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Svätý Mikuláš, štedrý a láskavý pa-
trón nášho mesta, k nám počas Miku-
lášskeho jarmoku zavítal na celé šty-
ri dni! Na svojej chalúpke na Námes-
tí osloboditeľov mal schránku, do

ktorej mohli deti i dospelí vložiť svoje
želania. Tento rok ich mohli poslať aj
prostredníctvom internetu cez webo-
vú stránku mesta. Hneď po príchode
na Mikulášsky jarmok rozsvietil svätý

Mikuláš na Námestí osloboditeľov
vianočný stromček – a mikulášske
veselie sa mohlo začať. 

Pokračovanie na 2. strane.

Opäť k nám zavítal náš patrón
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Dokončenie z 1. strany.
V sobotu, na Mikuláša, rad-

nica spolu so Svätým Mikulá-
šom splnila viacerým deťom
i dospelým občanom mesta ich
želania. Mikuláš rozdával darče-
ky aj na piatkovom extraligovom
zápase Liptovského Mikuláša
so Zvolenom.

„Som rád, že sa nám podari-
lo našich malých občiankov po-
tešiť a rozjasať ich detské
srdiečka, ale aj finančne po-
môcť desiatim sociálne slabším
rodinám. S Mikulášom a jeho
batohom plným dobrôt sme za-
vítali aj medzi malých pacientov
hospitalizovaných v detskom
oddelení našej nemocnice – aj
tam bolo vidieť, že deti pookria-

li, zabudli na chorobu. Je to sú-
časť nášho programu Mesto pre
všetkých a mojej predstavy soli-
dárneho mesta,“ uviedol primá-
tor Ján Blcháč. 

Občania nášho mesta ako aj
naši návštevníci si mohli od 4.
do 6. decembra vychutnať at-
mosféru tradičného Mikulášske-
ho jarmoku so stánkami ľudo-

vých remeselníkov, medovník-
mi, vianočným punčom, liptov-
skými drobmi a inými špecialita-
mi. Bohatý program dotvorila aj
ohňová šou a koncert skupiny
Desmod. 

K príjemnej mikulášskej ná-
dielke pre najmladších Mikulá-
šanov pribudli aj hodnotné dary
pre tých, čo túžili po novom prí-
bytku. Súčasťou mikulášskych
slávností bolo aj odovzdanie
multifunkčnej haly v Ráztokách
do užívania a definitívna kolau-
dácia bytového domu s tromi
trojizbovými bytmi, trinástimi
dvojizbovými a štrnástimi jedno-
izbovými bytmi, z toho sú dva
bezbariérové. Čakatelia na pri-
delenie bytu, ktorí mali šťastie

pri žrebova-
n í , t e d a
budú môcť
tohtoročné-
V i a n o c e
prežiť už vo
svojich no-
vých domo-
voch.

Radnica
v tomto roku
na prevá-
dzku via-
n o č n e j
a vlajkovej

výzdoby vyčlenila 216 tisíc ko-
rún. Rozsvietené stromčeky sú
aj vo viacerých mestských čas-
tiach – pred mestským úradom,
na Podbrezinách, v Palúdzke,
Andiciach, Bodiciach, Demäno-
vej, Ondrašovej, Iľanove a Ploš-
tíne. Mesto bude vianočnou vý-
zdobou osvetlené do 6. januá-
ra, teda do Troch kráľov. (LM)

Opäť k nám zavíta náš patrón

Tak sme sa počas mikulášs-
kych slávností dočkali... Projekt
multifunkčnej haly bol slávnost-
ne ukončený piateho decemb-
ra. Tento projekt bol schválený
v roku 2004 s celkovou výškou
poskytnutého nenávratného fi-

nančného príspevku z fondov
Európskej únie 170 miliónov ko-
rún (5 642 966 eur). Z vlast-
ných prostriedkov Mesto Liptov-
ský Mikuláš projekt spolufinan-
covalo piatimi percentami.

V Ráztokách nám pribudla
nielen samotná multifunkčná
kultúrno-spoločenská hala, ale
aj parkovisko pri hale so šesťsto
parkovacími miestami, inžiniers-
ke siete na trase Liptovský Trno-
vec–Ráztoky, prístupová cesta
a most k parkovisku I. pri Aqua-
parku Tatralandia.

Multifunkčná hala 29. apríla
2008 podstúpila doslova „skúš-

ku ohňom“, keď jej rozostavaný
objekt takmer do tla vyhorel.
„Som rada, že napriek nepriazni
osudu sa stavbu haly podarilo
úspešne ukončiť v celom rozsa-
hu a v termíne, stanovenom
v Zmluve o poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku“ –
povedala Lucia Cukerová, pro-
jektová manažérka.

Vo svojom príhovore primá-
tor Ján Blcháč uviedol: „Nové
dielo nepochybne prinesie cel-
kový profit pre rozvoj regiónu,

zvýši sa návštevnosť mesta Lip-
tovský Mikuláš, vzniknú nové at-
raktívne produkty pre aktívne
prežitie voľného času pre obča-
nov a návštevníkov mesta.“ 

Rozšírenie palety celoroč-
ných služieb ponúkaných v mul-

tifunkčnej kultúrno-spoločen-
skej hale a zvýšenie úrovne
a rozsahu doplnkových služieb,
ako napríklad parkoviska s do-
statočným počtom parkovacích
plôch, prispeje k zvýšeniu celo-
ročnej vyťaženosti objektov ces-
tovného ruchu v okolí mesta. 

Prevádzka multifunkčnej haly
Liptov Aréna navyše umožní or-
ganizovanie kultúrnych, športo-
vých, spoločenských a kongre-
sových podujatí, o ktoré bolo
naše mesto a Liptov ochudob-
nené kvôli chýbajúcim zodpove-
dajúcim priestorom. Dobudova-
ním prístupovej komunikácie

a mosta sa tiež zlepšila doprav-
ná situácia v lokalite Ráztoky.
Vysokonapäťový kábel a vybu-
dovaný plynovod z obce Liptov-
ský Trnovec prispeli k zvýšeniu
štandardu životných podmienok
občanov i návštevníkov regiónu. 

Nová multifunkčná hala Lip-
tov Aréna prispeje k zvýšeniu at-
raktivity územia určeného na re-
kreáciu a oddych, ako aj samot-
ného Liptovského Mikuláša
a celého Liptova.

LM

Multifunkčná hala 
LIPTOV ARÉNA vo finále!

Pri pamätnej tabuli, venova-
nej príslušníkom vojenských tá-
borov nútených prác a pomoc-
ných technických práporov, si
na Námestí osloboditeľov v Lip-
tovskom Mikuláši 17. novembra
pripomenuli Deň boja za slobo-
du a demokraciu. Primátor mes-
ta Ján Blcháč na spomienkovej
slávnosti vo svojom príhovore
zdôraznil, že „aj takýmto spôso-
bom vzdávame hold občanom,
ktorí na oltár slobody a demo-
kracie priniesli svoje veľké
osobné obete. V rozkvete života
prežili mnoho príkoria, poníže-
nia, neprávosti – a to len pre
svoj občiansky názor, osobný
postoj, náboženské presvedče-
nie či spoločenské postavenie
rodičov. Deň boja za slobodu
a demokraciu je príležitosťou na

pripomenutie si obetí, utrpenia
a odriekania tých, ktorí viedli zá-
pas za slobodu a demokraciu.“ 

Občanom sa prihovoril aj
Vladimír Brun (na obrázku pri
mikrofóne), predseda Sloven-
ského zväzu vojenských táborov
nútených prác a pomocných
technických práporov, Milan
Grešo, predseda Okresného
klubu Vojenských táborov núte-
ných prác a pomocných tech-
nických práporov 1948 – 1954
v Liptovskom Mikuláši, predse-
da Miestneho odboru Matice
slovenskej v Liptovskom Mikulá-
ši Milan Stromko a Pavel Bučka,
prorektor Akadémie ozbroje-
ných síl generála Milana Rasti-
slava Štefánika v Liptovskom Mi-
kuláši.

(r)

Spomienka na obete a ich utrpenie
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Za veľmi podnetné pre prá-
cu mestskej samosprávy i pre
neho osobne, označil stretnu-
tia predstaviteľov mesta s ob-
čanmi primátor Ján Blcháč. Ve-
rejné hovory sa začali v ponde-
lok 24. novembra na Podbrezi-
nách, konali sa v každej mest-
skej časti Liptovského Mikulá-
ša. Okrem primátora Jána

Blcháča sa na nich zúčastňo-
val prednosta mestského úra-
du Rudolf Urbanovič, náčelník
mestskej polície Dalibor Šal-
plachta, riaditeľ Verejnopros-
pešných služieb Dušan Grešo,
generálny riaditeľ Bytového
podniku Peter Pavella a po-
slanci mestského zastupiteľ-
stva.

„Teší nás veľký záujem o veci
verejné u občanov všetkých ve-
kových kategórií. V našom mes-
te sa mení veľa vecí – ľudí zaují-
ma napríklad avizovaná preklád-
ka železničnej trate, regenerá-
cia sídiel či projekty rekonštruk-
cie námestí v jednotlivých mest-
ských častiach. Občania sa
nevyhýbali ani kritickým pripo-

mienkam. Trápi
ich zlý stav chod-
níkov, ciest, po-
ukazovali aj na
problémy so zele-
ňou v meste. Na-
opak, často vedia
aj pochváliť dobré
veci, ktoré sa
v meste podarilo
vykonať. Zistili
sme, že mesto
bude potrebovať
odbornejší prí-

stup k posudzovaniu mestskej
zelene. Máme veľa vyschnutých
stromov, ktoré podľa skúsenos-
ti občanov skôr škodia. Potre-
bujeme ich nahradiť prijateľnej-
šími druhmi,“ uviedol primátor
Ján Blcháč.  

V budúcnosti by sa mali ve-
rejné hovory s občanmi konať
dvakrát do roka. (r)

Osemdesiate piate výročie
založenia prvého Spolku chova-
teľov poštových holubov na Slo-
vensku si 22. novembra pripo-

menuli v Dome kultúry v Liptov-
skom Mikuláši. Primátor Liptov-
ského Mikuláša na slávnostnom
zhromaždení ocenil pamätným
listom siedmich chovateľov po-
štových holubov a Základnú or-
ganizáciu chovateľov poštových
holubov Liptovský Mikuláš-Vrbi-
ca. 

