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Vážení občania,
teplé letné dni a s nimi spojené dovolen-

kové a prázdninové obdobie opäť zavítalo
medzi nás. Školáci si už naplno užívajú tra-
dičné dvojmesačné voľno od školských la-
víc a naše mesto začínajú zaplavovať zahra-
niční turisti. Radnica s cieľom pritiahnuť nie-
len turistov ale aj samotných občanov Lip-
tovského Mikuláša do centra mesta pripravi-
la bohatý kultúrny a spoločenský program
pod už tradičným názvom Mikulášske leto. 

Víkendy budú tematicky zamerané na
rôzne štýly ako folk, retro, jazz, folklór, dy-
chovku, ale aj súčasnú hudbu a divadlo.
Predstavia sa nám napríklad Allan Mikušek
a Peter Lipa, nebudú chýbať ani obľúbené

sprievodné podujatia Bažant kinematograf,
Silní muži, Oldtimer rallye či Pivný veľko-
fest. Počas posledného júlového dňa bu-
deme svedkami Street music night – festi-
valu hudby a pouličného umenia v meste.
Verím, že počas letného oddychu si nájde-
te cestu aj na tieto podujatia, ktoré oboha-
tia nielen Vaše oči ale aj dušu.

Okrem kultúrneho vyžitia majú občania
možnosť využívať aj rôzne športoviská. Od
júna sú k dispozícii plážové ihriská pri kry-
tej plavárni. Novootvorené multifunkčné
ihriská na Nábreží a Podbrezinách navštívia
najmä mamičky s deťmi. V prípade nepriaz-
nivého počasia nemusia športovci zúfať,
Liptov Aréna poskytuje rozmanité možnosti
pre všetky generácie.

Mnohí rodičia určite ocenia, že aj počas
prázdninového obdobia sme sa snažili ne-
chať materské školy otvorené, aby mali
možnosť využiť bezpečnú starostlivosť o ra-
tolesti v období, ked y sa musia venovať
práci.

Dovoľte mi zaželať Vám príjemné letné
chvíle plné oddychu strávené s rodinou.
Žiakom prajem, aby prázdninové obdobie
prežili čo najkrajšie a načerpali nové sily do
ďalšieho školského roku.

Váš primátor

Foto: Gabriel Lipták
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Cenu ministra životného pro-
stredia za mimoriadne výsledky
a dlhoročný prínos v starostli-
vosti o životné prostredie získal
Liptovský Mikuláš pri príležitosti
Svetového dňa životného pro-
stredia.

„Toto ocenenie najvýznam-
nejšej štátnej autority v oblasti
životného prostredia, teda mi-
nistra životného prostredia, chá-
pem ako ocenenie všetkých ak-
tivít mojich spolupracovníkov.
Cenu získalo mesto za úspešné
riešenie problematiky separácie

komunálneho odpadu, ktorej sa
venujeme už dlhodobo,“ pove-
dal primátor oceneného mesta
Ján Blcháč. 

Verejnoprospešné služby
mesta Liptovský Mikuláš za spo-
lupráce s Občianskym združe-
ním TATRY zdvihli separáciu ko-
munálneho odpadu na podstat-
ne vyššiu kvalitatívnu úroveň.
V roku 2008 došlo k nárastu vy-
triedených množstiev v porov-
naní s rokom 2006 pri papieri
o viac ako 48 percent, v surovi-
ne sklo sa prejavil nárast o tak-

Cenu primátora mesta Lip-
tovský Mikuláš a verejné poďa-
kovanie odovzdal piatim členom
kolektívu Hasičského a zá-
chranného zboru v Liptovskom
Mikuláši za záchranu troch ľud-
ských životov primátor Ján
Blcháč.

„Takúto cenu
odovzdávam len pri
výnimočných príleži-
tostiach a toto je
jedna z nich. Ne-
smierne oceňujem,
že máme v meste
záchranárov, ktorí si
dokážu poradiť v ta-
kýchto ťažkých si-
tuáciách,“ povedal.

Ocenení hasiči
vo štvrtok 19. mája na rieke Váh
zachraňovali z prevráteného
člnu troch chlapcov vo veku 13,
14 a 16 rokov. Príslušníci ich vy-
tiahli z vody a bezpečne dopra-
vili na breh. Riaditeľka Okresné-
ho riaditeľstva Hasičského a zá-

chranného zboru v Liptovskom
Mikuláši Eva Krajčiová zhodnoti-
la zásah ako vysoko profesionál-
ny. „Som veľmi rád, že to takto
dopadlo, že sme mohli zachrá-
niť troch mladých chlapcov, kto-
rí majú životy ešte len pred se-

bou,“ zdôraznil príslušník HaZZ
Pavel Sajko. 

Primátor Ján Blcháč odo-
vzdal pamätnú plaketu aj Mila-
novi Šuchtárovi, ktorý zavolal zá-
chranárov a tak pomohol pri zá-
chrane životov. v.

S takmer päťdesiatimi členmi
Združenia miest a obcí Liptova
sa 9. júna na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši stretla mi-
nisterka práce, sociálnych vecí
a rodiny Viera Tomanová, aby
ich informovala o vplyve hospo-
dárskej finančnej krízy na so-
ciálnu oblasť. 

„V oblasti nezamestnanosti
a dopadov finančnej krízy mesto
Liptovský Mikuláš nepovažujem
za kritické. Môžem skonštato-
vať, že situácia nezamestnanos-
ti sa na celom Slovensku zmier-
ňuje,” zhodnotila ministerka. 

So starostami a liptovskomi-
kulášskym primátorom diskuto-
vala o sociálnej politike a apliká-
cii jej nástrojov v obciach sa sa-

mospráve. „Som poctený touto
návštevou, pretože sme sa do-
zvedeli odpovede na naše otáz-
ky priamo z prvej ruky a v tejto
neľahkej dobe starostov i vede-
nie nášho mesta výklad pani mi-
nisterky skutočne povzbudil,”
skonštatoval primátor Liptovské-
ho Mikuláša Ján Blcháč. 

Ministerka predstavila opat-
renia a balíčky, ktoré prijalo mi-
nisterstvo na zmiernenie neza-
mestnanosti v období globálnej

krízy a ako najvhodnejší nástroj
pre obce odporučila starostom
vytvorenie sociálnych podnikov. 

„Zmiernili sme podmienky,
zjednodušené sociálne podniky
sú najreálnejšou šancou vytvoriť
pracovné miesta. Do desiatich
dní bude pripravená pre obce vý-
zva na 2,2 miliardy korún pre
tvorbu sociálnych podnikov,” pre-
zradila Tomanová. Ďalej skonšta-
tovala, že práve starostovia sú tí,
ktorí cítia prvý úder zo strany ob-
čana, ktorý dostane problém.
„Preto musíme ochraňovať práva
zamestnancov, ale pomôcť je po-
trebné v tejto dobe aj zamestná-
vateľom, lebo keď má problém
zamestnávateľ, je ohrozený práve
jeho zamestnanec,” povedala.

Na stretnutí
s ministerkou
To m a n ovo u
sa zúčastnili
aj zástupcovia
všetkých klu-
bov seniorov
na území
mesta, ako aj
členovia Rady
starších a zá-
stupcovia or-
g a n i z á c i í
zdravotne po-
s t i h n u t ý c h
občanov. Mi-
nisterka jed-

noznačne vyvrátila všetky me-
diálne fámy o tom, že Sociálna
poisťovňa nemá dostatok zdro-
jov na pokrytie dôchodkov. 

„Ubezpečujem vás, že dô-
chodky vláda SR vyplatí vždy na-
čas a v plnej výške,“ povedala.
Ministerka tiež ocenila komuni-
káciu vedenia mesta s predsta-
viteľmi seniorov, zvlášť vytvore-
nie Rady starších, ktorá je ofi-
ciálnym poradným orgánom pri-
mátora. red.

Mesto ocenilo hasičov 
za záchranu troch chlapcov

Primátori a starostavia ZMOLu
diskutovali s ministerkou práce 

mer 58 percent, pri plastoch
o viac ako 39 percent. V zbere
kovových obalov došlo k náras-
tu o 30 percent, separácia te-
trapakov sa zvýšila o takmer 34
percent a pri elektronických za-
riadeniach až o 76,6 percent. 

Mesto po-
čas uplynulých
dvoch rokov za-
meralo svoje
aktivity na zlep-
šenie kvality ži-
vota svojich ob-
čanov hlavne
v oblasti tvorby
a udržiavania
verejnej zelene,
zabezpečilo vy-
b u d o v a n i e

ihrísk a úpravy športovísk, zrea-
lizovalo rekonštrukciu verejného
osvetlenia, mesto zabezpečilo
vybudovanie 10 bezbariérových
prechodov cez miestne komuni-
kácie.

lm.

Získali sme Cenu ministra životného prostredia

Počas leta budú materské
školy v Liptovskom Mikuláši
otvorené v obmedzenom počte,
podľa záujmu rodičov. 

„Druhý a tretí júlový týždeň
budú mať rodičia pre svoje deti
k dispozícii Materskú školu na
Nábreží 4. apríla a na ulici
Kláštornej, vo štvrtom a piatom
júlovom týždni bude otvorená
škôlka na ulici Agátovej a Ko-
menského,“ povedal vedúci
odboru školstva a mládeže Pe-
ter Mačala.

V prvej polovici augusta sa
vystriedajú materské školy na
ulici Vranovská a na Nábreží Au-
rela Stodolu, v druhej polovici
mesiaca bude otvorená Maters-
ká škola na ulici Českosloven-
skej brigády. 

„Všetky materské školy, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
nášho mesta, budú otvorené od
2. septembra. Je ich desať.
Tento školský rok ich navštevuje
viac ako 860 detí,“ doplnil Peter
Mačala. lm.

Materské školy otvorené 
aj počas letných prázdnin

Foto: Viera Gimecká

Foto: 
Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták
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Mesto Liptovský Mikuláš po-
dalo v rámci Regionálneho ope-
račného programu žiadosť na
projekt rekonštrukcie a nadstav-
by Základnej školy
na Demänovskej
ceste. Spolufinan-
covanie piatimi
percentami z cel-
kových oprávne-
ných nákladov
a tiež zabezpeče-
nie realizácie toh-
to projektu schvá-
lili poslanci na
včerajšom mimo-
riadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. 

„Keďže zariadenie bolo po-
stavené v päťdesiatych rokoch,
je zrejmé, že škola sa nachádza
v zlom stavebno-technickom
stave. Realizáciou projektu
chceme znížiť energetickú ná-
ročnosť školy. Hlavným cieľom
tohto projektu je však zlepšenie
podmienok vzdelávacieho pro-
cesu,“ vysvetlil primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč. 

Začiatok realizácie projektu
sa predpokladá na február bu-
dúceho roku, rekonštrukčné
práce by mali byť ukončené

v októbri 2010. „Projekt prispe-
je aj k čiastočnému odstráneniu
bariérových zábran pre imobil-
ných,“ prezradila Michaela

Schlegerová z Liptovskej regio-
nálnej rozvojovej agentúry. 

Mesto požaduje na zrealizo-
vanie projektu príspevok vo vý-
ške takmer 970 000 eur. 

Radnica pripravuje aj ďalšie
projekty rekonštrukcie dvoch
základných škôl (ZŠ Janka Krá-
ľa, ZŠ M. R. Martákovej) a pro-
jektu na stavebné úpravy mater-
skej školy na ulici Českosloven-
skej brigády. Projekty sa týkajú
technického zhodnotenia exi-
stujúcich budov a odstránenia
bariér pre zdravotne ťažko po-
stihnutých spoluobčanov. v.

Stoličný sprievod na čele
s kráľom Žigmundom, šľachti-
com Pongrácom a bubeníkom
otvoril v našom meste tradičné
podujatie Stoličné dni 2009.

Pripomenuli si tak 585. výročie
udelenia jarmočných výsad
mestu Liptovský Mikuláš. Na zá-
klade práva na výročné trhy sa
mohli od roku 1424 konať dva
jarmoky ročne, podľa zvyklostí
v trvaní troch dní.

Počas Stoličných dní privítal
primátor Ján Blcháč delegácie
až zo šiestich partnerských
miest. „Je to výnimočné, mesto
má osem partnerských miest
a pozvanie na slávnostné Stolič-
né dni prijali zástupcovia šies-
tich z nich. Veľmi oceňujem zá-
ujem týchto významných hostí
o naše mesto a jeho tradície,“
prezradil Blcháč. 

„Usporadúvanie obdobných
podujatí je skvelá myšlienka.
Liptovská stolica bola dejiskom
mnohých veľkých dejinných
udalostí a takýmito slávnosťami
sa nadväzuje na bohatú histó-
riu,” povedal počas slávnostné-
ho otvorenia predseda Žilinské-
ho samosprávneho kraja Juraj
Blanár.

