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Michala Martikána vítali doma stovky priaznivcov
Držiteľa piatich olympijských 

medailí vítali v nedeľu 5. au-
gusta v rodnom meste stovky 
fanúšikov. Pred Župným do-
mom na Námestí osloboditeľov 
ho na tribúnu pozval primátor 
mesta a predseda správnej rady 
Kanoe Tatra klubu Alexander 
Slafkovský. Privítal aj prezidenta 
Slovenského zväzu kanoistiky 
na divokej vode Ivana Cibáka a 
Michalovho otca a trénera Joze-
fa Martikána.

Bronzový medailista z olym-
piády v Londýne pozdravil svo-
jich priaznivcov a poďakoval 
za podporu. Ochotne rozdal 
množstvo podpisov, zapózo-
val pred fotoobjektívmi a tešil 
sa aj veľkému záujmu médií.  
Z námestia viedli jeho kroky  
do reštaurácie Hotela Lodenica 
na stretnutie s priateľmi. 

Tu jeho fanklub v spolupráci 
s radnicou prichystali sladké 
prekvapenie. Torta s dvoma zla-

Augustové dojmy
Tohtoročný august bol predovšetkým  

v znamení Letných olympijských hier v Lon-
dýne. Je samozrejmé, že športovci a športoví 
priatelia sa jednotlivým udalostiam venovali 
viacej. Srdce slovenského fanúšika si mohlo 
zaplesať pri zisku štyroch medailí a aj pri fi-
nálových umiestneniach našich športovcov. 
Mnohí mali väčšie očakávania, ale už pohľad 
na počet zúčastnených slovenských športov-
cov nedával tušiť mimoriadnu medailovú 
žatvu. 

Ja som veľmi rád, že sme mohli privítať Mi-
chala Martikána v rodnom meste pri návrate 
z LOH s medailou na hrudi. Poznám Michala 
dlhé roky a viem, že jeho ciele boli tie naj-
vyššie. Zisk tretej zlatej olympijskej medaily 
mu tentoraz nevyšiel, ale zato sa mu poda-
ril iný husársky kúsok - zisk piatej olympij-
skej medaily v rovnakej disciplíne na piatich 
olympijských hrách za sebou. Doteraz sa 
nenarodil muž, ktorý by niečo také dokázal. 
Klobúk dole, Michal, pred Tvojím športovým 
výkonom a celoživotným tréningovým nasa-
dením. Preukázal si, že vieš zabrať v rozhodu-

júcich okamihoch a ani sila súperov Ťa nevy-
vedie z rovnováhy. Bodaj by aj iní slovenskí 
športovci, ale aj bežní ľudia, vedeli zo seba 
vydať vždy to najlepšie čo v ich je vtedy, keď 
to je potrebné. Rovnako závideniahodné sú 
Tvoja cieľavedomosť, húževnatosť a schop-
nosť odolať psychickému tlaku. 

Všetky tieto kvality prišli oceniť a poďako-
vať Ti pri príchode do Mikuláša stovky priaz-
nivcov. Ešte raz vďaka za radosť prinesenú  
na Liptov!

Medzi pozoruhodné udalosti patrí aj za-
čiatok futbalových súťaží. MFK Tatran hrá 
druhú najvyššiu slovenskú súťaž a v skrom-
ných podmienkach čestne obhajuje farby 
nášho mesta. Veľa úspechov treba zaželať 
aj futbalistom z Demänovej, ktorí postúpili  
do piatej ligy a fanúšikovia sa už tešia na der-
by s Palúdzkou. 

Hokejisti v tomto roku oslavujú už osemde-
siatu sezónu organizovanej činnosti a budú 
bojovať o návrat medzi slovenskú elitu, kam 
podľa historických výsledkov aj patria. Ex-
hibičný hokejový zápas medzi súčasnými 
aktívnymi hokejistami a legendami miku-

lášskeho hokeja pritiahol na zimný štadión 
peknú návštevnosť, veď vidieť na vlastné oči 
Milana Jurčinu, či všetkých troch bratov Hu-
novcov v jednom útoku nie je každodenná 
udalosť. 

A ešte jedna vec mi robí radosť. Rekreačná 
cyklistika sa teší na Liptove veľkej populari-
te. Krásne augustové dni mnohých vylákali  
na kolesá nadýchať sa atmosféry Liptova do-
slova a do písmena. Kopce aj doliny boli bo-
hato navštevované turistami, ale ani mestom 
organizované Mikulášske leto nezostalo ne-
povšimnuté. 

Postupne sa však ale bude treba vrátiť  
do kolobehu pracovných a školských povin-
ností. Preto ale netreba vešať hlavu. Tak ako 
Michal Martikán by bez usilovnej športovej 
práce nedosiahol na päť olympijských me-
dailí, tak ani my ostatní by sme si nemohli 
vychutnávať radosť zo života bez predchá-
dzajúcej usilovnosti. Takže bez obáv treba 
naštartovať nový školský rok a pokračovanie 
podovolenkových pacovaných povinností. 

 Alexander Slafkovský,
 primátor   

tými, dvoma striebornými a jed-
ným bronzovým olympijským 
kruhom symbolizovali rovna-

ký počet kovov, ktoré Michal 
Martikán z piatich olympiád 
od roku 1996 priniesol. Celko-

vo má v zbierke viac ako tridsať 
medailí z medzinárodných šam-
pionátov.  -leh-
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Školy budú mať viac peňazí

Prísne ale spravodlivo. Nelegálne stavby treba riešiť

Časť financií, ktoré školské zaria-
denia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta v roku 2011 nevyčerpali a 
odviedli ich nazad do mestského 
rozpočtu, dostanú späť. Vlani škol-
ské zariadenia uplatňovali úsporný 
režim a k čerpaniu mestských peňazí 
pristupovali zodpovedne a hospo-
dárne. Spolu ušetrili oproti vyčle-
neným zdrojom na ich fungovanie 
viac ako 31-tisíc eur. Tieto peniaze 
tak budú môcť už onedlho použiť  
na krytie svojich aktuálnych potrieb. 

Najviac financií sa vráti do rozpoč-
tu školskej jedálne pri Základnej 
škole M. R. Martákovej. „Potešila nás 
informácia, že si na začiatku nového 
školského roka polepšíme o takmer 
8,3-tisíc eur,“ hovorí riaditeľka školy 
Alena Ridzoňová. „Vítam iniciatívu 
vedenia mesta opäť po čase vrátiť 
ušetrené finančné prostriedky späť 
do škôl. Keďže tohtoročný rozpočet 
by nám neumožňoval urobiť všet-
ky plánované práce údržby, vďaka 
rozhodnutiu vedenia mesta sa tak 

do niektorých prác môžeme pustiť,“ 
dodala. Za získané peniaze plánuje 
nechať vymaľovať školskú kuchyňu 
a sklad potravín, inovovať softvér 
jedálne slúžiaci na evidenciu obedov 
či nainštalovať merače energií.

Podobný kladný postoj k prístupu 
mesta majú aj ostatní riaditelia škôl 
a školských zariadení. Dodatočné 
zdroje chcú použiť predovšetkým  
na drobnú údržbu a opravy sociál-
nych zariadení, podlahových krytín, 
komínov, striech, revízie elektroin-
štalácie a na ladenie hudobných ná-
strojov. Niektoré školské zariadenia 
stihnú do konca prázdnin pravdepo-
dobne za získané peniaze vymaľovať 
časť svojich priestorov.

„Vrátili sme sa k modelu, ktorý je 
motivačný a spravodlivý. Kto ro-
zumne hospodári, môže si dovo-
liť zveľaďovať zverený majetok a 
skvalitňovať prostredie, v ktorom 
sa vzdelávajú deti našich občanov,“ 
zhodnotil situáciu primátor mesta 
Alexander Slafkovský.  -red-

Hlasy o tom, že v našom meste pri-
búdajú prílepky k príbytkom v loka-

litách obývaných prevažne Rómami 
sa v ostatnom čase množia najmä  

Cyklochodník sa stáva realitou, radnica začala s prvou etapou
Uprostred letných prázdnin začali 

Verejnoprospešné služby s dlhooča-
kávanou výstavbou cyklochodníka. 
Mikulášska radnica uvoľnila prvé pro-
striedky na úvodnú etapu realizácie 
projektu. Stavebné povolenie z roku 
2010 tak začína napĺňať svoj zmysel.

