia sa mohli za-
pojiť do symbolickej jazdy na
nemotorových kolesových pro-
striedkoch a podporiť tak my-
šlienku kampane. Počas akcie
organizátori zrealizovali aj fi-
nančnú zbierku na zakúpenie
diagnostických pomôcok. „Jed-
ným z najzávažnejších ochorení
súčasnosti sú rakovinové ocho-
renia. Kto iný, ak nie rodina,
podá pomocnú ruku a stojí pri
chorom človeku,“ dodala Gurá-
ňová. lm.

Položením vencov k Pamät-
níku Žiadostí slovenského náro-
da v Liptovskej Ondrašovej si aj
predstavitelia mesta pripomenu-
li 161. výročie vyhlásenia Žia-
dostí slovenského národa. „Štú-
rovci v Liptovskom Svätom Mi-
kuláši o slobode verejne preho-
vorili a my sme ich šťastní po-
tomkovia, ktorí nimi vysnívanú
slobodu žijeme. Sloboda nie je
iba slovo, skutočnú hodnotu
slobody predstavuje občan,
ktorý pre svoje mesto, pre svoju
vlasť koná nezištné skutky
z vlastného slobodného rozhod-
nutia", uviedol v slávnostnom
príhovore primátor Ján Blcháč. 

Presvedčenie, že odkaz
a posolstvo žiadostí stále rezo-
nuje, vyslovil predseda Miestne-
ho odboru Matice slovenskej

v Liptovskom Mikuláši Milan
Stromko. „Musíme sa stále
k nemu vracať súbežne s po-
znaním terajšej skutočnosti,
zvlášť v prvom bode a to je po-
znať dokonale svoju históriu.
Lebo len ten, kto pozná svoju
históriu, sa môže v budúcnosti
vo veciach cti svojho národa
správne rozhodnúť,“ povedal. 

Žiadosti zhrnuli do 14 bodov
národovci Daxner, Jozef Milo-
slav Hurban, Michal Miloslav
Hodža či Ľudovít Štúr. Načrtli
v nich okrem iného aj možnosti
riešenia slovensko-maďarských
vzťahov na základe princípu rov-
noprávnosti a verejne ich vyhlá-
sili 11. mája 1848 na zhromaž-
dení v ondrašovských kúpe-
ľoch.

red.

Tretieho ročníka mestského
kola Olympiády ľudských práv
základných škôl sa zúčastnilo
viac ako 50 žiakov z de sia -
tich liptovskomikulášskych zá-
kladných škôl.

„Mesto Liptovský Mikuláš je
už mestom olympijských víťa-
zov. Prezentuje sa aj ako mesto
turizmu, mesto pre všetkých
a dnes sa stáva aj hlavným mes-
tom Olympiády ľudských práv
pre základné školy. Som veľmi
potešený touto aktivitou, že sa
vnáša do vašich myslí aj kategó-
ria ľudských práv,“ prihovoril sa
žiakom primátor Ján Blcháč.

Olympiáda sa
každoročne usku-
točňuje len na
stredných školách.
Z iniciatívy Základ-
nej školy Márie Rá-
zusovej - Martáko-
vej, mesta L. Miku-
láš a Centra voľné-
ho času v Liptov-
skom Mikuláši sa
olympiáda už tretí
rok koná aj na mestských zá-
kladných školách. „Sme na Slo-
vensku akousi prvou lastovič-
kou. S olympiádou sme začali
ako prví medzi základnými ško-
lami. Realizujeme ju v dvoch ko-
lách, školskom a mestskom,“
vysvetlila riaditeľka ZŠ Márie
Rázusovej - Martákovej v Liptov-
skom Mikuláši Alena Ridzoňová.

Cieľom olympiády je podpo-
riť medzi mládežou  posilňova-

nie základných demokratických
pilierov na Slovensku so zrete-
ľom na ľudské práva. Žiaci súťa-
žili podľa ročníkov v troch kate-
góriách. Prváci až štvrtáci sa ve-
novali témam týkajúcich sa pro-
blematiky ľudských práv vo vý-
tvarnom prevedení. Piataci až
siedmaci mali vytvoriť ľubovoľný
literárny útvar na dané témy.
Žiaci ôsmych a deviatych roční-
kov museli zvládnuť vedomost-
nú súťaž zameranú na proble-
matiku ľudských práv. 

Víťazom v výtvarnej kategórii
pre prvákov až štvrtákov sa stala
žiačka druhého ročníka ZŠ Au-

rela Stodolu Timea Kozáková,
prvé miesto vo vedomostnej sú-
ťaži získal ôsmak Matej Halahija
zo ZŠ Márie Rázusovej – Martá-
kovej a najlepšie literárne práce
odovzdali študenti piateho, šies-
teho a siedmeho ročníka -  Mar-
tin Šimún zo ZŠ Okoličianskej,
Dominika Hybenová zo ZŠ Au-
rela Stodolu a Michaela Gajdá-
rová zo ZŠ Márie Rázusovej –
Martákovej. v.

Mikulášania 
oslávili Deň rodiny

Centrum mesta 
má detské ihrisko

Spomienka na
Žiadosti slovenského národa

Olympiáda ľudských práv 
aj na základných školách

Foto: Antónia Papčová

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták
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Pamätný list pri príležitosti
odovzdávania maturitných vy-
svedčení dal primátor L. Mikulá-
ša Ján Blcháč 52 absolventom
Spojenej školy na Demänovskej
ceste v Liptovskom Mikuláši.

„Máte za sebou vážne obdo-
bie života, v ktorom ste prežili
veľa osobného i školského. Že-
lám Vám, aby ste i naďalej čer-
pali vedomosti zo života. Aby sa
Vám prekážky, s ktorými sa
stretnete, aj vďaka týmto vedo-
mostiam darilo v živote prekoná-
vať čo najefektívnejšie,“ poprial
primátor absolventom.

Za študijné výsledky bolo
z celkového počtu študentov

ocenených osem absolventov.
„Kritériom pre ocenenie bol
priemer, vyznamenanie, aktivita
a účasť na súťažiach či rôznych
projektoch,“ povedal riaditeľ
Spojenej školy na Demänovskej
ceste Drahomír Krčmárek.

Tento školský rok je na stred-
nej škole výnimočný tým, že po-
sledný krát maturujú žiaci odbo-
ru mechanik – elektronik a prvý
krát študenti z odboru technoló-
gie ochrany a tvorby životného
prostredia a tiež študenti z od-
boru školy podnikania.

Na škole  v súčasnosti študu-
je 340 študentov.

v.

Viceprimátor Liptovského
Mikuláša Pavel Bobák a prorek-
tor pre vojenské veci Akadémie
ozbrojených síl generála Milana

Rastislava Štefánika v Liptov-
skom Mikuláši Juraj Vyrostek na
stretnutí hlavných funkcionárov
posádky odovzdávali pamätné
listy pri príležitosti životného ju-
bilea.

„K okrúhlemu životnému ju-
bileu každému z Vás prajem do

ďalších rokov predovšetkým
zdravie. Ostatné vždy príde
samé,“ poblahoželal zástupca
primátora Liptovského Mikulá-
ša. 

Ocenených bolo viac ako 30
členov a sympatizantov Klubu
vojenských dôchodcov posád-
ky L. Mikuláš. „Oceňovanie
okrúhlych životných jubileí na-
šich členov považujeme za mo-
rálne uznanie,“ vysvetlil predse-
da Klubu vojenských dôchod-
cov posádky L. Mikuláš plukov-
ník vo výslužbe Jan Maixner. 

