
Podujatie Viva Street Music Night vytiahlo ľudí opäť do ulíc mesta
Asi najväčšie prázdninové pod-

ujatie organizované mestom 
Liptovský Mikuláš pritiahlo po-
čas posledného júlového piat-
ku na námestie a do trinástich 
zúčastnených barov množstvo 
ľudí. Viva Street Music Night je 
podujatie, s ktorým je spojená 
zábava na pódiu stojacom na 
Námestí osloboditeľov. Súbež-
ne s ňou sa v okolitých reštau-
račných zariadeniach konajú 
koncerty a diskotéky s rôznym 
žánrovým zameraním. 

„V jednom vystupovala sku-
pina Karavana hrajúca reggae,  
v ďalšom hral Art Septet Nico-
laus svetové evergreeny. Inde 
znela reprodukovaná hudba  
v štýle disco, oldies, latino, hou-
se či techno,“ povedal nám Sta-
nislav Štofčík z mikulášskeho 
Domu kultúry. „V jednej reštau-
rácii sme dali priestor ľudovej 
hudbe Sláčik. Každý si tak mo-
hol prísť na svoje. Viva Street 
Music Night bola naozaj všeho-
chuť,“ dodal. Kto si chcel zaspie-
vať karaoke, dostal príležitosť 

tiež, priestor v jednej diskoték 
mala aj vyslovene slovenská a 
česká produkcia najznámejších 
hitov.

Priamo na námestí sa po úvod-
nom džezovom koncerte dostal 
k slovu diskdžokej Peter Hurajt 
z Rádia Viva. Tanečníkov pod 

holým nebom zabával najsláv-
nejšími skladbami rokov osem-
desiatych a deväťdesiatych.
Zneli Michael Jackson, Queen, 
Darinka Rolincová, Supertramp 
i Status Quo. Ohlas získalo aj ta-
nečné vystúpenie pri ultrafialo-
vom svetle.

Pestré a úspešné Mikulášske leto odštartovali koncom júna 
Stoličné dni.

Prevádzkovatelia a majitelia 
reštauračných zariadení, ba-
rov a diskoték v pešej zóne a 
jej okolí si Viva Street Music Ni-
ght pochvaľovali: „Podujatie vy-
tiahne do ulíc kvantum ľudí, čo 
oceňujeme, pretože sa to odrazí 
na tržbách,“ hovorí jeden z nich. 
„Takisto je príjemné, že počas 
tejto noci mesto udeľuje výnim-
ku, a terasy môžu byť otvorené 
až do štvrtej rána.“ 

„Je to určite prínos pre domá-
cich, turistov, ale aj pre našich 
šéfov,“ myslí si čašníčka Jana. 
„Napriek únave a návalu zákaz-
níkov som rada, pretože cítiť, že 
mesto naozaj žije,“ dodáva. 

  Peter Lehotský
 

Odpredaj 
mestských bytov

 
Bližšie informácie nájdu 
záujemcovia na 3. strane 

mesačníka Mikuláš.

9/ 2011 www.mikulas.sk

po dvoch prázdninových mesiacoch sa 
opäť začína školský rok. Napriek dovolen-
kovému obdobiu sme na mestskom úrade 
pracovali na plné obrátky. 

Teší ma, že v rámci aktivačných prác sme 
v auguste vyčistili existujúce odvodňova-
cie kanály, časť z nich ešte teraz prehĺbime 
a upravíme, aby zachytili ešte viac vody a 
minimalizovali škody. Ako som spomínal v 
augustovom úvodníku, musíme na budúci 
rok začať splácať dlh a dobudovať ďalšie 
protipovodňové kanály. Mesto postavilo 
posledný v roku 2005.

Skládku vo Veternej Porube budeme mať 
k dispozícii už iba tri roky. Preto sa už te-
raz zaoberáme tým, ako ďalej s likvidáciou 
komunálneho odpadu. Oboznamujeme 
sa so všetkými možnosťami, aby sme v 
dohľadnom horizonte prijali to najideál-
nejšie riešenie. Uvedomujem si, že budúcu 
likvidáciu odpadu v našom meste čaká ši-

roká diskusia.
August priniesol aj voľbu nového hlav-

ného kontrolóra. Som rád, že z 23 hlasu-
júcich poslancov zastupiteľstva získala 21 
hlasov JUDr. Bibiana Kuchárová. Želám jej  
v tejto funkcii veľa úspechov.

Uplynulý mesiac sme sa zaoberali aj dola-
ďovaním administratívy okolo rekonštruk-
cie centrálnej mestskej zóny z eurofondov 
za asi 1,6 mil. eur. Rozbehli sme verejné 
obchodné súťaže na separačnú halu od-
padov a autá pre Verejnoprospešné služ-
by. Teší ma, že ich pracovníci vysadili na 
kruhový objazd pri poliklinike nádherný 
kvetinový záhon.

V auguste sme dostali na stôl komplexné 
hodnotenie prvého polroka 2011. Na jed-
nej strane je dobrou správou, že sme znížili 
januárový deficit 2,6 mil. eur tak, aby sme 
nemuseli rušiť materské škôlky, zdražo-
vať parkovné, cestovné, vypínať pouličné 
osvetlenie a fontány, zrušiť kino, prípad-

ne Mikulášske leto či dramaticky zvyšovať 
poplatky v školských jedálňach, centrách 
voľného času alebo v základnej umeleckej 
škole. Opatreniami, ktoré si drvivá väčšina 
z vás nevšimla, sme za šesť mesiacov ušet-
rili asi dva milióny eur. 

