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Dvadsaťdeväťročný rodák
z Liptovského Mikuláša položil
základ úspechu už v semifinále,
ktoré napriek dvom trestným se-
kundám vyhral s náskokom tak-
mer jednej sekundy pred Če-
chom Stanislavom Ježkom. Vo

finálovej jazde Martikán v olym-
pijskom areáli Šunji chybil
v osemnástej bránke, no vďaka
skvelému finišu napokon trium-
foval suverénnym spôsobom
s takmer dvojsekundovým ná-
skokom pred Britom Floren-

Vodní slalomári Michal Martikán a Elena Kaliská priniesli do
Liptovského Mikuláša olympijské zlato.

cem. „Veľmi sa teším z tohto Mi-
chalovho úspechu. Som hrdý
na to, že ziskom takého vzácne-
ho kovu urobil dobré meno vo
svete nielen Slovensku, ale aj
svojmu rodnému mestu,“ zdô-
raznil Blcháč.

Olympijského víťaza privítali vo
vodnoslalomárskom areáli Ondre-

ja Cibáka okrem stovky priazniv-
cov aj manželka s dcérou. „Víťaz-
stvo mal doslova vydreté a pred-
chádzalo mu množstvo odopiera-
nia,“ poznamenala Michalova
manželka. Pre mikulášskeho od-
chovanca boli podľa jeho slov tie-
to olympijské hry výnimočné. 

Pokračovanie na 2. strane.
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Dokončenie z 1. strany.
„Každý pretek má inú príchuť. Naj-
lepšiu však mal ten finálový v Pe-
kingu. Bol s príchuťou zlata,“ do-

dal šťastný Martikán. Najúspešnej-
ší slovenský vodný slalomár vybo-
joval svoju prvú olympijskú medai-
lu už v roku 1996 v Atlante. Na ďal-
ších dvoch olympiádach pridal dva
strieborné kovy. A aký je Michalov
recept na olympijský úspech?

„Stačí vydržať. Kto sa ne-
poddá, tomu sa začne dariť,“
prezradil.

Každá voda má svoju výni-
močnosť. „Všade je voda iná. Aj
na pocit. Záleží na teplote a pro-

stredí, ktorým preteká,“ prizná-
va Michal. A ktorá je podľa neho
tá naj? „Tá naša – v Liptovskom
Mikuláši. Je to aj tým, že som na

nej vyrástol. Najmä na jar, keď
sa topia snehy a zaprší. Trať je
vtedy náročnejšia,“ zdôraznil
šampión. Martikánova klubová
kolegyňa Elena Kaliská si z Pe-
kingu priviezla už svoju druhú
olympijskú medailu. Po prvýkrát

triumfovala na aténskej vode
v roku 2004. Tento rok však
svoje súperky doslova deklaso-
vala, keď zvíťazila s viac ako 14
sekundovým náskokom, čo vo
vodáckej olympijskej histórii

nemá obdobu. „Je to fantastic-
ké. Ešte si vôbec neuvedomu-
jem, čo som dosiahla. Ustála
som veľký tlak. Je neuveriteľné,
že som dokázala uspieť s takým
veľkým náskokom. Táto trať je
najťažšou na svete, mne však

dopriala úspech,“
uviedla Kaliská. Ako je-
diná absolvovala semi-
finále i finále bez jedi-
ného dotyku bránky,
a teda bez trestných
sekúnd. 

Mesto ocení
olympionikov

Cenu mesta a od-
menu 100 tisíc korún

pre Martikána schválili na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí po-
slanci mestského zastupiteľ-
stva. Pre Kaliskú odsúhlasili rov-
nakú finančnú odmenu a čestné
občianstvo mesta. „Vodný sla-
lom je v Liptovskom Mikuláši

športom, kto-
rý v maximál-
nej miere zvi-
diteľňuje mes-
to a prináša
tie najlepšie
v ý s l e d k y
a ocenenia,“
povedal pri-
mátor mesta
Ján Blcháč.

Zlato do Liptovského Mikuláša

Turistického sprievodcu po metropole Lip-
tova v polovici augusta krstil vodou z pekin-
ského kanála olympijský víťaz Michal Marti-
kán. „Nech sa darí turistickému ruchu na
Liptove, ako sa mne darilo v Pekingu“, po-
vedal kanoista. Bedeker Liptovský Mikuláš
a okolie na 120 plnofarebných stranách
mapuje históriu a súčasnosť mesta, osob-
nosti z kultúrneho a spoločenského života,
ponúka tipy na vychádzky, ako aj zoznam
ubytovacích a stravovacích zariadení.

Publikáciu vydalo mesto Liptovský Miku-
láš v spolupráci s informačným centrom
v náklade desať tisíc kusov. Záujemcovia si
ju budú môcť kúpiť za 149 korún v informač-
nom centre mesta, kníhkupectvách, ako aj

informačných
centrách tu-
ristického ru-
chu. „Tento
prvý kom-
plexný sprie-
vodca mes-
tom, históriou
a krajinou
v rámci hesla
Liptovský Mi-
kuláš - mesto
pre všetkých
prináša zaují-
mavé infor-
mácie pre

každého návštevníka Liptova,“ uviedol pri-
mátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

V bedekri si turisti prečítajú aj to, ako na-
zval svetoznámy fyzik Albert Einstein svojho
profesora - mikulášskeho rodáka Aurela
Stodolu. Málokto vie, že 3. apríla 1900 sa
v Liptovskom Mikuláši narodila pravnučka
anglickej kráľovnej Viktórie Valéria Mária.
Publikácia približuje aj časť zo života legen-
dárneho hrdinu Juraja Jánošíka. Mikuláš bol
mestom jeho posledných dní života. Nechý-
ba prehľadná mapa Liptovského Mikuláša
a Liptova.

Mesto do budúcnosti pripravuje aj jazy-
kové mutácie turistického sprievodcu.

(v)

MARTIKÁN POKRSTIL BEDEKER PEKINSKOU VODOU
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Viac ako 750 turistov vystúpilo
na vysokotatranský končiar Kri-
váň (2494 m) počas dvojdňové-
ho národného výstupu 16. a 17
augusta. Účastníci podujatia
kráčali po tej istej trase ako 16.
augusta 1841 Ľudovít Štúr
a ďalší slovenskí národovci. Zá-
štitu nad podujatím prevzalo
mesto Liptovský Mikuláš.

Hneď po sobotňajšom výstu-
pe prijal primátor Mikuláša Ján
Blcháč župana Žilinského samo-
správneho kraja Juraja Blanára,
predsedu Matice slovenskej Jo-
zefa Markuša a prezidenta Ra-
kúskeho turistického zväzu Vol-
fanga Nolza. Medzi pozvanými
hosťami nechýbal ani predseda
Klubu slovenských turistov Miro-

slav Herchl a vicepri-
mátor mesta Vysoké
Tatry Jozef Janiga.
„Národné výstupy na
Kriváň sa uskutočňu-
jú za každého poča-
sia a vždy majú vý-
bornú atmosféru. Je
to národná záležitosť.
Vyplýva to aj z tradí-
cie, ktorá stále žije
a je o ňu záujem,“
uviedol primátor. So-

Podporiť dialóg mezi roves-
níkmi z rómskeho a neróm-
skeho prostredia je jedným
z cieľov projektu Vzdelávaním
k rovnosti. Prvá séria školení
začala v polovici augusta.
„Našou sna-
hou je posil-
niť dobrovoľ-
nícku zá-
kladňu ko-
mun i tného
centra Nový
svet v Hlbo-
kom pro-
s t r e d n í c -
tvom nefor-
m á l n e h o
vzdelávania
b u d ú c i c h
dobrovoľníkov,“ uviedla lek-
torka projektu Nicol Fuchso-
vá. Cyklus školení ako aj rea-
lizácia samotného projektu sa
prostredníctvom spoločných
aktivít zameriava na búranie
bariér, znižovanie napätia
a odstraňovanie predsudkov
medzi majoritnou a minorit-
nou časťou spoločnosti.

Mesto Liptovský Mikuláš
chce participovať na nefor-
málnom vzdelávaní budúcich
dobrovoľníkov. Od Minister-
stva školstva SR získalo
v rámci projektu ADAM 2 fi-
nančnú dotáciu vo výške 400
tisíc korún. „V našom okrese
žije najviac Rómov v rámci Ži-
linského kraja. Liptovský Mi-
kuláš bolo prvé mesto, ktoré
predstavilo komplexnú straté-
giu riešenia rómskej proble-
matiky. Budeme sa snažiť
o to, aby samotní Rómovia

pristupovali zodpovednejšie
k zlepšeniu svojich podmie-
nok,“ uviedol primátor Ján
Blcháč.