Klub udelí ročne pamätný list
k okrúhlemu životnému jubileu
aj viac ako 60 členom. Funguje
viac ako 15 rokov, momentálne
má takmer 260 členov, ktorí sa
stretávajú na plánovaných ak-
ciách dvakrát za mesiac. red.

Plakety profesora MUDr.
Jana Janského udeľovali 15.
má ja v Galérii Petra Michala Bo-
húňa v Liptovskom Mikuláši  tak-
mer sedemdesiatim  bezprís-
pevkovým darcom krvi z okresu
Liptovský Mikuláš. 

„Tento rok sme slávili deväť-
desiat rokov Červeného kríža na
Slovensku i v Liptovskom Miku-
láši. Verím, že dobrovoľníkov
i darcov bude stále len pribúdať.
Tejto nenahraditeľnej tekutiny
nikdy nie je vo svete dosť,“ po-
vedal liptovskomikulášsky  pri-
mátor Ján Blcháč. 

Za 10 bezplatných odberov
krvi dostalo bronzovú plaketu
26 darcov. Udelených bolo 19
strieborných plakiet za 20 od-
berov, ženám za dosiahnutých
30 odberov a mužom za 40 od-
berov odovzdal Červený kríž 19

zlatých plakiet. Udelené boli
aj  tri diamantové plakety. „Dia-
mantové plakety udeľuje Červe-
ný kríž ženám, ktoré bezplatne
darovali krv 60 krát a mužom,
ktorí ju darovali 80 krát,“ vysve-
tlila predsedníčka Červeného

kríža Územného spolku Lip-
tov Elena Hrbčová.

Pri príležitosti Svetového
dňa Červeného kríža boli
ocenení za svoje činy aj dob-
rovoľní členovia miestnych
spolkov Červeného kríža.
Dvanástim udelil Územný
spolok Liptov Vyznamenanie
za humanitu, obetavosť

a dobrovoľnosť druhého stup-
ňa. Toto ocenenie sa v rámci
územných spolkov udeľuje pri
okrúhlych výročiach. Zápis do
Knihy cti si vyslúžilo za humani-
tu a svoju prácu v Červenom
Kríži osem dobrovoľníkov a čle-
nov.  

„Dobrota srdca sa nedá vy-
čísliť žiadnym majetkom. Darco-
via a dobrovoľníci sú tí najbohat-
ší ľudia sveta, lebo majú dobré
srdce,“ povedala predsedníčka
Červeného kríža Územného
spolku Liptov Elena Hrbčová.

v.

Návrh kategorizácie a štan-
dardizácie turistických infor-
mačných kancelárií schválili čle-
novia Asociácie informačných
centier Slovenska na dvojdňo-
vom valnom zhromaždení. 

Asociácia združuje 63 turis-
tických informačných centier,
ktoré chce roztriediť do kategórii
podľa poskytovaných služieb.
„Hlavným kritériom bude rozsah
poskytovaných informácií a do-
plnkových služieb i rozsah úze-
mia, o ktorom informačné cen-
trum poskytuje informácie. Turis-
ta či občan budú vedieť, že napr.
pri najvyššej kategórii dostanú
informácie z oblasti cestovného
ruchu na národnej úrovni, pri niž-

šej na regionálnej a pri najnižšej
na miestnej úrovni,“ objasnila
riaditeľka Informačného centra
mesta L. Mikuláš Jana Piatková.

Informačné centrum mesta
Liptovský Mikuláš vzniklo v roku
1992 ako prvé tohto druhu na
Slovensku. Potom vznikali ďal-
šie turistické informačné cent-
rá, ako prirodzená a nevyhnutná
súčasť rozvíjajúceho sa turizmu.

„Liptovský Mikuláš bol pôvod-
ne priemyselným mestom. V sú-
časnosti sa mení na turistické
centrum a jeho ťažiskom sa stáva
cestovný ruch, ktorý naša samo-
správa plne podporuje,“ zdôraz-
nil zástupca liptovskomikulášske-
ho primátora Ján Droppa. lm.

Pietnym aktom položenia
vencov k Pamätníku Soviet-
skych hrdinov na Námestí oslo-
boditeľov i spomienkou na voj-
novom cintoríne na Háji Nicovô
v L. Mikuláši oslávili 64. výročie
Dňa víťazstva nad fašizmom
predstavitelia mesta, Obvodné-
ho úradu v L. Mikuláši, Ozbroje-
ných síl SR, zástupcovia politic-
kých strán a Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov.

„Napriek tomu, že od tejto
významnej udalosti, ktorá
ovplyvnila históriu a činy celých
generácií, uplynie v roku 2010
už 65. rok, my, občania Liptov-
ského Mikuláša na ňu nezabú-
dame a každý rok svojou účas-
ťou, vrátane veteránov – prísluš-
níkov Prvého československé-
ho armádneho zboru  na sláv-
nostnej pripomienke oslobode-
nia dokazujeme, že vo všetkých
nás bije  veľké srdce spoločen-
stva ľudí a národov, ktoré sa po-
stavili do zápasu proti fašizmu,“
zdôraznil vo svojom slávnost-
nom príhovore primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč. 

Primátor ďalej vyjadril dôveru
v prísľub podpory premiéra Ro-
berta Fica i prezidenta SR Ivana
Gašparoviča, že sa budúcoroč-
né celoslovenské oslavy ukon-
čenia 2. svetovej vojny uskutoč-
nia práve v Liptovskom Mikuláši
na Háji Nicovô. „Našou ambíci-
ou je usporiadať centrálne osla-
vy Dňa víťazstva nad fašizmom
v roku 2010 v meste Liptovský
Mikuláš a na vojenskom cintorí-
ne Háj Nicovô. Po prvých cen-
trálnych oslavách oslobodenia
spod fašizmu v Liptovskom Mi-
kuláši navrhujeme zaviesť tradí-
ciu ich opakovania v našom
meste každých päť rokov, vždy
pri okrúhlych výročiach,“ pre-
zradil.

Založenie tejto novej tradície
by dokazovalo významný zástoj
Liptovského Mikuláša v histórii
rozhodujúcich vojenských ope-
rácií 2. svetovej vojny.

Štátnu hymnu Slovenskej re-
publiky a ostatné skladby počas
slávností zahral Mestský dycho-
vý orchester Liptovský Mikuláš.

lm.

Nová kategorizácia 
informačných centier

Viceprimátor ocenil jubilantov
Klubu vojenských dôchodcov

Primátor odovzdával 
absolventom pamätné listy

Územný spolok Liptov 
udeľoval Janského plakety

Víťazstvo nad fašizmom 
oslávili na Háji Nicovô

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták
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KOZMETICKÝ SALÓN
KATKA

kompletné ošetrenie pletikompletné ošetrenie pleti
modelovanie gélových nechtovmodelovanie gélových nechtov
líčenie denné, večerné, svadobnélíčenie denné, večerné, svadobné

Strieborné a oceľové šperky,
Swarowski komponenty,

bižutéria, hodiny

DÁMSKA MÓDA 
na každú príležitos

kompletné ošetrenie pleti
modelovanie gélových nechtov
líčenie denné, večerné, svadobné

KLASICKÁ A JAPONSKÁ MANIKÚRA

Dámska móda, šport, Ázijská reštaurácia, kaviareň, banky...
w w w . j a s n a s c . s k

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

Obchodné centrum otvorené 7 dní v týždni, vrátane pobočiek: 

FREE

ZLOSOVACIA SÚŤAŽ 

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

o darčekové poukážky.