Zlou správou je, že podľa čísel, ktoré 
máme k dispozícii dnes, nás v najbližších 
štyroch mesiacoch čakajú nižšie príjmy 
z podielových daní oproti schválenému 
rozpočtu a predpokladom ministerstva fi-
nancií o približne pol milióna eur. Musíme 
sa s tým popasovať. Na riešení pracujeme 
celý august, ak sa nám to však nepodarí a 
všimnete si zmenu, bude to daň za minu-
losť. Minulosť, na ktorú sa naozaj musíme 
poskladať všetci. Znie to tvrdo, ale je to 
pravda. Potvrdzuje sa, že nijaký obed nie 
je zadarmo.  
 

 Alexander Slafkovský,
 primátor mesta Liptovský Mikuláš

Vážení Mikulášania,

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš
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Hlavným bodom rokovania  
mestského zastupiteľstva vo štvr-
tok 18. augusta bola voľba hlav-
ného kontrolóra. Z 23 prítomných 
poslancov získala v tajnej voľbe 
21 platných hlasov Bibiana Ku-
chárová. Ďalší dvaja kandidáti 
získali po jednom hlase, ostatní 
dvaja nezískali ani jeden hlas. 

O funkciu hlavného kontroló-
ra mesta sa pôvodne uchádza-
lo šesť kandidátov, jeden z nich 

však svoju prihlášku v deň voľby 
stiahol.

Bibiana Kuchárová po štúdiu 
na Právnickej fakulte UPJŠ Koši-
ce pracovala v Podniku bytové-
ho hospodárstva Ružomberok.  
V rokoch 1991 až 1995 pôsobila 
na Mestskom úrade v Liptovskom 
Mikuláši ako vedúca právneho 
oddelenia a zástupkyňa pred-
nostu. Jej ostatným pôsobis-
kom je spoločnosť SAD Liorbus,  

pre ktorú doteraz pra-
covala ako podnikový 
právnik.

Funkčné obdobie 
hlavného kontroló-
ra mesta trvá podľa 
zákona šesť rokov.  
Bibiane Kuchárovej 
sa skončí 31. augusta 
2017.                          -leh-

Spoločná cesta riaditeľa Verej-
noprospešných služieb Jozefa 
Klepáča, generálneho riaditeľa 
Liptovskej vodárenskej spoločnos-
ti Miroslava Triznu a predsedu jej 
predstavenstva a primátora Ale-
xandra Slafkovského počas prvej 
polovice augusta do francúzske-
ho mesta Annecy bola zameraná  
na viaceré oblasti. 

„Sú oveľa ďalej v čistení odpa-
dových vôd a v likvidácii odpa-
dov,“ povedal A. Slafkovský. „Vodu 
upravujú mikrofiltráciou, teda 

Takmer 165 ľudí dostalo šancu 
zarobiť si v letnom a jesennom 
období peniaze. Stalo sa tak vďa-
ka iniciatíve vedenia mesta. Za 
60 hodín prevažne nízkokvalifi-
kovanej práce získajú ľudia zapo-
jení do aktivačných prác 61 eur 
mesačne. Štát mestu hradí koor-
dinátora a pracovné pomôcky. 

Aktivační pracovníci našli uplat-
nenie pri triedení odpadu, zá-
hradníckych prácach, čistení 
odvodňovacích kanálov a poto-
kov v spolupráci s Povodím Váhu 
i pri udržiavaním čistoty v meste. 
Snahou radnice je nájsť priestor 
najmä pre dlhodobo nezamest-
naných a aj tých, čo už boli v mi-
nulosti zapojení do aktivačných 
prác dvakrát a teraz sú z progra-
mu vylúčení. Mnohí z nich si ne-
našli inú prácu a najmä v rómskej 

LIEČBA A PREVENCIA

BOLESTÍ CHRBTA

LIEČEBNÝ 
TELOCVIK

SM-SYSTÉM S EVKOU

CVIČENIE VÁM:
- UĽAVÍ OD BOLESTI
- REGENERUJE  
A LIEČI PLATNIČKY

- VŠTEPÍ SPRÁVNE 
DRŽANIE TELA

- PRI PRAVIDELNOM 
CVIČENÍ ODSTRÁNI 
SKOLIÓZU, 
HYPERLORDÓZU

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
0949 170207

www.zumbaevka.sk
/cvičenie SM-SYSTÉM/

OBJEDNÁVKY 
NA CVIČENIE:
0949 170207

brziakova.eva@post.sk

Poslanci zvolili nového hlavného kontrolóra

Návšteva partnerského mesta prináša prvé výsledky

Aktivačné práce aj s podporou mesta

komunite je v súčasnosti o túto 
činnosť záujem. 

„Najväčší úspech dosahuje-
me tam, kde je možné pracovať  
v úkole. Urobíš, môžeš ísť domov. 
Výrazne sa zlepšila čistota v Hl-

bokom a postupne verím, že do-
siahneme zlepšenie aj v ostaných 
lokalitách s vysokou koncentrá-
ciou Rómov,“ povedal koordi-
nátor aktivačných prác Miroslav 
Mičuda -red-

technológiou bez akýchkoľvek 
chemických zásahov,“ vysvetlil. 
Podľa primátora tamojší Medzi-
komunálny syndikát jazera An-
necy (SILA), na území ktorého 
žije takmer 150-tisíc obyvateľov 
môže byť pre mesto i celý liptov-
ský región príkladom. „Objekt ich 
čističky odpadových vôd je ukrytý 
v hale, v ktorej dochádza k stoper-
centnej regenerácii vzduchu. Ne-
produkuje teda zápach dôverne 
známy obyvateľom Ondrašovej či 
Palúdzky,“ vysvetlil primátor. 

