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Mesto žije hokejom
To je dnešný Liptovský Mikuláš. Taký úspešný vstup našich hokejistov do sezóny čakal málokto a chlapci v septembri sku-
točne veľmi príjemne prekvapili. Svedomitou prácou aj počas celého októbra však potvrdili, že nešlo iba o krátkodobú eu-
fóriu, ale o skutočného hokejového ducha, ktorý sa usadil nielen v kabíne mužstva ale aj na tribúnach. Tie to dokazujú po-
čas každého domáceho zápasu. Aj z týchto dôvodov sa rozhodla radnica vykryť straty klubu z minulosti a prispela klubu
sumou 100 tisíc eur (3 milióny korún). Primátor mesta Ján Blcháč konštatoval, že hokej robí v súčasnosti veľmi dobré
meno celému Liptovskému Mikulášu a sú to pravdepodobne najlepšie investované peniaze radnice v uplynulých mesia-
coch. Mikuláš si dlhodobo pevne drží druhú priečku za lídrom z Košíc. Zaostáva o šesť bodov, no má dva zápasy k dobru.

Foto: Gabriel Lipták
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Vážení spoluobčania,
jeseň je neodmysliteľne

spojená s pestrofarebnými
zmenami v prírode, ktoré pote-
šia nielen oko, ale aj srdce
každého z nás. Práve počas
tohto ročného obdobia,
v októbri – mesiaci úcty k star-
ším, obraciame našu pozor-
nosť na tých, ktorí prežívajú
svoju jeseň života. Mesto Lip-
tovský Mikuláš sa usiluje vytvá-
rať priaznivé podmienky aj pre
týchto ľudí, ktorí majú veľké zá-
sluhy na tom, čo dobré a pozi-
tívne sa v uplynulých desaťro-
čiach v našej krajine, ale aj
v našom meste vybudovalo
a dosiahlo. Právom im za to
všetko patrí naša veľká vďaka.

S príchodom novembra
všetci s úctou a pokorou spo-
míname na našich blízkych,
ktorí už, žiaľ, nie sú medzi
nami. Dôstojná spomienka si
vyžaduje aj dôstojné prostre-
die. Som veľmi rád, že Vrbický
cintorín dostal novú tvár ešte
pred tohtoročnou Pamiatkou
zosnulých. Zrekonštruovali
sme nielen zámkovú dlažbu,
ale aj osvetlenie a ozvučenie.
Pribudol nový informačný sys-
tém o hroboch a mapa cintorí-
na. Verím, že v krátkej budúc-
nosti budeme môcť skultúrniť
prostredie a zlepšiť služby aj
na ostatných cintorínoch v na-
šom meste.

Samozrejme, nezabúdame
ani na našich najmenších.
Mladé hokejové talenty už
môžu trénovať počas celého
roka na unikátnom syntetic-
kom ihrisku. Vrtochy počasia
už budú ťahať za kratší koniec.
Verím, že aj výkony nášho
A mužstva v extralige ich budú
motivovať k tvrdej a usilovnej
práci už od ich prvých krokov
na ľade.

Práve deti sú naša budúc-
nosť a je našou povinnosťou
postarať sa o ich bezpečnosť.
Výrazne k tomu prispeje aj
nové dopravné ihrisko, kde si
budú môcť žiaci všetkých zá-
kladných škôl osvojiť pravidlá
cestnej premávky.

Som vždy veľmi rád, keď
mesto môže podať pomocnú
ruku pri riešení akýchkoľvek
problémov občanov nášho
mesta – mesta pre všetkých.

S úctou Váš primátor

Nové osvetlenie a ozvučenie
Vrbického cintorína v Liptov-
skom Mikuláši za 1,25 milióna
korún odovzdal 29. októbra pri-
mátor mesta Ján Blcháč do uží-
vania obyvateľom mesta. V rám-

ci rekonštrukčných prác, na kto-
ré mestská radnica vyčlenila tak-
mer 3,6 milióna korún, Verejno-
prospešné služby mesta položili
i novú zámkovú dlažbu na ná-
dvorí okolo domu smútku a na
časť chodníka k urnovému háju.

„Do budúcnosti by sme
chceli dokončiť rekonštrukciu
chodníkov, rozšíriť parkovisko
a začať s prístavbou domu smút-
ku,“ poznamenal Blcháč. Cinto-
rín čaká aj revitalizácia drevín

a postupné rozšírenie plochy
cintorína

Rekonštrukčné práce trvali
mesiac. „V súčasnosti je v skú-
šobnej prevádzke online systém
vyhľadávania hrobov. Do trvalej

prevádzky
prostred-
n í c t v o m
web strán-
ky by sme
ho chceli
dať obča-
nom k Pa-
m i a t k e
z o s n u -
lých,“ uviedol riaditeľ liptovsko-
mikulášskych verejnoprospeš-
ných služieb Dušan Grešo.

Mestská polícia plánuje
v okolí cintorína osadiť kameru,
aby mohla monitorovať okolie,
pretože dochádza k častým krá-
dežiam nielen osobných vecí
ale aj náhrobných kameňov.
Občania si budú môcť cez inter-
net prostredníctvom donáškovej
služby objednať napríklad vence
alebo kvety na hroby, ktoré na
miesto doručia zamestnanci
cintorína.

Pohrebné služby mesta v sú-
časnosti evidujú na 41 tisíc me-
troch štvorcových Vrbického
cintorína viac ako 3 500 hro-
bov. Sú tu pochované i mnohé
významné osobnosti, napr. Au-

rel Stodola, Mária Rázusová
Martáková, či Gašpar Fejérpata-
ky-Belopotocký.

Približne dvesto ľudí si 18. októbra zaspomína-
lo na mikulášskeho rodáka a významného sloven-
ského spisovateľa Martina Rázusa pri príležitosti
120. výročia jeho narodenia. Zhromaždenie sa
konalo pri jeho rodnom dome v Liptovskom Miku-
láši, vo Vrbici. Nechýbali predstavitelia mesta ale
aj Matice slovenskej a rôznych kultúrnych a spolo-
čenských organizácií.

Podpredsedníčka Ná-
rodnej rady SR Anna Be-
lousovová v slávnostnom
prejave zdôraznila, že
Martin Rázus patrí k po-
predným slovenským
osobnostiam začiatku mi-
nulého storočia. „Ostalo
po ňom veľké dielo, ktoré
sa nedá nahmatať. Zosta-
li po ňom nesmierne du-
chovné hodnoty,“ povedala. 

V podobnom duchu si na nášho rodáka zaspo-
mínali aj predseda Matice slovenskej Jozef Mar-
kuš. Primátor mesta Ján Blcháč označil Rázusa za
veľkého rodáka nášho mesta. „Zišli sme sa na
miestach, kde malý Maroško a dospievajúci Ma-
roš prežil nádherné chvíle detstva i dospievania,
najkrajšie letá svojho žitia na našej podtatranskej
zemi,“ zdôraznil a dodal, že „práve tu, v rodnej
Vrbici si Martin Rázus formoval svoje triezve a roz-
vážne postoje k sociálnym otázkam spoločnosti.
Jeho politické názory boli múdre, lebo vychádzali

z hlbokej znalosti ľudskej povahy, z dôverného po-
znania sociálneho postavenia ľudí i historických
vývojových tendencií“.

Z Rázusovskej Vrbice zostal do našich čias len
rad domov na Vrbickej ulici. Jedným z nich je aj
dom Rázusovej rodiny. Dnes je majetkom mesta,
ktoré ho zo svojich prostriedkov v rokoch 1988 až

1993 dalo zrekonštruo-
vať a upraviť na účely stá-
lej expozície venovanej
nielen Martinovi Rázuso-
vi, ale aj jeho sestre Má-
rii Rázusovej-Martákovej,
známej najmä svojou
básnickou tvorbou. 

Spomienkové stretnu-
tie pokračovalo vo vrbic-
kom evanjelickom kosto-
le literárnym programom

z básnickej tvorby Rázusa. Jeho verše umocnil
spev Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna,
horehronského mesta, ktoré bolo poslednou
kňazskou zastávkou na básnikovej zložitej, no krát-
kej, iba 49-ročnej púti životom. Na druhý deň,
v nedeľu, nasledovali v liptovskomikulášskom
evanjelickom kostole spomienkové Služby Božie,
ktoré do svojho programu v priamom prenose za-
radila aj dramaturgia Slovenskej televízie a na ná-
dvorí Múzea Janka Kráľa uviedol Klub mladých ma-
tičiarov životopisné literárno-hudobné pásmo
z pera Petra Vrlíka – Maroško študuje. (m)

Rázusove dni

Nová tvár Vrbického cintorína
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V tomto roku by mesto malo
ukončiť doteraz najväčší inves-
tičný projekt  Infraštruktúra ces-
tovného ruchu za takmer 190
miliónov korún. Až 170 miliónov
korún získal Liptovský Mikuláš
ako nenávratný finančný príspe-
vok z prostriedkov Európskej
únie. Riadiacim orgánom pre
uvedený projekt je Slovenská
agentúra pre cestovný ruch.

Projekt zahŕňa výstavbu mul-
tifunkčnej športovej haly, mosta
Aquapark, prístupovej komuni-
kácie k parkovisku, výstavbu
parkoviska s kapacitou 600 par-
kovacích miest, výstavbu plyno-
vodu a vysokonapäťového kábla
z Liptovského Trnovca do Ráz-
tok.

Multifunkčná športová hala
by mala od decembra slúžiť ve-
rejnosti. Jej slávnostné otvore-
nie je naplánované na piateho
decembra.

Mesto Liptovský Mikuláš po-
dalo v tomto roku päť žiadostí
v celkovej hodnote takmer 188
miliónov korún o nenávratný fi-
nančný príspevok v rámci Re-
gionálneho operačného progra-
mu Infraštruktúra vzdelávania.
Pokiaľ žiadosti Ministerstvo vý-
stavby a regionálneho rozvoja
SR schváli, rekonštruovať by sa
mali Základná škola M. R. Mar-
tákovej, ZŠ Janka Kráľa a ZŠ
Čsl. brigády, ZŠ Demänovská
cesta, MŠ Nábrežie 4. apríla
a MŠ Čsl. brigády. Vyplýva to

z Informácie o stave a aktivitách
na čerpanie prostriedkov z fon-
dov Európskej únie, ktorú zo-
bralo na vedomie mestské za-
stupiteľstvo na októbrovom za-
sadnutí.

Mesto v rámci výziev vyhlá-
sených pre Program cezhra-
ničnej spolupráce podalo pro-
jekt Vybudovanie mestského
cestovného ruchu s podporou
cezhraničného marketingu
v partnerských mestách Liptov-
ský Mikuláš a Opava. V rámci
projektu by sa mali vytvoriť te-
matické poznávacie okruhy
mestom, ako produkty cestov-
ného ruchu, či informačný
a navigačný systém k týmto
okruhom.

Mesto finišuje s najväčším europrojektom

Dohodu o vzá-
jomnej spoluprá-
ci podpísali pri-
mátor Liptovské-
ho Mikuláša Ján
Blcháč a predse-
da Matice slo-
venskej Jozef
Markuš počas
spomienkového
stretnutia Rázu-
sove dni. „Našou
ambíciou je pod-
porovať úroveň
kultúrneho života
obyvateľov mes-
ta. Mestská sa-
mospráva chce spolupracovať
pri rozvoji umeleckej a záujmo-
vej činnosti, ale aj v edičnej čin-

nosti,“ uviedol šéf radnice.
Mesto sa zaviazalo spolupodie-
ľať sa na príprave podujatí orga-

nizovaných Maticou
slovenskou a spolu-
pracovať pri ochrane
a starostlivosti o ná-
rodné a kultúrne pa-
miatky. V rámci edič-
nej činnosti vytvára
dohoda priestor na vy-
dávanie diel význam-
ných osobností Lip-
tovského Mikuláša.
Mesto poskytne Mati-
ci v rámci dlhodobého
prenájmu za korunu
na 50 rokov objekt na
Nábreží Aurela Stodo-
lu, aby sa znovu oživi-

la činnosť Domu Matice i miest-
neho odboru v rodnom meste
Martina Rázusa.

Mikuláš bude intenzívnejšie spolupracovať 
s Maticou slovenskou

Mesto Liptovský Mikuláš vypracuje ak-
čný plán operatívnych opatrení na zvýšenie
ponuky parkovacích miest na krátkodobé
parkovanie v centrálnej mestskej zóne. Cie-
ľom je skvalitniť služby statickej dopravy ako
aj dosiahnuť efektívne využívanie motoro-
vých vozidiel v centre mesta. Vyplýva to
z dokumentu o realizácii parkovacej politiky
mesta v centrálnej mestskej zóne, ktorú pre-
rokovali poslanci na októbrovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.