Podujatie Stoličných dní
otvoril primátor vo štvrtok 19.
júna  „Trojdňové podujatie splni-
lo všetky očakávania. Výbornej
nálade dopomohlo aj pekné po-

časie, k dobrej
atmosfére jarmo-
ku a sprievod-
ných podujatí aj
skupina Polemic.
Z ľudí bolo cítiť
pohodu,“ popísa-
la organizátorka
a vedúca oddele-
nia stratégie,
marketingu a re-
gionálneho roz-
voja na mest-

skom úrade Darina Bartková.
Atmosféru tohtoročného jar-

moku spríjemnili ľudoví remesel-
níci, návštevníci mohli vidieť
ukážky stredovekého šermiar-
skeho umenia, rekonštrukciu

verbovačky na Vavrišovskú bit-
ku. Celé podujatie bolo ladené
dobovo a nieslo sa v historic-
kom duchu Liptovského Sväté-
ho Mikuláša.

lm.

Vodiči už nebudú musieť vy-
bavovať povolenia na vjazd do
liptovskomikulášskej pešej
zóny. Vjazd motorových vozidiel
upravilo zvislé dopravné znače-
nie, ktoré nahradilo pôvodné
značky označujúce začiatok pe-
šej zóny.

„Doteraz vodiči potrebovali
na vstup do pešej zóny ročné
alebo jednorázové povolenia.
Na základe zosúladenia
dopravného značenia
s novým zákonom
o cestnej premávke už
odbor dopravy a verej-
ných priestranstiev ne-
bude vydávať povolenia,
nahradí ich dopravné
značenie, ktoré určí
presné podmienky vstu-
pu,“ vysvetlil Ľubomír
Hán z odboru dopravy
a verejných priestranstiev na
Mestskom úrade v Liptovskom
Mikuláši.

Povolený je  vjazd vozidlám
hasičského záchranného zbo-
ru, mestskej a štátnej polície,
dopravnej obsluhy, zdravotníc-
kej služby, mestského úradu

a taktiež cyklistom. „Pre zabez-
pečenie zásobovania je vjazd
povolený v časovom obmedzení
od 5 do 12 hod. a od 18 do 22
hodiny,“ spresnil Ľubomír Hán. 

Dohliadať na dodržiavanie
pravidiel vstupu do pešej zóny
budú zamestnanci mestskej
i štátnej polície. „Sprísnime vy-
konávanie kontrol vozidiel, ktoré
sa budú pohybovať v pešej

zóne,“ zdôraznil náčelník Mest-
skej polície v Liptovskom Miku-
láši Dalibor Šalplachta.

Dopravné značenie označu-
júce začiatok liptovskomikulášs-
kej pešej zóny  platí už od polo-
vice júna.

red.

Samospráva chce 
rekonštruovať školy

Stoličné dni nadviazali 
na bohatú liptovskú históriu

Vstup do pešej zóny 
upravilo nové značenie

Medzi úspešných žiadateľov
o projekt, ktorého cieľom je
premena tradičnej školy na mo-
dernú, patrí Základná škola
Okoličianska v Liptovskom Mi-
kuláši. „V rámci výzvy Agentúry
Ministerstva školstva SR bola
predbežne schválená už druhá
škola v zriaďovateľskej pôsob-
nosti nášho mesta, prvou bola
Základná škola Janka Kráľa,“
skonštatoval vedúci odboru
školstva na mestskom úrade
Peter Mačala.

Zámerom projektu je vzbudiť
u žiakov záujem o vyučovací
proces a nastaviť u nich pod-
mienky učenia, čím sa skvalitnia

výstupy vzdelávania pre potreby
trhu práce. „Kľúčovou osobnos-
ťou je učiteľ. Je potrebné ho od-
borne pripraviť, projekt zahŕňa
vzdelávanie pedagógov s využi-
tím inovatívnych metód,“ vysve-
tlil Peter Mačala.

V rámci modernizácie vyučo-
vacieho procesu a vzdelávania
pedagógov škola zakúpi aj nové
učebné pomôcky. Škola poža-
duje na realizáciu projektu ne-
návratný finančný príspevok pri-
bližne 86 000 eur. Spolufinan-
covanie na projekte vo výške
päť percent schválili poslanci na
mimoriadnom zasadnutí v stre-
du (23.6.). v.

Premena tradičnej školy 
na modernú dostane zelenú

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták
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Mestská radnica v L. Mikuláši
zrekonštruuje športoviská v areá -
loch Zá kladnej školy Janka Kráľa
na Podbrezinách a Základnej
školy Československej brigády.
Finančné prostriedky vo výške
421 293 eur získala z Nórskeho
finančného mechanizmu na pro-
jekty Športové centrá mládeže
pre mimoškolské aktivity. 

„Rekonštrukciou vzniknú dve
multifunkčné ihriská, ktoré skva-
litnia vyučovací proces na ško-
lách. Mimo vyučovacieho proce-

su budú tieto zariadenia slúžiť aj
pre voľný čas a oddych mládeže
v meste,“ vysvetlila vedúca od-
boru stratégie, marketingu a re-
gionálneho rozvoja Darina Bart-
ková. Ich súčasťou bude ihrisko
pre tenis a volejbal, atletická drá-
ha, plocha pre skok do výšky. 

Predpokladaný termín ukon-
čenia rekonštrukcie ihrísk je rok
2010. Prevádzkovateľom no-
vých športovísk bude pobočka
Centra voľného času v Liptov-
skom Mikuláši. red.

Primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč sa 15. júna zú-
častnil v Bratislave na slávnost-
nej inaugurácii prezidenta Ivana
Gašparoviča, ktorý sa tak stal
prvou slovenskou hlavou štátu
pôsobiacou na tomto poste dve
funkčné obdobia po sebe.

Gašparovič v druhom kole
prezidentských volieb 4. apríla
získal v Liptovskom Mikuláši
viac ako 60 percent hlasov zú-
častnených voličov, vďaka kto-
rým zvíťazil vo všetkých miku-
lášskych okrskoch. V rámci SR

ho podporilo viac ako 55 per-
cent zúčastnených voličov.

Prezident Gašparovič sa vo
svojom inauguračnom príhovo-
re opätovne prihlásil k mottu,
ktorým sa pri svojej práci riadi -
Myslím národne, cítim sociálne.
Vyslovenie dôvery občanmi,
aby opäť stál na čele štátu, po-
važuje za záväzok, ale aj signál,
že občania nie sú nevšímaví
a ľahostajní k veciam vo svojom
štáte a k politikom, ktorí ho
spravujú.

lm.

V mestskej časti Staré Mesto
pribudne 37 parkovacích miest,
z toho jedno pre imobilných vo-
dičov. Mesto odovzdalo stave-
nisko na Jilemnic-
kého ulici na rekon-
štrukciu a rozšírenie
jestvujúcich odstav-
ných plôch externej
firme. 

„Rekonštrukcia
a zvýšenie počtu
parkovacích miest
sú dôležité kvôli
značne porušenej
a deformovanej ko-
munikácii, ako aj
nedostatočnému počtu stání
pre obyvateľov priľahlých byto-
vých domov,“ objasnil vedúci
odboru výstavby na mestskom
úrade Miloš Berník. 

Nových 37 parkovacích
miest prispeje k bezprašnej
úprave komunikácie a zlepšeniu
životného prostredia, ako aj
k zabezpečeniu bezpečnejšie-
ho pohybu chodcov a motoro-

vých vozidiel na danom doprav-
nom úseku. „Stánia budú zo zá-
mkovej dlažby. Komunikácia so
živičným krytom zabezpečí bez-

prašnosť,“ vysvetlila Tatiana
Smolíková z odboru výstavby na
mestskom úrade. 

Stavebné práce potrvajú do
konca júla. Mesto vyčlenilo na
tieto úpravy z rozpočtu takmer 85
tisíc eur. V súčasnosti je v Starom
Meste k dispozícií viac ako 800
parkovacích miest, v priebehu
budúceho roka sa tieto počty zvý-
šia asi o 20 stání. v.

Viac ako 250 občanov disku-
tovalo s primátorom Jánom
Blcháčom na verejných hovo-
roch, ktoré sa v priebehu júna
konali v jedenástich liptovskomi-
kulášskych mestských čas-
tiach.  „Som spokojný s výsled-
kom hovorov. Občania skonšta-
tovali, že to, čo mesto robí, robí
dobre. Odznelo mnoho kon-
štruktívnych návrhov na riešenie
niektorých problémov v meste
napríklad z oblasti životného
prostredia a údržby ulíc, ktoré
boli skutočne podnetné,“ zhod-
notil stretnutia primátor.

Vedenie liptovskomikulášs-
kej radnice ocenilo zvýšený zá-
ujem mladých ľudí o verejné

veci. „Teší
nás ich zá-
ujem o pro-
b lema t i ku
samosprá-
vy. Návrhy
a podnety,
ktoré sme
od zúčast-
nených do-
stali, budú
aktualizáciou plánu investícií
a údržby jednotlivých mest-
ských častí na nasledujúce ob-
dobie,“ vysvetlil viceprimátor
Pavel Bobák.

Radnica obyvateľov na stret-
nutiach informovala o dôležitých
aktivitách či pripravovaných pro-

jektoch. Zá-
roveň pred-
stavitelia sa-
m o s p r á v y
zbierali pod-
nety od zú-
častnených
a získavali
informácie
o potrebách
o b č a n o v ,

v dôsledku čoho bude prispô-
sobovať svoju činnosť v samo-
správe. „V Ploštíne a Iľanove ma
zaujala účasť členov dobrovoľ-
ných hasičškých zborov, ktorí
prejavili mestu vďaku za anga-
žovanie sa v ich problematike.
Prisľúbil som im pomoc pri re-

novácii požiarneho zariadenia,“
povedal primátor.

Okrem primátora Jána
Blcháča sa na nich zúčastňoval
zástupca primátora Pavel Bo-
bák, prednosta mestského úra-
du Rudolf Urbanovič, náčelník
mestskej polície Dalibor Šalpla-
chta, riaditeľ Verejnoprospeš-
ných služieb mesta Dušan Gre-
šo, generálny riaditeľ Bytového
podniku Anton Urgela a poslan-
ci mestského zastupiteľstva za
jednotlivé mestské časti. Stret-
nutia predstaviteľov samosprávy
s občanmi realizuje vedenie
mesta dvakrát ročne. Najbližšie
hovory sa uskutočnia na jeseň
2009. red.

Základné školy, ktoré sú
v pôsobnosti mesta Liptovský
Mikuláš, navštevovalo tento
školský  rok 2528 žiakov, čo je
takmer o 160 menej, ako to

bolo v školskom roku
2007/2008.  „V poslednom
období sme v dôsledku demo-
grafického vývoja zaznamenali
pokles žiakov základných škôl
v našom meste, predpokladá-
me však v najbližších rokoch
mierny nárast v počtoch,“ pove-
dal vedúci odboru školstva

a mládeže na mestskom úrade
Peter Mačala. Tento rok opustí
školské lavice viac ako 300 de-
viatakov. Približne rovnaký po-
čet školáčikov sa chystá zasad-

núť do prvých tried
v septembri.
„Presné počty pr-
vákov, ktorí nastú-
pia na naše zá-
kladné školy, zí-
skame až v polovi-
ci septembra pri
zisťovaní,“ dodal
Mačala.

Spolu otvoria
základné školy
mesta trinásť pr-

vých tried. Najviac ich otvorí Zá-
kladná škola Janka Kráľa na
Žiarskej ulici Základná škola Čs.
brigády, obe po tri triedy. 

Mesto Liptovský Mikuláš má
vo svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti 7 základných škôl, z toho
jedna je s materskou školou.

v.

Primátor Blcháč sa zúčastnil
na inaugurácii prezidenta

Počet žiakov na základných
školách sa bude zvyšovať

Ďalšie parkovacie miesta
v meste

Nové športoviská 
skvalitnia vyučovací proces

Verejné hovory s občanmi splnili očakávania

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták

Ilustračná fotoIlustračná foto Foto: G. LiptákFoto: G. Lipták
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Primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč odovzdal meno-
vacie dekréty jedenástim riadi-
teľom škôl a školských zariade-
ní v pôsobnosti mesta. Tí obhá-
jili svoje funkcie. 

„Takýto okamih v živote je len
raz za niekoľko rokov. Vy ste
všetci boli potvrdení vo svojich
funkciách, preto vám ďakujem
za doterajšiu prácu, máte za se-
bou dobré výsledky. Prajem
Vám úspech vo vašej funkcii,“
prihovoril sa menovaným primá-
tor. 

„Úlohou zriaďovateľa, teda
mesta Liptovský Mikuláš, bol po
ukončení funkčných období
jednotlivých riaditeľov vyhlásiť
výberové konanie na obsadenie
týchto pozícií. Rada každej ško-

ly vybrala za kandidátov toho
najvhodnejšieho a oznámila vý-
sledok zriaďovateľovi,“ vysvetlil
vedúci odboru školstva a mláde-
že Peter Mačala.

