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Vážení spoluobčania,
prežívame obdobie tesne po sviatku,

keď sme sa v spomienkach vracali k svo-
jim zosnulým blízkym a symbolickým zapá-
lením sviečky sme si pripomenuli ich pa-
miatku. Pri tejto spomienkovej príležitosti
som sa aj ja vrátil v myšlienkach do minu-
losti a hlavou mi preletelo slovné spojenie
spred 20 rokov, ktoré je istotne známe aj
Vám: Pravda a láska zvíťazí nad lžou a ne-
návisťou. Napriek času, ktorý už prešiel,
sa obávam, že ešte budeme musieť prejsť
istý kus cesty, aby sa to stalo aj skutočnos-
ťou.

Ostatné štyri roky a obzvlášť v tomto
čase je naša pozitívna aktivita pre mesto
znevažovaná rôznymi klamstvami a nená-
vistnými výpadmi. Tí, ktorí nášmu mestu
nič nedarovali, sa teraz stavajú do pozície
jeho záchrancu. My sme Vám s pokojom,
pokorou a pocitom dobre vykonanej práce
predložili rámcový odpočet našich aktivít
vo forme Urobili sme a aj našu víziu na naj-

bližšie štyri roky pod názvom Urobíme...
Posúďte tieto aktivity Vy sami. Priznávame
si aj drobné nedostatky, veď kto robí, robí
aj chyby, alebo ako sa hovorí, každý má
právo na omyl. Náš pocit z dobre vykona-
nej práce vychádza okrem iného aj z faktu,
že sme i v časoch hospodárskej krízy do-
kázali nájsť recept na udržanie života a roz-
voja v meste. Začali sme napríklad pro-
stredníctvom Liptovskej vodárskej spoloč-
nosti realizovať projekty za takmer dve mi-
liardy korún v starej mene, ktoré prinesú
v najbližších dvoch rokoch prácu mnohým
z Vás, a to predovšetkým v oblasti staveb-
níctva. Na prekládku železnice sa už roz-
behlo stavebné konanie, a tak v priebehu
najbližších štyroch rokov by sa mohla táto
mimoriadne dôležitá stavba pre naše mes-
to začať realizovať. Budú to ďalšie pracov-
né príležitosti. Tieto aktivity maximálne
podporujeme.

Dúfajme, že kríza pomaly doznieva,
a tak do nami pripravených priemyselných
areálov v Okoličnom môžeme pozývať no-

vých investorov. Dali sme impulz na organi-
zovanie rozvoja turizmu a ostatné mestá
a regióny nám ticho závidia. Teší ma, že sa
počet prenocovaní v regióne zvyšuje a do
mesta tak turisti nosia peniaze a prácu.
Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o zlep-
šenie služieb pre nich.

Spoločne s členmi našej Pozitívnej koa-
lície sa starostlivo a s láskou venujeme roz-
voju nášho mesta a nemáme iný zámer, len
pravdivo Vás o tom informovať. Vítame kaž-
dú pomocnú ruku, ktorá sa k nám pridá.

Milí spoluobčania, ja verím, že sa nako-
niec slogan Pravda a láska zvíťazí nad lžou
a nenávisťou vrchovato naplní. V mene
všetkých mojich spolupracovníkov a po-
slancov našej koalície Vám ďakujem za
priazeň a podporu, bez ktorej by naše vízie
do budúcnosti nemohli byť naplnené.

Váš primátor

Sviatok všetkých svätých na Vrbickom cintoríne.
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Liptovská vodárenská spoločnosť
(LVS) do dvoch rokov vybuduje v niekto-
rých obciach mikulášskeho okresu ka-
nalizáciu a čistiarne odpadových vôd za
67,5 milióna eur. Predstavitelia spoloč-
nosti poklepali základné kamene výstav-
by v obciach, kde sa občania dočkajú
dobudovania stokových sietí. V niekto-
rých z nich pribudnú aj nové čističky od-
padových vôd. Vodári odkanalizujú obce
na základe piatich úspešných projektov,
na realizáciu ktorých získali prostriedky
z fondov Európskej únie. 

Intenzifikáciou čističky 
skvalitnia životné prostredie 

Rekonštrukciou čistiarne odpadových
vôd v Liptovskom Mikuláši chce Liptovská
vodárenská spoločnosť (LVS) skvalitniť po-
vrchové vody najdlhšej slovenskej rieky Váh

a vodnej nádrže Liptovská Mara. Vodárne na
projekt intenzifikácie čističky získali z fondov
Európskej únie 19 753 287,24 eur, spoluú-
časť LVS na projekte je 5,51 percent.

„Čistička musí spĺňať od januára 2011
sprísnené parametre vypúšťania odpado-
vých vôd do Váhu. Keby sme ju neintenzifi-
kovali, vystavili by sme sa riziku pokút a tie
by sa následne premietli do cien vodného
a stočného, čo nemôžeme dopustiť,“ vysve-
tlil predseda predstavenstva LVS Ján
Blcháč.

Odpadové vody z Liptova sa vypúšťajú
najskôr do Váhu a následne do Liptovskej
Mary, ktorá slúži aj na rekreačné účely.
„Táto nádrž si zaslúži, aby boli vody, ktoré sa
do nej dostávajú, v primeranej kvalite a aby
boli aj tie splaškové vody, ktoré sú prečiste-
né, tiež na určitej úrovni a v istej kvalite. Ne-
chceme si sami znehodnocovať náš Liptov,
aby sme mali čo odovzdať budúcim generá-
ciám,“ odôvodnil potrebu rekonštrukcie
ČOV v Liptovskom Mikuláši generálny riadi-
teľ LVS Martin Hlaváč. 

Hlavným prínosom intenzifikácie čističky
bude odstraňovanie fosforu a dusíka na po-
žadované limity. 

Meradlom znečistenia odpadových vôd
je parameter BSK5, čo je biochemická spo-
treba kyslíka po piatich dňoch. Čím je táto
hodnota vyššia, tým vyššie je znečistenie.
V súčasnosti sa v prítoku na čističke v Lip-

tovskom Mikuláši nachádza bezmála
11,964 ton BSK5 na jeden deň. Aby vodár-
ne splnili požiadavky Európskej únie, musia
túto hodnotu znížiť o 11,419 ton BSK5 na
deň. Dosiahnu to dobudovaním a moderni-
záciu zariadenia čistiarne. „V súčasnosti je
zabezpečované čistenie odpadových vôd
v súlade s platnými rozhodnutiami vodohos-
podárskych orgánov,“ dodal M. Hlaváč.

Modernizáciou čističky zabezpečia vodá-
ri jej kapacitu pre 126 400 odberateľov.
V súčasnosti je na ňu napojených viac ako
46 500 obyvateľov z Lipt. Mikuláša, Lipt.
Hrádku a ďalších deviatich obcí liptovskomi-
kulášskeho okresu.

Problémy so žumpami už nebudú
Problémy so žumpami nebudú musieť

riešiť obyvatelia Stošíc, Beňadikovej a Zá-
važnej Poruby. V obciach Beňadiková a Zá-

važná Poruba vodárenská spoločnosť
odkanalizuje 213 domácností a v mest-
skej časti Liptovského Mikuláša Stoši-
ce vybuduje 163 kanalizačných prípo-
jok. Novovybudovaná kanalizácia by
mala mať spolu viac ako sedem kilome-
trov.

„Cieľom tohto projektu je zvýšiť po-
čet obyvateľov, ktorí žijú v rodinných
domoch a sú pripojení na verejnú ka-
nalizáciu. Zlepšíme tak kvalitu ich živo-
ta a tiež dopomôžeme ku skvalitneniu
životného prostredia, pretože sa zníži
znečisťovanie podzemných vôd netes-
nými žumpami a tiež sa obmedzí zne-

čisťovanie povrchových vôd vývozom fekálií
zo žúmp,“ priblížil generálny riaditeľ spoloč-
nosti LVS Martin Hlaváč.

V Závažnej Porube bude LVS kanalizáciu
len dobudovávať, v súčasnosti tam existuje
už niekoľko kilometrov stokovej siete. Sú-
časťou výstavby kanalizácie bude odvádza-
nie splaškových odpadových vôd od
941 obyvateľov do existujúcej čističky v Lip-
tovskom Mikuláši. Z fondov Európskej únie
na tento projekt získali liptovské vodárne
4 686 273 eur. Vlastný príspevok LVS na
spoluúčasti tohto projektu je len 5,36 per-
cent.

Domácnosti by sa mali dočkať ukončenia
stavebných prác na kanalizácii v priebehu
roku 2012. „Samozrejme, že realizácia sa
nezaobíde bez rôznych obmedzení pre ob-

čanov, bez výkopových prác či prašnosti.
Prosíme ich však o zhovievavosť. Našou úlo-
hou bude toto dielo zrealizovať v čo najkrat-
šom čase a v čo najvyššej kvalite,“ doplnil
Juraj Tlapa zo zhotoviteľskej firmy Vodohos-
podárske stavby – ekologický podnik. 

Odkanalizujú aj Bobrovec, 
Jalovec a Trstené

Základný kameň výstavby kanalizácie
v Bobrovci, Jalovci a Trstenom slávnostne
poklepali predstavitelia LVS pri bobroveckej
zvonici. Zrealizovanie tejto investície zabez-
pečí odkanalizovanie 350 obyvateľov, čo
predstavuje stokovú kanalizačnú sieť o dĺžke
bezmála 5,5 kilometra. Vo všetkých týchto
obciach už kanalizácia existuje, ide tu len
o jej dobudovanie. 

Odkanalizovaním sa zníži znečistenie
prostredia a zamedzí sa nekontrolovaný vý-
voz fekálií zo žúmp. Z domov pripojených na
verejnú kanalizáciu sa splaškové odpadové
vody budú odvádzať do čističky v Liptov-
skom Mikuláši.

Obyvateľom Važca a Východnej 
vybudujú s kanalizáciou aj čističku

Kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd
vybuduje do dvoch rokov LVS aj pre obyva-
teľov Važca a k odkanalizovaniu a výstavbe
čističky dôjde aj vo Východnej. „Prvoradým
cieľom výstavby kanalizácie a čistiarní vo
Važci a Východnej je skvalitniť životné pod-
mienky obyvateľov a zároveň minimalizovať
znečisťovanie Bieleho Váhu. V súčasnosti tu
totiž nie je komplexne vybudovaná prevá-
dzkyschopná kanalizácia,“ prezradil predse-
da predstavenstva LVS Ján Blcháč.

Važťania a obyvatelia z Vý-
chodnej, ktorí nie sú pripojení
na kanalizáciu, odvádzajú spla-
škové vody do vlastných septi-
kov a žúmp, prípadne do prie-
kop popri cestách. Vzniká tým
riziko kontaminácie pôdy, ako aj
podzemných a povrchových
vôd. 

„Tento spôsob odvádzania
splaškových vôd je nevyhovujú-
ci a ekologicky neprijateľný.
Viacero žúmp nie je dostatočne
tesných, čo spôsobuje úniky

splaškovej vody do okolitej pôdy,“ prezradil
Martin Hlaváč a dodal, že zachovanie sú-
časného stavu by znamenalo využívať jediný
ekologicky prijateľný spôsob likvidácie spla-
škových vôd, a to by bol ich vývoz zo žúmp
a septikov prostredníctvom cisternového
vozidla. Tento spôsob je oproti tarife za
stočné finančne podstatne náročnejší.
„Konkrétne vývoz jedného metra kubického
odpadovej vody prostredníctvom cisterny
vychádza v tejto oblasti približne na 2,32
eur. Projektovaná tarifa stočné sa v súčas-
nosti pohybuje okolo 0,88 eur bez dane,“
ukončil riaditeľ Hlaváč.

v.

Vodári budujú kanalizáciu, vystavajú aj nové čističky
Vodárenské akcie stabilizujú zamestnanosť v regióne

Foto: archív MsÚ
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Napriek pretrvávajúcej eko-
nomickej kríze hospodári radni-
ca v Liptovskom Mikuláši s roz-
počtovým prebytkom. Za sep-
tember 2010 zaznamenalo
mesto plusový rozpočtový výsle-
dok vo výške 1,2 milióna eur.
V pozitívnych číslach je aj hos-
podárenie samotnej radnice.
Môže sa pochváliť s účtovým zi-
skom 560 tisíc eur.