Situácia v oblasti statickej dopravy sa vy-
značuje intenzívnym využívaním verejných
komunikácií na parkovanie. Hustota siete
občianskej vybavenosti spôsobuje veľký do-
pyt po parkovacích miestach. Stratégia rie-
šenia parkovania v centrálnej mestskej zóne
sa opiera o niekoľko zásad: využiť v maxi-
málnej možnej miere existujúce parkovacie
plochy, znížiť zbytočný pohyb vozidiel pri
hľadaní voľného miesta, parkovisko priamo
napojiť na vyšší komunikačný systém a zavá-
dzať také systémy platenia, ktoré sú jedno-

duché a pre návštevníkov mesta ľahko po-
chopiteľné. 

V centre mesta je v súčasnosti registrova-
ných 926 vyznačených parkovacích miest,
z toho je platených 188. Mesto prevádzkuje
131 parkovacích miest a 57 miest prevá-
dzkujú súkromné osoby, ktoré ich majú
v nájme od vlastníkov pozemkov.

Parkovisko pri Dome služieb možno prebu-
dovať a dosiahnuť zvýšenie počtu parkovacích
miest zo súčasných 66 na sto za súčasnej in-
štalácie zábranového parkovacieho zariade-
nia. Napriek tomu, že parkoviská v centrálnej
mestskej zóne sú situované v bezprostred-
nom dotyku s pešou zónou, veľkým nedostat-
kom je ich kapacita. Parkovisko obchodného
domu Hypernova síce zodpovedá jeho prevá-
dzkovým podmienkam, no pravidelne ho vy-
užívajú aj užívatelia priľahlých polyfunkčných
objektov, kde boli pravdepodobne poddimen-
zované počty parkovacích stojísk. 

Zbytočný pohyb vozidiel pri hľadaní voľ-
ného miesta je v súčasnosti možné pozoro-

vať najmä v dopravných špičkách tak sezón-
nych ako aj týždenných. Čiastočne by moh-
li pomôcť tzv. inteligentné dopravné systémy
s údajmi o skutočnej obsadenosti parkovis-
ka umiestnené pred vjazdmi na parkovisko,
respektíve na trase k parkovisku.

Systém platenia za dočasné parkovanie
zodpovedá podmienkam statickej dopravy.
Pre ďalší vývoj bude nevyhnutné upraviť vý-
šku sadzby poplatku a to už k 1. januáru
2009 ako významný regulačný faktor. O to
viac, že poplatok za dočasné parkovanie na
parkoviskách, ktoré sú vo vlastníctve, je
v porovnaní s okolitými regiónmi jeden z naj-
nižších. Optimálna výška sadzby poplatku
pri zohľadnení manipulácie by mala predsta-
vovať 0,5 eura (15,06 Sk) za hodinu na jed-
no parkovacie miesto.

Naďalej je potrebné pokračovať v revitali-
zácii peších prepojení (pasáže, chodníky,
spevnené plochy), ktoré motivujú obyvate-
ľov k ich prednostnému využívaniu pred mo-
torovými vozidlami.

Radnica zlepší parkovanie v centre meste

Primátor odovzdal 
ocenenie hasičom 

Pamätný list za dlhoročnú
spoluprácu pri zabezpečovaní
úloh na úseku ochrany pred po-
žiarmi a záchranárskej činnosti
Okresného riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru

v Liptovskom Mikuláši odovzdal
primátor mesta Ján Blcháč ria-
diteľovi Jánovi Krajčimu a vedú-
cemu oddelenia operačných
technikov Jozefovi Chudovské-
mu. Primátor sa obom hasičom
poďakoval za pomoc, podporu,
korektné a priateľské vzťahy
a do ďalšieho obdobia im zaže-
lal veľa pracovných a osobných
úspechov.

Ocenení po viac ako 30-roč-
nom pôsobení v štátnych orga-
nizáciách na úseku ochrany
pred požiarmi skončili službu
v Hasičskom a záchrannom
zbore SR a odišli do výsluhové-
ho dôchodku.

(v)
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Obyvateľom sídliska Podbre-
ziny odovzdal 2. októbra primá-
tor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč dva nové nízko podlažné
autobusy. „Teší ma, že občania
nášho mesta majú nové autobu-
sy, ktoré uľahčia cestovanie aj
imobilným cestujúcim. Mesto
každoročne podporuje SAD fi-
nančnými prostriedkami z roz-
počtu. Fakt, že máme nové níz-
ko podlažné autobusy zname-
ná, že peniaze sú efektívne vy-
užité v prospech zlepšenia slu-
žieb našich občanov,“ uviedol
Blcháč.

SAD Liptovský Mikuláš v sú-
časnosti prevádzkuje 12 auto-

busov mestskej hromadnej do-
pravy. „Renovácia tohto vozové-
ho parku nie je ukončená. Dnes
máme šesť autobusov, ktoré
majú menej ako štyri roky,“ do-
dal generálny riaditeľ spoloč-
nosti Ladislav Hološ.

Autobusy v celkovej hodno-
te takmer sedem miliónov ko-
rún sú určené aj pre vozičká-
rov, imobilných cestujúcich
ako aj mamičky s kočíkmi. Ide
o 33 miestne autobusy typu
SOR NB 12 určené na mest-
skú hromadnú dopravu. SAD
zakúpila autobusy na úver,
splácať by ho mala osem ro-
kov.

Vyžrebovali nájomníkov mestských bytov
Sociálna a bytová komisia v Liptovskom Mikuláši prideľovala žre-

bom mestské nájomné byty. Členovia komisie za prítomnosti žiada-
teľov žrebovali nových nájomníkov 30 bytov v mestskej časti Palú-
dzka. Ide o tri trojizbové byty, 13 dvojizbových a 14 jednoizbových
bytov, z toho sú dva bezbariérové. „Byty sa budú preberať postupne
v novembri a ich slávnostné odovzdávanie plánujeme šiesteho de-
cembra na Mikuláša,“ uviedol primátor Ján Blcháč. 

Podmienky na zaradenie do žrebovania splnilo 380 žiadateľov.
Sociálna a bytová komisia postupovala pri výbere podľa všeobecne
záväzného nariadenia mesta o podmienkach prideľovania bytov urče-
ných na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu.

Na Podbreziny premávajú
nové nízkopodlažné autobusy

V prvej polovici októbra na-
vštívila skupina mikulášskych
poslancov, zamestnancov mest-

ského úradu  a tanečníkov z fol-
klórnej skupiny Váh francúzske
partnerské mesto Annecy. Štu-
dijný pobyt bol čiastočne finan-
covaný z fondov EÚ.
Delegáciu mesta, kto-
rú viedol člen mestskej
rady Štefan Ganóczy,
prijal na mestskom
úrade primátor Annecy
Jean-Luc Rigaut. „Po-
čas pracovných stret-
nutí v rôznych oblas-
tiach samosprávy sme
získali veľa cenných in-
formácií o fungovaní

samosprávy v Annecy. Mnohé
z nich sú pre nás inšpiráciou
v našej práci,“ zdôraznila zá-

stupkyňa prednos-
tu MsÚ Marta Gu-
traiová. Počas po-
bytu sa zástupco-
via mesta zúčast-
nili aj na podujatí
„Zaháňanie stád
z hôr“ s tradičným
s p r i e v o d o m ,
trhom a ochutnáv-
kami miestnych
špecialít. Počas
tohto podujatia vy-

stúpili so svojím programom aj
slovenskí folkloristi z Váhu, ktorí
roztancovali námestie v Annecy. 

Foto: René Devečka

Navštívili sme partnerské
mesto Annecy

Primátor Annecy s liptovským klobúkom
a črpákom.
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Oboznámiť sa s tradičnou lip-
tovskou kuchyňou a gastrono-
mickými špecifikami tohto regió-
nu sa mohli občania Opavy po-
čas štvrtého októbrového týždňa.
Svoje kulinárske skúsenosti pre-
zentovali v tomto moravskom
partnerskom meste študenti zo
Strednej odbornej školy v Liptov-
skom Mikuláši.

„Vlaňajší prvý ročník gastro-
nomického podujatia sa v Liptov-
skom Mikuláši stretol s priazni-
vým ohlasom, a preto sme sa
rozhodli v tejto tradícií pokračo-
vať a návštevu opätovať. Aj týmto
spôsobom chceme prispieť k vý-
mene vzájomných praktických skúseností
a k prehĺbeniu priateľstva,“ uviedol

liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.
„Úspech sme zaznamenali už v pondelok

vďaka strapačkám s kyslou ka-
pustou,“ prezradila vedúca odde-
lenia regionálneho rozvoja a ces-
tovného ruchu Marta Jančoková.
Pre mimoriadne veľký záujem ich
pripravovali denne až do ukonče-
nia týždňa liptovskej kuchyne
v Opave. Návštevníci dvoch
opavských reštaurácií mohli po-
čas tohto týždňa ochutnať aj
bryndzové halušky, liptovskú ka-
pustnicu, bačov rezeň a bravčo-
vé liptovské mäso.

V metropole Liptova sa opavs-
ká gastronómia prezentovala mi-
nulý rok v novembri. V stredisku
praktického vyučovania opavskí

študenti z Hotelovej akadémie varili celý týž-
deň tradičné české jedlá.

Za pobyt dieťaťa v materskej
škole bude rodič prispievať me-
sačne na jedno dieťa sumou
250 korún, za vyučovanie v zá-
kladnej umeleckej škole 180
korún. Ak sa bude v umeleckej
škole vzdelávať dospelá osoba,
uhradí poplatok 280 korún. Vy-
plýva to zo všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta určujúce-
ho výšku príspevkov v školách
a školských zariadeniach, ktoré
schválilo mestské zastupiteľstvo
na októbrovom rokovaní. 

Poslanci zohľadňovali najmä
sociálnu situáciu občanov mes-
ta a prijali takú výšku poplatkov,
ktorá vo väčšine prípadov ne-
dosahuje ani 50 percent záko-
nom stanoveného limitu. Na

školský klub budú rodičia me-
sačne prispievať sumou sto ko-
rún na žiaka. O polovicu menej
zaplatia za dieťa v centre voľné-
ho času.

VZN určuje aj výšku príspev-
ku rodiča na stravovanie žiaka
v školskej jedálni. V materskej
škole budú rodičia uhrádzať 34
korún za dieťa. Na prvom stupni
základnej školy 25 korún za
obed a o dve koruny viac na
druhom stupni.

Povinnosť určiť výšku prí-
spevkov v jednotlivých školách
a školských zariadeniach vy-
plynula zriaďovateľovi na zákla-
de zákona o výchove a vzdelá-
vaní, ktorý je účinný od prvého
septembra tohto roku. Školský

zákon pri jednotlivých druhoch
škôl a školských zariadeniach
stanovuje, že zriaďovateľ môže
rozhodnúť o znížení alebo od-
pustení príspevku, ak plnoletý
žiak alebo zákonný zástupca
neplnoletého žiaka o to písom-
ne požiada a predloží doklad
o tom, že je poberateľom dáv-
ky v hmotnej núdzi. Túto mož-
nosť poslanci mestského za-
stupiteľstva využili v plnej miere
a oslobodili od platenia prí-
spevkov rodičov, ktorí sú po-
berateľmi dávky v hmotnej nú-
dzi.

Mestskí radní tiež schválili
návrh na doplnenie zástupcov
zriaďovateľa do rád škôl v miku-
lášskych základných školách.

Kladieme 
dôraz 

na separovanie
Verejnoprospešné služby

a odbor územného rozhodova-
nia, stavebného poriadku a ži-
votného prostredia Mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši
majú zabezpečiť doplnenie kon-

tajnerov pre separovaný zber
a ich vhodné označenie v mes-
te. Vyplýva to zo správy o stave
životného prostredia so zamera-
ním na odpadové hospodárstvo
v meste, ktorú poslanci miestnej
samosprávy vzali na vedomie na
októbrovom zasadnutí zastupi-
teľstva. 

Medzi najväčšie problémy
v oblasti odpadového hospodár-
stva patrí ukladanie objemného
odpadu obyvateľmi bytových
domov ku kontajnerom. Mesto
v tomto roku zakúpilo 58 kontaj-
nerov na plasty. Recyklačný
fond v rámci projektu schválil
ďalšie finančné prostriedky na
zakúpenie separačných nádob.

