
1/2009

Vážení spoluobčania,

po pokojných vianočných sviatkoch
strávených v kruhu našich rodín sme sa
opäť vrátili do denného pracovného ko-
lotoča. Tohtoročný príchod nového roka
bol pre nás všetkých výnimočný, keď
sme vítali našu novú menu. Verím, že
nadchádzajúce týždne s novými minca-
mi a bankovkami zvládnete bez problé-
mov a najmä bez ujmy. Najťažšie to
bude pre našich starších spoluobčanov,
no tým určite podajú pomocnú ruku naj-
mä ich deti a prípadne aj vnuci. Na prí-
chod novej meny sa mesto počas celé-
ho uplynulého roka starostlivo pripravo-
valo. Vysporiadali sme sa aj s novým, už

eurovým, rozpočtom mesta. Osobne sa
veľmi teším z jeho prehľadnosti.

Chcel by som sa Vám všetkým poďa-
kovať za dôveru, ktorú vkladáte do celé-
ho kolektívu mestského úradu, ktorý je
tu pre Vás. Podarilo sa nám do mestské-
ho zastupiteľstva predložiť viacero stra-
tegických dokumentov riešiacich na-
príklad rómsku a informačnú problema-
tiku alebo aj rozvoj samotného mesta.
Myslím, že aj výsledky, ktoré môžeme
prezentovať verejnosti, sú dôkazom
toho, že sme dokázali veci spoločne or-
ganizovať a riadiť zodpovedne.

Na dobré riadenie mesta je nevyh-
nutný nielen šikovný kolektív pracovní-
kov úradu ale aj vnímaví spoluobčania,

ktorí môžu svojimi podnetmi prispieť
k riešeniu problémov. Veľmi podnetnými
pre mňa boli stretnutia s Vami počas no-
vembrových hovorov a už teraz sa teším,
že v budúcom roku sa takto v každej
mestskej časti stretneme dokonca dva-
krát – v jarnom a jesennom období.

Do nového roka Vám všetkým, vážení
spoluobčania, želám hlavne veľa pevné-
ho zdravia, rodinnej pohody a pracov-
ných úspechov. Nech súčasný rok bude
pre Vás aspoň o niečo lepší a krajší ako
ten predchádzajúci.

Váš primátor

Ján Blcháč

Foto: V. Rengevič
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Približne 2000 ľudí sa prišlo
na Silvestra v stredu 31. de-
cembra 2008 na liptovskomiku-
lášske Námestie osloboditeľov
rozlúčiť so starým rokom a priví-
tať nielen nový rok 2009, ale
i novú menu euro. V historickom
centre mesta sa okrem domá-
cich zabávali aj turisti, pričom
najviac ich do Liptovského Mi-
kuláša aj tento rok zavítalo
z Poľskej a Českej republiky. 

Samospráva v Liptovskom
Mikuláši pripravila pre obyvate-
ľov i návštevníkov silvestrovský
program, ktorý sa začal o de-
siatej večer. Jeho súčasťou
bola diskotéka s karaoke. Tes-
ne pred polnocou sa plnému
námestiu prihovoril primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč, ktorý bol na tribúne
s viceprimátorom Pavlom Bo-
bákom a prednostom Mestské-
ho úradu v Liptovskom Mikuláši
Rudolfom Urbanovičom. Primá-

tor všetkým zaželal úspešný
nový rok a príjemnú oslavu
v centre mesta. V poľštine,
v češtine či francúzštine privítal
aj turistov, ktorí navštívili naše
mesto. Primátor zhodnotil dnes
už minulý rok 2008 ako pre
mesto úspešný. 

„Podarilo sa nám úspešne
zrealizovať niekoľko projektov
za desiatky miliónov korún, kto-
ré zmenili tvár nášho mesta. Pre
Liptovský Mikuláš bol odchá-
dzajúci rok úspešný aj z iných
hľadísk. Stali sme sa najúspeš-
nejším slovenským olympijským
mestom, sme hlavným mestom
turizmu na Slovensku, ale i uni-
verzitným mestom, keďže v Lip-
tovskom Mikuláši máme veľmi
dobre rozvinuté aj vysoké škol-
stvo,“ skonštatoval Ján Blcháč. 

Po veľkolepom ohňostroji
v centre mesta až do skorých
ranných hodín pokračovala di-
skotéka.

Nových občanov Liptovské-
ho Mikuláša dnes privítal primá-
tor mesta Ján Blcháč priamo na
pôrodnici. Prvá
novoročná občian-
ka mesta Vivien sa
narodila v nedeľu
4. januára 2009
pred siedmou ho-
dinou ráno. Váži
2,32 kg a meria
45 cm.

Primátor kyti-
cou a kozmetickým balíčkom
pre novorodencov zagratuloval
aj druhej novej občianke Sofii,
ktorá sa narodila v pondelok 5.
januára pred štvrtou hodinou
popoludní. „Prajem nielen de-
ťom, ale aj ich rodičom hlavne

zdravie, aby sa o svoje ratolesti
mohli starať zodpovedne a s lás-
kou, nech ich deti rastú do krá-

sy,“ zaželal mat-
kám primátor
Blcháč.

„Po plodnom
roku 2008, v kto-
rom sa u nás naro-
dilo najviac detí -
až 644, dúfame,
že po zlepšení so-
ciálnej politiky na-

šich matiek bude tento rok rov-
nako plodný, čomu sa budem
srdečne tešiť,“ dodal primár Ol-
dřich Drahovzal, ktorý spolu
s kolegom Richardom Školkom
odrodili prvého novorodenca
tohto roka.

Betlehemské svetlo, ktoré je
symbolom pokoja a mieru, sa
v nedeľu 21. decembra dostalo
aj do Liptovského Mikuláša.
Symbol bol odpálený v Bazilike
Narodenia Pána vo Svätej zemi
a v nedeľu ho od skorého rána
až takmer do polnoci doručili
hlavnými i vedľajšími vlakovými
trasami do 300 miest a obcí na
Slovensku.

Organizátorom akcie boli
slovenskí skauti, ktorých na že-
lezničnej stanici privítal primátor
Liptovského Mikuláša Ján

Blcháč. „Som veľmi rád, že
z betlehemského svetla sa
budú môcť tešiť aj obyvatelia
nášho mesta," povedal Ján
Blcháč. 

Cieľom organizátorov bolo
odovzdať plamienok z Betlehe-
mu a poslať jeho posolstvo čo
najväčšiemu počtu ľudí. Doru-
čili ho do všetkých slovenských
regiónov. Odpaľovaním od člo-
veka k človeku chceli vytvoriť
reťaz Svetla a spojiť jeho posol-
stvom ľudí po celom Slovens-
ku.

Privítali sme nový rok 2009

Betlehemské svetlo 
zavítalo aj k nám

Vo veľkej sále Domu kultúry
v Liptovskom Mikuláši sa na
Troch kráľov o 17. hodine konal
Novoročný koncert. Hymnou
Slovenskej republiky a násled-
ne hymnou Európskej únie ho
otvoril Okresný učiteľský spevo-

kol Tatran. Novoročný koncert
bol venovaný 16. výročiu vzniku
Slovenskej republiky a za prí-
tomnosti viac ako tristo hostí sa
okrem vedenia mesta Liptovský
Mikuláš na slávnosti stretli aj pri-
mátor Ružomberka Michal Slaš-
ťan a generálny konzul Poľskej
republiky Tadeusz Frackowiak.
Liptovskomikulášsky primátor
Ján Blcháč vo svojom príhovore
pozitívne zhodnotil už uplynulý
rok a zároveň uistil obyvateľov
mesta, že jeho vedenie bude aj
v novom roku robiť všetko pre
uskutočnenie vízie o moder-
nom, dynamicky sa rozvíjajú-
com meste. „Naše mesto, ako
súčasť regiónu Liptov,
ktorého život pulzuje aj
v duchu hesla Mesto
pre všetkých, je a bude
mestom priateľským,
dobrým miestom pre ži-
vot svojich občanov
i pre svojich početných
turistických návštevní-
kov. Okrem toho bude
i mestom solidárnym,
v ktorom pamätáme aj
na tých spoluobčanov,
ktorí sa ocitli v sociálnej
núdzi a potrebujú našu
pomoc,“ vyjadril sa pri-
mátor.

Novoročný koncert
sa niesol i v duchu soli-
darity. Samosprávy za-
členené do Združenia
miest a obcí Liptova zorganizo-
vali zbierku, ktorej cieľom bolo
podať pomocnú ruku Liptovskej
nemocnici s poliklinikou (LNsP)
a prispieť tak k zlepšeniu jej ne-
priaznivej hospodárskej situá-
cie. „Nemocnica čelí pohľadáv-
kam, ktoré nie je schopná sama

vyrovnať. Našťastie sme sa do-
kázali spojiť a pomôcť tak všet-
kým našim občanom, pre kto-
rých je existencia nemocnice
v metropole Liptova nevyhnut-
ná,“ povedal primátor Liptovské-
ho Mikuláša.

Na decembrovom stretnutí
sa zástupcovia združených
miest a obcí dohodli podporiť
nemocnicu výškou príspevku
10 Sk (0,16 eur) na každého
svojho obyvateľa, nemocnici vy-
šiel v ústrety aj starosta obce
Svätý Kríž Dušan Matejka, ktorý
prispel sumou 30 000 Sk a časť
zo svojich odmien vo výške
40 000 Sk, ktoré každoročne
venuje na charitatívne účely, da-
roval aj primátor mesta Liptov-
ský Mikuláš Ján Blcháč. Riadi-
teľ LNsP Ján Vyšňan tak prevzal
na podujatí symbolický šek
v hodnote 803 550 Sk (26673
eur).

Súčasťou programu Novo-
ročného koncertu bolo vystúpe-
nie husľového virtuóza Petra Mi-
chalicu so sprievodom klavíra
Viery Bartošovej, ku kultúrnej
časti večera prispel umeleckým
prednesom aj recitátor Jozef Ši-
monovič.  

Primátor privítal 
prvých novorodencov

Solidárny Novoročný koncert

Foto: G. Lipták
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Potočná ulica v liptovskomi-
kulášskej mestskej časti Bodice
dostala v uplynulých dňoch
novú tvár. Vo štvrtok 18. de-
cembra zrekon-
štruovanú ulicu
slávnostne odo-
vzdal do užívania
primátor Liptov-
ského Mikuláša
Ján Blcháč a po-
slanec za túto
mestskú časť
Štefan Ganoczy.

„S prácami
sme začali
v októbri, v týchto
dňoch ešte po-
trebujeme doladiť posledné de-
taily,“ povedal Miloš Berník, ve-
dúci odboru výstavby Mestské-
ho úradu v Liptovskom Mikuláši.
Z mestského rozpočtu vyčlenila
radnica na túto investičnú akciu
približne tri milióny korún (99
581 eur). „Som rád, že sa nám
po rokoch podarilo vyriešiť pro-
blém s touto komunikáciou. Ob-
čania sú radi, že sa dobrá vec
podarila,“ uviedol poslanec

mestského zastupiteľstva Šte-
fan Ganoczy.

Primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč zdôraznil, že sys-

tematicky pokračujú v opravách
miestnych komunikácií a chod-
níkov. „Aj investícia v Bodiciach
je najlepším dôkazom toho, že
sa nevenujeme len centru mes-
ta, ale i mestským častiam,
v ktorých taktiež žijú naši spolu-
občania. Môžem zaručiť, že
v podobných aktivitách v mest-
ských častiach budeme pokra-
čovať aj v budúcom roku,“ pove-
dal primátor.