Na prvé neformálne stret-
nutie prišlo do komunitného

centra v osade Hlboké tak-
mer desať dobrovoľníkov.
Väčšina z nich bola z radu
rómskych aktivistov mesta
Liptovský Mikuláš. Pre dobro-
voľníctvo sa rozhodli aj dve
stredoškolské študentky.
„Stretli sa tu ľudia z dvoch od-
lišných kultúr, ktorí sa môžu
vzájomne obohatiť. Myslím,
že je to na dobro veci,“ pove-
dala jedna z aktivistiek.  Pre
projekt, ktorý napomáha
vzdelávaniu Rómov je naklo-
nený aj Miro. „Chceme im po-
môcť, aby veci nevideli len
čierno-bielo.“

Priama interakcia účastní-
kov v rámci vzdelávania a vzá-
jomné poznávanie mladých
ľudí z odlišných prostredí pri-
speje nielen k tolerancii, ale
aj k prijímaniu rôznych kultúr
a k vzájomného obohateniu.

(g)

Televízia Liptov na prelome au-
gusta a septembra ukončila
prvú etapu svojej revitalizácie.
Dúfame, že to bolo a zostane vi-
diteľné. Udalosti, javy a procesy
sa skrze médium majú stávať
pozorovateľnými. To je úloha
médií. Cieľ TV Liptov je teraz
zrozumiteľnejší: malé, ale dyna-
mické, tvorivé, informačne plno-
hodnotné lokálne médium, kto-
ré dôsledne uskutočňuje službu
verejnosti. A slúži divákovi. To
v TV Liptov prestala byť fráza.
Ako kvalitne slúžime, je otázka
pre diváka. Teraz ponúkame
správy každú celú hodinu od
šiestej rána do neskorého veče-
ra. Podvečer si divák už každý
deň nájde novú informáciu
z Liptova. Presnejšie dve až tri
aktuálne správy. Premenilo sa
podstatne vysielanie videotextu,
ktoré akcentuje čerstvé správy
a ako bonus sa objavil športový,
zatiaľ futbalový servis – výsledky

všetkých liptovských tímov, vrá-
tane mládežníckych už v deň
stretnutia večer, tabuľky súťaží
vo videotexte o deň neskôr. Po-
kračovať budeme v polovici
septembra dvoma diskusnými
reláciami, zamysleniami vý-
znamných – duchovne, umelec-
ky, spoločensky i kultúrne – lip-
tovských osobností, a začali
sme nakrúcať prvý dokument zo
seriálu Siluety o ľuďoch v Lipto-
ve, ktorí by nemali zostať zabud-
nutí, či dokonca ani len nepov-
šimnutí. Zmenilo sa naše vizuál-
ne prostredie, vrátane interne-
tovej stránky – téma jesene,
najkrajšieho obdobia v Liptove
dominuje na obrazovke i webe
TV Liptov, zmenilo sa štúdio,
prichádzajú noví ľudia. Ešte
sme ale ďaleko od toho, aby
sme smeli počuť: ... toto je taká
malá telka, ale naša je. O to sa
usilujeme. A ďakujeme za láska-
vé slová i kritiku. K. I. Dvořák

Na Kriváň vystúpilo 750 ľudí

Malá, ale vaša...

V Liptovskom Mikuláši 
začali vzdelávať Rómov

Analyzovať prístupnosť do bu-
dov a po miestnych komuniká-
ciách pre hendikepovaných ob-
čanov v meste Liptovský Miku-
láš je cieľom bezbariérového
monitoringu, ktorý v týchto
dňoch uskutočňujú odborní pra-
covníci mestského úradu a zá-
stupcovia občianskych združení
zdravotne postihnutých obča-
nov. Výsledky monitoringu by
mali byť známe do konca tohto
roka.

V rámci projektu Mesto bez
bariér chce mestská samosprá-

va zjednodušiť prístup zdravot-
ne postihnutým, či matkám s
deťmi do budov mestskej samo-
správy a po miestnych komuni-
káciách. „Cieľom je, aby naši
občania a návštevníci Liptova,
ktorým život obmedzil schop-
nosť pohybu, mali rovnaké prá-
va a príležitosti ako majoritná
časť populácie,“ uviedol zástup-
ca primátora Pavel Bobák. 

Projekt je súčasťou Progra-
mu hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja mesta Liptovský Mi-
kuláš ako centra Liptova. g

botné počasie výstupu
veľmi neprialo. Počas
slovenskej hymny na
Daxnerovom sedle nad
účastníkmi šantili ble-
sky. V nedeľu sa poča-
sie trochu umúdrilo
a zlepšila sa dokonca aj
viditeľnosť. „Len ten, kto
vystúpi na vrchol Krivá-
ňa a zažije atmosféru,
pochopí prečo si práve
tento končiar vybrali štú-
rovci za miesto svojich národ-
ných vychádzok,“ spresnil pred-
seda organizačného tímu Ivan
Bubelíny. Myšlienku organizovať
národné púte na Kriváň ako

symbol slobody a národnooslo-
bodzovacieho zápasu vnukol
Gašpar Fejérpataky-Belopotoc-
ký, keď naň vystúpil v roku
1835. g

Mesto bez bariér
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Liptovský Mikuláš sa dôkladne
pripravuje na plynulé zavedenie
novej meny. Získavaním infor-
mácií a prípravou na prijatie
eura sa začalo zaoberať už
v júni 2007. Mestské zastupi-
teľstvo schválilo Plán na zave-
denie eura a harmonogram
úloh. 

Už od 8. augusta používa
duálne zobrazovanie pri plat-
bách v obchodoch, výplate
miezd, dôchodkov, soc. dávok,
bankových účtoch a faktúrach. 

Mesto je tiež jedným z kon-
trolných orgánov. Dohliada na
zobrazovanie duálnosti na
trhoch a trhoviskách. Pre zjed-
nodušenie vydávania z platieb
po 1. januári 2009 v bankách
a na poštách pripravuje predaj
„štartovacích balíčkov“ mincí.
Každá domácnosť bezplatne
obdrží eurokalkulačku s nasta-
veným konverzným kurzom. 

Od 1. júla v rámci Centra
služieb občanom funguje kon-
zultačná služba. Jej pracovníci
sú pripravení odpovedať obča-
nom na otázky súvisiace so za-
vedením novej meny. O eure sa
najčastejšie informujú ľudia
v dôchodkovom veku. Zaujíma
ich princíp zaokrúhľovania, du-
álne zobrazovanie, používanie
eurokalkulačky a problematika
zaokrúhľovania dôchodkov.
Mesto pripravilo pre občanov

informačnú kampaň o zavedení
eura prostredníctvom úradnej
tabule, elektronických a printo-
vých médií. Na webovej strán-
ke mesta je spustená informač-
ná linka o eure, ktorá občanom
pravidelne prináša aktuality
o novej mene a duálneho zo-
brazovania. Okrem toho, obča-

nov informuje o zmenách všeo-
becne záväzných nariadení,

úprave poplatkov za služby,
prenájmy pozemkov, nebyto-
vých priestorov a zmenách po-
platkov v školskej a sociálnej
oblasti. Cieľovou skupinou sú
najmä rozpočtové, príspevkové
a hospodárske organizácie.
Mesto Liptovský Mikuláš okrem
spomenutých aktivít vymenova-

lo i pracovnú euroskupinu, kto-
rá vypracovala akčný plán, kto-
rý vychádza z generálneho zá-
kona. Skupina spolupracuje
s Ministerstvom Financií a Ná-
rodnou Bankou Slovenska.
V spolupráci s touto skupinou
mesto organizuje workshopy,
vzdelávacie a informačné aktivi-
ty pre podnikateľské subjekty,
dôchodcov, hendikepovaných,
osamotených ľudí a deti v škol-
skom veku. 

Mesto monitoruje aj ohroze-
né skupiny, s ktorými spolupra-
cuje. Ide o klub dôchodcov
a rómskych spoluobčanov, pre
ktorých sú pripravené infor-
mačné materiály v ich rodnom
jazyku. Manipuláciu s novou
menou zjednodušia aj platby
platobnými kartami. Okrem
toho je v procese príprav aj
nový rozpočet mesta. Spome-
nutými aktivitami chce mesto
Liptovský Mikuláš vyjsť v čo naj-
vyššej miere v ústrety občanom
a prispieť k hladkému precho-
du na novú menu. (g)

Princípy zaokrúhľovania, duálne zobrazovanie, použí-
vanie eurokalkulačky, či problematika zaokrúhľovania
dôchodkov sú najčastejšie otázky, na ktoré odpove-
dajú zamestnanci Mestského úradu v Liptovskom Mi-
kuláši v súvislosti so zavedením eura na Slovensku. 

Najväčší záujem prevláda u ľudí v dôchodkovom
veku. „Denne nás ich navštívi približne 15. Upred-
nostňujú osobný kontakt pred telefonickým alebo
mailovým,“ uviedol vedúci oddelenia daní Rudolf
Proč. Ľudia v produktívnom veku dávajú prednosť te-
lefonickému kontaktu.

Duálne zobrazovanie cien si budú vyžadovať nie-
len cenovky v obchodoch, ale aj výplaty miezd, so-
ciálnych dávok, či dôchodkov. „Mesto bude jedným
z kontrolných orgánov dodržiavania duálneho zobra-
zovania na trhoch a trhoviskách. Táto povinnosť mu
vyplýva z legislatívy,“ uviedol liptovskomikulášsky pri-
mátor Ján Blcháč.