Mesto Liptovský Mikuláš
v spolupráci s Občianskym
združením TATRY začalo v tom-
to roku osvetovú kampaň v ob-
lasti separovaného zberu.
V roku 2009 sa budú venovať
problematike v oblasti zeleného
odpadu a kompostovania.

Týždeň liptovskej kuchyne v Opave

Poslanci schválili výšku príspevkov 
do školských zariadení

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE V L. MIKULÁŠI
v spolupráci so

STREDNÝMI ŠKOLAMI OKRESU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Vás pozýva na
DNI KARIERNEHO PORADENSTVA

so zameraním na 
VI. BURZU INFORMÁCIÍ O STREDNÝCH, VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A ZAMESTNÁVATEĽOCH

ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. 11. - 12. 11. 2008 
PROGRAM

10. 11. 2008 9.00 hod. Dom kultúry Prezentácie vysokých škôl
11. 11. 2008 9.00 hod. Kino Nicolaus Prezentácie vysokých škôl

9.30 hod. Dom kultúry Prezentácie stredných škôl, zamestnávateľov a úradu práce
13.00 hod. Dom kultúry Rokovanie za okrúhlym stolom „Vzdelávanie v regióne a po-

treby trhu práce“
12. 11. 2008 9.00 hod. Dom kultúry Prezentácie stredných škôl, zamestnávateľov a úradu práce

Burza informácií je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov ESF 
v rámci SOP Ľudské zdroje a NP VII A – „Modernizácia služieb zamestnanosti podporou 

rozvoja nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb„
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V rámci mesiaca október,
ktorý je všeobecne známy ako
mesiac úcty k starším, pripravilo
vedenie mesta Liptovský Miku-
láš niekoľko zaujímavých podu-
jatí. 

V pondelok 20. októbra sa
v Dome kultúry predstavil miku-
lášskemu publiku
divadelný súbor
Commedia so svo-
jou hrou Kapustni-
ca. Spoločenský
večer otvoril recep-
tom na dlhý vek lip-
tovskomikulášsky
primátor Ján
Blcháč. Ten podľa
neho spočíva v ce-
loživotnej aktivite. V
duchu hesla „Mes-
to, ktoré žije a kde sa dobre
žije“ sa Liptovský Mikuláš snaží
vytvárať priaznivé podmienky
pre svojich starších spoluobča-
nov. „Aj preto sme ako jedno
z mála miest na Slovensku usta-
novili Radu starších, ktorá je po-
radným orgánom primátora. Ži-
votné skúsenosti a múdrosť na-
šich starších spoluobčanov sa
snažím uplatňovať v spravovaní
a v živote nášho mesta,“ uviedol
Blcháč. 

V miestnom Domove dô-
chodcov a Domove sociálnych
služieb pre dospelých sa usku-
točnilo spoločné posedenie pre
jeho obyvateľov. Okrem dobré-
ho jedla nechýbala ľudová hud-
ba, ktorá prítomným babičkám
a dedkom bola blízka. Veru, má-
loktoré oko ostalo suché. Zaují-
mavým programom sa predsta-

vili aj študentky zo Strednej
zdravotníckej školy a deti zo
Školského klubu detí z Demä-
novskej cesty v Liptovskom Mi-
kuláši, ktorých pravidelnú prí-
tomnosť si obyvatelia domova
obľúbili. Deti nikdy nezabudnú
dôchodcov obdarovať vlastno-

ručne vyrobenými darčekmi.
Záver mesiaca úcty k starším

patril Základnej umeleckej škole
z Liptovského Mikuláša. Pred-
stavili nám koncert vážnej hudby
a aj pesničky na želanie. Podľa
slov obyvateľov domova dô-
chodcov a domova sociálnych
služieb takéto chvíle obohatené
krásnym kultúrnym programom
im pomáhajú zabudnúť na kaž-
dodenné starosti a už teraz sa
tešia na podobné podujatia.

Počet seniorov, teda ľudí nad
60 rokov, sa vo svetovej populá-
cii neustále zvyšuje. Slovensko
patrí medzi takzvané zrelé ná-
rodné populácie. Potvrdzuje to
aj 19-percentný podiel obyvate-
ľov v tomto veku v metropole
Liptova. 

Mgr. Katarína Ochodnícka
sociálna pracovníčka DD a DSS

Mesiac úcty k starším

Ukážka z divadelnej hry Kapustnica.

Vraví sa, že kde existuje
vôľa, tam sa nájde aj cesta.
A platí to aj pre triedenie odpa-
dov v domácnostiach. Mnoho
z nich totiž argumentuje tým, že

im priestorové možností ne-
umožňujú zapojiť sa do triede-
nia komunálnych odpadov. Pri
tomto argumente sa vždy len
usmievam. Sám som typický
obyvateľ panelového domu,
z cca 60 metrami štvorcovými
úžitkového priestoru zapratané-
ho obrovskou knižnicou, hrač-
kami ... poznáte to. A predsa
triedim skoro všetko. Prečo?
Nerobím z toho vedu. Je to len
a len triedenie odpadu. 

Na smetnom koši
mám položenú igelit-
ku do ktorej vhadzu-
jem stlačené fľaše
od minerálok a iných
nápojov,  posklada-
né krabice od mlie-
ka a džúsov, konzer-
vy, občas nejakú
plechovku ... Keď je
taška plná, jednodu-
cho ju zoberiem
a vysypem do žltého
kontajnera. Žiadna
veda. 

Vedľa toho istého koša mám
opretú krabicu z pizze alebo
malú kartónovú krabicu do kto-
rej všetci vhadzujeme akýkoľvek
papier – prakticky všetky papie-
rové obaly z výrobkov. Keď je
krabica plná, vezmem ju pod
pazuchu a vhodím do modrého
kontajnera.  Tiež žiadna veda. 

Sklo vhadzujem do zeleného
kontajnera, keď idem okolo, ba-
terky odovzdávam v elektropre-
dajniach. Starú práčku či gauč
by som nikdy nevyložil ku kon-
tajnerom a potom vypisoval do
Ucha „aké je mesto znečiste-
né“, máme predsa zberné dvo-

ry. Nikdy sa nevyhováram na to,
že kontajner je ďaleko, triedil by
som aj keď by bol 300 metrov
od domu. Je to o schopnosti vi-
dieť veci v súvislostiach. Okrem

toho, pohyb neškodí. 
Často sa ľudia sťažujú na

dobu, aká je uponáhľaná,
zlá, vieme donekonečna roz-
právať o bezohľadnosti iných
ľudí? A čo my samotní? Od-
kiaľ majú deti tie patologické
názory na všetky spoločens-
ké témy od politiky po triede-
ný zber? Kde a od koho tieto
názory počujú a preberajú? 

Moja 9-ročná dcéra už
minimálne päť rokov vie na-
príklad to, že papier nie sú
len noviny a časopisy, ale aj
rôzne tie obalové maličkosti.
Videla niekoľko krajín, kde
slušnosť a záujem ľudí o ve-
rejný priestor je na prvom

mieste. Možno aj preto mi kla-
die dosť nepríjemné otázky
ohľadne správania sa iných do-
spelých a ich detí. Čo ja mám
povedať o tejto krajine? Často
pracujeme so slovíčkami ako
bezohľadnosť, egoizmus, nedo-
statok empatie, výhovorky... ži-
vot ľudí, ako keby na živote ne-
záležalo... Myslím si, že deti vy-
chovávajú príklady a keď ich ne-
vidia v každodennom živote
okolo seba, od rána do večera,

v škole, doma, na ulici, nepo-
môže nám žiadna reforma škol-
stva. 

Triediť odpad naozaj nie je
vedou. Nevyžaduje od vás žiad-
ne poznatky. Je to zvyk. Je to
rovnako užitočný  zvyk ako čis-
tenie zubov, pozdrav po prícho-
de do obchodu, pomoc starším
cez cestu ... usmievanie sa.
Usmievajte sa a trieďte. Deti sa
na vás pozerajú. Aj v tejto chvíli. 

Mgr. Rudolf Pado  
predovšetkým občan,

až potom predseda a pro-
jektový manažér OZ TATRY

Triedenie odpadu nie je vedou
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Zlepšiť podmienky pre hoke-
jové triedy a prípravky má nové
syntetické ihrisko, ktoré 23.
októbra slávnostne odovzdali
do užívania na Základnej škole
Márie Rázusovej Martákovej
v Liptovskom Mikuláši. Škola zí-
skala na projekt za takmer 5,8
miliónov korún finančné pro-
striedky z grantu Ministerstva
školstva SR. Časť nákladov po-
skytlo mesto, sponzori a časť sa
financovala z vlastných zdrojov.

„Toto ihrisko so syntetickou
plochou je jedno z prvých ihrísk
na Slovensku, ktoré vytvorí lep-
šie hokejové podmienky žiakom
školy zameranej na výchovu no-
vých hokejových talentov,“ uvie-
dol primátor Ján Blcháč. Mests-
ká radnica prispela sumou 400
tisíc korún.

Výstavba ihriska sa za-
čala koncom roka 2007
a dokončili ju v septembri
tohto roka. Škola ho
bude využívať v rámci ho-
dín telesnej výchovy na
prvom stupni a sprístupní
ho aj deťom z materskej
školy, či širokej verejnos-
ti.

„Z celkového viac ako
päťmiliónového rozpočtu nám
Ministerstvo školstva SR v prvej
fáze poskytlo tri milióny korún

na prípravné zemné práce a ná-
kup materiálu. Koncom minulé-
ho roka som požiadala o dofi-
nancovanie. Spolu s výdatnou
pomocou mesta a štedrých
sponzorov sme mohli tento ná-
ročný projekt uviesť do života.
Chceme v prvom rade vyjsť
v ústrety našim žiakom,“ zdôraz-
nila riaditeľka školy Alena Ridzo-
ňová.

Ihrisko s rozmermi 20x15
metrov má všestranné využitie

a jeho výhodou je
nenáročná údržba.
Odoláva poveter-
nostným podmien-
kam (mráz, dážď,
teplo). Jeho život-
nosť je 20 rokov.
V prípade potreby
sa dá rozložiť
a opätovne poskla-
dať.

V súčasnosti zá-
kladnú školu nav-

števuje 487 žiakov v 22 trie-
dach, z toho je šesť športových.
Od väčšiny škôl sa odlišuje spô-
sobom hodnotenia na prvom
stupni, kde žiaci nepoznajú
známky, ale už 12 rokov sú ich
výkony hodnotené slovne.
K známym absolventom školy
patria aj mnohí športovci - Mi-

chal Martikán, Ivan Droppa, Ma-
rek Uram, Martin Cibák, Milan
Jurčina, či Rudolf Huna.

Pravidlá cestnej premávky v pra-
xi si môžu deti zo základných
škôl v Liptovskom Mikuláši vy-

skúšať na novom dopravnom
ihrisku. Mestská samospráva
naň zo svojho rozpočtu vyčleni-
la 75 tisíc korún.

„Zabezpečili sme dodávku
a montáž svetelných semaforov
a vodorovné dopravné znače-
nie,“ uviedol primátor Ján
Blcháč. Ihrisko
v bývalom areáli
strednej vojenskej
školy liptovskomi-
kulášske základné
školy využívajú pri
praktickej časti vý-
učby dopravnej
výchovy. Štátna
a mestská polícia
pomáha deťom
zoznamovať sa

s dopravnými značkami, pred-
pismi, či priechodmi pre chod-
cov.

„Takmer sto
žiakov si denne
vyskúša fiktívne
dopravné situá-
cie. Najčastej-
šie sú to pravid-
lo pravej ruky,
semafor a kri-
žovatky,“ uvied-
la Soňa Paulí-
nyová z miest-
nej mestskej
polície. 

H l a v n ý m
cieľom doprav-
nej výchovy,
ktorú na základ-

ných školách v Liptovskom Mi-
kuláši vyučujú teoreticky i prak-
ticky od septembra, je zabezpe-
čiť vyššiu bezpečnosť a minimál-
nu nehodovosť na cestách.
Prvé reálne výsledky v znížení
nehodovosti na cestách by sa
mali objaviť do piatich rokov.

Prvý októbrový piatok patril
v meste Olympijských víťazov už
5. ročníku Mestskej športovej
olympiády v atletike a mini futba-
le základných škôl. „Cieľom po-
dujatia je efektívne využiť mests-
ké športoviská a prispieť tak
k výchove ďalších olympijských
víťazov,“ uviedol liptovskomiku-
lášsky primátor Ján Blcháč.
Tento rok olympiáda niesla prí-
vlastok medzinárodná. 