Prestrihnutím pásky odo-
vzdali primátor Liptovského Mi-
kuláša Ján Blcháč a riaditeľ Ve-
rejnoprospešných služieb Du-
šan Grešo do užívania nové par-
kovisko na Jefremovskej ulici na
sídlisku Podbreziny. Na výstav-
bu vyčlenila radnica zo svojho
rozpočtu približne pol milióna
korún (16 596 eur). Na najväč-
šom sídlisku v meste tak pribud-
lo pätnásť veľmi potrebných par-
kovacích miest, čo výrazne po-
môže zlepšiť kritickú situáciu
s parkovaním v tejto časti sídlis-
ka.

Koncom novembra sa na
parkovisku uskutočnil kontrolný

deň. Okolie parkoviska ešte ne-
bolo upravené, čo je podľa
Blcháča tradičný nedostatok
Verejnoprospešných služieb.
„Som rád, že dnes to už vyzerá
nielen podľa našich, ale aj pred-
stáv občanov, pre ktorých je
parkovisko určené. Na rokovaní
mestského zastupiteľstva po-
slanci súhlasili s predloženým
návrhom investičných akcií v bu-
dúcom roku. V ňom sme neza-
budli ani na dôležitú výstavbu
odstavných a parkovacích
plôch v tej časti Podbrezín, kde
je situácia najkritickejšia,“ pripo-
menul primátor.

(r)

Od 21. decembra platia
nové cestovné poriadky
v Mestskej autobusovej dopra-
ve (MAD) v Liptovskom Mikulá-
ši. Najmä pre mladých obyva-
teľov Podbrezín, najväčšieho
sídliska v meste, je dobrou
správou novozavedený nočný
spoj.

„Na základe požiadavky
obyvateľov bude v piatok
a v sobotu premávať na sídlisko
Podbreziny autobus s odcho-
dom z autobusovej stanice 20
minút pred polnocou,“ potvrdil
vedúci strediska dopravy Slo-
venskej autobusovej dopravy

v Liptovskom Mikuláši Jozef Si-
vák.

Dopravca dopoludnia posilní
aj spoje do mestských častí Iľa-
novo, Ploštín a Demänová.
„V novom cestovnom poriadku
nehrozí žiadne škrtanie spojov.
Doprava pre obyvateľov mesta
bude zabezpečená ešte vo väč-
šom rozsahu ako doteraz,“ zdô-
raznil Sivák. Zmena cestovných
poriadkov sa realizuje každý
rok. Dôvodom sú zmeny grafi-
konu v železničnej doprave.

Na prevádzku MAD prispieva
zo svojho rozpočtu aj liptovsko-
mikulášska radnica.

Hoci v našom meste podľa
schváleného harmonogramu
prebieha zimná údržba miest-
nych komunikácií, obyvatelia si
v uplynulých dňoch v uliciach
mesta všimli zametacie mecha-
nizmy Verejnoprospešných slu-
žieb.

Ich riaditeľ Dušan Grešo vy-
svetlil, že komunikácie a chodní-
ky počas tohtoročnej zimy už po-
sypali. Keďže v tomto období po
snehu v meste nie je ani stopy,

pracovníci Verejnoprospešných
služieb začali s čistením miest-
nych komunikácií a chodníkov. 

„Obyvatelia sa sťažovali, že
po posype sa na cestách veľmi
prášilo. Tak sme operatívne
v uplynulých dňoch začali s čis-
tením ciest a chodníkov, ktoré
máme v správe. Najskôr čistíme
centrum mesta, postupne pre-
jdeme aj do ostatných mest-
ských častí,“ uviedol Grešo.

(r)

Nové parkovisko za Mest-
ským úradom v Liptovskom Mi-
kuláši je už skutočnosťou. Par-
kovať na ňom budú  zamestnan-
ci radnice, čím uvoľnia parkova-
cie miesta pred mest-
ským úradom. Tie sú
určené pre jeho ná-
vštevníkov.

„Urobili sme ďalší
krok k tomu, aby sme
návštevníkom mest-
ského úradu mohli po-
skytovať kvalitnejšie
služby. Tí sa nám
oprávnene sťažovali na
to, že pred úradom ne-
mali kde zaparkovať. Situácia
bola kritická najmä vtedy, keď
sa v malej či veľkej zasadačke
konali rôzne podujatia,“ zdôraz-

nil primátor Ján Blcháč. Priamo
za radnicou pribudlo 22 nových
parkovacích miest, ďalších šesť
je na ceste smerom k novému
parkovisku.

Mesto na stavbu parkoviska
vyčlenilo z rozpočtu približne
2,3 milióna korún (76 346 eur). 

(red)

Odovzdali zrekonštruovanú ulicu
v Bodiciach

Krok k lepším službám 
pre občanov

Primátor odovzdal nové 
parkovisko na Podbrezinách

Mesto čisté aj v zime

Nočným autobusom 
na Podbreziny

Na telefónnych číslach 044
547 65 00 a 0915 889 003
môžu obyvatelia nášho mesta
nahlasovať prípadné poruchy na
pouličnom osvetlení v meste.
Telefónne linky Verejnoprospeš-
ných služieb, ktoré sa starajú
o pouličné osvetlenie v L. Miku-
láši, sú k dispozícii 24 hodín
denne. 

„Ide o ďalší z krokov, ktorým
chceme skvalitniť poskytované
služby pre občanov. V tomto
roku sme v meste vykonali roz-
siahlu rekonštrukciu pouličného
osvetlenia, no i napriek tomu sa
môžu vyskytnúť rôzne poruchy.
Verejnoprospešné služby majú
k dispozícii pohotovostnú služ-
bu, ktorá sa operatívne postará
o nápravu,“ vysvetlil Rudolf Ur-
banovič, prednosta Mestského
úradu v L. Mikuláši. Občania by

pri nahlásení mali uviesť ulicu,
číslo domu, prípadne stĺpu, na
ktorom je osvetlenie nefunkčné.

V rekonštrukcii pouličného
osvetlenia budú v L. Mikuláši
pokračovať aj v nasledujúcom
roku. Pouličné osvetlenie pri-
budne v lokalitách, kde doteraz
chýbalo. V rámci projektu by
špeciálnym osvetlením mali
osvetliť aj desať najfrekventova-
nejších priechodov pre chod-
cov v meste.

Svetlo pre život

Foto: G. Lipták
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Ako jedinečnú destináciu
cestovného ruchu prezentovali
v Rannom magazíne Slovenskej
televízie 16. decembra región
Liptova a mesto Liptovský Miku-
láš jeho primátor Ján Blcháč
a ďalší hostia.

Pred televíznymi kamerami
prezentovali najmä Klaster Lip-
tov, prostredníctvom ktorého sa
Liptov prezentuje ako samostat-
ná destinácia cestovného ru-
chu. „Dve lyžiarske strediská
a aquaparky sa za jedným sto-
lom dokážu dohodnúť,“ poveda-
la riaditeľka Klastra Iveta Niňajo-
vá. Zdôraznila, že do regiónu
chcú prinášať nielen nové mož-
nosti propagácie, ale i obcho-
du. „Cením si prístup kolegov
primátorov z Liptovského Hrád-
ku a Ružomberka. Snažíme sa
o to, aby Liptov spolupracoval.
Zrejme si viacerí uvedomili, že
spolupráca je prospešná pre
všetky strany. Pred nami sú
nové formy prezentácie na po-
dujatiach cestovného ruchu,“
podotkol Blcháč.

Olympijský víťaz vo vodnom
slalome Michal Martikán divá-
kom prezradil, že Liptovský Mi-

kuláš je pre neho najkrajším
miestom na svete. „Všade dob-
re, doma najlepšie. U mňa to ur-
čite platí,“ dodal v spoločnosti
otca a trénera Jozefa Martikána
a prezidenta Slovenského zväzu
kanoistiky na divokej vode Ivana
Cibáka. Ten pripomenul, že prí-
roda v okolí Liptovského Mikulá-
ša bola predurčená na rozvoj
tohto športu. Šéf radnice zdô-
raznil, že na pripravujú vytvore-
nie Olympijského centra talen-
tovanej mládeže. „Sme najús-
pešnejším olympijským mestom
na Slovensku, okrem vodného
slalomu majú u nás tradície aj
hokej, lyžovanie, či vodné špor-
ty na Liptovskej Mare. Pripravu-
jeme projekt na vytvorenie cent-
ra, myslím, že je veľmi reálny,“
dodal Blcháč 

Divákom Slovenskej televízie
sa vo vysielaní predstavil aj ma-
liar Pavol Petráš, fotograf Ga-
briel Lipták, farmár Ivan Brez-
ňan, ktorý hovoril o slovenských
špecialitách, a žiaci Základnej
umeleckej školy Jána Levoslava
Bellu v Liptovskom Mikuláši.

(KL)

Mesto Liptovský Mikuláš po-
skytne Matici Slovenskej v rámci
dlhodobého prenájmu za koru-
nu na 50 rokov objekt na Nábre-
ží Aurela Stodolu, aby sa znovu
oživila matičná činnosť v rodnom
meste Martina Rázusa. 

„Našou ambíciou je podpo-
rovať úroveň kultúrneho života
obyvateľov mesta. Mestská sa-
mospráva chce spolupracovať
pri rozvoji umeleckej a záujmo-
vej činnosti, ale aj v edičnej čin-
nosti,“ uviedol primátor Ján
Blcháč počas slávnostného
otvorenia Domu Matice sloven-
skej pri príležitosti 90. výročia
oživenia činnosti Matice.

„Dom bude o svojej činnosti
pravidelne informovať v mesač-
níku Matičný život Liptova
a Oravy,“ spresnil riaditeľ Ladi-
slav Dráb.

Primátor Liptovského Miku-
láša Ján Blcháč a predseda
Matice slovenskej Jozef Mar-
kuš ešte v októbri podpísali
dohodu o vzájomnej spoluprá-
ci. Mesto sa v nej zaviazalo
spolupracovať pri ochrane
a starostlivosti o národné a kul-
túrne pamiatky a v rámci edič-
nej činnosti vytvárať priestor na
vydávanie diel významných
osobností Liptovského Mikulá-
ša.