„Naši predchodcovia na sklonku 
svojho funkčného obdobia poda-
li žiadosť o financovanie výstavby 
chodníka z eurofondov. Projekt za 
1,1 milióna eur však vo februári 2011 
sitom žiadostí neprešiel,“ informoval 
primátor Alexander Slafkovský. Dĺžka 
cyklochodníka na území mesta je 4,5 
kilometra. Viesť má od mosta ponad 
Smrečianku v Okoličnom po most 
cez Váh pri mestskom úrade. 

„Aj keď sme odkázaní iba na vlast-

né zdroje, rozhodli sme sa s výstav-
bou začať. Vybrali sme technicky 
aj finančne menej náročný úsek,“ 
vysvetľuje primátor. Dlhý bude 450 
metrov, poteší predovšetkým cyklis-
tov a korčuliarov zo sídliska Nábrežie. 
Naň nadväzuje po prekročení hlav-
nej cesty asfaltový pás tiahnuci sa 
brehom Váhu až k rodinným domom  
na okraji sídliska.

„Náklady na budovaný úsek vyčíslili 
Verejnoprospešné služby na 31-tisíc 
eur. Verím, že pomôže zvýšiť kvali-
tu života obyvateľov Nábrežia. Je to 
najstaršie sídlisko v meste a moderni-
začný dlh je tu veľký. Cyklochodník by 
mal byť jedným z krôčikov na jeho zní-
ženie,“ doplnil Alexander Slafkovský.

Plánom radnice je v jeseni zopa-

Mesto Liptovský Mikuláš 
vyhlasuje v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností -  bytov:

1.     3 izbového č. 20, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 626, vchod č. 5 na Senickej ulici (Podbreziny),

 2.     3 izbového č. 6, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 447, vchod č. 5 na ulici Pobrežnej (Okoličné),

 3.     3 izbového č. 33, nachádzajúceho sa na prízemí bytového 
domu súp. č. 511, vchod č. 4 na Gaštanovej ulici (Podbreziny),

 4.     3 izbového č. 51, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 519, vchod č. 8 na ulici Pod slivkou (Podbreziny),

 5.      2 izbového č. 61, nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového 
domu súp. č. 522, vchod č. 3  na Morušovej ulici (Podbreziny),

 6.     1 izbového č. 54, nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového 
domu súp. č. 522, vchod č. 3  na Morušovej ulici (Podbreziny),

 7.     garsónky č. 79, nachádzajúcej sa na 3. poschodí bytového 
domu súp. č. 1797, vchod č. 58  na Nábreží Dr. Aurela Stodolu,

 8.     garsónky č. 88, nachádzajúcej sa na 6. poschodí bytového 
domu súp. č. 1797, vchod č. 58  na Nábreží Dr. Aurela Stodolu,

 9.     garsónky č. 50, nachádzajúcej sa na prízemí bytového domu 
súp. č. 1861, vchod č. 12  na Nábreží 4. apríla,

10.   4 izbového č. 2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu 
súp. č. 626, vchod č. 4 na Senickej ulici (Podbreziny).

Podmienky obchodných verejných súťaží sú vyvesené úradnej tabuli 
mesta Liptovský Mikuláš MsÚ, Štúrova 1989/41, na internetovej strán-
ke www.mikulas.sk a k dispozícii sú aj na informáciách na prízemí MsÚ  
v Liptovskom Mikuláši. Do znaleckých posudkov je možné nahliadnuť  
na č. dverí 207, na 2. poschodí MsÚ v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 
1989/41. Tel. kontakt: 044/5565245.

V Hlbokom musel po zásahu radnice majiteľ čiernu stavbu odstrániť  
na vlastné náklady.

kovať dva roky starú neúspešnú žia-
dosť o spolufinancovanie výstavby 
chodníka z európskych peňazí. „Oča-
kávame, že bude vypísaná príslušná 
výzva a že v nej uspejeme,“ hovorí Jo-
zef Repaský, zástupca primátora. Má  
na starosti aj riadenie projektov fi-

nancovaných Európskou úniou.  
„V prípade, že sa nám to nepodarí, 
budeme pokračovať v etapovitom 
budovaní celej trasy z mestských 
peňazí tak, aby bola kompletná  
v horizonte štyroch až piatich rokov,“ 
uzavrel J. Repaský.           Peter Lehotský

v mailovej komunikácii a na sociál-
nych sieťach. Nabádajú nás radikálne 
riešiť ťažko riešiteľný dlhodobo pre-
trvávajúci stav. Je dôsledkom rastu 
populácie, ktorý radnica neovplyvní. 
Tam, kde pred rokmi žila jedna rodina 
s malými deťmi, sú dnes tri-štyri. 

Počas rokov práce v samospráve 
som riešil množstvo problémov, 
tento je však pre nás všetkých jed-
ným z najzložitejších. Nájsť aké-také 
pravidlá, aby sme neublížili rodinám 
a deťom tých, ktorí sa snažia zlepšiť 
svoju životnú situáciu a okolité pro-
stredie. Od septembra postupne 

zmapujeme všetky lokality. Objekty 
zaberajúce mestské pozemky budú 
zakreslené do pasportu. Drvivá väč-
šina z nich nie je pevne spojená  
so zemou – časť slúži na uskladnenie 
paliva. 

Majitelia všetkých týchto objektov 
budú vyzvaní na zaplatenie poplatku 
za užívanie verejného priestranstva. 
Ak si nesplnia túto povinnosť, prij-
meme ráznejšie opatrenia. Tak, ako 
sme zakročili v prípade nelegálnych 
prístreškov na trávnatom ihrisku  
v Hlbokom.  Jozef Repaský,

 zástupca primátora
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Vedenie mesta si pripomenulo tragédiu spred štyroch desaťročí

Prvákov bude o niečo viac

Dodržiavať platobnú disciplínu sa oplatí (II.)

Podporte naše mesto v súťaži o detské ihrisko

Od narušenia zvrchovanosti a suve-
renity spoločného štátu Slovákov a 
Čechov uplynulo v noci z 20. na 21. 
augusta už štyridsať štyri rokov. V au-
guste 1968 armády piatich socialistic-
kých krajín združených vo vojenskom 
pakte Varšavská zmluva prekročili 
hranice Česko-Slovenska. Násilne tak 
ukončili obdobie takzvanej Pražskej 
jari. Na naše územie vtedy vstúpilo 
viac ako pol milióna vojakov.

„Je dôležité mať túto smutnú 
udalosť z našich dejín neustále na 
pamäti,“ hovorí primátor mesta 
Alexander Slafkovský. August 1968 

postihol niekoľko generácií, kvôli 
nemu emigrovali do zahraničia de-
saťtisíce občanov, ďalší nedostali 
kvôli následným represiám priestor 
na sebarealizáciu. 

„Pri príležitosti budúcoročného 
okrúhleho jubilea plánujeme pripo-
menutie tejto čiernej škvrny v našej 
histórii v širšom rozsahu,“ hovorí pri-
mátor. Zároveň vyzýva pamätníkov, 
aby v prípade, ak vlastnia dobové 
fotografie, filmy, dokumenty či iné 
artefakty, kontaktovali Múzeum Jan-
ka Kráľa. 

„Radi by sme zorganizovali výsta-

Základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta začnú nový škol-
ský rok pravdepodobne s vyšším 
počtom prvákov ako vlani. „Zapísa-
ných bolo 285 detí, čo je viac o 24 
prvákov,“ hovorí Juraj Chrapčiak, 
vedúci oddelenia vzdelávania, mlá-
deže, športu a kultúry. „Reálny stav 
však budeme poznať až po nástupe 
žiakov do tried,“ upresňuje. Zmeny 
môžu podľa jeho slov nastať kvôli 
presťahovaniu sa rodín s prvákmi 

či odkladom nástupu na povinnú 
školskú dochádzku. 

Celkovo by malo v novom škol-
skom roku navštevovať mestské 
školy 2 440 žiakov, venovať by sa 
im mal približne rovnaký počet pe-
dagógov ako vlani. V Liptovskom 
Mikuláši pôsobí šesť plnohodnotne 
organizovaných základných škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
a dve, ktorých zriaďovateľom sú cir
kvi.                                                      -leh-

V súlade s daňovým poriadkom 
(zákon č. 563/2009 Z.z.) pristúpilo 
mesto k sankcionovaniu onesko-
rených platiteľov. Mesto Liptov-
ský Mikuláš je príslušný správca 
miestnych daní  a poplatkov. V júli 
bol pri dani z nehnuteľností, dani 
za psa a poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný od-
pad vyrubení úrok z omeškania.  
Za oneskorené platby v stanove-
nom termíne v roku 2011 bolo 

vydaných pri dani z nehnuteľnos-
tí 145 rozhodnutí, pri dani za psa  
1 rozhodnutie a v prípade poplat-
ku za komunálny odpad 194 roz-
hodnutí, celková výška predstavu-
je 11 752,90 eur. 