„Podľa prepočtov ZMOS
malo naše mesto na vyrovnania
výpadkov daní za rok 2010 do-
stať od štátu podiel okolo milióna
eur. S týmito prostriedkami sme
počítali, avšak nedostaneme
ich. Do konca októbra nám však
z rezervy vlády má prísť viac ako
250 tisíc eur,“ vysvetlil primátor
L. Mikuláša Ján Blcháč.

Zvyšné peniaze pokrýva rad-
nica úspornými opatreniami.
„Vypustili sme výdavky, ktoré nie
sú nevyhnutné pre činnosť sa-
mosprávy, všetko však pri za-
chovaní základných úloh mesta.

Takže šetríme tak, aby sa tieto
opatrenia nedotkli občanov,“
poznamenala vedúca odboru fi-
nancií, daní a miezd na Mest-
skom úrade v L. Mikuláši Marta
Gutraiová.

O šetrenie ide teda viac na
strane úradu a jeho organizácií.
Postup, ako nahradí radnica
zvyšné vypadnuté financie, na-
vrhne skupina odborníkov, ktorú
zriadil primátor na základe od-
porúčania poslancov mestské-
ho zastupiteľstva. „Očakávam,
že na základe známych a od-
hadnutých príjmov do konca
roka navrhnú riešenia, vďaka
ktorým sa mesto vysporiada
s takýmito výpadkami a zvládne
všetky svoje záväzky,“ dodal šéf
magistrátu.

Oproti minulému roku v tom
istom období zabezpečila radni-
ca pre mestskú pokladňu rovna-
ké príjmy. Od začiatku roka 2010
mesto nezaznamenalo schodok
ani v jedinom mesiaci. red.

Andrzej Krawczyk, veľvysla-
nec Poľskej republiky na Slo-
vensku, navštívil druhý októbro-
vý štvrtok Liptovský Mikuláš. Sú-
časťou jeho pracovnej návštevy
bola aj diskusia so študentmi
stredných škôl v priestoroch
mestského úradu.

Poľského veľvyslanca spolu
s Tadeuszom Frackowiakom,
honorárnym konzulom Poľskej
republiky na Slovensku, privítal
primátor Lipt. Mikuláša Ján
Blcháč. Témou ich rozhovorov
bol aj rozvoj cestovného ruchu.

„Pána veľvyslanca som infor-
moval o tom, že podľa aktuál-
nych štatistík sa zvýšil počet ná-
vštevníkov regiónu Liptova, vrá-
tane poľskej klientely. Teší nás,
že pán veľvyslanec často na-
vštevuje Liptovský Mikuláš.
V našom meste je honorárny
konzulát, ktorý veľmi pružne
a operatívne rieši prípadné pro-

blémy poľských návštevníkov,“
povedal Ján Blcháč.

„Čoraz viac turistov prúdi na
Slovensko aj preto, lebo zazna-
menali nárast kvality poskytova-
ných služieb. Kvalitu vedia oce-
niť,“ zdôraznil Andrzej Krawc-
zyk, ktorý ocenil aj činnosť

Klastra Liptov pri propagácii
cestovného ruchu.

Odporučil väčšiu informo-
vanosť pre poľských občanov.
„Mnohí z nich žijú tristo kilo-
metrov od L. Mikuláša, čo sa
dá autom zvládnuť za krátky
čas. Napríklad v oblasti Sliez-
skeho vojvodstva žije približne
toľko obyvateľov ako na celom
Slovensku,“ vysvetlil.

„Pán veľvyslanec dal za prí-
klad rakúske destinácie v ces-

tovnom ruchu. Ponúkajú nielen
ubytovanie, ale aj bohatý kultúr-
ny program počas večerných
hodín. V Liptovskom Mikuláši
sme počas tohto leta predĺžili
otváracie hodiny na terasách
v historickom centre mesta. Bo-
hatú ponuku Mikulášskeho leta
využili aj viacerí zahraniční ná-
vštevníci,“ informoval primátor.

Súčasťou návštevy poľského
veľvyslanca bola aj diskusia so
študentmi stredných škôl. Veľvy-
slanec, ktorý je docentom histó-
rie, okrem iného veľmi zaujímavo
prezentoval fakty z histórie poľ-
sko-slovenských vzťahov. lm.

Naše mesto hospodári dobre

Veľvyslanec ocenil nárast kvality
služieb v cestovnom ruchu

Deti a žiaci materských a zá-
kladných škôl v Liptovskom Mi-
kuláši prestanú namáhať svoj
zrak pod starými blikavými žia-
rivkami či neónovými lampami.
Modernizáciu osvetlenia v ško-
lách iniciovalo vedenie mesta
L. Mikuláš už koncom roka
2009. Hlavným cieľom je
uchrániť oči žiačikov, ktorí si
svoj zrak namáhajú v nekvalitne
osvetlených priestoroch škol-
ských učební a súčasne znížiť fi-
nančné náklady na osvetlenie
v školách.

„V ško-
lách sa
uskutoč-
ňuje zra-
ková čin-
nosť detí,
k t o r ý c h
o r g a n i z -
mus je
stále vo
vývoji a je
mimoriad-
ne citlivý
na ne-
správne parametre osvetlenia.
Preto sme dali vypracovať pre
všetky školy a škôlky svetelno-
technický audit, ktorý preuká-
zal, že niektoré naše školy
a škôlky majú nedostatočne
osvetlené priestory. Túto situá-
ciu chceme riešiť, aby sme
naše deti uchránili pred poško-
dením zraku. Verím tomuto pro-
jektu, je to dobrá vec pre zdra-
vie našich detí a tiež skvalitnenie
vyučovacieho procesu,“ vysve-
tlil zástupca primátora Pavel Bo-
bák.

Realizáciou projektu Zdravé
svetlo ušetria školy detský zrak
aj financie. „Vymeníme nevyho-

vujúce svietidlá, ktoré majú níz-
ku svietivosť a vysokú spotrebu
elektrickej energie kvalitnejšími,
ktoré majú vysokú svietivosť
a zároveň nízku spotrebu. Pred-
poklad ušetrenia energie po
realizácii modernizácie osvetle-
nia je 40-50 percent,“ priblížil
viceprimátor a dodal, že dosiah-
nutím celkovej zrakovej pohody
v priestoroch škôl sa zvýši aj vý-
konnosť pedagógov aj žiakov. 

Najskôr sa zmodernizuje
osvetlenie na piatich vytypova-

ných základných a materských
školách s najhoršími svetelnými
podmienkami, postupne by sa
projekt Zdravé svetlo mal usku-
točniť aj v ostatných mestských
školách. Investíciu do osvetle-
nia bude radnica postupne splá-
cať z ušetrených nákladov na
elektrickú energiu. Bude to ďal-
ší krok v postupnej rekonštruk-
cii základných a materských
škôl v našom meste, ktorú rad-
nica realizuje z vlastných zdro-
jov a eurofondov. V Liptovskom
Mikuláši je deväť materských
a sedem základných škôl, ktoré
sú v pôsobnosti mesta.

v.

Projekt „ZDRAVÉ SVETLO“
pre naše školy

L-rádio oslavovalo 
prvé narodeniny

Prvé narodeniny začiatkom
októbra oslávilo L-rádio – prvé
liptovské rádio, ktoré majú mož-
nosť počúvať nielen obyvatelia
Liptovského Mikuláša či regiónu
Liptova, ale prostredníctvom in-
ternetu aj ľudia na celom svete.

Medzi viacerými hosťami pri-
jal pozvanie aj primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč,
ktorý rádiu zablahoželal v živom
vysielaní. „Teším sa, že som mo-
hol využiť príležitosť a v prvom
rade zavinšovať synovi k životné-
mu jubileu. Následne som za-
vinšoval k prvému roku vysiela-

nie i liptovskému rádiu,“ povedal
Ján Blcháč.

Primátor Liptovského Mikulá-
ša je rád, že L-rádio pôsobí
v meste a prináša užitočné, ne-
bulvárne informácie obyvateľom
Liptovského Mikuláša a regió-
nu. „Pravidelným informovaním
navyše u obyvateľov vzbudzuje
hrdosť na región i mesto a po-
vzbudzuje k aktivite, čo je dosť
kľúčové. Do ďalších rokov mu
želám čo najviac spokojných
poslucháčov,“ dodal Ján
Blcháč.

red.
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Výstavba 27 nájomných by-
tov v mestskej časti Palúdzka
a dvanástich nízkoštandard-
ných bytov v Hlbokom pokraču-
je podľa plánu. Na stavbách sa
uskutočnil kontrolný deň, na
ktorom sa okrem predstaviteľov

samosprávy zúčastnili aj zá-
stupcovia stavebných spoloč-
ností.

„S tempom stavebných prác
môžeme vysloviť spokojnosť, fir-
my pracujú podľa schváleného
harmonogramu. Touto výstav-
bou pomôžeme vyriešiť bytovú
otázku ďalším takmer štyridsia-
tim rodinám,“ povedal vicepri-
mátor Liptovského Mikuláša Pa-
vel Bobák.

V mestskej časti Palúdzka
bude jeden z bytov bezbariéro-
vý. Mesto na výstavbu získalo zo
Štátneho fondu rozvoja bývania
úver vo výške viac ako milión
eur. Ministerstvo hospodárstva
a výstavby poskytlo dotáciu pri-

bližne 366-tisíc
eur, ďalších tak-
mer 60-tisíc eur
radnica získala na
inžinierske siete. 

„Byty sú stava-
né panelovou
t e c h n o l ó g i o u .
Hrubá stavba by
mala byť hotová
do konca roka,
aby sa v zime
mohlo pokračovať

s prácami vo vnútri,“ informoval
Miroslav Kašák z oddelenia
Štátneho fondu rozvoja bývania
Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši.

V Hlbokom vyrastá dvanásť
nízkoštandardných bytov. Mesto
na výstavbu bude žiadať dotáciu
187-tisíc eur z ministerstva hos-
podárstva a výstavby úver v hod-
note viac ako 60-tisíc eur zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania. lm.

Takmer štyridsať bytov 
stavajú podľa plánu

Radnica v Liptovskom Miku-
láši v posledných dňoch rozšíri-
la vybavenie detských ihrísk
v jednotlivých mestských čas-
tiach. Z rozpočtu na nové dom-
čeky, hojdačky, šmýkačky či
hojdacích koníkov vyčlenila viac
ako 24-tisíc eur. 

Prvé z nových zariadení v Iľa-
nove a v Ploštíne odovzdal do
užívania viceprimátor Liptovské-
ho Mikuláša Pavel Bobák.
„Okrem Iľanova a Ploštína rozši-
rujeme vybavenie detských
ihrísk aj v Demänovej, v Bodi-
ciach a v Liptovskej Ondrašovej.
Nové zariadenia budú aj na
dvoch ihriskách v meste. Firma,
ktorá uspela vo verejnej súťaži,
použila prírodné materiály, ktoré
vhodne zapadajú do okolia,“ in-
formoval viceprimátor Bobák.

„Týmito investíciami chceme
skvalitniť podmienky pre zmy-
sluplné trávenie voľného času
mladých ľudí. Reagovali sme na
požiadavky, ktoré nám adreso-
vali obyvatelia v jednotlivých
mestských častiach,“ dodal. 

Kvalitnejšie podmienky na
hranie ocenila v Iľanove aj pä-
ťročná Karolínka. „Na koníkovi
sa mi páči, budem sa sem cho-
diť hojdať. A budem sa aj šmý-
kať na šmýkačke,“ povedala.
Nového hojdacieho koníka,
domček a lavičku majú k dispo-
zícii už aj deti v Liptovskej On-
drašovej. Samospráva za zaria-
denia zaplatila zo svojho roz-
počtu približne 3400 eur.

Nové ihrisko si ako prvé vy-
skúšali deti z materskej školy
v Liptovskej Ondrašovej. lm.

Z dvoch zmodernizovaných
detských ihrísk sa teší mládež
na sídliskách Podbreziny a Ná-
brežie v Liptovskom Mikuláši. 