Úspešných uchádzačov
o post riaditeľa vymenoval pri-
mátor na návrh príslušnej rady
školy a to na päťročné funkčné
obdobie. Opätovne do funkcií
boli riaditelia dvoch základných
škôl a siedmych materských
škôl. Svoju funkciu na najbliž-
ších päť rokov obhájil aj riaditeľ
Základnej umeleckej školy J. L.
Bellu a riaditeľ Centra voľného
času v Liptovskom Mikuláši. 

Mesto Liptovský Mikuláš má
vo svojej pôsobnosti 18 škôl
a školských zariadení.

lm.

Pamätné listy pri príležitosti
prijatia najlepších žiakov a štu-
dentov odovzdal primátor mesta
Ján Blcháč žiakom pätnástich
základných a  stredných škôl na
území Liptovského Mikuláša za
vynikajúce študijné výsledky
a mimoškolské aktivity.

„Teší ma pomyslenie na to,
že je v našom meste toľko mla-
dých ľudí so záujmom venovať
sa popri štúdiu mnohým činnos-
tiam, ktorými reprezentujú Lip-
tovský Mikuláš,“ vyjadril sa pri-
mátor. 

Ocenenie za aktivity a výbor-
né výsledky v škole získalo 18

žiakov a 15 študentov. „Chcem
sa poďakovať pánovi primátoro-
vi a vedeniu mesta, že nezabú-
dajú  aj na stredoškolákov
a oceňujú najlepších žiakov nie-
len zo základných škôl, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta,  ale aj najlepších študen-
tov stredných škôl na území
mesta Liptovský Mikuláš,“ pove-
dal riaditeľ Gymnázia M. M. Ho-
džu  Jozef Škorupa.

Na území mesta Liptovský
Mikuláš sa nachádza 10 základ-
ných a osem stredných škôl,
ktoré navštevuje viac ako 6 000
študentov. lm.

Dve multifunkčné detské
ihriská na Podbrezinách a Ná-
breží sú k dispozícii mamičkám
a deťom zo sídlisk i okolitých

škôl. Tieto multifunkčné ihriská
so šmýkačkami, preliezkami,
hojdačkami a pieskoviskami
odovzdal do užívania primátor
mesta Liptovský Mikuláš Ján
Blcháč. 

„Detských ihrísk bude v na-
šom meste neustále pribúdať.
Chceme vytvoriť pre mamičky
s deťmi tie najlepšie podmienky
na tráve-
nie voľné-
ho času.
Verím, že
i h r i s k á
splnia svoj
ú č e l
a budú na-
plno využí-
vané,“ vy-
slovil pri-
mátor. 

Ihriská
budú otvá-
rať zamestnanci mestskej polí-
cie o 7. hod. ráno. Otvorené
budú do 19. hodiny. „Ihriská sú

ohradené a budú sa zatvárať,
aby sme zabránili ich poškodzo-
vaniu vo večerných a nočných
hodinách,“ povedal riaditeľ Ve-

rejnoprospeš-
ných služieb
v Liptovskom
Mikuláš Dušan
Grešo. 

O údržbu
a výmenu pies-
ku v pieskovi-
skách sa sta-
rajú zamest-
nanci verejno-
prospešných
služieb. „Pravi-

delne podľa hygienických no-
riem budeme zabezpečovať roz-
bor piesku, ten budeme dopĺňať
a meniť v prípade nevyhovujú-
cich hygienických kritérií,“ vy-
svetlil Grešo. 

Liptovskomikulášska radnica
zabezpečuje v tomto období
opravu a vynovenie všetkých
pôvodných ihrísk na celom úze-

mí mesta a v prímestských čas-
tiach.

red.

Ihriská, ktoré sa nachádzajú
pri krytej plavárni na ulici Vajan-
ského a v areáli MFK Tatran
v Okoličnom, sú po zimnom od-
dychu pripravené na využívanie
obyvateľmi Liptovského Mikulá-
ša či všetkými záujemcami, ktorí
si chcú zahrať plážový volejbal.

„Každoročne sa mesto stará
o to, aby boli počas letnej sezó-
ny tieto ihriská prevádzkyschop-
né. Oddelenie športu a mládeže
na mestskom úrade zabezpeču-
je dovoz piesku, osadenie lavi-
čiek a úpravu priestoru ihrísk,“
prezradila Dana Guráňová z od-
delenia športu a mládeže na
mestskom úrade.

Volejbal si budú môcť zá-
ujemcovia zahrať za 4,98 eur na
hodinu, a to každý deň v týždni,
v Okoličnom  od 9. hod. do 20.
hod., ihrisko pri plavárni bude
k dispozícii denne od 10. hod.
do 12. hod. a v popoludňajších
hodinách od 13. do 21. hodiny.

„Užívaním ľudia piesok
z areálu ihrísk vynosia a preto
ho treba dosýpať. Tento rok
bolo dovezených 24 ton pies-
ku,“ spresnila Dana Guráňová. 

Údržbu a celkovú prevádzku
ihrísk plážového volejbalu za-
bezpečujú Verejnoprospešné
služby mesta Liptovský Mikuláš.

v.

Pamätné listy a poďako-
vanie za vzornú reprezentá-
ciu mesta na Majstrovstvách
Európy vo vodnom slalome
v Nottinghame udelil trom
medailistom primátor mesta
olympijských víťazov Ján
Blcháč. 

„Ďakujeme, že ste tak
úspešne reprezentovali mesto
L. Mikuláš pod taktovkou Ivana
Cibáka, ktorý všetko zastrešuje.
Zo srdca vám prajem, aby sa
vám takého úspechy množili,“
zaželal primátor Blcháč. 

Michal Martikán a Elena Ka-
liská priniesli do Mikuláša z majs-
trovstiev, ktoré sa konali 28. –
31. mája, zlaté medaily. Alexan-
der Slafkovský získal striebro.

„Zažili sme aj ťažšie trate,
ako bola tá nottinghamská. Bolo
veľmi dôležité udržať si na takej-
to ľahkej vode koncentráciu,
lebo vo vyrovnanej konkurencii
rozhodovala každá drobná chy-
ba,“ povedala Elena Kaliská.
Náročnosť trate zhodnotil aj Mi-

chal Martikán. „Nie je to také
jednoduché ako to vyzerá, roz-
diely sú dosť malé a dá sa to
tam stratiť na každej bránke. Ale
na šťastie to vyšlo,“ povedal. 

Primátor Ján Blcháč počas
stretnutia informoval športovcov
a ich trénerov o stave výstavby
modernej lodenice na tunajšom
vodnom kanáli. S prezidentom
Slovenského zväzu kanoistiky
na divokej vode a tajomníkom
Kanoe Tatra Klubu Liptovský Mi-
kuláš Ivanom Cibákom sa zhod-
li, že je potrebné spojiť sily špor-
tovcov, mesta i armády a s vý-
stavbou sa môže začať v priebe-
hu augusta.

red.

Školy majú nových riaditeľov

V meste pribudli 
ďalšie multifunkčné ihriská

Ocenenie pre najlepších 
žiakov a študentov

Plážové ihriská sú dostupné

Pamätné listy pre medailistov

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták
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Deti Materskej školy na Ná-
breží 4. apríla v L. Mikuláši od-
menili hlavu liptovskomikulášskej
radnice medovníkovým srdcom. 

„Dnes sa škôlka premenila
na rozprávku o Medovníkovom
domčeku, ktorú si zahrali učiteľ-
ky spolu s deťmi. Naše deti od-
menili pána primátora srdieč-
kom z medovníkového domče-
ka, pretože ho máme radi a ve-
ríme, že aj on nás má rád.
V rámci projektu Spoznaj svoje

mesto a regionálnej výchovy
deti spoznávajú svoje mesto
a poznajú aj pána primátora, tak
sme sa s ním chceli podeliť o ra-
dosť a oceniť ho srdiečkom,“
povedala riaditeľka materskej
školy Ľubica Lakotová. 

Primátor navštívil škôlku
v rámci Týždňa rozprávkových
prekvapení, ktorý pripravil pre
škôlkarov pedagogický kolektív.
„Cítil som sa naozaj ako v roz-
právke. Deti boli rozprávkovo

Ondrašania majú 
na cintoríne nový chodník

Návštevníci cintorína v Ondrašovej už nebudú musieť chodiť po
blate. Mestská radnica zabezpečila výstavbu nového chodníka
v areáli cintorína. Ten slúži občanom už od 1. júla. 

„Chodník má okolo 180 m. Kryt je dlaždený zo zámkovej dlažby.
Robotníci starú dlažbu rozobrali,“ vysvetlil vedúci odboru výstavby na
Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Miloš Berník. 

Náklady na výstavbu predstavujú približne 26 400 eur. „Pôvodne
bola položená len zámková dlažba v dĺžke asi 10 metrov. Zvyšok tvo-
rila len vyšliapaná cestička, ktorá bola pre návštevníkov zvlášť nebez-
pečná počas nepriaznivého počasia,“ popísal pôvodný stav chodní-
ka vedúci odboru výstavby.

red.

Motivovať nielen turistov
k objavovaniu zákutí mesta L.
Mikuláš, ktoré by im bežnou
prechádzkou po historickom
centre unikli, chce mestská rad-
nica v spolupráci s Informačným
centrom mesta L. Mikuláš zave-
dením sprievodcovských slu-
žieb pre občanov, turistov
a všetkých návštevníkov mesta. 

Sprievodcovanie budú robiť
vyškolení certifikovaní sprievod-
covia trikrát týždenne so začiat-
kom pred informačným centrom
o 17.30 hod. Služby poskytnú
každý deň v inom jazyku. K dis-
pozícii bude slovenčina, poľšti-
na, angličtina a v prípade záuj-
mu aj nemčina. 

„Za sprievodcovanie zaplatí
záujemca 2 eurá. Letnú turistic-
kú sezónu však chceme otvoriť
trojdňovým sprievodcovaním za-
darmo a to od 10. do 12. júla so
začiatkom o 17.30 hod pred in-
formačným centrom,“ vysvetlila
vedúca odboru stratégie, mar-
ketingu a regionálneho rozvoja
Darina Bartková. 

Od informačného centra po-
vedie sprievodca turistov cez
Námestie Osloboditeľov, po-
pred Múzeum Janka Kráľa,
k budove Čierneho Orla. Celý
okruh s výkladom bude trvať pri-
bližne hodinu. Mesto s infor-
mačným centrom má k dispozí-
cii asi desať sprievodcov, ich po-
čet sa však ešte môže zmeniť. 

„Sprievodcovské služby na
požiadavku poskytuje naše in-
formačné centrum už od svojho
vzniku, to je od roku 1992. No-
vinkou je pravidelné poskytova-
nie týchto služieb počas letnej
sezóny tri dni v týždni. Pre zá-
ujemcov o výklad v slovenskom
jazyku budú k dispozícii utorky,“
povedala riaditeľka Informačné-
ho centra mesta Liptovský Mi-
kuláš Jana Piatková. 

Sprievodcovskú službu si zá-
ujemca môže objednať aj na
konkrétny deň 3 dni dopredu
v Informačnom centre mesta
Liptovský Mikuláš, alebo na tel.
čísle 044 16186.

v.

Otázky protifašistického od-
boja v rokoch 1939 - 45 s dôra-
zom na osobnosti a tých, ktorí
položili svoj život za slobodu,
boli predmetom súťaže Povsta-
lecká história Liptova. 

Súťaž bola zložená z počíta-
čovej prezentácie zameranej na
pomníky, pamätné tabule SNP
a osudy osôb, ktoré sú na nich
uvedené. Ďalej pozostávala
z testových otázok a otázok
z histórie vyžadujúcich slovnú
interpretáciu. „Súťaž mala moti-
vovať mládež k humanistickým,
protifašistickým a protirasistic-
kým postojom a formovať hrdosť
na spolupatričnosť k Liptovu
a vlasti,” vysvetlila vedúca odde-
lenia športu na mestskom úrade
Dana Guráňová. 

Žiaci prezentovali svoje ve-
domosti v trojčlenných druž-
stvách. Cenu primátora mesta
Liptovský Mikuláš a Putovný pla-
meň Povstaleckej histórie Lipto-
va získalo družstvo ZŠ Česko-
slovenskej brigády v Liptovskom
Mikuláši. Na druhom mieste sa
umiestnili žiaci ZŠ Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši a tretie
miesto obsadila ZŠ z Partizán-
skej Ľupče. Súťaž bola určená
pre žiakov 8. a 9. ročníkov zá-
kladných škôl a osemročných
gymnázií okresu Liptovský Miku-
láš. Organizoval ju Oblastný vý-
bor Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov v Liptov-
skom Mikuláši a mesto Liptov-
ský Mikuláš. Zúčastnilo sa na
nej viac ako tridsať žiakov. lm.