„V oblasti likvidácie komunál-
neho odpadu a vodárenských 
kalov využívajú z nášho pohľadu 
riešenie snov,“ dodal. SILA odpad 
a kaly energeticky zhodnocuje, 
súčasťou procesu je aj dokonalé 
čistenie spalín. Energiu získanú 
pri spaľovaní využívajú na vyku-
rovanie takmer troch tisícok do-
mácností. „Ekologická spaľovňa 
vyprodukuje ročne 15 megawatt 

elektriny,“ upresnil generálny 
riaditeľ LVS-ky Miroslav Trizna. 
Podľa jeho slov sú odpad a kaly 
spaľované pri teplote tisíc stup-
ňov celzia.

„Návšteva to bola určite inšpi-
ratívna,“ myslí si aj riaditeľ VPS 
Jozef Klepáč. Jeho organizácia 
prevádzkuje skládku tuhého ko-
munálneho odpadu pri Veternej 
Porube. Podľa zmluvy s vlastníkmi 
pozemkov však musí byť uzavre-
tá do 31. októbra 2014. „Preto už 
teraz hľadáme alternatívne rieše-
nia likvidácie odpadu. Ekologická 
spaľovňa by mohla byť jedným  
z nich,“ dodal Jozef Klepáč.

Okrem problematiky súvisia-
cej s odpadom a vodárňami sa  
A. Slafkovský počas cesto do An-
necy venoval aj ďalším témam. 
„Dohodli sme spoluprácu s ta-
mojším mládežníckym hokejo-
vým klubom. Bude prospešná 
určite aj pre náš dorast,“ hovorí 

primátor. „V Annecy majú na vy-
sokej úrovni aj modernú a špor-
tovú gymnastiku, nadviazali sme 
spoluprácu aj s predstaviteľmi 
tohto športu. Teší ma aj to, že už 
koncom augusta prídu ku nám 
trénovať ich vodáci. Naši vyces-
tujú ku nim zase na jar,“ komen-
toval ďalšie výsledky cesty do 
Francúzska A. Slafkovský.

Primátor sa stretol aj s riadite-
ľom kancelárie cestovného ru-
chu mesta Annecy. To organizuje 
v októbri veľkú medzinárodnú 
konferenciu o cestovnom ruchu 
s podporou francúzskej vlády  
a Európskej únie. „S Danielom Ca-
vallim sme sa rozprávali o procese 
prípravy kandidatúry na organi-
zovanie takejto konferencie. Pre-
zradil nám cenné poznatky, ktoré 
určite zúžitkujeme, pretože v roku 
2013 by sme takúto konferen-
ciu radi uskutočnili v L. Mikuláši,“ 
uzavrel A. Slafkovský.                -leh-



Dvadsiate Mosty – Gesharim budú iné
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Jubilejný dvadsiaty ročník 
podujatia Mosty – Gesharim 
sa uskutoční v liptovskomiku-
lášskej synagóge v utorok 13. 
septembra. Podľa slov autora 
projektu Ladislava Snopka majú 
tohtoročné Mosty – Gesharim 
pripomenúť aj dvadsaťročnicu 
existencie Višegrádskej štvorky. 
Jej členmi sú okrem Slovenska 
ešte Česko, Maďarsko a Poľsko.

„Program podujatia vychádza 
z hudby krajín V4,“ prezradil 
Ladislav Snopko na stretnutí s 
primátorom Liptovského Miku-
láša Alexandrom Slafkovským. 
Mesto je dlhoročným spoluor-
ganizátorom Mostov – Gesha-
rim. „Okrem Slovákov, Čechov, 
Poliakov a Maďarov sa divákom 
predstavia aj Rómovia a Židia,“ 
vysvetlil Snopko. Doterajšie roč-
níky Mosty – Gesharim boli kon-
cipované inak, podľa Ladislava 
Snopka sa 13. septembra začne 
písať nová kapitola podujatia.

Koncertný program Mosty – 
Gesharim ponúkne celú plejádu 
umelcov. Šesť rôznych kultúr a 
žánrov bude reprezentovať ma-
ďarská skupina Butterfly Effect, 
poľská formácia Kroke i róm-
ska skupina After Phurikane zo 
Slovenska. Moravskú speváčku 
a cimbalistku Zuzanu Lapčíko-
vú bude sprevádzať klavirista 
Emil Viklický, so slovenskou for-
máciou Banda hrajúcou world 
music vystúpi ako hosť speváč-
ka Zuzana Homolová. Ladislav 
Snopko má veľkú radosť aj z 
toho, že svoju účasť na tohto-
ročnom podujatí potvrdila poľ-
ská džezová speváčka Grazyna 
Auguscik. Sprevádzať ju bude 
The Andrzej Jagodzinski Trio.

Mosty – Gesharim už tradične 
nasníma Slovenská televízia, o 
záznam sa postará aj Slovenský 
rozhlas. Obe médiá program 
odvysielajú v období Vianoc. 
„Záznam sa objaví aj na DVD, 

ktoré bude súčasťou knihy,“ 
povedal Ladislav Snopko. „Prí-
hovory do nej by mali napísať 
popredné osobnosti krajín V4.“

Ladislav Snopko na záver vy-
slovil voči divákom, ktorí sa na 
podujatie Mosty – Gesharim 
chystajú, aby prišli v neformál-
nom oblečení: „Chceme vytvo-
riť uvoľnenú atmosféru, kravaty 
preto nechajte doma,“ odkázal s 
dôvetkom, že on príde určite iba 
v saku a svetri.