Mesto chce zjednodušiť manipuláciu s euro me-
nou a pripravuje prijímanie platieb platobnými karta-
mi. Vedenie predpokladá, že terminály by mali byť ak-
tivované na začiatku decembra. /g/

Seminár o eure
Mesto Liptovský Mikuláš

pozýva širokú verejnosť na
seminár o eure, ktorý sa
uskutoční vo štvrtok 11. sep-
tembra o 15. hodine v prie-
storoch malej zasadačky
na prízemí úradu v L. Mi-
kuláši. 

V Mikuláši chcú vybudovať 
Olympijské centrum mládeže

Žiadosť o podporu na vytvore-
nie Olympijského centra talento-
vanej mládeže so sídlom v Liptov-
skom Mikuláši schválili na štvrtko-
vom zasadnutí poslanci mestské-
ho zastupiteľstva. Centrum by
malo byť zamerané na všestranný
rozvoj fyzickej a psychickej prí-
pravy mladých športovcov a slúžiť
ako základ pri ich špecializácii na
jednotlivé športy. Koncepcia ta-
kéhoto centra predpokladá využi-
tie novovybudovaných zariadení
aj pre rozvoj turistického ruchu.

„Liptovský Mikuláš a jeho
okolie ponúka možnosti pre vyko-
návanie rôznych športových dis-
ciplín, napr. atletika, vodný sla-
lom a iné vodné športy, cyklistika,
moderná a športová gymnastika,“
uviedol primátor Ján Blcháč. Je-
den z prvých umelých kanálov na
rieke Váh, ktorý vznikol pred trid-
siatimi rokmi, vytvoril celoročné
podmienky pre vrcholovú prípra-
vu športovcov. Dnes je tento ka-
nál nielen liahňou talentov, ale
slúži aj na rozvoj turistického ru-
chu na Liptove.

Pokiaľ sa mesto bude mláde-
ži venovať systematicky na zákla-
de široko vybudovaného záze-
mia, možno očakávať, že talenty,
ktoré Slovensko má, sa pod ve-
dením skúsených trénerov zme-
nia na ďalších olympijských víťa-
zov. „Na posledných Olympij-
ských hrách v Pekingu práve Ele-
na Kaliská a Michal Martikán, kto-
rí získali olympijské zlaté medaily
preslávili Slovenskú republiku
a v nej i mesto Liptovský Miku-
láš,“ doplnil Blcháč.

Koncepciu Olympijského
centra talentovanej mládeže
spracováva mesto so splnomoc-
nencom vlády SR pre mládež
a šport Dušanom Galisom. Lip-
tovskomikulášsky primátor požia-
dal premiéra Róberta Fica a pod-
poru pri vzniku takéhoto centra.

(v)

AKTUÁLNE

O eure sa najčastejšie informujú dôchodcovia

Liptovský Mikuláš je pripravený na euro

KONVERZNÝ
KURZ

1 EUR = 30,1260 Sk
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Z rokovania mestskej rady
Na rozšírení projektu siete verej-
ného osvetlenia sa dohodli čle-
novia Mestskej rady na augusto-
vom zasadnutí. Verejné komuni-
kácie v meste budú mať úsporný
a moderný systém osvetlenia.
Komplexné ukončenie rekon-
štrukcie je naplánované na ko-
niec roka 2009. Primátor Ján
Blcháč ešte začiatkom augusta
odovzdal do užívania takmer
2 500 stĺpov verejného osvetle-
nia. Mestská rada odsúhlasila
a odporučila mest-
skému zastupiteľ-
stvu na schválenie aj
výber dodávateľa
tepla a návrh zmlu-
vy. Sedemčlenná vý-
berová komisia vy-
hodnotila návrhy
predložené do ob-
chodnej verejnej sú-
ťaže. Hlavným krité-
riom pre posudzova-

nie potenciálnych dodávateľov
bola a garantovaná cena tepla za
GJ a investície do tepelného hos-
podárstva. Tie majú predstavovať
viac ako 100 miliónov korún. Naj-
lepšie splnil podmienky súťaže
návrh skupiny Delta Shelf Com-
pany a Prvá ružinovská spoloč-
nosť. Mestská rada schválila
a odporučila mestskému zastupi-
teľstvu na schválenie i nový Štatút
mesta. Koncepciu rozvoja infor-
mačných systémov a Komplexnú

stratégiu riešenia
problémov rómskej
komunity. Členova
sa zaoberali aj finan-
ciami mesta. Príjmy
za prvý polrok tohto
roku predstavovali
329 miliónov korún,
výdavky 279 milió-
nov. Mestská rada
sa stretne opäť
v septembri.

Takmer štyridsať detí sa koncom
augusta vrátilo z desaťdňovej
návštevy gréckeho partnerské-
ho mesta Tesaloniky – Kalamá-
ria. Privítal ich mikulášsky pri-
mátor Ján Blcháč. „S Kalamáry-

ou máme výborné partnerské
vzťahy už takmer dve desiatky
rokov.  Vzájomne pripravujeme
výmenné pobyty,“ uviedol
Blcháč.

Mladí cestovatelia priniesli
primátorovi zelený vavrínový ve-
niec, ktorý je symbolom víťaz-
stva a nesmrteľnosti. Za výborný
prospech mohli žiaci základ-
ných škôl navštíviť partnerské

mesto. „V júli nás navštívilo 20
mladých Grékov a my im ná-
vštevu zvyčajne opätujeme
v auguste,“ spresnil primátor. 

Mikulášanov počas ich po-
bytu prijal aj kalamársky pri-
mátor Economides Chrisosto-
dulos a predseda mestskej
rady Chalabros Xantopolulos.
Na spoločnom obede v štýlo-
vej gréckej reštaurácií obe zú-
častnené strany ocenili 20-
ročnú spoluprácu aj v oblasti
výmenných pobytov. 

Grécke partnerské mesto
pripravilo pre slovenskú delegá-
ciu zaujímavý program. Dvanásť-
roční turisti videli poloostrov Sit-
honia, Chalkidiki a historické pa-
miatky v blízkosti Tesaloník. (g)

Vavrínový veniec pre primátora

Bathory
Rad čakajúcich na mandarínky
či na lieky  to sme už zažili. Ale
vidieť slovenský národ ako dlho-
čizný zástup pred kinom? To sa
u nás nenosí. Lenže vďaka Jura-
jovi Jakubiskovi sa začalo. Svo-
jou ,,love story Bathory“ pritia-
hol masy na kvalitu. Zišli sa na
nej takmer všetky vekové kate-
górie.  Milovníci netradičného či
trápnych presladených teleno-
viel alebo coca- colových ame-
rických seriálov. A pochvaľovali
si. Jeho veľkofilm je plný kon-
trastov. Je taký ako samotná
grófka Bathoryová. Plný krutos-
ti, ale aj nežnosti a prudkej váš-
ne. A humor? Náš ,,slovenský
Fellini“ ho majstrovsky vniesol aj

tu. Niektoré scény vyvolávajú
doslova výbuch smiechu. Prí-
jemne odľahčujú surovosť a krvi-
lačnosť vtedajšieho obdobia. Ju-
raj Jakubisko dodáva jeho filmu
výnimočnosť metódou magické-
ho realizmu. To znamená, prelí-
nanie sa sna a reality či prítom-
nosti s budúcnosťou. A magický
realizmus sa Jakubiskovi podari-
lo preniesť do dnešnej doby.
Sen kín o zaplnení sály do po-
sledného miestečka sa zmenil
na skutočnosť.

Teda vďaka Bohu, že Juraj
Jakubisko je Slovák. A svetu
môžeme ponúknuť aj niečo iné
ako halušky s bryndzou a ľudo-
vé tance. 
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Región Liptova sa vyznačuje ne-
smiernym prírodným bohat-
stvom. Pri podnikaní akéhokoľ-
vek druhu a rozsahu, by malo
byť preto samozrejmosťou, do-
siahnutie súladu medzi prírod-
nými hodnotami regiónu a spo-
ločenskou zodpovednosťou fi-
riem podnikajúcich vo výrobe,
obchode a službách. 

Je preto úplne jedno, či
vlastníte športový obchod, sieť
potravín či reštaurácií, poskytu-
jete ubytovacie služby, ste sta-
vebná firma ... aj na Vás, rovna-
ko ako na všetkých občanov
mesta a jeho mestských častí,
sa vzťahuje platné znenie záko-
na NR SR č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a VZN –
č. 7/2005/VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpad-
mi a elektroodpadmi z do-
mácností (http://www.lmiku-
las.sk). 

Podľa zákona o odpadoch:
„Pôvodca komunálnych odpa-
dov a drobných stavebných od-
padov je povinný nakladať alebo
inak s nimi zaobchádzať v súla-
de so všeobecne záväzným na-
riadením obce“.