Na troch mestských športo-
viskách zápolili v jednotlivých
súťažných disciplínach stovky
domácich mladých športovcov
ako aj ich partneri z Opavy.
Areál gymnázia Michala Milo-
slava Hodžu patril atletickým
disciplínam – beh na sto, 400
a 1500 metrov, vrh guľou, skok
do diaľky a do výšky. O titul fut-
balových šampiónov bojovali

žiaci na ihrisku v Okoličnom.
Vo finále si svoje sily zmeralo
domáce družstvo zo Základnej
školy Okoličné s opavským tí-
mom zo Základnej školy Kile-
šovice. Rozdielom triedy zvíťa-
zili domáci žiaci 6:1. Tréner
a učiteľ v jednej osobe Peter
Bartek bol s výsledkom nad-
mieru spokojný, ocenil aj kvali-
tu súpera. „Verím, že na jar po-
tvrdíme svoje kvality aj v Opa-
ve. Chceme dokázať, že vieme
hrať dobrý a kvalitný futbal,“
uzavrel.

Základná škola v Okoličnom
vychováva futbalový dorast. Fut-
balovú prípravu škola zabezpe-
čuje v rámci školského športo-
vého strediska, futbalových
a športových tried a vyučovaním
nepovinného predmetu športo-
vá príprava zameraná na futbal.

Nové hokejové ihrisko 
pre talenty

Dopravné ihrisko 
pre mikulášske školy

Vydarená mestská 
športová olympiáda

Stane sa o čom snívajú
všetky deti. Mikuláš zavíta do
svojho „domovského“ mesta
na Mikuláššky jarmok. Miku-
lášovu chalúpku nájdete na
námestí od 3. decembra.

Deťom, ale aj ostatným
obyvateľom bude určená
schránka, do ktorej môžu
vložiť svoje mikulášske žela-
nia. Neveríte? Príďte sa po-
zrieť na Námestie oslobodi-
teľov 3. - 6. decembra. 

Mikuláš bude pre všet-
kých!

Opäť príde Mikuláš
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Klaster Liptov
má novú 

marketingovú
značku

Marketingové aktivity združe-
nia cestovného ruchu Klaster Lip-
tov bude na slovenskom trhu ces-
tovného ruchu i v zahraničí zastre-
šovať nová marketingová značka. 

„Značka je moderná, štýlová
a dostatočne výrazná. Zahranič-
né trhy bude oslovovať so sloga-
nom spojeným so Slovenskom,
ktoré je vo svete známejšie ako
Liptov. Rovnako tým budeme vy-
jadrovať, že sme prvá destinácia
zo Slovenska,“ povedala Iveta Ni-
ňajová poverená riadením Klast-
ra. 

Výrazná červená farba značky
symbolizuje dynamiku a energiu
regiónu Liptov. Jej tvar znázorňu-
je „arénu“ ,veľké prírodné ihrisko
medzi Vysokými a Nízkymi Tatra-
mi.

Na oslovenie domáceho, slo-
venského trhu bude so značkou
používaný slogan spájaný s Lip-
tovom, turisticky najnavštevova-
nejším regiónom v Žilinskom kra-
ji. Vychádza z koncepcie, ktorá
hovorí o Liptove ako o priestore,
v ktorom si návštevník môže vy-
brať z bohatej ponuky - od ľahkej
turistiky, pobytu v aquaparkoch,
poznávania kultúry a histórie,
cez lyžovačku či snowboarding
až po adrenalínovú zábavu v po-
dobe lezenia po lanovej dráhe,
raftingu, alebo zábavy v cyklo-
parku

Značka by sa postupne mala
objavovať napr. na propagačných
materiáloch Liptova, na výstavách
a veľtrhoch ako jednotné označe-
nie spoločnej expozície Liptova,
na mapách a tabuliach o „liptov-
ských“ atraktivitách umiestne-
ných na parkoviskách a odpočí-
vadlách v regióne, v informač-
ných kanceláriách, na objektoch
členov a partnerov Klastra Liptov.

Novú značku schválili v rámci
zasadnutia predstavenstva a do-
zornej rady Klastra Liptov zástup-
covia Aquaparku Tatralandia,
Jasnej Nízke Tatry, Thermalparku
Bešeňová, Skiparku Ružombe-
rok, mesta L. Mikuláš, Ružombe-
rok a L. Hrádok.

„Klienti si začínajú uvedomovať, že pred
zavedením eura je najlepšie vložiť pre-
bytočnú hotovosť v slovenských koru-
nách na účty a do bankových vkladov.
Slo venské koruny im banky automaticky
prevedú na eurá,“ hovorí Anna Cígerová,
riaditeľka regionálneho riaditeľstva Slo-
venskej sporiteľne v Žiline.

Slovenská sporiteľňa odporúča tým, 
ktorí ešte majú doma prebytočnú ho to-
vosť, aby ju vložili do banky ešte pred kon-
com roka 2008. Uľahčí im to prevod ko-
rún na eurá. Pripravila pre nich špeciálny 
termínovaný vklad EUROhotovosť. Ú s-
pory sa im zhodnotia ročným úrokom 
presahujúcim 4,45 %. Navyše im Slo-
venská sporiteľňa vyplatí úroky v hoto-
vosti a v eurách okamžite pri vložení 
peňazí. Získajú tak eurá napríklad na 
prvé dni roka 2009, keď už bude na 
Slovensku euro domácou menou.
Za každých 25 tisíc korún vložených 
na termínovaný vklad EUROhotovosť 
s dobou viazanosti 18 mesiacov vyplá-
ca Slovenská sporiteľňa úrok 45 eur 
(takmer 1 400 Sk). Pri termínovanom 
vklade EUROhotovosť sa neplatí žiadny 
vstupný ani výstupný poplatok. Vklad aj 
výnos sa prepočíta konverzným kurzom 
1 euro = 30,1260 Sk. Doba viazanosti 
je 12 alebo 18 mesiacov. Minimálny 
vklad je 25 tisíc Sk. Termínovaný vklad 
EUROhotovosť je chránený Fondom 
ochrany vkladov.

OBYVATELIA ŽILINSKÉHO REGIÓNU 
VKLADAJÚ DO BÁNK STOVKY

MILIÓNOV KORÚN
Peniaze, ktoré mali mnohí doteraz uložené doma v hotovosti, 
začínajú prúdiť do bánk. Dôvodom je blížiaci sa prechod na 
euro. Iba týždeň stačil na to, aby klienti vložili viac ako mili-
ardu korún do Slovenskej sporiteľne, najväčšej banky na 
Slovensku. Po desiatich dňoch predaja objem vkladov dosia-
hol takmer 1,7 miliardy korún. V žilinskom regióne presiahol 
v tomto období prírastok termínovaných vkladov obyvateľstva 
v Slovenskej sporiteľni 200 miliónov korún.

noviny_Mikulas_124x182.indd    1 24.10.2008    9:57:18

Prvou kultúrnou cenou mes-
ta Liptovský Mikuláš ocenili 7.
októbra poslanci mestského za-
stupiteľstva desaťročnú prácu
Rotary klubu v meste.

„Chcem vyzdvihnúť podiel
Rotary klubu na formovaní štu-
dentov liptovskomikulášskych
stredných škôl, ktorí sa zú-
častnili ročných študijných po-
bytov v rôznych častiach sveta.
Okrem jazykových vedomostí
získali i veľké životné skúsenos-
ti. Klub za svoje desaťročné pô-

sobenie výrazne prispel k pro-
pagácií mesta a Liptova nielen
na Slovensku, ale aj v zahrani-
čí,“ uviedol primátor Ján
Blcháč.

Cenu mesta za humanitnú,
charitatívnu a mládežnícku čin-
nosť odovzdal Blcháč preziden-
tovi klubu Mariánovi Hlavnovi na
slávnostnom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva. „Je to pre
nás významná udalosť. Celá my-
šlienka Rotary klubu je predo-
všetkým o pomoci druhým.

Cena, ktorú sme dnes dostali,
je veľkým zadosťučinením našej
práce,“ povedal Hlavna.

Rotary klub v Liptovskom Mi-
kuláši od založenia v roku 1998
odovzdal v rámci humanitnej po-
moci rôznym organizáciám
a spoločenstvám dary za tak-
mer šesť miliónov korún. Prí-
spevky a dary venoval v pro-
spech zdravotne postihnutých
občanov, špeciálnej základnej
školy, umeleckého školstva
a zdravotníctva.

Za desaťročnú prácu získal Rotary klub cenu mesta
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mä osemgólová totálna demontáž favorizo-
vaného Zvolena bola dokonalým pohladením
mikulášskej hokejovej duše.

Eufória v hľadisku
„Jednoducho, je to elektrizujúce.

Hráme radi pre našich divákov. Sú
úžasní, ženú nás dopredu, vlievajú

nám sily. Chceme ich takýmto spôso-
bom pozvať na nasledujúci zápas. Vzá-
jomná väzba, komunikácia medzi tribú-
nami a hráčmi musí byť, dlhé roky tú-
žobne očakávaný hokejový boom mu-
síme tu v Mikuláši udržať. Opakujem,
hráme hokej pre ľudí, ktorí ho majú
radi. V tom je celý zmysel toho, čo robí-
me,“ skonštatoval spokojný Ján Cibuľa,
ktorý si načasoval návrat do rodného dresu
v skutočne pravom čase. V podobnom du-
chu sa niesli aj slová obrancu Milana Vargu:
„Keď som sem prichádzal, viacerí zná-
mi ma doma v Košiciach zastavovali
s nechápavým výrazom, kam sa to
vlastne hrabem. Netreba si klamať,
o Mikuláši sa medzi slovenskou hoke-
jovou verejnosťou roky tradovalo, že
nemá prakticky nič. Neboli výsledky,
hráči, peniaze... Teraz mi zrazu aj ne-
prajníci posielajú samé pekné eseme-
sky. Samozrejme, stále je to prakticky
ešte len začiatok, ale už cítiť kus pocti-
vej práce obetavých ľudí okolo miku-
lášskeho hokeja. Zaslúžia si krajšie ob-
dobie.“ Aj pri triumfoch v Kežmarku či juni-
orskom Púchove, ale aj pri tesnej prehre vo
Zvolene boli prítomné početné skupiny Lip-
tákov v hľadiskách.

Vrátime Slovanu požičané?
V novembri nás čaká znovu päť domá-

cich zápasov (všetky začínajú o 17. hodine),
ktoré sľubujú ďalšie nezabudnuteľné hoke-
jové večery:

18. kolo (sobota 11. 11.)
MHk 32 L. Mikuláš - MsHK Garmin Žilina

V zostave nášho niekdajšieho trénera
Jána Šterbáka má pevné miesto trojlístok
Mikulášanov - Ivan Droppa, Peter Sivák
a Ján Pleva. Vlci majú dosť rozhojdanú for-
mu. Hádam ich zastihneme v tom správnom
momente, v poslednom meraní síl sme v Ži-
line zvíťazili 6:3.  

20. kolo (sobota 15. 11.)
MHk 32 L. Mikuláš - MHC Martin

Ambiciózni strojári, ktorí by radi nadviaza-
li na výbornú poslednú sezónu, sa nestačili
čudovať, čo im naši chlapci vyviedli počas
septembrovej návštevy v Turci, odkiaľ sa
body často nevozia. Odveké derby sľubuje
strhujúce pokračovanie. Nesmú sa dať za-
hanbiť ani naše tribúny, lebo hostia budú
mať určite hlasný sprievod.

32. kolo (utorok 18. 11.)
MHk 32 L. Mikuláš - HC 05 Banská Bystrica

Nováčik, ktorý sa vôbec nespráva ako
neskúsený zelenáč, sa na našom ľade pred-
staví už druhý raz. Pri spomienke na triná-
sťgólovú prestrelku so šťastným penaltovým
rozuzlením pre nás vzbudzujú barani zaslú-
žený rešpekt. 

22. kolo (nedeľa 23. 11.)
MHk 32 L. Mikuláš - HC Slovan Bratislava 

Slovanisti zatiaľ iba hľadajú majstrovskú
formu. Starú fazónu si pripomenuli práve na
náš účet. Verme, že Halaj a spol. im nepri-
pravia žiadne zdvorilostné privítanie, ale riad-
ny odzemok pred vypredaným hľadiskom.

24. kolo (nedeľa 30. 11.)
MHk 32 L. Mikuláš - SKI PARK MHK Kežmarok

Jastrabom po optimistickej nováčikov-
skej sezóne opŕchlo perie. S výrazným od-
stupom sa usadili na chvoste extraligovej ta-
buľky. Povinné víťazstvá sa veľakrát rodia
najťažšie, ale náš dobre rozbehnutý stroj ich
zvláda. 