Liptovský Mikuláš
v STV

Mesto Liptovský Mikuláš
bolo od 27. decembra 2008 do
4. januára nového roka deji-
skom šiesteho ročníka Týždňa
činov. Jeho organizátormi boli
Slovenská esperantská mládež,
Poľská esperantská mládež,
Liptovský esperantský klub
a Mesto Liptovským Mikuláš. 
Približne dvesto esperantistov

z asi dvadsiatich svetových kra-
jín tak privítalo Nový rok práve
v metropole Liptova. A práve
Liptovský Mikuláš je prvým slo-
venským mestom, kde sa podu-
jatie konalo po prvýkrát na Slo-
vensku. Esperantisti v liptovsko-
mikulášskom Dome kultúry
predstavili verejnosti jazyky, zvy-
ky a kultúru z krajín, z ktorých
pochádzajú. V utorok 30. de-
cembra účastníkov podujatia
pozdravil primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč. Vo svojom
príhovore, okrem iného, vyzdvi-
hol priateľstvo, multikultúrnosť
a solidaritu esperantistov. „Ve-
rím, že sa v našom malom, ale
o tom krajšom meste, budete
cítiť príjemne a radi sa k nám
vrátite,“ povedal primátor Liptov-
ského Mikuláša. Dodal, že aj
toto podujatie je nielen výbor-
nou reklamou pre mesto, ale aj

ďalším dôkazom toho, že Lip-
tovský Mikuláš je skutočne
Mestom pre všetkých. Záštitu
nad celým podujatím prevzal
podpredseda vlády SR Dušan
Čaplovič,  ktorý sa kvôli pracov-
ným záväzkom nemohol poduja-
tia zúčastniť osobne, prostred-
níctvom listu však prejavil sym-
patie účastníkom podujatia a vy-

jadril sa nasledovne: „Téma ja-
zykového vzdelávania, interkul-
túrneho dialógu je mi blízka
a má moju plnú podporu. V sú-
časnej Európe má každý národ
pred sebou dve výzvy: Na jed-
nej strane cíti potrebu uchrániť
vlastný jazyk a kultúru ako svoje
osobitosti a na druhej strane
vie, že jeho občania musia
zvládnuť aj cudzie jazyky tak do-
statočne, aby mohli bez problé-
mov komunikovať v širšom me-
dzinárodnom prostredí.“

Na záver pripomenieme, že
esperanto je druh medzinárod-
ného jazyka. Vznikol pred viac
ako 100 rokmi, na celom svete
ho používajú milióny ľudí. Espe-
ranto je známe jednoduchou
gramatikou, ktorá nemá výnim-
ky. Do tohto jazyka sa preklada-
jú z rôznych jazykov aj vedecké
či literárne diela.

23. januára 2008 si pripomíname 90
rokov od narodenia vzácneho človeka,
evanjelického a. v. kňaza a osvetového pra-
covníka Bedricha Jozefa Kasanického.

Študoval v Liptovskom Mikuláši na Gym-
náziu M.M. Hodžu, teológiu v Bratislave v rokoch 1937-1941. Po
ordinácii sa stal námestným voleným farárom v Dobšinej. Zúčast-
nil sa Slovenského národného povstania, bol podpredsedom RNV
(Revolučného národného výboru ) v Dobšinej, za odboj proti fašiz-
mu bol vyznamenaný. Po vojne sa dobrovoľne vzdal verejných
funkcií a po rodinných problémoch zanechal kňazskú činnosť.
Pracoval v Mäsopriemysle v Liptovskom Mikuláši. Bol obvinený
z vedeckej a cirkevnej práce v kruhu najbližších priateľov kňazov.
Celú skupinu pod názvom KVAP  (Kasanický, Velebný, Antal, Pau-
lov) odsúdili a uväznili. Bol odsúdený na 14 mesiacov, ale najvyš-
ší súd mu zvýšil trest na 2 roky a  uväznený vo Valdiciach.    Po ná-
vrate z väzenia pracoval na viacerých miestach. Venoval sa najmä
muzeologickej práci. V rokoch 1969-1982 bol riaditeľom Múzea
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Pracoval v muzeologických or-
ganizáciách, prednášal na vedeckých konferenciách doma i v za-
hraničí. Vytvoril viaceré muzeálne expozície – literárnu expozíciu
Múzea Janka Kráľa, expozíciu Jánošíkovské tradície v Liptove a na
Slovensku v kaštieli Vranovo v Palúdzke. Za obetavú prácu v pro-
spech slovesného múzejníctva dostal rezortné vyznamenanie mi-
nisterstva kultúry. Mgr. Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI LIPTOVSKO-MIKULÁŠSKI RODÁCI

KASANICKÝ, Bedrich
(Fridrich) Jozef
evanjelický kňaz, osvetový pracovník
* 23. 1. 1919 Bobrovník

15. 3. 1989 Liptovský Mikuláš

Otvorili Dom Matice slovenskej

V meste boli esperantisti 
z celého sveta
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Poslanci za mestskú časť
Podbreziny v pondelok 29. de-
cembra na výročnom stretnutí
zhodnotili svoju prácu v už uply-
nulom roku 2008. Na stretnutí
sa zúčastnili aj hlavní predstavi-
telia samosprávy v Liptovskom
Mikuláši.

„Poslanci sa poďakovali za
ústretové kroky, ktoré mesto
v tomto roku zrealizovalo na naj-
väčšom sídlisku v Liptovskom
Mikuláši. Aj v roku 2009 počíta-
me na Podbrezinách s aktivita-
mi, ktoré pomôžu vyriešiť najmä
kritickú situáciu s parkovaním,“
povedal primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč. Spoluprá-
cu s podbrezinskými poslanca-
mi ohodnotil ako dobrú. Zástup-
com občanov na Podbrezinách
tlmočil jednu myšlienku. „Na
rozdiel od Národnej rady Slo-
venskej republiky, kde sa po-
slanci volia podľa politických
strán, poslanci mestského za-

stupiteľstva získavajú mandát vo
volebných obvodoch viac-me-
nej individuálne. Najlepším dô-
kazom je fakt, že v našom mest-
skom zastupiteľstve je veľmi
málo poslancov aj členom niek-
torej z politických strán. Veď
menej ako tretina poslancov má
stranícku príslušnosť. Poslanec,
ktorý je takto zvolený a viac sa
zakrýva straníckou príslušnos-
ťou a nenájde si cestu k vedeniu
mesta, nemôže plniť mandát
a tým pádom je aj pre občanov,
ktorí ho zvolili, neužitočný,“ vy-
svetlil primátor. 

Ďalej dodal, že ak sa aj na-
priek tomu v mestskej časti po-
slanca niečo deje, tak je to zá-
sluha mesta, nie poslanca.
„Mestských poslancov pravidel-
ne vyzývam, aby nevnášali do
mesta ideológiu. Teší ma, že
mnohí to pochopili. Dúfam, že
v budúcom roku sa to podarí
úplne.“

Podbrezinskí poslanci 
zhodnotili končiaci sa rok

Pracovníci mestského úradu
v posledných dňoch uplynulého
roku vyhodnocovali pripomienky
od občanov, na ktoré obyvatelia
mesta poukázali počas novem-
brových verejných hovoroch
s predstaviteľmi samosprávy.

„Niektoré z pripomienok a
podnetov sme zaradili do budú-
coročného mestského rozpoč-
tu, ktorý poslanci schválili na za-
sadaní zastupiteľstva 11. de-
cembra. Okrem iného ide o re-
konštrukcie chodníkov a ciest,“
skonštatoval prednosta Mest-
ského úradu v Liptovskom Miku-
láši Rudolf Urbanovič,. Obyva-
telia na stretnutiach poukazovali
najmä na stav miestnych komu-
nikácií, chodníkov, či verejnej

zelene. „Postupne sa budeme
snažiť vyriešiť aj ďalšie problé-
my, na ktoré nás upozornili
a bude to v našich silách. Niek-
toré požiadavky však prekračo-
vali možnosti miestnej samo-
správy,“ vysvetlil Urbanovič.

Na jedenástich verejných
hovoroch sa zúčastnilo približne
400 občanov. S účasťou boli
predstavitelia radnice veľmi
spokojní. Podľa slov prednostu
úradu je to jasný signál, že ob-
čania majú záujem o dianie
v Liptovskom Mikuláši. Aj preto
sa v budúcom roku verejné ho-
vory uskutočnia vo všetkých
mestských častiach dvakrát za
rok – v jarnom i v jesennom ter-
míne. (L.M.)

Pripomienky občanov 
berú vážne

Poskytovať pomoc pri výbere
kompenzačných pomôcok, po-
radenstvo o zdravom spôsobe
života či informácie zdravotne
postihnutým obyvateľom Liptov-
ského Mikuláša a ich rodinám by
malo Centrum zdravotne postih-
nutých občanov. Založiť ho chce
základná organizácia Zväzu po-
stihnutých civilizačnými choro-
bami v Liptovskom Mikuláši.

„Na založení centra môžu
participovať organizácie zdra-

votne postihnutých občanov,
ale aj tí, ktorí majú záujem o ta-
kúto formu dobrovoľníckej prá-
ce,“ uviedla predsedníčka zvä-
zu v Liptovskom Mikuláši Zoja
Camberová.

Zväz existuje od roku 1990.
V súčasnosti má viac ako 70 re-
gistrovaných členov, ktorí sa
pravidelne stretávajú v utorok
v priestoroch na Garbiarskej uli-
ci. Tie im poskytlo mesto Liptov-
ský Mikuláš.

V roku 2009 pokračujeme vo
vyhlásených súťažiach v zberoch
pre školy, v máji sa plánuje VII.
Detská nefajčiarska konferencia
- akcia regionálneho charakteru.
Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva v Liptovskom Mikuláši,
kde stále je k dispozícii pre oby-
vateľov Poradňa zdravia, pripra-
vuje prednášky pre širokú verej-
nosť pri príležitosti  Svetového
dňa srdca – v posledný septem-
brový týždeň a v októbri pri príle-
žitosti Svetového dňa potravy.
Mladí ľudia – ich vzdelávanie
v oblasti zdravého životného štý-
lu v školách všetkých stupňov
zabezpečuje podľa požiadaviek
a záujmu škôl RÚVZ formou
prednášok a besied na témy:
zdravý životný štýl, drogy, fajče-
nie, obezita. Plánujeme vydať
zoznam lekárov v meste.

Svetový deň darcov krvi (14.
jún) je vyjadrením vďaky dobro-
voľným darcom krvi, ktorí dávajú
ľuďom v núdzi najväčší dar - svo-
ju vlastnú krv. Pri tejto príležitosti
Asociácia zdravých miest Slo-
venska plánuje 10. júna celoná-
rodnú akciu – zabezpečiť trans-
fúznu jednotku pod názvom Pri-
mátorská kvapka krvi. 

Uskutočnia sa športové a kul-
túrne podujatia a v spolupráci
s Regionálnym úradom verejné-
ho zdravotníctva v Liptovskom
Mikuláši merania tlaku a choles-
terolu, meranie tukov.  

V rámci projektu bude okrem
iného zameraná pozornosť aj
na tieto oblasti:

Široká verejnosť – obyvateľov
mesta budeme informovať o pro-
jekte Zdravé mesto. Obyvatelia
majú možnosť anonymne pouká-
zať na problémy  v meste, ktoré
im znepríjemňujú život napr. cez
„Ucho“ na internetovej stránke
mesta. Nie všetko sa dá okamži-
te vyriešiť, ale svoje postrehy je
potrebné  doručiť, aby bolo mož-
né zistiť podstatu problému. 

„Zdravým“ môže byť mesto,
obec, ktorá sa systematicky za-
oberá zdravím, kvalitou života
a pýta sa svojich obyvateľov na
ich názory. Nejedná sa teda len
o stav životného prostredia, ale
zvlášť o zdravý životný štýl ľudí
a zodpovednosť voči budúcim
generáciám. Cieľom Zdravých
miest je cielený vplyv na mestá
a obce tak, aby život v nich bol
kvalitný a príjemný pre jeho oby-
vateľov na základe ich vzájomnej
dohody. Zámerom je vštepiť oby-
vateľom „zdravý patriotizmus“ -

to, že ľudia budú svoju komunitu
a krajinu považovať za svoj do-
mov a budú sa tiež oň starať.