Tohtoročné Majstrovstvá SR
v modernej gymnastike sa prvý
krát uskutočnili v  športovej hale
Liptov Aréna. Prvý júnový víkend
sa tu stretlo viac ako 70 prete-
károk z celého Slovenska.

„Pred dvoma rokmi, keď
sme oslavovali 45. výročie zalo-
ženia modernej gymnastiky
v Liptovskom Mikuláši, sľúbil
som hlavnej rozhodkyni pani
Fialovej, že súťažiaci budú môcť
svoje obruče vyhadzovať omno-
ho vyššie ako v Sokoliarni. Dnes
sa majstrovstvá uskutočňujú
v tejto novej krásnej hale, ktorá
je ideálna pre organizovanie po-
dujatí na vysokej úrovni aj v me-
dzinárodnom merítku,“ povedal
primátor Ján Blcháč.

Majstrovstvá jednotlivkýň
realizovali usporiadatelia v šies-
tich kategóriách. Z 11 súťažia-
cich v kategórii mladších nádejí
získala prvenstvo Hajdúková Sa-
rah z gymnastického klubu
Charm Prešov, spomedzi star-
ších nádejí zvíťazila Xénia Kiliá-
nová zo Športového osemroč-
ného gymnázia (ŠOG) v Nitre.

V kategóriách mladšie a staršie
žiačky sa na prvej priečke
umiestnili Kristína Pritzová s klu-
bu Sokol Bratislava a Alena Roz-
sypalová z ŠOG Nitra.  Najlep-
šie hodnotenie medzi kadetka-
mi získala Sanija Krajčovičová
z klubu Sokol Bratislava a me-
dailu s pohárom za prvé miesto
v kategórii dorasteniek si od-
niesla Katarína Michrinová
z ŠOG Nitra. Domáci klub ŠK
Liptovský Mikuláš získal v silnej
konkurencii dve druhé a jedno
tretie miesto. 

„Rozdiel medzi jednotlivými
kategóriami spočíva vo veku sú-
ťažiacich, taktiež v náročnosti
zostavy a  prvkoch. Gymnastky
vo svojich zostavách cvičia s ob-
ručami, švihadlami, kuželami,
loptami a stuhami,“ priblížil riadi-
teľ pretekov Peter Mačala.

Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky v modernej gymnastike
organizoval Športový klub L. Mi-
kuláš pod záštitou liptovskomi-
kulášskeho primátora a v spolu-
práci so Slovenských zväzom
modernej gymnastiky. lm.

Primátor dostal od detí medovníkové srdce
oblečené, po nádvorí škôlky lie-
tali strigy na metlách, dokonca
som mal tú česť hodiť jednu do

pece ako v rozprávke o Jankovi
a Marienke,“ priblížil primátor
Ján Blcháč svoje pocity z roz-
právkového dňa. 

Týždeň rozprávkových pre-
kvapení realizujú učiteľky už

šiesty rok. „Pripravujeme pre
detičky na každý deň program
s tematickým zameraním na slo-

venské rozprávky.
Cieľom je umožniť de-
ťom prežiť radostné ,
šťastné a poznatkami
naplnené detstvo, ro-
dičom spokojnosť
a pohodu pri práci, že
ich dieťa rastie a vyví-
ja sa v príjemnom
a zdravom prostredí

plnom lásky, hier, zábavy a ve-
domostí,“ povedala riaditeľka. 

V materskej škole je v súčas-
nosti 13 pedagógov a navštevu-
je ju 149 detí.

red.

Nové sprievodcovské služby

Žiaci preukázali vedomosti 
o povstaleckej histórii v Liptove

Preteky gymnastiek 
v Liptov Aréne

Foto: Gabriel Lipták
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Zaènite leto u nás...
Zaènite leto u nás...
Zaènite leto u nás...

-19%
na vybrané druhy tovaruna vybrané druhy tovaru

L EN  U  NÁSL EN  U  NÁS

Dámska móda, šport, Ázijská reštaurácia, kaviareň, banky...
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 ·

Obchodné centrum otvorené 7 dní v týždni 

FREE

ZLOSOVACIA SÚŤAŽ 

Vyplňte kupón, 
vhoďte do urny na prízemí
a zúčastnite sa zlosovania

o darčekové poukážky.

Zlosovanie sa uskutoční každý
PIATOK o 14:00 hod.!

Nakúpte tovar nad 10 €
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ZABEZPEČTE SPOLU S NAMI
LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

VÁŠMU BYTOVÉMU DOMU

Spoločnosť INTEN, s.r.o., správca 
bytových domov Vám ponúka:

Kontakt: INTEN, s.r.o.
 J. Janošku 3 
 031 01 Liptovský Mikuláš
 tel. 044 / 55 315 33
 inten@inten.sk, www.inten.sk

■ Komplexné služby v oblasti správy
 bytových domov
■ Maximálnu transparentnosť
 pri správe domu
■ Zníženie nákladov na bývanie
■ Aktívne riešenie otázky neplatičov
■ Záruku obnovy Vášho domu
■ Komplexné služby pre spoločenstvá
 vlastníkov bytov

Užite si leto 
v meste pre všetkých

Posedenie na terase kaviarne pri ži-
vej fontáne s výhľadom na horské masí-
vy priam na dosah všetkých turistických
atraktivít – aj to je mesto Liptovský Miku-
láš. Ľahko dostupné, no mimo hlavných
ťahov je centrum mesta bez dopravy, no
plné ľudí a života. Leto v meste preky-
puje kultúrou, ktorá dopĺňa atraktívnu
ponuku regiónu Liptov s prírodnými krá-
sami, aquaparkmi, ale aj historickými
pamiatkami. O dobrú informovanosť
všetkých, ktorí do mesta zavítajú, sa
postará Informačné centrum mesta
s predĺženou letnou pracovnou dobou,
ale aj kvalitní sprievodcovia, či zaujíma-
vo spracovaný Bedeker mesta Liptov-
ský Mikuláš, s ktorým sa turisti zahĺbia
to fascinujúcej histórie aj zaujímavej sú-
časnosti tohto podhorského mestečka.

Mikulášske leto 
– keď mesto v lete žije

Jediné mesto na svete kde Mikuláš
rozdáva darčeky nielen deťom, ale aj tu-
ristom a to dokonca v lete je mesto, ktoré
nesie vo svojom mene meno tohto patró-
na – mesto Liptovský Mikuláš. Tu v lete
stretnete živé sochy, rôzne rozprávkové
bytosti, no leto v centre je najmä o hud-
be, tanci a divadle. Každý víkend sa ná-
mestie a mesto rozozvučí iným hudob-
ným štýlom – folk, retro, jazz, dychov-
ka,... a chýbať nebudú ani sprievodné

podujatia. Bažant kinematograf – pre-
mietanie filmov priamo na námestí, Silní
muži – súťaž ktorá svojim názvom hovorí
za seba, Oldtimer rallye veteránov, či Piv-
ný veľkofest sú ťahúňmi všetkých tých,
ktorí zavítajú na Liptov. Celkovo 15 hu-
dobných a 8 tanečných skupín doplní 8
filmových a divadelných zoskupení. Allan
Mikušek, Peter Lipta, skupiny Smola
a Hrušky, Karpatské horké, Miriam Bay-
lová a Heľenine oči sú menami a hlasmi,
ktoré rozospievajú a roztancujú námestie
Liptovského Mikuláša. 

Top eventom Mikulášskeho leta je
podujatie Street Music Night – festival
hudby a pouličného umenia v meste,
ktorý sa uskutoční 31. júla. Námestie
v Liptovskom Mikuláši ožije, turisti budú
môcť obdivovať pouličných umelcov, ta-
nečníkov, animátorov, komediantov.
V letných záhradách na pešej zóne si
budú môcť návštevníci vypočuť rôzne
hudobné štýly a žánre .

A ako umelecký doplnok leta budú
môcť turisti pozorovať prácu šiestich za-
hraničných umelcov inšpirovaných Lip-
tovom, ktorí budú v meste vytvárať so-
chy ako umelecké diela z dreva a kame-
ňa v rámci projektu Plener Liptov. Vytvo-
rené diela budú v budúcnosti skrášľovať
centrum mesta a jeho častí. 

Slnko, teplo, hudba, tanec, umenie
a zábava. To všetko je Mikulášske leto,
leto v meste pre všetkých.
Ľ. Čech, PR koordinátor Klastra Liptov

SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY 
v meste Liptovský Mikuláš

ZADARMO
10., 11., 12. júla

so začiatkom o 17.30 hod
pred Informačným centrom mesta L. Mikuláš

Mikulášske leto

• zdarma tlačený Sprievodca ako neoddeliteľná sú-
časť každej LIPTOV Region Card

• možnosť hrať o atraktívne ceny 
• zaradenie majiteľa karty do „rodiny“ priaznivcov

regiónu LIPTOV a pravidelné zasielanie noviniek
a ponúk trávenia dovolenky a voľného času v re-
gióne elektronickou poštou

• čerpanie atraktívnych zliav počas štyroch mesia-
cov za cenu 6,90 EUR
LIPTOV Region Card – Leto 2009 platí v období

od 1. júla do 31. októbra 2009. Zľavy tak máte mož-
nosť využívať počas štyroch letných mesiacov v rám-
ci všetkých partnerských zariadení karty – vo väčši-
ne prípadov je čerpanie zliav počas sezóny neob-
medzené. Za cenu 6,90 EUR si kartu môžete zakú-
piť v početných predajných miestach priamo v regió-
ne LIPTOV alebo cez internet. LIPTOV Card – Leto
2009 má pre Vás naviac pripravené už aj bonusové
atraktivity do zimnej sezóny 2009/2010 a možnosť
hrať o zaujímavé ceny v rámci zimnej dovolenky na
LIPTOVE. Viac informácií o čarovnej karte LIPTOV
Region Card – Leto 2009 nájdete od začiatku júla
na stránke www.liptovcard.sk.

Ľubomír Čech, PR koordinátor Klastra Liptov

Vydajte sa na jedinečnú letnú do-
volenku a objavovanie najväčšieho
prírodného ihriska na Slovensku
s vašou osobnou zľavovou kartou
LIPTOV Region Card. 

LIPTOV ako jediný región na Slo-
vensku prináša do tohtoročnej letnej tu-
ristickej sezóny novinku pre svojich ná-
vštevníkov v podobe špeciálnej karty,

ktorá jej majiteľovi umožní využívať at-
raktívne zľavy od 10 do 50 % na vstupy
do najväčších atraktivít, najznámejších
výletných miest, partnerských ubytova-
cích a gastronomických zariadení po-
čas celej letnej sezóny 2009. Staňte sa
aj vy s LIPTOV Region Card- Leto 2009
členom rodiny „priaznivcov“ jedného
z najkrajších regiónov na Slovensku –
malebného Liptova a spoznajte región
tak, ako ste ho ešte nezažili. Toto leto
bude Liptov pestrejší, zábavnejší a zaují-
mavejší ako kedykoľvek predtým.

A hlavne, pre všetkých cenovo výhod-
nejší!

Regionálna zľavová karta Vás spolu
s praktickým tlačeným sprievodcom
k čerpaniu zliav prevedie regiónom pod-
ľa Vášho vlastného výberu. Malí objavia
to najlepšie prírodné ihrisko, veľkí tú
najväčšiu outdoorovú arénu na Slovens-
ku – čarovný raj obkolesený národnými
parkami Nízkymi Tatrami, Vysokými Ta-
trami a Veľkou Fatrou v jedinečnej kom-
binácii so šírymi, sýto zelenými lúkami
a modrastými termálnymi prameňmi
a vodnými plochami. Viete napríklad, že
práve na LIPTOVe máme zlaté kreslo,
občas tornádo, popravisko Juraja Jáno-
šíka, druhú najväčšiu galériu na Slo-
vensku, kulisy z natáčania filmu Batho-
ry, vodný kanál, na ktorom trénujú olym-
pijskí víťazi? To všetko a ešte oveľa viac
si s LIPTOV Region Card – Leto 2009
môžete overiť, vypátrať alebo dokonca
si vyskúšať na vlastnej koži. 

Výhody LIPTOV Region Card-Leto
2009 v skratke:
• atraktívne zľavnené vstupy (10-50%)

na viac ako 30 najväčších atrakcií
a výletných miest regiónu 

• atraktívne zľavy (10-20%) na služby
viac ako 10 partnerských ubytovacích
a gastronomických zariadení v regió-
ne 

Leto v LIPTOVE – „viac atrakcií za menej peňazí“
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11ÎIVOTNÉ PROSTREDIE

Vážení občania, v súlade
s Plánom hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja mesta do roku
2013, volebným programom
primátora Jána Blcháča a sú-
časného vedenia mesta pripra-
vujeme rôzne projekty, ktorých
financovanie predpokladáme
realizovať z fondov EU v rokoch
2010 - 2013. Ide o nasledovné:
zatepľovanie základných a ma-
terských škôl, dobudovanie
školských ihrísk, cyklochodník
po nábreží Váhu, rekonštrukciu
komunikácii v centrálnej mest-
skej zóne, rekonštrukciu objek-
tov Múzea Janka Kráľa a Centra
Kolomana Sokola, halu na se-
paráciu odpadov, domov dô-
chodcov a soc. služieb, rekon-
štrukciu mestských parkov, re-
generáciu centier mestských
častí a mnoho ďalších. 