„Vaša Základná organizácia
chovateľov poštových holubov

v Liptovskom Mikuláši-Vrbici je
pokračovateľom múdrej a po-
krokovej myšlienky spolkového
súžitia, spolupráce v spolku,“

povedal pri-
mátor. Cho-
vateľom po-
štových ho-
lubov zaže-
lal veľa ra-
dosti z pre-
k r á s n e j
záľuby a po-
ďakoval sa
za vzornú
reprezentá-
ciu nášho
mesta na
m n o h ý c h
podujatiach

a súťažiach. Prisľúbil aj pomoc
pri riešení problému s klubový-
mi priestormi pre chovateľov.

Spolok pestovateľov pošto-
vých holubov založilo sedem
nadšencov v krčme U Vozárika
vo Vrbici 22. apríla 1923. Zvoli-
li šesťčlenný výbor a zaregistro-
vali sa v pražskom Ústredí spol-
kov chovateľov poštových holu-
bov. (r)

Hovory s občanmi

Sme priekopníci 
v chove poštových holubov

Prezentovať občanom Bratis-
lavy, rodákom z Liptova, ale aj
širokej verejnosti rozvojové pro-
gramy mesta Liptovský Mikuláš
ako aj celého Liptova a prispieť
tak k zviditeľneniu tejto v mno-
hých ohľadoch výnimočnej ob-
lasti Slovenska, bolo cieľom Dní
Liptovského Mikuláša v Bratisla-
ve. Celo-
týždňový
b o h a t ý
program
prebiehal
n a j m ä
v Pálfyho
paláci na
Zámockej
ulici. Lip-
tovskomi-
kulášska
s a m o -
správa pripravila v hlavnom
meste, okrem iných podujatí, aj
Liptovskú kaviareň, výstavu foto-
grafií Gabriela Liptáka a diel
Pavla Petráša mladšieho. 

Zaujímavé boli stretnutia
s poprednými osobnosťami,
ktoré sa hlásia k svojmu liptov-
skému pôvodu a v príjemnej,
priateľskej atmosfére si pochut-
návali na špecialitách liptovskej
kuchyne. Predstavitelia nášho
mesta debatovali napríklad s Mi-
lanom Čičom, vedúcim kance-
lárie slovenského prezidenta,
poslankyňou Národnej rady Oľ-
gou Nachtmannovou a Jánom
Jasovským, predsedom Najvyš-
šieho kontrolného úradu Slo-
venskej republiky. Medzi hosťa-
mi nechýbal ani podpredseda
Združenia miest a obcí Slovens-
ka Richard Frimel, riaditeľ

Ústrednej vojenskej nemocnice
v Ružomberku Igor Čombor,
rektor Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Ras-
tislava Štefánika v Liptovskom
Mikuláši Miroslav Kelemen,
predstavitelia ministerstiev škol-
stva, financií a výstavby a regio-
nálneho rozvoja. 

„Zavítali k nám aj odborníci
na architektúru a urbanizáciu,
ktorí diskutovali o budúcom roz-
voji nášho mesta. Liptovský Mi-
kuláš má všetky predpoklady na
to, aby sa i naďalej rozvíjal. Urči-
te k tomu prispeje aj bytová vý-
stavba, ktorá sa prejaví na ná-
raste počtu obyvateľov,“ pripo-
menul primátor Ján Blcháč. Te-
levízia Liptov počas Dní Liptov-
ského Mikuláša nakrútila aj ďal-
šie vydanie relácie Stolovanie
s... tentoraz vzdialenými Miku-
lášanmi. Pri organizovaní podu-
jatia podal radnici pomocnú
ruku Karol Pavlů, čestný pred-
seda Združenia podnikateľov
Slovenska a potomok podnika-
teľov Palkovcov, rodákov z Lip-
tovského Mikuláša. Z Dní Lip-
tovského Mikuláša v Bratislave
mesto urobí tradíciu. (red.)

Dni mesta v Bratislave boli úspešné

S príjmami a výdavkami vo vý-
ške približne 905 miliónov korún
(30 040 496 eur) počíta budúco-
ročný rozpočet Mesta L. Mikuláš.
Mal by byť vyrovnaný, primátor
mesta Ján Blcháč ho označil za
rozvojový a uviedol: „Plánujeme
zrealizovať viaceré projekty z vlast-
ných zdrojov, ale i z prostriedkov
EÚ. Uvedomujeme si, že mesto
sa v minulosti venovalo niektorým
mestským častiam viac, iným me-
nej. Teraz sa tento nepomer bu-
deme snažiť vyrovnať. V rozpočte
počítame s riešením problémov,
ktoré našich občanov trápia už
niekoľko rokov – zlý stav miest-
nych komunikácií a chodníkov.
Ide ale o proces, ktorý nemôžeme
uzavrieť z večera do rána.“

Rozpočet na budúci rok
bude mať novú štruktúru. Podľa
zákona pôjde o prvý programový
rozpočet. Pripravoval ho kolektív
odborníkov pod vedením M. Gu-
traiovej, vedúcej odboru financií,
daní a miezd MsÚ. V rozpočte sa
počíta aj s výrazným prírastkom
mestského majetku. Ten za roky
2007-2009 narastie o takmer
pol miliardy korún (16 596 959
eur). „Očakávame, že nepotreb-
ný majetok, ktorý už neplní svoju
funkciu, predáme,“ dodal Ján
Blcháč.

Rozpočtom sa budú poslan-
ci mestského zastupiteľstva za-
oberať na rokovaní 11. decemb-
ra.

lm

Rozpočet mesta 
na budúci rok ráta s rozvojom
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Pamätným listom a pamätnou
plaketou mesta pri príležitosti šty-
ridsiateho výročia vzniku ocenil pri-
mátor Ján Blcháč Detský folklórny
súbor Ďumbier.

Stalo sa tak v Dome kultúry,
kde naši folklórni jubilanti pripravili
slávnostný pro-
gram venovaný
40. výročiu popu-
lárneho detského
folklórneho súbo-
ru. 

Primátor mesta
Ján Blcháč vo svo-
jom príhovore
uviedol: „Sme
hrdí na to, že v na-
šom meste pôso-
bí kolektív, ktorý
udržiava tradície
našich predkov
a dáva priestor mladým ľudom na
to, aby mohli zmysluplne tráviť
voľný čas. Národnými kultúrnymi
klenotmi, teda ľudovými pesnič-
kami a tancami, nás dnes obda-
rujú naši najmladší speváci, vlast-
ne ešte len speváčikovia, diev-
čence a chlapci z nášho folklór-
neho súboru Ďumbier, na ktorých
sme oprávnene hrdí a pyšní. Už
štyri desaťročia nám oni a ich
predchodcovia pripomínajú, že
detské hry a spevy sú trvalou sú-
časťou nášho národného kultúr-
neho pokladu. Ľudové zábavky
a piesne detí sú plné pestrej
mnohotvárnosti, fantázie, tempe-
ramentu, vtipu, krásy krojov
a prostredia v ktorom vznikali.
Neboli samoúčelné, predstavova-
li školu fyzickej zdatnosti, pripra-
vovali človeka pre život, ktorý ke-
dysi znamenal ustavičný zápas
s prírodou o skyvu chleba. Boli
však aj vyhňou, v ktorej sa koval
zmysel pre krásu, jemnocit a es-
tetické cítenie, v ktorej sa utužo-
valo priateľstvo, vedomie spolu-
patričnosti a úprimný vzťah
k svojmu rodisku, k Liptovu. 

Počas svojho jestvovania,
teda od roku 1968, keď vznikol,
vyorali členovia súbor Ďumbier
hlbokú brázdu ęna roli národa
dedičneję. Aj preto si všetci, čo
v ňom za tie roky pôsobili, zaslú-
žia náš spoločný obdiv a uzna-
nie.

Z radov súboru Ďumbier vyšli
desiatky nadšených šíriteľov ľu-
dového umenia, ktorí našli mož-
nosti na uplatnenie svojej krásnej
záľuby vo Folklórnom súbore
Váh. Ďalší zasa pomáhali a pomá-
hajú vo svojich nových pôsobi-
skách rozsievať lásku k ľudovej

piesni a tancu. Patrí medzi nich
Mirka Palanová, terajšia vedúca
súboru Váh a jej manžel Miroslav
Palan, Juraj Štrkolec, Ladislav
Bernát, bývalý vedúci súboru Váh
Jozef Adamík, terajšia členka
Váhu, vnučka pani Štrkolcovej –

Kristínka a takto by sme mohli
spomenúť mnohých ďalších.
Všetkým – niekdajším i terajším
členom súboru Ďumbier – patrí
moje i naše spoločné uznanie
a poďakovanie za vašu snahu,
námahu a čas, ktorý tejto peknej
záľube venujete. 

Odborníci vo folklórnom hnutí
hovoria, že náš jubilujúci detský
folklórny súbor Ďumbier je na
Slovensku jedným z najprogresív-
nejších detských folklórnych ko-
lektívov a to nielen v zberateľ-
skom hnutí, ale aj v tvorivej cho-
reografii i úpravách piesní a tan-
cov. Každý rok sa v repertoári
troch vekových kategórií Ďumbie-
ra objavuje čosi nové, nápadité,
hravé a príčinlivosťou samotných
detí akoby priam šité na ich mie-
ru.

Nedá sa slovami vyjadriť veľ-
kosť zásluh zakladateľky Ďum-
biera pani učiteľky Ľudmily
Štrkolcovej na úspechoch našich
detí, na formovaní ich charakte-
rov, ich vzťahu k umeniu, k svoj-
mu národu, k nášmu mestu. Mô-
žeme byť radi, že zásluhou ta-
kých nadšencov, akí po celé štyri
desaťročia pôsobili a dnes pôso-
bia v našom folklórnom súbore
Ďumbier, ľudová pesnička aj te-
raz, v dynamickej a folklóru nie
vždy prajnej súčasnosti žije plno-
krvne, rozkvitá.“ 

Detský folklórny súbor Ďumbier
patrí k popredným na Slovensku,
pracuje v liptovskomikulášskom
Centre voľného času. Jeho členmi
sú deti od piatich do pätnástich ro-
kov. Snahou súboru je zachytiť
a uviesť do života piesne, tanec,
zvyky a hry našich predkov. (fm)

Foto: Iveta Blažeková

1. decembra 2008 uplynie 165 rokov
od narodenia vlastivedného pracovníka,
cirkevného hodnostára a historika, rodáka
z Ondrašovej – Štefana Mišíka. 