Okrem domácich zápasov sa predstavíme
v 19. kole (14. 11.) v B. Bystrici, v 21. kole
(21. 11.) v Košiciach, v 33. kole (25. 11.)
v Martine a v 23. kole (28. 11.) v Trenčíne.

Jaro Hric
PR manažér MHk 32

10 ·PORT

Pred mesiacom sme tajne dúfali, že naši
extraligisti dokážu nadviazať na septembrový
dvadsaťbodový zisk a v októbri skutočne ne-
sklamali – držíme si druhé miesto a na kon-
te nám svieti už 47 bodov. Pritom v minulom
roku sme za celú sezónu nazbierali len 38.
„Čo sa týka spomínaného porovnania
bodového zisku, v kabíne sme sa pri tom
spoločne prista-
vili. Dobre si pa-
mätám, vlani
sme si navyše
polepšili až vý-
hrami v posled-
ných troch ko-
lách. Nežijeme
však minulos-
ťou, podstatná
je súčasnosť.
Ideme krok za
krokom, zatiaľ
nám to vychá-
dza. Poctivo sa
pripravujeme na
každé kolo,“
hodnotil útočník Martin Kriška, ktorý ťahal
v októbri štvorzápasovú gólovú šnúru. 

„Nielen mňa pristavujú ľudia po mes-
te a vravia, že je to super. Nezabudnú sa
pritom spýtať, dokedy nám to vydrží? Či
ako vždy do prvej výplaty? Opakujem, čo
bolo, to je za nami. V našom klube sa
v ostatnom čase urobilo kopec dobrej
roboty na všetkých úrovniach. Dnes sa

nemusíme starať o veci okolo, všetko
funguje tak, ako má. Nás hráčov zamest-
náva len naša výkonnosť. Za starostli-
vosť sa snažíme odmeniť dobrou hrou
a výsledkami. Hráme pre našich skve-
lých priaznivcov. Verím, že si na naše tri-
búny nájde cestu čo najviac Liptákov.
Vážime si podporu každého jedného fa-
núšika,“ podotkol Kriška.

Víťazný domáci október 
Pritom naši október neodštartovali vôbec

šťastne. Z hlavného mesta si doviezli neprí-
jemný debakel 1:8. Hneď na druhý deň však
rozohnali mraky pred „televíznymi“ očami ce-
lého Slovenska jasnou výhrou nad trenčians-
kou Duklou. Po záverečnej siréne tohto due-
lu prepukli úprimné euforické oslavy, vzájom-
né ďakovačky medzi spokojným publikom
a naším tímom, ktoré sa v čoraz väčšej inten-
zite opakovali po každom domácom zápase.
Zverenci Mojmíra Trličíka a Pavla Paukovče-
ka si pripísali aj ďalšie domáce víťazstvá. Naj-

Úžasný súlad tribún a ľadu

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
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Liptovskomikulášski mestskí
policajti vyhrali začiatkom
októbra v Pardubiciach putovný
pohár hejtmana Pardubického
kraja v sálovom futbale. Na tre-

ťom ročníku turnaja sa predsta-
vilo spolu sedem tímov zo Slo-
venska a Česka. 

„Vyhrali sme všetky zápasy
a obsadili prvé miesto v silnej
medzinárodnej konkurencii,“
pochválil sa Jaroslav Tomčík.
Druhé miesto obsadili policajti

z Českej Třebovej a tretí skonči-
li muži zákona z Náchoda.
Okrem cenného prvenstva si
naši policajti odniesli z Pardubíc
aj ďalšie ocenenie. Získal ho

najlepší strelec turnaja Roman
Trochta, ktorý rozvlnil súperovu
bránku desaťkrát. „Medzinárod-
ný turnaj bol previerkou fyzickej
zdatnosti, ale prispel tiež k roz-
voju kontaktov a výmene vzá-
jomných skúseností z pracovnej
činnosti,“ uzavrel Tomčík.

Cenné prvenstvo 
mestských policajtov 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mi-
kuláši realizoval v rámci programového dokumentu Sektorový
operačný program Ľudské zdroje Národný projekt IX Absol-
ventská prax, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úni-
ou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Cieľom projektu bola podpora vstupu absolventov škôl
a mladých ľudí do 25 rokov veku do zamestnania s dôrazom na
získanie pracovných skúseností a zručností v reálnom pracov-
nom prostredí prostredníctvom absolventskej praxe, zameranej
na zvýšenie ich zamestnateľnosti. Tento cieľ rozvíjal globálny
cieľ Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, ktorým
bol „Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibil-
nej pracovnej sile.“ 

Za obdobie rokov 2004-2008 Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Liptovský Mikuláš na absolventskú prax dohodol 933
miest pre absolventov škôl, pričom dohodnutá suma na krytie
predmetného nástroja aktívnej politiky trhu práce predstavovala
objem vo výške 12 333 100,- Sk. Ing. Peter Nemec

riaditeľ ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Oboznámiť žiakov Základnej
školy Janka Kráľa v Liptovskom
Mikuláši s problematikou zne-
škodňovania a zhodnocovania
odpadov bolo cieľom odborné-
ho seminára Neseparujte sa!
Separujte s nami. Deti sa do-

zvedeli ako funguje skládka od-
padov a ako riešiť nelegálne
skládky. Mladí ľudia získali aj in-
formácie ako aktívne sa môžu
zapojiť do kampane o triede-
nom odpade.

Občianske združenie TATRY
ponúklo zúčastneným ško-
lám úzku spoluprácu v ob-
lasti tvorby a ochrany život-
ného prostredia a vyzvalo
mladých ľudí, aby sa pro-
stredníctvom  práce s ro-
vesníkmi a miestnou komu-
nitou zapojili do prebieha-
júcej kampane Neseparuj-
te sa! Separujte s nami.

V rámci kampane žiaci
základných škôl dostali pa-
pierové šiltovky a náramky.
Školy dostali pexeso k trie-
deniu odpadov a interaktív-
nu hru.

Mgr. Rudolf Pado
predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

Mesto Liptovský Mikuláš
podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa školy

Materská škola, Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• úplné stredné odborné vzdelanie požadované na stupeň a od-

bor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Mi-
nisterstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z .z. o od-
bornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnan-
cov v znení neskorších predpisov

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• občianska a morálna bezúhonnosť
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
• znalosť práce s PC vítaná
• predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v roz-

sahu maximálne 4 strany)
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• doklady o vzdelaní 
• doklad o dĺžke odbornej praxe
• štruktúrovaný profesijný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy 
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby vý-

berového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Prihlášku do výberového konania doručte do 18.11.2008 na ad-

resu: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Lip-
tovský Mikuláš – Obálku označte heslom „VK - MŠ Čs. brigády“.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom,
ktorí spĺňajú požadované predpoklady, Rada školy pri MŠ Čs. brigády.

Centrum služieb občanov
v L. Mikuláši získalo nové euro-
pokladne, zásobníky a čítačky
mincí 

„Veľmi dôsledne pristupuje-
me k zabezpečeniu mesta pri
prechode na euro. Okrem tech-
nického zabezpečenia sa snaží-
me čo najlepšie vyškoliť našich
zamestnancov, aby vedeli obča-
nom podávať všetky informácie
o prechode na novú menu,“ zdô-

raznil primátor Ján Blcháč. Do
nových zariadení mesto investo-
valo približne 50 tisíc korún.

Mesto chce zakúpiť aj dve
kontrolné UV lampy na skúšanie
euro bankoviek. „Výhodou no-
vých bankoviek je fluoreskujúca
farebná potlač, vodotlačové zna-
ky a iné bezpečnostné prvky,“
doplnil vedúci oddelenia vnútor-
ných vecí Mestského úradu v Lip-
tovskom Mikuláši Jozef Fiedor.

Školili sme budúcich lídrov?

Mesto zakúpilo europokladne
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Od roku 2004 realizuje Ob-
čianske združenie TATRY kampaň
„Toky nie sú stoky!“ zameranú na
občiansky aktivizmus a zvyšovanie
občianskej zodpovednosti voči
miestnym vodným tokom a vod-
ným zdrojom. V rámci kampane
doposiaľ dobrovoľníci odpracovali
20 tisíc dobrovoľníckych hodín
a organizácia získala v roku 2007
práve za tento projekt prestížnu
britskú cenu „International Green
Apple Awards“. 

Počas realizácie kampane sme
došli k poznaniu, že podstatná časť
znečistenia krajiny a teda aj vod-
ných tokov vyplýva z nevhodného
nakladania občanov a firiem s od-
padmi, čo je dôsledok veľmi nízkej
environmentálnej a právnej gramotnosti oby-
vateľstva a firiem. Aj preto sa súčasťou kam-
pane stali aktivity – „Na skládky nie sme krát-
ki!“ a „Neseparujte sa! Separujte s nami“. 

Prvá z nich je zameraná na mapovanie
environmentálnych záťaží v krajine (napr. ne-
legálnych skládok odpadov) a ich likvidáciu
uplatnením platných legislatívnych nástro-
jov. Teší nás, že sme týmto prístupom o nie-
koľko rokov predbehli Ministerstvo životné-
ho prostredia SR, ktoré vyhlásilo výzvu „Vy-
čistime si Slovensko“ až počas jari 2008. 

Kampaň „Neseparujte sa! Separujte
s nami“ je súborom rôznych osvetovo – pro-
pagačných aktivít, ktorých cieľom je cez pô-
sobenie na rôzne cieľové skupiny zvyšovať
podiel vytriedených odpadov z celkového
množstva komunálnych odpadov, zvyšovať
spotrebiteľskú gramotnosť ľudí, zvyšovať cit-
livosť obyvateľstva na znečisťovanie krajiny
odpadmi a pod. 

V rámci kampane, v prvotnej fáze, OZ
TATRY pripravilo a distribuovalo k obyva-
teľom mesta a mestských častí dva dru-
hy informačných letákov a vyrobilo pre
mesto Liptovský Mikuláš a TV Liptov pro-
pagačné spoty k separovanému zberu. 

Memorandum o vzájomnom spoloč-
nom postupe, porozumení, neobchádza-
ní a zabezpečení vzájomnej spolupráce
a vymedzení vzájomných práv a povin-
ností podpísali 15. októbra 2007 zástup-
covia OZ TATRY a mesta Liptovský Miku-
láš. Mesto a Verejnoprospešné služby
tak deklarovali záujem o spoločný po-
stup v kampani „Neseparujte sa! Sepa-
rujte s nami“. 

Počas jari 2008 získalo OZ TATRY fi-
nančnú podporu na 2-ročný projekt „Nese-
parujte sa! Separujte s nami“ v rámci Bloko-
vého grantu Podpora environmentálnych or-
ganizácií pre udržateľný rozvoj (EMVO-
TUR). A nielen to. Daný projekt bol navyše
najvyššie hodnoteným projektom zo všet-
kých podaných a podporených projektov,
keď získal 97 bodov zo 100 možných. 

Počas prípravného, ako aj samotného
projektového obdobia, boli doposiaľ realizo-
vané nasledovné aktivity: 

Vyhlásenie pilotného ročníka „Tetrapako-
vej ligy“ – zber obalov od mlieka a džúsov
pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je
mesto Liptovský Mikuláš. Súťaž naďalej po-
kračuje a bude vyhodnotená koncom roka. 

Výchovno-vzdelávacím subjektom v zbe-
rovej oblasti VPS boli ponúknuté lektorova-
né exkurzie do separačného strediska VPS
na sídlisku Podbreziny. V mesiacoch máj
a jún bolo zrealizovaných 41 programov pre
974 mladých ľudí. 

V spolupráci s VPS bola realizovaná ana-
lýza obsahu 1100 litrových nádob na komu-
nálny odpad z hľadiska materiálového zlože-
nia odpadov. Analýza ukázala, že priemerne
sa v 1100 litrových nádobách na komunálny
odpad nachádzalo 18,38 kg papiera; 9,6 kg
skla; 24,09 kg plastov; 5,85 kg kovov;
5,31 kg viacvrstvových kombinovaných oba-
lov z mlieka, džúsov; 0,75 kg elektronického
odpadu. Pri 500 nádobách na komunálny
odpad s objemom 1 100 litrov ide za rok o

955,76 t papiera; 499,20 t skla; 1 252,68 t
plastov; 304,20 t kovov; 276,12 t viacvrstvo-
vých kombinovaných obalov z mlieka a džú-
sov; 39 t elektronického šrotu. V analyzova-
ných nádobách sa nachádzalo viac než 80
% materiálov, ktoré sa dajú bezproblémovo
triediť a následne recyklovať! 