Jedným z takýchto pripravo-
vaných projektov je aj projekt
„Regenerácia mestských síd-
lisk”. Projekt sme rozdelili do
troch samostatných celkov:
Podbreziny, Nábrežie, Staré
mesto.

Predmetom týchto projektov
je predovšetkým regenerácia
vnútroblokových priestorov, prí-
padné rozšírenie plôch parkova-
nia osobných vozidiel, revitalizá-
cia - obnova sídliskovej zelene,
úpravy a doplnenie detských
ihrísk, drobnej architektúry (la-
vičky, altánky pre rôzne vekové
kategórie), architektonická
a funkčná úprava kontajnero-
vých stání pre separovaný zber,
úprava plôch verejných prie-
stranstiev.

Na základe verejnej diskusie
a pripomienok poslancov sme

v uplynulom období dopracovali
štúdiu - návrh riešenia regene-
rácie sídliska Podbreziny do
stupňa projektovej dokumentá-
cie pre územné rozhodnutie
a stavebné povolenie. V tomto
čase sa končí územné kona-
nie, v letných mesiacoch pre-
behne stavebné konanie. Štú-
die regenerácie ďalších mest-
ských sídlisk sme pripravili
v tomto polroku predovšetkým
z dôvodu, že mnohé pozemky
na sídliskách Nábrežie  a v „Sta-
rom Meste” nie sú ešte majet-
koprávne vysporiadané , čo je
hlavná podmienka pre vydanie
stavebného povolenia a poda-
nie žiadostí na financovanie
projektov z „eurofondov”. Ma-
jetkoprávne oddelenie mesta
na tejto úlohe intenzívne pracu-
je.

Vážení občania, v súčasnej
dobe sme formálne ukončili ve-
rejné pripomienkovanie štúdií ,
aby mohli projektanti vyhotoviť
na základe pripomienok a aj Va-
šich návrhov „čistopis” projektu
pre vydanie územného rozhod-
nutia a stavebného povolenia,
ktorý bude formou verejnej vy-
hlášky (predpokladám v termíne
august - september t. r.) opäť
zverejnený na pripomienkovanie
a následné vydanie stavebných
povolení. Tieto budú podkla-
dom pre žiadosti o financovanie
z fondov EÚ a následnú realizá-
ciu. 

V rámci štúdie Regenerácia
sídlisk mesta projektanti orien-
tačne vytypovali aj možnosti pre
výhľadovú možnú dostavbu
niektorých nezastavaných plôch
objektmi občianskej vybavenos-

Plastové kompostovacie zá-
sobníky o objeme od 200 do
400 litrov je na trhu možné kúpiť
od 50 do 100 eur. 

Najlacnejšie a najviac použí-
vané sú drevené zásobníky, kto-
ré pri troche šikovnosti môžu
byť aj pekné. Dajú sa vyrobiť
napr. zo starých paliet. Ako prí-
klad uvedieme jednoduchý dre-
vený zásobník z latiek s pred-
nou vyberateľnou stenou. Po-
trebujeme k tomu tento mate-
riál: 

• 4 hranolčeky 120x6x6 cm
• 24 dosák 100x10x2 cm
• 1 lištu 100x3x3 cm
• 2 lišty 60x3x3 cm 
• 2 lišty 60x6x2 cm. 

Pracovný postup:
Najprv zašpicatíme stĺpy. Na

dva, ktoré budú tvoriť prednú

stenu pribijeme lišty tak, aby
tvorili drážku pre dosky, ktoré sa
do nej budú zakladať. Potom
postupne popribíjame dosky na

bočné steny a to tak, aby medzi
jednotlivými doskami zostávala
5 cm medzera. Tá bude slúžiť

na vetranie kompostovacieho
materiálu. Nasleduje zadná ste-
na a lišta na prednú stenu, ktorá
udržiava správny rozostup boč-

ných stien. Položíme zhotovené
kompostovisko na miesto a jem-
ne ho zatlačíme, alebo zatlčie-
me do zeme. Prednú stenu
budú tvoriť samostatne vybera-
teľné dosky, ktoré od seba od-
delíme tak, že do každej (až na
posledú – najvrchnejšiu) z vrchu
pribijeme klince tak, aby vyčnie-
vali 5 cm. 

Ideálne je mať v záhrade 3
kompostovacie zásobníky. Je-
den slúži na zber bioodpadu,
druhý na kompostovanie a do-
zretie kompostu a tretí na preha-
dzovanie kompostu. 

Mgr. Rudolf Pado
Predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

Výroba kompostovacieho zásobníka

Odborné exkurzie pre školy 
V mesiacoch máj a jún ponúklo OZ TATRY školám opäť mož-

nosť absolvovania odborných exkurzií do triediaceho strediska
VPS – Liptovský Mikuláš na
sídl. Podbreziny a na sklád-
ku tuhého komunálneho od-
padu – Veterná Poruba. 

Cieľom exkurzií bolo mla-
dým ľuďom prezentovať vý-
znam triedenia komunálnych
odpadov v kontexte ich me-
nej vhodného zneškodňova-
nia ukladaním na skládku, predstaviť technologické postupy
a budúce zámery mesta v oblasti odpadového hospodárstva. 

Možnosť absolvovať exkurzie využila Spojená škola, Demä-
novská cesta – Liptovský Mikuláš, ZŠ na Nábr. Dr. A. Stodolu
a ZŠ Janka Kráľa. Príklad ZŠ J. Kráľa je nasledovaniahodný, na-
koľko z tejto školy absolvovali obe exkurzie všetci žiaci školy.

OZ TATRY bude v organizovaní odborných exkurzií pokračo-
vať aj v nasledujúcom školskom roku, nakoľko sa domnievame,
že je „lepšie raz vidieť, než dvakrát počuť“. 

OZ TATRY (http://www.youtube.com/oztatry), mesto Liptov-
ský Mikuláš (http://www.lmikulas.sk) a Verejnoprospešné služ-
by - Liptovský Mikuláš (http://www.vpslm.sk) dlhodobo spolu-
pracujú na spoločnej kampani „Neseparujte sa! Separujte
s nami“. Rovnomenný projekt OZ TATRY bol podporený z Fi-
nančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločen-
stva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky (http://www.ekopolis.sk). 

Mgr. Rudolf PADO

Regenerácia sídlisk – ako ďalej?
ti, bytových domov a predovšet-
kým parkovacích garáží, ktoré
bude potrebné v dohľadnej bu-
dúcnosti zvyšujúcej sa motori-
zácie vybudovať. Takáto navrho-
vaná dostavba (napr. bytoviek
na ulici Jilemnického, Kuzmány-
ho, Nálepkovej) nie je a nebude
súčasťou projektu Regenerá-
cie, čo sme zdôrazňovali aj na
verejných prerokovaniach tý-
chto návrhov, žiaľ, s veľmi níz-
kou účasťou občanov.

Samozrejme, že budeme
názory a odporučenia obyvate-
ľov aj na tieto otázky možného
budúceho využitia nezastava-
ných priestorov v ďalšej územ-
noplánovacej príprave rozvoja
mesta, ako aj pri aktualizácii
územného plánu mesta akcep-
tovať, predovšetkým v súlade so
zásadami zdravého obytného
prostredia nášho mesta.

Ing.arch. Pavel Bobák, 
zástupca primátora

Foto: archív OZ Tatry



krokov. Aj keď otvorene poviem,
že určite nie všetci nám držali
palce. Aj touto cestou sa chcem

poďakovať hrá-
čom, trénerom,
real izačnému
tímu, fanúšikom
a aj kolegom
funkcionárom
za odvedenú
prácu.

Fanúšiko-
via budú urči-
te zvedaví aj
na prípadné
zmeny v hráč-
skom kádri.
Budú nejaké?

Je našou prioritou udržať ká-
der, ktorý prvú ligu vybojoval,

v maximálne možnej miere. Nech
si chlapci, ktorí sa o postup priči-
nili, vychutnajú prvú ligu. Hoci na
získanie posíl máme málo času,
veď súťaž začína už 11. júla,
chceme získať jedného či dvoch
hráčov.

Po nástupe do funkcie ste
vyhlásili, že k prioritám bude
patriť práca s mládežou. Ako
ste spokojný v tomto smere?

V nastúpenom trende bude-
me rozhodne pokračovať. Veď
čo môže byť pre mladých futba-
listov väčšou motiváciou ako sku-
točnosť, že pôsobia v klube, kto-
rý hrá druhú najvyššiu súťaž?
Mládež budeme naďalej podrob-
ne sledovať a tí najlepší dostanú
opäť príležitosť v áčku. red.
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Nefalšovanú radosť z postupu
hráčov MFK Tatran AOS neskrý-
va ani liptovskomikulášsky primá-
tor Ján Blcháč.

„Som nesmierne rád, že sa
podarilo prepísať klubový histó-
riu. Postup je ďalším dôkazom
toho, že vedeniu mesta záleží na
rozvoji športu. Teší ma, že pod-
mienky, ktoré sme vytvorili a vy-
tvárame, nám postupne prinášajú
ovocie,“ zdôraznil Ján Blcháč. 

Mestská radnica v Liptovskom
Mikuláši zvýšila podporu klubu
oproti minulosti takmer trojnásob-
ne. Moderný štadión v Okolič-
nom má k dispozícii aj umelý tráv-
nik s osvetlením. „Išlo o jednu
z našich prvých investícií v mes-
te. To, že išla práve do športu, je
dôkazom, že nám na ňom záleží,“
pripomenul primátor. 

Podľa jeho slov je postup za-
slúženým výsledkom práce celé-
ho klubu – od hráčov, trénerov,
realizačného tímu, funkcionárov
a, samozrejme, divákov. „Futbal
má v našom meste viac než 110 -
ročnú tradíciu. O to viac historic-
ký úspech teší nás všetkých,“
uzavrel primátor.

red.

V prvej futbalovej lige, ktorá je
druhou najvyššou slovenskou sú-
ťažou, budú od nasledujúcej se-

zóny pôsobiť aj hráči Mestského
futbalového klubu Tatran AOS
Liptovský Mikuláš. Mikulášania,
ktorí v uplynulej sezóne východ-
nej skupiny druhej ligy skončili
na druhej priečke, nahradia Hu-
menné. To namiesto do prvej po-
dalo prihlášku do
druhej ligy.

Ide o historický
úspech liptovskomi-
kulášskeho futbalu,
o ktorý sa s nami
podelil prezident
klubu a zároveň
prednosta Mestské-
ho úradu v Liptov-
skom Mikuláši.

Taká vysoká
súťaž sa v Lipt.
Mikuláši ešte ne-
hrala. Aké pocity prežívate?

Neopísateľné. Všetkým, ktorí
sa pričinili o tento úspech, na
čele s primátorom Liptovského
Mikuláša Jánom Blcháčom, patrí
naše veľké poďakovanie. Sme

v obrovskej eufórii, nikto neča-
kal, že sa bude dať postúpiť aj
z druhého miesta. Myslím si, že

spolu s nami sa tešia všetci lip-
tovskí futbalisti, pretože pre regi-
ón je veľkou výhodou, že bude-
me hrať prvú ligu.

Pred približne pol rokom
ste nastúpili do funkcie prezi-
denta. Podstatné zmeny po-

stúpil klub aj na funkcionár-
skom poli. Práca jednoznač-
ne priniesla ovocie.

Som rád, že sme futbalovú
verejnosť vo veľmi krátkom čase
presvedčili o správnosti našich

Z postupu sa teší aj primátor

Mikulášski futbalisti budú hrať prvú ligu

„Na prvom pracovnom stretnutí s ľuďmi
z klubového manažmentu MHk 32 L. Miku-
láš sme predostreli možnosť umiestnenia
nového formátu reklamy do konštrukcie
mantinelov. Po ďalších jednaniach a vzájom-
ných konzultáciách sa zrodila myšlienka po-
núknuť mikulášskemu hokejovému publiku
modernú multifunkčnú kocku,“ poodhalil,
ako sa „uvarilo“ jedno z najväčších prekva-
pení začínajúceho hokejového leta pod
značkou MHk 32 Rastislav Majerík zo spo-
ločnosti City Boards.