Po ukončení ľudovej školy v rodisku po-
kračoval v štúdiách na gymnáziu v Levoči,
od roku 1862 študoval filozofiu a teológiu v Spišskej Kapitule,
roku 1868 bol vysvätený za kňaza. Stal sa kaplánom v Partizán-
skej (Nemeckej) Ľupči. Neskôr pôsobil v Ružomberku, Námesto-
ve a Hniezdnom. V roku 1874 sa stal administrátorom v Hnilci, po-
tom bol kapitulárnym vikárom v Spišskej Kapitule.

Celý život bojoval proti maďarizácii cirkevného života, aj proti slo-
venskej politickej pasivite. Udržiaval písomné styky s predstaviteľmi
národného, verejného a kultúrneho života. Jeho bohatá korešpon-
dencia sa stala vzácnym zdrojom informácií o slovenskom živote
koncom 19. a na začiatku 20. storočia. Venoval sa vlastivednej prá-
ci, hlavne histórii, etnografii, folkloristike a dialektológii spišského
regiónu. Jeho najvýznamnejším dielom sú zbierky spišských poves-
tí a ľudových piesní. Historická spisba Štefana Mišíka mala národ-
no-obranný charakter. Na príklade Spiša dokazoval, že Slováci
majú bohatú národnú minulosť, majú historické právo na svoje úze-
mie a národnú kultúru. Rozborom typografických názvov miest
a dedín dokázal slovenské osídlenie Spiša už pred nemeckou kolo-
nizáciou. Keď pôsobil v Hnilci, zaoberal sa cirkevnými dejinami, ale
opísal aj prírodné pomery, historický vývin, pričom pozornosť veno-
val príčinám migrácie obyvateľstva, osobitne drotárstvu. V historic-
kej tvorbe sa opieral o literatúru a vlastné pozorovanie minulosti
a súčasnosti. V náboženskej oblasti písal homiletickú literatúru, pri-
spieval do časopisov Cyrill a Method, Kazateľ, Katolícke noviny, Li-
terárne listy, Slovenské pohľady, Tovaryšstvo. V rokoch 1908 –
1919 bol predsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti.

Štefan Mišík zomrel 17. júla 1919 v Spišskom Podhradí - Spišs-
kej Kapitule. Mgr. Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI LIPTOVSKOMIKULÁŠSKI RODÁCI

Štefan MIŠÍK
vlastivedný pracovník, 
cirkevný hodnostár a historik

Ďumbier je stále mladý, 
hoci má štyridsiatku

ADVENTNÉ KONCERTY
II. ADVENTNÝ KONCERT

7. decembra 2008 o 17. h v Evanjelickom a. v. tolerančnom kos-
tole. Účinkuje gospelová hudobná skupina JOCARA z Ružomberka.

III. ADVENTNÝ KONCERT
14. decembra o 16. h, v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. Bude-
me vyvolaní po mene – komponovaný program k 80. výročiu na-
rodenia básnika Milana Rúfusa. 

IV. ADVENTNÝ KONCERT
21. decembra o 16. h v Gotickom kostole sv. Petra z Alkantary
v Okoličnom. Ján Jakub Ryba: česká vianočná omša Hej, mistře! 

BETLEHEMSKÁ HVIEZDA – ŽIVÝ BETLEHEM
19. decembera 2008 o 16.00 h, Nádvorie Čierneho orla
L. Mikuláš, DFS Cindruška Liptovský Hrádok, DĽH ZUŠ Liptov-
ský Hrádok.
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Na Slovensku nie je ľahké
spojiť rôzne aktivity ľudí a inštitú-
cií a ísť spoločne za dobrou ve-
cou. Liptáci sa v tomto opäť
ukázali ako jedineční a podarilo
sa to, v čo mnohí pragmaticky
uvažujúci analytici na Slovensku
ani nedúfali: aktéri cestovného
ruchu spojili svoje sily a začali
spoločne propagovať meno ce-
lého regiónu. Liptov sa tak stáva
prvou oficiálnou značkou turis-
tickej destinácie na Slovensku.
Klaster Liptov – združenie ces-
tovného ruchu tak prezentuje
do sveta značku, ktorá svojou
dynamickosťou a energiou oslo-
vuje tých ľudí, ktorí na svojej
ceste za dovolenkou chcú nie-
čo zažiť. S tým je spojený aj ofi-
ciálny slogan – „Liptov treba za-
žiť“. Samotnú značku a logo
(Mikuláš 11/2008), ako aj akti-
vity Klastra Liptov sme prezento-
vali aj počas Dní Liptovského
Mikuláša v Bratislave. Ján
Blcháč, primátor Liptovského
Mikuláša a predseda predsta-
venstva Klastra Liptov vo svojej
prezentácii „Liptov sa spojil,
dnes Vás Liptov víta“, okrem
iného uviedol: „Cieľom Klastra
Liptov je zvýšiť návštevnosť re-
giónu Liptov do roku 2013 na
dvojnásobok východiskového
roka 2007, ponúknuť návštevní-
kom atraktívnu ponuku a jedi-
nečné zážitky, ako aj vytvoriť sil-
nú značku regiónu s pozitívnym
imidžom, výrazne odlíšiteľnú od
iných regiónov. Subjekty verej-
ného a súkromného sektora sa
v Liptove spojili a chceme hľa-
dať riešenia spoločných problé-
mov tak, aby výhody boli pre
všetkých rovnaké.“ 

Liptov si zakladá na fakte, že
je slovenskou turistickou desti-
náciou číslo jeden – v zime aj

v lete. V regióne sa nachádza
najväčšie slovenské lyžiarske
stredisko Jasná, lyžiarske stre-
disko Ski Park Ružomberok
a pre mnohých návštevníkov
hlavný letný cieľ, dva z troch naj-
navštevovanejších slovenských
aquaparkov – Tatralandia pri
Liptovskom Mikuláši a Thermal
park Bešeňová pri Ružomber-
ku. Spolu s tromi mestami re-
giónu – Liptovským Mikulášom,

Ružomberkom a Liptovským
Hrádkom tak tvoria zakladajúcu
sedmičku Klastra Liptov. Regi-
ón Liptov je spomedzi 21 defi-
novaných regiónov cestovného
ruchu považovaný za najnavšte-
vovanejšiu a najrozvinutejšiu tu-
ristickú destináciu na Slovens-
ku. Ako jednotný oficiálny regi-
ón cestovného ruchu však do-
nedávna nevystupoval na trhu
ani jeden z nich. Martin Hor-
váth, riaditeľ sekcie marketingu
cestovného ruchu Slovenskej
agentúry pre cestovný ruch
konštatoval: „Rátame s tým, že
Klaster Liptov nás bude sprevá-
dzať pri všetkých dôležitých ak-
tivitách. To znamená počas veľ-
trhov a výstav, počas prezentá-
cií, ktoré robíme častokrát

v spolupráci s obchodnými rad-
cami a veľvyslanectvami jedno-
tlivých štátov, že bude veľmi
promptne a profesionálne hostiť
novinárov, ktorých veľmi často
vodíme na Slovensko. V tomto
všetkom má Slovenská agentú-
ra pre cestovný ruch a Klaster
Liptov obrovský priestor na spo-
luprácu.“ 

V dnešnom vysoko konku-
renčnom prostredí cestovného

ruchu sa regióny musia vyspo-
riadať s konkurenciou iných re-
giónov v zahraničí, ktoré súpe-
ria o priazeň dovolenky chtivých
turistov. „V Liptove žijú ľudia,
ktorí pochopili, že bez spoluprá-
ce a súčinnosti nebude pribú-
dať hostí, nebude kvalitnejší
produkt a nebude kvalitnejšia
ponuka,“ vyslovil na prezentácii
projektu v Bratislave svoju pod-
poru Gabriel Kuliffay, generálny
riaditeľ sekcie turizmu Minister-
stva hospodárstva SR. Svojimi
krokmi tak Klaster Liptov dosta-
ne náš región na mapu vyhľadá-
vaných európskych turistických
destinácií a to pod jednotnou
značkou, s atraktívnou ponukou
a vzájomnou spoluprácou. Zele-
ná aréna celoročných zážitkov,

ako tiež  možno nazvať Liptov, je
ideálnym miestom na rozvoj
cestovného ruchu. Toto odvet-
vie hospodárstva stavia na
udržateľnej báze, keďže je v zá-
ujme prevádzkovateľov podni-
kov cestovného ruchu uchovať
prírodnú atraktivitu krajiny.
A Liptov treba zažiť aj preto, že
si v ňom každý niečo nájde. Od
aktívneho lyžovania a snowbor-
dovania, cez aquaparky, až po
kultúrne dedičstvo a tradície,
špecifickú gastronómiu, čisté
životné prostredie a turistiku,
vodné športy a zaujímavé prí-
rodné útvary. Na svoje si ale prí-
du najmä aktívne založení ľudia
– od rekreačných až po tých
najnáročnejších extrémnych tu-
ristov. Liptov však tvoria najmä
všetci jeho obyvatelia. Každý zo
133 tisíc Liptákov by mal pri vy-
slovení názvu Liptov cítiť hrdosť.
Žijeme v regióne, kde sme zvyk-
nutí, že je možné „oprieť“ svoj
pohľad o nádherné hory na ho-
rizonte a tiež v lokalite, do ktorej
mnohí ľudia smerujú stovky až ti-
síce kilometrov, len aby ju zažili.
Destináciu Liptov označila Iveta
Niňajová, poverená riadením
Klastra Liptov, ako „modernú,
európsky rozpoznateľnú desti-
náciu“. Petra Tomášová, marke-
tingová manažérka Klastra pre
Bratislavčanov doplnila: „Vytvá-
rame pre návštevníkov sympa-
tickú destináciu, sumarizujeme
informácie o regióne, jeho at-
raktivitách a novinkách v kom-
plexnej podobe a budeme sa
usilovať o to, aby sa všetci ná-
vštevníci vracali z destinácie
Liptov šťastní, oddýchnutí a plní
zážitkov“. 

Ing. Petra Tomášová
marketingová manažérka

Klastra Liptov

V Liptove sme spojili sily pre silný región s dobrým menom
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O b -
č i a n s k e
združenie
T A T R Y
zorganizo-
valo v

dvadsiatich materských a zá-
kladných školách v Liptovskom
Mikuláši a okolí pre 81 skupín
a 2150 detí interaktívne progra-
my „Separujte s Hugom“. 