Prvý ročník podujatia Mosty – 
Gesharim sa uskutočnil v roku 
1991. Počas nasledujúceho ob-
dobia sa v programe predstavi-
la špička slovenských a českých 
umelcov vrátane Hany Hegero-
vej, Milana Lasicu, Bolka Polívku, 
Jany Kirschner, Mariána Vargu, 
Dana Bártu, Jana Dušeka, Stana 
Radiča, Adely Banášovej, Jana 
Krausa, Zuzany Smatanovej či 
skupín Buty, Vidiek alebo Če-
chomor.        Peter Lehotský

Mesto Liptovský Mikuláš

• 3 izbový č. 33, nachádzajúci 
sa na prízemí bytového domu 
súp. č. 511, vchod č. 4 na Gaš-
tanovej ulici,

• 3 izbový č. 51, nachádzajú-
ci sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 519, vchod č. 8 na 
ulici Pod slivkou,

• 3 izbový č. 20, nachádzajú-
ci sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 626, vchod č. 5 na 
Senickej ulici,

• 2 izbový č. 4, nachádzajúci 
sa na prízemí bytového domu 
súp. č. 1410, vchod č. 3 na Hur-
banovej ulici,

• 2 izbový č. 13, nachádzajú-
ci sa na 2. poschodí bytového 
domu súp. č. 741, vchod č. 6 na 
Majeríkovej ulici.

Do znaleckých posudkov je 
možné nahliadnuť na č. dve-
rí 106, na 1. poschodí na MsÚ 
v L. Mikuláši. Podmienky ob-
chodných verejných súťaží 
budú uverejnené po schválení 
v Mestskom zastupiteľstve v 
Liptovskom Mikuláši 12. 9. 2011 
na úradnej tabuli mesta Lip-
tovský Mikuláš, na internetovej 
stránke www.mikulas.sk a k dis-
pozícii budú aj v centre služieb 
občanom na prízemí MsÚ v L. 
Mikuláši, Štúrova 1989/41.

spoluprácu 
si predstavujem inak

Počas interpelácií na zastu-
piteľstve 18. augusta položil 
poslanec Ján Blcháč otázku, 
prečo na mestskej internetovej 
stránke nezverejňuje radnica 
všetky zápisnice z rokovania 
poslaneckého zboru. Obvinil 
nás z toho, že nezverejňova-
ním zápisníc si robíme z roko-
vacieho poriadku mestského 
parlamentu trhací kalendár.

Pravda je taká, že zápisnice 
z oboch májových i júnových 
zastupiteľstiev ešte v polovi-
ci augusta zverejnené neboli. 
Pretože v prípade zápisnice za-
stupiteľstva konaného 4. mája 
chýbal podpis jedného z ove-
rovateľov – Jána Blcháča!  
30. mája ho prostredníctvom 
e-mailu vyzvala pracovníč-
ka úradu, aby prišiel zápisni-
cu podpísať. A nebola to prvá 
výzva. Nakoniec tak urobil po 
urgovaní až 18. augusta, teda  
v deň zastupiteľstva, na ktorom 
kritizoval, že daná zápisnica nie 
je na internete ešte zverejnená. 
Takže ten, kto spôsobil, že dva 
a pol mesiaca nie je nejaká zá-
pisnica zverejnená kritizuje, že 
ešte nebola zverejnená! A zve-
rejnená nebola, lebo ju neove-
ril! Alebo mala byť zverejnená 
zápisnica bez toho, aby správ-
nosť jej obsahu svojimi podpis-
mi overovatelia potvrdili?

 Objektívnu kritiku nedostat-
kov práce zamestnancov úradu 
dokážem prijať vždy. Dokážem 
z toho vyvodiť aj dôsledky.  
Ale zlomyseľnosti najhrub-
šieho zrna odmietam. Dobrú 
spoluprácu s poslancami si ako 
primátor predstavujem inak. 

Ak ale ktokoľvek z nich mieni 
robiť také veci, akú predviedol 
poslanec Ján Blcháč na ostat-
nom zastupiteľstve, potom 
bude pre mňa ťažké pozerať 
sa objektívne na jeho prípad-
né konštruktívne pripomienky 
a návrhy.

  Alexander Slafkovský,
  primátor mesta

Poznámka

 

 

Vakcinácia psov proti 
besnote september 2011
Vakcinácia psov proti besno-
te v miestnych častiach mesta 
Liptovský Mikuláš bude nasle-
dovne :
andice, benice - 21. 09. 2011 
17.00 - 17.30 pred obchodom
palúdzka - 22. 09. 2011 17,oo-
18,30 pri kultúrnom dome
ondrašová - 23. 09. 2011     
17,oo-18,oo pri kultúrnom 
dome
podbreziny,okoličné
vitálišovce - 24. 09. 2011   
9,3o-11,oo na mieste pô-
vodnej hasičskej zbrojnice v 
Okoličnom 
stošice - 24. 09. 2011
11,15-11,45 pred družstvom
stare mesto - 24.09.2011 
14,oo-15,3o na par-
kovisku veterinárnej                                                                   
polikliniky - LiVeS ul. 1. mája 
75 (pri parku na Rachmani-
novom nám.)

vakcinácia proti besno-
te je povinná zo zákona 
č.29/2007 §17 ods. 5 pre 
psov starších ako 3 mesiace 
- každoročne. cena vakciná-
cie je 5 €.

oznamuje, že pripravuje na predaj nehnuteľnosti - byty :
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Príďte sa zabaviť
v piatok 9. 9. 2011

od 15,00 hod. 
do OC JASNA 

SHOPPING CITY 
a oslávte s nami 

3. narodeniny.
Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)

U  N Á S  N Á J D E T E :
• banky
• pobočku
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 
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Študuj doma, získaj 
európsky diplom
Príď sa k nám pozrieť a opýtať sa 
na všetko, čo ťa zaujíma. 