Zdá sa to až neuveriteľné, že náš štadi-
ón, ktorý si pamätá generácie hráčov i fanú-
šikov, dostane takýto skvostný prvok. „Vízi-
ou spoločnosti City Boards je ponúknuť
klientom niečo nové, neokukané. Ľadový
hokej je rýchla hra, ktorá si žiada dynamické
informácie. Jedným z hlavných dôvodov,
prečo sme sa dopracovali k rozhodnutiu

umiestniť náš produkt pod strechu mikulášs-
keho zimného štadióna bola chýbajúca
štvrtá strana časomiery a ukazovateľa skóre
a trestov. Paradoxne, až doteraz nemal náš
mikulášsky brankár počas prvej a tretej tre-
tiny takmer žiadny prehľad o uplynutom
čase v oslabeniach, presilovkách či zostáva-
júcich záverečných sekundách,“ spresnil
technik City Boards Peter Králik.

V minulých dňoch bola podpismi po-
tvrdená definitívna dohoda medzi MHk 32 L.
Mikuláš a City Boards o umiestnení infor-
mačnej kocky. „Fanúšikovia sa môžu tešiť
na najmodernejšiu projekčnú technológiu
s veľmi vysokým rozlíšením a dobrou viditeľ-
nosťou z ktoréhokoľvek miesta v hľadisku,
ktorá bude spolu s výbornými výkonmi akté-
rov na ľade základom úplne inej úrovne
športového zážitku a zábavy,“ skonštatoval
R. Majerík.

„Na projekčných plochách budú samo-
zrejmosťou vizuálne príťažlivé súpisky s po-
rtrétmi hráčov a členov realizačných tímov,
aktuálne štatistiky, ktoré k hokeju neodmy-
sliteľne patria či premietanie najlepších mo-
mentov predchádzajúcich duelov a sezón,“
vysvetlil projektový manažér City Boards
Branislav Mašura.

Spoločnosť City Boards prevzala ochran-
nú ruku aj nad technickým riešením klubovej
stránky www.mhk32lm.sk. „Už čoskoro
uzrie svetlo sveta úplne nová podoba inter-
netového portálu, kde si priaznivci mikulášs-
keho hokeja nájdu nepreberné množstvo
efektne spracovaného a pravidelne aktuali-
zovaného materiálu. Zároveň bude spolu so
svetelnou kockou tvoriť priestor pre intenzív-
nu prezentáciu sponzorov a reklamných
partnerov klubu,“ dodal R. Majerík.
Jaro Hric, PR manažér MHk 32 L. Mikuláš

Prípravné domáce zápasy sa odohrajú 
už pod novou modernou kockou

Skúška sirén
Oznamujeme občanom

nášho mesta, že v piatok
10. júla o 12:00 hod. bude
v Liptovskom Mikuláši vyko-
naná kontrola skúšky vyro-
zumenia obyvateľstva dvoj-
minútovým stálym tónom si-
rén.

Foto: MFK Tatran
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Pred 105 rokmi zomrel v Brezne lip-
tovský rodák, zberateľ ľudovej slovesnosti,
jazykovedec, publicista a pedagóg Adolf
Peter ZÁTURECKÝ. Pochádzal z turčianskeho zemianskeho
rodu. Do ľudovej školy chodil v rodnej obci a popritom ho
súkromne vzdelával jeho otec - učiteľ Peter Pavel Záturecký. Na
gymnáziu študoval v Kežmarku (1851-1853) a v Modre (1853-
1854). Stal sa evanjelickým učiteľom a hral na organe v evan-
jelickom kostole v Liptovskej Sielnici. Od roku 1869 učil na štát-
nej škole v Brezne. Systematicky sa zaoberal zbieraním ľudovej
slovesnosti – hádaniek, rozprávok, prísloví a porekadiel. V roku
1894 vydal zbierku 600 hádaniek pod názvom Slovenské hád-
ky (hádanky). Najvýznamnejšou je jeho zbierka Slovenská
přísloví, pořekadla a úsloví z roku 1896. V nej zozbieral
a roztriedil vyše 13 tisíc prísloví a ich variantov. Zbierka predstavu-
je najväčšiu a odborne cennú časť slovenskej ľudovej fraze-
ológie. Venoval sa aj zbieraniu nárečovej slovnej zásoby. Napísal
zoznam názvov obcí Liptova a Turca a zhromaždil materiál
k slovníku slovenského jazyka. Aj v pedagogickej oblasti sa ven-
oval jazykovým otázkam. Do 4. vydania Prostonárodného evan-
jelického školníka prispel Slovenskou mluvnicou z roku
1889, ktorú neskôr v roku 1900 vydal samostatne. Zostavil
Obrázkový šlabikár a prvú čítanku pre evanjelické školy.
V rokoch 1877-1879 vydával a redigoval časopis Evanjelická
škola. V tomto časopise sa zameriaval na prehlbovanie vlaste-
neckej výchovy, na vyučovanie slovenskej histórie,
slovenského  jazyka a prírodných vied. Propagoval myšlienky
veľkého „učiteľa národov“ Jána Amosa Komenského. Z ne-
meckej predlohy spracoval prózu Tomáš Nápravník a pre deti
vydal didaktizujúcu zbierku veršov Hájiček a zbierku gratu-
lačných veršov Vinšovník. Adolf Peter Záturecký bol aj plodným
publicistom do slovenských periodík Národné noviny, Priateľ
školy a literatúry, Dom a škola, Dennica, Priateľ ľudu,
Včielka, Časopis MSS a iných, do ktorých prispieval článkami
pedagogického a ľudovýchovného zamerania. 

Zomrel 1. júla 1904 v Brezne.

Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI LIPTOVSKÍ RODÁCI

ZÁTURECKÝ Adolf Peter
zberateľ ľudovej slovesnosti, jazyko vedec,
publicista, pedagóg a evanjelický učiteľ
* 25. 11. 1837 Liptovská Sielnica
† 1. 7. 1904 Brezno

Od 24. júna do 30. septemb-
ra môžete vo výstavnej sieni mú-
zea na Námestí osloboditeľov
navštíviť výstavu venovanú sté-
mu výročiu narodenia prvej
dámy slovenského maliarstva
Ester Martinčekovej–Šimerovej
(1909–2005), ktorá v našom
meste prežila 51 rokov. Verej-
nosti tak prvý raz predstavujeme
pozostalosť autorky, ktorá časť
svojho diela a knižnice venovala
mestu Liptovský Mikuláš a ktorú
spravuje Múzeum Janka Kráľa. 

V spolupráci s akad. malia-
rom, reštaurátorom Jánom
Hrnčiarikom, prezentujeme len
zlomok pozostalosti, ktorú cel-
kovo tvorí 302 umeleckých diel
a 241 kníh. Pôvodne boli súčas-
ťou ateliéru výtvarníčky na Ru-
mannovej ulici. Podstatnú časť
tvoria diela z tvorby samotnej Es-
ter Martinčekovej–Šimerovej,
menšia časť prezentuje ďalších
slovenských výtvarníkov. Jed-
notlivé artefakty - oleje,
koláže, kresby širokého tematic-
kého spektra predstavujú kon-
krétne etapy jej tvorivého života
- od prvých detských kresieb
Ester Fridrikovej, cez jej parížs-
ke štúdiá, nasledujúce päťdesia-
tročné tvorivé obdobie až po za-
čiatok 90. rokov 20. storočia.
Medzi dielami nachádzame prí-
rodné aj civilizačné motívy, figu-
rálne kompozície, zátišia, návrhy
divadelných kostýmov či ilustrá-
cie k detským knihám a rozpráv-
kam, návrhy monumentálnych
a dekoratívnych diel realizova-
ných na Bratislavskom hrade či
Zvolenskom zámku. Samostat-

nou kapitolou v tvorbe maliarky
sú kamey, ktoré Ester Martinče-
kovú-Šimerovú preslávili. Tieto
štukové plastické maľované ob-
jekty vznikali, inšpirované poézi-
ou francúzskeho básnika Saint-
Johna Persa, postupne, v prie-
behu 25-30 rokov (posledná ka-
mea vznikla v r. 1996). Každá
kamea je samostatným a neopa-
kovateľným výtvarným dielom
s vpísaným básnickým textom vo
francúzštine. Prvýkrát boli pre-
zentované v roku 1969 v Slo-
venskej národnej galérii v Brati-
slave. Naše múzeum získalo 40
kusov týchto komorných diel.
Devätnásť z nich je inštalova-
ných v stálej expozícii Osobnosti
výtvarného umenia 20. storočia
Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši. 

Pani Ester v ateliéri obklopo-
vali drobné dekoračné predme-
ty (misky, svietniky, figurálne
plastiky) a tiež diela iných výtvar-
níkov: Ľudovíta Fullu, Jozefa
Jankoviča, Jána Kudličku, Mila-
na Paštéku, Miroslava Ksandra,
či Ján Hrnčiarika. Zvlášť blízka
jej bola tvorba priateľky, uznáva-
nej keramikárky, akademickej
sochárky Julie Kováčikovej-Ho-
rovej, kolegyne z čias, keď spo-
lu učili na Škole umeleckých re-
mesiel v Bratislave a spoločne
aj vystavovali. 

Aktuálna výstava v Múzeu
Janka Kráľa, na ktorú vás srdeč-
ne pozývame, predstavuje zná-
me i menej známe rozmery tvor-
by Ester Martičekovej-Šimero-
vej. 

Iveta Blažeková, MJK

Zdravé mesto v spolupráci s RÚVZ
Poradňa zdravia ponúka pre rodičov detí základných škôl

bezplatné poradenstvo:
• posúdenie držania tela u detí s následnou motiváciou k správ-

nemu pohybu a demonštráciou cvičení na nápravu držania tela, 
• poradenstvo v oblasti ozdravenia výživových zvyklostí.
Termín: júl, august
Adresa: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36,

Liptovský Mikuláš
Vedúca poradne: MUDr. Ľubica Benková, tel. 5523451.

Ester Martinčeková-Šimerová
v zbierkach Múzea Janka Kráľa

Basnik, esejista, prozaik
a prekladateľ Ivan Štrpka bol
v utorok 16. júna hosťom v Lip-
tovskej knižnici G. F. Belopotoc-
kého v L. Mikuláši. V dopolud-
ňajších hodinách sa stretol na
besede so študentami z Gym-
názia M. M. Hodžu, Evanjelic-
kého gymnázia J.Tranovského
v L. Mikuláši a Gymnázia z Lip-
tovského Hrádku. Popoludňaj-
šieho stretnutie bolo okrem be-
sedy s hosťom venované aj spo-
mienke na blízkeho priateľa Ivan
Štrpku, básnika Ivana Laučíka,
ktorý by sa v týchto dňoch dožil
65 rokov . Pôsobivo a súčasne
dojímavo zapôsobilo premietnu-
tie amatérskeho filmu z prvého
autorského čítania Ivana Laučí-
ka v Liptovskom Mikuláši. 

Ivan Štrpka vyštudoval sloven-
činu a španiečinu na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave a už počas štúdia pra-
coval aj ako redaktor aj šéfredak-
tor v literárnych časopisoch Mla-
dá tvorba, Kultúrny život, Mladé
rozlety a Literárny týždenník. V sú-
časnosti je šéfredaktorom časo-
pisu pre literatúru a umeleckú ko-
munikáciu Romboid. Okrem písa-
nia poézie sa venuje aj prekladom
zo španielčiny a portugalčiny a je
autorom textov piesní pre Deža
Ursínyho.Spolu s Petrom Rep-
kom a Ivanom Laučíkom je čle-
nom známej básnickej skupiny
Osamelí bežci, ktorá sa sformova-
la v roku 1963, keď sa v Mladej
fronte pokúsila publikovať mani-
fest Návrat anjelov, ktorý bol cen-

zúrne pozastavený. V Mladej tvor-
be č.1 z roku 1964 uverejnili svo-
je básne a krátky text pod názvom
pôvodného manifestu a v č. 5
v tom istom roku potom vyšiel ďal-
ší manifest Prednosti trojnohých
slávikov. Pôsobil na tú dobu pro-
vokatívne, pretože odmietal ofi-

ciálne hodnoty a v jeho podtexte
bolo možné vyčítať aj odmietnutie
zasahovania ideológie do literatú-
ry a protest proti spoločenskému
systému. Osamelí bežci sa v ob-
dobí tzv. normalizácie odmlčali
a verejné pôsobenie skupiny bolo
obnovené v 90. rokoch. -tm-

Osamelý bežec v knižnici
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Občansky servis
máj 2009

Narodil sa človek, 
zapálila sa na oblohe

nová hviezda. 
Tak vitaj človiečik…

V máji 2009 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:

Patrícia Pilarčíková, An-
drej Štreit, Alžbeta Žofčíno-
vá, Rebeka Čupková, Mi-
chal Šuňa, Michaela Janču-
šková, Radoslav Hric, Mi-
chal Smieško, Samuel Raj-
zinger, Karin Balážová, Sa-
muel Baranovič, Lukáš Bal-
co, Viktória Brnová, Lenka
Bandyová, Dominik Tomko,
Martin Repa, Tamara Strcu-
ľová, Marek Gajdoš, Kristína
Benková, Lauren McMena-
min, Roman Kloták, Veroni-
ka Beťková, Martin Jozef-
ček.