Hugo, maskot projektu Na-
dácie pre deti Slovenska (NDS)
„Hodina deťom“, sa vyjadril:
„Mám síce len 8 rokov, ale zis-
til som, že veľa dospelých ľudí
nevie či nechce trie-
diť odpad. A tento
ich zlozvyk sa pre-
náša aj na nás –
deti.  Ja, Hugo,
chcem krajinu s či-
stými riekami a po-
tokmi, krajinu bez
nelegálnych sklá-
dok odpadov, kraji-
nu kde veľkí a malí
spoločne zbierajú
papier, sklo, kovy,
plasty, z ktorých sa
vyrobia nové výrob-
ky. Naučme sa to
a naučme to aj
iných.“

Cieľom akcie, kto-
rá úzko nadviazala na
rozmiestnenie viac
než 400 nádob na
separovaný zber v 35 výchov-
no–vzdelávacích zariadeniach
v regióne Liptova, bolo veselou
formou priblížiť deťom proble-
matiku triedenia odpadov. Pro-
gramy, v závislosti od veku ich
účastníkov, trvali od 25 do 45
minút.   

Pri organizovaní celej dvoj-
týždňovej akcie pomáhali dob-
rovoľníci OZ TATRY Matej Šicu-
liak,  Lenka Mlynarčíková, Len-
ka Porubiaková  a Huga medzi
jednotlivými školami prepravoval
Ing. Ján Júda. 

Súčasťou misie OZ TATRY
v školách bola aj verejná zbierka

pre projekt NDS „Hodina de-
ťom“. Do organizovania zbierky
sa aktívne zapojili žiaci týchto
škôl: ZŠ Bobrovec, ZŠ M.
R. Martákovej Liptovský Miku-
láš, ZŠ Demänovská cesta Lip-
tovský Mikuláš, ZŠ Závažná Po-
ruba, ZŠ s MŠ Liptovský Ján,
ZŠ s MŠ na ul. J. D. Matejovie
Liptovský Hrádok, ZŠ Okoli-
čianska Liptovský Mikuláš, ZŠ

J. Kráľa Liptovský
Mikuláš a Spojená
škola na Demä-
novskej ceste Lip-
tovský Mikuláš. Vý-
ťažok zbierky  21
580,- Sk sme za-
slali na účet Nadá-
cie pre deti Slo-
venska. 

I n t e r a k t í v n e
programy „Sepa-
rujte s Hugom“ sa
konali v rámci pro-

jektu OZ TATRY „Neseparujte
sa! Separujte s nami“, ktorý je
spolufinancovaný z Finančného
mechanizmu Európskeho hos-
podárskeho spoločenstva, Nór-

skeho finančného mechanizmu,
štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky a Nadáciou pre deti
Slovenska – Fond Hodina de-
ťom.

Rovnomenný názov má aj
spoločná kampaň OZ TATRY,
Mesta Liptovský Mikuláš a Ve-
rejnoprospešných služieb Lip-
tovský Mikuláš, ktorá je zamera-
ná na zvyšovanie podielu vytrie-
dených odpadov z celkového
množstva komunálnych odpa-
dov. 

Mgr. Rudolf Pado, 
predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

Hugo učil triediť odpad

Od 26. novembra naše mes-
to využíva zrekonštruovaný zber-
ný dvor odpadu na Podtatran-
ského ulici. Dvor bol pre verej-
nosť kvôli rekonštrukcii približne
mesiac zatvorený.

Samospráva v Liptovskom
Mikuláši získala na stavebné
úpravy z environmentálneho
fondu príspevok viac ako 2 mi-
lióny korún (66 387 eur). Práce
spolufinancovala piatimi per-
centami. Mesto z rozpočtu uvoľ-
nilo aj približne pol milióna ko-
rún (16 596 eur) na rekonštruk-
ciu kanalizácie. „Ide o ďalšiu
službu pre občanov nášho mes-
ta, ktorí zberný dvor často využí-
vajú. Najmä vďaka vybudova-
ným jamám, v ktorých sú
umiestnené veľkoobjemové
kontajnery, sa pre občanov
zjednoduší manipulácia s odpa-
dom,“ uviedol primátor Ján
Blcháč.

Riaditeľ Verejnoprospešných
služieb Dušan Grešo doplnil, že
počas prác vybetónovali viac asi
tisíc štvorcových metrov plochy.
K dispozícii je aj zberný dvor na
Podbrezinách. Vďaka dvom
zberným strediskám v meste
ubúda čiernych skládok odpa-
du. Mesto pripravuje aj projekt
na zastrešenie podbrezinského
zberného strediska. Celkové
náklady sa odhadujú na približ-
ne 20 miliónov korún (663 878
eur).

Zrekonštruované berné stre-
disko na Podtatranského ulici
môžu občania využívať denne
od 8:30 do 19:30 h. Priniesť
tam možno napríklad stavebný
odpad, bielu techniku, elektros-
potrebiče, drevený odpad z re-
konštrukcií bytových jadier, sta-
ré farby či zelený odpad.

(r)

Zberný dvor opäť slúži verejnosti

Skúška sirén
Oznamujeme občanom

nášho mesta, že v piatok 12.
decembra o 12. hodine bude
v Liptovskom Mikuláši vyko-
naná kontrola skúšky vyrozu-
menia obyvateľstva dvojmi-
nútovým stálym tónom sirén.

Ako sme už informovali v na-
šom novembrovom vydaní
mestského mesačníka Mikuláš,
pravidlá cestnej premávky si
žiaci zo základných škôl v Lip-
tovskom Mikuláši môžu v praxi
vyskúšať na novom dopravnom
ihrisku. Základy dopravnej vý-
chovy v našich školách dostá-
vajú naše deti aj pričinením uči-
teľov Autoškoly AŠG s.r.o., kto-
rá úzko kooperuje s našou
mestskou samosprávou a orga-
nizuje dopravnú výchovu
v zmysle legislatívy MDPaT SR
a MŠ SR. Majitelia autoškoly
okrem toho poskytli peniaze aj
na nákup dopravných značiek
a dopravnej techniky. Činnosť
inštruktorov autoškoly spĺňa
všetky normatívy Ministerstva
školstva SR a Štátneho peda-

Pre bezpečnosť našich detí
gogického ústavu, je
nezištná, nanajvýš osožná
a všeobecne prospešná. Spo-
lupráca trojzväzku – Mesto Lip-
tovský Mikuláš, Mestská polícia
a Autoškola AŠG – bude preto
pokračovať aj v budúcnosti.
V súčasnosti si fiktívne doprav-
né situácie vyskúša denne bez-
mála sto detí. 

(fm)

Parkovisko na Jefremovskej
ulici už môžu využívať obyvatelia
nášho najväčšieho sídliska
Podbreziny. Na stavbe sa 28.
novembra uskutočnil kontrolný
deň, na ktorom sa okrem pri-
mátora mesta zúčastnili pred-
stavitelia Verejnoprospešných
služieb, viceprimátor Pavel Bo-
bák a prednosta mestského
úradu Rudolf Urbanovič. Po-
ukázali aj na niektoré nedostat-
ky pri stavbe diela v hodnote
približne pol milióna korún (16
596 eur). 

„Ešte je potrebné dokončiť
asfaltovacie práce a upraviť

okolie. Parkovisko je funkčne
pripravené a občania ho môžu
využívať,“ skonštatoval primátor
Ján Blcháč. Ako zdôraznil, ne-
upravené okolie je tradičným
nedostatkom, ktorý sa už v bu-
dúcnosti nemôže opakovať.

Podľa informácií Dušana
Greša, riaditeľa Verejnopros-
pešných služieb, v priebehu mi-
nulého mesiaca vybudovali pät-
násť parkovacích miest. Nechý-
ba ani miesto vyhradené pre te-
lesne postihnutých. Na parko-
visku použili viac ako 190 štvor-
cových metrov dlažby.

(r)

Pribudli parkovacie miesta
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Voľné priestory na II. poschodí vhodné na obchodné a kancelárske účely, prípadne služby. Záujemcovia o prenájom sa môžu informovať: 0903 546 504

Navštívte novootvorené Obchodné centrum Jasna Shopping city. V priestoroch Obchodného centra nájdete: Navštívte novootvorené Obchodné centrum Jasna Shopping city. V priestoroch Obchodného centra nájdete: Navštívte novootvorené Obchodné centrum Jasna Shopping city. V priestoroch Obchodného centra nájdete: 

OBCHODNÉ OBCHODNÉ 
GALÉRIEGALÉRIE

MÓDAÓDA

ŠPORTŠPORT

KAVIARNEKAVIARNE

REŠTAURÁCIEREŠTAURÁCIE

BANKYBANKY

SLUŽBYSLUŽBY

Otvorené:  pondelok - nedeľa   9.00 - 20.00Otvorené:  pondelok - nedeľa   9.00 - 20.00

SME VIAC AKO LEKÁRE , 
PRÍ TE SA PRESVED I !PRÍ TE SA PRESVED I !
SME VIAC AKO LEKÁRESME VIAC AKO LEKÁRE

U•U•
OTVORENÁOTVORENÁ

PRÁVEPRÁVE
PRE VÁS!PRE VÁS!

Lekáre  v OD PRIOR - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Po - Pi 8:00 - 18:00
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Naša reprezentačná trojka
Prvú novembrovú dekádu vyplnila repre-

zentačná prestávka. Pozvánky do najcen-
nejšieho dresu prišli aj na mikulášsku adre-
su. Na oslavách storočnice českého hokeja
a na  Nemeckom pohári zbieral skúsenosti
aj náš útočný trojlístok. 

„O niečom takom som pred pár me-
siacmi ani nesníval. Jágr, Straka a ďalší
nám ukázali, aký je rozdiel medzi naším
extraligovým hokejom a elitnou medziná-
rodnou scénou. Doslova každá sekunda
sa hrá v obrovskej rýchlosti s maximálnym
nasadením,“ hodnotil svoj prvý kontakt s re-
prezentáciou Martin Kriška.

„Všetko bolo oveľa rýchlejšie. Teraz už
dobre vieme, o čom to je. Prehrali sme
síce všetky duely, ale bola to nezaplatiteľ-
ná skúsenosť. S Čechmi sme hrali príliš
zakríknuto. Nehovorí sa to ľahko, ale akosi
sme sa ich báli. Na Nemeckom pohári
sme sa zlepšovali od zápasu k zápasu,“
pridal svoj názor Róbert Huna.

„Nabrali sme nové skúsenosti. Musíme
ešte na sebe dosť popracovať, aby sme
sa dostali na potrebnú úroveň. Celé to
bolo dosť vyčerpávajúce, ale bola to ozaj
cenná skúsensoť, ktorá sa nedá ničím na-
hradiť,“ doplnil kolegov z nerozlučnej formá-
cie Richard Huna.   