Odpady vznikajúce „pri“
a „z“ podnikateľskej činnosti
nie je možné pokladať za ko-
munálne odpady. Ich zber,
preprava, zhodnocovanie či
zneškodňovanie nie sú preto
viazané na poplatok za odpady
a drobné stavebné odpady.

Subjekt vykonávajúci podni-
kateľskú činnosť je preto povin-
ný zber, prepravu, zneškodňo-
vanie či zhodnocovanie odpa-
dov:

– deklarovať prostredníc-
tvom separátnej zmluvy s opráv-

nenou osobou pre výkon takejto
činnosti (napr. VPS – Liptovský
Mikuláš),

– deklarovať prostredníc-
tvom dokladov, ktoré jasne veri-

fikujú spôsob zberu, prepravy,
zhodnotenia či zneškodnenia
odpadov.

Obsah takejto zmluvy ne-
smie byť v rozpore s platným
VZN mesta o nakladaní s komu-
nálnymi odpadmi a so zákonom
o odpadoch.

Podľa platného VZN mesta
Liptovský Mikuláš
č. 7/2005/VZN:

• pôvodcovia odpadov,
právnické a fyzické osoby, sú
povinní zapojiť sa do systému
zberu komunálnych odpadov
v meste,

• do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad sa
nesmú ukladať druhotné surovi-
ny,

• pôvodcovia odpadov sú
povinní rešpektovať, že zbiera-
nými zložkami na území mestá
sú: papier, sklo, plasty, lieky,
žiarivky, batérie, pneumatiky,
železný šrot, odpady zo zá-
hrad a parkov, elektroodpady
z domácností, kovové obaly,
viacvrstvové kombinované
obaly (tzv. tetrapakové obaly
alebo nápojové kartóny).

Čo to v praxi znamená?
Niekoľko príkladov. 

• Vlastníte predajňu po-
travín, lekáreň, butik ... : všet-
ky obalové kartóny a fólie ste
povinní osobitne zhromažďovať
a odovzdávať na zhodnocovanie
oprávnenému subjektu, ktorého
si zabezpečíte sami. 

• Vlastníte reštauráciu,
krčmu, bistro, cukráreň ...:
všetky plastové nevratné obaly
či sklenené nevratné obaly
z rozlievaných nápojov, nápojo-
vé kartóny (tzv. tetrapaky) napr.
z džúsov ste povinní zhromaž-
ďovať a odovzdávať na zhodno-

Spoločenská zodpovednosť firiem

MESTO Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš 

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

referenta oddelenia stratégie,
marketingu a podnikania

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
evidencia agendy na území mesta v oblasti obchodu
a služieb v rozsahu príslušných zákonov a všeobecne
záväzných nariadení 
príprava a organizácia  prezentačných podujatí mes-
ta, trhov a jarmokov 
realizácia zámerov mesta v oblasti spolupráce s part-
nerskými mestami 
spolupráca pri zabezpečovaní strategických zámerov
mesta v oblasti rozvoja podnikania a marketingu

Termín nástupu: september  2008

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa študij-

ného odboru ekonomika a manažment, cestovný ruch, obchod
a marketing, verejná správa, medzinárodné podnikanie... 

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta: 
občianska bezúhonnosť
minimálne 3 roky praxe

znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť
znalosť práce s PC

aktívna znalosť anglického jazyka podmienkou
vodičský preukaz skupiny „B“

organizačné schopnosti a komunikatívnosť
samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zú-
častniť sa výberového konania na uvedenú pozíciu, doručte

svoj profesijný životopis spolu s písomným súhlasom  s použi-
tím osobných údajov v zmysle zákona č 428/2002 Z.z. v plat-
nom znení do 19. septembra 2008 na horeuvedenú adresu.

Viac informácii: Ing.Anna Gajancová, tel .: 044/5565223, 
e- mail: a.gajancova@mikulas.sk

covanie. Pri tejto separácii je
možné využiť aj v meste roz-
miestnené nádoby na separova-
ný zber. Aj vaša kuchynská pre-
vádzka je povinná odpady triediť
a zhodnocovať.

• Vlastníte ubytovacie za-
riadenie či iné zariadenie po-
skytujúce služby: ste povinní
triediť odpad vznikajúci v samot-
nej prevádzke zariadenia a tak-
tiež vytvárať podmienky pre trie-
denie odpadov návštevníkmi za-
riadenia. 

Nádoby na separovaný
zber odpadov

Existuje obrovský výber inte-
riérových a exteriérových nádob
pre separovaný zber - od jedno-
duchých prevedení až po luxus-
né typy pre náročné zariadenia
poskytujúce služby. Pred zakú-
pením exteriérových nádob je
vhodné zistiť, či budú kompati-
bilné so systémom odvozu vy-
separovaných odpadov v mes-
te. Z hľadiska výberu nádob na
separovaný zber odporúčame
internetovú stránku
http://www.mevako.sk 

Mgr. Rudolf PADO
Predseda a projektový

manažér OZ TATRY
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So susedmi

nás spája 547 km hraníc

a 155 úspešných 
projektow.

Program iniciatívy spoločenstva INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika 2004 – 2006

Vďaka Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III A  Poľsko – Slovenská republika 2004 – 2006 bolo

zrealizovaných 155 projektov v hodnote 346 794 667 Sk s cieľom podporiť podnikateľské aktivity a infraštruktúru

v prihraničných oblastiach Slovenska a Poľska. 

www.sk-pl.com Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.
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Mesto L. Mikuláš každoročne na-
vštívia tisícky turistov. Inak tomu
nie je ani počas tohtoročnej letnej
turistickej sezóny. Najväčší prílev
turistov je zo susednej Českej
a Poľskej republiky. Stúpa aj po-
čet návštevníkov z Nemecka,
Francúzka, Anglicka a Írska.

Mesto ponúka množstvo kul-
túrneho a športového vyžitia. Veľ-
kému záujmu sa teší Múzeum
Janka Kráľa, ktorého budova bola
prvým župným domom. Predpo-
kladá sa, že tu súdili známeho ľu-
dového hrdinu a zbojníka Juraja
Jánošíka. Ďalšou pýchou mesta
je židovská synagóga, Galéria
P. M. Bohúňa, či kostol sv. Miku-
láša. Liptovský Mikuláš žije boha-
tým kultúrnym i športovým živo-
tom. K tradičným podujatiam pat-
ri Mikulášsky jarmok, Stoličné
dni, Mikulášske kultúrne leto, ale
aj medzinárodné tatranské a vod-
né slalomy. „Vedenie mesta sa
snaží organizovaním podujatí zvý-
šiť prílev turistov a zatraktívniť
mestské prostredie. Malo by to
mať pozitívny dopad na zvyšova-
nie kvality ľudských zdrojov
v meste i na zvyšovanie príjmov
mesta,“ uviedol mikulášsky primá-

tor Ján Blcháč. 
Informačné centrum v Liptov-

skom Mikuláši navštívi denne
priemerne 450 turistov. „Okrem
ponuky ubytovacích a stravova-
cích služieb v meste ich zaujímajú
aj možnosti výletov do okolia.
V tomto období sa návštevníci za-
ujímajú o turistiku do hôr, jaskyne,
či adrenalínové športy,“ uviedla
riaditeľka informačného centra
Jana Piatková. 

Turistami vyhľadávaný je Aqua-
park Tatralandia. Jeho bránami
prejde denne viac ako 5 tisíc ľudí.
Uplynulú sezónu ho navštívilo viac
ako 750 tisíc návštevníkov. Vedú-
ca marketingového odboru Lucia
Rysulová predpokladá, že tento
rok bude ešte úspešnejší ako
predchádzajúci. 

Liptov navštívili počas leta aj
turisti z exotického Thajska a Rio
de Janeira. Zhodli sa na tom, že
Slovensko je krásnou krajinou
v srdci Európy. Vítajú, že ľudia sú
tu pohostinní a srdeční. Liptov už
teraz patrí medzi najdôležitejšie
destinácie cestovného ruchu
a svojimi možnosťami má ambície
stať sa lídrom medzi regiónmi na
Slovensku. /g/

Pamätným
listom a kni-
hou ocenilo
mesto L.
Mikuláš se-
dem býva-
lých prísluš-
níkov če-
skosloven-
skej armády
za odvahu
v čase oku-
pácie Če-
skoslovens-
ka vojskami
Varšavskej
zmluvy.

„Za svoj
neochvejný
názor ste
pred štyridsiatimi rokmi zaplatili
príliš veľkú cenu, ktorú nevyváži
takmer žiadne ospravedlnenie, či
akt politickej rehabilitácie. Toto
ocenenie mesta L. Mikuláš je len
skromným pokusom o morálne
zadosťučinenie“, uviedol zástup-
ca primátora Pavol Bobák. Pa-
mätný list si prevzal Ján Gejdoš,
Bohumil Čičmanec, Jozef Va-
lent, Štefan Geroč, Vladimír Ma-
tějka, Otto Kokavec a Ivan Buffa. 