Projekt Zdravé mesto vznikol
na podnet Svetovej zdravotníc-
kej organizácie (WHO) v roku
1986. WHO je členom kampane
za trvalo udržateľný rozvoj a po-
dieľa sa na rozvoji Miestnej
agendy 21 v oblasti zdravia a ži-
votného prostredia. Do medziná-
rodnej siete Zdravých miest patrí
70 miest v Európe a viac ako
800 na celom svete. Národné
siete Zdravých miest vznikli vo
väčšine krajín Európy. Mestá
spolupracujú formou spoloč-
ných projektov, výmeny skúse-
ností, „dobrých praktík a postu-
pov (know-how)“ a formou účas-
ti na medzimestských akčných
plánoch.

Národná sieť Zdravých miest
na Slovensku vznikla v roku
1994, kedy bola zaregistrovaná
ako záujmové združenie právnic-
kých osôb (miest a obcí). Aso-
ciácia pre svojich členov a ostat-
ných záujemcov zabezpečila
preklad a vydanie dokumentov
WHO potrebných pre rozvoj pro-
jektu Zdravé mesto, zabezpeču-
je koordináciu členských aktivít,
organizuje odborné semináre
pre koordinátorov jednotlivých
miest a priamo komunikuje s re-
gionálnou kanceláriou WHO.
Sídlo kancelárie Asociácie Zdra-
vých miest Slovenska je od
r. 2005 v Martine.

V roku 2008 sa v rámci pro-
jektu Zdravé mesto konali akcie
organizované v spolupráci
okrem iných s Regionálnym úra-
dom verejného zdravotníctva so
sídlom v Liptovskom Mikuláši,
Strednou zdravotníckou školou,
základnými a materskými škola-
mi, Centrom voľného času aj
Liptovským kultúrnym stredi-
skom. Zabezpečovali sa merania
tlaku, cholesterolu a tukov, akcia
pre fajčiarov, ktorí chcú prestať
fajčiť, vyhlasované a vyhodnoco-
vané boli súťaže v zbere papiera,
tetrapakov a „Všetkého čo sa
blyští“ medzi školami a škôlkami.
Široké masy sme sa snažili do-
stať do pohybu pri rôznych špor-
tových podujatiach (Deň chô-
dze), povedomie o zdraví sa vy-
lepšuje akciami ako „Na kole-
sách proti rakovine“, prednáška-
mi aj „Detskou nefajčiarskou
konferenciou“.

Iveta Klepáčová, 
koordinátorka Projektu 

Zdravé mesto

Zdravé mesto 
Liptovský Mikuláš aj v roku 2009

V meste vznikne Centrum 
zdravotne postihnutých občanov
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Víťazom Tetrapakovej ligy. sa
stala Základná škola s maters-
kou školou v liptovskomikulášs-
kej mestskej časti Demänová.
V škole vyzbierali 95 kilogramov
tetrapakov, čo je v priemere

viac ako jeden kilogram na die-
ťa. Vyhodnotenie súťaže sa
uskutočnilo v stredu 17. de-
cembra v priestoroch Mestské-
ho úradu v Liptovskom Mikulá-
ši. Súťaž vyhlásila samospráva
v Liptovskom Mikuláši v spolu-
práci s Občianskym združením
Tatry v marci tohto roku. Zú-
častnilo sa jej sedem školských
zariadení, ktoré sú v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta. Školy
spolu vyzbierali 1451 kilogra-
mov tetrapakov. Na druhom
mieste skončila Základná škola
Demänovská cesta 5 v Palú-
dzke, v ktorej vyzbierali 349 ki-
logramov, čo je v priemere

0,79 kilogramu na žiaka. Tretia
priečka s 351 vyzbieranými ki-
logramami a priemerom 0,66
kilogramu na žiaka patrila Zá-
kladnej škole Československej
brigády. 

Prvé tri najaktív-
nejšie školy odme-
nil primátor mesta
Ján Blcháč dvd re-
kordérmi, školy na
štvrtom až sied-
mom mieste získali
finančné odmeny.
„Teší nás, že školy
boli usilovné a vy-
zbierali toľko tetra-
pakových obalov.
V podobných aktivi-
tách, ktoré pripra-
vujeme v spoluprá-
ci s Občianskym
združením Tatry,
budeme určite po-
kračovať. Je dobré,
že deti v školách aj

takouto súťaživou formou získa-
vajú dôležitý vzťah k triedeniu
odpadu a starostlivosti o životné
prostredie,“ povedal primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč. 

Samospráva v Liptovskom
Mikuláši len prednedávnom zí-
skala 4,3 milióna korún (142
733 eur) z Recyklačného fondu
Slovenskej republiky na rozšíre-
nie separovaného zberu v mes-
te. Z týchto prostriedkov zakúpi-
li desiatky kontajnerov na sepa-
rovaný zber odpadu a skvalitnia
technické vybavenie v dotrieďo-
vacom stredisku na sídlisku
Podbreziny.

Vyhodnotili Tetrapakovú ligu

V priestoroch Centra služieb
občanom na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši umiestnia
panel s informačnými letákmi
o separovanom zbere odpadu.
Dohodli sa na tom predstavitelia
samosprávy s predsedom Ob-
čianskeho združenia Tatry Ru-
dolfom Padom. 

„Vyhodnotili sme spoločné
aktivity v rámci podpísaného
memoranda o spolupráci a sta-
novili si úlohy, ktoré v blízkej bu-
dúcnosti budeme realizovať.
Som rád, že sa nám podarilo vy-
riešiť sporné otázky v oblasti ko-
munikácie. Hovorili sme aj
o perspektívach separovaného
zberu odpadu v meste. Starost-
livosť o životné prostredie je jed-
nou z priorít vedenia mesta,“

skonštatoval primátor Liptovské-
ho Mikuláša Ján Blcháč.

Miestna samospráva len
prednedávnom získala z Recy-
klačného fondu príspevok vo vý-
ške 4,3 milióna korún (142 733
eur) na rozšírenie separované-
ho zberu v meste. Koncom no-
vembra otvorili aj zrekonštruova-
ný zberný dvor odpadu na Pod-
tatranského ulici, ktorý bol pre
rozsiahlu rekonštrukciu zatvore-
ný. Na stavebné úpravy z Envi-
ronmentálneho fondu získalo
mesto príspevok viac ako 2 mi-
lióny korún (66 387 eur). Práce
spolufinancovalo piatimi per-
centami. Mesto z rozpočtu uvoľ-
nilo aj približne pol milióna ko-
rún (16 596 eur) na rekonštruk-
ciu kanalizácie. (l.m.)

Na radnici 
o separovanom zbere

Na výrobu 1 tony papiera po-
trebujeme 5 m3 dreva (1 – 2
stromy).

Miera návratnosti, teda po-
diel vyzbieraného papiera
k spotrebovanému, bola v roku
2007 v SR 53,9 %. Možnosti
v tomto smere siahajú k úrovni
80 %. 

Vytriedením a recykláciou
110 ton starého papiera sa za-
chráni 1 ha 80-ročného lesa.

Recykláciou papiera sa znižu-
je znečistenie ovzdušia o 75 %,
spotreba energie o 75 % a zne-
čistenie vody o 35 %.

Na výrobu dekoračnej vázy
potrebujeme 5 sklenených fliaš.

Recykláciou skla ušetríme až
25 % energie oproti jeho výrobe
z primárnych surovín. Recyklá-
ciou jednej vínovej fľaše sa
môže ušetriť až 400 Wh elek-
trickej energie (100 W žiarovka
svietiaca cca 4 hodiny). 

Ak sa vráti do sklárne 1 mili-
ón sklenených fliaš a pohárov,
ušetrí sa pri výrobe nových vý-
robkov až 300 ton sklárskeho
piesku, 1 000 ton sódy, 60 ton
vykurovacieho oleja a 0,76 mil.
m3 zemného plynu.

Výroba jednej tony sklene-
ných obalov z črepov môže zní-
žiť zaťaženie životného prostre-
dia emisiami CO2 až o 400 kg. 

Na výrobu fleecovej bundy
potrebujeme 30 plastových fliaš
a koberca 150 plastových fliaš.

Na výrobu 1 m2 jednorázo-
vých kuchynských utierok potre-

bujeme 2 litrové nápojové kartó-
ny (napr. od mlieka, džúsov).

1 tona použitých kartóno-
vých obalov obsahuje rovnaké
množstvo energie ako pol tony
ropy. Energia jedného litrového
kartónového obalu vystačí na
prevádzku jednej 60 W žiarovky
po dobu jednej hodiny. 

Na výrobu bicykla potrebuje-
me 670 hliníkových plechoviek.

Pri výrobe 1 000 kg hliníka,
z ktorého sú vyrobené plechov-
ky na nápoje, vznikne až
1 500 kg toxického odpadu.

Recyklácia 1 ks hliníkovej
plechovky ušetrí toľko elektric-
kej energie, že by to stačilo na
prevádzku počítača alebo televí-
zora počas 3 hodín.

Recykláciou 1 kg železného
šrotu ušetríme 2 kg uhlia a 4 kg
železnej rudy.

Stará chladnička obsahuje
400 gramov freónu. Ak sa toto
množstvo dostane do ovzdušia,
spôsobí poškodenie atmosféry,
ako keď prejdete autom
20 000 km.

1 000 kg vyradených mobil-
ných telefónov obsahuje 150 g
zlata, 2 kg striebra a 200 kg medi.

Až 90 percent elektroodpa-
du (počítače, televízory, ku-
chynské spotrebiče, telefóny,
káble, elektrické náradie,
chladničky a mrazničky, rádiá,
mobily, nabíjačky a pod.), sa dá
ďalej materiálovo využívať (plas-
ty, železné kovy, neželezné kovy
– hliník, meď, cín a pod.).

Vedeli ste, že ...

V meste Liptovský Mikuláš
a v mestských častiach sa na
zber kovových obalov využívajú
kontajnery žltej farby. Do týchto
kontajnerov
majú mož-
nosť občania
vhadzovať 5
k o m o d í t :
plastové fľa-
še označo-
vané ako
PET- f ľaše ,
do ktorých je
balená väčši-
na nápojov
od objemu
0,25 litra do
2 litrov, tzv.
z m e s o v é
plasty (všet-
ky obaly od umývacích a čistia-
cich prostriedkov ako napr. oba-
ly od šampónov, sprchovacích
gélov, saponátov a pod.), kovové
obaly a plechovky (konzervy,

energetické nápoje, obaly od
piva a pod.), viacvrstvové kombi-
nované obaly z mlieka, džúsov
a lacných druhov vína (tzv. tetra-

pakové oba-
ly) a čisté fó-
lie. Obsah
žltých kontaj-
nerov násled-
ne putuje do
separačného
strediska na
sídlisku Pod-
breziny, kde
sa tieto ko-
modity od
seba oddeľu-
jú, triedia
podľa ďalších
požiadaviek
odberateľov,

lisujú a distribuujú k odberate-
ľom. Na takto vytriedené suroviny
dokonca prispieva Recyklačný
fond od 43 do 59 EUR na 1 tonu
materiálu.