Skvelý triumf 
vo vypredanej košickej aréne

„Trochu som sa obával, ako sa v hla-
vách vysporiadame s dlhšou pauzou. Cha-
lani to však zvládli výborne,“ chválil domá-
ci výkon proti žilinským vlkom (3:0) kapitán
MHk 32 Juraj Halaj. Na ľad ho v tomto due-
li nepustili problémy s nedoliečeným
chrbtom. Gólovú taktovku zobrali do svojich
rúk práve naši čerství reprezentanti. „Asi
sme mali preradený vyšší rýchlostný stu-
peň z medzinárodného ľadu,“ smial sa vte-
dy spokojný Martin Kriška.

Škoda, že nám akosi nesedí štýl nováči-
ka. Po prehre pod Urpínom a „televíznom“
zaváhaní s martinskými strojármi sme pod-
ľahli bystrickým baranom aj doma. Hojivým
liekom bol triumf v zápase prevého s druhým
v metropole východného Slovenska. V pria-
mom meraní síl prvého s druhým naši chlap-
ci potvrdili, že s nimi musí rátať akýkoľvek
súper.  

Tradičná pýcha 
nám prináša spoločnú radosť

„Naším aktuálny cieľom zostáva aj na-
ďalej účasť v play off. Zaznamenali sme
síce aj zopár prehier, taký je však hokej.
Raz sa vyhrá, inokedy prehrá. Je to často
aj o potrebnej dávke športového šťastia.
Veľmi nás všetkých teší, že sme po dlhých
troch rokoch porazili Košičanov, navyše,
v ich vypredanej aréne. Prestížny súboj ve-
dúcej dvojice a víťazstvu svojich farieb po-
mohla aj hlasná skupina našich verných
fanúšikov v hľadisku. Prehry nás, samo-
zrejme, mrzia, ale dalo sa čakať, že nebu-
deme stále iba víťaziť. Konkurencia je mi-

moriadne vyrovnaná a silná. Naše doteraj-
šie účinkovanie je obrovským príjemným
prekvapením pre celú slovenskú hokejovú
verejnosť. Myslím si, že hovorím v mene
všetkých priaznivcov, že sa dokážeme so
cťou preniesť aj cez prípadné porážky, ak
je z ľadu cítiť, že náš tím dal do toho všet-
ko. Ako príklad by som uviedol domáci zá-

pas so Slovanom. Publikum po záverečnej
siréne vstalo a tlieskalo, hoci sme zvučné-
mu súperovi napokon tesne podľahli,“
konštatoval primátor mesta Liptovský Miku-
láš Ing. Ján Blcháč, PhD. „Pred pár dňami
prebiehali hovory s občanmi nášho mesta
a ľudia oceňovali radikálny obrat k lepšie-
mu v mikulášskom hokeji. Doteraz som
bol presvedčený, že hokej je záležitosťou
výhradne mužskej populácie a mladých
dievčat. Príjemne ma šokoval záujem na-
šich senioriek, medzi ktoré som zavital.
Dokonca sa môžeme pýšiť najstarším
oduševneným fanúšikom, ktorým je pani
Mária Hliničanová, čerstvá 100-ročná jubi-
lantka. Jednou z jej narodeninových túžob
bolo stretnutie s našimi extraligistami, kto-
rým roky drží palce. Podarilo sa ho zreali-
zovať, keď navštívila chlapcov priamo na
ľade počas tréningu.“ Ing. Ján Blcháč,
PhD., ktorý je zároveň predsedom Dozornej
rady MHk 32, a.s., kvitoval účinkovanie
všetkých tímov MHk 32 medzi elitou: „Ktoré
veľkosťou porovnateľné mesto sa môže
hrdiť niečím podobným? Hokejisti nám ro-
bia nefalšovanú radosť. Výborné výsledky
a predovšetkým technickú pripravenosť
dokazujú žiaci športových hokejových
tried. Čelné pozície dlhodobo okupujú do-
rastenci. V poslednom čase idú nahor aj
juniori, spomedzi ktorých už viacerí nazre-
li do prvého družstva. Neprajníci nám
predčasom pripisovali, že chceme zlikvi-
dovať mikulášsky hokej. Dúfam, že realita

plané reči nadobro umlčala. Robíme všet-
ko preto, aby sa tradičná pýcha nášho
krásneho mesta mohla nerušne rozvíjať
a prinášať nám spoločnú radosť.“

Čaká nás parádna koncoročná porcia
Stačí letmý pohľad na mená našich naj-

bližších domácich súperov a hneď je každé-
mu jasné, že zverencov Mojmíra Trličíka
a Pavla Paukovčeka čakajú náročné previer-
ky:
26. kolo (sobota 5. 12. 2008, 17.00 h):

MHk 32 L. Mikuláš - HKm Zvolen
Spomínate si? Zvolenčanom sme napo-

sledy na našom ľade naložili v doslova exhi-
bičnom štýle osem gólov. Také niečo sa ne-
podarí každý deň. "Bryndziarske" derby má
však zakaždým správnu príchuť.

34. kolo (nedeľa 7. 12. 2008, 17.00 h):
MHk 32 L. Mikuláš - HC Košice

Oceliari vyhrali u nás, ale v ich natrieska-
nej výstavnej "šope" sme ich šokujúco
umlčali. Suverénny líder v zostave s "naši-
mi": kanonierom Rudolfom Hunom, defen-
zívnou hradbou Jurajom Kledrowetzom, ale
aj  hokejovým elegánom Michelom Miklíkom
je sám osebe skvelou pozvánkou.

36. kolo (piatok 12. 12. 2008, 17.00 h):
MHk 32 L. Mikuláš - Dukla Trenčín
Vojaci sa po rozpačitom úvode sezóny

dostávajú do správnych obrátok. Skúsený
gólman Hála je akoby neprekonateľný. Na
prekonanie obranného valu Dukly bude
naše mužstvo potrebovať aj hlasnú podporu
zaplnených tribún.  

39. kolo (utorok 30. 12. 2008, 17.00 h):
MHk 32 L. Mikuláš - HK 36 Skalica 
Predsilvestrovskú atmosféru nám príde

"spríjemniť" orchrester hokejového baróna
Pálffyho. Vo všetkých troch tohtosezónnych
vzájomných dueloch hral podľa našich nôt.
Bolo by dobré, keby sme Záhorákom na-
chystali víťaznú partitúru zn. MHk 32.

Okrem domácich zápasov sa do konca
kalendárneho roka 2008 predstavíme ešte
v 35. kole (9. 12.) v Bratislave, v 37. kole
(14. 12.) v Kežmarku, v 38. kole (28. 12.)
v Nitre.

Text: Jaro Hric, PR manažér MHk 32
Foto: Gabriel Lipták

Hokej opäť chytil Mikulášanov za srdce

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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Zámenu korún na eurá si
nenechávajte na poslednú chvíľu

Zavedenie eura na Slovensku sa dotkne každého z nás. Na novú menu si bude-
me zvykať postupne, na jej príchod sa však máme možnosť pripraviť už teraz.
Najvýhodnejšie je čo najskôr vložiť peniaze do banky a vyhnúť sa tak radom
v obchodných miestach bánk začiatkom roka 2009. O ďalšie zaujímavé infor-
mácie o tom, ako prejsť na euro bez komplikácií, sme požiadali Annu Cígerovú,
riaditeľku Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Žiline.

Začiatok roka 2009 je výnimočný tým, že od
1. do 4. januára 2009 nás čakajú tri dni pra-
covného pokoja. Ako sa môžu v tom čase dos-
tať klienti k eurovej hotovosti?
Majitelia platobných kariet si budú môcť vybrať
eurá z bankomatov hneď 1. januára 2009. Majú
tiež možnosť platiť bezhotovostne, čiže hotovosť
ani nebudú potrebovať. Samozrejme, Slovenská
sporiteľňa vyjde v ústrety aj tým, ktorí si nechali
zámenu korún na eurá na poslednú chvíľu, a od
štvrtka 1. januára do nedele 4. januára 2009
otvorí dve tretiny svojich obchodných miest.
Budú sa zameriavať výhradne na výmenu sloven-
ských korún na eurá. Klienti ale musia počítať
s tým, že budú čakať na výmenu hotovosti
v obchodnom mieste dlhšie ako obvykle. Preto
by sa tomu mali radšej vyhnúť a vložiť si preby-
točnú hotovosť do banky ešte pred koncom roka
2008.

Ktoré obchodné miesta v žilinskom regióne
budú otvorené začiatkom roka 2009?
Od 1. do 4. januára 2009 otvorí Slovenská spo-
riteľňa viac ako 20 najvyužívanejších obchod-
ných miest vo všetkých okresoch žilinského regi-
ónu. Eurá za koruny si v prvých dňoch roka 2009
budú môcť klienti zameniť v Žiline, Bytči, Rajci,
Čadci, Kysuckom Novom Meste, Turzovke,
Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej, Tvrdošíne,
Martine, Turčianskych Tepliciach, Liptovskom
Mikuláši, Liptovskom Hrádku a Ružomberku.

Banky plánovali, že otvoria začiatkom roka
2009 obchodné miesta od 10 do 14 hod.
Budú pobočky Slovenskej sporiteľne otvore-
né aj dlhšie?

Áno, otváracie hodiny sme nastavili tak, aby sme čo
najviac vyhoveli klientom. Väčšina obchodných
miest Slovenskej sporiteľne bude otvorená vo štvr-
tok 1. januára 2009 od 10 do 14 hod., v piatok a
sobotu 2. a 3. januára 2009 od 8 až do 18 hod. a
v nedeľu  4. januára 2009 od 10 do 16 hod.
Otváracie hodiny sa ešte môžu zmeniť, preto by si
mal každý klient overiť, kedy bude pobočka, ktorú
chce navštíviť, otvorená.

Spomínali ste, že klienti by si nemali nechá-
vať korunovú hotovosť doma, ale mali by ju
vložiť do banky ešte pred koncom roka
2008. Prečo je to výhodné?
Má to niekoľko výhod. Peniaze v banke začnú
okamžite zarábať a banky, vrátane Slovenskej
sporiteľne, všetky korunové úspory zamenia na
prelome rokov 2008 a 2009 na eurá. Klienti urči-
te ocenia, že ich vklady sú v banke v úplnom bez-
pečí, keďže sú chránené Fondom ochrany vkla-
dov podľa podmienok stanovených zákonom.
Zameniť si prebytočné úspory je preto vhodné čo
najskôr. Navyše, snažíme sa občanom čo najviac
zjednodušiť prechod na euro a od decembra im
umožňujeme vkladať peniaze na účet v Sloven-
skej sporiteľni bez poplatku. Občania nepodni-
katelia tak pri vklade korunovej hotovosti na účet
ušetria 10 korún (0,33 eur).