Sankciu je správca dane povinný 
vyrubiť, nevyrubuje sa, ak je niž-
šia ako 3 eurá. Vyrubenú sankciu 
môže na základe žiadosti správ-
ca dane znížiť alebo odpustiť,  
a to za podmienok uvedených  

Liptovský Mikuláš sa zapojil do sú-
ťaže spoločnosti Oriflame o výstavbu 
nového detského ihriska. V piatok 14. 
septembra od 10.00 hod. budú Orif-
lame poradkyne pred Priorom zbierať 
podpisy od občanov mesta. V popo-
ludňajších hodinách začnú so zberom 
podpisov aj na Námestí osloboditeľov. 

Mesto chce získať nové detské ihris-
ko pre lokalitu vo vnútrobloku medzi 

Komenského a Jesenského ulicou, kde 
je pripravené povolenie na vybudova-
nie detského ihriska. Víťazmi súťaže 
Oriflame sa stanú tie tri mestá, ktoré 
vo svojej kategórii vyzbierajú najviac 
podpisov v pomere k počtu obyvate-
ľov mesta. 

Príďte svojím podpisom podporiť 
vybudovanie nového ihriska práve 
pre naše deti!   -žp-

Autorizovaný 

servis

Skylink a CSlink

0905 100 338

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
 
 po prázdninovej pre-
stávke zasadnú poslanci 
mestského zastupiteľ-
stva opäť do lavíc vo štvr-
tok 6. septembra. Zao-
berať sa budú aj správou  
o plnení investičných ak-
cií za prvý polrok 2012, 
výsledkom vlaňajšieho 
hospodárenia obchod-
ných spoločností, v kto-
rých má mesto podiel, ná-
vrhmi na zmenu rozpočtu 
mesta, návrhmi na zmeny 
a doplnky územného plá-
nu i zmenami plánu kon-
trol hlavného kontrolóra 
mesta.
 rokovanie zastupiteľstva 
sa začína o 15.00 hod. a je 
verejné.                       
   -red-

v daňovom poriadku. O povolení 
úľavy zo sankcie alebo odpustení 
sankcie správca dane vydáva roz-
hodnutie, o nevyhovení žiadosti 
sa zašle daňovému subjektu ozná-
menie. 

Správca dane na žiadosť daňové-
ho subjektu: 

- odpustí sankciu, ak občan pre-
ukáže, že by jej zaplatením bola 
vážne ohrozená výživa daňového 
subjektu alebo osôb odkázaných 
na jeho výživu; 

- môže povoliť úľavu zo sankcie 
alebo odpustiť sankciu, ak práv-
nická osoba preukáže, že by jej za-
platenie viedlo k ukončeniu jej čin-
nosti a výnos z jej likvidácie by bol 
pravdepodobne nižší než vyrubená 
sankcia; 

- fyzická osoba – podnikateľ pre-
ukáže, že by jej zaplatenie viedlo  
k ukončeniu jeho činnosti. 

U podnikateľských subjektov pri 
posudzovaní žiadosti o odpuste-
nie sankcie alebo povolenie úľavy 
zo sankcie okrem daňového záko-
na musíme brať na zreteľ aj zákon  
o štátnej pomoci a žiadosti posu-
dzovať v súlade s ním. 

Správca dane na žiadosť daňo-
vého subjektu môže povoliť úľavu  
zo sankcie alebo odpustiť sankciu, 
ktorá mu bola uložená alebo vyru-
bená z dôvodu, že daňový subjekt 
nesprávne vykázal daňovú povin-
nosť, alebo nesplnil povinnosť v le-
hote ustanovenej podľa daňového 
poriadku alebo osobitných predpi-
sov z dôvodu nesprávneho uplat-
ňovania právneho predpisu. 

S poukázaním na uvedené ape-
lujeme na daňové subjekty, aby 
dodržiavali stanovené termíny či už 
pri platení daní a poplatku alebo pri 
podávaní daňových priznaní alebo 
hlásení. Vyhnete sa tak sankciám – 
pokutám a úrokom z omeškania.  
 Ing. Rudolf Proč, vedúci útvaru 

 miestnych daní a poplatkov

vu, ktorá by čo najpodrobnejšie 
zmapovala tragické dni augus-

ta 1968 v našom meste,“ uzavrel  
A. Slafkovský. -red-
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K Mikulášskemu letu už mnoho 
rokov neodmysliteľne patrí džez. 
Inak tomu nebolo ani tento rok, 
ôsmy ročník Mikulášskeho jazzo-
vého festivalu priniesol tri večery 
plné hudby tohto žánru v rôznych 
jeho formách, komornú atmosféru 
a bezprostrednosť. 

V príjemnom prostredí priamo  
v centre mesta mali návštevníci 
možnosť zažiť vystúpenia viac ako 
troch desiatok špičkových mu-
zikantov z deviatich hudobných 
zoskupení zo Slovenska, Čiech, 

Poľska a USA. Oproti minulému roku 
festival opäť podrástol a to nie len 
rozmerom stanu, vďaka ktorému si 
mohlo koncerty vychutnať viac nad-
šencov aj napriek nepriazni počasia. 

Festival predovšetkým dospel, 
organizačne aj dramaturgiou, 
a potvrdil svoje pevné miesto  
na džezovej mape Slovenska, keď 
na Liptov kvôli dobrej hudbe ne-
váhali pricestovať ľudia zo všetkých 
jeho kútov. V žánrovo pestrom 
programe mala silné zastúpenie 
poľská scéna reprezentovaná sa-

Centrum metropoly Liptova v pia-
tok večer ožilo zábavou a hudbou. 
Uskutočnil sa totiž ďalší ročník obľú-
beného hudobno-tanečného podu-
jatia Street Music Night. Na hlavnom 
pódiu pred Župným domom sa o zá-
bavu postaral DJ Pablik v spolupráci 
s tanečným súborom Freeze a hip 
hopovou skupinou Impulz. Veľkým 
lákadlom na pódiu boli aj obľúbení 
freestyleri Dramatikz.

Street Music Night je noc plná 
hudby a tanca. Súčasne s progra-
mom pred Župným domom na Ná-
mestí osloboditeľov prebiehal ďalší 
program v jedenástich baroch a dis-
kotékach v centre mesta. Na svoje si 
prišli milovníci celého spektra žán-
rov. Návštevníci mohli počas piat-
kovej noci zažiť reggae party, znelo 
latino, techno i funk. V reštaurácii 
Soda Club ponúkli husľový septet, 
vystúpenie saxofonistu v sprievode 
diskdžokeja mali možnosť zažiť ľu-
dia v bare Café & Coctail. Pivnica, B-
-Club a Vináreň No. 1 ponúkli rôzne 
druhy tanečnej hudby, bar Caffein 
pri Hypernove pripravil vystúpenie 
funky hudobnej skupiny.

Tohtoročné hudobno-tanečné 
podujatie Street Music Night pri-
nieslo do ulíc Liptovského Mikuláša 
a  zúčastnených barov množstvo 
hudby a zábavy pre domácich i tu-

ristov. Trvalo od 20.00 až do 04.00 
nasledujúceho dňa. Všetky zariade-
nia v pešej zóne mohli prevádzko-
vať terasy výnimočne až do 02.00 
hodiny rannej.                                            -red-

Pravidelný prázdninový kultúrno-
-spoločenský program, známy ako 
Mikulášske leto, bol počas víkendu 
od piatku 17. do nedele 19. augusta 
v znamení divadla. Počas troch dní 
predstavili štyri slovenské súbory 
rovnaký počet divadelných hier.

V piatok videli diváci na nádvorí 
Múzea Janka Kráľa banskobystric-
ké Divadlo z pasáže. Jeho herci 
predviedli hru Hamlet a jeho syn.  
Na Bystričanoch je pozoruhodné to, 
že ich súbor pracuje so zdravotne 
postihnutými hercami. Po variáciách 
na Shakespearea dostali v Dome 
kultúry priestor domáci umelci. Ví-
ťazi Divadelnej žatvy ponúkli svoj-
ské naštudovanie hry Boj černocha  
so psami. Divadlo Gasparego s ňou 
v tomto roku stihlo zaujať množstvo 
divákov na celom Slovensku i členov 
porôt na viacerých súťažných pre-
hliadkach.