Navyše si môžeš podať prihlášku 
na bakalárske štúdium za zvýhodnenú 
cenu 5 € – len v tento deň! 
Neváhaj a vyber si z akreditovaných odborov v oblasti 
FINANCIÍ  BANKOVNÍCTVA  INFORMAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ  PRÁVNEJ ADMINISTRATÍVY 
RADI ŤA UVÍTAME V KONZULTAČNOM STREDISKU:
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/552 44 60
lmikulas@bivs.sk www.bivs.sk

nnúú 

DEŇ 

OTVORENÝCH 

DVERÍ 

8. september 2011
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Športové hokejové triedy (5 - 9) - rozpis majstrovských 
zápasov pre sezónu 2011/2012 do 9. 10. 2011

 DátuM DeŇ  zápas DoMa začiatok zápas von začiatok

 10. 9. Sobota 9, 7 - Prievidza 9.00 , 11.30 Prievidza - 8, 6 9.00, 11.30
 11. 9.  Nedeľa      Rimavská Sobota - 5 13.15
 17. 9.  Sobota 8, 6 - Púchov 9.00, 11.30 Púchov - 9, 7 10.30, 13.00
 18. 9.  Nedeľa 5 - Ružomberok 13.15    
 24. 9.  Sobota 9, 7 - Zvolen 9.00 , 11.30 Zvolen - 8, 6  
 25. 9.  Nedeľa      Banská Bystrica - 5 13.15
 1. 10.  Sobota 8, 6 - Martin 9.00, 11.30 Martin - 9, 7 10.30, 13.00
 2. 10.  Nedeľa 5 - Brezno 13.15    
 8. 10.  Sobota 9, 7 - Lučenec 9.00, 11.30 Detva - 8, 6  
 9. 10.  Nedeľa      Dolný Kubín - 5 13.15
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M. M. Hodža písal v našom meste históriu národa

Na bicykloch po stopách Martina Rázusa desiatykrát

Michal Miloslav Hodža a Liptov-
ský Mikuláš, to je pestrofarebná 
dúha. A tak, ako dúha spája od 
nepamäti nebo a zem, tak M. M. 
Hodža a Liptovský Mikuláš spájajú 
celé Slovensko. Sú to pojmy dlho-
ročných aktivít o záchranu a život 
slovenského národa v stredoeu-
rópskom priestore. Keď v dňoch 
26. až 28. augusta 1844 odišli listy 
z Liptovského Svätého Mikuláša 
– odišli Pozvania k Tatrínu (celo-
národnému osvetovému spolku) 
– malé Slovensko sa prestalo skrý-
vať pred veľkými dejinami. Sny 
a túžby ducha sa stali reálnym 
programom. V prvej polovici 19. 
storočia Liptovský Svätý Mikuláš, 
povedané slovami M. M. Hodžu - 
„...dal smer všetkým myslieť už raz 
dačo vyššieho za cirkev a národ.“

Narodil sa v rodine mlynára 
22. septembra 1811 v Rakši pri 
Mošovciach. Ľudovú školu na-
vštevoval doma a v Mošovciach. 
Gymnázium absolvoval v Ban-
skej Bystrici a Rožňave. Teológiu 
študoval v Prešove a na lýceu v 
Bratislave. Dva roky pôsobil ako 
domáci učiteľ – doma v Rakši vy-
učoval brata a potom bol vycho-
vávateľom v zemianskej rodine 
v Podrečanoch, aby si našetril 
peniaze na ďalšie vyššie štúdia. 
Tie absolvoval na viedenskej uni-
verzite. Po roku na odporúčanie 
Jána Kollára prijal miesto farára 
v Liptovskom Svätom Mikuláši, 
kde cieľavedome rozvinul národ-
nobuditeľskú, vedeckú, literárnu i 
politickú činnosť. 

M. M. Hodža bol 27. augusta 1837 
slávnostne uvedený do kňazské-
ho úradu v Liptovskom Svätom 
Mikuláši. Tu sa stal „hviezdou 
prvej veľkosti“. Už predtým si ho 
turčianskosvätomartinská cirkev 
vyvolila za kaplána, ale miesto 
neprijal. Do Svätého Mikuláša 
prišiel. Tu bola latka postavená 
privysoko. Po obľúbenom Matú-
šovi Blahovi, ktorý v Mikuláši slúžil 
bezmála 40 rokov, nebolo jedno-
duché získať si uznanie. M. M. 
Hodža mal výborné odporúčanie, 

a tak nebola potrebná ani tradič-
ná „próba“. Jeho povahové i or-
ganizačné vlastnosti, usilovnosť, 
svedomitosť, vzdelanie, nadanie 
a rečnícke schopnosti nachádzali 
obdiv a uznanie u starších i mlad-
ších ľudí. Mal taký dar úchvatnej 
výrečnosti, že by bol ňou skalami 
hýbal. Ján Kollár sa o ňom vyslo-
vil, „že je Dávidom s nadzemským 
žalmom, rodeným spevcom du-
chovným“. 

M. M. Hodža bol najstarším prí-
slušníkom štúrovskej generácie. 
Zaradil sa do „trojhviezdia“, kto-
ré dodnes blahodarne žiari na 
slovenskom nebi – Štúr, Hurban, 
Hodža. Stali sa nositeľmi najkraj-
ších ľudských vlastností, túžob 
a ideálov. Smelým činom bolo 
podanie prestolného prosbopi-
su (sťažnosti) panovníkovi v roku 
1842. Hodža bol členom deputá-
cie k cisárovi. Historickým činom 
bolo povýšenie slovenčiny na spi-
sovný jazyk v roku 1843. Spolu so 
Štúrom a Hurbanom bol prítomný 
na pamätnej schôdzi v roku 1843 
na fare v Hlbokom. Slovenskému 
pravopisu, gramatike, obrane slo-
venčiny, jej zaradeniu do skupiny 
slovanských jazykov a návrhom 
na jazykovú reformu venoval svoje 
práce Epigenes slovenicus (1847), 
Dobruo slovo Slovákom, súcim na 
slovo (1847) a Větín o slovenčine 
(1848). 