Láska nie je len byť spo-
lu, láska je ísť spolu.

Nájsť hlinu pre svoje korene… 

Manželstvo uzavreli:
Mgr. Leonard Ambróz –

Mgr. Jana Skubíková, Peter
Repaský – Katarína Vala-
chová, Ján Murín – Romana
Kubíková, Gejza Baláž –
Paulína Balážová, Miroslav
Tkáč – Vladimíra Krajčiová,
Filip Hušek – Ing. Mária Hal-
žová, Marek Petrovič – Lu-
cia Kubáňová, Pavol Koky –
Lenka Zubajová, Marek
Puška – Miroslava – Balážo-
vá, Imrich Magdoško – Má-
ria Fűlűpová.

Roztrhla sa niť, 
už sa nedá spojiť. 

Život vyhasol, 
zostáva spomienka … 

Opustili nás:
Ján Réves (76), Vladimír

Cupra (77), Miloš Priechod-
ský (79), Anna Dudášová
(96), Emília Kunová (83),
Ján Slivoň (69), Viera Štias-
na (80), Danica Berníková
(64), Emília Hostinská (83),
Ján Varinský (68), Emília Mi-
kulášová (90), Jaroslav
Droppa (63), Pavel Kubo
(75), Oľga Malinová (75),
Milan Vrbenský (74),
Ing. JUDr. Alexander Koval-
čík (93).

24.5.2009 o 02:35 hod. na
ul. 1. mája I.Ď. zo Šale zvratkami
znečistila verejné priestranstvo,
čím sa dopustila priestupku podľa
§ 47, ods. 1, písm. d) Zákona
č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
Vec riešená blokovou pokutou.

04.06.2009 o 07:55 hod. na
ul. 1. mája, Garbiarskej vodič I.S.
z ul. Pod slivkou nákladným moto-
rovým vozidlom – domiešavačom
znečistil betónovou zmesou štát-
nu cestu č. 18. Vodičovi bola ulo-
žená bloková pokuta, ktorú na
mieste zaplatil  a následne komu-
nikáciu očistil. 

10.06.2009 o 00:48 hod. na
Námestí osloboditeľov pred noč-
ným podnikom A. K z Plaveckého
Štvrtku fyzicky napadol S.Z. zo
Stropkova. Pre podozrenie z trest-
ného činu vec na mieste prevzala
hliadka obvodného dodelenia PZ.  

11.06.2009 o 11:12 hod.
v OD Prior, oddelenie Drogérie,
odcudzila J.M. bytom ul. Žiarska
tovar v hodnote 71,36 . Menova-
ná sa dopustila priestupku proti
majetku podľa § 50, ods. 1  Záko-
na č. 372/90 Zb. za čo jej bola
uložená bloková pokuta. 

14.06.2009 o 14:08 hod.
v reštaurácii na ul. M.M.Hodžu sa
nevhodne správal J.P.  bytom ul.
Nešporova, čím budil verejné po-
horšenie a dopustil sa priestupku
podľa § 47, ods. 1. písm. c) cito-

vaného zákona. Prípad riešený
blokovou pokutou. 

19.06.2009 o 20:00 hod. na
ul. Kmeťovej M.Š. z Pavlovej Vsi
podala piatim mladistvým osobám
alkohol, ktorý predtým zakúpila.
Za priestupok podľa § 30, ods. 1,
písm. a) Zák. č. 372/1990 Zb. jej
bola uložená bloková pokuta.

22.06.2009 o 20:02 hod.
v Demänovej za kultúrnym domom
vytvorila A.M. z Demänovej nedo-
volenú skládku drobného staveb-
ného odpadu. Týmto konaním po-
rušila VZN Mesta L.M. č. 8/92,
čl. 2, ods. 1, písm. g) a za priestu-
pok podľa § 48 Zák. o priestup-
koch jej bola uložená bloková po-
kuta. 

V období od 26.05.2009 –
22.06.2009 bolo MsP riešených
166 priestupkov, z toho na úseku
dopravy riešených 49 priestup-
kov, 8 priestupkov majiteľov voľne
pohybujúcich sa psov, 14 prie-
stupkov proti majetku, 24 prie-
stupkov proti verejnému poriadku,
8 priestupkov proti občianskemu
spolunažívaniu, 2 prípady parko-
vania motorovými vozidlami na ve-
rejnej zeleni, 4 prípadov riešenia
podozrenia z trestného činu, 16
prípadov požívania alkoholických
nápojov na verejných priestran-
stvách a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta 
náčelník MsP 

Zo zápisníka mestskej polície Na slovíčko
Primátora mesta Liptov-

ský Mikuláš riešil počas ve-
rejných hovorov s občanmi
množstvo otázok o ďalšom
rozvoji nášho mesta, o budo-
vaní občianskej vybavenos-
ti, starostlivosti o existujúcu
infraštruktúru, verejnú ze-
leň, o stave životného pro-
stredia a podobne.

Je možné vidieť zvýšenú
starostlivosť o mestské cin-
toríny. Zaujímali sme sa pre-
to, ako má občan postupo-
vať, keď sa rozhodne vybu-
dovať hrob a aké podmienky
je povinný dodržať pri reali-
zácii takejto stavby prípadne
jej údržbe.

Dušan Grešo, riaditeľ Ve-
rejnoprospešných služieb
mesta Liptovský Mikuláš:

Pri realizácii akejkoľvek prá-
ce v objekte cintorína je povin-
nosťou kamenárskej firmy na-
hlásiť správe cintorína výkon
stavby, montáže platní, náhrob-
ných kameňov, pričom správca
cintorína vydá povolenie za sta-
novený poplatok na realizáciu
stavby. Podotýkam,že je to po-
vinnosťou kamenárskych firiem,
ktoré postup poznajú. Potrebné
informácie však poskytne pra-
covníčka Pohrebných a cinto-
rínskych služieb mesta pani Iva-
na Danková na telefóne
č. 0907 655 157 či 5520449
alebo osobne v kancelárii
Domu smútku na hlavnom cin-
toríne mesta.

Pri vybudovaní pomníka mu-
sia byť dodržané rozmery, línie
osadenia stavby, primeraný
vzhľad, všetko v súlade s plat-
ným všeobecným záväzným na-
riadením mesta o prevádzko-
vom poriadku pohrebísk mesta
Liptovský Mikuláš. 

Kosenie cintorínov záleží od
viacerých faktorov a to počasia
a prác pracovníkov pohrebných
a cintorínskych služieb, ktorí
okrem údržby cintorínov vykoná-
vajú aj výkopové práce a pietne
obrady. Všetky cintoríny sa sna-
žíme pokosiť 3 - 4 krát za sezó-
nu, vyčistiť a vyhrabať aj pri pô-
sobení týchto faktorov v zmysle
platného harmonogramu.

Nie všetci pozostalí udržia-
vajú hroby a ich okolie v stave,
ktorý zodpovedá úcte prinále-
žiacej týmto miestam, preto sú
zamestnanci verejnoprospeš-
ných služieb nútení vykášať aj
trávu pomedzi hroby. lm.

V mesiaci máj 2009 vyhlásilo
mesto L. Mikuláš v rámci projek-
tu Zdravé mesto a mestská polí-
cia v rámci prevencie kriminality
a v súlade s rozpracovanými úlo-
hami Stratégie prevencie krimi-
nality v SR na roky 2007-2010
súťaž pre triedne kolektívy žiakov
ôsmych a deviatych ročníkov zá-
kladných škôl na tému: My sme
najlepší kolektív. Cieľom tejto sú-
ťaže bolo uvedomiť si a vedieť
opísať kladné vlastnosti svojho
triedneho kolektívu a presvedčiť
hodnotiteľov súťaže, prečo si
práve ich trieda zaslúži titul naj-
lepší kolektív. Záujemcovia z ra-
dov jednotlivých žiackych kolek-
tívov sa mohli zapojiť do súťaže
vypracovaním a zaslaním kolek-
tívnej literárnej práce v podobe
rozprávania alebo opisu.

Do súťaže sa prekvapivo pri-
hlásil len jeden žiacky kolektív,
ale ich príbeh zaujal vyhlasova-
teľov natoľko, že sa rozhodli
udeliť im sľúbenú cenu. A tak ví-
ťazný kolektív žiakov 8. roč. Zá-
kladnej školy ap. Pavla z Jano-
škovej ul. v L. Mikuláši dňa

17. 6. 2009 vycestoval na ex-
kurziu do Kriminalistického a ex-
pertízneho ústavu Policajného
zboru SR do Slovenskej Ľupče.
Na exkurzii sa žiaci dozvedeli
o poslaní a činnosti ústavu, tiež
sa oboznámili s využívanými ve-
deckými metódami a postupmi,
na základe ktorých je možné od-
haľovať páchateľov trestných či-
nov a podložiť dokazovanie. Na
oddelení daktyloskopie si otlačili
svoje prsty, dlane a dozvedeli sa
ako je možné ľudí identifikovať
podľa obrazcov papilárnych línií
na vnútornej strane článkov pr-
stov, spoznali množstvo ďalších
kriminalistických metód a dozve-
deli sa veľa iných zaujímavých
informácií. Plní zážitkov a po-
znatkov sa všetci vrátili do svojej
školy a určite budú inšpirovať aj
ďalších žiakov, aby sa na budúci
rok do súťaže zapojili, lebo ex-
kurzia bola naozaj pútavá,  zaují-
mavá, nielen s výchovno-vzdelá-
vacím ale aj preventívnym účin-
kom.

PhDr. Soňa Paulínyová,
metodička MsP

My sme najlepší kolektív



55. roèník, zaèiatok 2.7. o 19,00 h

Kofeínový príval zábavy GRÁTIS!

Osviežte sa v “sexi” sprche a vyhrajte!

Pre všetkých adrenalínových nadšencov je tu ïalší roèník 

Liptovské bryndzové halušky a pirohy. Región z¾ava 50%

Turnaje Junior streetball, Beach cup 2009, futbal, 
atrakcie pre deti, hudobná skupina Senzus

Vystúpenia zahranièných folklórnych súborov z Arménska,
Chorvátska, Ukrajiny, Rumunska a Èeskej republiky

Vernisáž street art fotografie s medzinárodnou úèas�ou

Samo Smetana a ich predskokan Peter Petiar Lachký.
Nenechajte si ujs� najvýraznejšiu trojicu mladej generácie
pesnièkárov na Slovensku a v Èechách

Najlepšia SLOVENSKÁ Beatles revival kapela na SVETE!

Blues Latino Funky fusion

Vychutnajte si skvelého Petra Lipu

Majstrovské stretnutie 1.ligy

Country spevák, skladate¾, textár, producent, hudobník...

Najznámejšie skladby od Deep Purple a ïalších rockových legiend

Kvalitná hard-rocková kapela z Liptovského Mikuláša

Hudobná noc v meste s pouliènými taneèníkmi a hudobníkmi

Zmes world music folku, rocku a trošku blues z Malých Karpát

Máte radi skupinu Kabát? Tak Vestis - Kabát revival je to pravé

Mladé rockové kapely z Ružomberka a Liptovského Mikuláša

Ukážky domáceho tkania plátna, kobercov na drevených krosnách

Hotel Družba Demänovská Dolina

Western City Šiklúv Mlýn 10,00 - 24,00 h

Jasná Nízke Tatry

Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline od 9,00 h

DNI SLOVENSKEJ KUCHYNE

LETNÁ SEZÓNA 2009

KARKULKA (PRE DETI OD 4 DO 99 ROKOV)

NEDE¼A RODÁKOV

4

5

3

7-19

10-12

17-19

24-26

31.7.-2.8.

23-26

19

18
3-5

1.7.
-31.8.

27.6.
-15.9.