V rámci „Svetového dňa životného pro-
stredia“ (5.6.) bol pripravený Deň otvore-
ných dverí pre školy na skládke TKO Veter-
ná Poruba a v zbernom dvore VPS na Pod-

tatranského ulici. Na skládke bolo
OZ TATRY realizovaných 14 pro-
gramov pre 277 mladých ľudí.
Dňa 7.6.2008 bol Deň otvore-
ných dverí rozšírený o možnosť
prezretia si separačného stredis-
ka, zorganizovaný aj pre verej-
nosť, žiaľ, s veľmi nízkym záujmom
zo strany verejnosti. 

V spolupráci s odborom straté-
gie, marketingu a regionálneho
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš
bola realizovaná a vyhodnotená
anketa k separovanému zberu.
Výsledky ankety reprezentujú ná-
zory domácností, v ktorých žije
7,64 % obyvateľstva mesta a z od-
povedí bolo zjavné, že na ňu od-
povedali predovšetkým rodiny

s kladným vzťahom k triedeniu komunálnych
odpadov a so záujmom o zlepšovanie systé-
mu separovaného zberu v meste. Z ankety
vyplynulo niekoľko podnetných skutočností:
hlavným dôvodom neseparovania odpadov
je v bytových domoch nedostupnosť kontaj-
nerov na separovaný zber a preplnenosť
kontajnerov, v rodinných domoch je to veľká
vzdialenosť kontajnerov od domov a výhrady
k pravidelnosti a kvalite zberu (vyprázdňova-
nia) vriec s vyseparovanými zložkami. Po-
merne nízke percento domácností separuje
kovové obaly (42,51 % respondentov z byto-
vých domov resp. 48,57 % respondentov
z rodinných domov) a viacvrstvové kombino-
vané nápojové obaly tzv. tetrapakové obaly
– obaly od mlieka, džúsov a niektorých dru-
hov vína (54,56 % resp. 59,71 %), a taktiež
bol očakávaný vyšší podiel obyvateľstva trie-
diaceho papier. 15 % obyvateľov žijúcich
v rodinných domoch a 8 % v bytovkách má

stále tendenciu objemné odpady spaľo-
vať a prekvapivé je aj zistenie, že 5 %
obyvateľov bytoviek sa podieľa na vytvá-
raní nelegálnych skládok odpadov. 

Na túto anketu úzko nadviazal terénny
prieskum Mateja Šiculiaka z OZ TATRY
v rámci aktivity nazvanej „Optimalizácia
separovaného zberu v meste Liptovský
Mikuláš“. Návrh optimalizácie, ktorý pozo-
stáva z textovej a mapovej časti a je svojím
spôsobom maximalistickým variantom,
popisuje 215 navrhnutých zmien – do-
plnenie jednotlivých typov kontajnerov na
už zriadené zberné body, vytvorenie no-
vých zberných bodov, premiestnenie exi-
stujúcich zberných bodov na optimálnej-
šie miesto z hľadiska celkovej logistiky se-

parovaného zberu. Podľa názoru OZ TATRY
optimalizácia separovaného zberu v meste
Liptovský Mikuláš vyžaduje rozmiestnenie
449 nových nádob na separovaný zber (196
na papier, 123 na sklo a 130 na plasty), čo
predstavuje investíciu cca 6 mil. korún. Ná-
doby sa postupne podľa finančných možnos-
tí mesta nakupujú a rozmiestňujú.

Pripravili sme propagačné texty k sepa-
rovanému zberu pre mobilný rozhlas
a obecné vysielania, ďalšie informačné letá-

Projekt Neseparujte sa! Separujte s nami
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ky, ktoré sa v súčasnosti distribuujú k obyva-
teľom mesta Liptovský Mikuláš, mestských
častí a obcí. V spolupráci s mestom už nie-
koľko mesiacov pripravujeme seriál k sepa-
rovanému zberu, ktorý je pravidelne zverej-
ňovaný v informátori Mikuláš, rôzne informá-
cie zverejňujeme aj na internetovej stránke
mesta resp. v TV Liptov. 

V rámci celoslovenského prenosu infor-
mácií sme vyhlásili 3. ročník súťaže pre ško-
ly, tentokrát pod názvom „Separujte s Hu-
gom“ s podtitulom „Neseparujte sa! Sepa-
rujte s nami“. K súťaži bolo vyhlásené aj
grantové kolo, ktorého III. výzva má uzávier-
ku 17. novembra 2008. Mediálnu podporu
tejto aktivite poskytol časopis Odpady. 

Pre mladých aktivistov sme pripravili bul-
letin „Krajina pre ľudí
– ľudia pre krajinu“
s podtitulom „bulletin
pre ľudí, ktorí sa roz-
hodli zmeniť tvár Slo-
venska“. 

Počas septembra
2008 bol v 35 mater-
ských, základných
a stredných školách
v zberovej oblasti Ve-
re jnoprospešných
služieb (VPS) – L. Mi-
kuláš (mesto L. Miku-
láš a jeho mestské
časti a školské zaria-
denia v obciach,
s ktorými má VPS plat-
nú zmluvu o organizo-
vaní separovaného
zberu odpadov)
a čiastočne aj mimo
nej zavedený separovaný zber papiera, plas-
tov, kovov, viacvrstvových kombinovaných
obalov tzv. tetrapakov, batérií a akumuláto-
rov. Týmto školám Občianske združenie TAT-
RY zapožičia 436 interiérových nádob na
zber komodít v celkovej hodnote viac ako
270 tisíc korún. 

Do rozmiestnených interiérových nádob
môžu žiaci vkladať papier, rôzne obaly
od potravín (plastové fľaše od nápojov tzv.
PET-fľaše, obaly od džúsov, plechovky od
nápojov, rôzne čisté umelohmotné fólie),
ktoré si nosievajú do školy. 

Vo väčšine školských zariadení bol
umiestnený aj 20-litrový KCA box na batérie
a akumulátory. Batérie a akumulátory sú to-
tiž súčasťou každej domácnosti. Nachádza-
jú sa napr. v elektronických hračkách – inte-
raktívne bábiky, zvieratká, autíčka, atď.,
v elektronických hrách, MP3, CD, DVD pre-
hrávačoch, rádiách a pod. Tieto odpady by
sme pritom nikdy nemali vhadzovať do ko-
munálneho odpadu. 

Okrem toho, každý žiak navštevujúci
niektoré z 35 výchovno–vzdelávacích zaria-

dení zapojených do kampane „Neseparujte
sa! Separujte s nami“, obdržal k zavedené-
mu školskému zberu odpadov informačný
leták „Separujte s Hugom“. Takto bolo oslo-
vených cca 10 000 mladých ľudí. 

Školy môžu taktiež naďalej využívať vý-
chovno – vzdelávacie podujatia organizova-
né OZ TATRY (exkurzie do separačného
strediska VPS príp. na skládku TKO Veterná
Poruba, prednášky a interaktívne programy
a pod.). 

Pre občanov mesta Liptovský Mikuláš
a jeho mestských častí, ako aj obcí (Uhors-
ká Ves, Bobrovec, Vyšná Boca, Liptovský
Peter, Trstené, Liptovská Porúbka, Smreča-
ny, Malužiná, Vavrišovo, Podtureň, Važec,
Pribylina, Jalovec), ktoré sa prihlásili ku

kampani „Neseparujte
sa! Separujte s nami“
pripravujeme ďalšie
informačné letáky,
propagačné spoty pre
lokálnu televíziu
a pod. 

Všetky aktivity
smerujeme k tomu, že
od 1.1.2010 sú všetky
mestá, obce, obča-
nia, firmy, školy ... po-
vinné triediť papier,
sklo, plasty, kovy
a biologicky rozložiteľ-
né odpady, a to vráta-
ne kuchynského od-
padu. Myslíme si, že
rozvoj cestovného ru-
chu v regióne Liptova
by mal byť spojený aj
s istým neformálnym

environmentálnym imidžom, t.j. trvaloudrža-
teľným nakladaním s odpadmi, vodou, ener-
giou... Prejavom takéhoto imidžu by mala
byť úplne samozrejmá minimalizácia vzniku
odpadov a triedenie odpadov v hoteloch,
penziónoch, obchodných spoločnostiach,
v školách, vo verejnom priestore miest
a obcí, v domácnostiach a pod. 

Projekt OZ TATRY „Neseparujte sa!
Separujte s nami“ je spolufinancovaný
z Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho spoločenstva, Nórske-
ho finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky
(http://www.ekopolis.sk), Nadáciou pre
deti Slovenska – Fond Hodina deťom
(http://www.hodinadetom.sk). Grantový
program „Separujte s Hugom - Nesepa-
rujte sa! Separujte s nami“ podporil
Trust for Civil Society in Central & Eas-
tern Europe (http://www.ceetrust.org). 

Mgr. Rudolf PADO
Predseda a projektový manažér OZ TATRY

Vedeli ste, že ...
• Na výrobu 1 tony papiera potrebujeme

5 m3 dreva (1 – 2 stromy).
• Miera návratnosti, teda podiel vyzbierané-

ho papiera k spotrebovanému, bola v roku
2007 v SR 53,9 %. Možnosti v tomto sme-
re siahajú k úrovni 80 %. 

• Vytriedením a recykláciou 110 ton starého
papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.

• Recykláciou papiera sa znižuje znečistenie
ovzdušia o 75%, spotreba energie o 75 %
a znečistenie vody o 35 %.

• Na výrobu dekoračnej vázy potrebujeme
5 sklenených fliaš.

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

• Ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených
fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových
výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku,
1 000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho ole-
ja a 0,76 mil. m3 zemného plynu.

• Výroba jednej tony sklenených obalov
z črepov môže znížiť zaťaženie životného
prostredia emisiami CO2 až o 400 kg. 

• Na výrobu fleecovej bundy potrebujeme
30 plastových fliaš a koberca 150 plasto-
vých fliaš.

• Na výrobu 1 m2 jednorázových kuchyn-
ských utierok potrebujeme 2 litrové nápo-
jové kartóny (napr. od mlieka, džúsov).

• Z viacvrstvových kombinovaných obalov
(tzv. tetrapakov) z mlieka, džúsov ... sa
v slovenskej firme vyrába stavebná doska
TETRA K.

• 1 tona použitých kartónových obalov obsa-
huje rovnaké množstvo energie ako pol
tony ropy. Energia jedného litrového kartó-
nového obalu vystačí na prevádzku jednej
60 W žiarovky po dobu jednej hodiny. 

• Na výrobu bicykla potrebujeme 670 hliní-
kových plechoviek.

• Pri výrobe 1 000 kg hliníka, z ktorého sú
vyrobené plechovky na nápoje, vznikne až
1 500 kg toxického odpadu.

• Recyklácia 1 ks hliníkovej plechovky ušetrí
toľko elektrickej energie, že by to stačilo
na prevádzku počítača alebo televízora po-
čas 3 hodín.

• Recykláciou 1 kg železného šrotu ušetrí-
me 2 kg uhlia a 4 kg železnej rudy.

• Recykláciou 1 kg odpadovej medi ušetrí-
me 142 kg rudy a 80 % energie.

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

• 1 000 kg vyradených mobilných telefónov
obsahuje 150 g zlata, 2 kg striebra
a 200 kg medi.
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Narodil sa človek, zapálila sa na
oblohe nová hviezda. Tak vitaj

človiečik…
V septembri 2008 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:

Sofia CHRABAČKOVÁ, David
FREISSL, Ľubomír MIRGA, Tobias
KORBÁŠ, Sebastian JURIŠ, Domi-
nika KOKIOVÁ, Nikola ČONKOVÁ,
Kristián BALÁŽ, Ján BARTKO, Adam
LÍŠKA, Zuzana KACIANOVÁ, Peter
HÁN, Filip ČUKAN, Jaroslav FE-
RENC, Adriana HANKOVÁ, Tomáš
PRIBULA, Jakub VOLKO, Luboš
SKLÁDAL, Adam NANIŠTA, Richard
JUSKO, Tomáš VRETENÁR, Lucia
BORSÍKOVÁ, Adrián VYSKOČÁNI,
Emma FERENČÍKOVÁ, Ema LAZÚ-
ROVÁ, Jozef BALÁŽ.