Informácie o zavedení eura získajú záujemcovia
aj na internetových stránkach:
www.europoradna.sk, www.eurokancelaria.sk
Na otázky odpovedáme aj prostredníctvom e-
mailu: euro@slsp.sk, alebo na telef. číslach:
0850 111 888, 0910 111 888, 0915 111 888

Z mestskej 
matriky

Narodil sa človek, 
zapálila sa na oblohe

nová hviezda. 
Tak vitaj človiečik…

V októbri 2008 sa
v Liptovskom Mikuláši
narodili:

Ľubomír Beňo, Jakub
Kubík, Viktória Halahijová,
Martin Kurucz, Peter Ca-
ban, Matej Strcula, Kristián
Chyla, Zuzana Kapraľová,
Aneta Ďurišová, Anna Balá-
žová, Nina Grmanová, Vik-
tória Kořínková, Martina
Štrbová, Nina Salabová,
Dorota Gešková.

Láska nie je len byť spolu,
láska je ísť spolu. Nájsť
hlinu pre svoje korene…

Manželstvo uzavreli:
Marek Staroň – Timea

Kovácsová, Ľubomír Mirga
– Andrea Pušková, Martin
Macoszek – Petra Janču-
šková, Róbert Daráž –
Klaudia Putnokyová, Michal
Janek – Viktoriya Zarubina,
Mgr. Ľuboš Mráz –
Ing. Martina Kopčová, Mar-
tin Bartánus – Martina Sta-
roňová, Dalibor Oravec –
Mariana Gregušková, Šte-
fan Paraj – Jana Pivková,
Milan Jankovič – Erika Pa-
ľovčíková.

Roztrhla sa niť, 
už sa nedá spojiť. 

Život vyhasol, 
zostáva spomienka… 

Opustili nás:
Ján Orfánus (56), Oľga

Matušíková (76), Pavel Na-
hálka (57), August Ides
(74), Elena Niňajová (59),
Ing. Ján Párička (45), Mária
Timková (57), Jozefa Špan-
ková (64), Ján Klobušiak
(65), Emília Bartánusová
(96), Ján Závadský (65),
Ján Šúlek (83), Adela Bar-
tošová (77), Zdeněk Nava-
řík (69), Pavlína Zborteková
(79), Mária Koreňová (81),
Mária Paulínyová (82), Zu-
zana Dózsová (81). 

Dana Almanová

1. novembra o 16:20 h.
hliadka MsP na žiadosť HaZZ
asistovala pri otvorení bytu na
Kollárovej ulici. Na miesto
sme privolali RZS a tá poskyt-
la ošetrenie dvom osobám,
ktoré sa v byte nachádzali. 

3. novembra o 12:52 h na
základe telefonického ozna-
mu hliadka MsP na Vrbickej
ulici zadržala vodiča M. Č.,
ktorý viedol svoje vozidlo v sil-
ne podnapitom stave. V jej
„opatere“ bol až do príchodu
hliadky dopravnej polície, kto-
rá prípad prevzala. 

7. novembra o 22:10 h
hliadka MsP pri spoločnej ak-
cii so štátnou políciou pri kon-

trole podávania alkoholických
nápojov mladistvým osobám
v podnikoch, zistila mladistvé-
ho P. L. pod vplyvom alkoho-
lu. Prípad prevzalo OOPZ.

9. novembra o 16:20 h
V. O. jazdil na motorke v zá-
plavovom území Liptovskej
Mary. Vec sme odstúpili prí-
slušnému orgánu na správne
konanie. 

10. novembra o 04:02 h
na Morušovej ulici vodič E. T.
rušil nočný pokoj hlasnou
hudbou šíriacou sa z jeho
auta. Na príkaz členov hliadky
MsP hudbu vypol a opustil vo-
zidlo, ale blokovej pokute sa
nevyhol. 

12. novembra o 17:56 h ob-
čan M. Z. pod vplyvom alkoho-
lu znepríjemňoval život svojej
manželke a vulgárne jej nadá-
val. Od MsP dostal za to bloko-
vú pokutu. O 21:43 h hliadku
MsP telefonicky znovu privolali.
O vyčíňaní nespratného man-
žela sme oboznámili aj hliadku
OOPZ, ktorá prípad prevzala. 

13. novembra o 14:08
hod. mal chovateľ J. J. voľne
pustené stádo oviec, ktoré sa
páslo na pridomových záhra-
dách. Keďže odmietol zaplatiť
blokovú pokutu, vec sme od-
stúpili Obvodnému úradu na
správne konanie.

Pokračovanie na 10. strane.

Zo zápisníka Mestskej polície
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OZNÁMENIE
O ZAČATÍ 

ÚZEMNÉHO KONANIA
Dňa 28. 8. 2008 podala spoloč-

nosť REMING CONSULT, a.s., za-
stupujúca ŽELEZNICE Slovenskej
republiky (ŽSR) návrh na Mesto Lip-
tovský Mikuláš o vydanie územného
rozhodnutia líniovej stavby „Moder-
nizácia železničnej trate Žilina –
Košice, úsek trate Liptovský Mi-
kuláš – Poprad – Tatry (mimo)“
v katastrálnom území: Gálovany, Be-
nice, Palúdzka, Liptovský Mikuláš,
Ploštín, Okoličné, Závažná Poruba,
Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtú-
reň, Liptovský Hrádok, Liptovská
Porúbka, Kráľova Lehota, Hybe, Vý-
chodná, Važec, Štrba, Lučivná, Svit,
Batizovce, Veľká a Poprad. 

Mesto Liptovský Mikuláš oz-
namuje začatie územného kona-
nia dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a súčasne na-
riaďuje na prerokovanie návrhu
ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň: 

18. 12. 2008 o 9. h so zrazom
pozvaných v zasadačke MsÚ Lip-
tovský Hrádok

pre kú. L .Hrádok, Kráľova Le-
hota, L. Porúbka, L. Ján, Podtureň

19. 12. 2008 o 10. h so zra-
zom pozvaných v malej zasadačke
MsÚ Liptovský Mikuláš

pre k.ú. Uhorská Ves, Závažná
Poruba, L. Mikuláš, Paludzka, Gálo-
vany, Benice, Ploštín, Okoličné

17. 12. 2008 o 9. h so zrazom
pozvaných v zasadačke MsÚ Svit

pre k.ú. Poprad, Svit, Štrba, Lu-
čivná, Batizovce, Veľká

17. 12. 2008 o 14. h so zra-
zom pozvaných v zasadačke Obc.Ú.
Važec

pre k.ú. Východná, Važec, Hybe
Do podkladov rozhodnutia je

možné nahliadnuť na MsÚ Liptov-
ský Mikuláš počas stránkových dní:
pondelok, streda, piatok v čase od
8. do 11. h a od 13. do 15. h (4. po-
schodie č. dverí 404) a pri ústnom
pojednávaní.

Účastníci konania môžu uplatniť
svoje námietky a pripomienky naj-
neskôr pri tomto pojednávaní, inak
k nim v zmysle § 36 odst. 1 staveb-
ného zákona n e b u d e prihliadnu-
té. 

V prípade, že sa niektorý
z účastníkov konania, resp. ich zá-
konní zástupcovia a opatrovníci ne-
chajú zastupovať, predloží jeho zá-
stupca písomne plnú moc alebo
bude plnomocenstvo vyhlásené do
zápisnice. 

Ing. Alena VINČUROVÁ, 
vedúca odboru ÚR, SP a ŽP

Register obnovenej 
evidencie pozemkov

Mesto Liptovský Mikuláš na
podnet Správy katastra Liptovský
Mikuláš Katastrálneho úradu v Žili-
ne oznamuje, že v katastrálnom
území Liptovský Mikuláš sa za-
čalo konanie o obnove eviden-
cie niektorých pozemkov a práv-
nych vzťahov k nim. 

V konaní sa zisťujú dostupné
údaje o pozemkoch a právnych
vzťahoch k nim, vymedzené vlast-
níckymi vzťahmi alebo držbou, ktoré
nie sú v katastri evidované alebo sú
evidované neúplne. Po ich zistení
sa zostavuje a schvaľuje „Register
obnovenej evidencie pozemkov“
(ďalej len ROEP ).

Pre zhromažďovanie a posu-
dzovanie údajov a podkladov na zo-
stavenie „návrhu REOP“ je zriadená
komisia pre obnovu evidencie
pozemkov a právnych vzťahov
k nim, ktorej vlastníci , nájomcovia
a užívatelia dotknutých pozemkov
upresňujú údaje a predkladajú listi-
ny o pozemkoch a právnych vzťa-
hoch k nim, ktoré sú im známe. 

Údaje  a listiny k spracovaniu
„návrhu ROEP“ bude komisia prijí-
mať v budove mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši, 2. poscho-
die, číslo dverí 203, 

vždy v stredu od 13. do 1630 h
do 28. februára 2010.

Po tomto termíne sa na základe
spracovaného „návrhu ROEP“ do-
ručia výpisy účastníkom registra,
ktorých miesto trvalého pobytu je
známe a zároveň spracovaný „návrh
ROEP“ bude k dispozícii na mest-
skom úrade v Liptovskom Mikuláši
k verejnému nahliadnutiu, s mož-
nosťou podať proti nemu námietky.

Námietky proti „návrhu ROEP“
a podania k návrhu na vydanie roz-
hodnutia o nadobudnutí vlastníctva
k pozemkom vydržaním podľa §11
ods. 1 zákona 180/1995 Z.z. bude
komisia prijímať v budove mestské-
ho úradu v Liptovskom Mikuláši, 2.
poschodie, číslo dverí 203, 

vždy v stredu od 13. do 1630 h
do 28. februára 2011.

Účastníci konania sa poučujú
o možnosti podať návrh na vydanie
rozhodnutia o nadobudnutí vlast-
níctva k pozemkom vydržaním pod-
ľa § 11 ods.1 zákona, a to aj dedi-
čom oprávneného držiteľa. Návrh
možno podať len na účely tohto ko-
nania a najneskôr s podaním námie-
tok proti výpisu z návrhu registra ob-
novenej evidencie pozemkov.

Ing. Danuša Perončíková

Sme na začiatku
predvianočného ob-
dobia. S čím prichá-
dza O2 na predvia-
nočný trh? 