Bývalí vojaci českosloven-
skej armády boli v čase vpádu
vojsk Varšavskej zmluvy z armá-
dy prepustení. Vykonávali po-
mocné robotnícke práce, pra-
covali ako kuriči a šoféri. „Šty-
ridsať rokov nám už nikto nevrá-
ti. Toto ocenenie je taký malý
balzam na dušu,“ podotkol Jo-
zef Valent, bývalý príslušník ar-
mády. 

/g/

Záujem turistov o mesto rastie

V Mikuláši ocenili 
bývalých vojakov

Slávnostné otvorenie OC JASNA SHOPPING CITY za účasti pri-
mátora mesta Liptovský Mikuláš a investorov OC JASNA SHOP-
PING CITY Ing. Tadeusz Frackowiak a Ing. Milan Mikušiak.

Otvorenie nového nákupného centra
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Viacej informácií a pravidlá sú a•e nájdete na www.itesco.sk

meno a priezvisko

bydlisko

telefón

podpis

(   33,19)CDar ekové pouká•ky 10x 1000,- Sk         ,platí na
nákup v hypermarkete Tesco.

Riadne vyplnený kupón vho te do boxu na odde-
lení informácií predajne.

Akcia platí od 23.8. do 30.9. 2008.  

Liptovský Mikuláš
TABAK SCHNEIDER

LEKÁRE /PHARMACY

Ude ujem dobrovo ne svoj súhlas v súlade s §7 zákona  . 428/2002 Z.z. spolo nosti TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A 815 61 Bratislava, Obch. reg. OS BA I,vlo•ka.366/B, odd. Sa, aby vyššie uvedené osobné údaje  boli zaradené  do jej databázy  po dobu nevyhnutnú k  spracovaniu  týchto údajov pre ú ely  vyhodnotenia  
spotrebite skej sú a•e “Vyhraj 10x  dare kovú pouká•ku v hodnote 1000,- Sk !!!”, najdlhšie však do 31.12.2008. alej súhlasím, aby ich zverejnila ústne a na výhernej listine v prevádzkách spolo nosti TESCO STORES SR, a.s., v ktorých spotrebite ská sú a• prebiehala, po dobu najviac 30tich dní po ukon ení sú a•e. Spolo nos  TESCO 
STORES SR, a.s. ( alej iba  “spolo nos ”) prehlasuje, •e osobné údaje uvedené v kupóne pou•ije len k vyššie uvedenému ú elu.
Pou enie:
- udelený súhlas mo•no kedyko vek odvola  listom doru eným do sídla spolo nosti, 
- poskytnutie týchto údajov je dobrovo né a prevádzkovate  nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu Vašich osobných údajoch vedených v informa nom systéme, a to v sídle
  spolo nosti                                                       
- ochrana Vašich údajov sa spravuje zákonom 428/2002 Z.z.
- v prípade  neaktuálnosti Vami poskytnutých údajov, po splnení ú elu alebo podaní námietky budú tieto zlikvidované
Poskytovate  osobných údajov prehlasuje, •e ním poskytnuté údaje sú pravdivé.
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Za dva nákupy nad 399,- Sk         v hypermarkete
Tesco a dva nákupy nad 100,- Sk         u nájomcov
si nechajte ope iatkova  kartu.

Voľné priestory na II. poschodí vhodné na obchodné, kancelárske účely, prípadne služby.
Záujemcovia o prenájom sa môžu informovať: 0903 546504

II. poschodí vhodné na obchodné, kancelár

Novootvorené Obchodné centrum Jasna Shopping City
Vás pozýva dňa 10. 9. 2008 do svojich priestorov - pobočka SLSP

- generálneho sponzora vodákov na Slovensku, na autogramiádu
OLYMPIJSKÝCH VÍŤAZOV so začiatkom od 9.00 h.



Počas septembra 2008 bude v 35 mater-
ských, základných a stredných školách
v zberovej oblasti Verejnoprospešných slu-
žieb (VPS) – Liptovský Mikuláš (mesto Lip-
tovský Mikuláš a jeho mestské časti a škols-
ké zariadenia v obciach s ktorými má VPS
zmluvu o organizovaní separovaného zberu
odpadov), a čiastočne aj mimo nej, zavede-
ný separovaný zber papiera, plastov, kovov,
viacvrstvových kombinovaných obalov tzv.
tetrapakov, batérií a akumulátorov. Týmto
školám Občianske združenie TATRY zapoži-
čia 436 interiérových nádob na zber komo-
dít v celkovej hodnote cez 270 tisíc korún. 

Do rozmiestnených interiérových nádob
budú môcť žiaci, pedagogickí a nepedago-
gickí pracovníci školy, ako aj jej návštevníci
vkladať papier, rôzne obaly od potravín
(plastové fľaše od nápojov tzv. PET-fľaše,
obaly od džúsov, plechovky od nápojov, rôz-
ne čisté umelohmotné fólie), ktoré si nosie-
vajú do školy. 

Vo väčšine školských zariadení bude
umiestnený aj 20-litrový KCA box na batérie
a akumulátory. Batérie a akumulátory sú to-
tiž súčasťou každej domácnosti. Nachádza-

jú sa napr. v elektronických hračkách – inte-
raktívne bábiky, zvieratká, autíčka, atď.,
v elektronických hrách, MP3, CD, DVD pre-
hrávačoch, rádiách a pod. Tieto odpady, by
sme pritom nikdy nemali vhadzovať do ko-
munálneho odpadu. 

OZ TATRY vytvorí v meste Liptovský Mi-
kuláš 16 bodov (materské školy: Čsl brigády
2, Ondrášovská 55, Agátová ul. 637, Palú-
čanská 22, Nábrežie 4. Apríla 1936, zá-
kladné školy: Okoličianska 404, ZŠ Janka
Kráľa – Podbreziny, Ul. Čsl. brigády 4, De-
mänovská cesta č. 5, stredné školy: Spoje-
ná škola – Demänovská cesta 669, Združe-
ná hotelová a obchodná škola, Združená
stredná škola stavebná, Spojená škola –
Vrbická 632, Gymnázium M. M. Hodžu,
Stredná zdravotnícka škola, Obchodná aka-
démia), kde žiaci a ich rodičia budú môcť
bezpečne a pohodlne ukladať tento typ od-
padu.

Okrem toho, každý žiak navštevujúci
niektoré z 35 výchovno – vzdelávacích za-
riadení zapojených do kampane „Nesepa-
rujte sa! Separujte s nami“, obdrží k zavede-
nému školskému zberu odpadov informačný

leták „Separujte s Hugom“. Takto bude
oslovených cca 10 000 mladých ľudí.  

Školy môžu taktiež naďalej využívať vý-
chovno – vzdelávacie podujatia organizova-
né OZ TATRY (exkurzie do separačného
strediska VPS príp. na skládku TKO Veterná
Poruba, prednášky a interaktívne progra-
my).

Zavedenie separovaného zberu odpadov
vo výchovno – vzdelávacích zariadeniach je
súčasťou projektu OZ TATRY „Neseparujte
sa! Separujte s nami“, ktorý je spolufinanco-
vaný z Finančného mechanizmu Európske-
ho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho
finančného  mechanizmu a štátneho roz-
počtu Slovenskej republiky
(http://www.ekopolis.sk) a Nadáciou pre
deti Slovenska – Fond Hodina deťom
(http://www.hodinadetom.sk). Táto aktivita
je taktiež súčasťou spoločnej kampane OZ
TATRY, mesta Liptovský Mikuláš
(http://www.lmikulas.sk) a Verejnoprospeš-
ných služieb (VPS) – Liptovský Mikuláš „Ne-
separujte sa! Separujte s nami“.

Mgr. Rudolf Pado, predseda 
a projektový manažér OZ TATRY

Výzva všetkým nám

Súťaž pre základné a maters-
ké školy v zbere papiera Zdra-
vé mesto organizuje Liptovský
Mikuláš aj v novom školskom
roku. Prostredníctvom škôl sa
v meste ročne vyzbiera viac
ako 200 ton papiera.

Popri zbere papiera sa ško-
ly môžu zapojiť aj do zberu hli-
níka, ktorý sa získava pri spra-
covaní hliníkovej fólie - vrchná-
čikov z jogurtov, obalov z čo-
kolád, alobalu, plastových
obalov pokrytých hliníkovou fóliou z liekov,
žuvačiek, dokonca vrchnáčikov z piva a po-
dobne. Deti môžu túto surovinu zbierať do

zrezanej plas-
tovej fľaše,
prípadne oba-
ly z čokolád
môžu natláčať
na seba do
guličky. Suro-
vina je ľahká,
zbiera sa čistá
a pri jej nahro-
madení ne-
hrozí šírenie
zápachu.