Láska nie je len byť spolu, 
láska je ísť spolu. Nájsť hlinu

pre svoje korene… 
Manželstvo uzavreli:

Martin MURGOŠ – Nikola MUR-
GOŠOVÁ, Martin VACEK – Mgr. Ma-
rika PÁLUŠOVÁ, Karol LIPINA – Iva-
na LEHOTSKÁ, Martin NAVRÁTIL –
Ivana TIMKOVÁ, Adrian ŠINKO –
Lenka MARKÓCSYOVÁ, Miroslav
MATEJKA – Elena NAHÁLKOVÁ, Mi-
roslav PLACHÝ – Eva RAČKOVÁ,
Ing. Miroslav SKOVAJSA – Ing. Zu-
zana DEKIŠOVÁ, PaedDr. Pavel OS-
TROVSKÝ – Ing. Jana KRŠÁKOVÁ,
Štefan REPKA – Michaela LEDNIC-
KÁ, Ing. Drahoslav – Mgr. Alexandra
HLAVNOVÁ, Marek MITAŠ – Barbo-
ra BOŠKOVÁ, Mário TRABALÍK –
Denisa GUBÁŠOVÁ, Mgr. Marian
BALDOVIČ – RNDr. MUDr. Jarosla-
va ADAMČÁKOVÁ, Róbert SVETLÁK
– Ing. Michaela NOVÁKOVÁ,
Ing. Karel MATOUŠ – Ing. Marika
DOBÁKOVÁ, Jozef BARGEL – Miro-
slava MAROVÁ, Peter GONDA –
Lenka BUGYIOVÁ, Stanislav POT-
KAN – Ing. Emília KORBOVÁ.

Roztrhla sa niť, už sa nedá
spojiť. Život vyhasol, 

zostáva spomienka … 
Opustili nás:

Ing. Miroslav REŠL (81), Jaro-
slav MARGETAJ (69), Emília DZÚRI-
KOVÁ (84), Mária BAGIOVÁ (81),
Anna FIAČANOVÁ (90), Michal KO-
VÁČ (89), Miroslav ŠVIHRA (40), Mi-
chal UŽÍK (80), Štefan TOMA-
ŠÍK (40), Elena ŠTETINOVÁ (77),
Eva ZIMENOVÁ (62), Viera BISTIA-
KOVÁ (56), Miroslav SOKOL (36),
František KUMHAL (74), Amália MU-
DROŇOVÁ (84), Elena BABIKO-
VÁ (89), Jozef ERHARDT (61), Viera
MEDVECKÁ (85), Ján MAJS-
NIAR (53), MUDr. Peter VÁLE-
ČEK (52), Ondrej KUČERA (71),
Oľga KOVÁČOVÁ(90), Božena DA-
RÁNIOVÁ (74), Ľudovít STROM-
KO (71).

26. 9. vo večerných hodi-
nách močil pán D.P. z Podta-
tranského ulice na verejnom
priestranstve pred evanjelickým
kostolom na ulici Tranovského.
Za priestupok verejného pohor-
šenia bude riešený správnym
orgánom OÚ v L. Mikuláši.

v ten istý deň o 22.30 hodi-
ne podala obsluhujúca pani J.
H. v podniku Kozel Pub alkoho-
lické nápoje dvom mladistvým
osobám. Za priestupok na úse-
ku ochrany pred alkoholizmom
jej bola uložená bloková pokuta.

30. 9. večer parkovala svoje
motorové vozidlo na tráve na
sídlisku Nábrežie pani
K. P. z Ondrašovej. Neprispela
tak ku ochrane životného pro-
stredia, za priestupok proti ve-
rejnému poriadku bola postih-
nutá blokovou pokutou.

5. 10. dopoludnia v mestskej
časti Vitálišovce nechal voľne
pobiehať dvoch vlčiakov pán
P. R. z ul. Pod slivkou. Za poru-
šenie mestského nariadenia,
ktoré zakazuje voľný pohyb
psov bol riešený v blokovom ko-
naní.

7. 10. v skorých ranných ho-
dinách rušili nočný kľud hluč-
ným správaním štyria mladíci na
ul. Bellovej. Troch z nich riešila
hliadka MsP na mieste pokutou,
jedného odovzdala štátnej polí-
cii pre podozrenie z trestného
činu poškodzovania cudzej

veci, pretože objasňovaním
bolo dokázané, že tento v opo-
jení alkoholu skákal po autách
na parkovisku.

15. 10. popoludní zaberal
verejné priestranstvo pred Úra-
dom práce svojim mot. vozid-
lom M. M. z Bobrovníka. Za
svoje konanie bol riešený v blo-
kovom konaní.

17. 10. o 16.45 hodine
v mestskej časti Demänová stál
vodič nákladného vozidla v zá-
kaze zastavenia a čiastočne na
novovybudovanom chodníku.
Zrejme si neuvedomil ťažkú to-
náž domiešavača, čím mohol
spôsobiť aj poškodenie chodní-
ka. Uloženú blokovú pokutu za-
platil bez námietok. 

JUDr. Jaroslav Tomčík
MsP Lipt. Mikuláš

Zo zápisníka Mestskej polície SKÚŠKA SIRÉN
Oznamujeme obyvateľom
mesta Liptovský Mikuláš, že
v piatok 14. novembra 2008
o 12:00 hod. bude na území
mesta vykonaná skúška pre-
vádzkyschopnosti systému
varovania obyvateľstva dvoj-
minútovým stálym tónom.

Okresný klub vojenských
táborov nútených prác 

BTNP – PTP 1948 – 54,
Matica slovenská 

a Mesto Liptovský Mikuláš
Vás pozývajú na

PIETNY AKT OBETIAM 
TOTALITNÉHO REŽIMU

dňa 17. novembra 2008
o 14,30 hod. 

na Námestí osloboditeľov 

Zraz účastníkov pietneho
aktu je pred Posádkovým 
domom armády o 14,00.

Primátor Ján Blcháč Vás srdečne pozýva na spoločné stretnutia, ktoré koncom novembra a začiatkom de-
cembra absolvuje vo všetkých mestských častiach. O svojich problémoch a podnetoch na zlepšenie cho-
du mesta a jednotlivých mestských častí sa môžete podeliť priamo so šéfom radnice v týchto termínoch: 

Hovory primátora s občanmi

Dátum Mestská časť Miesto stretnutia
24. novembra o 15.30 h. (pondelok) Podbreziny - Vitáli ovce Z  J. Krála, Podbreziny
24. novembra o 18.00 h. (pondelok) Okoličné - Sto ice Z  Okoličianska

25. novembra o 15.30 h. (utorok) Staré mesto Malá zasadačka MsÚ
25. novembra o 18.00 h. (utorok) Nábrežie Z  M. R. Martákovej
26. novembra o 15.30 h. (streda) Iľanovo Kultúrny dom
26. novembra o 18.00 h. (streda) Plo tín Kultúrny dom
27. novembra o 15.30 h. ( tvrtok) Palúdzka Kultúrny dom
27. novembra o 18.00 h. ( tvrtok) Andice - Benice Kultúrny dom Benice
28. novembra o 15.30 h. (piatok) Demänová Z  Demänová
28. novembra o 18.00 h. (piatok) Bodice Kultúrny dom

1. decembra o 17.00 h. (pondelok) Ondra ová Kultúrny dom

Z iniciatívy Domova dôchodcov a domova so-
ciálnych služieb pre dospelých mesta Liptovský
Mikuláš (DDaDSS) vzniklo 23. mája 2008 ob-
čianske združenie Náš nový
domov. Sídlom združenia je
DDaDSS, Palúčanská 219,
031 01 Liptovský Mikuláš. Združenie je dobro-
voľné s regionálnou pôsobnosťou. Členmi môžu
byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo
právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi a stano-
vami združenia a podajú písomnú prihlášku.

S cieľmi združenia a formami pomoci OZ sa
môžete oboznámiť na stránke . Pomôžte ľuďom,
ktorí si nedokážu pomôcť sami, nezištne urobte

niekomu radosť a spoznajte
ľudí s „veľkým“ srdcom. Ak ste
presvedčení o tom, že môžete

byť združeniu akýmkoľvek spôsobom nápomoc-
ní, neváhajte využiť ponúkané možnosti zmyslu-
plne pomôcť tam, kde je to potrebné.

S Vašou pomocou dokážeme viac!

Verejnoprospešné služby
mesta oznamujú obyvateľom,
že poruchy na verejnom
osvetlení môžu nahlásiť na tel.
číslach: 547 65 00 a 0915
889 003. Prosíme uviesť uli-
cu, číslo domu, prípadne čís-
lo stĺpu, na ktorom nesvieti
svetlo. Telefónne linky sú
k dispozícii 24 hodín denne.
Ďakujeme za pochopenie.

Náš nový domov
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7

30

9

8

PIATOK

NEDE¼A

NEDE¼A

SOBOTA

Výchovný koncert ZUŠ J.L. Bellu

Koncert ako dar mesta pre dôchodcov

Sú�a o najväèšie strašidlo v Tatralandii

ZUŠ Lipt. Mikuláš

Medailón venovaný nedo itým 110. narodeninám umelca

Osvie te sa s darèekmi od Coca-Coly

"A" mu stvo

Verejná prednáška Jakob Sitchnig

Verejná nahrávka TV Liptov

Alebo z rozprávky do rozprávky... Vo¾ne pospájané paró-
die na známe rozprávky. Divadlo LUNETRDLO

Verejná prednáška

Verejná prednáška

Meditaèné centrum Nám. oslobodite¾ov 18,00 h

Meditaèné centrum Nám. oslobodite¾ov 18,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 11,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 17,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Futbalové ihrisko Tatran NAO 10,00 - 12,30 h

Futbalové ihrisko Tatran NAO 13,30 h

Futbalové ihrisko Tatran NAO 10,30 h

Futbalové ihrisko Tatran NAO 10,00 - 12,00 h

MEDITÁCIA

RUŠIVÉ EMÓCIE

JONATÁN ALBATROS

MESTSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER
... NA POÈÚVANIE I DO TANCA...

HALLOWEEN V TATRALANDII !

MFK TATRAN - TVRDOŠÍN

MFK TATRAN - BÁNOVÁ

MFK TATRAN - DÚBRAVA

MFK TATRAN - MARTIN

5

12

1

2

16.9.-
19.12.

11

22

14

15

26-29

26

27

13

17

20

23

18

19

21

STREDA

STREDA

SOBOTA

NEDE¼A

UTOROK

SOBOTA

PIATOK

SOBOTA

STREDA
- SOBOTA

STREDA

ŠTVRTOK

ŠTVRTOK

PONDELOK

ŠTVRTOK

NEDE¼A

UTOROK

STREDA

PIATOK

NOVEMBER 2008
PREHLAD PODUJATÍ

,

Filmy, ktoré hovoria o tom, kto sme... Keï do nášho
ivota príde... droga... alebo akí nemusíme by�...

Jarmok spojený s programom, dedinská zabíjaèka

Viac info na www.tatralandia.sk

Príïte k nám ochutna� “zlato” od Heinekenu!

Taneèno - divadelné predstavenie v ré ii a choreografii
Jána Ïurovèíka. Totálne taneèné divadlo pohrávajúce
sa so spájaním prvkov èinohry a fantastického tanca.
Premiéra: New National Theatre, Tokyo 2004

Výstava detských prác z rovnomenného projektu

Bubenícka show, ktorá Vás vtiahne do sveta bubnov,
rytmov a známych melódií tak, ako ste ich ešte nepo-
èuli. Netradièný, vtipný umelecký zá itok

7. roèník sú�a nej prehliadky populárnej hudby
sólistov a hudobných skupín s vlastnou tvorbou

Dozviete sa, keï prídete na premietanie filmu “ Spomien-
ky na November 1989” s hos�om P. Dubovským

Oslávte s nami Deò študentov!

Dom kultúry - klubová scéna 16,00 h

Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline 10,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Futbalové ihrisko Tatran NAO 13,30 h

Meditaèné centrum Nám. oslobodite¾ov 18,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 21,00 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Evanjelický kostol, Zbierka Vrbica 17,00 h

Lipt. Mikuláš - ilina

Lipt. Mikuláš - Ke marok

Úèinkuje Komorný orchester slovenských uèite¾ov

Galéria P.M. Bohúòa 9,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála

Dom kultúry

Celoslovenská prehliadka pantomímy a pohybových
divadiel

Dom kultúry - klubová scéna 16,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 16,00 h

Galéria P.M. Bohúòa 17,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

KLUB JEDEN SVET

ONDREJSKÝ JARMOK

2. DEÒ GRÁTIS u ite si deò v Aquaparku zadarmo!

“ZLATÝ” ANDREJ

SLOVENSKÉ DIVADLO TANCA: VTÁK OHNIVÁK

MAJSTROVSKÉ ZÁPASY ,,A" MU STVA MHK 32

MAJSTROVSKÉ ZÁPASY ,,A" MU STVA MHK 32

I. ADVENTNÝ KONCERT

ÈAROVNÝ SVET ROZPRÁVKY

THE PERCULOGY ENSEMBLE

ZLATÝ ŠTÍT LIPTOVA

XV. PAN 2008

17. NOVEMBER 1989 A ÈO O ÒOM (EŠTE) NEVIEME

“ŠTUDÁCI” V TATRALANDII

KOMORNÝ KONCERT ZUŠ J.L. BELLU

POCTA ZOLOVI PALUGYAYOVI

JEDINEÈNÁ AQUA ZÁBAVA

MFK TATRAN "A" - LIPANY

RADOS� A PRIESTOR

STOLOVANIE S... TENTORAZ S MÍMAMI

ZABILI DEDUŠKA, PARCHANTI!