Sobota sa niesla opäť v znamení 
anglického dramatika Williama Sha-
kespearea. „Pokus umeleckej skupi-

Liptovský Mikuláš v lete opäť žil aj kvalitným džezom

Mesto sa počas víkendu roztancovalo

Mikulášske leto prinieslo víkend plný divadla

xofonistom Marcinom Zupanskim 
(vystúpil spolu s Formace Jazz Q  
z Čiech), triom Borysa Janczarske-
ho s hosťom z USA, legendárnym 
bubeníkom Stephenom McCrave-
nom, a v neposlednom rade klavír-
nym virzuózom Pawlom Kaczmarc-
zykom a jeho Audiofeeling triom. 

Tradične nechýbali ani mladí hu-
dobníci, tentokrát z prešovskej ka-
pely Jazz & More. Špičku slovenskej 
scény reprezentoval Erik Rothen-
stein s kapelou, bratislavské trio 
Talent Transport, znovuzrodené 
Provisorium na čele so synom jeho 
niekdajšieho lídra Deža Ursinyho – 
Jakubom, či fenomenálny Marián 
Čekovský s kapelou. 

Za zmienku nepochybne stojí tiež 
rodáčka z Liptovského Mikuláša, 
Miriam Bayle (v civile Miriam Baj-
lová), ktorá dlhodobo žije a pôsobí  

v Prahe. Vystúpením potešila pre-
dovšetkým domácich priaznivcov. 

Džezový sviatok na Liptove mal 
mnoho silných momentov a všetky 
kapely predviedli nezabudnuteľné 
koncerty plné skutočného hudob-
ného majstrovstva, čo potvrdzovali 
aj nadšené reakcie divákov. Účin-
kujúci oceňovali skvelú atmosféru, 
kvalitný zvuk a predovšetkým blíz-
ky kontakt s publikom, čo nebýva 
na festivaloch až tak bežné. Je tiež 
skvelé, že návštevníkov už nepre-
kvapí, keď sa po koncerte pri jed-
nom stole stretnú a dajú si drink 
so svojimi obľúbenými jazzmanmi, 
s ktorými možno podebatovať na-
príklad o tom, kam vlastne smeruje 
ten (džezový) svet. Mikulášsky jaz-
zový festival takto funguje už roky 
a verme, že to tak bude aj v ďalších 
ročníkoch.                          Martin Budaj

Talent Transport – to sú bubeník Marián Slávka, basgitarista Filip Hittrich  
a úžasný zabávač, klavirista a spevák Vladislav „Slnko“ Šarišský.

Marian Čekovský predviedol so spoluhráčmi skvelú zábavu. Asistoval mu aj 
gitarista Henry Tóth. V deň koncertu oslávil spolu s publikom životné jubileum.

ny zahrať najslávnejšiu Shakespe-
arovu drámu“ – tak uvádza Túlavé 
divadlo z Banskej Bystrice svoju hru 
Hamlet, alebo nález lebky. 

Na nádvorí Múzea Janka Kráľa 
uzavrelo divadelný víkend Mikuláš-
skeho leta Divadlo Kontra zo Spiš-
skej Novej Vsi. Ich hra o Hamletovi sa 
zaoberala hlavným hrdinom uväz-
neným v klaustrofobickom svete 
Elsinoru.

Predposledný víkend bude Miku-
lášske leto patril folklóru. Spestril 

ho i ďalší ročník medzinárodnej pre-
hliadky automobilových veteránov 
Oldtimer Rallye Tatry. Predchádza-
júce prázdninové víkendy patrili co-
untry a folku, džezu, tanečnej hud-
be, revival kapelám i pop-rockovým 
hudobným skupinám z Liptova. 
Dramaturgovia Mikulášskeho leta 
pripravili na jeho záver v piatok 31. 
augusta ako rozlúčku s prázdninami 
koncert obľúbenej skupiny  Heľeni-
ne oči.                                                   -leh-
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Vedecká konferencia 
Mestský úrad, Štúrova 1989/41

Piatok 21. 9., 10.00 hod. 
I. BLOK:  

Pavel Neckár
II. BLOK:  

Martin Rázus
–––
Piatok 21. 9., 18.00 hod. 
Dom kultúry, Hollého 4

Šľachetný štvorlístok,  
hudobno-slovná kompozícia

Fragmenty zo života Pavla Neckára, Ľudovíta Šenše-

la, Samuela Štefana Osuského a Martina Rázusa

Účinkujú členovia Matičnej divadelnej ochotníckej 

scény Lipt. Mikuláš a folklórne súbory Váh, Očovan, 

Seniorklub Skaličan, Brezovan

 
 

Sobota 22. 9., 9.00 hod. 
III. BLOK:  

Ľudovít Šenšel
IV. BLOK:  

Samuel Štefan Osuský
–––
Nedeľa 23. 9.,  9.00 hod.
Evanjelický kostol, Tranovského ulica

Spomienkové Služby Božie  
za účasti duchovných z Liptovského Mikuláša,  

Brezovej pod Bradlom, Očovej a Skalice

Info:  

www.razus.sk,  
jan@juras.sk, vlafe@inmail.sk 

CZ ECAV Liptovský Mikuláš

Organizátori: Spoluorganizátori: Partneri: Mediálni partneri:

Motto: 
Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva práva život posvätí,
kto nad krivdou biednych život vyroní,
tomu moja pieseň slávou zazvoní
  (Karol Kuzmány: Sláva šľachetným)

Liptovský Mikuláš 

21. – 23. 9. 2012 

212 © MultiTalent, s.r.o.
Grafika, layout, design loga SMR a konferencie Sláva šľachetným, 
Logo Letokruhu: © ak. maliar Miroslav Cipár
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V exhibičnom zápase generácií vyhral ukážkový hokej
Celoročná séria podujatí pri príle-

žitosti osemdesiateho výročia od 
vzniku organizovaného hokeja v 
Liptovskom Mikuláši pokračovala 
v sobotu 11. augusta exhibičným 
zápasom.

Približne dvetisíc divákov videlo 
pred úvodným buly na červenom 
koberci tých, ktorí v minulosti písali 
úspešnú históriu hokeja v meste, 
no na ľade sa nepredstavili. Potom 
prišla na rad dlhoočakávaná exhi-

bícia, v ktorej sa predviedli bývalí i 
súčasní úspešní odchovanci miku-
lášskej hokejovej školy. Medzi nimi 
aj Dušan Halahija, Jerguš Bača, Ján 
Plch, Marek Uram, Jaroslav Dragan, 
všetci traja bratia Hunovci, Juraj 
Kledrowetz či Peter Cibák. To je len 
zlomok zo slávnych mien účast-
níkov sobotnej exhibície, ktoré 
preslávili mikulášsky hokej doma  
i vo svete.

Mikulášania i všetci tí, ktorí me-

rali cestu na zimný štadión videli 
na ľade historicky najúspešnejšie 
osobnosti hokeja v Liptovskom Mi-
kuláši počas jeho osemdesiatročnej 
histórie.

Zápasové skóre sa otváralo v 9. 
minúte po góle J. Plcha v tíme čer-
vených. Ako pribúdal čas, pribúdali 
i góly v sieťach oboch tímov. Diváci 
sa rozhodne nenudili, veď okrem 
desiatok osobností na ľade videli 
spolu vskutku symbolických 32 gó-

lov. Exhibičný duel sa po dvoch tre-
tinách skončil nerozhodne 16:16.

Slávnostnú atmosféru vydarené-
mu večeru dodala i skutočne bo-
hatá tombola, v ktorej bol hlavnou 
cenou LCD televízor. Jeho výherca, 
ktorý si želá ostať v anonymite, 
ho prenechal vedeniu hokejové-
ho klubu. V utorok 14. augusta ho 
jeho predseda Jerguš Bača venoval 
detskému domovu v Liptovskom 
Hrádku.  -paš-

Exhibičná zostava: Jaroslav Dragan, Pavol Švárny, Ľubomír Babura, Peter Lepiš, Peter Klepáč, Peter Lištiak, Jerguš Bača, Rudolf Záruba, Karol Székely, Dušan 
Halahija, Ivan Oško, Milan Koniar, Jozef Ľudma, Marek Uram, Ján Plch, Karol Bartánus, Ján Cibuľa, Jozef Petho, Juraj Kledrowetz, Marián Smerčiak, Michal 
Mravec, Vladimír Chrapčiak, Ivan Cibák, Vincent Školiak, Ján Majdek, Juraj Halaj, Richard Muchy, Miloš Králik, Ján Gažo, René Školiak, Michal Školiak, Rudolf 
Huna, Richard Huna, Róbert Huna, Ján Šebo, Igor Rúfus, Marián Székely, Miroslav Droppa, Ivan Droppa, Milan Jurčina, Michal Martikán, Michal Grman, Vladimír 
Urban, Peter Cibák.
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August priniesol aj veľa aktívnych športových príležitostí

Nočný beh centrom bol lákadlom

Tri víkendy po sebe panoval  
v Liptovskom Mikuláši popri boha-
tých kultúrnych aktivitách aj čulý 
športový ruch. Športový deň mes-
ta, ďalší ročník tradičného cyklo-
turistického maratónu Po stopách 
Martina Rázusa, prvý ročník noč-
ného behu mestom pod príznač-
ným názvom Night Run i hokejo-
vý turnaj O pohár primátora. Ten 
priniesol od 24. do 26. augusta 
na Zimnom štadióne zápasy hrá-
čov ôsmych ročníkov hokejových 
tried. Popri tom si prišli na svoje 
aj milovníci historických vozidiel 

vďaka Oldtimer Rallye Tatry. Pred-
stavilo sa viac ako šesťdesiat vete-
ránov na kolesách. 