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

Nakúpte tovar nad 10 €
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Podnikatelia separujú s nami

Občianske združenie TATRY získalo
finančnú podporu v rámci grantového
programu „TESCO pre zdravšie mes-
tá“, ktorý je podporovaný z nadačného
fondu spoločnosti TESCO STORES
SR, a. s. v Nadácii Pontis
(http://www.na da cia pontis.sk) na pro-
jekt, ktorého cieľom bolo zaviesť triede-
ný zber odpadov v niektorých menších
zariadeniach poskytujúcich služby pre
cestovný ruch a vo verejných inštitú-
ciách, a to tak, aby tieto predstavovali
model pre riešenie danej problematiky
v súvislosti s trvalo udržateľným rozvo-
jom cestovného ruchu. 

Občianske združenie TATRY poskytlo
pre účely triedenia odpadov 47 ks 120-li-
trových kontajnerov na plasty, kovové
obaly a viacvrstvové kombinované obaly,
46 ks 120-litrových kontajnerov na pa-
pier a 75 ks 10-litrových interiérových
nádob na triedenie plastov, papiera
a skla, a to v celkovej hodnote 2 820 eur. 

Do triedeného zberu odpadov sa za-
pojili napr. penzión AJDA – Liptovský
Mikuláš, penzión Bowling – Liptovský
Mikuláš, prevádzky Hotelovej akadémie
– Liptovský Mikuláš, Spoločenstvo byto-
vých a nebytových priestorov Radosť –
Liptovský Mikuláš, Účelové zariadenie
VUJE, a.s. – Zelený dom – Demänová,
penzión Cestár – Liptovský Mikuláš,
penzión a reštaurácia Rotunda – Liptov-
ský Mikuláš, Life Caffe – Liptovský Mi-
kuláš, hotel Garni – Liptovský Mikuláš,
reštaurácia Demänovka – Demänovská
Dolina, Liptovská knižnica G.F.Belopo-
tockého – Liptovský Mikuláš, 14 ob-

chodných prevádzok a predajní v pasáži
Tatrapetu v Liptovskom Mikuláši, hotel
lodenica – Liptovský Mikuláš, penzión –
3 M spol. s r.o. – Bodice, penzión Anto-
lová Mária – Bodice, atď. 

120-litrové kontajnery na triedený
zber budú taktiež rozmiestnené v cen-
trálnej zóne mestá a v blízkosti detských
ihrísk, aby umožňovali triediť odpady ná-
vštevníkom mesta, drobným podnikateľ-
ským prevádzkam a malým občanom
mesta – našim deťom.   

Aj napriek tomu, že povinnosť triediť
odpady vyplýva všetkým podnikateľským
subjektom zo zákona o odpadoch
a VZN mesta Liptovský Mikuláš, Ob-
čianske združenie TATRY sa bude i na-
ďalej snažiť získavať finančné prostried-
ky pre zdokonaľovanie systému triede-
ného zberu odpadov v zberovej oblasti
Verejnoprospešných služieb – Liptovský
Mikuláš. 

OZ TATRY (http://www.you -
tube.com/oztatry), mesto Liptovský Mi-
kuláš (http://www.lmikulas.sk) a Verej-
noprospešné služby - Liptovský Mikuláš
(http://www.vpslm.sk) dlhodobo spolu-
pracujú na spoločnej kampani „Nesepa-
rujte sa! Separujte s nami“. Rovnomen-
ný projekt OZ TATRY bol podporený
z Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho spoločenstva, Nórske-
ho finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky
(http://www.eko polis.sk).

Mgr. Rudolf PADO
Predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

AKO KOMPOSTOVAŤ? 
Pri zakladaní domáceho kompostovis-

ka doporučujeme dodržiavať tieto zásady:
• kontakt zo zemou, umožníte tým prístup

k pôdnym organizmom, ktoré pomáha-
jú pri rozklade bioodpadu, 

• donášková vzdialenosť by nemala byť
príliš veľká, 

• okolo kompostoviska by mal byť dosta-
točný priestor na manipuláciu, 

• umiestnenie do polotieňa (pod stromy,
k živému plotu), 

• možnosť prikryť proti dažďu (strieška,
celta). 

Proces kompostovania
Kompostovanie je riadený mikrobiálny

rozklad, výsledkom ktorého je hmota -
kompost, plyny - CO2 a teplo. Dno kom-
postoviska pokryjeme hrubým materiá-
lom, aby sme zabezpečili cirkuláciu
vzduch a odtok nadbytočnej vody. Veľké
kusy (konáre, byle, drevo, korene) pose-

káme alebo rozdrvíme a zmiešame s iným
materiálom. Miešame suchý materiál
s mokrým, hrubý s jemným, tvrdý s mäk-
kým. Rozklad materiálov v komposte spô-

sobujú mikroorganizmy, ktoré k svojmu ži-
votu potrebujú kyslík. Ten zabezpečíme
vetraním (zboku, zospodu) a prehadzova-
ním hromady. Kompost bez vzduch zapá-
cha a je nezdravý. Rozklad neprebieha ani
v suchom prostredí (povrch plesnivie).

KOMPOSTOVANIE
Preto je potrebné, hlavne v horúcich dňoch, pri
prehadzovaní hromadu dovlhčiť. Ale pozor - príliš
premočený kompost hnije a zapácha. Aj teplo
urýchľuje rozkladné procesy. V chladnejších me-

siacoch môžeme hromadu prikryť sta-
rým kobercom, celtou. Kompostovaný
materiál uje vhodné po každých 20 cm
vrstviť zeminou. Tá obsahuje mikroor-
ganizmy, viaže vlhkosť a pomaly ju uvoľ-
ňuje do okolia, zabezpečuje hrudkovitú
štruktúru a viaže zápach. Vhodné je pri-
dať staré vápno (omietku).

Pri pokročilejšom rozklade sa dá
optimálna vlhkosť zistiť jednoducho:
hrsť materiálu stisneme v ruke, pričom
by sa medzi prstami malo objaviť len
niekoľko kvapiek tekutiny.

Fázy rozkladu
Odbúravanie - trvá 1 - 3 týždne, rýchlo stú-

pa teplota (môže až do 70 °C) rozmnožujú sa
baktérie, väčšina jednoduchých látok ostáva
v komposte.

Prestavba - trvá 3 - 7 týždňov, nastáva roz-
klad hubami, uvoľňuje sa amoniak, teplota dosa-
huje 30 - 40 °C, hromada klesá.

Výstavba - v 8. - 12. týždni od založenia na-
stupuje tvorba humusových látok, rozmnožujú
sa drobné živočíchy, prichádzajú dážďovky, zod-
povedné za tvorbu stabilných hrudiek.

Stabilizácia a dozrievanie - tvorba humusu
sa končí, dážďovky opúšťajú kopu. V tejto fáze
už neprekopávame hromadu.