„Deťom môžeme len úprim-
ne závidieť, aké moderné prelie-
začky, domčeky, šmykľavky či
lanovky majú k dispozícii. Naše
deti také výborné podmienky
nemali,“ skonštatoval prednosta

Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši Rudolf Urbanovič. 

Samospráva do modernizá-
cie jestvujúcich ihrísk investova-
la viac ako 120-tisíc eur. Mesto
sa s dodávateľom prác dohod-
lo, že financovanie ihrísk zabez-
pečí formou dvanástich bez-
úročných štvrťročných splátok.

red.

Centrum voľného času v Lip-
tovskom Mikuláši má pobočku
aj na najväčšom sídlisku Pod-
breziny. Otvorili ju v priestoroch
Základnej školy Janka Kráľa.

„Zriadiť pobočku Centra voľ-
ného času na najväčšom sídlis-
ku v meste bola myšlienka môj-
ho predchodcu Jozefa Daníka.
Po schválení projektu sa v škole
vyčlenil pavilón, ktorý od teraz
využíva Centrum voľného času,“
informoval Roman Králik, riadi-
teľ Centra voľného času v Lip-
tovskom Mikuláši.

V Základnej škole Janka Krá-
ľa prebieha rozsiahla moderni-
zácia, na ktorú samospráva zí-
skala peniaze z fondov Európ-

skej únie. Centrum voľného
času zo svojich prostriedkov fi-
nancovalo úpravy interiéru, kde
bude pôsobiť. „V priestoroch
školy budú prebiehať tanečné,

výpočtové či športové krúžky
– teda tie, o ktoré je medzi
deťmi najväčší záujem. Verím,
že našu ponuku budú v čo
najväčšej možnej miere využí-
vať aj deti z Podbrezín,“ skon-
štatoval Roman Králik.

Riaditeľ Základnej školy
Janka Kráľa Július Lichardus
neskrýval radosť z naplnenie
myšlienky zriadiť v priesto-
roch školy pobočku Centra

voľného času. „Počet žiakov
v posledných rokoch neustále
klesal. Tým, že tu začína pôso-
biť Centrum voľného času, sa
naša škola stáva plnohodnot-
nou,“ skonštatoval. 

Centrum voľného času sídli
na Nábreží Dr. Aurela Stodolu.
K 15. septembru bolo v jeho
krúžkoch zapísaných približne
1500 detí, pričom niektoré sú
zapísané aj vo viacerých krúž-
koch.

red.

Deti sa tešia 
z moderných ihrísk

Pobočka Centra voľného času
je už aj na Podbrezinách

Do ďalšieho roku svojej exis-
tencie vstúpila TV Liptov s no-
vým logom a novým vizuálom.
To mohli po prvýkrát vidieť diváci
počas návštevného dňa, ktorý
usporiadala televízia pre svojich
divákov pri príležitosti jej 5. na-
rodenín.

„Plánujeme ešte ďalšie zme-
ny. V budúcnosti sa chystáme na
prechod na digitálne vysielanie,
chceme tiež rozšíriť vysielaciu
štruktúru o dokumentárne filmy
a hudobné programy,“ prezradil
riaditeľ TV Liptov Peter Bestvina. 

TV Liptov začala so skvalitňo-
vaním svojho vysielania od roku

2008, keď v nej došlo k perso-
nálnym zmenám. Program sa
zatraktívnil, zdynamizoval a vďa-
ka manažmentu televízie sa
skvalitnil až do dnešnej podoby.

Piate výročie vzniku TV Lip-
tov prišli počas návštevného
dňa osláviť do priestorov mest-
skej televízie desiatky divákov.
Vyskúšali si prácu moderátorov,
redaktorov, kameramanov či
technikov. Deťom zamestnanci
TV spestrili deň bohatým pro-
gramom, súťažami a hrami, na
oslave nechýbala ani narodeni-
nová torta.

v.

Televízia Liptov oslavovala

Samospráva rozširuje 
vybavenie detských ihrísk

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Predstavitelia Združenia
miest a obcí Liptova, Okresnej
organizácie Slovenského poľov-
níckeho zväzu v L. Mikuláši
a Liptovsko-Tatranského zdru-
ženia vlastníkov lesov adresovali
list ministrovi pôdohospodár-
stva, životného prostredia a re-
gionálneho rozvoja Slovenskej
republiky Zsoltovi Simonovi.

Ministrovi navrhujú riešenie
aktuálnej problematiky, ktorou
je prehodnotenie početného
stavu medveďa hnedého v re-
gióne Liptova, Vysokých a Níz-
kych Tatier.

„Problematikou premnoženia
počtu medveďa hnedého sme sa
zoberali aj na nedávnom rokovaní
Združenia miest a obcí Liptova.
Na základe rokovania sme boli
splnomocnení napísať list pánovi
ministrovi a navrhnúť mu riešenie
tejto problematiky. Nechceme
dopustiť, aby bola ohrozená bez-
pečnosť obyvateľov a návštevní-
kov nášho regiónu. Medveďa
hnedého videli obyvatelia aj
v uplynulých dňoch, napríklad
v mestskej časti Demänová,“ vy-
svetlil Ján Blcháč, predseda
Združenia miest a obcí Liptova.

V liste, pod ktorým je podpí-
saný predseda ZMOLu Ján
Blcháč, predseda Okresnej or-
ganizácie Slovenského poľov-
níckeho zväzu v L. Mikuláši

Imrich Hronček a predseda Lip-
tovsko-Tatranského združenia
vlastníkov lesov Bohdan Pálka,
ministrovi navrhujú zaradiť med-
veďa hnedého medzi poľovnú
zver. „Respektíve vymedziť čas
lovu medveďa hnedého v okre-
soch L. Mikuláš, Ružomberok,
Kežmarok a Poprad v termíne
od 1. 7. do 31. 10 príslušného

roka. Zároveň odporúčame, aby
sčítanie medveďov zrealizovali
poľovnícke združenia a vlastníci
lesov v jarnom období na vnadis-
ku,“ informoval Imrich Hronček
a dodal, že všetci zainteresovaní
sú ochotní pomôcť pri riešení
tejto problematiky poskytovaním
odborných rád a argumentov.

red.

Päť škôl, ktoré pôsobia v Liptovskom Mi-
kuláši, si v tomto roku pripomína šesťdesiate
výročie svojho založenia. Práve im bola ur-
čená slávnosť Vivat Academia, ktorá sa
uskutočnila začiatkom októbra v Dome kul-
túry.

Materská škola na Ulici Československej
brigády, Základná škola na rovnomennej uli-
ci, Stredná zdravotnícka škola, Stredná od-
borná škola stavebná a Základná umelecká
škola Jána Levoslava Bel-
lu si v tomto roku pripomí-
najú šesťdesiat rokov od
svojho založenia.

„Je unikátne, že si až
päť škôl z nášho mesta
pripomína významné výro-
čie vzniku v tomto roku.
V programe podujatia Vi-
vat Academia riaditelia

predstavili jednotlivé školy od úplných za-
čiatkov až po dnešok,“ povedal Peter Mača-
la, vedúci odboru školstva a mládeže Mest-
ského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Primátor mesta Ján Blcháč ocenil pamät-
ným listom a plaketou všetky jubilujúce ško-
ly. Ocenenia spolu s ním odovzdal vicepri-
mátor Pavel Bobák a prednosta Mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši Rudolf Urbano-
vič. „Ďakujem v mene všetkých kolegov ria-

diteľov, že nám mesto ve-
novalo takúto pozornosť.
Chcem sľúbiť, že všetky
školy budú robiť iba česť
mestu, regiónu Liptov
a Žilinskému samospráv-
nemu kraju,“ povedala
Janka Profantová, riaditeľ-
ka Strednej zdravotníckej
školy. 

Stredná zdravotnícka škola a Stredná
odborná škola stavebná, ktoré sú v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-
neho kraja, dostali od svojho zriaďovateľa
pamätné listy. Odovzdala im ich Mária Ben-
deková z odboru školstva a športu Žilinské-
ho samosprávneho kraja.

Súčasťou podujatia Vivat Academia bol aj
bohatý kultúrny program. Predstavili sa
v ňom žiaci Základnej umeleckej školy Jána
Levoslava Bellu, deti z Materskej školy na
Ulici Československej brigády, báseň zare-
citovala Miroslava Durná, bývalá žiačka Zá-
kladnej školy na Ulici Československej bri-
gády. S vlastným programom vystúpili žiaci
Strednej zdravotníckej školy, Detský folklór-
ny súbor Ďumbier sa predstavil s pásmom
Murári. Bodkou za vydarenou oslavou miku-
lášskych škôl bolo vystúpenie Art Collegium
Nicolaus. red.

Drevenú lávku ponad riečku
Demänovka v mestskej časti Pa-
lúdzka opravili v uplynulých
dňoch pracovníci Verejnopros-
pešných služieb.

„V celkovej hodnote takmer
2000 eur sme vymenili drevenú
výplň, nové je aj oplotenie,“ in-
formoval Dušan Grešo, riaditeľ
Verejnoprospešných služieb
v Liptovskom Mikuláši.

Stará lávka bola v zlom stave
a nebezpečná pre množstvo
chodcov, ktorí ju každodenne

využívajú. Lávka je spojnicou
medzi západnou a východnou
časťou Palúdzky. Hoci táto in-
vestícia môže na prvý pohľad
vyzerať ako maličkosť, z hľadis-
ka bezpečnosti má veľký vý-
znam.

Radosť z vynovenej drevenej
lávky neskrývala ani obyvateľka
Palúdzky Anna Nemcová. „Sta-
rá lávka už bola nebezpečná,
dreva prehnité. Všetci ľudia sú
za túto potrebnú opravu veľmi
vďační. Lávku využívajú aj tí, kto-

rí idú na Liptovskú Maru, viacerí
tu majú aj polia,“ povedala. lm.

Ministrovi navrhli riešenie 
počtu premnožených medveďov

Školy si pripomenuli šesťdesiate výročie vzniku

Opravená lávka zvýšila bezpečnosť chodcov

Dobrovoľný hasičský zbor
v Iľanove má k dispozícii hasičs-
kú striekačku PPS 12. Mesto ju
dostalo darom od ministerstva
obrany. Ha-
sičom ju
slávnostne
o d o v z d a l i
predstavite-
lia radnice.
„Jej hodnota
je viac ako
6600 eur.
Ide o spo-
ločnú aktivi-
tu Dobrovoľ-
ného hasič-
ského zboru
v Iľanove a samosprávy. Je dob-
rý pocit vedieť, že v niektorých
našich mestských častiach sú
zapálení ľudia pre dobrovoľnú
hasičskú ochranu a hasičský
šport. Hasiči z Iľanova pravidel-
ne dosahujú na súťažiach výbor-
né výsledky. Striekačka je pre
nich aj motiváciou do ďalšej prá-
ce,“ skonštatoval Ján Blcháč. 

Dobrovoľný hasičský zbor
v Iľanove má 31 členov, z toho

desať dievčat. Družstvo mužov
obsadilo v tomto ročníku Okres-
nej hasičskej ligy druhé miesto.
V Severoslovenskej hasičskej

lige skončili iľanovskí hasiči na
siedmej priečke. Dosiahli naj-
lepšie umiestnenie spomedzi
liptovských družstiev.

„Klasická zásahová striekač-
ka, ktorú sme dostali, slúži aj na
športové účely. Využívať ju bude
naše dievčenské družstvo po-
čas sezóny,“ povedal Michal
Hampl, veliteľ Dobrovoľného
hasičského zboru v Iľanove.

lm.

Hasiči majú novú striekačku

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ



6 SPRAVODAJSTVO

Niekoľko atraktívnych podujatí zorganizovali predstavitelia mesta pre seniorov
z Liptovského Mikuláša a celého okresu. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším im
venovala radnica umelecký zážitok, návštevu poľského mesta Zywiec, úspech mali
aj hody v Iľanove. Okrem toho mali možnosť seniori zo Zywca spoznať naše mesto
a oddýchnuť si v aquaparku. „Na našich seniorov nezabúdame počas celého roka.
Spolupracujeme s nimi, stretávame sa pri rôznych príležitostiach, pravidelne spolu
zasadáme pri stretnutí Rady starších, ktorá je poradným orgánom primátora mesta.
Oni sami sú aktívni vo svojich kluboch seniorov, v rôznych organizáciách či občian-
skych združeniach,“ priblížil primátor Ján Blcháč.