Dorast

"A" mu stvo

iaci I. Trieda

iaci II. Liga

Koncert známeho speváka

Meditácia buddhizmu

Program DFS Ïumbier pri príle itosti svojho 40. výroèia

Program DFS Ïumbier pri príle itosti svojho 40. výroèia

Dom kultúry - ve¾ká sála 18,00 h

Meditaèné centrum Nám. oslobodite¾ov 18,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 17,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 17,00 h

OTTO WEITER

SPOLOÈNE VEDENÁ MEDITÁCIA

40. VÝROÈIE DFS ÏUMBIER

40. VÝROÈIE DFS ÏUMBIER

30.- (1,00€)
15.- (0,50€) 

30.- (1,00€)
15.- (0,50€) 

30.- (1,00€)
15.- (0,50€) 

80.- (2,66€)

140.- (4,65€)
100.- (3,32€)

70.- (2,32€) 
60.- (1,99€)

70.- (2,32€) 
60.- (1,99€)

300.- (9,96€)

80.- (2,66€)

100.- (3,32€)

100.- (3,32€)

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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KINO NICOLAUS

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

Výstava  zo zbierok KGVÚ Zlín, Galérie M.A. Bazovského
Trenèín, Galerie VU Ostrava, SNG Bratislava, GM Bratislava,
Muzeum umení Olomouc a GPMB L. Mikuláš

Práca s odliatkami a rýchloschnúcimi hmotami. Tvorivá dielòa
pre verejnos�, vstupné vrátane materiálu

V rámci tvorivého ateliéru Kaburaba ponúkame školským
skupinám tvorivé dielne pod¾a ponuky

Podujatie je urèené pre materské a základné školy

Galéria Domu fotografie v GPMB, Ut-Ne 10,00-17,00 h

Výstava priblí i nerastné druhy i raritné slovenské minerály

14. Roèník sú�a e jaskyniarskej fotografie

Prednášky 

Výstava o mikulášskom garbiarovi

Výstava - súèasná španielska fotografia

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

Centrum Kolomana Sokola

SMOPAJ ul. Školská

Najnovšia tvorba jubilujúceho umelca pochádzajúceho z Liptova

Tvorivá dielòa pre verejnos�, vstupné + hodvábna šatka

Historické pozadie politického vystúpenia slov. národa 

ÈESKÉ A SLOVENSKÉ UMENIE ŠES�DESIATYCH
ROKOV 20. STOROÈIA

DEKORÁCIE, MO NO U AJ VIANOÈNÉ

TVORIVÉ DIELNE PRE ŠKOLY

ALLINCLUSIVE

PETER HUBKA

JÁN KUDLIÈKA - KRAJINOZNAKY A VODOZNAKY

MA¼OVANIE NA HODVÁB: ma¾ovanie s kontúrami

STAVANIE VTÁÈÍCH BÚDOK A KRMIDIEL

100.-
50.-

3,32 €
1,66 €

15.-
5.-

15.-
5.-

Vstup vo¾ný

30.- 
15.- 
10.- 

1,00 € 
0,50 €
0,33 € 

50.-
25.-

1,66 €
0,83 €

30.-
15.-

190.-

Vstup vo¾ný

30.-
15.-

150.-

10.-
5.-

45.-
20.-

1,49 €
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.-

Od 1.10. vo¾ne
prístupné

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�

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

Liptovská Mara - Havránok,

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

SMOPAJ, Po-Pi 8,00-16,00 h / So-Ne na objednávku

SMOPAJ, Po-Ut, Št-Pi 8,00-17,00 h, St 8,00-18,00 h, So-Ne 10,00-17,00 h

PO¼OVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE

MÁJ ROKU OSEMNÁSTEHO...

KOLOMAN SOKOL
ATELIÉR KABURABA

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPT. MIKULÁŠ
MIKULÁŠSKA MUÈIAREÒ

ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM V PRÍRODE

TATRÍN A IADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA

RÁZUSOVIE DOM

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

PRVENSTVÁ NERASTNEJ RÍŠE

SPELEOFOTOGRAFIA

TÝ DEÒ VEDY A TECHNIKY

1.5. - 31.12.

16.10. - 15.1. 2009

6.11. - 7.12.

12.11. - 18.11.

2.10. - 30.11.

25.11. o 15,30 h

1. - 30.11.

25.9. - 30.11.

8.10. - 31.1. 2009

1,00 €
0,50 €

6,31 €

1,00 €
0,50 €

4,98 €

1,00 €
0,50 €

0,33 €
0,17 €

0,50 €
0,17 €

0,50 €
0,17 €

0,33 €
0,17 €

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

19.9. - 30.11.

13.11. o 15,30 h

25.11. 8,00 - 14,00 h

30.-
15.-

TVORIVÉ DIELNE

12

15

15

(Dabing)

12

12

12

15

15

15

15

Ve¾ká cesta troch bádate¾ov, ktorí sa nechtiac ocitli vo fantastickom svete hlboko
pod zemským povchom. Cestujú priestorom, ktorý pred nimi ešte nikto neuzrel
a kde na ka dom kroku striehne smrte¾né nebezpeèenstvo. 

Vášne, neha, vábenie... To¾ko prejavov citov len tak ¾ahko v prírode neuvidíte.
Pokochajte sa nesmierne prirodzenými výkonmi nezvyèajných hercov. Tento
vtipný, svie i a zároveò vá ny dokument vracia èloveka do prírody, kam patrí .

Chimanta. Tajomná hora vo vnútrozemí orinockého pralesa. V jej podzemí sa za-
chovali formy ivota staré milióny rokov. Sem do veèného ticha, sa vydala na dob-
rodru nú výpravu skupina speleologických nadšencov. Dokument Pavla Barabáša.

Malé nostalgické retro do raných rokov devä�desiatich, kedy plazivo rašiaci kapita-
lizmus zasiahol do k¾udných ivotov šiestich priate¾ov. Podraz po èesky v mariášo-
vej komédii osvedèenej dvojice Hrìbejk - Jarchovský .

Vrátili sa. Na rovnaké miesto, v tej istej zostave a nezmenenými ideálmi. Iba e nieèo 
sa zmenilo. Od ich poslednej návštevy ubehlo vyše tisíc rokov a oni nachádzajú len 
ruiny. Zlatý vek Narnie pominul a ríšu ovládol tyranský krá¾. 

Vduchu rodovej obyèaje bola predaná do man e lstva. Jej tú bou však bolo uspie� v
tradiène mu skej profesii. Cestu ku sláve jej však skomplikuje láska. Oèakávaný film 
o búrlivom iv ote prvej známej primášky, ktorá ila v 18. Storoèí na Gemeri.

V komunistickom Rumunsku, v èase, keï boli v krajine prísne zakázané interupcie,
jedna študentka sa rozhodla zbavi� sa svojho nechceného hriechu. Zdá sa, e 
všetko ide pod¾a plánu, no onedlho situácia pripomína noènú moru...

Fragmenty príbehov o osudoch pitoreskných postavièiek, ktoré na prvý poh¾ad, nav-
zájom nesúvisia. Ka d á postava je zaujímavá svojským spôsobom a ka dý d ivák sa 
v niektorej z nich ve¾mi ¾ahko nájde. Tragikomický výskum medzi¾udských vz�ahov.

Múmia sa vracia! Reinkarnované zlo v podobe prekliateho Draèieho cisára prestalo
rešpektova� nápis na vlastnom náhrobku "Odpoèívaj v pokoji". Jet Li vstal z màtvych 
a potrhnutý dobrodruh Brendan Fraser sa bude musie� opä� ve¾mi sna i�  ...

Partièka zvieracích uteèencov sa koneène dostala tam, kam mala pôvodne namierené.
Akú úlohu tentoraz zohrajú konšpiratívni tuèniaci?

Max Payne bol podctivý policajt, ktorý ctil zákon. U  neuznáva i adne pravidlá, u  nemá
èo strati�. Na svojej ceste pomsty nará a na mocné sily skutoèné i nadprirodzené. Vonku
zúri snehová kalamita storoèia a Mark Wahlberk farbí sneh krvou svojich nepriate¾ov...

Vojnová dráma z prostredia malej dediny a uteèeneckého tábora na iracko-tureckej
hranici poèas americkej imperialistickej okupácie na jar roku 2003. Príbeh partie detí,
zbierajúcej míny pre peniaze. Smutná, krutá a ve¾mi pôsobivá kolá  det ských príbehov.

Moc cez disciplínu, moc cez spoloèenstvo, moc cez konanie, alebo rovnos�, bratstvo, 
sloboda? Kde sa zaèína a konèí fenomén absolútnej poslušnosti k autoritám? Príïte sa 
pouèi�, ako dokáza� poveda� NIE vo vynikajúcej nadèasovej dráme, pod¾a skutoènosti.

Neïaleko ve¾kého zapadákova, iba nieko¾ko krokov od ostnatého plota s nepriate¾mi, sa
zaèína tragikomický príbeh o chlapíkovi, ktorý dúfal, e hudba mu pomô e prekona� nástra-
hy doby,  aj vrabci na streche èvirikali do zväzkov ŠtB, e údr bár hráva americkú muziku...

1. - 3.11. (sobota a pondelok) - 17.00, 20.00 h
Vstupné: 79.- Sk (2,62 €), v pondelok: 59.- Sk (1,96 €)

4. - 6.11. (utorok a štvrtok) - 17.30 h
Vstupné: 70.- Sk (2,32 €)

4. - 6.11. (utorok a štvrtok) - 19.00 h
Vstupné: 50.- Sk (1,66 €)

4. - 6.11. (utorok a štvrtok) - 20.15 h
Vstupné: 80.- Sk (2,66 €)

7. - 9.11. (piatok a nede¾a) - 17.30 h
Vstupné: 79.- Sk (2,49 €)

7. - 9.11. (piatok a nede¾a) - 20.00 h
Vstupné: 95.- Sk (3,15 €)

10.11. (pondelok) - 17.30 h
Vstupné: 80.- Sk (2,66 €), èlenovia FK: 60.- Sk (1,99 €)

10.11. (Pondelok) - 20.00 h
Vstupné: 85.- Sk (2,82 €), èlenovia FK: 60.- Sk (1,99 €)

11 - 12.11. (utorok, streda) - 17.30, 20,00 h
Vstupné: 75.- Sk (2,49 €)

13.-17.11.: 18.11.: 19.-20.11.:
21.-23.11.: 24.-27.11.: 28.-30.11.:

17.00, 18.45, 20.30 h, 17.30, 20.00 h, 17.30 h,
17.00, 18.45 h, 17.30 h, 17.00, 18.45 h

Vstupné: 80.- Sk (2,66 €)

19. - 23.11. (streda, štvrtok - 20.00 h, piatok a nede¾a - 20.30 h)
Vstupné: 85.- Sk (2,82 €)

24.11. (pondelok) - 20.00 h
Vstupné: 85.- Sk (2,82 €), pre èlenov FK: 60.- Sk (1,99 €)

25. - 26.11. (utorok, streda) - 20.00 h
Vstupné: 85.- Sk (2,82 €)

27. - 30.11. (štvrtok a nede¾a) - 20.30 h
Vstupné: 70.- Sk (2,32 €)

CESTA DO STREDU ZEME

ZAMILOVANÉ ZVIERATÁ

TEPUY - CESTA DO HLBÍN ZEME

U MÌ DOBRÝ

LETOPISY NARNIE: PRINC CASPIAN

CINKA PANNA

4 MESIACE, 3 TÝ DNE A 2 DNI

TY, KTORÝ IJEŠ

MÚMIA: HROB DRAÈIEHO CISÁRA

MADAGASKAR 2 - vo¾né pokraèovanie animovaného hitu!

MAX PAYNE

KORYTNAÈKY MÔ U LIETA�

NÁŠ VODCA

MUZIKA

(Dabing)

(Dabing)
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