Hotový kompost
Asi po roku je kompost vyzretý. Je hnedej až

tmavohnedej farby, má jemnozrnú štruktúru, ne-
zapácha, ale vonia ako humus. Hotový kompost
sa preoseje a nespracované časti vložíme na
spodok novej kopy. Zrelosť kompostu najlepšie
zistíme testom klíčivosti. Plytkú misku naplníme
preosiatym kompostom a dobre ho navlhčíme.
Najprv vysejeme semienka (rýchlo klíči žerucha,
fazuľa) pritlačíme ich a zakryjeme fóliou, aby
sme udržali vlhkosť. Ak po 3-4 dňoch semená
vyklíčia, je kompost zrelý. Zelené klíčne lístky
svedčia o dobrej kvalite, zatiaľ čo žlté a hnedé
o nedostatočne vyzretom - surovom komposte
(uvoľňujúci sa čpavok zabraňuje rastu rastlín). 

Čím rôznorodejší materiál sme do kompostu
dávali, tým je kvalitnejší a tým lepšie sú aj výsled-
ky klíčivosti.

Čerstvý (surový) kompost starý 2-6 mesiacov
obsahuje veľké množstvo aktívnych mikroorga-
nizmov, čo zabezpečuje urýchlenie rozkladu
v pôde a uvoľňovanie živín. Dá sa použiť ako ná-
stielka, ktorá sa zapracuje do pôdy.

Zrelý kompost obsahuje trvalý humus. Môže-
me ho použiť pri zakladaní nových plôch (vrstva
niekoľkých cm). V záhrade je vhodný na hnoje-
nie zeleninových záhonov, ovocných stromov
a okrasných rastlín. Tu stačí použiť vrstvu 1
cm, t.j. 2-3 l na m2. Kompost navozíme na pôdu
v zime alebo skoro na jar.

Pokračovanie v budúcom čísle.
Rudolf Pado

Predseda a projektový 
manažér OZ TATRY
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ZABEZPEČTE SPOLU S NAMI
LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

VÁŠMU BYTOVÉMU DOMU

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

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

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



10 OZNAMY
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Ako je mesto pripravené
na letnú turistickú sezónu?

p r i m á to r
Liptovského
Mikuláša Ján
Blcháč:

Naše mes-
to sa na letnú
turistickú se-
zónu pripravu-

je zodpovedne. Okrem bedek-
ra, ktorý vyšiel už aj v anglickej
a poľskej mutácii, podľa ktorého
sa môže turista individuálne
orientovať, pripravujeme i ďal-
ších sprievodcov. Bude ich po-
núkať Informačné centrum mes-
ta a Múzeum Janka Kráľa. Tiež
považujeme za dôležité prilákať
turistov čistotou prostredia, pre-
to sme sa zaviazali v spolupráci
s verejnoprospešnými službami
udržať Liptovský Mikuláš čistý.
Turistom ale i Liptovskomikulá-
šanom máme skutočne čo po-
núknuť. Návštevníkov láka turis-
tika, vodné športy, cykloturisti-
ka, výlety do okolia, kultúrne ak-
cie. Ja osobne sa počas tejto
turistickej sezóny teším na Mi-
kulášske leto a záverečnú roz-
lúčku s prázdninami, ktorá bude
tento rok veľkolepejšia, nechaj-
te sa však príjemne prekvapiť.

v e d ú c a
odboru stra-
tégie marke-
tingu a regio-
nálneho roz-
voja Darina
Bartková:

Mesto Lip-
tovský Mikuláš pre turistov pri-
pravilo rozsiahlu ponuku atrak-
tívneho trávenia voľného času,
ktorú budeme komunikovať na
novej webovej stránke mesta.

Hlavnou aktivitou tohto leta
bude aj tento rok tradičné Miku-
lášske leto, ktoré zorganizuje-
me počas letných víkendov. Vy-
chádzali sme z úspechu toho
minuloročného. Víkendy budú
opäť tematicky zamerané na
rôzne štýly ako folk, retro, jazz,
folklór, dychovku, ale aj súčas-
nú hudbu a divadlo. Počas Mi-
kulášskeho leta vystúpia Allan
Mikušek, skupina Karpatské
horké, Peter Lipa, skupiny
Smola a Hrušky a Heľenine oči. 

Tento rok sme Mikulášske
leto obohatili o Street music fest,
ktorý sa uskutoční 31. júla. Cen-

trum mesta opäť ožije. Turisti
budú môcť obdivovať živé sochy,
alebo stretnúť patróna mesta –
Mikuláša. L. Mikuláš bude jedi-
ným mestom, kde ľudia zazrú Mi-
kuláša v lete. Nebudú chýbať ani
sprievodné podujatia Bažant ki-
nematograf, Silní muži, Oldtimer
rallye či Pivný veľkofest.

Mikulášske leto otvoríme za-
vedením sprievodcovských slu-
žieb mestom, ktoré budú posky-
tovať vyškolení certifikovaní
sprievodcovia od 10. do 12. júla
pre občanov i turistov zadarmo
so začiatkom o 17.30h pred In-
formačným centrom mesta L.
Mikuláš. Pripravujeme tiež pra-
videlné sprievodcovské služby.

riaditeľka
Informačné-
ho centra
mesta Lip-
tovský Miku-
láš Jana Piat-
ková:

Na leto pri-
pravujeme dva nové propagač-
né materiály s ponukou cestov-
ného ruchu v meste a okolí, kto-
ré vyjdú v štyroch jazykových
mutáciách. 

Sme pripravení poskytovať
aktuálne informácie o ponuke
cestovného ruchu v meste a re-
gióne a prispôsobíme sa požia-
davkám každého návštevníka.
Prevádzkovú dobu počas víken-
dov sme v informačnom centre
predĺžili oproti minulej letnej se-
zóne o 3 hodiny. Naši zamest-
nanci teda budú od polovice
júna do polovice septembra zá-
ujemcom k dispozícii počas pra-
covných dní od 9. do 18. hodiny
a cez víkendy v čase od 9. do
17. hodiny. 

Čo chystá pre návštevníkov 
Liptovského Mikuláša 

a celého regiónu združenie 
cestovného ruchu?

PR koordi-
nátor Klastra
Liptov Ľubo-
mír Čech:

Okrem ti-
pov na zaují-
mavé miesta
pre turistov je

Liptov iný najmä v tom, že priná-
ša úplne nové produkty. Prvým
a nosným produktom je turistic-
ká karta. Má názov LIPTOV Regi-

Letná turistická sezóna

MASÉRSKE SLUŽBY

HYPERNOVA 
ll. poschodie

KUPÓN
20% ZĽAVA

na masáže 
a vybrané služby. 

Platí v mesiacoch 
JÚN a JÚL !!!

t.č. 0908 844 876

Čas letnej turistickej sezóny je už za dverami a aj napriek
pretrvávajúcej finančnej hospodárskej kríze sme zisťovali, čo
toto leto ponúkne mesto Liptovský Mikuláš svojim obyvate-
ľom a prichádzajúcim turistom.

on Card a za 6,90 eur si ju môže
zakúpiť každý. Teda aj ľudia pria-
mo z regiónu. Na predaj bude
v informačných centrách
a v hlavných turistických atrak-
ciách v regióne, mimo neho cez
on-line internetový predaj. Po-
núkne zľavy 10 až 50% na viac
než 30 rôznych turistických at-
raktivít Liptova. Preukázaním tej-
to karty sa návštevníkovi uplatní
zľava a kartu môže využívať celú
letnú sezónu - v čase od júla do
októbra 2009. Pre každú turis-
tickú sezónu by mala vychádzať
nová karta s novými produktami.
Cieľom karty je, aby návštevníci
spoznali región viac, využili jeho
obrovské možnosti a zažili plno-
hodnotnú dovolenku na Liptove.
Neoddeliteľnou súčasťou každej
karty bude tlačený sprievodca,
vďaka ktorému budú mať majite-
lia karty dostatok informácií
o možnostiach čerpania atraktív-
nych zliav - na aqua, športové,
prírodné, kultúrne ale aj ubytova-
cie a gastronomické zariadenia. 