Mikulášski seniori sú jedni z najaktívnejších, mesto im ponúka možnosti zapojiť
sa do organizácie rôznych podujatí. Množstvo aktivít si organizujú sami, najviac si
však vychutnávajú kultúrne a spoločenské akcie, ktoré pre nich organizuje radnica.

Na seniorov radniční nezabudli, 
zorganizovali pre nich zaujímavé podujatia

RADNICA VENOVALA SENIOROM
UMELECKÝ ZÁŽITOK

Tretia októbrová nedeľa sa v mikulášs-
kom dome kultúry niesla v znamení ľudovej
hudby, spevu a tanca. Pre viac ako 500 se-
niorov z celého liptovskomikulášskeho okre-
su zorganizovalo mesto vystúpenie profe-
sionálov z Poddukelského umeleckého ľu-
dového súboru. 

„To dnešné podujatie malo veľký
úspech. Nebolo ani príliš dlhé, bolo dyna-
mické a myslím, že každý, kto tu bol, si pri-
šiel na svoje,“ popísal primátor vystúpenie

súboru PUĽS, ktorý sa predstavil s progra-
mom Kolíska a kríž. 

„Bolo to veľmi pekné vystúpenie, odchá-
dzam plná energie a pozitívnej nálady,“ pri-
blížila návštevníčka podujatia.

PUĽS je profesionálnym umeleckým tele-
som z Prešova. Dramaturgicky sa zameriava
predovšetkým na tradície rusínov a ukrajin-
cov, ktorí žijú na východnom Slovensku.

ZYWCANIA SPOZNÁVALI 
KRÁSY LIPTOVA

Desiatky seniorov z poľského mesta Zy-
wiec, ktoré je partnerským mestom Liptov-
ského Mikuláša, spoznávalo krásy mesta
a jeho okolia.

„Svoj program začali predpoludním ná-
vštevou Thermal parku v Bešeňovej, kde sa
im počas dvojhodinového pobytu veľmi pá-
čilo,“ priblížil Miroslav Babka z kancelárie
vedenie mesta Liptovský Mikuláš.

Poľskí seniori po obede absolvovali so
sprievodkyňou Informačného centra mesta
prehliadku historického centra Liptovského
Mikuláša, počas ktorej dostali podrobné in-
formácie nielen o histórii mesta, ale aj jeho
súčasnosti. Veľkým zážitkom pre poľských
hostí bola návšteva Vrbického plesa v De-
mänovskej doline.

Počas si pripravili aj kultúrny program.
Pozrel si ho aj prvý občan Liptovského Mi-
kuláša J. Blcháč, podľa ktorého slov je spo-
lupráca s poľským mestom Zywiec veľmi ak-
tívna.

Dohoda medzi mestom Liptovský Miku-
láš a Zywiec bola podpísaná 20. júna 2008.
Zywiec je najmladším partnerským mestom
Liptovského Mikuláša.

SENIORI NAVŠTÍVILI ZYWIEC
Mikulášania z miestnych klubov seniorov

si urobili celodenný výlet do partnerského

mesta Zywiec. Mali možnosť vidieť múzeum
v zámku, pokochať sa pohľadom na kultúr-
ne pamiatky, radnica pre nich zorganizovala
aj návštevu múzea pivovarníctva vo funkč-
nom pivovare.

„Takéto podujatia majú pre našich starších
spoluobčanov veľký význam. Prostredníc-
tvom nich sa zapájajú do aktívneho spoločen-
ského života. Nadšení boli najmä z návštevy
moderného interaktívneho múzea pivovar-
níctva, kde si pochutnali aj na dobrom zy-
wieckom pive, ktoré má dlhoročnú tradíciu,“
priblížil Jozef Filip z kancelárie vedenia mesta
Liptovský Mikuláš na mestskom úrade.

Zážitok si takmer stovka seniorov odnies-
la aj z večere, počas ktorej si mohli pozrieť
vystúpenie ľudovej goralskej skupiny. V rám-
ci vzájomnej spolupráce Liptovského Miku-
láša so Zywcom navštívili aj poľskí seniori
naše mesto.

V IĽANOVE MALI HODY
Zemiakové, slivkové a jablkové hody pri-

pravili členovia Klubu seniorov v liptovskomi-
kulášskej mestskej časti Iľanovo. V progra-
me nechýbala ani veľmi zaujímavá módna
prehliadka.

Seniori z Iľanova každoročne na záver
poľnohospodárskej sezóny organizujú spo-

ločné posedenie. Toto sa nieslo v znamení
rôznych dobrôt zo zemiakov, jabĺk a sliviek.

„Naše gazdiné pre všetkých pripravia ne-
jaké prekvapenie. Takéto podujatia majú pre
nás vždy svoj význam. Posedíme pri troške
vínka, porozprávame sa a pozabávame,“
prezradil Ján Jurkovič, člen výboru Klubu
seniorov v Iľanove.

Výborným spestrením programu bola za-
ujímavá módna prehliadka. „Skúšali sme ju
dva týždne, oblečenie sme nazbierali. Sme
radi, že sa páčila. Náš klub má k sebe veľmi
blízko a každé spoločné stretnutie prežíva-
me s radosťou,“ netajila Želmíra Tatárková,
predsedníčka Klubu seniorov v Iľanove.

DVESTO SENIOROV SI PRIPOMENULO
ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Dvesto seniorov zo Starého mesta
a z Nábrežia, ktorí v tomto roku oslavujú ži-
votné jubileum, sa stretlo na tradičnom po-
sedení v Dome kultúry v Liptovskom Mikulá-
ši.

Pre seniorov od sedemdesiat rokov, ktorí
oslávili životné jubileum, pripravili posedenie
poslanci mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši z volebných obvodov Nábre-
žie a Staré mesto. „Najstaršími účastníkmi
boli štyria seniori, ktorí v tomto roku oslavujú
deväťdesiat rokov,“ prezradila Lucia Cukero-
vá, poslankyňa za volebný obvod Nábrežie.

V kultúrnom programe sa predstavil Po-
etický súbor Matice slovenskej, Erik Macko,
Ľudová hudba Folklórneho súboru Váh, kla-
viristka Želmíra Chovancová i jeden z jubi-
lantov, Vojtech Kuna. Každému z jubilantov
zablahoželal aj primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč.

„Je to jedno z tradičných podujatí, ktoré
sa uskutočňujú v októbri pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším. Pre nás je vždy milé,
keď jubilanti príjmu pozvanie a strávia prí-
jemné popoludnie. Môžeme sa s nimi po-

rozprávať i nadviazať kontakt, pretože niek-
torí boli na takomto podujatí prvýkrát,“ skon-
štatoval primátor Ján Blcháč.

„Program bol dobrý. Teší ma, že sa taká-
to tradícia udržiava a mesto nezabúda na se-
niorov,“ povedal jeden z oslávencov,
75-ročný Rudo Radovan.

Tradičné posedenie pri príležitosti osláv
životného jubilea mávajú aj občania Demä-
novej, Palúdzky, tešia sa mu i Bodičania,
obyvatelia z Andíc, Beníc aj Okoličného.

red.

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Holú trávnatú plochu sa v priebehu jed-
ného mesiaca podarilo mestu Liptovský Mi-
kuláš a Občianskemu združeniu TATRY pre-
meniť na Zelenú oázu pri vode. Do úprav
miesta určeného na relaxáciu a oddych
Podbrezinčanov sa zapojila takmer stovka
dobrovoľníkov, ruku k dielu priložili aj pra-
covníci Verejnoprospešných služieb v Lip-
tovskom Mikuláši a zamestnanci firmy Se-
menoles z Liptovského Hrádku.

„Podbreziny sú najväčšie sídlisko v na-
šom meste a doposiaľ Podbrezinčania ne-
mali veľa príležitostí, kde by mohli oddycho-
vať na slniečku, posedieť si na lavičkách, vy-

chutnať si kúsok zelene a prírody a počúvať
pritom zurčanie potoka. Breh Smrečianky
bol skvelé miesto na uskutočnenie tejto ak-
tivity, ktorá otvorila možnosti pre vytvorenie
akéhosi humanitného priestoru,“ priblížil
prvý občan mesta Liptovský Mikuláš Ján
Blcháč. 

Na pôvodnej holej ploche vysadili dobro-
voľníci 15 stromov a vyše 470 sadeníc kro-
vín. V zelenej oáze vyrástli lavičky a štyri ná-
učné tabule. V blízkosti sa nachádza základ-
ná škola, vďaka umiestneným náučným ta-
buliam a lavičkám tu vznikol priestor pre
vzdelávanie škôlkarov či školákov priamo

v prírode.
„Hodnota tohto diela je približne se-

demtisíc eur. Dobrovoľníci zo ZŠ Janka
Kráľa a z Gymnázia M. M. Hodžu či
miestnej Strednej odbornej školy poly-
technickej tu odpracovali vyše 300 ho-
dín, za čo im patrí veľká vďaka. Tento
spoločný projekt, ktorý naše občianske
združenie zrealizovalo s mestom, podpo-
rilo finančne množstvo nadácií, prispelo
aj samotné OZ Tatry z prostriedkov získa-
ných z dvojpercentnej asignácie dane,“

priblížil predse-
da OZ Tatry Ru-
dolf Pado.

P r i e s t o r
oázy zdobí aj
umelecké die-
lo – drevená
socha, ktorú vy-
pracoval jeden
z účastníkov
tohtoročného
u m e l e c k é h o
sympózia Am-
bient Exterior.
Sochu Zvesto-
vanie v uplynulých dňoch posvätil rímskoka-
tolícky kňaz Jozef Tomaga.

Projekt OZ TATRY „Zelená oáza pri vode“
finančne podporili: Nadácia Ekopolis a SHP
Harmanec a. s., v rámci programu „Úsmev
pre strom 2010“, Nadácia Dexia banky Slo-
vensko v rámci grantového programu „Zele-
né obce“, mesto Liptovský Mikuláš, ako aj
samotné OZ TATRY z prostriedkov získa-
ných z 2 percentnej asignácie dane.

lm.

Podbrezinčania majú zelenú oázu

V Základnej škole Janka Kráľa v L. Mikuláši
pripravujeme deti na život už viac ako 20 ro-
kov. Uvedomujeme si, že našou hlavnou úlo-
hou je vybaviť deti do života základnými poznat-
kami o svete okolo nás a základnými zručnos-
ťami pre to, aby v tomto svete boli úspešné. Je
to dlhodobá a tvrdá práca – pre deti i pre nás. 

Vieme, čo deťom v ich rozvoji pomáha a na-
opak, čo ich brzdí. Citlivo vnímame, ako okolitý
svet napreduje a tým prináša nové výzvy, kto-
rým budú musieť naše deti čeliť. Preto hľadá-
me nové cesty, ako deťom v ich neľahkej práci
pomôcť. 

Doteraz bol žiak skôr divákom – jeho hlav-
nou úlohou bolo pozorne vnímať a správne
chápať predkladané skutočnosti, dobre si ich
zapamätať a neskôr vedieť vymenovať. Najlep-
šie všetci žiaci naraz a rovnako. Pre život v cen-
trálne riadenom a prehľadne usporiadanom
svete to snáď stačilo, dnes však nie.

Preto chceme nášmu žiakovi dať do rúk aj
také zručnosti, ktoré doteraz neboli toľko v po-
predí – samostatnosť pri riešení úloh, schop-
nosť komunikácie v tíme, premyslené uplatňo-
vanie tvorivosti a ďalšie. 

Cestou, ako si také zručnosti osvojiť je prá-
ve projektové vyučovanie. Ukázalo sa však, že
ak chceme potenciál projektového vyučovania
využívať lepšie, bude potrebné v našej škole
dosť vecí doplniť i zmeniť.