Ešte v júni na Mestskom úrade v Liptov-
skom Mikuláši vyhodnotili zber papiera za
uplynulý školský rok. Mesto odmenilo su-

mou 63 000 korún zúčastnené školy. Naj-
lepšie sa umiestnili:

ZŠ s MŠ Demänová s priemerom
143,8 kg papiera na 1 žiaka ZŠ; ZŠ Apoš-
tola Pavla s priemerom 112,4 kg; ZŠ M.
Rázusovej – Martákovej na Nábreží 4. ap-
ríla s priemerom 64,1 kg; ZŠ na Nábreží
Dr. A. Stodolu s priemerom 60,9 kg; ZŠ
Janka Kráľa Podbreziny s priemerom 57,5
kg; ZŠ s MŠ Demänová s priemerom na
dieťa 175,7 kg odovzdaného papiera na
dieťa; MŠ na Ul. Palúčanskej s priemerom
108,1 kg; MŠ Lipt. Ondrašová s prieme-
rom 80,2 kg; MŠ Komenského ul. na
s priemerom 49,7 kg; MŠ Kláštorná s prie-
merom 40 kg.

V súlade s plánovacím kalen-
dárom separovaného zberu
v roku 2008 zabezpečujeme
vývoz zeleného odpadu z ro-
dinných domov v meste
a mestských častiach.

Zavedenie tejto služby bolo
zo strany mesta Liptovský Mi-
kuláš voči občanom ústreto-
vým krokom, ktorý priniesol
zlepšenie kvality ich života.
Zber zeleného odpadu realizu-
jeme takzvaným vrecovým sys-
témom. Nie je vrece ako vre-
ce, tvrdia naši zamestnanci,
ktorí vývoz zeleného odpadu
vykonávajú. Uvítali by sme, aby
naši spoluobčania využívajúci
túto službu používali vrecia
štandardných rozmerov a plnili

ich tak, aby sme nemuseli po-
rušovať zásady bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci,
teda aby hmotnosť vriec nepre-
sahovala 40 kg. Ak je tráva tla-
čená do žochov, potom je
hmotnosť takéhoto vreca nie-
kedy až 200 kg a manipulácia
s nim pri dvíhaní a vysýpaní na
korbu nákladného auta takmer
nemožná. Tiež by sme boli
vďační ,keby zelený odpad
z rodinných domov bol pripra-
vený na odvoz v blízkosti ná-
dob na komunálny odpad urý-
chlilo by nám to prácu.

Za VPS Liptovský Mikuláš
Vám prajem pekné prežitie
zvyšku tohto leta. 

Dušan Grešo, riaditeľ VPS

Zavedenie separovaného zberu odpadov 
vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Ako lepšie separovať
Keď náhodou z nákladného auta
vypadne pred našim domom kus
zrezaného materiálu, rozčuľuje-
me sa, no bez výčitiek svedomia
vysypeme do kontajnera na plasty
jablká, sklené fľaše či iný odpad.
„Anonym bol si chromý či slepý,
keď si nevidel pár krokov ďalej
druhý kontajner s označením
SKLO na ulici Dlhej?“

Naoko ide o maličkosť, ale
z maličkostí sa rodia veľké veci.
Často rebelujeme /a aj ja/, že ži-
jeme ešte v podmienkach ako na
dedine, ale povinnosti znášame
ako mesto. Napriek tomu vedenie
mesta nám ide v ústrety pri sepa-
rovaní odpadu, a to aj zeleného zo
záhrad, z pohodlnosti či úmyselne
ignorujeme využívať tieto služby?

Ochrana prírody a prostredia
v ktorom žijeme , by mali byť pri-
oritou všetkých nás! Hoci biológ
Mičurin vyslovil myšlienku, aby
sme od prírody nečakali milosť,
ale brali  od nej to, čo nám patrí,
iste tým nemyslel aby sme ju
drancovali a neboli k nej ohľadu-
plní. Naša planéta ZEM trpí neus-
tálym otepľovaním, čím je negatív-
ne ovplyvnený život všetkého tvor-
stva na nej. „Občania, prispejme ,
prosím, všetci k tomu, abyzánik
života na nej bol v nedohľadne!
Pamätajme, že príroda bez člove-
ka vyžije, ale človek bez nej nie!“
Zuzana Kubániová, Demänová

/pozn. redakcie – text nepre-
šiel jazykovou korektúrou/

Zbery na školách pokračujú
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25.7.08 o 13.45 hod. pani I.Dž.
z Opavskej ul. za Synagógou vy-
tvorila skládku z bytového jadra
(dvere, posteľ, skrinky). Bola rie-
šená príslušníkmi MsP v bloko-
vom konaní a skládku na vlastné
náklady odstránila. 

27.7.08 o 11.50 hod. pani
R.B. zo Sládkovičovej ul. znečisti-
la vozovku motorovým olejom. Za
spáchaný priestupok bola riešená
v blokovom konaní. 

29.7.08 o 20.49 hod.
bratia M.R. a R.R. z Morušovej ul.
v Internet Café na Ul. 1. mája ne-
chceli zaplatiť účet. Hliadka MsP
dotyčných na mieste zadržala až
do príchodu hliadky OOPZ, ktorá
prípad prevzala. 

12.8.08 o 22.25 hod. na
Vrbickej ul. rušili nočný kľud a po-
žívali alkoholické nápoje na verej-
nom priestranstve: M.K., J.F.,
Ľ.K., a V.J. Boli riešení v bloko-
vom konaní. 

13.8.08 o 18.35 hod. P.S.
z Nám. oslobodenia pálil na Re-
volučnej ul. káble. Bol riešený
v blokovom konaní. 

14.8.08 o 12.20 hod. J.M.
z Pišútovej ul. vykonal prekopáv-
ku ku novostavbe bez povolenia
MsÚ. Bol riešený v blokovom ko-
naní. 

15.8.08 o 19.47 hod.
pani M.M. z Jilemnického ul. páli-
la suchú trávu. Bola riešená v blo-
kovom konaní. 

15.8.08 o 23.18 hod. majiteľ
baru Relax game pán P.T. z Palú-
čanskej ul. rušil nočný kľud repro-
dukovanou hudbou. Bol riešený
v blokovom konaní. 

21.8.08 o 22.07 hod. na zá-
klade tel. oznamu, že dvaja Polia-
ci na Nábreží 4. apríla skákali po
škodovke. Príslušníci MsP cez
kamerový systém zistili skupinku
občanov, z ktorých sa pán P.A.C.
z Poľska priznal. Bol riešený
hliadkou MsP v blokovom konaní. 

22.8.08 o 17.12 hod. pán
P.Ch. z Dudovej ul. odcudzil v Hy-

pernove slnečné okuliare. Objas-
ňovaním bolo zistené, že dotyčný
už bol za krádež riešený, preto
bola na miesto privolaná hliadka
OOPZ, ktorá prípad pre podozre-
nie z trestného činu prevzala. 

22.8.08 o 20.35 hod.
pán M.P. z L. Kokavy v parku na
Jilemnického ul. rozkopával koše.
Na mieste mu bol vystavený blok
na pokutu nezaplatenú na mieste
a za prítomnosti hliadky MsP všet-
ky odpadky pozbieral. 

24.8.08 o 06.52 hod. v herni
Matrix (Vrbica) sa pán J. M. z Bor-
bisovej ul. vyhrážal, že im všetko
rozbije. Dotyčný bol agresívny,
odmietol uviesť svoju totožnosť,
kládol aktívny odpor, nereagoval
na výzvy hliadky MsP. Boli mu za-
ložené služobné putá a bol pred-
vedený na MsP za účelom ziste-
nia totožnosti. Bol za spáchaný
priestupok riešený príslušníkmi
MsP v blokovom konaní. 

25.8.08 o 10.48 hod.
pán M.T. z Ul. 1. mája bez povo-
lenia MsÚ vypílil strom – vec je
v riešení. 

25.8.08 o 21.44 hod. na Ra-
chmaninovom nám. ležal na
chodníku v silne podnapitom sta-
ve pán K.G. z Vyšných Matiašo-
viec. Nadával, hádzal tehly z búra-
niska Linapo, pokúšal sa prevrátiť
nádoby na separovaný odpad
a triasol z dopr. značkou – bude
predvolaný na MsP za účelom po-
dania vysvetlenia k priestupku. 

V období od 24.06.2008 –
25.07.2008 bolo MsP riešených
293 priestupkov, z toho na úseku
dopravy riešených 134 priestup-
kov, 16 voľne pohybujúcich sa
psov, 13 priestupkov proti majet-
ku, 53 priestupkov proti verejné-
mu poriadku, 5 priestupkov proti
občianskemu spolunažívaniu, 3
prípadov parkovania motorovými
vozidlami na ver. zeleni, 17 prípa-
dov riešenia konzumácie alkoholu
na verejnom priestranstve, 9 prí-
padov riešenia podozrenia z trest-
ného činu a iné.