Spomínaný Športový deň mesta sa 
uskutočnil aj napriek nepriaznivé-
mu počasiu v sobotu 11. augusta na 
mestských športoviskách pri Zim-
nom štadióne.

V plážovom volejbale od rána až 
do večerných hodín zápasilo šest-
násť družstiev a zdalo sa, že im dážď 
a chlad neprekážajú. Prvé miesto si 
v ťažkých podmienkach vybojoval 
tím Cernova,  s hráčmi  Martinom 
Šulcom a  Stanislavom Novákom. 

Prvý ročník podujatia NightRun – 
nočného behu centrom Liptovské-
ho Mikuláša sa uskutočnil v sobotu 
18. augusta a prilákal štartujúcich 
vo veku od 14 do 70 rokov. Medzi 
bežcami neboli len domáci, ale aj 
účastníci zo Stupovy, Popradu, Pre-
šova, Banskej Bystrice či Dubnice 
nad Váhom. Účastníkmi behu boli 
aj bežkyňa z Českej republiky a be-
žec z Poľska.

Viac ako stovka bežcov – 30 žien 
a 83 mužov absolvovalo trasu dlhú 
päť a desať kilometrov so štartom 
na Námestí osloboditeľov. Poduja-
tie sa tešilo aj početnej diváckej ku-
lise. Súťažiacich podporovali nielen 
fanúšikovia na námestí, ale aj ľudia 

na terasách okolitých barov, prí-
padne domáci, ktorí vyšli na ulicu 
podporiť. 

Organizátori vyhodnotili úvodný 
ročník nočného behu i podporu 
mesta ako úspešný začiatok no-
vej tradície a už teraz sa nevedia 
dočkať pokračovania nočného 
behu centrom Liptovského Miku-
láša – druhého ročníka podujatia 
NightRun 2013. Výsledky behu 
nájdu čitatelia na http://stodo.la/
nightrun/vysledky.pdf.

  Michal Velner
 Foto: www.elumi.sk

Výsledky: 
http://stodo.la/nightrun/vysledky.pdf

Po stopách Martina Rázusa sa na bicykloch vydali účastníci cyklomaratónu  
za pekného počasia. Celú trasu  cez Čertovicu, Brezno a Donovaly absolvoval  
v sedle aj primátor Alexander Slafkovský.

Alexander Slafkovský si počas Športového dňa mesta vyskúšal lezeckú stenu.

Kategória deti do 8 rokov
1. miesto Fašiang Peter
2. miesto Danko Martin
3. miesto Kuna Tomáš
4. miesto Danko Adam
5. miesto Bodka Ján

Kategória dievčatá do 10 rokov
1. miesto Pikalová Viktória
2. miesto Šimeková Alžbeta
3. miesto Slaninková Kristína
4. miesto Hlavčová Barbora
5. miesto Jedličková Simona

Kategória chlapci do 10 rokov
1. miesto Lengvarský Matúš
2. miesto Ryšán Marek
3. miesto Matejka Alexander
4. miesto Martinka Martin
5. miesto Karakaya Zaja

Kategória deti do 12 rokov
1. miesto Kolár David
2. miesto Ryšan Marek
3. miesto Dúbravcová Dominika
4. miesto Haviarová Sára
5. miesto Lisá Klára

Kategória deti do 15 rokov
1. miesto Lisý Martin
2. miesto Luníček Michal
3. miesto Martančíková Rebeka
4. miesto Fiačan Jakub
5. miesto Petrášová Karin

Výsledky tenisového 
turnaja pre mládež:

Druhé miesto patrilo tímu Los Ju-
bilados, v ktorom hrali hráči Boris 
Barborík a Pavel Urban. Na treťom 
mieste sa umiestnili hráči tímu 
Dream Team, Martina Zárubová a 
Daniel Ferenčík. Martina Zárubová 
bola zároveň vyhodnotená ako naj-
lepšia hráčka turnaja.

Organizátori boli prekvapení veľ-
kým množstvom detí, ktoré prišli na 
Tenisový turnaj pre mládež. Tenisti 
museli svoju súťaž kvôli rozmoče-
ným kurtom a veľkej účasti dohrá-
vať ešte v nedeľu a pondelok. Vďaka 
tomu, že podujatie bolo určené ve-
rejnosti, mohli si svoje hráčske ume-
nie vyskúšať aj malí tenisti, ktorí sa 
pravidelne zápasov nezúčastňujú. 
Súťažilo sa v piatich kategóriách, ta-
kže z cien a diplomov sa tešili naozaj 
mnohí.

Pre liptovské leto typické daždivé 
počasie paradoxne neprekážalo ho-
rolezcom. Vďaka umelej boulderin-
govej stene v telocvični na plavárni 
si lezenie mohli naplno vychutnať. 
Náročnosť steny si na vlastné ruky 
a nohy vyskúšal aj primátor Alexan-
der Slafkovský.

Jediní, ktorí pre vodu pod kolieska-
mi museli svoju súťaž odložiť o týž-
deň neskôr boli skateboardisti. Svo-
je triky v disciplínach Ollie Contest, 
Game of Skate a Best Trick predvied-
li v sobotu 18. augusta.                -gur-
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Organizátori:
• Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika,
• Zväz modelárov Slovenska,
• Mesto Liptovský Mikuláš,
• Raketomodelársky klub Liptovský Mikuláš II.
K 30. 7. 2012 je ofi ciálne prihlásených 29 štátov, 622 športovcov a organizátorov.
Riaditeľ MS-2012:  Ing. Jurek Ľubomír, mobil: 0903 127 191, e-mail: lubojurek@centrum.sk

Miesto konania:
500 m západne od AQUA PARK TATRALANDIA 
Liptovský Mikuláš

19. Majstrovstvá sveta 
kozmických modelov
seniorov a juniorov Liptovský Mikuláš

1. 9.–8. 9. 2012
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána

Doc. JUDr. Ivana  GAŠPAROVIČA, CSc.
Čestní hostia:
Ing. Vladimír REMEK – Československý kozmonaut
Ing. Ivan BELLA – Slovenský kozmonaut

PROGRAM: 
2. 9. 09.30–16.00 ofi ciálny riadený tréning letisko Liptovská Mara

19.00 Slávnostné otvorenie Športová hala

3. 9.

07.30–17.30 S6A raketa streamer

letisko Liptovská Mara
S3A raketa padák
S4A raketoplán
S1A raketa výška

4.9.

07.30–17.30 S3A raketa padák

letisko Liptovská Mara
S6A raketa streamer
S1B raketa výška
S9A raketa virník

5.9. 09.00–17.30 S8E/P raketoplán rádiom riadený
letisko Liptovská Mara

S5B maketa výška

6.9.

07.30–17.30 S9A raketa virník
letisko Liptovská 
Mara

S4A raketoplán
S5C maketa výška
S8D raketoplán rádiom riadený

7.9. Rezervný deň – poznávanie krás Slovenska

8.9.
10.00–16.00 S7 – makety kozmických rakiet letisko Liptovská Mara

18.00 Slávnostný záverečný 
ceremoniál Športová hala
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Mesto Liptovský Mikuláš sa 
zapojilo do pripomienkova-
cieho konania pripravovaného 
zákona o odpadoch. Napriek 
zabezpečeným možnostiam 
pre triedenie odpadu v meste 
odpad sú rezervy v triedení 
odpadu hlavne v obchodných 
prevádzkach aj u obyvateľov. 
Pri schválení zákona o odpa-

Letnú školu archeológie pre 
seniorov na území národnej 
kultúrnej pamiatky Pustý hrad 
vo Zvolene absolvovali aj tri 
členky Klubu seniorov Palúdz-
ka.