Príležitosťou, ako to dosiahnuť i pri obme-
dzených zdrojoch, bolo využiť zdrojov, vyčle-
nených Európskou úniou. Významne nám
v tom pomohla realizácia projektu s názvom
„Zavedenie projektového vyučovania v Základ-
nej škole Janka Kráľa“, financovaného z Eu-
rópskeho sociálneho fondu a Štátneho roz-
počtu SR v rámci Operačného programu
Vzdelávanie. Celkové oprávnené výdavky pro-
jektu na realizáciu aktivít projektu predstavujú
sumu 64 008,84 EUR, pričom Ministerstvo
školstva SR poskytne základnej škole nená-
vratný finančný príspevok do výšky 

95 % celkových oprávnených výdavkov, t. j.
60 808,40 EUR. Zriaďovateľ, Mesto Liptovský
Mikuláš poskytne škole zvyšných 5% v sume
3 200,44 EUR.

Samotný projekt sme realizovali v rokoch
2009 až 2010. V tomto období sme si popri
príprave učiteľov a pedagogických nástrojov
rozpracovali a vykonali tiež pilotné projektové
vyučovania na prvom i druhom stupni. 

Vďaka tomu môžeme v ďalšom období
v projektovom vyučovaní pokračovať a využívať
ho ako jednu z dôležitých foriem výučby v na-
šej škole. Výhodou je, že pri tomto prístupe sa
žiak môže stretávať s projektovým vyučovaním
prakticky po celých 9 rokov, kedy navštevuje
základnú školu.

Žiak vníma prácu na projekte ako zábavný
experiment. So svetom okolo, so svojím po-
znávaním jeho súvislostí a faktov. Je spojený
s mnohými pocitmi, je plný prekvapení a zaují-
mavostí… 

Pri práci na projekte učiteľ získava dostatok
podnetov a podkladov k objektívnemu hodno-
teniu výkonov žiaka. Má vierohodný obraz
o jeho napredovaní a rozvoji. Môže tak priro-
dzenou cestou odhaliť prípadné nedostatky
a naprojektovať postupy ich odstránenia.

Projektové vyučovanie je rušnejšie, tvorivej-
šie a živšie ako tradičná výučba. Práca je pre
žiaka zábavnejšia, čerpá z nej nielen poznatky,
ale i radosť a uspokojenie. 

Ide o to, že život nie je usporiadaný do
predmetov, ako v škole. Je sledom rôznoro-
dých situácií, do ktorých sa človek dostáva
a ktoré prežíva či dokonca rieši. Každá situácia
má svoj kontext, svoju tému. Preto projektové
vyučovanie riešime tematicky, v niekoľkých
predmetoch naraz.

V minulom školskom roku naši najmenší
takto absolvovali „Dobrodružnú cestu za po-
znaním so strašidielkami“. Postupne riešili
témy ako „Strašidielka uspávajú prírodu“,
„Chodíme a jazdíme bezpečne“, „Mikuláš
u Strašidielok“, „Strašidielka zachraňujú príro-
du“ a mnohé iné.

Od piateho ročníka bol do projektového vy-
učovania postupne začleňovaný iný spôsob or-
ganizácie výučby, bližší tomu, čo žiak prežíva
v živote mimo školy. 

Pri tvorbe projektových tém v 5. ročníku
sme využili bohatú históriu nášho mesta a od-
kaz významných rodákov budúcim generá-
ciám. Počas celého školského roka žiaci pra-
covali na projektovej téme „Po stopách dejín
Liptovského Mikuláša“. Tému riešili súčasne
vo viacerých predmetoch – napríklad v dejepi-
se, slovenskom jazyku, angličtine, geografii
i ďalších predmetoch.

Odozvy na projektové vyučovanie od žiakov
sú zatiaľ pozitívne. V ďalšom období sa sústre-
díme na ďalšie využívanie projektového vyučo-
vania tiež v kontexte vyhodnocovania jeho
efektívnosti a osohu pre ďalší vzdelanostný
rast žiakov. Meradlom nášho úspechu je totiž
najmä schopnosť našich žiakov pokračovať
v ďalšom vzdelávaní a neskôr ich spôsobilosť
prevziať na seba zodpovednosť za rozvoj celej
spoločnosti.

PaedDr. Július Lichardus
riaditeľ školy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ.

Projektové vyučovanie – učenie bližšie k životu

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Keďže v riadnom hracom
čase gól nepadol, na rad prišli
strely zo značky pokutového
kopu. V nich boli úspešnejší Mi-

kulášania, ktorí tak postupom
do štvrťfinále Slovenského po-
hára prepísali klubovú históriu.

„Priznám sa, že pred stretnu-
tím s Banskou Bystricou som
mal obavy. Máme veľa zrane-
ných hráčov, nevedel som, ako
zápas zvládneme. Deň pred zá-
pasom sa nám navyše stala veľ-
mi nepríjemná udalosť – naši
hráči Libič a Starší mali vážnu
dopravnú nehodu a do konca
jesennej časti už nebudú k dis-
pozícii, čo nás veľmi mrzí. Aj
touto cestou chcem chlapcom
zaželať čo najrýchlejšie uzdra-
venie. Práve kvôli vyššie spomí-

naným dôvodom si o to viac ce-
níme tento historický úspech,
ktorým je postup medzi osem
najlepších tímov v Slovenskom

pohári. Hráčom by som chcel
poďakovať za to, že sa v zápase
zomkli a trénerom za to, že ich
dokázali namotivovať a určili
správnu taktiku. Veľká vďaka
patrí aj našim fanúšikom, ktorí
nás chodia povzbudzovať v hoj-
nom počte a sú našim dvaná-
stym hráčom,“ skonštatoval Ru-
dolf Urbanovič, prezident Mest-
ského futbalového klubu Tatran
Liptovský Mikuláš, ktorý si mys-
lí, že nerozhodný výsledok
v riadnom hracom čase bol
spravodlivý. 

„Herne sme neťahali za krat-
ší koniec, i keď si Banská By-

Hokejbalová pozvánka
Po štyroch rokoch je v tejto sezóne Liptovský Mikuláš opäť

účastníkom hokejbalovej extraligy. Medzi dvanástimi účastníkmi
je naším reprezentantom Mestský hokejbalový oddiel Liptovský
Mikuláš, ktorý svoje zápasy hráva v hokejbalovom areáli na Pod-
brezinách.

Program najbližších zápasov: 
20. novembra o 13:00 hod: Liptovský Mikuláš – Skalica. 
21. novembra o 13:00 hod: Liptovský Mikuláš – Ružinov. 
27. novembra o 13:00 hod: Liptovský Mikuláš – Nitra.

red.

NA POHÁR 
SO ŽILINOU ZADARMO!

Vo štvrťfinále Slovenského pohára
privíta Mestský futbalový klub Tatran
Liptovský Mikuláš na domácom trávni-
ku aktuálneho účastníka Ligy majstrov
a päťnásobného slovenského majstra,
MŠK Žilina. Fanúšikovia budú mať na
tento zápas, ktorý sa na štadióne
v Okoličnom v stredu 10. novembra

začne o 14:00 hod, vstup zadarmo.
Na zápas pozýva Ing. Ján Blcháč, PhD, primátor mesta

Liptovský Mikuláš.

Senzačný postup v Slovenskom pohári, 
Mikulášania si vo štvrťfinále zahrajú so Žilinou!

strica možno vytvorila viac šan-
cí, ale naša obrana fungovala
zodpovedne. V penaltovom roz-
strele stálo šťastie na našej stra-
ne – chlapci kopali veľmi razant-
ne a presne, brankár Šavol chy-
til dva pokusy súpera. Takže si
myslím, že sme postúpili zaslú-
žene.“

MFK Tatran Liptovský Mi-
kuláš – FK Dukla Banská By-
strica 0:0

na pokutové kopy 4:2 - do
štvrťfinále Slovenského pohára
postúpil Liptovský Mikuláš

Pokutové kopy: Pečovský
– 0:1, Šupej – 1:1, Uškovič
– 1:2, Kapláň - 2:2, Adámik
– 2:2, Bezák – 3:2, Pich – 3:2,
Helbich - 4:2.

Liptovský Mikuláš: Šavol
– J. Pekár, Kandera, Kapláň,
Šupej – V. Helbich, Rezer, M.
Bezák, V. Šlosár (87. Pastva)
– Virgala (89. Maťko), M. Babic
(79. Škrobák).

ČAKÁ NÁS 
AKTUÁLNY ÚČASTNÍK

LIGY MAJSTROV!
V Bratislave sa uskutočnilo

žrebovanie dvojíc, ktoré na
seba narazia vo štvrťfinále.
Mestský futbalový klub Tatran

Liptovský Mikuláš si zmeria sily
s MŠK Žilina. Účastníka prestíž-
nej Ligy majstrov určite netreba
podrobne predstavovať. Náš
klub na žrebovaní zastupoval
generálny manažér Milan Bez-
ák. Čo hovoria zástupcovia klu-
bu na žreb?

Milan Bezák (generálny
manažér): „Žilina, ktorá je
účastníkom Ligy majstrov, je pre
nás atraktívnym súperom. Štvrťfi-
nále Slovenského pohára so Žili-
nou je ďalším úspechom futbalu
v Liptovskom Mikuláš a zároveň
výzvou. Samozrejme, že na do-
máci zápas sa chceme čo naj-
zodpovednejšie pripraviť aj po
organizačnej stránke, aj keď Žili-
na má kultivovaných fanúšikov.
Očakávame veľa divákov.“

Martin Pohlod, výkonný
riaditeľ: „Táto skvelá informácia

ma zastihla na ceste zo Žiliny,
kde som bol na rade ohľadne
Tipsport ligy, do ktorej sme sa
opäť prihlásili. Zhodou okolností
aj v tejto súťaži sa stretneme so
Žilinou. Teším sa na tento zá-
pas, na môjho vynikajúceho ka-
maráta a taktiež úspešného fut-
balistu Pištu Zošáka. Je čas te-
šiť sa, tak sa tešme všetci v Lip-
tovskom Mikuláši.”

Pavol Strapáč (tréner): „Je
to najsilnejší súper v republike.
Pre divákov to bude nepochyb-
ne atraktívny zápas a pre hráčov
vyskúšanie si vlastných síl. Bu-
deme sa snažiť podať čo najlep-
ší výkon a najmä na domácom
trávniku favorita zo Žiliny čo naj-
viac potrápiť. Liptovský Mikuláš
čaká veľký futbalový sviatok. Ve-
rím, že nás príde povzbudiť čo
najviac divákov. Navyše, nikde
nie napísané, že nemôžeme
uspieť.“ 

Marek Kandera (kapitán):
„Budeme radi, že privítame ta-
kého kvalitného súpera, akým
Žilina nepochybne je. Zároveň
si uvedomujeme, že nás čaká
nesmierne ťažký dvojzápas.
Pevne verím, že mužstvo, ktoré
hrá v skupinovej fáze Ligy majs-
trov, priláka na náš štadión čo

najviac divákov. Chceme doká-
zať, že aj s takým súperom, ako
je Žilina, vieme hrať pekný fut-
bal.“

DARÍ SA IM AJ 
V LIGOVEJ SÚŤAŽI

Aj napriek vyššie spomínanej
veľkej maródke v kádri Mikulá-
šania úspešne reprezentujú aj
v prvoligovej súťaži. Po štrnás-
tich kolách im v dvanásťčlen-
nom pelotóne patrila výborná
štvrtá priečka.

Tatran si na domácom trávni-
ku poradil s Lučencom (4:1).
V nasledujúcom kole ho 2:0 na
domácom trávniku porazil Dol-
ný Kubín. Tatranu po najtesnej-
šom víťazstve vyšiel reparát
v domácom stretnutí s Micha-
lovcami.

www.mfktatran.sk

September môžeme v Mestskom futbalovom klube Tatran
Liptovský Mikuláš pokojne označiť za historický. Hráči Mest-
ského futbalového klubu Tatran Liptovský Mikuláš postúpili
po penaltovom rozstrele do štvrťfinále Slovenského pohára.
Zdolali účastníka Corgoň ligy, Duklu Banská Bystrica!