JŠ: Naša ponuka
O2 Fér je jednodu-
chá, férová a výhodná
a je úplne jedno, či
počas Vianoc, alebo
v inom ročnom obdo-
bí. Sľúbili sme zákazníkom, že
O2 Fér bude stálou ponukou.
Preto ju nebudeme dopĺňať
žiadnymi neprehľadnými, zloži-
tými a krátkodobými akciami.
O2 Fér v sebe spája jednodu-
chosť, férovosť a výhodnú cenu
za volania a esemesky. Je to
skrátka skvelý vianočný darček

V čom je O2 Fér iné, než
bežné volacie programy?

JŠ: Od zákazníkov vieme, že
chcú od mobilného operátora
férovosť, jednoduchosť a lepšie
ceny. Presne to mu teraz ponú-
kame. Keď voláte menej, mali
by ste aj platiť menej. To je O2
Fér.

Hovoríte, že ponuka O2
Fér je jednoduchá. Čo to pre
zákazníka znamená?

JŠ: Pri O2 Fér zákazníkovi
stačí, aby si pamätal iba dve čís-
la. 4 Sk za minútu volania a 2
SK za esemesku. To je všetko.
Cena volaní aj esmesiek pritom
platí do všetkých mobilných sie-
tí na Slovensku. 

Ostatní slovenskí operá-
tori tvrdia, že volanie cez
deň musí byť drahšie, než
volanie v noci alebo cez ví-
kendy. Je to naozaj tak?

JŠ: V O2 je jedno,
kedy voláte, či cez
deň, ráno alebo ve-
čer, cez pracovný
týždeň alebo cez ví-
kend. Cena zostáva
stále rovnaká. Žiadna
viazanosť, žiadne
chytáky. Je to jedno-
duché a výhodné.
Navyše, už po tretej

minúte voláte do siete O2 Slo-
vakia úplne zadarmo.

Čoraz viac ľudí má obavy
z finančnej krízy. Rozmýšľajú,
ako by znížili svoje pravidel-
né mesačné výdavky. Čo by
ste im poradili vy?

JŠ: Moja rada je jednodu-
chá: Neviazať sa dopredu a vy-
brať si taký volací program, pri
ktorom zaplatíte len za to, čo
naozaj prevoláte. Treba si uve-
domiť, že pri kúpe tzv. „akciové-
ho paušálu“ podpisuje zákazník
dodatok k zmluve. V ňom sa za-
väzuje platiť operátorovi každý
mesiac pevnú sumu, a to nieke-
dy až po dobu dvoch rokov.
Tento výdavok sa nezníži ani vte-
dy, keď zákazník neprevolá mi-
núty zahrnuté v paušáli. Naša
ponuka O2 Fér je iná. Žiadne
mesačné poplatky a žiadna via-
zanosť – zákazník zaplatí len za
to, čo prevolá. Keď zákazník
prevolá menej, zaplatí menej.

Kde nájdu naši čitatelia
podrobné informácie o ponu-
ke O2 pre zákazníkov?

JŠ: Všetky informácie o aktu-
álnej ponuke pre našich zákaz-
níkov je možné získať v najbliž-
šej predajni alebo na interneto-
vej stránke www.sk.o2.com.

O2 Fér 
rozhovor s Jurajom Šedivým 

Dokončenie z 9. strany.

14. novembra o 01:13
hod. občan O. Z. v byte rušil
nočný pokoj, za čo mu hliadka
MsP vypísala blok na pokutu,
ktorú nebol ochotný zaplatiť
na mieste. 

20. novembra o 08:01 h
na základe telefonického oz-
namu občanov prišla hliadka
MsP na Kláštornú ulicu, kde
doposiaľ neznámy páchateľ
zakopal uhynutého psa. Na
miesto sme privolali pracovní-
kov VPS, ktorí uhynuté zviera
vykopali a odviezli do kafilérie.
Vec sme odovzdali príslušné-

mu orgánu na správne kona-
nie. 

21. novembra o 08:00
hod. na Björnsonovej ulici ob-
čan A. K. spaľoval stavebný
odpad, za čo sme mu udelili
blokovú pokutu.

23. novembra o 04:50 h
sa občan M. Z. dopustil voči
verejnému činiteľovi – prísluš-
níkovi MsP – počas výkonu
jeho služby hrubej neslušnos-
ti a vulgárne mu nadával. Prí-
pad sme odovzdali príslušné-
mu orgánu na správne kona-
nie.

JUDr. Jaroslav Tomčík,
MsP Liptovský Mikuláš

Zo zápisníka Mestskej polície
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NEDE¼A

PONDELOK

UTOROK

STREDA

SOBOTA

PIATOK

Komédia o slovenskej mafii, ktorá poteší najmä vyznávaèov
èistého nepolitického humoru. Autori si odvá nym spôso-
bom u�ahujú z ostrých chlapcov z podsvetia. Predstavenie
má oddychový charakter a s¾ubuje 2 hodiny zábavy

Zábava, sú�a e, program s Mikulášom pre verejnos�

Ján Jakub Ryba: èeská vianoèná omša Hej mistøe!

Vyu ite vianoèné chvíle na oddych a relax u nás

Discotéka v reštaurácii Mexico Hall pre všetkých

Najväèšia Silvestrovská párty na Liptove

Aj tento rok spolu privítame Nový rok na námestí

Príïte sa pozrie� na krátky francúzsky film “Znášanliví,
neznášanliví”. Bude hos� aj diskusia

DFS Cindruška a D¼H ZUŠ Lipt. Hrádok

Èo nám prinesie Miro pod stromèek?... Prekvapenie?

Meditácia

Seminár ku knihe s úèas�ou autoriek

Predstavenie divadelného súboru

Moderný scénický tanec v spoloènom predstavení iakov
dvoch dru obných škôl ZUŠ L. Mikuláš a ZUŠ Kromìøí

Lipt. Mikuláš - Košice

Úèinkuje gospelová hudobná skupina JOCARA

Meditaèné centrum Nám. oslobodite¾ov 18,00 h

Dom fotografie 14,00 - 15,30 h

Galéria P.M. Bohúòa 16,30 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 16,30 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Evanjelický toleranèný kostol

Dom kultúry - klubová scéna 16,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 10,00 h

SPOLOÈNÁ VEDENÁ MEDITÁCIA

¼UDIA STROMOV - THREE PEOPLE

DIVADELNÝ SÚBOR KUK

STRETNUTIE

MAJSTROVSKÉ ZÁPASY ,,A" MU STVA MHK 32

II. ADVENTNÝ KONCERT

FURFUR ET MORTALIS

KRAJINA SLNKA
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16.9.-
19.12.

24.11.-
14.12.
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STREDA

ŠTVRTOK

NEDE¼A  

PONDELOK

UTOROK

STREDA

PONDELOK

ŠTVRTOK

PIATOK

ŠTVRTOK

- SOBOTA

NEDE¼A

UTOROK

SOBOTA

SOBOTA

UTOROK

PIATOK

NEDE¼A

STREDA

DECEMBER 2008
PREHLAD PODUJATÍ

,

Príjemná predvianoèná atmosféra, bohatý kult.program

Vianoèný veèer v kaštieli, koledovanie, peèenie oblátok...

Viac info na www.tatralandia.sk

Viac info na www.tatralandia.sk/region.pdf

Kabaretné a taneèné vystúpenia, región 50% z¾ava

Zábavný program, sú�a e pre deti, región 50% z¾ava

Príïte si po sladký mikulášsky darèek

Interná prednáška

Predvianoèný koncert komorného dua

Bábkové divadlo na rázcestí z B. Bystrice

Príïte si k nám oddýchnu� a vyrobi� nieèo milé

Príïte si u i� mierne neviazanú zábavu...

Hos�ami diskusnej relácie budú vrcholní predstavitelia
slovenských cirkví a reè bude o Vianociach ako takých

Prineste najoriginálnejšiu bosorku do Tatralandie

Námestie oslobodite¾ov

Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline 14,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Western City Šikluv Mlýn 19,30 - 20,00 h

Western City Šikluv Mlýn 16,00 - 18,30 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Western City Šikluv Mlýn 14,30 - 18,00 h

Gotický kostol sv. Petra z Alkantary v Okoliènom 16,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Western City Šikluv Mlýn 20,00 - 24,00 h

Western City Šikluv Mlýn 18,00 - 04,00 h

Námestie oslobodite¾ov 22,00 h

Western City Šikluv Mlýn 9,30 - 11,30 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 17,00 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Zábava, sú�a e, program s Mikulášom pre deti zo škôl

Lipt. Mikuláš - Zvolen

Lipt. Mikuláš - Skalica

Rozlúète sa zo starým rokom v Tatralandii!

Lipt. Mikuláš - Trenèín

Meditaèné centrum Nám. oslobodite¾ov 18,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

Galéria P.M. Bohúòa 10,00 a 13,00 h

Dom kultúry 15,30 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 10,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 16,00 h

Nádvorie Èierneho orla 16,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

MIKULÁŠSKY JARMOK

VIANOCE V LIPTOVE

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

REGIONÁLNA AKCIA

CABARET

VIANOCE PRE DETI

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA ZÁBAVY

MIKULÁŠ VO WESTERN CITY

MAJSTROVSKÉ ZÁPASY ,,A" MU STVA MHK 32

MAJSTROVSKÉ ZÁPASY ,,A" MU STVA MHK 32

SILVESTROVSKÁ BLÁZNIVÁ JAZDA

MAJSTROVSKÉ ZÁPASY ,,A" MU STVA MHK 32

SÚCIT A MÚDROS�

PREDVIANOÈNÝ KOMORNÝ KONCERT VÁ NEJ HUDBY

BUBÁCKA ROZPRÁVKA

DECEMBROVÉ TVORIVÉ DIELNE

THE RANGERS - EROTICKÁ SHOW PRE DÁMY

STOLOVANIE S... TENTORAZ S VIANOCAMI

BOSORKY V AKCII

MAFIÁNSKE HISTORKY 1 ALEBO ENGLISH IS
EASY CSABA IS DEAT

MIKULÁŠ VO WESTERN CITY

IV. ADVENTNÝ KONCERT

VIANOCE V TATRALANDII

DISCO

SILVESTER SHOW 2008

SILVESTER 2008

KLUB JEDEN SVET

BETLEHEMSKÁ HVIEZDA - IVÝ BETLEHEM

MIM SHOW

Divadlo poézie v podaní iakov LDO ZUŠ L. Mikuláš

Prehliadka interpretaèného prejavu rómskych detí Komponovaný program pri 80. výroèí narodenia M. Rúfusa