Od 16. do 19. júla sa Darina 
Beťková, Viola Kazimírová a 
Ester Stanislavová sa zúčast-
nili odborných prednášok o 
archeológii a o histórii Pus-
tého hradu. Vyskúšali si aj 
práce v teréne na dolnom 
hrade. Všetci účastníci navští-
vili aj priestory horného hradu 
v sprievode archeológa s od-
borným výkladom. Z Pustého 
hradu je nádherný výhľad na 
mesto Zvolen a priľahlé okolie.

Účastníčky sa tešili zo zís-
kaných nových poznatkov  
o archeológii a ďakujú organi-
zátorom za možnosť aktívne 
sa zúčastniť odkrývania minu-
losti nielen Zvolenskej kotliny, 
ale aj súvisiacej histórie Slo-
venskej republiky.

Školu archeológie zorga-
nizovala Univerzita tretieho 
veku v spolupráci s mestom 
Zvolen, Univerzitou Konštan-

Separovanie odpadu nám 
šetrí peňaženky

Palúčanskí seniori skúmali našu históriu

dioptrické okuliare • slnečné okuliare
kontaktné šošovky

NOVÁ

predajňa

dioptrické okuliare • slnečné okuliare
kontaktné šošovky

NOVÁ

predajňa

p

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

• banky
• pobočky
• 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 

Mikulášske ucho
 Chcem sa opýtať, na čo a na aký účel bolo 

osadených 9 ks drevených kolov v severnej časti 
námestia, vedľa kamennej sochy. Ďakujem.

 Deväť kusov drevených stĺpikov osadených 
na Námestí osloboditeľov (ktoré boli realizované 
v rámci projektu „Rekonštrukcia a oživenie Cen-
trálnej mestskej zóny v meste Liptovský Miku-
láš“  ako prvky drobnej architektúry)  bude slúžiť 
pre organizovanie sezónnych výstav  a prezentá-
cií (výtvarných, umeleckých diel a pod.)

Ing. Jana Kormaníková
útvar koncepcií a projektového manažmentu 

 Dobrý deň, môžem sa opýtať, čo sa ide ro-
biť na Váhu oproti Hlbokému? Chodia tam ťažké 
stroje a niečo bagrujú. Ide sa tam niečo stavať?

 Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný sta-
vebný úrad nevydával v uvedenom území žiad-
ne rozhodnutie na stavebnú činnosť. Na základe 
Vášho podnetu zistil na Obvodnom úrade život-
ného prostredia Liptovský Mikuláš - úsek štátnej 
vodnej správy, že Povodie Váhu ako správca 
toku v zmysle zákona je povinný udržiavať prie-
točnosť koryta toku (protipovodňové opatre-
nia), preto ťaží nanesený štrk z rieky Váh tam, 
kde jeho nános je neprimeraný. 

Ing. Alena Vinčurová
vedúca oddelenia ÚR a SP

 Dobrý deň, chcel by som poprosiť o prevere-
nie pravdepodobne nelegálnej skládky stavebné-
ho odpadu pri garážach v lokalite Veľká kolónia 
(pri Apartmánoch Liptov). Cca 3 týždne vysypané 
zvyšky tehál a iný odpad. Ďakujem.

 Ďakujeme za podnet. Skládka je na súkrom-
nom pozemku, dali sme podnet na mesto na 
riešenie tohto problému.

Ing. Jozef Klepáč
riaditeľ  VPS L. Mikuláš

 Chcela by som sa informovať, čo sa ide sta-
vať vedľa obchodného domu Tesco. Ďakujem.

 V lokalite Kamenné pole bolo vydané sta-
vebné povolenie na prístavbu dvoch obchod-
ných priestorov pre objekt PROPERTY HOLDING 
(východne od predajne KIK). V súčasnosti pre-
bieha stavebné konanie na prístavbu z južnej 
strany k obchodnému centru LIPTOV. 

Ing. Anna Letavajová
špecialista oddelenia ÚRaSP 

 Prosím vás, mohla by som dostať informá-
ciu, kedy a či sa upraví priechod pre chodcov na 
Okoličianskej ul. pri cukrárni Pralinka? Je nevidi-
teľný pre vodičov. Na prechádzajúcich chodcov 
trúbia a nespomalia. Ďakujem, Marta.

 Podľa informácií správcu cesty č. I/18 Slo-
venskej správy ciest uvedený priechod pre 
chodcov nebol legálny a preto nedošlo už dlh-
šiu dobu k jeho obnoveniu. Pokúsime sa vybaviť 
jeho legálne zriadenie na Krajskom dopravnom 
inšpektoráte, resp. Krajskom úrade pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie v Žiline. 

Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia ŽP, dopravy a verejných 

priestranstiev

doch v predkladanom znení by 
malo jeho prijatie priamy ná-
sledok zvyšovania poplatkov 
za komunálny odpad. Je po-
trebné, aby sa všetci dôsledne 
zapájali do systému triedenia 
odpadu v meste.

Naše mesto je v separácii 
neporovnateľne ďalej oproti 
iným mestám. Za prvý polrok 

bolo zozbieraných a 
odvezených 3 746 ton 
zmesového komunál-
neho odpadu, 416,33 
ton odpadu zo zele-
ne, 44,4 ton nebez-
pečného odpadu,  
2 955,4 ton ostat-
ných druhov odpadu.  
Z odovzdaného 
množstva odpadu 
bolo 1 341,5 ton od-
padu odovzdaného 
na recykláciu, čo 
predstavuje 18,7 %.

Na skládku Veterná 
Poruba bolo za prvý 
polrok uložených  
5 792 ton komunál-
neho odpadu z mes-
ta, z toho 3 746 ton 
zmesového komunál-
neho odpadu. 

Týmto chceme vy-
zvať všetkých, aby 
venovali pozornosť 
dôslednej separácii 
odpadu. Čím skôr sa 
to stane našim bež-
ným zvykom a sa-
mozrejmosťou, tým 
ľahšie sa v budúc-
nosti budeme vy-
rovnávať s riešením 
následkov.

 -žp-

tína Filozofa, Slovenskou 
akadémiou vied a Nadáciou 

Zelená pre seniorov spoloč-
nosti Orange.                        -ksp-
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Rodinný dom v Palúdzke
s pozemkom a DPH

uz od 99 990 €
Rodinný dom v Palúdzke

To najlepšie bývanie 
v rodinnom dome pre Vás 

a Vašu rodinu v cene bytu!

0911/996 442
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27. SEPTEMBER 2012
Villa Betula

Liptovská Sielnica,  17.30

www.villabetula.sk

JÁN BARTÁNUS

uvádza

predkapela

koncert
open-air

skupinyL
ÍSTK

Y
:

Predpredaj: 12
 €

N
a m

ieste:    17
 € 

Partneri:

City H
otel Steve (LM

) , Villa Betula (L. Sielnica)
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 (RK),  F-Team
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oZnaM 
pre chovateľov psov

Očkovanie psov proti 
BESNOTE sa uskutoční:

• Benice a Andice: 19. 9. 2012 o 17 h
• Palúdzka: 20. 9. 2012 o 17 h
• L. Ondrašová: 21. 9. 2012 o 17 h

MVDr. Majer Vladimír
tel. č.: 0903 438 479

Matičiari nezaháľali ani v lete, venovali sa športu i kultúre

Národný výstup na Kriváň tohto roku s rekordnou účasťou

V uplynulom období odohrali 
viacero divadelných predstavení, 
zorganizovali hokejbalový turnaj i 
výtvarnú súťaž pre deti či turistický 
výstup.

Pred letnými prázdninami zažívala 
mikulášska Matica slovenská perné 
obdobie. Začalo to vernisážou vý-
stavy Hokejového fanklubu MHK 32 
Liptovský Mikuláš 4. júna. V Dome 
Matice slovenskej (DMS) sa na nej 
okrem hokejových fanúšikov stre-
tlo viacero matičiarov aj široká ve-
rejnosť, nechýbal ani asistent tréne-
ra strieborného reprezentačného 
mužstva Jerguš Bača, či zástupca 
hokejového klubu HK 32 Vlastimil 
Škandera. V bohatom programe 
okrem príhovorov odzneli aj cho-
rály zo zimného štadióna v podaní 
fanklubákov a prezentačné video  
z činnosť fanúšikov. 