Významným prejavom jeho 
aktivít bolo založenie Jednoty 

milovníkov národa a života slo-
venského v roku 1844. V Liptov-
skom Svätom Mikuláši u Hodžu 
na fare vznikol celonárodný osve-
tový spolok Tatrín. Za predsedu 
spolku si zvolili Michala Miloslava 
Hodžu. Spolok Tatrín mal vydávať 
knihy, školské učebnice a knihy 
pre ľud a tie mali byť oporou no-
vého spisovného jazyka. 

Opäť u Hodžu na fare v roku 1848 
bol skoncipovaný prvý slovenský 
politický program Slovákov – Žia-
dosti slovenského národa. Mierny 
a pokorný Hodža si uvedomoval, 
že všetky zmierlivé cesty neviedli 
k úspechu. Jediné možné obran-
né východisko videl v národnej 
revolúcii – v otvorenom boji.  
Po boku Štúra a Hurbana zúčast-
nil sa aj niektorých ozbrojených 
akcií v dobrovoľníckych výpra-
vách rokov 1848–49. Do Mikuláša 
sa vrátil 31. júla 1849. Sklamaný 
z neúspechu revolúcie pohrúžil 
sa do svojich myšlienok o obro-
de ľudstva. Jeho tvorivý duch mu 
nedal zaspať. Pustil sa do projek-
tu o osamostatnenie slovenského 
evanjelického školstva. Bojoval za 
povolenie gymnázia v Modre a 
reálky v L. Mikuláši, alebo v iných 
mestách. 

Najväčšia Hodžova národnopoli-
tická aktivita sa prejavila v boji o 
zriadenie ev. a. v. cirkevných zbo-
rov na Slovensku na základe pa-
tentu. Hodža v ich zriadení videl 
šancu zmarenie plánov uskutoč-

niť obnovený projekt únie sloven-
ských evanjelikov s maďarskými 
kalvínmi, a tým aj zmarenie plá-
nov pomaďarčiť evanjelikov na 
Slovensku. V tomto období stíhali 
Hodžu mnohé príkoria zo strany 
maďarizátorov, ktoré vyvrcholili  
v zákaze pôsobiť v Uhorsku. 

M. M. Hodža v roku 1867 odchá-
dza do tešínskeho vyhnanstva, 
lebo len tak mohol dostať penziu, 
tzv. milostný plat s podmienkou, 
že sa zriekne verejnej činnosti. 
V tešínskej samote dával do po-
riadku svoj gramatický a lexikálny 
materiál a napísal svoje najväčšie 
básnické dielo Vieroslavín. Túto 
lyricko-didaktickú básnickú sklad-
bu sám Hodža pokladal za svoj-
rázny „básnický závet testament, 
poslednú kázeň, dohovor“. Tak sa 
niektoré verše z jej záveru dostali 
aj na Hodžov náhrobný pomník.

„S Veľkým piatkom teda doko-
návam, na Golgate viery zmu-
čený, pod kríž Kristov do hrobu 
sa dávam, amen! Verím, budem 
vzkriesený!

A môj pomník aký? Pomník 
vďačnej biedy za Krista a národ. 
Ktože mi ho kedy nad hrobom  
a z čoho vystaví?

Už mám pomník istý Krista sa-
moznanstvom, tento nápis naň sa 
pripraví, bude čítať, kto sa zasta-
ví: Narodil sa, trpel pod uhorským 
panstvom, Umrel utrápený svoj-
ho ľudu manstvom!“

       Mgr. Daniela Fiačanová

Cyklomaratón Po stopách Mar-
tina Rázusa je jednou z mnohých 
aktivít spolku nesúceho meno vý-
znamného rodáka z mikulášskej 
Vrbice. Založili ho v roku 2002. 
Počas doterajších ročníkov sa na 
ňom zúčastnilo viac ako päťsto 
cyklistov zo všetkých kútov Slo-
venska.

„Spolok propaguje stále ak-
tuálne dedičstvo spisovateľa, 
dramatika, básnika, publicistu, 
evanjelického kňaza a politika 
Martina Rázusa. Vyzdvihuje jeho 
duchovnú, umeleckú a politickú 
prácu a jeho demokratické, hu-
manistické a etické posolstvo,“ 
uviedol Vladimír Ferenčík, pred-
seda Spolku M. Rázusa. Ma-
ratón odštartoval primátor 
mesta Alexander Slafkovský.  „Tra-
sa cykloturistického maratónu 
z Liptovského Mikuláša cez Čer-
tovicu, Brezno, Banskú Bystricu, 

Donovaly a späť do Liptovského 
Mikuláša merala 182 kilometrov,“ 
informoval jeden z organizátorov 
Ján Bether. Maratón zorganizova-
li Spolok Martina Rázusa, mesto 
Liptovský Mikuláš a Športový 
klub Leader Fox Bike Liptovský 
Mikuláš.

Cyklisti štartovali v sobotu ráno 
20. augusta pri rodnom dome 
Martina Rázusa v L. Mikuláši. Prvá 
zastávka bola pri Rázusovom 
pomníku v Brezne. V Banskej Bys-
trici položili účastníci kyticu na 
jeho hrob. Cieľ maratónu bol pri 
pamätníku M. Rázusa v L. Mikulá-
ši. Menej zdatní cyklisti mohli po-
užiť na prekonanie náročnejších 
etáp maratónu zberný autobus. 
Medzi osemdesiatimi štartujú-
cimi bolo aj päť žien. Najstarším 
pretekárom bol Pavol Rajniak, 
ktorý vo veku 69 rokov prešiel 
celú trať.