Väčšina turistov dnes hľadá
ubytovanie cez internet. Aj preto
Liptov zjednotil možnosti ubyto-
vania pod jeden centrálny rezer-
vačný systém. Doňho sa môžu
zapojiť všetci ubytovatelia a ich
ponuka tak pôjde záujemcom na
internete, pričom rezervačné
okno budú mať na svojich strán-
kach všetci zakladajúci členovia
Klastra Liptov, ako aj oficiálna
stránka destinácie Liptov –
www.vi sit liptov.sk. Okrem tejto
stránky Klaster spustil svoju novú
stránku www.klas terliptov.sk,
kde sa všetci, ktorí majú záujem,
môžu poinformovať nielen o aktu-
álnom dianí, ale aj pripravova-
ných aktivitách a fungovaní mar-
ketingovej centrály. red.

Bytový podnik 
Lipt. Mikuláš, a.s.

ponúka na prenájom 
nebytové priestory:

Dom služieb:
na 1. poschodí s rozlohami:
11m2 9m2 a 48m2 a na
2 poschodí s rozlohami
220m2 (150 + 70) 11,48m2

25,42m2 37m2 (12,5 + 12
+ 12,5) 11,07m2 vhodné na
kancelárie, obchod alebo
služby

Nám. Osloboditeľov 7
na 1. poschodí s rozlohami
22,94m2 26,04m2

19,34m2 17,4m2

Ul. M. Pišúta
na 1. poschodí s rozlohami
20,3m2 9,24m2 38,55m 

Nám. Osloboditeľov 72
na 1. poschodí s rozlohami
61,09m2 8,25m 

Obvodný úrad
na Nám. Osloboditeľov
na prízemí s rozlohami 27m2

17,2m2 10,89m2 9,5m2

27,54m2 26,52m2 na 3.po-
schodi s rozlohami 17m2

20m2 28m2

V prípade záujmu zasie-
lajte prípadne osobne pri-
neste žiadosti  na adresu:
Bytový podnik Liptovsky
Mikuláš a.s., Námestie
Osloboditeľov 73, 031 01
Liptovský Mikuláš (do žia-
dosti uveďte účel využitia
a telefonický kontakt).

Bližšie informácie môžete
získať na internetovej strán-
ke www.bplm.sk, prípadne
osobne alebo telefonicky
na t.č. 044/5567242, mo-
bil 0918 888735.

POZÝVAME VÁS 
27. júna 

sa uskutoční 

DEŇ FUTBALU 
na futbalovom štadióne 

FC 34 Palúdzka 
Za Luhami 

pri príležitosti osláv 
75. výročia 

organizovaného futbalu
mestskej časti Palúdzka.

Vyvrcholením dňa 
bude zápas 

FC 34 Palúdzka 
– Dukla Banská Bystrica.
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Pred 15 rokmi 3. júna 1994 zomrel v Nitre
mikulášsky rodák, lekár (chirurg), spisovateľ,
eseista a prekladateľ Pavol Strauss. V rod-
nom meste vyštudoval Štátne reálne gymnázium M. M. Hodžu. Časť
svojho života prežil v Straussovskom dome (dnes Múzeum Janka Krá-
ľa na Námestí osloboditeľov) pri starom otcovi z matkinej strany advo-
kátovi Kuxovi. Na tejto budove je umiestnená aj pamätná tabuľa. V štú-
diách pokračoval na univerzitách vo Viedni a v Prahe. Pracoval ako le-
kár v Palúdzke a v Ružomberku. Na sklonku 2. svetovej vojny ho inter-
novali v zajateckom tábore v Novákoch. Neskôr pracoval ako chirurg
v Onkologickom ústave v Bratislave, ako primár chirurgického oddele-
nia Nemocnice Milosrdných bratov v Skalici, v rokoch 1956 – 1982
bol lekárom na chirurgickom oddelení v Nitre. 

Pavol Strauss je jedinečným zjavom v slovenskej literatúre. Bol vy-
nikajúcim filozofickým esejistom a náboženským spisovateľom a mysli-
teľom, autorom básní, esejí, meditácií a aforizmov. Pre ideologický tlak
proti duchovne orientovanej spisbe žil dlhé roky v nedobrovoľnej izo-
lácii, pokladal sa za „vyhnanca doma“. Do literatúry vstúpil nemecky
písanými básnickými zbierkami, napísal tiež cestopis o Švajčiarsku.
Vyšli mu knihy Krížová cesta pre chorých a Postila dneška. V roku
1968 to boli Zápisky diletanta a Zákruty ciest, ostatné knihy mu vy-
dávali v Taliansku. Po roku 1989 začali jeho diela vydávať aj vydavateľ-
stvá u nás. K významným prácam z tohto obdobia patria: A slovo roz-
dúchal duch (s Milanom Rúfusom), Za mostom času, Kolíska dô-
very a Odvrátený čas. Posmrtne mu vydali knihy Torzo ticha a Život
je len jeden. Pavol Strauss prekladal z nemčiny a francúzštiny.

Od roku 2003 existuje pri Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Miku-
láši „Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa“. Vďaka neúnavnej
snahe a pomoci jej členov Ing. Jozefa Šišilu a PhDr. Ľubomíra Ra-
šiho sa do múzea dostala formou daru od syna MUDr. Jozefa Straus-
sa a jeho manželky Zuzany z Nitry pozostalosť MUDr. Pavla Straussa,
pozostávajúca zo zariadenia pracovne a vzácnej knižnice (1130 kusov
knižničných jednotiek). Sú to diela v slovenčine, češtine, maďarčine,
nemčine, francúzštine, ruštine a angličtine . Pozostalosť pozostáva
z kníh o umení a umelcoch, divadelné hry, básnické zbierky, historic-
ká spisba z rôznych období, beletria, slovníky, encyklopédie, biblio-
grafie a biografie, ďalej odborné knihy z chirurgie v jazyku anglickom,
nemeckom, českom, slovenskom. Osobitnú časť jeho knižnice tvoria
diela náboženského charakteru – biblie, diela z dogmatiky, christoló-
gie, praktickej teológie, romány v náboženskom duchu, duchovné
piesne, spevníky, náboženská hudba, kázne. 

Po našom vzácnom rodákovi MUDr. Pavlovi Straussovi je v na-
šom meste pomenovaná aj ulica. Nachádza sa v Palúdzke pri priehra-
de Liptovská Mara, kde vznikla nová zástavba rodinných domov a by-
toviek. Anna Šmelková

SLÁVNI LIPTOVSKÍ RODÁCI

STRAUSS Pavol
lekár, spisovateľ, esejista, prekladateľ

* 30. 8. 1912 Liptovský Svätý Mikuláš
† 3. 6. 1994 Nitra

Spomienka na Belopotockého
V tomto roku si pripomíname

dvojité výročie významnej osob-
nosti nášho mesta, zakladateľa pr-
vej verejnej knižnice a prvého
ochotníckeho divadla na Slovens-
ku, vydavateľa, kníhkupca a knihá-
ra Gašpara Fejérpataky Belopo-
tockého (1794-1874). 