2-5

11

15

12

26

SOBOTA

NEDE¼A

PIATOK

UTOROK
- NEDE¼A

PIATOK
- NEDE¼A

PIATOK
- NEDE¼A

PIATOK
- NEDE¼A

PIATOK
- NEDE¼A

ŠTVRTOK 
-NEDE¼A

NEDE¼A

SOBOTA

PIATOK
- NEDE¼A

ŠTVRTOK
- NEDE¼A

SOBOTA

STREDA

NEDE¼A

NEDE¼A

JÚL 2009
MIKULÁŠSKE LETO

Majstrovstvá juniorov a pretekárov do 23 rokov

Celodenný zábavný program pri dychvej hudbe

Èajovòa pod hviezdami, ul. 1.mája pri Tranosciu 17,30 h

Pešia zóna mesta Liptovský Mikuláš

Tvorivé sympózium domácich a zahranièných umelcov

Areál vodného slalomu

Múzeum Liptovskej dediny Pribylina od 9,00 h

Amfiteáter Východná

Aquapark Tatralandia 9,00 - 21,00 h

Aquapark Tatralandia 9,00 - 21,00 h

Areál vodného slalomu 

Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline od 9,00 h

Námestie oslobodite¾ov 15,00 h

Galéria P.M. Bohúòa 18,00 h

12.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

19.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

26.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

2.8. Dom kultúry 19,00 h

Futbalový štadión MFK Tatran 

Futbalový štadión MFK Tatran 17,00 h

10.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

17.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

24.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

31.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

11.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

18.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

25.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

1.8. Rout 66 19,00 h

Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline od 9,00 h

LIEÈIVÁ SILA DUCHA  A DAROV PRÍRODY

AMBIENT EXTERIOR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 2009

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM SLALOME

ANNABÁL

MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ

AQUA & CAFÉ

AXE JETUŠKY OPÄ� V TATRALANDII

RAFTÁRIA

KUCHYÒA STARÝCH MATERÍ

POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ

ARTSHAKE

TROJKA ZUZANY HOMOLOVEJ

BACKWARDS - THE BEATLES

IanusBAND

LIPA SPIEVA LASICU

OSLAVY 75. VÝROÈIA ZALOŽENIA TJ OKOLIÈNÉ
ŠPORTOVÝ DEÒ PRIMÁTORA MESTA

MFK TATRAN - LUÈENEC

ALLAN MIKUŠEK

ARIEL - DEEP PURPLE

NEW BLACK WIDOW

PREŠOVSKÝ DIXIELAND
STREET NIGHT MUSIC

FOLKOVÝ VÍKEND

REVIVAL VÍKEND

VÍKEND LIPT. HUDOBNEJ SCÉNY

V. MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL
KARPATSKÉ HORKÉ

VESTIS - KABÁT

ŠVEPES - RIMMON

MIRIAM BAYLE BAND, AMC TRIO,
JURAJ GRIGLÁK A COMPANY

NEDE¼A TKANIA

Široký výber jedál pripravovaných tradièným spôsobom sloven-
skej kuchyne. 2-chodové menu od 7.- €. Región 10% z¾ava

10,00 - Otvorenie areálu
11,30 - Westernové etudy: zlatokopecká, indiánska, svadba...
13,30 - Ve¾ke dobrodružstvo malých nezbedníkov: zábavný príbeh
16,00 - Ve¾ká westernová show: umenie cvièite¾ov zvierat
18,00 - Don Rafael: tragédia o láske a chamtivosti
21,00 - Svadba, Tanec v ohni: poèas leta sa striedajú 

Objavte rozprávkovo-náuèný chodník Karkulka, zábavné putovanie
po lanovkách a turistických chodníkoch, spoznávanie fauny a flóry

Stretnutie rodákov z Liptova, starostovský trojboj...

Prednáška

  Konverzný kurz: 1 € = 30,126 Sk

1.- € (30.-|
0,50 € (15.-) 

4.- € (120,50)
2.- € (60,25) 

4.- € (120,50)
2.- € (60,25) 

7.- € (210,88)
3,50 € (105,44) 

4.- € (120,50)
2.- € (60,25) 

4.- € (120,50)
2.- € (60,25) 

VSTUPENKY
www.ticket-art.sk

WESTERN
CITY

ŠIKLUV
MLÝN
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KINO NICOLAUS

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-Ne 12,00-17,00 h

Výstava pripravená v spolupráci s Múzeom v Bialsku Bialej

Výstava svetelných objektov v záhrade galérie

Výstava v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach,  
autorov súèasnej fotografie

Výstava vo vestibule galérie
Galéria Domu fotografie v GPMB, Ut-Ne 12,00-17,00 h

Výstava zameraná na jaskyniarstvo a neživú prírodu. Všetky 
popisy sú doplnené Braillovým písmom 

Výstava prác detí a žiakov zo Svetového dòa zeme

Poradenská èinnos� 

Výstava venovaná 100. výroèiu narodenia významnej maliarky

Výstava prác z letnej fotoškoly

Workshopy, prezentácie, veèerné prednášky, konzultácie portfólií 

Centrum Kolomana Sokola, Ut-Ne 12,00-17,00 h

Centrum Kolomana Sokola

Prekvapivo príbuzenské autorské denníky dvoch autoriek,
ktoré sa nepoznali

Tvorivá dielòa pre seniorov s podporou Žilinského 
samosprávneho kraja

KRZYSZTOF KOKORYN: NESPÚTANÝ SEN LESNEJ NOCI

MAGICKÁ ZÁHRADA

SELF IDENTITY

VÝSTAVA ABSOLVENTOV ZUŠ J.L. BELLU

13.LETNÁ FOTOŠKOLA DOMU FOTOGRAFIE

13.LETNÁ FOTOŠKOLA DOMU FOTOGRAFIE

ESTER ŠIMEROVÁ-MARTINÈEKOVÁ V ZBIERKACH MÚZEA

DIALÓG JÚLIA SABOVÁ, CAROL TOWNSEND

MA¼OVANIE NA HODVÁB

105,44 
  51,21

3,50 €
1,70 € 

5,12

Vstup vo¾ný

Vstup vo¾ný

  30,13
  15,05
  10,54

     1 € 
0,50 €
0,35 € 

  60,25 
  30,13

   2.- € 
   1.- €

45,19
  

30,13
15,05

30,13
15,05

30,13
15,05

  44,89 
  19,88

1,49 € 
0,66 €

 60,25
 30,13

2,00 € 
1,00 €

 30,13
 15,05

1,00 €
0,50 € 

 30,13
 15,05

 15,05
 

1,00 €
0,50 €

0,50 €

15,05

VÝSTAVY - STÁLE EXPOZÍCIE

VÝSTAVY

BAŽANT KINEMATOGRAF

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-Ne 12,00-17,00 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 9,00-17,00 h, So-Ne 11,00-17,00 h 

Námestie oslobodite¾ov 21,30 h 

Centrum Kolomana Sokola, Ut-Ne 12,00-17,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Ut-Ne 10,00-17,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Ut-Ne 10,00-17,00 h

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

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

SMOPAJ, Po,Ut,Št,Pi 8,00-17,00 h, St 8,00 -17,00 h, So-Ne 10,00-17,00 h

SMOPAJ Školská 4, Po,Ut,Št,Pi 8,00-17,00, St 8,00 -17,00, So-Ne 10,00-17,00 h

SMOPAJ ul. 1. mája 38, každý pondelok 14,00-16,00 h

PO¼OVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE

KOLOMAN SOKOL
ATELIÉR KABURABA

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPT. MIKULÁŠ
MIKULÁŠSKA MUÈIAREÒ

TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA

RÁZUSOVIE DOM

CHRÁNENÁ PRÍRODA
MINERÁLY - VÝSKYT, VYUŽITIE, OCHRANA
KRAS A JASKYNE SLOVENSKA

FRAGMENTY Z PRÍRODY VII.

VÝSTAVA: DETI A DEÒ ZEME

HUBÁRSKA PORADÒA

2.6. - 19.7.

 2.6. - 31.7.

     22.6 - 26.10.

 15.5. - 15.7. 

           19.6. - 31.8. 

        8.7. - 13.9.

        4.6. - 15.7.

  18.7. - 17.9.

  10.7. - 17.9.

         24.6. - 30.9. 

1,50 €
 

1,00 € 
0,50 €

1,00 € 
0,50 €

1,00 € 
0,50 €

0,50 € 

0,17 € 

      ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

25.6. - 6.9.

6.7. o 13,00 h 

TVORIVÉ DIELNE

12

12

15

15

7

Celé roky sa John Connor pripravoval na poslanie, ktoré mu mala prinies� budúc-
nos�. Tá sa ale neèakane zmenila, keï sa objavil záhadný cudzinec. Jeho posled-
nou spomienkov je, že bol medzi màtvymi. Bol poslaný z budúcnosti, alebo patrí 
medzi zachránených z minulosti? Je rok apokalypsy a okolo zúri celosvetová vojna.

Mike O´Donnell je totálne otrávený životom. Opustila ho žena, býva v podnájme, je-
ho kariéra vo firme stagnuje a vz�ah k vlastným de�om v teenagerskom veku je na 
bode mrazu. Aké krásne by bolo ma� znovu bezstarostných sedemnás�...! Alebo, 
inak povedané: Aké sú výhody muža v strednom veku v tele pubertiaka Zaca Efrona?

Klára mala pred sebou skvelú kariéru, no jej osobný život sa náhle ocitol v troskách.
Jej dlhoroèný vz�ah sa rozpadol a životný sen sa pomaly rozplýva. V tomto období 
stretáva charizmatického chirurga. Nový zaèiatok vyzerá spoèiatku š�astne... 
Zažila nebo a peklo, aby našla zem, ale návrat do reality je tvrdý.

Miley Stewardová je obyèajné dievèa, ktoré stojí pred �ažkou dilemou - zosta� popo-
vou hviezdièkou a vymeta� pódiá v komerène nablýskanom svete, alebo da� pred-
nos� obyèajnému country životu na farme? Láska medzi sliepkami na gazdovskom 
dvore - to je Hannah Montana z krajiny Oz - maják dokonalého a bezstarostného 
amerického života a idol dievèat na hranici detstva a dospievania. Skvelá hudobná 
prázdninová romanca, ktorú by “nás�roèné” diváèky rozhodne nemali prehliadnu�

Medzi svetom živých a màtvych sa potulujú duše, ktoré sa snažia vráti� do života.
Ich vstupnou bránou sú citliví jedinci, ktorých postupne úplne ovládnu. Ich obete 
majú len dve možnosti - dobrovo¾nú smr� alebo sa zveri� do rúk exorcistu.
Školáèka Casey zistila, že s òou nie je nieèo v poriadku. Žia¾, až príliš neskoro...

Hlboko pod ¾adovcom sa nachádza svet dinosaurov s klímou a bujnou vegetáciou
druhohôr, ktorá je ostrým protipólom mrazivého prostredia z prvých dvoch èastí.
V tejto nebezpeènej krajine plnej tajomných miest sa ocitnú naši starí známi hrdino-
via. Kultový animák pre všetky vekové kategórie má všetky esencie dobrej komédie
a ešte èosi navyše. Viac humoru, viac akcie, viac zábavy.

Je to až neuverite¾né, ale Harry zaèína už svoj šiesty rok na prestížnej èarodejníckej
škole. Tohto roku spoznáva nového profesora Horacea Slughorna a získava tajom-
nú èarodejnú knihu, kedysi patriacu Poloviènému princovi. Vojna medzi mladým 
èarodejníkom a “tým o ktorom sa nehovorí” vrcholí a postupne zasahuje už aj ostat-
ných študentov. Všetko smeruje ku koncu, kde ví�azom môže by� len jeden...

TRETIE POKRAÈOVANIE CELOSVETOVÉHO ANIMOVANÉHO HITU
V SLOVENSKEJ PREMIÉRE

1.7. (streda)  - 17.30 h  
Vstupné: 4,00 € (120,51 Sk) 

16. - 19.7. (štvrtok až nede¾a) - 18.45 h 
Vstupné: 2,80 € (84,35 Sk)

20. - 22.7. (pondelok až streda) - 18.45 h 
Vstupné: 3,00 € (90,38 Sk),v pondelok: 2,50 € (75,32 Sk)

6. - 12.8. (štvrtok až streda) - 17.30, 20.00 h 
Vstupné: 3,50 € (105,44 Sk), v pondelok: 3,00 € (90,38 Sk)

1.7. (streda)  - 20.00 h  
Vstupné: 2,80 € (84,35 Sk) 

2. - 22.7. (štvrtok až streda)
Vstupné: 3,50 € (105,44 Sk), v pondelok: 2,80 € (84,35 Sk)
2. - 15.7. (štvrtok až streda) - 17.00, 18.45, 20.30 h
16. - 22.7. (štvrtok až streda) - 17.00, 20.30 h

23.7. - 5.8. (štvrtok až streda) - 17.15, 20.00 h
Vstupné: 3,50 € (105,44 Sk), v pondelok: 3,00 € (90,38 Sk)

TERMINÁTOR 4

12.7.  MUZIKA  (SR/SRN Juraj Nvota 2007)

14.7.  BOBULE  (ÈR Tomáš Baøina 2008)
13.7.  TANGO S KOMÁRMI  (SR/ÈR Miloslav Luther 2009)

15.7.  U MÌ DOBRÝ  (ÈR Jan Høebejk 2008)

16.7.  NEBO, PEKLO... ZEM  (SR Laura Siváková 2009)

ZNOVU 17

NEBO, PEKLO... ZEM

HANNAH MONTANA

PRIPRAVUJEME V AUGUSTE

NENARODENÍ

DOBA ¼ADOVÁ 3 - ÚSVIT DINOSAUROV

HARRY POTTER A POLOVIÈNÝ PRINC

(dabing)

(dabing)

(dabing)
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