Foto: www.mfktatran.sk

Foto: www.mfktatran.sk
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Nová predajňa ALPINUS 
ponúka značky: 

U NÁS NÁJDETE KVALITU
ZA PRIJATEĽNÉ CENY
U NÁS NÁJDETE KVALITU
ZA PRIJATEĽNÉ CENY

Nová predajňa ALPINUS 
ponúka značky: 

•Milo
•Northland
•Moira
•Progress
•Scarpa
•Kefas

•Milo
•Northland
•Moira
•Progress
•Scarpa
•Kefas

Prevádzka: JASNA SHOPPING CITY, Garbiarska 695, 031 01 L. Mikuláš
Monika Urbanová, mob.: 0907/ 030 465, e-mail: urban@a-panter.sk

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

• banky
• pobočka 

• služby advokátskej kancelárie
• stávkové kancelárie

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 

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ

PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

T. Vansovej 1319
(Rachmaninovo nám.)
Liptovský Mikuáš
Mobil: 0905 523 731
Mobil: 0911 523 731
tel./fax: 044 / 552 35 55

offi  ce@euro-mont.skwww.euro-mont.sk

ŽIADNE PREKVAPENIA - ŽIADNE ZĽAVY
STÁLE NAJNIŽŠIE CENY

VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE 
BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

OKNÁ • DVERE
• TIENIACA TECHNIKA - MALOOBCHOD, VEĽKOOBCHOD
   (ŽALÚZIE, ROLETKY, SIEŤKY, MARKÍZY)
• ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
• ZATEPĽOVANIE BUDOV
• PRENÁJOM LEŠENIA

Z
Á

RUKA

  K V A L I T
Y

Info-
linka

08001
44528

Vážení ob-
čania, všetky
svoje podnety
a otázky týkajú-
ce sa mestskej
s a m o s p r á v y
môžete adreso-
vať zamestnan-
covi Mestské-
ho úradu v L.
Mikuláši na
bezplatnej info-
linke, na ktorú
sa dovoláte
z Vašej pevnej
telefónnej linky
nášho mesta
v čase od 7.30
do 15.00 hod.
Radi Vám zod-
povieme na
Vaše otázky
a prijmeme
Vaše postrehy
a podnety ohľa-
dom samosprá-
vy.
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Za posledné štyri roky sa naše mesto stalo centrom kultúr-
neho a spoločenského diania v strednom Liptove. Svedčí
o tom prílev návštevníkov, ktorí si k nám chodia na rôzne spo-
ločenské akcie po zážitky, zábavu a oddych. Obyvatelia Lip-
tovského Mikuláša majú množstvo príležitostí na spoločenské
vyžitie, radnica pravidelne pripravuje či už tradičné podujatia,
oslavy výročí alebo príležitostné podujatia. Ľudia z blízkeho
okolia a celého regiónu sa každoročne môžu zabaviť a po-
chutnať si na tradičných jarmočných dobrotách počas zimné-
ho Mikulášskeho jarmoku a letných Stoličných dní, kde sa
môžu nasýtiť tradíciou, farbami a vôňami. Obľúbenými sa stali
aj podujatia Mikulášskeho leta, ktoré baví návštevníkov hud-
bou, tancom a kultúrnymi zážitkami. Navštevované býva podu-
jatie Mosty Gesharim, ktoré sa pravidelne koná v synagóge.
K Mikulášskemu letu tento rok pribudla dokonca aj Mikuláš -
ska jar a Mikulášska jeseň, keď sa doslova každý týždeň mohli
záujemcovia vybrať na rôzne podujatia z pestrej palety kultúr-

Mesto sa stará o spoločenské vyžitie Mikulášanov

Letokruh Martina Rázusa priniesol cyklus duchovných, 
kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít v období od
8. augusta 2007 (70. výročie smrti Rázusa v Brezne) do

18. októbra 2008 (120. výročie narodenia Rázusa vo Vrbici).

Na kolesách proti rakovine sa prvýkrát konalo 
v Liptovskom Mikuláši v roku 2007.

Mosty Gesharim s Halinou Pawlowskou 
navštívili v roku 2007 stovky divákov.

Celoslovenské oslavy 160. výročia Žiadostí 
slovenského národa v roku 2008 sa konali 
za účasti vrcholných predstaviteľov krajiny.

Mikulášsky jarmok v roku 2008 oživil na námestí 
mikulášsky domček.

Stoličné dni v roku 2008 navštívil 
aj prezident Ivan Gašparovič.

Počas osláv 150. výročia narodenia Aurela Stodolu 
v roku 2009 sa konal cyklus podujatí – spomienková 

slávnosť, inaugurácia poštovej známky, výstava aj seminár.
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nych, športových či spoločenských akcií. Pre milovníkov diva-
delníctva je tu tradične Belopotockého Mikuláš, ktorý si v mi-
nulom roku pripomenul 35. výročie. Mesto nezabúda ani na
ocenenia významných rodákov, osobností Liptovského Miku-
láša či odovzdanie cien športovcov roka a pri týchto príležitos-
tiach organizujú pracovníci z mestského úradu akcie s pe-
strým programom. Námestie osloboditeľov sa každé leto stá-
va priestorom pre matky a ich Míľu pre mamu, svoje miesto na
zábavu tu nachádzajú celé rodiny s deťmi počas aktivít pripra-
vených na oslavu Dňa rodiny. Príležitosť na spoločenské vyži-
tie majú aj obyvatelia obcí, kde si pripomínajú výročia ich za-
loženia alebo prvej písomnej zmienky. Na námestí oslavujú
Silvester stovky Mikulášanov aj turistov. 

S blížiacim sa koncom tohto roka vám prinášame prehľad
najzaujímavejších kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré
mesto zorganizovalo za uplynulé štyri roky. red.

Foto: archív MsÚ

intenzívnejšie, ako v predchádzajúcom období

Radnica zorganizovala v máji 2010 celoštátne oslavy
65. výročia víťazstva nad fašizmom na Háji Nicovô. 

Slávnosti pokračovali aj na námestí.

Na školských MS ISF v roku 2010 
sa zúčastnili súťažiaci z 26 krajín.

Potvorka – prehliadka tvorivosti detí a pedagógov 
materských škôl z celého Liptova oslávila 

v tomto roku jubilejný 10. ročník.

Na tohtoročnom švábkafeste si na kulinárskych 
špecialitách zo zemiakov pochutnali tisícky ľudí.

Radnica oživila vo februári 2010 fašiangové tradície.

V Liptovskom Mikuláši sa v roku 2009 konali 
celoslovenské oslavy 5. výročia vstupu do EÚ 

za účasti štátnych predstaviteľov.

Street music night mala taký úspech, že sa mesto 
rozhodlo podujatie organizovať pravidelne.
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Kto vyhral lístky 
na koncert?

V minulom čís-
le nášho mesač-
níka sme pre vás
pripravili súťaž
o lístky na kon-
cert legendárnej
skupiny Elán. Pý-
tali sme sa vás,
po koľkých ro-
koch vystúpi
Elán v Liptove.

Správna odpoveď bola, že po štrnástich. 
Vladimír Bátik, dlhoročný priateľ čle-

na Elánu Vaša Patejdla, vyžreboval
dvoch šťastných výhercov, ktorí získali
po dva lístky na tento jedinečný koncert.
Sú nimi Miriam Tomanová zo Žiarskej
ulice v Liptovskom Mikuláši a Radúz Lo-
renčík z Nábrežia 4. apríla v Liptovskom
Mikuláši. Srdečne blahoželáme!

v piatok 12. novembra 

o 18.00 hod. na zimnom štadióne. 

Predpredaj lístkov v Informačnom centre mesta.

Novembrová KVAPKA KRVI
11. novembra 2010 

od 8.00 – 12.00 hod.
môžu dobrovoľní darcovia krvi 

darovať krv
v priestoroch Mestského úradu

v Liptovskom Mikuláši
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GRATULUJEME 
K ŠESŤDESIATKE!

V týchto dňoch sa poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky, poslanec Žilinského samosprávneho kraja
a niekdajší primátor mesta Liptovský Mikuláš ALEXAN-
DER SLAFKOVSKÝ dožíva významného životného jubi-
lea 60-tych narodenín.

Počas svojho pôsobenia v primátorskom kresle
(r. 1990 – 1994, 1998 – 2002, 2003 – 2006) mal mož-
nosť riadiť agendu mesta, za čo mu srdečne ďakujeme
a tešíme sa, že môžeme zodpovedne pokračovať v jeho
diele. V zodpovednej pozícii poslanca Národnej rady Slo-
venskej republiky, ktorá je súčasťou vládnej koalície, mu
pri príležitosti šesťdesiatin želáme, aby sa mu darilo byť
z tejto pozície mestu čo najviac nápomocný. Je to jeho
zodpovednosť voči voličom, ktorí mu dali mandát. Gratu-
lujeme mu a prajeme veľa zdravia, šťastia a životnej,
osobnej i rodinnej pohody. 

Vedenie mesta Liptovský Mikuláš

Od narodenia Aloisa Lutonského, ja-
skyniara, turistu, lyžiara, ochrancu prírody,
horolezca, riaditeľa Múzea Janka Kráľa v
Liptovskom Mikuláši uplynie 4. novembra
2010 stopäť rokov. Po príchode na Slo-
vensko, ktoré si hneď zamiloval, sa začal venovať propagovaniu
turistiky a jaskyniarstva, lyžovaniu a horolezectvu. Od roku 1923
sa stal objavovateľom a sprístupňovateľom jaskýň (Demänovská,
Belianska, Jasovská, Domica). Organizoval stavby a rekonštruk-
cie tatranských chát a turistických chodníkov, zreorganizoval Zbor
tatranských vodcov z povolania. Ako tajomník Tatranskej komisie
Klubu slovenských turistov a lyžiarov (1939 – 1946) výrazne pri-
spel k rozvoju pôsobnosti záchrannej služby, jaskyniarstva a vyty-
čovaniu chodníkov v Tatrách. K rozmachu lyžovania prispel aj ako
tajomník organizačného výboru Majstrovstiev sveta v klasickom ly-
žovaní v roku 1935 vo Vysokých Tatrách, či ako jeden z hlavných
organizátorov Veľkej ceny Demänovských jaskýň, najstarších pre-
tekov v alpskom lyžovaní na Slovensku. Z jeho iniciatívy boli posta-
vené lanovky na Lomnický štít a na Chopok. V roku 1948 sa spo-
lupodieľal na organizácii celoslovenskej Horskej služby v Jasnej.
Bol priekopníkom každoročne vydávanej a inovovanej brožúry In-
formátor Vysokých Tatier, šéfredaktorom časopisu Krásy Slovens-
ka. Znalosť terénu Nízkych Tatier využil počas Slovenského národ-
ného povstania ako rozviedčík 1. československej armády na Slo-
vensku. Pričinil sa o výstavbu dôstojného vojnového cintorína obe-
tiam bojov o Liptovský Mikuláš na výšine Háj-Nicovô. V roku 1955
prispel k založeniu Galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši,
spolupracoval aj pri vzniku Múzea Janka Kráľa, kde bol v rokoch
1963 – 1969 riaditeľom. Bol nestorom slovenskej turistiky a ešte
v staršom veku sa venoval sprievodcovskej činnosti, propagoval
rozvoj cestovného ruchu v Tatrách. V roku 1932 spolu s Otakarom
Štáflom začal realizovať projekt Symbolického cintorína pod Os-
trou pri Popradskom Plese. Jeho motto je „Mŕtvym na pamiatku,
živým na výstrahu“. Zomrel vo veku 91 rokov. Tatrám patrila jeho
duša a pod Tatrami našlo večný pokoj jeho telo. Je pochovaný na
vrbickomikulášskom cintoríne. V našom meste je po ňom pome-
novaná ulica (nová zástavba rodinných domov pri priehrade Lip-
tovská Mara v Palúdzke). Mgr. Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI LIPTOVSKÍ DEJATELIA

LUTONSKÝ Alois
jaskyniar, turista, lyžiar, ochranca prírody,
horolezec, riaditeľ Múzea Janka Kráľa
* 4. 11. 1905 Bílavsko na Morave
† 14. 7. 1997 Liptovský Mikuláš

Predaj prebytočného majetku
Mesto L. Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné súťaže na

predaj prebytočného majetku mesta. Bližšie informácie
o objektoch a súťažných podmienkach sú zverejnené na
úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta
www.mikulas.sk a na internetovej stránke Bytového podniku
www.bplm.sk. Ďalšie info na tel. 0918 888 735 (Bc. Kollár)

Blíži sa chrípkové obdobie
Chrípka má v našich podmienkach sezónny charakter.