Deň výročia jeho smrt i - 18.
máj si v Liptovskej knižnici G.F.Be-
lopotockého pripomenuli najskôr
scénickým pásmom pod názvom
Život v utrpení alebo Denník Anny
Zuzany Fejérpatakyovej, v ktorom

postavu Gašpara F.Belopotockého
stvárnil Milan Stromko a jeho man-
želku Ivona Salajová. V ďalších úlo-
hách sa predstavili Ladislav Dráb,
Alexandra Poliaková a Peter Vrlík,
ktorý bol zároveň autorom textu
a režisérom. 

Po skončení všetci prítomní
prešli k soche Gašpara Fejérpata-
ky Belopotockého na námestí, kde
spolu s pracovníkmi Liptovskej
knižnice GFB, Múzea Janka Kráľa
a členmi Miestneho odboru Matice
slovenskej položili kyticu. -tm-

Po celkom úspešnom apríli
malo „A“ mužstvo MFK Tatran (do
25. mája) napriek stabilným výko-
nom striedavé výsledky - z troch
stretnutí 1 výhra, 1 remíza, 1 pre-
hra. Za zmienku stojí nerozhodný
výsledok 1:1 na ihrisku lídra súťa-
že D. Kubína a domáca výhra
s „béčkom“ Prešova, ktoré malo
v zostave viacero corgoňligistov.
Prehrou vo Vranove však Tatran
stratil bezprostredný kontakt s ve-
dúcim mužstvom - D. Kubínom,
náskok ktorého sa zvýšil na 8 bo-
dov. Pri pohľade na tabuľku po
25. kole vidíme, že súboj
o 2. miesto v tabuľke je stále za-
ujímavejší a snaží sa oň až 5 muž-
stiev - okrem Tatranu aj S. N.
Ves, B. Bystrica B, Čadca, Vra-

nov n/T. Bodové rozdiely sú pri-
tom minimálne, keď druhý Tatran
má 44 bodov a šiesty Vranov len
o 4body menej. Do konca súťaže
zostáva odohrať už len tri stretnu-
tia. Výsledok so Starej Ľubovne
pri čítaní týchto riadkov už bude
známy, potom sa hráči na domá-
cej pôde rozlúčia s fanúšikmi
v sobotu 6. júna s Bánovou a po-
sledný zápas ročníka odohrá Ta-
tran 14. júna v Lipanoch. aj, keď
sa jedná o mužstvá z druhej polo-
vice tabuľky, stretnutia nebudú
ľahké, práve naopak budú veľmi
náročné, pretože naši súperi bo-
jujú o udržanie sa v 2. lige. Ale
práve snaha udržať si 2. miesto
v konečnom hodnotení nám jed-
noznačne velí vyhrať.

MFK Tatran

Dejiskom Medzinárodných
majstrovstiev Slovenska v spe-
ed badmintone SPEEDMIN-
TOM MAGIC OPEN 2009 sa
stala v sobotu 16. mája multi-
funkčná športová hala Liptov
Aréna v Liptovskom Mikuláši.

„Skutočne nás teší, že sa
naša hala propaguje a využíva aj
prostredníctvom takéhoto nové-
ho netradičného športu,“ po-
dotkol primátor Ján Blcháč na
podujatí.

Turnaj sa konal za medziná-
rodnej účasti piatich krajín – An-
glicka, Nemecka, Maďarska,
Srbska, Slovenska a zúčastnilo
sa ho spolu 47 súťažiacich.

„Speed badminton je veľmi
mladý šport a hráčska základňa
sa ešte len formuje, napriek tomu
na slovenské pomery sme s účas-
ťou spokojní,“ skonštatoval riaditeľ
turnaja Speedminton MAGIC Slo-
vak open 2009 Tibor Nešťák.

Medzi mužmi v kategórii do
45 rokov získal prvenstvo Ne-
mec Rene Lewicki, zo žien sa
na prvom mieste umiestnila Slo-
venka Kristína Hešková a v kate-
górii veteránov obsadil prvú
priečku Slovák Anton Siažik.

Táto dynamická hra je kom-
bináciou bedmintonu, tenisu
a squashu. Zrodila sa v Berlíne
v roku 2002. red.

Speedminton aj v Liptov Aréne

Dvojmesačná časť letnej prí-
pravy na suchu sa dostala do
druhého polčasu. Až do konca
júna si zverenci trénerského dua
M. Trličík, P. Paukovček dopĺňa-
jú zásobníky fyzických síl. „Sme
viac-menej dohodnutí so zákla-
dom tímu, okolo ktorého by sa
mala formovať naša zostava pre
blížiaci sa extraligový ročník,“
uviedol Ľubomír Bubniak, člen
predstavenstva MHk 32 L. Miku-
láš. Po odchode dlhoročnej jed-
notky na svojom poste Martina
Faltera do Skalice sa rieši bran-
kárska otázka. Definitívou je aj
pôsobenie útočníkov Richarda
a Róberta Hunovcov v bratislav-
skom Slovane či obrancu Denisa
Reháka vo Vítkoviciach.

Podľa Ľ. Bubniaka potrebujú
adekvátny priestor dostať mladí
hráči: „To je jediná cesta, ktorou
sa musí uberať nielen mikulášsky,
ale celý slovenský hokej, ak ho
chceme spoločne dostať na žia-
ducu úroveň. Talenty vychádzajú-

ce z mládežníckych súťaží musia
mať možnosť výkonnostne rásť,
no naopak, musia sa za ponúk-
nutú príležitosť odmeňovať neus-
tálou snahou v tréningovom a ná-
slednom zápasovom procese.“

V podmienkach globálnej
hospodárskej krízy je jediným
ozajstným garantom budúcnosti
mikulášskeho hokeja mesto.
„Napriek kráteniu podielových
daní samosprávam robí liptov-
skomikulášska radnica a jej
vrcholní predstavitelia na čele
s primátorom Jánom Blcháčom
všetko, čo je v ich silách, aby
udržali nastúpený trend rene-
sancie nášho klubu z úspešnej
minulej sezóny. Chceme nad-
viazať najmä na návrat divákov,
ktorí pravidelne napĺňali tribúny
nášho štadióna a boli doslova
ďalšími hráčmi,“ kvitoval ústreto-
vý prístup vedenia mesta Ľ.
Bubniak.

Jaro Hric, PR manažér 
MHk 32 L. Mikuláš

Príprava v druhom polčase
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DARUJTE KRV
Slovenský Červený kríž v spolupráci s Mestským úradom

v Liptovskom Mikuláši organizuje mobilný odber krvi 
pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi 

v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

11. júna od 8. - 14. hodiny
Oslavujeme dar krvi. Týka sa to nás všetkých.

Potrebné sú všetky krvné skupiny a možné sú tri rôzne 
spôsoby darovania – krv, plazma a krvné doštičky.

Aj zamestnanci Slovenského Červeného kríža darujú krv.

MASÉRSKE SLUŽBY
ZA DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK
Kde? Stredná odborná škola zdravotnícka, Vrbická 632, Lipt.