Zber kovových obalov



7INZERCIA – 044 55 65 230

IInnzzeerruujjttee  vv  mmeessaaččnnííkkuu  MMiikkuulláášš
cenník inzercie na rok 2009

Pri objednávaní inzercie v informačnom mesačníku MIKULÁŠ
sú pre rok 2008 stanovené  ceny inzercie:

Farba (plnofarebná) Ceny vrátane DPH
1 strana – rozmer 248x182 mm 597 Eur/18000 Sk 
1/2 strany – rozmer 124x182 mm, 

alebo 248x91 mm 298 Eur/9000 Sk 
1/4 strany – rozmer 124x91 mm 149 Eur/4500 Sk 
1/8 strany – rozmer 62x91 mm 82 Eur/2500 Sk 
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm 37 Eur/1125 Sk 

ČB – dvojfarebná, neutrál 
1 strana – rozmer 248x182 mm 331 Eur/10000 Sk 
1/2strany – rozmer 124x182, 

alebo 248x91 mm 182 Eur/5500 Sk 
1/4strany – rozmer 124x91 mm 82 Eur/2500 Sk 
1/8strany – rozmer 62x91 mm 51 Eur/1550 Sk 
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm  19 Eur/600 Sk 

Samostatná vkladačka 0,08 Eur/2,50 Sk/ks

Pri objednaní inzercie iného rozmeru, ako sú vyššie uvedené,
je stanovená cena inzercie (plnofarebná) na 1,32 Eur/cm2, pri-
čom sa plocha zaokrúhľuje smerom nahor. Čiernobiela resp. jed-
nofarebná na 0,79 Eur/cm2, pričom sa plocha zaokrúhľuje sme-
rom nahor. 

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

Vo výnimočných prípadoch (napr. vkladanie inzercie) je mož-
né stanoviť cenu inzercie dohodou.

Príjem objednávok do 20. dňa v mesiaci 
na tel. 044/5565230, v.capcikova@mikulas.sk.

CHALANI,  PRÍĎTE MEDZI NÁS

Foto: Gabriel Lipták (www.csweb.sk)

DO HOKEJOVEJ PRÍPRAVKY kontakt: 0905 357 094
rozpis ľadu na: www.mhk32lm.sk

Ivan Oško, tréner

Oznámenie o zápise žiakov 
do prvého ročníka základných škôl

Zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy v meste L. Miku-
láš sa bude konať na všetkých základných školách v dňoch: 

16. 1. – piatok, 19. 1. – pondelok a 20. 1. – utorok, vždy v čase
od 14,00 hod. do 18,00 hod. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorú
dieťa začne navštevovať v septembri 2009. 

V zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia mesta L. Mikuláš
č. 7/2008 Čl. VIII bod 1 s účinnosťou odo dňa 18. 11. 2008 sa zá-
pis koná prvé tri pracovné dni nasledujúce po 15. januári 2009. 

V zmysle § 20 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a § 8 ods. 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
– žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ v školskom obvode,

v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola)
– zákonný zástupca môže pre svoje dieťa vybrať aj inú než spádovú

školu so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej sa hlási
– riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie po-

vinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého poby-
tu v školskom obvode spádovej školy

Odbor školstva, mládeže a športu, MsÚ v L. Mikuláši
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S generálnym sekretárom
Slovenského zväzu ľadového ho-
keja Igorom Nemečekom rokoval
v piatok 19. decembra primátor

Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč. Hovorili spolu o možnos-
ti financovania projektu výstavby
novej hokejovej haly v meste
a o eventuálnej rekonštrukcii sú-
časného hokejového štadióna. 

„Náš hokejový štadión má
štyridsať rokov a doteraz sa

v ňom neinvestovali potrebné fi-
nancie. Nebudem tajiť, že štadi-
ón je v hroznom stave, v iných
slovenských mestách Liptovský

Mikuláš pred-
behli o konskú
hlavu,“ vysvetlil
p r i m á t o r
Blcháč. Po-
tvrdil, že mest-
skej samosprá-
ve záleží na roz-
voji športu. Ľa-
dový hokej patrí
k štyrom priorit-
ným športom
v meste. 

„Nielen špor-
tovci, ale aj di-

váci musia mať na štadióne vy-
tvorené adekvátne podmienky.
Je našou povinnosťou ich za-
bezpečiť. V podmienkach Lip-
tovského Mikuláša by teda išlo
o výstavbu nového štadióna ale-
bo rekonštrukciu súčasného,“
uzavrel primátor.

Sumou 21-tisíc korún (697
eur) pre detské jasle v Liptov-
skom Mikuláši prispeli účastníci
1. ročníka tenisového turnaja
O pohár primátora mesta. Po
ťažkých bojoch sa víťazom tur-
naja stal Vladimír Čavoj, druhá
priečka patrila Oldřichovi Dra-
hovzalovi, tretia Miroslavovi Bo-
ďovi. 

Pomyselnú zemiakovú me-
dailu si vybojoval prednosta

Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši Rudolf Urbanovič. Na
turnaji sa predstavilo dvanásť
hráčov. Aj vlaňajší výťažok z tzv.
nultého ročníka poputoval lip-
tovskomikulášskym detským ja-
sliam. Táto organizácia ako jedi-
ná svojho druhu v meste je naj-
viac odkázaná na príspevky
z mestskej pokladnice.

(T)

Naši tenisti detským jasliam

Primátor rokoval 
o hokejovom štadióne

Karanténna stanica v Liptov-
skom Mikuláši sa v najbližších
týždňoch presťahuje do nových
priestorov. Takmer desať psov
opustí areál bývalých skleníkov
v Okoličnom, kde vyrastie prie-
myselný park a nájdu nové úto-
čisko v areáli Verejnoprospeš-
ných služieb na Revolučnej ulici
v Ondrašovej. 

„Mesto má záujem zachovať
karanténnu stanicu, ktorá slúži

výhradne na umiestnenie túla-
vých zvierat odchytených
mestskou políciou. Práve stani-
ca je jedným z prvých miest,
ktoré by mali navštíviť majitelia
strateného psa,“ uviedol šéf
radnice Ján Blcháč.

Do stanice sú umiestňované
túlavé zvieratá z centra mesta
a jeho mestských častí. Uvede-
ná do prevádzky bola v roku
2005.

V najväčšej materskej škole
na ulici Čs. brigády slávnostne
odovzdali do užívania plynovú

kotolňu. Plynofikáciu kotolne
a rekonštrukciu rozvodov za-
bezpečilo mesto Liptovský Mi-
kuláš z vlastného rozpočtu su-
mou 173.604 eur (5,23 milió-
na korún).

„Materskú školu čaká väč-
šia rekonštrukcia, toto je len
začiatok zlepšenia podmie-

nok, aby naše deti vyrastali
v slušnom prostredí. Som rád,
že sme zároveň zadosťučinili

aj ekológii,“
uviedol primá-
tor Ján
Blcháč. 

Nová kotol-
ňa prispeje
k zlepšeniu
ovzdušia pria-
mo v centre
mesta, keďže
do roku 2008
bolo vykurova-
nie zabezpečo-

vané pevným palivom – uhlím.
„Sme radi, že sme sa zbavili
uhlia, ktoré bolo prašné. Dvor je
teraz čistejší a deti majú väčší
priestor na hranie,“ skonštatova-
la riaditeľka materskej školy Mi-
roslava Erhardtová. 

Materskú školu v súčasnosti
navštevuje 164 detí.

Zvýšiť kvalitu poskytovaných
služieb zamestnancov mest-
ských a obvodných úradov
horného Liptova má
projekt On line, služ-
by občanom. Jed-
nou z úloh je aj vy-
pracovať návrh
stratégie celoživot-
ného vzdelávania
zamestnancov mest-
ského úradu v Liptovskom
Mikuláši.

„Tým, že podporíme ďalšie
vzdelávanie zamestnancov
mestského úradu, zvýšime kva-
litu služieb, ktoré poskytujú oby-
vateľom nášho mesta. Aj takým-
to spôsobom sa snažíme vychá-
dzať spoluobčanom v ústrety,“

vysvetlil liptovskomikulášsky pri-
mátor Ján Blcháč. 

Do vzdelávacieho programu
sa zapojilo 67 za-

mestnancov mest-
ského úradu, ktorí
budú rozdelení do
piatich vzdelávacích
skupín podľa svojho
pracovného zara-

denia. Od januára
2009 do októbra 2010

ich čaká 2 288 vyučovacích
hodín. Na záver získajú certifikát
kvality ISO 9001/2000.

Partnermi projektu, na ktorý
občianske združenie Koperni-
kus získalo grant z Európskeho
sociálneho fondu, sa stali L. Mi-
kuláš a L. Hrádok.

Karanténna stanica bude 
mať nové priestory

Zamestnanci mestských 
a obvodných úradov 

sa budú celoživotne vzdelávať

V materskej škole spustili
prevádzku plynovej kotolne

FFootto: G. Liptáko: G. Lipták

Ľudia bez domova mohli
v Liptovskom Mikuláši prežiť
tohtoročné Vianoce v teplých
priestoroch ubytovne v Komu-
nitnom centre Hlboké. 

„Služby centra od začiatku
novembra využíva šesť bezdo-
movcov,“ zdôraznil primátor
mesta Ján Blcháč. Okrem uby-
tovania počas Vianoc  mohli
bezdomovci ochutnať na Štedrý
deň kapustnicu, ktorú pre nich
pripravila Spišská katolícka cha-
rita v Dome Charitas Sv. Kláry
na Borbisovej ulici. 

V ubytovni z 12 lôžok môžu
osem využívať muži a štyri ženy.
Záujemcovia majú k dispozícii
nielen ubytovanie, ale aj sprchu
a kuchynku, kde si môžu variť
čaj alebo jedlo, ktoré si prinesú
so sebou. Ubytovať sa môžu

medzi siedmou a ôsmou hodi-
nou večer. Pri nástupe je každý
povinný podrobiť sa dychovej
skúške. Pre tých, ktorí budú
pod vplyvom alkoholu, zostanú
dvere nocľahárne v daný deň
zatvorené. Po prenocovaní mu-
sia nocľaháreň opustiť o sied-
mej hodine ráno. Za pobyt sa
platí 15 korún. V poplatku je za-
hrnutý nocľah a vykonanie
osobnej hygieny. K dispozícii
dostanú aj uteráky a mydlá. 

V Komunitnom centre pracu-
je aj terénna sociálna pracov-
níčka, ktorá poskytuje sociálne
poradenstvo, pomoc pri vybavo-
vaní záležitostí na úradoch a vy-
bavenie dávky v hmotnej núdzi.
Služby nocľahárne môžu jej ná-
vštevníci využívať do 30. apríla
2009.

Mikulášski bezdomovci mohli
stráviť Vianoce v nocľahárni
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Tým najlepším spôsobom
ukončili hráči Mestského hoke-
jového klubu 32 v Liptovskom
Mikuláši rok 2008. V utorok 30.
decembra si na domácom ľade
v 39. kole extraligy jednoznač-
ne poradili so Skalicou a zvíťazi-
li 6:1. Vo výbornej atmosfére si
zápas vychutnalo viac ako 3000
divákov. 

Medzi množstvom fanúšikov
nechýbal ani splnomocnenec
slovenskej vlády pre mládež
a šport a poslanec Národnej
rady Slovenskej republiky Du-
šan Galis. „Som veľmi rád, že
pán poslanec, ktorý vždy, keď
mu to možnosti dovolia, pomô-
že mestu a regiónu, nám v tom-
to zápase priniesol šťastie. Pri-
znám sa, že pred zápasom so
Skalicou som mal troška obavy
o výsledok, no hráči v našich
dresoch mi na ne dali zabudnúť

tým najlepším spôsobom. Vďač-
ní diváci boli svedkami výborné-
ho hokeja. Našim hokejistom
patrí po tomto zápase v tabuľke
štvrtá priečka z dvanásťčlenné-
ho pelotónu. Výsledky v tomto
roku sú jasným dôkazom toho,
že mestu na hokeji v Liptovskom
Mikuláši veľmi záleží,“ skonšta-
toval liptovskomikulášsky primá-
tor Ján Blcháč. 