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

V júli 2008 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Martin Grešo, Kristína Maru-
šiaková, Alex Veselovský, Mi-
lan Šlauka, Marek Staroň, Ni-
kola Marková, Martin Ondráš,
Marko Kendera, Šimon Jakš,
Nina Obrcianová, Paula Mik-
sová, Tomáš Melár, Adam Vy-
skočil, Ivan Baláž, Sebastian
Ritkav, Vivien Haladějová,
Viktor Hradský, Nella Petrá-
šová, Tatiana Pilarčíková,
Laura Pindurová, Markus Bo-
hunský, Viktória Matejková,
Dávid Droppa, Ela Hvorková,
Simona Králik, Katarína Ratu-
lovská, Samuel Ján Vaškeba,
Simona Adzimová, Tamara
Vyskočániová, Johana Kalis-
ká, Adam Nahálka, Leo Bo-
brík, Alexandra Čonková, Ma-
rek Trnečka, Matúš Trnečka,
Michal Matejka, 

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

Manželstvo uzavreli:
Martin Krcho – Lenka Drop-
pová, Ing.Erik Gottschall –
Ing.Katarína Šišilová, Ing.Ju-
raj Mlynarčík – Anna Matejko-
vá, Adrian Majerčík – Lenka
Thernová, Jaroslav Galko –
PhDr.Zuzana Perdeková, An-
ton Moravčík – Lucia Buďve-
selová, Ing. Marian Majerčiak
– Andrea Brziaková, Dušan
Krasničan – Viera Užíková,
Martin Španko – Milena Na-
hálková, Ján Pačaj - Andrea
Balážová, Peter Jančuška -
Lenka Griešová, Branislav
Baláž – Andrea Řehová.

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

zostáva spomienka … 

Opustili nás:
Mária Sekanová (90), Anna
Pyšnová (77), František Me-
siar (70), Lýdia Marková (45),
Pavel Trnovský (81), Emília
Jančušková (87), Mária Kap-
siarová (84), Peter Kre-
va (87), Pavel Trnovský (54),
Helena Adamovičová (69),
Elena Kusá (67), Vladimír Ťa-
hún (76), Anna Valušiako-
vá (72), Irena Prcínová (59),
Vladimír Nahálka (80), Ján
Legerský (80), Ján
Kubo (76).

Očkovanie psov – september 2008
Očkovanie psov proti besnote v miestnych častiach 

Mesta Liptovský  Mikuláš bude nasledovne:

Andice, Benice – 12 .9. 2008 – 07.00 - 08.00 pred obchodom
Palúdzka – 12. 9. 2008 – 16.00 - 18.00 pri kultúrnom dome
Okoličné, Podbreziny, Vitálišovce – 13. 9. 2008 – 09.00 -
11.00 pri hasičskej zbrojnici v Okoličnom
Stošice – 13. 9. 2008 – 11 15 - 11 45 pred družstvom
Staré mesto – 13. 9. 2008 – 13 00 - 15 00 na dvore Regionálnej
veterinárnej správy – Ul. Kollárova 2, Liptovský Mikuláš

Vakcinácia proti besnote je povinná zo zákona pre psov
starších ako 3 mesiace – každoročne. Cena za vakcináciu je
150,- Sk. oks

POZVÁNKA
Dobrovoľný hasičský zbor L. Mi-
kuláš, Vás srdečne pozýva na
4. kolo VII. ročníka Okresnej
hasičskej ligy v disciplíne "Po-
žiarny útok" - nočný pretek, kto-
rý sa uskutoční 6. septembra
2008 o 20.00 hod.

Zo zápisníka Mestskej polície

Ospravedlnenie
Mesto Liptovský Mikuláš sa
v mene organizátora ospravedl-
ňuje celej pozostalej rodine, prí-
buzným a známym zosnulej
p. Anny Pyšnovej rod. Krojero-
vej za nedostatky, ktoré sa vy-
skytli pri poslednej rozlúčke dňa
7. júla 2008.

12 OBâIANSKY SERVIS

XII. ročník
Dňa chôdze

Podujatie sa uskutoční v rámci
Dní športu 2008 a Svetového
dňa chôdze, 19. septembra
2008 v čase od 8.30 do
13.00 hod. Je určené širokej
verejnosti bez rozdielu veku,
zdravotného stavu, pre všet-
kých, ktorí chcú podporiť my-
šlienku, že „pohyb znamená
zdravie“.

Akcie sa môže zúčastniť
jednotlivec alebo kolektív
s tým, že prejde určitý úsek
medzi jednotlivými registračný-
mi miestami. Podujatie je za-
merané na pohybové aktivity,
najmä na rekreačnú chôdzu,
na trase pravého brehu riek
Smrečianka a Váh. Hlavnými
organizátormi podujatia je Lip-
tovské kultúrne stredisko v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Žilin-
ského samosprávneho kraja
v spolupráci s Asociáciou špor-
tu pre všetkých SR, Liptovskou
AŠPV, Strednou zdravotníckou
školou a Mestom Liptovský Mi-
kuláš.
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„Pevne dúfam, že stojíme na
prahu novej, oveľa úspešnej-
šej éry mikulášskeho hoke-
ja. Spoločnými silami sme
urobili na pôde nášho klubu
množstvo práce, ktorá sa
dotýkala hlavne finančného
vysporiadania, ale aj nevyh-
nutne potrebného vystuže-
nia hráčskeho kádra. Oča-
kávam minimálne umiestne-
nie zaručujúce play off. Ďal-
šie méty prídu následne po-
tom. Teší ma, že reálnosť
našich ambícií pozitívne
hodnotí aj široká odborná
verejnosť. Uvidíme, každo-
pádne je to šport. Musíme si
vedieť vážiť každý jeden ex-
traligový zápas, bez ohľadu
na jeho výsledok. Duch tímu

sa zoceľuje v krízových mo-
mentoch, ktoré dlhodobá
súťaž tiež nepochybne pri-
nesie. Od každého jedného
hráča očakávam predovšet-
kým stopercentnú snahu. Di-
vák odpustí aj prehru, no
musí cítiť zo svojich farieb
tlkot pravých hokejových
sŕdc bez akýchkoľvek faloš-
ných tónov,“ pozýva všetkých
verných fanúšikov na domáce
tribúny primátor Liptovského
Mikuláša  a predseda dozor-
ném rady MHk 32 Ján Blcháč.
K výzve čelného predstaviteľa
hlavného garanta budúcnosti
mikulášskeho hokeja sa pripája
aj predseda predstavenstva
MHk 32. Vladimír Poliak:
„Naši priaznivci sa ozaj majú
na čo tešiť. Do novej sezóny
vstupujeme s výrazne obme-
nenou zostavou. Som pre-
svedčený, že noví hráči spo-
lu s tými, ktorí zostali z mi-
nulosti, nesklamú. My, Miku-
lášania a všetci Liptáci, ich
musíme neúnavne povzbu-
dzovať, aby do nášho hoke-
ju zasľúbeného kraja vrátili
radosť.“

Liptovský Mikuláš je ako je-
den z mála stabilným inventá-
rom slovenskej hokejovej extra-
ligy. Spolu so Slovanom, Tren-
čínom, Košicami a Popradom
sa môže právom pýšiť, že ab-
solvoval  všetkých jej doteraj-
ších pätnásť ročníkov. Začiatok
šestnásteho pokračovania nám
zhodou okolností prinesie ne-
všednú zaujímavosť. Každú
septembrovú nedeľu sa otvoria
extraligové brány zimného šta-
dióna v metropole Liptova.

1. kolo (nedeľa 7. 9. 2008,
17.00 h):

MHk 32 L. Mikuláš 
- HK VSR SR 20

Sezónnu premiéru nám
„spríjemnia“ reprezentační ju-

niori. Na prvý pohľad je to
na rozbeh najvhodnejší
a najľahší súper, ale zda-
nie býva často veľmi klam-
livé. Talentovaní dravci,
ktorí sa týmto spôsobom
pripravujú na svetový šam-
pionát svojej vekovej kate-
górie, nemajú čo stratiť,
môžu hrať uvoľnene bez
zábran. Bolo by dobré,
keby rodinný masérsky
duel otca Petra a syna Ľu-
boša Ondrejkovcov vyznel
priaznivejšie pre bývalú
mikulášsku brankársku

veličinu!

4. kolo (nedeľa 14. 9. 2008,
17.00 h):

MHk 32 L. Mikuláš 
- HK AQUACITY ŠKP POPRAD

„Bitka“ o Tatry má osobitnú
príchuť pre Juraja Halaja.
Ostrieľaný center sa začiatkom
leta vrátil domov práve po vyzle-
čení dresu kamzíkov. Mimo-
chodom, opačným smrom pu-
toval Peter Holečko. Naši naj-
bližší extraligoví susedia sa pri-
pravovali rovnako intenzívne.
Vynovujú domovský stánok,
popri matadoroch Šimonovičo-
vi a Krotákovi systematicky vy-
rastajú zdravo drzé mladé pu-
šky zn. Haščák a Lapšanský.
Na víťazstvo nad zverencami
Františka Hossu čakáme po-
riadne dlho!