Mikuláš (za Billou)
Kedy? V mesiaci jún – každý utorok: 7.00 – 14.00 hod

– každý štvrtok: 11.00 – 18.00 hod
Čo? – klasická masáž čiastočná (20 min)

– klasická masáž celková (50 min)
– reflexná masáž (15 min)
– reflexná masáž chodidiel (50 min)

Objednávky: deň vopred na sekretariáte školy alebo telefonicky
na t.č. 044/5522497 (v čase 7.00 – 15.00 hod)

V dňoch 20.-22. mája 2009
sa v našom meste uskutočnila
verejná finančná zbierka Týždeň
modrého gombíka. Zbierku or-
ganizovalo UNICEF Slovensko
v spolupráci s Klubom mladých
pri Dome kultúry v Liptovskom
Mikuláši. Na pomoc deťom a ich
mamám zbierali peniaze v uli-
ciach dobrovoľníci z Evanjelické-
ho gymnázia Juraja Tranovské-
ho, Gymnázia Michala Miloslava
Hodžu, Združenej hotelovej
a obchodnej akadémie, Stred-

nej odbornej školy zdravotníckej
a zo Strednej odbornej školy
drevárskej. Spoločne sa nám
podarilo vyzbierať 3685,14 . Vz-
dať sa jedného eura pre väčšinu
z nás znamená vzdať sa posede-
nia s priateľmi pri pive alebo
káve. No pre deti a ženy v Laose
jedno euro znamená dve vakcíny
proti tetanu. Všetkým, ktorí ste
sa rozhodli prispieť a zlepšiť tak
život menej šťastným obyvateľom
modrej planéty ĎAKUJEME.  

Lenka Konečná

Týždeň modrého gombíka
v našom meste

Infolinka
0800144528

Vážení občania, všetky
svoje podnety a otázky týka-
júce sa mestskej samosprávy
môžete adresovať zamest-
nancovi Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši na
bezplatnej infolinke, na ktorú
sa dovoláte z Vašej pevnej te-
lefónnej linky nášho mesta
v čase od 7.30 do 15.00
hod. Radi Vám zodpovieme
na Vaše otázky a prijmeme
Vaše postrehy a podnety
ohľadom samosprávy.

Od 1. júna 2009 je zastavovanie prímestskej autobuso-
vej dopravy na Jánošíkovom nábreží pri hoteli Jánošík zru-
šené a nová zastávka je zriadená na súbežnej miestnej ko-
munikácii v úseku jestvujúcej autobusovej zastávky MAD -
Hurbanova ulica, MA TERSKÁ ŠKOLA. V prie behu roka
2009 bude doplnená o ďalší prístrešok a lavičku v záujme
skvalitnenia služieb cestujúcej verejnosti.

Televízia Liptov sa od 1. júna stáva členom veľkej rodiny
regionálnych a lokálnych televízií z celého sveta, ktoré
spoločne vytvárajú program slovenskej spravodajskej
televízie Patriot. Každý pondelok od 17:15 h. môžu diváci
zhliadnuť špeciálne vyjadrenie Liptovského magazínu.

Slovenskú spravodajskú televíziu Patriot je možné nal-
adiť na satelite Thor 5, kmitočet: 12,418 GHz, prípadne je
obsiahnutá v ponuke najvýznamnejších slovenských
káblových televízií. Živé vysielanie a archívy sú aj na inter-
netovej adrese tv.patriot.sk.

Vážení občania,
v záujme získavania informácií o Vašich potrebách a v snahe informovať Vás o zámeroch vedenia ná-

šho mesta Vás pozývame na HOVORY PRIMÁTORA S OBČANMI mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sa
uskutočnia nasledovne: 

Dátum Mestská časť Miesto stretnutia
8.júna 2009 15.30 h. (pondelok) Okoličné, Stošice ZŠ Okoličianska
8.júna 2009 18.00 h. (pondelok) Podbreziny, Vitálišovce ZŠ J. Kráľa, Podbreziny

10.júna 2009 18.00 h. (streda) Nábrežie - Vrbica ZŠ M. R. Martákovej
10.júna 2009 16.00 h. (streda) Staré Mesto Zasadačka MsÚ
18.júna 2009 18.00 h. (štvrtok) Lipt. Ondrašová, Ráztoky Kultúrny dom Ondrašová
11.júna 2009 15.30 h. (štvrtok) Ploštín Kultúrny dom Ploštín
11.júna 2009 18.00 h. (štvrtok) Iľanovo Kultúrny dom Iľanovo
22.júna 2009 15.30 h. (pondelok) Bodice Kultúrny dom Bodice
22.júna 2009 18.00 h. (pondelok) Demänová Kultúrny dom Demänová
16.júna 2009 15.30 h. (utorok) Andice, Benice Kultúrny dom Benice
16.júna 2009 18.00 h. (utorok) Palúdzka ZŠ Palúdzka
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Občansky servis
apríl 2009

Narodil sa človek, zapálila
sa na oblohe nová hviez-
da. Tak vitaj človiečik…

V apríli 2009 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Ela ŠOLTÉSOVÁ, Lukáš CA-
BÚK, Filip BALOG, Martina
Š U M A N O VÁ - H R E B L AY ,
Hugo POLIAK, Jakub FIE-
DOR, Matúš PIOVARČI, Anna
VÁLEKOVÁ, Šimon ŠLACH-
TA, Matúš HAJAS, Lenka
MÁLIKOVÁ, Tobias HÚSENI-
CA, Daniel ZAŤKO, Lukáš
ŠUJETA, Matej RÍSIK, Matúš
SLABÝ, Marína DZUROŠKO-
VÁ, Sophia CHEBEŇOVÁ,
Lukáš BARTOŠ, Tatina BRE-
ZINOVÁ, Anita GUOTHOVÁ. 

Láska nie je len byť spolu,
láska je ísť spolu. Nájsť
hlinu pre svoje korene…

Manželstvo uzavreli:
Ing.Jozef HRIŇ - Ing.Zuzana
KOVÁČOVÁ, Bc.Miroslav MI-
KUŠ – Petra MILOŠIAKOVÁ,
Marek NAHÁLKA – Marika
STUPKOVÁ, Jaroslav ŽUFFA
–Anna SLÁVIKOVÁ, Andrej
TABAČEK – Zdenka KLIŠTIN-
COVÁ, Ing.Martin BELLA –
Ing.Katarína SERDELOVÁ,
Rudolf BALÁŽ – Anna HOR-
VÁTHOVÁ, Tomáš DZURO-
ŠKA – Anna DZUREKOVÁ.

Roztrhla sa niť, už sa
nedá spojiť. Život vyhasol,

zostáva spomienka … 

Opustili nás:
Oľga ONDRÁŠOVÁ (66), Bo-
rivoj NAKLADOV (88), Daniel
HÁČIK (85), Ján BRZI-
AK (65), Martin MIKULA-
JČÍK (52), Ján BISTIAK (79),
František ČERVEŇ (61), He-
lena BIELENÁ (83), Ladislav
GURÁŇ (82), Gabriel CHRA-
PČIAK (31), Božena TO-
MČÍKOVÁ (84), Mária GEJ-
DOŠOVÁ (78), Ing.Imrich JA-
NČUŠKA (80), Mária PIŠÚT-
HOVÁ (83), Ladislav BO-
BEK (56), Ing.Dušan DEB-
NÁR (52), Ester TULÁKO-
VÁ (65).