Dušan Galis po stretnutí po-
vedal, že videl výborný zápas.
„Mikulášania hrali s chuťou, čo
je veľmi dôležité. Zvlášť ma po-
tešila búrlivá, výborná atmosfé-
ra, v ktorej musí byť radosť hrať.
Som rád, že Liptovský Mikuláš
po rokoch opäť žije hokejom,
čo je nepochybne aj veľkou zá-
sluhou pána primátora a jeho
tímu,“ zhodnotil Dušan Galis,
v minulosti výborný futbalista
a tréner.

Výborný záver hokejového roku

V decembri si zverenci Moj-
míra Trličíka a Pavla Paukovče-
ka pripísali na svoje konto deväť
bodov. Po smolnej prehre v ne-
konečnom horore samostat-
ných nájazdov so Zvolenom
zdolali gólom Jána Cibuľu v pre-
dĺžení vynikajúceho stretnutia
tabuľkového lídra z metropoly
východu. V normálnom hracom
čase vyhrali v poslednom pred-
vianočnom kole v Kežmarku
a v domácom predsilvestrov-
skom dueli so Skaličanmi.

Dve decembrové prehry
v Nitre, po jednej na Slovane
a doma s trenčianskou Duklou
síce mrzeli, no treba si uvedo-
miť, že ani konkurencia nespí.
„Práve naopak, s blížiacim
sa lámaním chleba sa všetky
tímy snažia zakaždým bodo-
vať. Každý získaný či strate-
ný bod môže mať obrovskú
cenu v konečnom účtovaní,“
skonštatoval Ján Cibuľa.
„Chceme byť v play off a ide-
me si stále za týmto cieľom
postupnými krokmi,“ pridal
svoj názor obranca Milan Varga.
„Nič neprepočítavame, nekom-
binujeme. Akékoľvek kalkulácie
či podobné špekulácie sú zby-
točné a zradné. Ideme stále
krok po kroku. Zakaždým sa
koncentrujeme iba na najbližší
zápas,“ povedal Martin Kriška,
ktorý sa napriek nepríjemnému
zraneniu ruky snažil pomáhať
svojmu tímu.

„Máme to rozohrané dob-
re. Naše ambície siahajú po
miestenke v elitnej šestici.
Iné ani nemôžme mať. Pri
podrobnom spätnom pohľa-
de to vari mohlo byť ešte lep-
šie, ale aj tak je to viac ako
výborné. Za ten čas, čo som
s touto partiou zodpoved-
ných profesionálov, som
spoznal, že títo chlapci ve-
dia, čo chcú,“ dodal lodivod
našich extraligistov Mojmír Trli-
čík. „Spolu s naším fantastic-
kým publikom sme sa úžas-
ne rozlúčili deň pred Silves-
trom so starým rokom. Všet-

kým ľuďom, ktorým úprimne
leží na srdci osud mikulášs-
keho hokeja, želám veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody, aby sme sa v novom
roku 2009 pravidelne stretá-
vali na našom štadióne a za-
žívali radostné chvíle pri
dobrom hokeji so značkou
MHk 32.“

S novoročným pozdravom
všetkým fanúšikom „ešky“ sa
pridal aj Ľubomír Bubniak, riadi-
teľ MHk 32, a.s.: „Prajem
úspešný nový rok 2009 celé-
mu mikulášskemu hokeju.
Veľa zdravia, šťastia všet-
kým jeho priaznivcom a pod-
porovateľom. Tréneri nech
majú trpezlivosť, ale aj pev-
nú ruku. Nech všetkých hrá-
čov od prípravky až po extra-
ligové áčko naširoko obchá-
dzajú zranenia a my, všetci
ostatní, máme radosť radosť
z ich plnokrvných výkonov.
Nový rok chcem začať tro-
chu netradične úprimným
opravedlnením našim ver-
ným fanúšikom, ktorí si po-
čas tejto sezóny museli pri
utešene rastúcej návštev-
nosti chtiac-nechtiac vystáť
dlhé rady pred pokladňami
nášho zimného štadióna.
Odteraz si môžu vstupenky
na domáce extraligové zápa-
sy zakúpiť v Informačnom
centre mesta Liptovský Mi-
kuláš (v Dome služieb) už
v dvojdňovom predstihu.“
Základná cena vstupenky je 2,5
eur (zľavnej 2 eurá).

Mikulášske nádeje 
v reprezentačných dresoch

Verme, že vlnu všeobecného
záujmu o mládežnícky hokej po-
zdvihli výborné výkony a predo-
všetkým výsledky slovenských
juniorov na nedávno skonče-
ných majstrovstvách sveta v Ka-
nade. Nepredstavil sa na nich
žiadny mikulášsky odchovanec,
ale aj tak nezostali bez liptácke-
ho podpisu. O slovenské náde-
je sa predsa vzorovo staral ma-
sér Ľuboš Ondrejka.

Mikulášska hokejová škola
mala niekoľkonásobné zastúpe-
nie v decembrových mládežníc-
kych výberoch. Vo Švajčiarsku
si vo výbere so slovenským
dvojkrížom do 18 rokov zahral
čiperný útočník Dominik Kadu-
ra. V zámorí sa medzi 17-ročný-
mi rozhodne nestratil Radoslav
Macík. Striebro z fínskeho Nor-
dického pohára si domov do-

niesli členovia reprezen-
tácie do 16 rokov Filip
Mezovský a Michal
Uhrík.

Čo nás čaká 
v januári?

Nový rok sme odštar-
tovali tesnou prehrou vo
Zvolene a výhrou v Po-
prade. Po stretnutí so
Žilinou (po redakčnej
uzávierke) našich chlapcov v ja-
nuári čakajú ešte tri domáce zá-
pasy v základnej časti Slovnaft
extraligy pred jej rozdelením na
dve šesťčlenné skupiny:

44. kolo 
(utorok 13. 1. 2009, 17.00 h):

MHk 32 L. Mikuláš 
- MHC Martin

Strojárom, ktorí tiež urputne
bojujú o miesto v prvej šestke,
máme čo vracať. V predchádza-
júcom vzájomnom súboji na na-
šom ľade nám dali poriadnu lek-
ciu z efektivity. Pred televíznymi
kamerami STV sme rozhodne
neboli slabší.“České rakety“ Ap-
pel, Říha a Havel však dostali
kúsok priestoru a bolo zle-ne-
dobre. Teraz si musíme dať väč-
ší pozor.

46. kolo 
(nedeľa 18. 1. 2009, 17.00 h):

MHk 32 L. Mikuláš 
- HC Slovan Bratislava

Úradujúci majstri sa po tra-
dične slabšom rozbehu dostali
na víťaznú vlnu. Neprezentujú

sa síce žiadnou oslnivou hrou,
ale pravidelne bodujú, čo ich
nenápadne vynieslo už na dru-
hú priečku za suverénne Koši-
ce. Mazácka partia okolo „drob-
čeka“ Dömeho, Hoviho, Hujsu
či „nášho“ Mareka Urama býva
vždy zárukou plných tribún
a elektrizujúceho hokejového
predstavenia.

48. kolo 
(nedeľa 25. 1. 2009, 17.00 h):

MHk 32 L. Mikuláš 
- Ski Park MHK Kežmarok

Základnú časť zakončíme
meraním síl s kežmaskými ja-
strabmi, ktorí sa už prakticky iba
pripravujú na neľútostné barážo-
vé boje o holú extraligovú exis-
tenciu. Tri „povinné jazdy“ naši
chlapci s prehľadom ustáli, mali
by aj túto štvrtú.   

Okrem domácich zápasov sa
v 43. kole (10. 1.) predstavíme
v B. Bystrici, v 45. kole (16. 1.)
v Košiciach, a v 47. kole (23. 1.)
v Trenčíne. Autor: Jaro Hric 

(PR manažér MHk 32)

Láme sa extraligový chlieb, mikulášsky hokej chce byť v elitnej šestici

FFootto: G. Liptáko: G. Lipták
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- 26. 11. 2008 o 02.05 hod.
hlasitou hudbou pán J.M. v by-
tovke na Nábreží A.S. rušil noč-
ný kľud, čím sa dopustil prie-
stupku podľa §47 ods. 1 písm.
b) zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch . Prípad riešený
v blokovom konaní.

- 29. 11. 2008 o 22.40 hod.
na ul. Smrečianska pred Fitnes
B, pán I.R. z Podbrezín vzbudil
verejné pohoršenie tým, že le-
žal opitý na zemi. Týmto kona-
ním sa dopustil priestupku proti
verejnému poriadku podľa §47
ods. 1 písm. c) citovaného zá-
kona. Vec riešená blokovým ko-
naním.

- 4. 12. 2008 o 11.20 hod.
Patrik B. z Piešťan a Viera B.
z Drahoviec neoprávnene vyko-
návali obchodnú činnosť tým,
že predávali parfumy. Menovaní
sa dopustili priestupku podľa
§24 ods. 1 písm. c) citovaného
zákona. Prípad vyriešený bloko-
vým konaním .

- 5.12.2008 o 22 .00 hod.
na Námestí osloboditeľov pri
služobnom zákroku príslušníkov
MsP voči dvom výtržníkom sa
pán L.V. z Podbrezín dopustil
trestného činu útoku na verej-
ného činiteľa podľa §323 Trest-
ného zákona. Vec postúpená
OR PZ .

- 8.12.2008 o O8.10 hod.
na ul. Pobrežná vodič. J.M.
z Lipt.Mikuláša nákladným mo-
torovým vozidlom znečistil za-
blatenými kolesami vozovku,
čím porušil ust. Čl. 2, ods.
písm. a) Všeobecnezáväzného
nariadenie mesta LM
č. 8/1992 o vytváraní podmie-
nok kvalitného životného pro-
stredia. Prípad riešený bloko-
vým konaním

- 9.12.2008 o 10.50 hod.
na ul. Kláštorná sa voľne potulo-
vali štyri psy, pričom znepríjem-
ňovali pohyb okoloidúcim chod-
com i miestnej poštárke pri roz-
nášaní pošty. Hliadka MsP psov
odchytila a umiestnila do útulku.

- 10.12.2008 o 14.22 hod.
na ul. Hradišská maloletí K.Š.,
A.K., A.B., P.P., O.J. z Lipt.Mi-
kuláša použili zábavnú pyrotech-
niku /petardy/. Týmto konaním
porušili ust. Čl. 4 ods. 2 VZN
mesta LM č. 11/2000 o použí-
vaní pyrotechnických predmetov

na zábavné a oslavné účely.
Vzhľadom na vek bol tento prí-
pad podľa §60 ods. 3 písm. a)
zákona č. 372/1990 Zb. odlo-
žený záznamom a rodičia boli
vyrozumení o konaní detí.