6. kolo (nedeľa 21. 9. 2008,
17.00 h):

MHk 32 L. Mikuláš 
- HC 05 Banská Bystrica
Bystrickí barani (tohto rozto-

milého rohatého tvora majú
v klubovom znaku) sa v elitnej
spoločnosti objavujú po veľkej

Divák musí cítiť tlkot pravých mikulášskych hokejových sŕdc
odmlke. Nepôsobia však doj-
mom žiadneho neskúseného
nováčika. Pardavý, Jánoš, Vlk,
Majeský, Petrík, Tomaška či
Bulík sa určite neporazia sami.
Napriek tomu by sme mali tradí-
ciu stredoslovenského derby
oprášiť plným bodovým ziskom!  

8. kolo (nedeľa 28. 9. 2008,
17.00 h):

MHk 32 L. Mikuláš 
- HC Košice

Železiari patria opäť medzi
najvážnejších adeptov na titul.
V poslednom finále play off ich
spanilú jazdu zastavil s vypätím
všetkých síl bratislavský Slo-
van, takže domáci páni Steel
Arény majú ešte väčší hlad po
túžobne očakávanom triumfe.
V duchu slávnej tradície sú
v kádri východniarov odchovan-
ci mikulášskej hokejovej školy
(Rudolf Huna a Juraj Kledro-
wetz, ku ktorým môžeme smelo
priradiť aj Michela Miklíka).
Akýkoľvek skalp vysokého favo-
rita bude mať svoju cenu!

Naši extraligisti sa v sep-
tembri predstavia trikrát aj na
ľade svojich súperov. V 2. kole
(9. 9.) vycestujú do Skalice,
v 5. kole (19. 9.) navštívia Žilinu
a v 7. kole (26. 9.) Martin. Me-
dzitým, v 3. kole (12. 9.), budú
mať voľno.

Súpiska A-tímu MHk 32
Liptovský Mikuláš pred štar-
tom extraligovej sezóny
2008/2009 - brankári: Mar-
tin Falter (24 rokov, v minulej
sezóne pôsobil v MHk 32), Mi-
chal Šiarnik (19, MHk 32); ob-
rancovia: Michal Grman (26,
MHk 32), Jiří Heš (36, Vítkovi-
ce - ČR), Michal Hyben (20,
MHk 32), Tomáš Jelínek (21,
MHk 32), Pavel Kumstát (32,
Prostějov - ČR), Peter Lištiak
(38, Epinal - Francúzsko), Mar-
cel Petran (21, MHk 32), Denis
Rehák (23, MHk 32), Milan
Varga (25, Havířov - ČR); útoč-
níci: Ján Cibuľa (33, Zvolen),
Michal Durdiak (19, MHk 32),
Michal Ďurný (19, MHk 32),
Juraj Halaj (39, Poprad), Ri-
chard Huna (23, MHk 32), Ró-
bert Huna (23, MHk 32), Robin
Kovář (24, Šumperk - ČR),
Martin Kriška (24, MHk 32),
Juraj Kuric (30, MHk 32), Miro-
slav Oravec (20, MHk 32), Bra-
nislav Pohanka (24, MHk 32),
Martin Tomášek (30, Vítkovice -
ČR), Ľubomír Vaškovič (22,

Senica), František Zúbek (22,
MHk 32). Hlavný tréner: Moj-
mír Trličík, asistent: Pavol Pau-
kovček, tréner brankárov: Pe-
ter Lepiš.

Slovnaft Extraliga 
sa bude hrať po novom
Výkonný riaditeľ spoločnosti

Pro Hokej Vladimír Paštinský
objasňuje nový hrací plán Slov-
naft Extraligy: „Základná časť
súťaže bude pozostávať zo 48
kôl.Potom bude nasledovať
nadstavba v dvoch skupinách -
tímy na 1. - 6. mieste zohrajú
medzi sebou desať kôl každý
s každým, družstvá na 7. - 13.
mieste sa taktiež stretnú dvoj-
kolovo, každý s každým. Po
nadstavbe bude pokračovať
„klasické“ play off s ôsmimi
účastníkmi, no bude sa hrať aj
skupina o záchranu, kde sa
tímy na 9. - 12. mieste stretnú
každý s každým doma a vonku.
Družstvá, ktoré skončia celko-
vo na 11. a 12. mieste budú
hrať ešte baráž s dvoma najlep-
šími tímami prvej ligy o extrali-
govú účasť v sezóne
2009/2010.“

Štartujú 
aj mládežnícke súťaže
V úplne nových dresoch vy-

korčuľujú medzi mantinely naj-
vyšších republikových súťaží aj
mikulášske nádeje. „Bez zá-
kladne to nepôjde, chceme
naďalej rozvíjať bohatú tradí-
ciu vychýrenej mikulášskej
hokejovej školy. Objektívne
nepriaznivá demografická
krivka nás núti k zvýšenému
záujmu a starostlivosti o kaž-
dého perspektívneho adep-
ta tejto fascinujúcej hry,“ do-
dal primátor. 

Septembrový domáci pro-
gram mládežníckych tímov
MHk 32 - juniori (vždy o 17.00
h): 13. 9. L. Mikuláš - B. Bystri-
ca, 17. 9. L. Mikuláš - Trnava,
24. 9. L. Mikuláš - Martin, 29.
9. L. Mikuláš - Košice; dorast:
13. 9. o 14.00 L. Mikuláš -
S. N. Ves, 14. 9. o 11.30 L. Mi-
kuláš - Košice; 9. a 7. ŠHT: 6.
9. L. Mikuláš - Dubnica, 15.
9. L. Mikuláš - P. Bystrica; 8.
a 6. ŠHT: 1. 9. L. Mikuláš - Ži-
lina, 13. 9. L. Mikuláš - B. By-
strica, 20. 9. L. Mikuláš - Prie-
vidza, 27. 9. L. Mikuláš - Pú-
chov.  

Autor: Jaro Hric 
(PR manažér MHk 32)
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Koncom augusta si Okoličné
pripomenulo už 735. výročie
svojej existencie. Primátor mes-
ta Liptovský Mikuláš slávnostne

poklepal základný kameň re-
konštrukčných prác v bývalej
materskej škole a v budúcom
klube dôchodcov. Okrem toho
odovzdal aj pamätné listy desia-
tim občanom tejto mestskej
časti za ich celoživotný podiel
na rozvoji Okoličného. Členky
klubu dôchodcov pripravili súťaž
o najlepší okoličiansky koláč
spojený s ochutnávkou. „Okoli-

čianski starí páni“ si zmerali sily
zo súpermi z Podbrezín na fut-
balovom mini ihrisku s umelou
trávou. 

Peter Vítek a Peter Vrlík pred-
stavili novú knižnú publikáciu
Okoličné v minulosti. Slávnost-
nú atmosféru osláv dotváralo aj
literárno-hudobné pásmo spoje-
né s obrazovou prezentáciou
pod názvom „Spomienky“ v réžií
Petra Vrlíka v podaní členov lite-
terárno-dramatického odboru
Matice Slovenskej v Liptovskom
Mikuláši.

V rámci Iľanovských slávností
usporiadli organizátori i jedno
detské podujatie pod
príznačným názvom –
Cesta rozprávkovým le-
som. Deti putovali lesom
za postavičkami z roz-
právok, ktoré mali pre
ne pripravené úlohy
podľa stupňa náročnosti
na piatich zastávkach.
Trasa bola dlhá asi 800
metrov a to až na vrchol
Lyžiarskeho svahu Ko-
šútovo. Na trase sme
mali pážatá s ťažkými kvízovými
otázkami o novej Euro mene,

boli tam cigánky, ktoré všetky
deti pokresli po tvári, lebo sa im

zdali príliš bledé, princezné,
ktorým uleteli holuby a nútili deti

preberať hrach a fazuľu. Pat
a Mat zisťovali, či sa deti trafia
šiškami do košíka a na posled-
nej zastávke sa v perníkovej
chalúpke pri ježibabe, Jankovi
a Marienke dievčatá učili preba-
ľovať bábiky a chlapci posúvali
krúžku palicou z jedného konca
lana na druhý.

Za splnenú úlohu dostali od
každej postavičky niečo sladké
pod zub, aby pri tej dlhej ceste
náhodou nepomreli od hladu
alebo smädu. Cesta rozprávko-
vým lesom bola napriek počasiu
veľmi vydarená a veríme, že
bude rovnako úspešná aj o rok. 

Dušan Kubo

Cesta rozprávkovým lesom

Oslavy v Okoličnom

Začiatok augusta patril vydareným oslavám v mestskej časti Palú-
dzka. Výborné počasie i bohatý kultúrno – športový program, ktoré-
ho ťahákom bola hudobná skupina Admirál prispeli k mimoriadne vy-
dareným oslavám v tejto mikulášskej mestskej časti.

Palúčanske dni 2008

Ploštín si tento rok pri-
pomenul už 745. výro-
čie prvej písomnej
zmienky. Mestská časť
koncom augusta pripra-
vila pre svojich obyvate-
ľov a návštevníkov boha-
tý program. Úspech zo-
žala dramatizácia poves-
ti o Rohačke, Detský fol-
klórny festival s účasťou
šiestich súborov, ale
športové aktivity na fut-
balovom ihrisku.

Dni v mestskej časti Ploštín
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