01. 05. 2009 o 22.10hod.
v zábavnom, nočnom podniku
na Ul. 1. mája, hlasnou reprodu-
kovanou hudbou došlo k ruše-
niu nočného kľudu. Zodpoved-
ný vedúci tohto zariadenia. J. T
z Bratislavy zaplatil blokovú po-
kutu za priestupok proti verejné-
mu poriadku podľa § 47 ods. 1,
písm. b Zákona 372/90 Zb.
o priestupkoch. 

06. 05. 2009 o 09.30 hod.
na základe tel. oznamu hliadka
MsP zistila na Smrečianskej uli-
ci dvoch mužov Rumunov, ktorí
neoprávnene vykonávali podo-
mový predaj kobercov, čím sa
dopustili sa priestupku na úseku
podnikania podľa § 24, ods.1,
písmena c, Zákona 372/90 Zb.
o priestupkoch. Vec bola rieše-
ná uložením blokovej pokuty. 

07. 05. 2009 o 05.30 hod.
hliadka MsP počas výkonu
hliadkovej služby a kontrole poľ-
nohospodárskeho pôdneho
fondu v časti Bukvienky smerom
k mestskej časti Iľanovo – Lip-
tovský Mikuláš, zaregistrovala
vozidlo, v ktorom sa viezli 3 oso-
by podozrivé z krádeže poľno-
hospodárskych plodín. Keď po-
sádka vozidla spozorovala hliad-
ku MsP z miesta ušla. Hliadke
MsP sa po prenasledovaní po-
darilo zastaviť vozidlo v m.č. De-
mänová – Liptovský Mikuláš.
Z dôvodu podozrenia trestného
činu krádeže bol prípad odo-
vzdaný OOPZ L. Mikuláš. 

09. 05. 2009 o 18.11 hod.
na základe podnetu občana,
hliadka MsP v priebehu 14minút
identifikovala osobu D.P. z L.
Mikuláša, ktorý jazdil na štvor-
kolke v záplavovej časti vodné-
ho diela Liptovska Mara, čím sa
dopustil priestupku podľa § 77
ods.1 Zákona č. 394/2004
o vodách. Vec bola odovzdaná
na riešenie príslušnému odboru
MsÚ L. Mikuláš.

09. 05. 2009 o 22.20 hod.
hliadka MsP v rámci hliadkovej
činnosti pri kontrole Tranovské-
ho ul. počas dokumentovania
troch priestupkov proti verejné-
mu poriadku zadržala podozrivú
osobu B. B. z L. Sliačov, ktorý
mal pri sebe igelitový sáčok
s rýchlo uzáverom so zelenoh-
nedou hmotou rastlinného pô-
vodu podobajúcu sa na sušenú
Marihuanu, ktorý sa snažil od-
hodiť za oplotenie Evanjelické-
ho Farského úradu na ul. Tra-
novského. Vec bola odovzdaná
na mieste orgánom činným
v trestnom konaní ako podozre-

nie z trestného činu nedovole-
nej výroby omamných a psycho-
tropných látok, jedov a prekur-
zorov, ich držanie a obchodova-
nie s nimi podľa § 171 ods. 1
Trestného zákona.

15. 5. 2009 o 19.03 hod.
na základe tel. oznamu, hliadka
MsP zistila, že na školskom dvo-
re Gymnázia M.M. Hodžu poží-
vajú alkoholické nápoje M.S.
a D.V. z L. Mikuláša. Za priestu-
pok na úseku ochrany pred al-
koholizmom a inými toxikomá-
niami podľa §30 ods.1 písmena
a ) Zákona 372/90 Zb. o prie-
stupkoch bol D.V. riešený blo-
kovou pokutou .

18. 5. 2009 p 12.52hod. na
základe tel. oznamu, že v po-
hostinskom zariadení v m.č. Pa-
lúdzka – Liptovský Mikuláš ro-
bia problémy Rómovia a jeden
z nich vykrikuje, že si chce pod-
rezať žily, MsP na tvare miesta
zistila fyzickú potýčku medzi
D.B. a J.H. z L. Mikuláša, ktorý
mal pri sebe nožík a chcel si
podrezať žily, navodila právny
stav a v zmysle miestnej a vec-
nej príslušnosti prípad prevzalo
OOPZ L.Mikuláš. Za asistencie
hliadky MsP bola osoba J.H.
odvezená na psychiatrické od-
delenie Nemocnice s poliklini-
kou L.M.

20. 5. 2009 o 19.34 hod.
R.M. z L. Mikuláša v reštaurač-
nom zariadení na Garbiarskej
ul. nechcel uhradiť účet. Hliad-
ka MsP po identifikovaní osoby
zistila, že menovaný zariadeniu
nespôsobil škodu ( účet bol
stornovaný nakoľko z jedla ne-
odjedol) avšak za budenie verej-
ného pohoršenia podľa § 49
ods. 1, písm. d) Zák.
372/90Zb. o priestupkoch bol
riešený hliadkou MsP blokovou
pokutou.

V období od 25. 04. 2009 
- 25. 5. 2009 bolo MsP rieše-
ných 177 priestupkov, z toho na
úseku dopravy riešených 62
priestupkov, 1 priestupok maji-
teľa voľne sa pohybujúceho
psa, 7 priestupkov proti majet-
ku, 41 priestupkov proti verej-
nému poriadku, 5 priestupkov
proti občianskemu spolunažíva-
niu, 8 prípadov parkovania mo-
torovými vozidlami na verejnej
zeleni, 7 prípadov riešenia po-
dozrenia z trestného činu, 3 iný
správny delikt a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta  
Náčelník MsP

Kúpim obrazy, 
starožitnosti, 

staré vojenské 
i turistické odznaky, 

pohľadnice,
porcelánové figúrky, 

staré striebro.

Starožitnosti Haluška
Pavel, ul. 1. mája 19

Liptovský Mikuláš
tel. 044/5522415

0905 381 761
antikliptov@gmail.com

Skúška sirén
Oznamujeme občanom

nášho mesta, že v piatok
12. júna o 12:00 hod. bude
v Liptovskom Mikuláši vyko-
naná kontrola skúšky vyrozu-
menia obyvateľstva dvojmi-
nútovým stálym tónom sirén.

Bytový podnik
L. Mikuláš, a.s.

PONÚKA:
• Výkon správy a služieb spo-

jených so správou bytov
a nebytových priestorov

• Všetky služby spojené
s prenájmom, obsadenie
voľných priestorov (Bc. Kol-
lár, 0918 888 735)

• Ubytovacie služby na uby-
tovni Štefánikova (pani
Klon gová, 55 211 92)

• Realitná činnosť – spro-
stredkovanie predaja, pre-
nájom a kúpy nehnuteľností
(Bc. Kollár, 0918 888 735)

• Výkon údržby bytového fondu
(pán Tomko, 0905 346 564)

• Inžinierska činnosť: pri ob-
nove bytového fondu vráta-
ne dokumentácie, realizá-
cie stavebného dozoru s ná-
vrhom a spôsobom prefi-
nancovania ŠFRB, SLOV-
SEFF - po realizácii zateple-
nia možnosť 20% vrátenia fi-
nančných prostriedkov na
vlastníkov bytového domu

Podrobnejšie informácie 
môžete získať 

na internetovej stránke
www.bplm.sk

Bytový podnik, Lipt. Mikuláš
Námestie osloboditeľov č.73

Zo zápisníka mestskej polície
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