Výsledky súťažnej etapy Kráľová 
Lehota - vrch Čertovica: 

Kategória do  35 rokov (1975 a 
mladší): 1. Peter Folta (L. Mikuláš), 
2.Rudolf Rusina (Dolný Kubín), 
3. Miroslav Jurčo (L. Hrádok). Ka-
tegória nad 35 rokov (1976 a star-
ší): 1. Rudolf Vretenár (L. Mikuláš), 
2. Juraj Povolný (L. Mikuláš), 3. Ľu-
bomír Kollár (Nová Lesná). Cel-
kovým víťazom na Čertovici bol: 
Peter Folta (L. Mikuláš). 

Výsledky súťažnej etapy Liptov-
ský Michal - Liptovský Mikuláš: 

Kategória do 35 rokov: 1. Rudolf 
Rusina (Dolný Kubín), 2. Ján Sku-
bík (L. Mikuláš), 3. Ján Klasovitý 
ml. (L. Mikuláš). Kategória nad 35 
rokov: 1.Juraj Povolný (L. Miku-
láš), 2. Ladislav Bether (L. Miku-
láš), 3. Michal Kořínek (L. Mikuláš). 
Celkovým víťazom v špurte v LM 
bol: Juraj Povolný (L. Mikuláš) 

 Zdroj: MY - Liptovské noviny



Občiansky servis júl 2011 Zo zápisníka mestskej polície  od 25. 7. 2011 do 21. 8.2011
Človek sa narodil aby dýchal, 

videl, počul a cítil – aby žil...
v Liptovskom Mikuláši sa 
v máji  narodili:

Enya Ižariková, Patrik Piovar-
či, Karolína Martiaková, Jakub 
Martiak. Slávka Andrejčáková, 
Monika Andrejčáková, Anna 
Klotáková, Rebeka Oginčuko-
vá, Patrik Kramoriš, Viktória 
Kozáková, Lucia Kučavíková, 
Romana Fiačanová, Adela Pla-
chetková, Richard Kráľ, Oliver 
Šeďo, Alexandra Šmitalová, 
Tereza Urbanovičová, Lea Pe-
rončíková, Matúš Chovan, Ema 
Murínová, Lada Maršíková, 
Juraj Dančo, Darina Balážová, 
Liliana Hiková, Zara Tarabo-
vá, Jozef Baláž, Alex Ondrejka, 
Samuel Šimon, Andrej Vlček, 
Richard Ostrovský, Ella Marto-
šová, Ivana Vevericová, Zora 
Piatková.

... teraz už nie si len priateľ, te-
raz si ten, ktorého neopustím, 
ktorému vždy pomôžem a hlav-
ne ktorého navždy milujem...  

Manželstvo uzavreli:
Ján Králik – Petra Kráľová,  

Ing. Oliver Bachtík – Mgr. Iva-
na Potočková, Martin Macík – 
Zuzana Cuprová, Bc.Ing. Karol 
Gejdoš – Mgr. Michaela Hazu-
chová, Marek Poliak – Veroni-
ka Dobešová, Vladimír Šlauka 
– Alena Čomajová, René Baláž 
– Katarína Pačanová, Marian 
Kubík – Petra Kurucová, Mgr.
Mgr. Jindřich Weiss – Ivana Vrb-
ková, Lukáš Čulman – Marika 
Stupková, Jarosław Jerzy Skrzy-
pek – Joanna Ewa Pomes.

Dych – slovko krátke, nenápad-
né. Bez neho však končí život ...

zomreli:
Mária Baranová – 97r., Kveto-

slava Daneková – 84r., Vladimír 
Lizúch – 86r., Štefánia Fábryo-
vá – 88r., Emília Kopuncová – 
84r., Štefan Kordoš – 84r., Klára 
Šolcová – 80r., Daniel Devečka 
– 72r., Pavel Chrapčiak – 71r., 
Jozef Talapka – 72r., Mária Ští-
palová – 96r., Anna Matejičková 
– 75r., Dušan Ondráš – 57r., Ru-
dolf Brziak – 82r., Ľudmila Dzu-
riaková – 87r., Gabriela Bjelová 
– 81r., Margita Fedorová – 87r., 
Martin Užík – 73r.  -matr-

25. 07. 2011  o 09.51 hod. hliadka 
MsP na základe tel. oznamu rie-
šila znečistenie vozovky pri OD 
Tesco. Vozovku znečistil prevádz-
kovateľ cirkusu Aleš z Plzne. Vec 
bola postúpená na doriešenie 
OOPZ, nakoľko znečisťovateľ vo-
zovky odmietol zaplatiť prísluš-
níkom MsP blokovú pokutu vo 
výške 30 eur.

26. 07. 2011 o 00.46 hod. hliadka 
MsP na základe tel. oznamu bola 
riešiť rušenie nočného kľudu na 
ul. Žiarskej. Priestupkyňa Z. M.  zo 
Žiarskej ulice bola riešená bloko-
vou pokutou 10 eur za porušenie 
§ 47, odst.1, písm. b., Zák. 372/90 
Zb.

27. 07. 2011 o 13.39 hod. hliadka 
na základe tel. oznamu riešila V. 
W. z ul. Hruškovej a R. R. z Nábre-
žia Dr. A. Stodolu, ktorí stanovali 
na Nábreží Dr. Aurela Stodolu 
medzi Váhom a bytovkou C. Po-
rušili VZN 6/2007, čl. 11., odst. 5, 
písm. e. Boli riešení napomenu-
tím a museli zbaliť stan a opustiť 
miesto.