Hneď na druhý deň riaditeľ DMS 
Milan Stromko spoločne s členom 
výboru Patrikom Fuzákom a člen-
kou MO MS Zdenkou Matějkovou 
odohrali v Banskej Bystrici pásmo 

pripravené Evou Štofčíkovou na 
počesť bratov Rumanských. Ďalší 
deň sa opäť predstavila Matičná di-
vadelná ochotnícka scéna, tentoraz  
v Martine, s pásmom naštudova-
ným pri príležitosti 200. výročia 
narodenia Sama Chalúpku. V piatok 
8. júna Matica slovenská Liptovský 
Mikuláš bola jedným so spoluorga-
nizátorov Rázusovie Vrbice – pre-
hliadky literárnej tvorby a recitač-
ného umenia detí Liptova. 

Nasledujúca sobota patrila špor-
tu, a to hokejbalovému turnaju 
Mladých Matičiarov, ktorého dejis-
kom sa stala Obchodná akadémia 
v Palúdzke. Celkovo 8 družstiev 
súperilo o medaily s logom Matice 
slovenskej, prvé miesto sa podarilo 
po roku obhájiť partii Palučanské 
medvede. Ďalšou zaujímavou akti-
vitou Domu Matice slovenskej bol 
pokus o neoficiálny rekord v počte 
namaľovaných hradov a zámkov  
na jednom chodníku. 603 kriedo-
vých hradov a zámkov na chod-
níku pred DMS nakreslilo viac ako 

300 detí zo siedmich základných a 
dvoch materských škôl. 

Tradičné podujatie mesta Lip-
tovský Mikuláš - Stoličné dni - tak 
ako každý rok - otvorila Matičná 
divadelná ochotnícka scéna s pred-
stavením Slávna stolica liptovská. 
V nej divákom na Námestí oslobo-
diteľov predstavili vznik Liptovskej 
stolice. Počas toho istého víkendu 
sa členovia Odboru Mladých ma-
tičiarov zúčastnili mladomatičné-
ho zrazu v Michalovciach v  Kaľuži 
pri Zemplínskej Šírave. Turistický 
klub pripravil a usporiadal výstup  
na vrch Siná v Nízkych Tatrách. Ďal-
šie divadlo naštudované pri príleži-
tosti 190. výročia narodenia Janka 
Kráľa bolo verejnosti predstavené 
na nádvorí Múzea Janka Kráľa, kde 
boli priblížené ťažké chvíle živo-
ta básnika počas jeho uväznenia. 
Predstavenie malo názov Zakliata 
duša Janka Kráľa. 

Začiatok letných prázdnin sa niesol 
v znamení už druhého ročníka Fut-
balového turnaja o Pohár Matice slo-

venskej v obci Žiar. V sobotu 7. júla 
sa konali Martinské matičné sláv-
nosti, na ktoré mikulášski matičiari 
zorganizovali autobusový zájazd. 
Priamo na námestí v centre Martina 
sa Matičnej divadelnej ochotníckej 
scéne podarilo odohrať vystúpenie 
zobrazujúce výstup štúrovcov na 
Devín. Rovnaké predstavenie štú-
rovcov na Devíne sme predstavili 
hneď na druhý deň, v nedeľu, mati-
čiarom aj širokej verejnosť neďaleko 
Dolného Kubína, na skalkách pri 
dvojkríži ekumenickej jednoty.  

 Marek Nemec, DMS

Aj v tomto roku sa tradične počas 
tretej augustovej soboty uskutočnil 
Národný výstup na Kriváň. Tento 
krát dátum výstupu vyšiel na 18. au-
gusta. Slávnostné otvorenie sa ko-
nalo na nádvorí Múzea Janka Kráľa 
v Liptovskom Mikuláši v predvečer 
výstupu.

V rámci kultúrneho programu 
zazneli básne, príhovor primátora 
Liptovského Mikuláša Alexandra 
Slafkovského a nového predsedu 
Matice slovenskej Mariána Tkáča. 
Medzi hosťami otvorenia boli zá-
stupcovia mesta Vysoké Tatry, Klu-
bu slovenských turistov a starosta 
obce Pribylina Milan Kohút. 

Účastníci otvorenia si tiež pozreli 
pôsobivé predstavenie bansko-
bystrického Divadla z pasáže. Z úst 
moderátora sa dozvedeli niekoľko 
zaujímavostí o histórii národných 

výstupov. Tú začali písať Štúrovci  
v roku 1841, no už aj v roku 1835 
sa vychystal z Východnej na vrchol 
Kriváňa Gašpar Fejerpataky Belopo-
tocký, rodák z Paludze.

Tohtoročný výstup bol venovaný 
stému výročiu národnej púte ná-
rodovcov na vrchol Kriváňa pod 
vedením Juraja Janošku, ktorý sa 
uskutočnil 27. augusta 1912. Tradí-
ciu spoločných výstupov na Kriváň 
neskôr obnovilo mesto Vysoké Tat-
ry, a od roku 1985 účastníci dostá-
vajú pamätné odznaky. 

Od roku 1968 sa národné výstupy 
konajú každý rok. Prirodzeným his-
torickým vývojom došlo k tomu, že 
ako garant pri organizácii sa každo-
ročne striedajú mestá Vysoké Tatry 
a Liptovský Mikuláš. Neskôr sa k nim 
svojou pomocou pridala aj obec Pri-
bylina. Hlavným organizátorom je 

aj naďalej Klub slovenských turistov 
Liptova, z poverenia centrály Klubu 
slovenských turistov.

Účasť na tohtoročnom výstupe za 
posledné obdobie bola rekordná. 
Veľkou mierou sa k tomu pričinilo 
aj výborné počasie. Počas výstupu 
vládla príjemná atmosféra, ľudia 
boli k sebe milí a ohľaduplní. Príve-
tivosť a pohoda zúčastnených úpl-
ne prekryla skutočnosť, že chodníky 
boli miestami preplnené. O 11-stej 
hodine privítal účastníkov výstupu 
na vrchole Kriváňa zástupca primá-
tora hostiteľského mesta Liptovský 

Mikuláš, Jozef Repaský. Predtým si 
všetci spoločne zaspievali sloven-
skú hymnu a vypočuli báseň „Kri-
váň“ od Miloša Janošku v podaní 
Mareka Nemca. Postupne sa cez 
vrchol začali prevaľovať hmlovité 
oblaky, ale našťastie sa nad Tatrou 
blýskali len blesky z fotoapará-
tov. Kto chcel, mohol si vychutnať 
okrem svojho čaju z termosky aj 
čapované pivo od slovenského vý-
robcu, ktorý celý výťažok z preda-
ja venoval na obnovu chodníkov  
na Kriváň.    

 Ľudmila Fiaminová

Jozef Repaský sa prihovára účastníkom výstupu.
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skúška sirén
V piatok 14. septembra 
2012 o 12.00 hod. bude 
v Liptovskom Mikuláši 

vykonaná kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľ-

stva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Občiansky servis 
JÚL 2012

Vitaj na tomto svete…
v júli  2012  sa v Liptovskom 
Mikuláši narodili:
Alex Marcus TURČIAK, Melissa 
BALÁŽOVÁ, Alex CUKER, Maxi-
milián ČERSTVÍK, Nina STARO-
ŇOVÁ, Sofia TKÁČIKOVÁ, Dávid 
BARANOVIČ, Michal HÝLL, Tobias 
BRZIAK, Ester MRNČOVÁ, Nela 
HOMOLOVÁ, Tereza REVAJOVÁ, 
Rebeka ŠARLUŠKOVÁ, Lenka REN-
GEVIČOVÁ, Melisa MURGOŠOVÁ, 
Samuel MATEJKA, Sára ULIČNÁ, 
Martin SEDLIAK, Kristián SALAJ, 
Natália URBANOVÁ, Vivien HES-
TERIAKOVÁ, Kristína KRAKOVÁ, 
Laura ŠPITKOVÁ, Oliver PÍCHAL, 
Alžbeta SVIDRANOVÁ, Ema STRA-
CHANOVÁ, Lenka ĎURICOVÁ, 
Nela ĎURICOVÁ.

To životy sa ich navždy spojili,  
pre nich už osve v svete miesta 
niet …
Manželstvo uzavreli:
František GLONČÁK – Eva 
GEMZICKÁ, Ing. Juraj KURÁŇ – 
Ing. Denisa HOSTINSKÁ, Ján RO-
SENBERGER – Martina ŠINTAJOVÁ, 
Ivan ŽINGOR – Zuzana POLKOVÁ, 
Oleksandr Oleksandrovyč PASICH-
NYK – Gabriela PLCHOVÁ, Mar-
tin KOŽÍŠEK – Iveta HOLLÁ, Ján 
ŠPITKA – Alexandra NEMERGÚ-
TOVÁ, Rastislav BALÁŽ – Martina 
BALÁŽOVÁ, Marek PAČAJ – Ivana 
DOLNÍČKOVÁ, Dušan ŽITŇANSKÝ 
– Miroslava SMÉKALOVÁ, Marian 
PAULÍNY – Martina BRACHNOVÁ, 
Michal ŠMOL – Denisa JAMNICKÁ,  
Richard HOFFMANN – Lenka PAS-
TÝROVÁ.