- 12.12.2008 o 21.20 hod.
na ul. Tranovského znečistili ve-
rejné priestranstvo M.C. a J.Č,.
obaja z Podbrezín, M.Š. z Ná-
brežia, A.S. a K.K. z Ploštína,
čím sa dopustili priestupku proti
verejnému poriadku podľa §47
ods. 1 písm. d), zákona
č. 372/l990 Zb. Vec riešená
blokovým konaním .

- 13.12.2008 o 19.35 hod.
na ul. Goutha p. J.T. a M.Ú.
z Lipt.Mikuláša na verejnom
priestranstve požívali alkoholic-
ké nápoje, čím porušili ust. Čl.
2 ods. 1 písm.b) VZN mesta LM
č. 8/1992. Vec riešená bloko-
vým konaním .

- 16.12.2008 o 12.37 hod.
na ul. Smrečianska pani M.H.
z Lipt. Mikuláša porušila ust. Čl.
2 ods. 1) VZN mesta LM
č.7/2001 o nakladaní s komu-
nálnym odpadom a drobným
stavebným materiálom tým, že
neseparovala odpad. Prípad rie-
šený blokovým konaním. 

- 19.12.2008 o 23.55 hod.
na Námestí osloboditeľov hliadka
MsP riešila roztržku medzi R.M.
z L. Vlách a K.P. z Podbrezín.
Menovaní sa dopustili priestupku
proti občianskemu spolunažíva-
niu podľa §49 ods. 1 písm. d) zá-
kona č. 372/1990 Zb. Vec rie-
šená v blokovom konaní.

- 21.12.2008 o 10.00 hod.
pani L.L. z Nábrežia A.S. na
ul. M.R. Štefánika vytvorila ne-
dovolenú skládku komunálneho
odpadu, ím porušila ust. Čl. 2
ods.1) VZN mesta LM
č. 7/2001. Týmto konaním sa
dopustila priestupku proti verej-
nému poriadku podľa §47 ods.
1 písm. g) zákona č. 372/1990
Zb. Prípad riešený v blokovom
konaní .

- 26.12.2008 o 11.23 hod.
na ul. J. Janošku vodič osobné-
ho motorového vozidla pán P.H.
z Bratislavy nerešpektoval do-
pravnú značku B 30 - Zákaz stá-
tia, za čo mu bola uložená blo-
ková pokuta. Vodič sa zrejme
nepoučil, keď v ten istý deň
o 18.25 hod. opäť na tom istom

Z mestskej 
matriky

Narodil sa človek, 
zapálila sa na oblohe

nová hviezda.
Tak vitaj človiečik…

V novembri 2008 sa
v Liptovskom Mikuláši na-
rodili:
Michal KUNST, Juraj KRI-
VOŠ, Nikolas PUŠKA, Laura
PUŠKOVÁ, Natália HLINIČA-
NOVÁ, Marek PÁPAY, Artur
DROBČO, Andrea ČERVE-
ŇOVÁ, Karolína SÚSTERO-
VÁ, Marek ČONKA, Martin
ŠTRIC, Timotej DOMANIC-
KÝ, Ľubomír BUBNIAK, Do-
minika OBRCIANOVÁ, Kata-
rína TICHÁKOVÁ, Miroslav
DROPPA, Matúš KUSKA,
Matúš DVOŘÁČEK, Filip
TURČIAK, Martin MUDRIK,
Sophia PAŠKOVÁ, Nina PO-
VAŽSKÁ, Teodor ŠIPKA.

Láska nie je len 
byť spolu, 

láska je ísť spolu. 
Nájsť hlinu 

pre svoje korene…

Manželstvo uzavreli:
Miloš FIAČAN – Daniela PE-
TROVIČOVÁ, Drahomír SO-
MORA – Jana MAJERSKÁ,
Ivan FRNIAK – Erika TURO-
ŇOVÁ, Jozef PUŠKA – Mar-
tina MURGOŠOVÁ, Milan
HOLČIAK – Lenka PETREN-
KOVÁ, Marián PEISERLE –
Lýdia KAPITÁŇOVÁ, Ing.
Martin DLUHOŠ - Ing. Jaro-
slava SEDLIAKOVÁ, Milan
GMITTER – Tatiana LAM-
PERTOVÁ.

Roztrhla sa niť, 
už sa nedá spojiť. 

Život vyhasol, 
zostáva spomienka … 

Opustili nás:
Pavlina BABELOVÁ (94), Ro-
bert ŠALEK (80), Milan PAU-
LÍNY (57), Rudolf PAVLÍ-
NI (72), Mária DOBRIKO-
VÁ (95), Milan RAJ-
NIAK (77), Mária GARŽÍKO-
VÁ (84), Anton BALÁŽ (50),
Pavel PAULÍNY (75), Vladi-
mír UHEĽ (74), Marta ŤAŽ-
KÁ (63), Ján ONDRÁŠ (75).

Zo zápisníka Mestskej polície 

OZNAMY
Riaditeľstvo 

ZŠ M. Rázusovej - Martáko-
vej na Nábreží 4. apríla 

v L. Mikuláši oznamuje, že
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 

bude 
16., 19. a 20. januára 2009

v čase 
od 14.00 do 18.00 hod.

Škola ponúka: vyučovanie
anglického jazyka od 1. ročníka,
slovné hodnotenie na 1. stupni,
učebňu výpočtovej techniky, ho-
kejové triedy, veľký športový
areál so syntetickým klziskom,
dve telocvične s posilňovňou,
bohatú krúžkovú činnosť, škol-
ský klub, školskú jedáleň, ošet-
renie v zubnej ambulancii.

Viac informácií na tel. čísle
044/5524989 alebo na
www.zsmrmlm.edu.sk

Mgr. Alena Ridzoňová 
riaditeľka školy

Žiaci a učitelia 
Základnej školy M. Rázusovej -

Martákovej na Nábreží 
4. apríla v L. Mikuláši 

Vás srdečne pozývajú na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa uskutoční 
13. 1. 2008 

od 7.40 do 15.00 hod.

mieste nerešpektoval dopravnú
značku. V tomto druhom prípa-
de mu bola uložená podstatne
vyššia bloková pokuta.

- 30.12.2008 o 15.24 hod.
na ul. Štúrovej pred Mestským
úradom maloletí D.B.a P.B.,
obaja bytom ul. Hurbanova, pod
hrozbou bezprostredného nási-
lia v úmysle zmocniť sa cudzej
veci zobrali maloletým M.F.,
J.H., obaja z Palúdzky, a M.M.
z Podbrezín peniaze v sume Sk
16O,-. Hliadka MsP jedného
z páchateľov zadržala a odo-
vzdala Obvodnému oddeleniu
PZ, ktoré vo veci koná pre po-
dozrenie zo zločinu lúpeže pod-
ľa §188 Trestného zákona.

JUDr. Jaroslav Tomčík
MsP Lipt. Mikuláš

BENEFIČNÝ PLES 
PRIMÁTORA
24. januára 2009

Dom kultúry
Predpredaj vstupeniek 

od 12. 1. 2009 
v Dome kultúry

Tel.: 044/5564014 - 13



Od 3.1.
2009

9

13

18

20

PIATOK

UTOROK

NEDE¼A

UTOROK

Predpredaj vstupeniek v DK od 12.1. 2009

P V tudenti stredných škôl a Klub mladých pri DKozývajú ás š

Za ite skvelý deò v Tatralandii!

Slalomový pretek pre verejnos�

Novoroèná šou...ovoroèná šou...voroèná šou...

Buïte o krok vpred a u ite si zábavu

Vychutnajte si tú pravú funky náladu

Novoroèný koncert Petra Michalicu s klavírnym doprovo-
dom a sprievodným umeleckým slovom

Aquapark Tatralandia 10,00 - 22,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 22,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 17,00 h

Jasná - Záhradky

Jasná - Záhradky

Jasná - Záhradky

Meditaèné centrum Nám. oslobodite¾ov 18,00 h

Meditaèné centrum Nám. oslobodite¾ov 18,00 h

Meditaèné centrum Nám. oslobodite¾ov 18,00 h

Meditaèné centrum Nám. oslobodite¾ov 18,00 h

Jasná - Záhradky

TRAJA KRÁLI V TATRALANDII

SKVELÁ NÁLADA S FUNKY FISH

NOVOROÈNÝ KONCERT

VOLKL TATRY SKI LIGA

VOLKL TATRY SKI LIGA

K2 - SNOWSHOW

SPOLOÈNÁ VEDENÁ MEDITÁCIA

SPOLOÈNÁ VEDENÁ MEDITÁCIA

OSVIETENÍ LÁMOVIA TIBETU - TRANSMISIA

ÚVOD DO BUDDHIZMU - PETER VOJTEK

VOLKL TATRY SKI LIGA

6

2

3

7

28

29

14

21

16

8-9

30

22

24

25

UTOROK

PIATOK

SOBOTA

STREDA

STREDA

ŠTVRTOK

STREDA

STREDA

PIATOK

ŠTVRTOK

PIATOK

PIATOK

ŠTVRTOK

SOBOTA

NEDE¼A

JANUÁR 2009
PREHLAD PODUJATÍ

,

2. roèník medzinárodného umeleckého festivalu.
Vystúpia taneèné a spevácke súbory z Ukrajiny, Ruska,
a naše slovenské - liptovské súbory
8.1 o 10,00 - vystúpenie pre školy
8.1 o 17,00 - vystúpenie pre verejnos�
9.1 o 17,00 - vystúpenie pre verejnos�

Zábavný kabaretný program, taneèné vystúpenia,wes-
ternové akèné divadlo, drezúra koòa, dog - dancing
Monika & Dream. Región, 50% z¾ava

Príïte si pozrie� krátky film “Najš�astnejší oriešok na
svete z Festivalu jeden svet

Dom kultúry - ve¾ká sála

Western City Šikluv Mlýn, Ut, Št, So 19,00 - 20,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Galéria P.M. Bohúòa 16,00 h

Galéria P.M. Bohúòa 16,00 h

Lipt. Mikuláš - ilina

Lipt. Mikuláš - Martin

Lipt. Mikuláš - Slovan

ZUŠ J.L. Bellu Lipt. Mikuláš

Spomienka k 100. výroèiu narodenia E.M. Šimerovej

Dom kultúry - è. dverí 226 16,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 18,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

LIPTOVSKÁ VLOÈKA

FUN KABARET PROGRAM

MAJSTROVSKÉ ZÁPASY ,,A" MU STVA MHK 32

MAJSTROVSKÉ ZÁPASY ,,A" MU STVA MHK 32

MAJSTROVSKÉ ZÁPASY ,,A" MU STVA MHK 32

HUDOBNÁ BESIEDKA

KONCERT PRE KLAVÍR A HUSLE

KLUB JEDEN SVET

BENEFIÈNÝ PLES PRIMÁTORA MESTA

PLES STREDOŠKOLÁKOV

SUPER PRÁZDNINY V TATRALANDII

MIM SHOW 2009

Slalomový pretek pre verejnos�

Sú�a e a po ièiavanie ly í K2

Meditácia

Meditácia

Prednáška

Prednáška

Slalomový pretek pre verejnos�

Lipt. Mikuláš - Ke marok

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h
MAJSTROVSKÉ ZÁPASY ,,A" MU STVA MHK 32

1 € (30.-)

2,32 €
1,99 € 

 (70.-) 
(60.-)

2,32 €
1,99 € 

 (70.-) 
(60.-)

2,32 €
1,99 € 

 (70.-) 
(60.-)

2,32 €
1,99 € 

 (70.-) 
(60.-)

6 € (180,76)
3 € (90,38)

WESTERN
CITY

ŠIKLUV
MLÝN

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

11PROGRAMY
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KINO NICOLAUS

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-Ne 10,00-17,00 h

Výstava divadelných bábok a kulís z Múzea hraèiek, Bábko-
vého divadla na rázcestí z BB a Bábkového divadla zo iliny 

Výstava z tvorivých dielní i akov Gymnázia M.M. Hod u

Výstava z tvorivých dielní Jale a Jezi, i akov špeciálnej ZŠ
Galéria Domu fotografie v GPMB, Ut-Ne 10,00-17,00 h

Výstava priblí i nerastné druhy i raritné slovenské minerály

Najzaujímavejšie kalendáre od slovenských vydavate¾ov

Prehliadka prác s prírod. motívom detí z mentálnym postihnutím

Výstava o mikulášskom garbiarovi

Výstava fotografií s úèas�ou autoriek Sanni Seppo a Ritva K.