29. 07. 2011 o 20.15 hod. bolo ka-
merovým systémom zaznamena-
ný pokus o okradnutie opitého 
občana mesta pri Shoping Jasná 
rómskymi občiankami. Hliadka 
po príchode na miesto zaisti-
la dve rómske ženy, ktoré mali 
údajne ukradnúť 70 eur. Nakoľko 

mal poškodený záujem vec riešiť 
trestným oznámením, bola na 
miesto prizvaná hliadka OOPZ, 
ktorá prebrala riešenie prípadu.

31. 07. 2011 o 03.00 hod. pri pra-
videlnej kontrole Play Clubu na 
Nábreží 4. apríla hliadka zistila, 
že je tam starší pán Miroslav K. z 
Nábrežia Dr. Aurela Stodolu  kto-
rému je zle. Bola privolaná RZP, 
ktorá menovaného pána previez-
la do LNsP.

02. 08. 2011 o 16.09 hod. hliadka 
preverila tel. oznam, že v Ploští-
ne pod družstvom kopa cigánov 
chce odniesť kafilérnu nádobu. 
Po príchode na miesto hliadka 
našla troch rómov Ludvíka P., 
Štefana B. a Jozefa P. z Hlbokého 
a nakoľko bolo podozrenie z krá-
deže podľa § 50 odst. 1 bola vec 
bola postúpená na OOPZ.

06. 08. 2011 o 08.50 hod. bolo tele-
fonicky oznámené na MsP okrad-
nutie na námestí Osloboditeľov 
pri prevádzke Alimentum. Hliad-
ka zistila, že v tom čase tam boli 
aj dvaja Rómovia vo veku 10-15 
rokov a tí potom utiekli na bicyk-
loch. Hliadka dôslednou kontro-
lou ulíc Hurbanova, Sládkovičova 
a Pišútova našla zlodejov. Boli to 
Patrik B. z Hurbanovej ulice a Ma-
rek K. z Podtatranského ulice. 

07. 08. 2011 o 19.20 hod. bolo 
kamerovým systémom zachyte-
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Skúška sirén
V piatok 9. septembra 

o 12. hodine bude v Liptov-
skom Mikuláši vykonaná 
kontrola skúšky vyrozume-
nia obyvateľstva dvojminú-
tovým stálym tónom sirén.

né spaľovanie odpadu v záhrad-
kárskej osade na Podbrezinách. 
Odpad pálila Emília H. z Cédro-
vej ulice. Porušila VZN 7/01, čl. 9, 
odst. 4 za čo bola riešená napo-
menutím. Oheň uhasila.

08. 08. 2011 o 20.18 hod. bola tel. 
žiadosť o pomoc nakoľko z hor-
ného bytu tečie do spodného 
voda. Hliadka zistila, že chyba je 
v poškodenom prívode vody do 
pračky u E. M. na ul. Morušovej, 
odstavila prívod vody do bytu a 
tak zabránila ďalším škodám.

19. 08. 2011 o 07.55 hod. hliadka 
na základe tel. oznamu, že z inter-
ného oddelenie NsP utiekol pa-
cient, uvedeného pacienta našla 
na zastávke SAD na Garbiarskej 
ulici. Jednalo sa o Miroslava T. z 
Jakubovian pre ktorého si prišli 
pracovníci NsP. 

 Mgr. Vladimír Bella, 
   poverený náčelník MsP 

Verejné zhromaždenie občanov a hovory s občanmi
Podľa Zoznamu obcí, častí obcí 

a vojenských obvodov Slovenskej 
republiky tvoriacich jednotlivé 
okresy, ktorý je registrovaný na 
Ministerstve vnútra SR má mesto 
L. Mikuláš 12 mestských častí.

Nové mestské časti schvaľuje 
obvodný úrad po predchádzajú-
com súhlasnom stanovisku oby-
vateľov.

Vedenie mesta Liptovský Miku-

láš zvoláva verejné zhromaždenie 
občanov v mestských častiach 
Okoličné, Liptovská Ondrašová a 
Liptovský Mikuláš, na ktorom sa 
prerokuje zámer i dôvody zriade-
nia nových mestských častí, ktoré 
sa vytvoria z pôvodných mest-
ských častí. Z Okoličného sa vy-
členia Podbreziny a Svätý Štefan, 
z Liptovskej Ondrašovej Ráztoky 
a z Liptovského Mikuláša Staré 

Mesto a Vrbica-Nábrežie.
Vedenie mesta chce zároveň ve-

rejné zhromaždenia občanov vy-
užiť aj na ďalšiu diskusiu – hovory 
s občanmi, aby si vypočulo názo-
ry na život v meste a zozbieralo 
cenné postrehy a podnety pred 
zostavením rozpočtu mesta na 
rok 2012. Preto uskutoční hovory 
s občanmi aj v ďalších mestských 
častiach.  -ar-

Mestská časť Dátum Deň Hodina Miesto
Okoličné 26. 9. pondelok 16.30 ZŠ Okoličné

Podbreziny 26. 9. pondelok 18.00 ZŠ J. Kráľa
Vrbica 28. 9. streda 17.00 ZŠ M. R. Martákovej

Staré Mesto 28. 9. streda 18.30 malá zasadačka MsÚ
Bodice 29. 9. štvrtok 16.30 KD Bodice

Demänová 29. 9. štvrtok 18.30 KD Demänová
Ploštín 30. 9. piatok 16.30 KD Ploštín
Iľanovo 30. 9. piatok 18.30 KD Iľanovo

Andice, Benice 3. 10. pondelok 16.30 KD Benice
Palúdzka 3. 10. pondelok 18.00 ZŠ Demänovská cesta

Lipt. Ondrašová 4. 10. utorok 18.00 KD Lipt. Ondrašová
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