Je taká chvíľa. Skončí sa život, za-
čne spomienka … 
opustili nás:
Jana SIMONÍKOVÁ – 53r., Ľudmi-
la MOČARNÍKOVÁ – 66r., Mária 
BOLVANSKÁ – 91r., Martina BAR-
TÁNUSOVÁ – 30r., Jaroslav DA-
RÁNI – 60r., Ema KOŠOVÁ – 79r., 
Mgr. Emília PAVLÍKOVÁ – 38r., Jo-
zef VOZÁRIK – 63r., Ľubomír PIO-
VARČI – 71r., Ján BOROŠKA – 79r., 
Alžbeta SIHOCKÁ – 96r., Anna 
DVOROŽŇÁKOVÁ – 76r., Magda-
léna SOCHÁŇOVÁ – 80r..       -matr-

17. 7. 2012 o 16.59 hod. hliadka 
MsP na základe tel. oznamu našla 
na Nábreží Dr. Stodolu pri gará-
žach uviazaného psa, ktorý sa na 
mieste nachádzal bez majiteľa. 
Hliadka MsP psa previezla do ka-
ranténnej stanice.

19. 7. 2012 o 11.39 hod. bolo 
kamerovým systémom zistené, 
že na SAD na ul. Štefánikovej fajčí 
pán Ján U. z Čabaj Čápora. Uvede-
ným konaním bol porušený § 7, 
ods. 1, písm. a) Zák. č. 377/04 Z.z., 
za ktorý bol na mieste riešený v 
zmysle Zákona č. 372/1990, § 84 o 
priestupkoch.

21. 7. 2012 o 23.35 hod. pri krč-
me Váh sedel na zemi pán Ivan T. 
z Kollárovej ul., ktorý s hliadkou 
komunikoval, nebol zranený. 
Hliadka MsP menovaného odpre-
vadila do miesta bydliska, čo bolo 
neďaleko. Nakoľko sa nejednalo 
o priestupok, vec bola odložená 
záznamom. 

25. 7. 2012 o 14.20 hod. bolo 
kamerovým systémom zistené, že 
pani Klára L. z Hlbokého znečistila 
verejné priestranstvo na Námestí 
mieru tým, že hodila na zem špak. 
Menovaná uvedeným konaním 
porušila § 47 ods. 1, písm. d) Zák. č. 
372/90 Zb., za ktorý bola na mies-
te riešená hliadkou MsP na mieste 
v zmysle Zákona č. 372/1990, § 84 

o priestupkoch.
30. 7. 2012 o 00.15 hod. rušil 

hlasným správaním nočný kľud 
na ul. Štefánikovej v ubytovni 
Váhostavu pán Jozef P. z Kon-
skej. Svojím konaním sa dopus-
til priestupku podľa § 47 ods. 
1, písm. b) Zák. č. 372/90 Zb. o 
priestupkoch. Menovaný bola na 
mieste riešený hliadkou MsP v 
zmysle Zákona č. 372/1990 Zb., § 
84 o priestupkoch.

2. 8. 2012 o 12.10 hod. voľne po-
behoval pes na ul. Textilnej, kto-
rého po objasnení hliadkou MsP 
bolo zistené, že jeho majiteľ je pán 
Ondřej O. z Českej Lípy. Menovaný 
sa svojím konaním dopustil po-
rušenia VZN č. 6/11, čl. 1, písm. e) 
Mesta Liptovský Mikuláš, za ktorý 
bol hliadkou MsP riešený na mies-
te v zmysle Zákona č. 372/1990 
Zb., § 84 o priestupkoch.

3. 8. 2012 o 22.30 hod. pán Ja-
kub G. z ul. Palúčanskej  podal 
alkohol na Námestí osloboditeľov 
mladistvej Sáre H. z Podbrezín. 
Menovaný spáchal priestupok 
podľa § 30 ods.1, písm. a Zák. č. 
372/90 Zb. o priestupkoch, za čo 
bol na mieste riešený hliadkou 
MsP v zmysle Zákona č. 372/1990 
Zb., § 84 o priestupkoch.

6. 8. 2012 o 20.12 hod. ležal na 
ul. Štefánikovej pred ubytovňou 

Zo zápisníka Mestskej polície od 16. 07. 2012 do  16. 08. 2012

Váhostavu pán Bohumil B. z Bob-
rovca. Menovaný za prítomnosti 
hliadky MsP vstal, komunikoval s 
ňou, nebol zranený a pokračoval 
do miesta bydliska. Vec bola odlo-
žená záznamom.

8. 8. 2012 o 19.47hod. pani Silvia 
P. z Palúdzkej znečisťovala ovzdu-
šie pálením káblov.  Uvedeným 
konaním porušila VZN č. 6/11, 
čl.15, ods. 7 Mesta Liptovský Mi-
kuláš, za čo bola riešená hliadkou 
MsP na mieste v zmysle zákona č. 
372/1990 Zb., § 84 o priestupkoch.

11. 8. 2012 o 10.45 hod. poľský 
občan p. Krzysztof N. fajčil na au-
tobusovej zastávke na Kamennom 
poli, ktorý bol na mieste riešený 
hliadkou MsP v zmysle Zákona č. 
372/1990 Zb., § 84 o priestupkoch.

14. 8. 2012 o 10.30 hod. bolo 
kamerovým systémom zistené, 
že pani Viera T. zo Žiliny fajčila na 
SAD na ul. Štefánikovej a týmto 
konaním porušila § 7 ods. 1, písm. 
a) Zák. č. 377/2004 Z.z.. Menovaná 
bola na mieste riešená hliadkou 
MsP v zmysle Zákona č. 372/1990 
Zb., § 84 o priestupkoch.

15. 8. 2012  o 18.40 hod. bolo 
kamerovým systémom zistené, 
ako popíjajú alkohol na verejnom 
priestranstve na ul. Tranovského 
pred galériou Martin T., Romana M. 
z Lipt. Mikuláša a Ľuboš I. z Važca. 
Menovaní svojím správaním poru-
šili VZN č. 8/92, čl. 2, ods.1, písm. 
b), za čo boli na mieste riešení 
hliadkou MsP v zmysle Zákona č. 
372/1990 Zb., § 84 o priestupkoch.

V období od 16. 07. 2012 do 16. 
08. 2012 bolo zo strany MsP rieše-
ných 257 priestupkov, z toho na 
úseku dopravy 148 priestupkov, 
10 priestupkov proti majetku, 
43 priestupkov proti verejnému 
poriadku, 8 priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu, 10 
priestupkov – povinnosti majite-
ľov psov, 9 priestupkov porušenia 
zákona o ochrane nefajčiarov, 8 
priestupkov pitia alkoholu na ve-
rejnom priestranstve, 3 priestup-
ky jazdy cyklistov po chodníku, 4 
podozrenia z trestného činu a iné.

 -msp-

Mikulášski študenti v Annecy
Dvaja študenti z Liptovského Mi-

kuláša sa v prvej polovici augus-
ta zúčastnili jazykového pobytu  
v partnerskom meste Annecy 
vo Francúzsku. Každoročne ho 
organizuje tamojšia radnica pre 
študentov z partnerských miest  
vo veku od 14 do 17 rokov. 

Súčasťou pobytu je každoden-
ná výučba francúzskeho jazyka, 
ale aj spoznávanie partnerského 
mesta Annecy, ktoré je bránou do 
Savojských Álp. „V rámci ďalšieho 

programu sme si vyskúšali viaceré 
športové a voľno-časové aktivity 
zamerané hlavne na vodné špor-
ty na jazere a turistiku. Zaujímavé 
boli aj tvorivé umelecké ateliéry,“ 
povedal Martin Jakubec, jeden  
z účastníkov pobytu. 

„Spoznali sme nových priate-
ľov a precvičili sme si dva cudzie 
jazyky – okrem francúzštiny aj 
angličtinu,“ doplnila Martina Bar-
kóciová.  

                                                                          -red-

Spolu so slovenskými študentmi zbierali v Annecy zážitky aj študenti  
z Nemecka, Talianska a Veľkej Británie.
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