Na základe dlhoročných sledovaní sa prvý, obvykle mierny
nárast ochorení, očakáva v decembri. V priebehu januára
sa počet ochorení postupne zvyšuje a v priebehu februára
epidémia chrípky vrcholí. Chrípka je akútne vírusové ocho-
renie, ktoré môže vyvolať vážne zdravotné problémy (kom-
plikácie) predovšetkým u rizikových skupín (deti, starí
a chronicky chorí ľudia). 

Ako sa pred chrípkou chrániť?: 
Trvale udržiavať dobrú odolnosť organizmu a to zdravým život-

ným štýlom:
• správny režim práce a odpočinku,
• zdravá výživa s dostatočným príjmom ovocia a zeleniny,
• primeraná pohybová aktivita (30 minút – 1 hod. denne), 
• život bez rizikových faktorov ako je fajčenie, alkohol a pod.

V prípade ochorenia ostať doma (pomôžeme ostatným, aby
od nás neochoreli).

Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí sú chorí.
Vyhýbať sa davom ľudí alebo masovým zhromaždeniam.
Pri kýchaní alebo kašľaní si zakryť nos a ústa papierovou

vreckovkou. Vreckovku po použití odhodiť do smetí.
Ruky si často umývať mydlom a vodou aspoň 20 sekúnd, naj-

mä po kašľaní a kýchaní. Účinné môžu byť aj čistiace prostriedky
na ruky s obsahom alkoholu. Nechytať si oči, nos, ústa – možný
nepriamy prenos.

Časté čistenie tvrdých povrchov, ako sú kľučky na dverách
s použitím bežných čistiacich prostriedkov. 

Potvrdenie siete „chrípkových priateľov“ – priateľov a príbuz-
ných, ktorí vám v prípade, že ochoriete môžu pomôcť.

O terapii (liečbe), príp. hospitalizácii (umiestnení) chorého
v zdravotníckom zariadení rozhodne ošetrujúci lekár.

Zdravé mesto

Vízie mladých architektov
seminár a otvorenie výstavy

10. 11. 2010 o 14. hodine 
prízemie Mestského úradu v L. Mikuláši

OZNAM 
DETSKÝCH 

JASLÍ
od 24. 12. 2010

do 2. 1. 2011
BUDÚ 

DETSKÉ
JASLE 

ZATVORENÉ.
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORA-

DENSTVA A PREVENCIE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
v spolupráci so

STREDNÝMI ŠKOLAMI

Vás pozýva na

VIII. BURZU INFORMÁCIÍ 
O STREDNÝCH ŠKOLÁCH
A ZAMESTNÁVATEĽOCH

ktorá sa uskutoční dňa

30. 11. 2010 v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod.

v priestoroch DOMU KULTÚRY, 
HOLLÉHO 4, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Prezident SR 
v Liptovskom Mikuláši

V pondelok 15. 11. 2010 navštívi Liptovský Mikuláš prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Počas krátkej návštevy
slávnostne otvorí novozrekonštruované priestory ZŠ J. Kráľa
na Podbrezinách, pozdraví obyvateľov Podbrezín a o 17:00 hod.
sa stretne v Dome kultúry s občanmi nášho mesta. Súčasťou
spoločenského večera bude aj bohatý kultúrny program a uvede-
nie publikácie Čistý stôl do života.

Oslavy
Oslavy 5. výročia odhalenia pamätnej tabule 

bývalým príslušníkom VTNP-PTP 1948-54 
a 21. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu

17. 11. na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši

PROGRAM:
14.00 hod. koncert Mestského dychového orchestra

14.30 hod. slávnostné zhromaždenie občanov

Komunálne voľby 2010 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím

č. 225/2010 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

V našom meste budeme v komunálnych voľbách vo 8 voleb-
ných obvodoch voliť 25 poslancov mestského zastupiteľstva
a primátora mesta. Voľby sa konajú v jeden deň na celom území
Slovenskej republiky. Primátor mesta určil v jednotlivých mest-
ských častiach celkom 31 volebných okrskov a volebných miest-
ností. Voľby sa uskutočnia v čase od 7.00 do 20.00 hod.

Kandidátne listiny, z ktorých si budeme vyberať budúcich
poslancov, predložili 2 koalície, 8 politických strán a 12 nezávi-
slých kandidátov. Celkovo si budeme vyberať z 86 kandidátov na
poslancov a 4 kandidátov na primátora.

Do 2. novembra 2006 bolo každému voličovi zapísanému
v zozname voličov doručené oznámenie o čase konania volieb,
volebnom okrsku a mieste, kde môže voliť. Voliť môžu len obča-
nia s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš, v obvode
svojho okrsku, pričom voličom môže byť aj cudzinec, ktorý má
trvalý pobyt v obvode okrsku. Ak by sa volič zdržiaval počas vo-
lieb mimo miesta svojho trvalého pobytu, nemôže volebný akt
uskutočniť. Z tohto dôvodu nie je možné pri týchto voľbách voli-
čom vydávať voličská preukazy. 

Občania, ktorí sú podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona
č. 454/2004 Z.z. prihlásení na trvalý pobyt: Mesto Liptovský Mi-
kuláš, sú zapísaní vo voličskom zozname v okrsku č. 2 a voliť
môžu voliť v budove Gymnázia M. M. Hodžu. 

Volič, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov ne-
môže dostaviť do volebnej miestnosti v čase volieb, môže požia-
dať okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapí-
saný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. To sa uskutočňuje
prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Prípadné ďal-
šie informácie je možné získať na telefónnych číslach: 5565
264, 5565 260. 

Žiadame občanov, ktorí nedostali oznámenie o čase a mieste
konania volieb v horeuvedenom termíne, aby sa vo vlastnom zá-
ujme obrátili na evidenciu obyvateľov v Mestskom úrade v Liptov-
skom Mikuláši v Centre služieb občanom mesta
(tel. 5565171), čím sa vyhnú prípadným problémom pri voľbách
a napomôžu odstrániť nezrovnalosti v zoznamoch voličov. 

Viac informácií ohľadom komunálnych volieb, vrátane jedno-
tlivých kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a pri-
mátora mesta nájde občan na mestskej webovej stránke
www.mikulas.sk/samospráva/voľby 2010/voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí .

PhDr. Jozef Fiedor
Vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

študentské “mecheche”

Zdenka Predná
Program:

18.11.
 17,00

VystúpeniE študentov stredných škôl

Dom kultúry LM

S podporou primátora Jána Blcháèa
Odovzdanie klubovne Klubu mladých

Odovzdanie ocenení 
CENA MESTA a CENA PRIMÁTORA

sa uskutoční
16. novembra 2010 o 18.00 hodine 
v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši
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Pri objednávaní inzercie v informačnom mesačníku MIKULÁŠ sú pre rok 2010 stanovené ceny inzercie:

Samostatná vkladačka 0,08 eur

Pri objednaní inzercie iného rozmeru, ako sú vyššie uvedené, je stanovená cena inzercie (plnofarebná) na 1,33 eur/cm2, 
pričom sa plocha zaokrúhľuje smerom nahor. Čiernobiela resp. jednofarebná na 0,80 eur/cm2, 

pričom plocha sa zaokrúhľuje smerom nahor. 

Zľavy pri dlhodobej objednávke: Opakovanie 3x – 10%, Opakovanie 6x – 20%, Opakovanie 12x – 30%

CENNÍK INZERCIE 
v informačnom mesačníku MIKULÁŠ na rok 2010

Farba (plnofarebná) EUR

1 strana – rozmer 248x182 mm 597,49
1/2 strany – rozmer 124x182 mm, alebo 248x91 mm 298,74
1/4 strany – rozmer 124x91 mm 149,37
1/8 strany – rozmer 62x91 mm 82,98
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm 37,34

ČB – dvojfarebná, neutrál EUR

1 strana – rozmer 248x182 mm 331,93
1/2strany – rozmer 124x182, alebo 248x91 mm 182,56
1/4strany – rozmer 124x91 mm 82,98
1/8strany – rozmer 62x91 mm 51,45
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm 19,91
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30. 9. 2010 o 01.00 hod.
mestská polícia prostredníc-
tvom kamerového systému zisti-
la, že B. V. zo Zvolena lezie na
stĺp verejného osvetlenia, pri-
čom poškodil verejnú zeleň
a kvety v kvetináčoch v okolí ve-
rejného osvetlenia. Menovaný
svojím konaním porušil čl. 11
ods. 5 písm. a, Všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta Lipt.
Mikuláš č. 6/2007. Prípad po
zadokumentovaní bol v zmysle
§ 60 ods. 3 písm. d, zákona
o priestupkoch odovzdaný Ob-
vodnému úradu na správne ko-
nanie.

30. 9. 2010 o 02.04 hod.
na mestskú políciu bolo telefo-
nicky oznámené, že na Nábreží
Dr. A. Stodolu pri objekte Pošty
horí osobné motorové vozidlo
zn. VOLVO, LM 206 BU, ktoré-
ho majiteľ je J. L. z Lipt. Mikulá-
ša. Požiar vozidla zahasil Hasič-
ský a záchranný zbor Lipt. Mi-
kuláš. Pre dôvodné podozrenie
z poškodzovania cudzej veci
podľa § 245 Trestného zákona
objasňovanie prípadu na mieste
prevzalo Obvodné oddelenie
Policajného zboru.

3. 10. 2010 o 11.30 hod.
prostredníctvom kamerového
systému mestskej polície sme
zistili, že D. B. z Lipt. Mikuláša
a M. P. z Levíc obaja 13-roční
povyhadzovali komunálny od-
pad z pristavených smetných
nádob na ul. Priebežná. Tým,
že znečistili verejné priestran-
stvo sa dopustili priestupku pro-
ti verejnému poriadku podľa §
47 ods. 1 písm. d, zákona
o priestupkoch. Prípad bol od-
ložený podľa § 60 ods.3 písm.
a, citovaného zákona, o konaní
maloletých boli vyrozumení ro-
dičia.

6. 10. 2010 o 18.11 hod. na
mestskú políciu bolo telefonic-
ky oznámené, že dňa 5. 10.
2010 počas prechádzky so

psom napadli N. V. z Lipt. Miku-
láša dva voľne sa pohybujúce
psy. Mestská polícia prevere-
ním oznámenia zistila, že maji-
teľom voľne pohybujúcich sa
poľovníckych psov je E. B.
z Lipt. Mikuláša. Pre porušenie
čl. 6 ods.1 písm. e, VZN mesta
Lipt. Mikuláš č. 4/2009, kto-
rým sa ustanovujú podrobnosti
o vodení psov na verejných
priestranstvách, bola majiteľovi
psov uložená bloková pokuta.

7. 10. 2010 o 21.01 hod.
mestská polícia bola požiadaná
o asistenciu v súvislosti s preve-
rením obavy o manžela (od
4. 10. 2010 nezvestný). Po
odomknutí bytu na ul. Borbiso-
va bol nájdený 53-ročný M. T.
z Lipt. Mikuláša bez známok ži-
vota. Do bytu bola prizvaná
Rýchla zdravotnícka služba
a objasňovanie prípadu prevza-
lo Obvodné oddelenie Policaj-
ného zboru Lipt. Mikuláš.

8. 10. 2010 o 19.13 hod.
obsluhujúca čašníčka z reštau-
račného zariadenia na ul. Ná-
mestie osloboditeľov na mests-
kú políciu telefonicky oznámila,
že ju fyzicky napadol zákazník.
Preverením oznámenia bolo zis-
tené, že priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §
49 ods. 1 písm. d, zákona
o priestupkoch sa dopustil M.
S. z Lipt. Mikuláša. Prípad bol
odstúpený Obvodnému úradu
Lipt. Mikuláš na správne kona-
nie.

10. 10. 2010 o 02.57 hod.
na centrálu mestskej polície
bolo telefonicky oznámené, že
na ul. 1.mája došlo k poškode-
niu reklamného pútača. Objas-
ňovaním prípadu MsP zistila, že
priestupku proti majetku podľa
§ 50 ods. 1, zákona
č.372/1990 Zb. o priestup-
koch sa dopustil P. H. z Lipt.
Mikuláša. Za tento skutok mu
bola uložená bloková pokuta.