Vianoèná hostina pre vtáèky v Maroškovej záhrade

Interná prednáška Juraj Turek

Galéria P.M. Bohúòa 16,00 h

Rázusovie dom

Meditaèné centrum Nám. oslobodite¾ov 18,00 h

III. ADVENTNÝ KONCERT

VTÁÈIE VIANOCE

BÓDDHIÈITA

220.- (7,30€)
170.- (5,64€)

200.- (6,64€)
150.- (4,98€)

30.- (1,00€)

80.- (2,66€)

70.- (2,32€) 
60.- (1,99€)

70.- (2,32€) 
60.- (1,99€)

70.- (2,32€) 
60.- (1,99€)

70.- (2,32€) 
60.- (1,99€)

100.- (3,32€)
  50.- (1,66€)

120.- (3,98€)
  50.- (1,66€)

180.- (5,97€)
  90.- (2,99€)

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

deti
50.- (1,66€)

120.- (3,98€)

WESTERN
CITY

ŠIKLUV
MLÝN

WESTERN
CITY

ŠIKLUV
MLÝN

WESTERN
CITY

ŠIKLUV
MLÝN

WESTERN
CITY

ŠIKLUV
MLÝN

WESTERN
CITY

ŠIKLUV
MLÝN

WESTERN
CITY

ŠIKLUV
MLÝN
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KINO NICOLAUS

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

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

Uká ky ¾udových remesiel vianoèných ozdôb. Dajte si vyrobi�
darèek alebo si ho zhotovte sami za pomoci remeselníkov

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

Výstava priblí i nerastné druhy i raritné slovenské minerály

Najzaujímavejšie kalendáre od slovenských vydavate¾ov

6. roèník medzinárodnej prehliadky výtvarných prác s prírod-
ným motívom detí z mentálnym postihnutím

Výstava o mikulášskom garbiarovi

Výstava fotografí s úèas�ou autoriek Sanni Seppo a Ritva K.
Za úèasti prvého tajomníka Ambasády Fínskej republiky v SR

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

Centrum Kolomana Sokola

Galéria P. M. Bohúòa

SMOPAJ ul. Školská

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

Tvorivá dielòa pre verejnos� zameraná na ma¾bu vitrá ovými 
farbami na sklo, misu alebo zrkadlo

Tvorivá dielòa s výrobou antibubáckych strašidielok

Historické pozadie politického vystúpenia slov. národa 

HRA NA DIVADLO

¼UDIA STROMOV - TREE PEOPLE

PETER HUBKA

VLADIMÍR PRECLÍK

MA¼OVANIE NA SKLO

BUBÁCKA ROZPRÁVKA

REMESELNÍCKE VARIÁCIE - ADVENT 2008

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.-

180.-

180.-

Vstup vo¾ný

30.-
15.-

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.-

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

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

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

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

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

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

PO¼OVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE

MÁJ ROKU OSEMNÁSTEHO...

KOLOMAN SOKOL
ATELIÉR KABURABA

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPT. MIKULÁŠ
MIKULÁŠSKA MUÈIAREÒ

TATRÍN A IADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA

RÁZUSOVIE DOM

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

PRVENSTVÁ NERASTNEJ RÍŠE

NAJKRAJŠIE KALENDÁRE SLOVENSKA

PRÍRODA NAŠIMI OÈAMI VI.

1.5. - 31.12.

16.10. - 15.1. 2009

11.12. - 12.1. 2009

11.12. - 12.1. 2009

4.12. - 28.2.

4.12. - 28.2. 2009

8.10. - 31.1. 2009

1,00 €
0,50 €

5,97 €

5,97 €

1,00 €
0,50 €

1,00 €
0,50 €

0,33 €
0,17 €

0,50 €
0,17 €

0,50 €
0,17 €

0,33 €
0,17 €

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

11.12. - 12.2. 2009

9.12. o 15,30 h

11.12. o 9,00 a 11,00 h

9.12. 11,00 - 18,00 h / 10.12. 8,00 - 16,00 h

30.-
15.-

TVORIVÉ DIELNE

15

15

15

12

12

7

12

15

15

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

Letný hit spred dvoch rokov netreba bli šie predstavova�. Zdomácneného grizlyho
Booga vtedy presvedèil ukecaný jeleò Eliot, aby zanechal domáce pohodlie a okú-
sil skutoèný ivot v divoèine. Ako si budú naši hrdinovia poèína� v lese ïalej?

Po prvýkrát prichádza James Bond s priamym pokraèovaním a zaèína o pár náboj-
níc neskôr, ako skonèilo Casino Royale. Telo Vesper Lyndovej ešte nevychladlo a
elitný agent jej velièenstva s povolením zabíja� u vyrá a  za pomstou, ktorá chutí
aj za tepla. Èasy sa menia a s nimi aj klasickí filmoví hrdinovia.

V roku 1943 bol v Katynskom lese odhalený masový hrob nieko¾kých stoviek po¾s-
kých dôstojníkov a inteligencie. Hoci tento bezprecedentný èin niesol jasný rukopis
sovietskej NKVD, celé roky komunistická propaganda z neho obviòovala nemeckú
armádu. Tejto tabuizovanej téme dejín sa koneène dostalo fimového spracovania. 

Po bezmála štyridsiatich rokoch sa do našich kín dostáva film, ktorý sme pre otvo-
rené sexuálne scény a pasá e  s drogovou tematikou nesmeli vidie�. Dnes je to u
klasické dielo Michelangela Antonioniho o konfrontaènom stretnutí rôznych generá-
cií a ivotných hodnôt vo vtedajšej západnej spoloènosti.

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

Tined erka Agáta nemá dospievanie jednoduché. Po tom, ako sa jej slobodnej mat-
ke zrútil svet a prišla o prácu aj strechu nad hlavou, obe sa s�ahujú do sociálnej
ubytovne. Tu objavuje spolu s miestnou bandou zakázaný svet sídliska. Za íva ná-
silie, strach, ale aj oslobodzujúci pocit i vota bez zodpovednosti.

Chcela spozna� otca, ktorý by ju doviedol k oltáru a o ktorého identite a  doposia¾ 
nevedela. Ale èo ak sú na tento post a traja kandidáti? Niet lepšieho riešenia, ako
všetkých tajne pozva� na vlastnú svadbu. Ked e  jej mierne trhnutá matka nemá o 
príchode troch svojich hriechov z mladosti ani tušenia, bude veselo aj bez svadby...

Zatia¾ èo ona “ ena z domácnosti” je zlomená zo záletného man ela a drzej dcéry , on 
“renomovaný chirurg” bolestne nesie neèakanú stratu pacienta. Ka dý z nich h¾adá 
útechu a jediný magický víkend v nich prebudí emócie, ktoré úplne zmenia ich ivoty ... 
Na ostrie skalpela vykalkulovaná sentimentálna melodráma (nielen) pre rozvedené.

Aká bola v skutoènosti Al beta Báthoryová? Naozaj bola najväèšou vra edkyòou
svojej doby, alebo sa iba stala obe�ou intríg grófa Thurzu a ¾udí, ktorí tú ili po jej
majetku? ivot a doba grófky Báthoryovej, zbavená klebiet a prekrútených legiend,
v historickom ve¾kofilme Juraja Jakubiska. 

Zverinec vo vesmíre nie je síce nièím novým, ale tentoraz sa na hviezdnu misiu
chystá celá opièia výprava, aby svojimi odvá nymi kúskami pobavila najmenšie
publikum. Veï v beztia ovom stave sa dá neuverite¾ne blbnú�! Animovaná planéta
opíc, plná zelenomodrých obyvate¾ov, sa má na èo teši�!

V duchu rodovej obyèaje bola predaná do man e lstva. Tú bou mladej eny však 
bolo zahra� raz na cisárskom dvore. Jej zdanlivo priamoèiaru cestu však skompli-
kuje láska. ivotné ciele si vy adujú obete... Hudobno-historický film Dušana Rapo-
ša o búrlivom ivote prvej známej primášky, ktorá ila v 18. Storoèí na Gemeri.

1. - 2.12. (pondelok, utorok) - 18.00, 20.00 h
Vstupné: 90.- Sk (2,99 €), v pondelok: 70.- Sk (2,32 €)

18. - 23.12. (štvrtok a utorok) 25. - 30.12. (štvrtok a utorok)
: 17.00, 18.30 h / : 16.30 h / : 14.30 h

Vstupné: 80.- Sk (2,66 €) (èeská verzia)
18. - 21.12. 22. - 23.12. 25. - 30.12.

18. - 21.12. (štvrtok a nede¾a) - 20.00 h
Vstupné: 95.- Sk (3.15 €)

22.12. (pondelok) - 18.00 h
Vstupné: 85.- Sk (2,82 €), èlenovia FK: 60.- Sk (1,99 €)

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

23.12. 
31.12.

(utorok) - 18.00, 20.00 h / 25. - 30.12. (štvrtok a  uto rok) - 16.00, 18.00 h
 (streda) - 16.00 h. 

Vstupné: 100.- Sk (3,32 €), v stredu 31.12.: 80.- Sk (2,66 €)
Na 31.12. vstupenky mo né zakúpi� len v predpredaji! Dòa 31.12. sa vstupenky predáva� nebudú!

25. - 30.12. (štvrtok a utorok) - 20.00 h
Vstupné: 80.- Sk (2,66 €)

3. - 8.12. (streda a pondelok) - 18.30 h / streda a štvrtok aj o 20.00 h
Vstupné: 80.- Sk (2,66 €), v pondelok 65.- Sk (2,16 €)

5. - 10.12. (piatok a streda) - 20.00 h
Vstupné: 90.- Sk (2,99 €)

11. - 15.12. (štvrtok a pondelok) - 20.00 h / štvrtok a pondelok aj o 17.30 h
Vstupné: 85.- Sk (2,82 €), v pondelok 65.- Sk (2,16 €)

12. - 14.12. (piatok a nede¾a) - 18.00 h
Vstupné: 80.- Sk (2,66 €) (èeská verzia)

16. - 17.12. (streda, štvrtok) - 17.30, 20.00 h
Vstupné: 90.- Sk (2,99 €)

MADAGASKAR 2 - vo¾né pokraèovanie animovaného hitu!

LOVECKÁ SEZÓNA 2 - vo¾né pokraèovanie animovaného hitu!

QUANTUM OF SOLACE

KATYÒ

ZABRISKIE POINT

HIGH SCHOOL MUSICAL 3: POSLEDNÝ ROK

MALÉ OSLAVY

MAMMA MIA!

NOCI V RODANTHE

BATHORY

VESMÍRNI OPIÈIACI

CINKA PANNA

(dabing)

 (dabing)
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