Centrum Kolomana Sokola, Ut-Ne 10,00-17,00 h

Centrum Kolomana Sokola

Spomienka na èeského umelca, ktorého sochárska tvorba
v sebe obsahuje prvky humorného nadh¾adu

Tvorivá dielòa pre verejnos�. Ma¾ovanie svietnikov, ozdobných
fliaš i drobných príveskov

Výstava tradiènej ¾udovej tvorby v Kašubách, Po¾sko

Výtvarný projekt s protidrogovým zameraním

HRA NA DIVADLO

INTERPRETÁCIA OBRAZOV UMELCOV 19. STOR.

SPOJENIE DVOCH SVETOV

¼UDIA STROMOV - TREE PEOPLE

PETER HUBKA

TORTA / VLADIMÍR PRECLÍK

MA¼OVANIE NA SKLO

100.-
30.-

3,30 €
1 €

15.-
5.-

15.-
5.-

Vstup vo¾ný

30.-
15.-
10.-

     1 € 
0,50 €
0,33 € 

50.-
15.-

1,66 €
0,50 €

50.-
15.-

180.-
81.-

30.-
15.-

30.-
15.-

10.-
5.-

45.-
20.-

1,50 €
0,66 €

 40.- 
 20.- 

1,33 €
0,66 €

 20.- 
 10.- 

0,66 €
0,33 €

 15.- 
 10.- 

 10.- 
5.- 

0,50 €
0,33 €

0,33 €
0,17 €

10.-
5.-

VÝSTAVY - STÁLE EXPOZÍCIE

VÝSTAVY

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-Ne 10,00-17,00 h
STARÉ UMENIE - OD GOTIKY PO BAROK
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19.-20. STOROÈIA
NOVÁ EXPOZÍCIA 2. POLOVICA 20. STOR.

Lipt. múzeum Èierny orol, Po-Pi 8,00-16,00 h, So-Ne vopred ohlási�

Lipt. múzeum Èierny orol, Po-Pi 8,00-16,00 h, So-Ne vopred ohlási�

Posádkový klub Liptovský Mikuláš 15.1. - 26.1.

Centrum Kolomana Sokola, Ut-Ne 10,00-17,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Ut-Pi 9,00-16,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Ut-Pi 9,00-16,00 h

Stará ev. fara na ul. Tranovského, Ut-Pi 8,00-14,00 h

Rodný dom Rázusovcov na ul. Vrbickej, Ut a Pi 8,00-15,00 h

Expozícia Tatrín bude od 10.11. - 10.2. 2009 pre verejnos�
zatvorená. Kolektívy bude mo n é objedna� 3 dni vopred

SMOPAJ, Po-Pi 8,00-16,00 h

SMOPAJ, Po-Pi 8,00-16,00 h

PO¼OVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE

O NEZNÁMOM ¼UDE

PREÈO SOM NA SVETE RÁD

KOLOMAN SOKOL
ATELIÉR KABURABA

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPT. MIKULÁŠ
MIKULÁŠSKA MUÈIAREÒ

TATRÍN A IADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA

RÁZUSOVIE DOM

CHRÁNENÁ PRÍRODA
MINERÁLY - VÝSKYT, VYU ITIE, OCHRANA
KRAS A JASKYNE SLOVENSKA

PRVENSTVÁ NERASTNEJ RÍŠE

NAJKRAJŠIE KALENDÁRE SLOVENSKA

PRÍRODA NAŠIMI OÈAMI VI.

15.1. - 31.3.

16.10. - 15.1. 2009

11.12. - 12.1. 2009

11.12. - 12.1. 2009

4.12. - 28.2.

14.1. - 31.1.

21.1. - 31.1.

4.12. - 28.2. 2009

8.10. - 31.1. 2009

1,66 €
0,50 €

6 €
2,70 €

1,00 €
0,50 €

1,00 €
0,50 €

1,00 €
0,50 €

0,66 €
0,33 €

0,33 €
0,17 €

0,50 €
0,17 €

0,50 €
0,17 €

0,33 €
0,17 €

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

11.12. - 12.2. 2009

22.1. o 15,30 h

20.-
10.-

TVORIVÉ DIELNE

7

15

(dabing)

15

15

Známa partièka zvieracích uteèencov, ktorá sa pred èasom vypravila z newyors-
kej ZOO za poznávaním svojich “koreòov”, to na prvý krát nezvládla, no teraz sa
koneène dostala tam, kam mala pôvodne namierené. Akú úlohu tentoraz zohrajú
konšpiratívni tuèniaci? Zábava, ktorá nesklame.

Štart Apolla 11 sledoval na celom svete ka dý, kto mohol, ale a to sme doteraz ne-
vedeli - dokonca aj muchy. Dobrodru ný let troch malých kozmonautov, ktorí sa stali 
súèas�ou misie na Mesiac, budeme simulova� trojrozmernou projekciou s pomocou
anaglyfických okuliarov a so špeciálnou filmovou kópiou.
OBJAVTE JEDINEÈNÝ ZÁ ITOK Z TROJROZMERNÉHO OBRAZU

Skupinka priate¾ov, èlenov miestnej smotánky, usiluje o stretnutie na spoloènom
veèierku. To by nebolo niè neobvyklé, avšak v dy im v tom zabránia absurdné a
èoraz bizarnejšie preká ky. Pôvabné zábavné satirické podobenstvo so surrealis-
tickými prvkami, ktoré paroduje nielen vyššie spoloèenské vrstvy.

Malý sobík Niko verí, e  jeho otec je èlenom slávnej letky vyvolených sobov, ktoré
�ahajú legendárne sane Santa Clausa. Jeho snom je preto nauèi� sa lieta�. Problém
je však v tom, e  otca nikdy nevidel a navyše má závrate. Jediný, kto mu verí, je
neohrabaná veverièka, s ktorou sa vydá na ïaleký sever, kde údajne býva Santa.

Traja mu i, traja štyridsiatnici, traja kamaráti. Ka dému nadelil ivot iný osud, a te-
raz všetci stoja na ivotných kri ovatkách s hlbokým pocitom beznádeje. Recidivis-
ta sa vracia z nápravno-výchovného zariadenia, kostolný fanatik sa zmieta v kríze
svojej vieri a podnikate¾ rieši ïalší zo svojich obchodov opä� na úkor rodiny.

Hormónmi zmietaní najob¾úbenejší americkí teenageri z romantického muzikálu
zo strednej školy sa úspešne dopracovali do maturitného roèníka. Ako ich vz�ahy
ovplyvní posledný školský rok? Najcukrovatejšia televízna apokalypsa u  v kinách.

Príbeh posledných siedmich rokov i vota Iana Curtisa, speváka britských Joy Divi-
sion, ktorí na konci sedemdesiatych rokov spolu s ostatnými kapelami z Manchestru
definovali nový smer populárnej hudby. Èiernobiela kamera sleduje Curtisa od jeho
prvých experimentov s drogami cez zalo e nie skupiny a po jeho samovra d u .

2. - 6.1. (piatok a utorok) - 16.30 h
Vstupné: 2,60 € (78,32 Sk)

15. - 19.1. - 17.00, 18.45 h 20. - 21.1. - 17.30 h
23. - 25.1. - 17.00, 18,45 h 26. - 28.1. - 17,30 h
Vstupné: 3 € (90,38 Sk), v pondelok: 2,50 € (75,32 Sk)

28.1. (Streda) - 20.00 h
Vstupné: 2,80 € (84,35 Sk), èlenovia FK: 2 € (60,25)

29.1. - 4.2. (štvrtok a  streda) - 17.30 h, piatok, sobota, nede¾a 17.00, 18.30 h
Vstupné: 2,60 € (78,32 Sk)

29.1. - 4.2. (štvrtok a streda) - 20.00 h
Vstupné: 2,70 € (81,34 Sk)

2. - 6.1. (štvrtok a utorok) - 18.15, 20.15 h
7. - 14.1. (streda a streda) - 17.30, 20.00 h
Vstupné: 3,30 € (99,42 Sk), v pondelok: 2,70 € (81,34 Sk)

14.1. (streda) - 20.00 h
Vstupné: 2,80 € (84,35 Sk), èlenovia FK: 2 € (60,25)

MADAGASKAR 2

CESTA NA MESIAC

SKRYTÝ PÔVAB BUR OÁZIE

NIKO A CESTA KU HVIEZDAM

POKOJ V DUŠI

HIGH SCHOOL MUSICAL 3: POSLEDNÝ ROK

CONTROL

(dabing)

 (dabing)

Nieèo tajomné sa ukrýva v tomto starom dome... nieèo, èo medzi múrmi èaká na
príle i tos� spôsobi� strašnú tragédiu... Jedna z najlepších duchárin ostatných ro-
kov sa navracia ku koreòom ánru tak, ako to kedysi robil klasik a majster strachu
Alfred Hitchcock. Paranormálny horor-triler vás vydesí mysterióznou atmosférov

Mala to by� rutinná reportá  zo ivota príslušníkov hasièskej stanice. Koneène
štáb za kvílenia sirén vyrá a do tmavej noci. Niekto niekde tam vonku potrebuje
pomoc. Toto však nemohol nikto predvída�... iadne detaily, iadni svedkovia,
iadne dôkazy. A  do dnešného dòa, keï bola nájdená kamera s videokazetou...

S tými obrovskými ozdobnými zrkadlami na chodbách obchodného domu nie je
nieèo v poriadku. Kto tomu však uverí? Sú tie hrozné výjavy skutoèné, alebo je to
iba výplod fantázie? Jeden z kandidátov na najzaujímavejší horor minulého roka.
D.Sutherland si spestril spoluprácu s francúzskym hororovým guru A. Ajou.

15. - 19.1. (štvrtok a pondelok) - 20.15 h
Vstupné: 3 € (90,38 Sk)

20. - 21.1. (Utorok a štvrtok) - 20.00 h
Vstupné: 2,80 € (84,35 Sk)

23. - 27.1. (piatok a utorok) - 20.15 h, pondelok a utorok 20.00 h
Vstupné: 2,80 € (84,35 Sk)

SIROTINEC

Radi sa bojíte? Navštívte naše
FILMOVÉ MORBIDÁRIUM !

Trinás� temných veèerov plných strachu a hrôzy s troma exkluzívnymi horormi
Nechci vidie�, aby si uveril... ver, aby si uvidel.

KARANTÉNA

ZRKADLÁ
15

15

15
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