24. 10. 2010 o 14.10 hod.
na mestskú políciu bolo telefo-
nicky oznámené, že na poli Poľ-
nohospodárskeho družstva
Lipt. Mikuláš dochádza ku krá-
deži zemiakov. Mestská polícia
objasňovaním oznámenia zisti-
la, že krádeže sa dopustili J. D.
(14 ročný), V. M. (43) a R. P.
(33) všetci z Lipt. Mikuláša.
V riešení prípadu pre dôvodné
podozrenie z trestného činu
krádeže podľa § 212 ods. 2
písm. d, Trestného zákona po-
kračuje Obvodné oddelenie PZ
Lipt. Mikuláš. 

V období od 30. 9. 2010 do
27. 10. 2010 bolo MsP rieše-
ných 265 priestupkov, z toho
na úseku dopravy 130, proti
majetku 18 priestupkov, 25
proti verejnému poriadku,
7 proti občianskemu spolunaží-
vaniu, 5 priestupkov voľne po-
hybujúcich sa psov, 44 prie-
stupkov porušenia zákona
o ochrane nefajčiarov - fajčenie
na autobus. zastávkach, 4 po-
dozrenia z trestného činu, 11
priestupkov požívania alkoholu
na verejnom priestranstve,
a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník mestskej polície

Občiansky servis
september 2010
Človek sa narodil aby dýchal,
videl, počul a cítil – aby žil...

V Liptovskom Mikuláši sa v sep-
tembri narodili:
Marek MEDVECKÝ, Nela RAŠIO-
VÁ, Lukáš POLIAK, Sandra LU-
KEŠOVÁ, Barbora MRAVCOVÁ,
Tobias IVAN, Melisa PUŠKOVÁ,
Lukáš ŠČAMBA, Dominik MUR-
GOŠ, Tomáš BARÁNEK, Matúš
ŠPANKO, Adriana HRNČIARO-
VÁ, Samuel DARABOŠ, Ľubica
RÁCHELOVÁ, Michal SUVÁK,
Stanislav KALOUSEK, Sofia PA-
ČANOVÁ, Šimon VOLČEK.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, 

ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem

a hlavne ktorého 
navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Martin JOZEFČEK – Anna RU-
SEKOVÁ, Marios VASSILIOU –
Martina BUBNIAKOVÁ, Martin
HORŇÁK – Ingrid PIATKOVÁ,
Ing. Michal CHUDÝ – Mgr. Kata-
rína KUBÁŇOVÁ, Peter VAJO –
Ing. Michaela MITAŠÍKOVÁ, Mar-
tin ŠTOFAN – Ing. Miroslava HO-
LOŠOVÁ, Ľubomír FÁBER – Ve-
ronika JURÁŠOVÁ, Milan MAC-
KO – Ing. Zuzana GALLOVÁ, Mi-
roslav KUBÍK – Gréta ŠIMKOVÁ,
Aleksandar JOTEVSKI – Ing. An-
drea SZABOVÁ, Miroslav LÍŠKA
– Martina MAGUROVÁ, Ing. Jo-
zef KORDOŠ – Jana ĽUDMOVÁ,
Pavel HORVAJ – Jana URBANO-
VIČOVÁ, Miloš RAČKO – Lenka
ŠIMČEKOVÁ, Marián ČITÁRSKY
– Alena ULIČNÁ, Michal KOŠÍK
– Zuzana DZÚRIKOVÁ, Patrik
ARGALÁŠ – Petra PIROHOVÁ,
Roman KLOTÁK – Zuzana KU-
TLÍKOVÁ, Marek SLAHUČKA –
Jana LELKOVÁ, Michal MAJER-
ČÍK – Katarína DZÚRIKOVÁ, To-
máš KALISKÝ – Bibiana JAMRI-
CHOVÁ, Jaroslav PUCHÝ –
Soňa BOČKAJOVÁ, Ing. Miloš
HOFREITER – Jana KACIANO-
VÁ, Ing. Mojmír BUŽEK – Ing.
Jana TOMOVÁ.

Dych – slovko krátke, 
nenápadné.

Bez neho však končí život ...
Zomreli:
Mária MIKULÁŠOVÁ – 89r., Ján
LÚČANSKÝ – 62r., Oľga LAC-
KOVÁ – 88r., Mária KRAJČOVI-
ČOVÁ – 84r., Mária BARTEKO-
VÁ – 83r., Milan ERHARDT –
67r., Mária POLAKOVIČOVÁ –
69r., Anna ŠMIHULOVÁ – 55r.,
Emília MARJOVIČOVÁ – 86r.,
Ján KOPPAN – 59r., Július GE-
RENDA – 70r., Vladimír DARÁNI
– 59r., Mária STAROŇOVÁ –
55r., Pavel BERNÍK – 76r., Adela
SOCHOROVÁ – 80r., Peter JA-
NEK – 62r., Mária HRADSKÁ –
90r., Peter DIAČIK – 80r..

V dňoch 25. – 27. 10. 2010 sa na Mestskej
polícii Lipt. Mikuláš uskutočnil prvý cyklus mikro-
projektu s názvom „ Cezhraničná spolupráca part-
nerských miest Lipt. Mikuláš a Opava v oblasti
vzdelávania príslušníkov mestských polícií a pre-
vencie kriminalistiky“. V prvom bloku sa realizoval
tréning asertívneho správania, v druhom boli pre-
zentované techniky pre deti predškolského
a mladšieho školského veku, oboznámenie s pro-
jektom „ Správaj sa normálne“ , tretí blok bol za-
meraný k dopravnej výchove detí a žiakov.

Súčasťou vzdelávania je výmena skúseností
z oblasti zvládania záťažových situácií pri výkone
služby MsP a formy realizácie prevencie kriminali-

ty a inej protispoločenskej činnosti v partnerských
mestách. Autorom projektu je náčelník mestskej
polície Lipt. Mikuláš Mgr. Dalibor Šalplachta. Or-
ganizačnú a metodickú stránku projektu zabezpe-
čuje PhDr. Soňa Paulínyová, preventistka MsP.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu
predstavujú finančnú čiastku 14,712 eur pričom fi-
nancovanie z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja je 85 percent, z rozpočtu Slovenskej re-
publiky 10 percent a 5 percent zo zdrojov mesta
Lipt. Mikuláš. Fyzické ukončenie realizovaných
aktivít mikroprojektu je 30. Septembra 2011.

JUDr. Jaroslav Tomčík, 
MsP Lipt. Mikuláš

Cezhraničná spolupráca partnerských miest

Zo zápisníka mestskej polície

Skúška sirén
12. novembra (piatok)

o 12. hodine bude v Liptov-

skom Mikuláši vykonaná

kontrola skúšky vyrozume-

nia obyvateľstva dvojminú-

tovým stálym tónom sirén.

PROSÍM 
POCTIVÉHO NÁLEZCU
zlatej retiazky s krížikom

o jej vrátenie. Má pre mňa
veľkú cenu, odmena istá. 

Tel. 0907 15 33 74.



Dobrovo¾ní darcovia krvi môžu darova� krv na MÚ

Prezentácia speváckych a hudobných telies z Liptova

Beseda so spisovate¾om a autorské èítanie

Predstavenie slovenskej legendy svetovej pantomímy
pri príležitosti 50 rokov slovenskej pantomímy po prvý krát
na festivale PAN, ako vrchol festivalu 

Vystúpenia folkl. súboru, predaj ¾udových výrobkov, zabíjaèka

Hokejový zápas - 1. liga 

Stretnutie èlenov klubu a priaznivcov vlastnej literárnej tvorby

Marionetová rozprávka plná smiechu a pesnièiek

Taneèné predstavenie v žánri súèasného tanca. 

Filmový klub Jeden svet

Seminár a otvorenie výstavy vybraných architektonických 
Štúdií FA STU Bratislava 

Filmový klub mladých

Spojené s uvedením knihy Jána Blcháèa, Èistý stôl

Lupèianskeho NEtradièného divaDLO uvádza hororovú komédiu

Celoštátna sú�ažná prehliadka pantomímy a pohybových 
divadiel s medzinárodnou úèas�ou

XVII. roèník memoriálu Vlastimila Jaroša
Majstrovstvá regiónu Liptova
Majstrovstvá SR v polmaratóne profesionálnych hasièov

Ukážky kováèskeho umenia

1. liga, 16. kolo

Organizuje Ras�o Hatiar

Pokus o Slovenský rekord o 15,00 h - najviac ¾udí v bazénoch 
s mikulášskymi èiapkami. 
Guláš v reštaurácii Druida zdarma

Turnaj za úèasti bývalých èeskoslov. futbal. reprezentantov

I. liga, 17. kolo 

Spoloèenské podujatie

Prírodovedec, fotograf, filmár a “bobrológ”

Odovzdanie novootvorenej klubovne Klubu mladých 
študentom. Kultúrny program študentov stredných škôl
a vystúpebie Zdenky Prednej

Kreslenie s lektorom Mgr. art. R. Moèiliakom. Téma: tempera

Taneèné predstavenie žiakov II. stupòa ZuŠ
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 NOVEMBER 2010
PREH¼AD PODUJATÍ

Mestský úrad  8,00 - 12,00 h

Galéria P.M. Bohúòa - ve¾ká sieò 17,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Múzeum Liptovskej dediny Pribylina 

Zimný štadión 17,00 h

Liptovská knižnica GFB 18,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 15,00 a 17,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 19,30 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

Mestský úrad 14,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 19,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 17,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 19,00 h

Dom kultúry

Liptovská knižnica GFB 16,00 h

Mesto L. Mikuláš 10,00 h

Múzeum Liptovskej dediny Pribylina 

Ihrisko MFK Tatran 13,30 h

Dúbrava - Kultúrny dom 13,00 h

Aquapark Tatralandia 13,00 h

Liptov Aréna 10,00 h

Ihrisko MFK Tatran 13,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 17,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 19,30 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 18,00 h

Klubovòa LKS v NKP Èierny Orol 13,45 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 17,00 h

NOVEMBROVÁ KVAPKA KRVI

LIPTOVSKÁ HUDOBNÁ JESEÒ

MILAN SLÁDEK - ETUDY

ONDREJSKÝ JARMOK

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - TREBIŠOV

V DECEMBRI PRIPRAVUJEME: 
RICHARD M LLERÜ

STRETNUTIE MLADÝCH AUTOROV

ROZPRÁVKOVÁ NEDE¼A: ÈERT SLÚŽI

MUNNIE

KONGO: HLBOKÉ TICHO

VÍZIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

SIN CITY - MESTO HRIECHU

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE OBÈANOV MESTA
S PREZIDENTOM SR

PRÍJEMNÝ KRVAVÝ PODVEÈER

LITERÁRNA ZÁHRADA: PAVEL VILIKOVSKÝ

PAN 2010

25,- €
15,- €

2,- €

1,70 €

2,50 €

10,- €
7,- €

Koncert legendárnej skupiny

Hokejový zápas - 1. liga 

Èítanie z rukopisu

Po�ahovanie tortièiek a zdobenie marcipánovými kytièkami

Zimný štadión 18,00 h

Zimný štadión 17,00 h

Stará ev. a.v. fara 17,00 h

Èajovòa pod hviezdami 17,30 h

ELÁN

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - TRNAVA

VÝLETY S MILOŠOM JANOŠKOM

WORKSHOP HELENKY ŠIMOVÈEKOVEJ

LIPTOVSKÝ MARATÓN

U KOVÁÈA BELUŠA

MFK TATRAN LM - RIMAVSKÁ SOBOTA

PREMIETANIE HORSKYCH FILMOV A BESEDY
S CESTOVATE¼MI

MIKULÁŠ SA ZABÁVA V TATRALANDII

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA

TATRAN LM - MOLDAVA

ŠTUDENTSKÉ “MECHECHE”

SLÁVNOSTNÉ UDELENIE OCENENÍ MESTA

VEÈER S ...... TOMÁŠOM HULÍKOM

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV

IT´S ALL ABOUT US

1,50 € 
1,- € 

1,50 € 
1,- € 

10,- € 
15,- € 

štartovné

1,- € 

3,- € 

1,- € 

3,- € 

2,- € 
obèania LM

3,- € 

1,50 € 

1,50 € 
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