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Vážení spoluobčania,
starý rok sa neúprosne blíži ku koncu a zhon

všedných dní už čoskoro nahradí pokoj sviatkov.
V takýchto dňoch si pripomíname posolstvo
Vianoc a aspoň v tieto chvíle sa ho pokúšame
všetci naplniť. Stávame sa súdržnejší, solidár-
nejší. Niektorí sa po dlhšom odlúčení stretávame
s celou rodinou, ďalší za každodenné stretnutia
s ňou intenzívnejšie ďakujeme. Vo Vianociach
hľadáme únik z kolobehu rutiny a spoločníkom

sa nám stáva štedrosť a láska. Blížiaci sa koniec
roka v nás poväčšine vyvoláva prehodnotenie už
uplynulého obdobia. Bilancujeme, analyzujeme
a výsledky či už v práci alebo súkromí nás niek-
torých potešia, iní si povedia, že to už nabudúce
musí byť lepšie. Za seba môžem skonštatovať, že
je mnoho udalostí, ktorých prítomnosť v mojom
živote ma naozaj potešila. Podarilo sa nám spo-
lu so spolupracovníkmi z mestského úradu opäť
naplniť predstavy a predsavzatia, ktorým sme sa
zaviazali. Spokojnosť z dobre vykonanej práce

nás poháňa vpred a je nám počas týchto sviat-
kov najväčšou odmenou. Verím, že takáto spo-
kojnosť a zadosťučinenie, ale aj pokora, budú
v posledné dni v tomto roku zalievať aj vaše
srdcia.

Váš primátor

Foto: G. Lipták
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Sme opäť o krok bližšie k vý-
stavbe cyklochodníka v Liptov-
skom Mikuláši. Dlhý bude cez
štyri kilometre a trasa povedie
od križovatky pri hoteli Jánošík
popri hrádzi Váhu a Smrečianky
až do Okoličného.

„Už dva roky sa týmto problé-
mom zaoberá riadiaci výbor pro-
jektov, ktorý zasadá každé dva
týždne. Proces prípravy cyklo-
chodníka je zdĺhavý. Napriek
tomu sme územné rozhodnutie
na jeho stavbu získali už na po-
lovicu trasy. Na zvyšnej časti
ešte vysporiadavame pozemky,
pričom 85 percent z nich už
môže mesto využívať,“ priblížil
primátor Ján Blcháč.

Na celej trase je asi 20 zná-
mych vlastníkov pozemkov a vy-
skytujú sa aj zatiaľ ešte neznámi
majitelia. To je dôvod, prečo sa
zdržiava proces získavania sta-
vebného povolenia na zvyšnú
časť cyklochodníka. „Ide o ma-
jetkoprávne problémy, ktoré

nám termín začatia prác odďa-
ľujú. Prvých cyklistov by sme
naň však chceli pustiť už v prie-
behu budúceho roku,“ prezradil
Ľubomír Hán z odboru dopravy
a verejných priestranstiev v Lip-
tovskom Mikuláši.

Chodník pre cyklistov budú
využívať prevažne obyvatelia
Podbrezín, Nábrežia a Palú-
dzky. Určený bude pre cyklistov
či korčuliarov na rekreačné úče-
ly. Krásnu scenériu trasy si
v zime určite obľúbia aj bežkári.
Riešením bude aj pre ľudí, ktorí
využívajú bicykel ako prostrie-
dok na prepravu do práce
a boja sa použiť trasu popri hlav-
nom cestnom ťahu cez mesto.
Projektovú dokumentáciu na
jeho výstavbu financovala radni-
ca z fondov Európskej únie. Eu-
rofondy by chcelo mesto využiť
aj na realizáciu výstavby. Samo-
správa predpokladá náklady na
výstavbu vo výške milión eur.

lm.

Zabezpečiť mládeži vhodné
podmienky pre trávenie voľného
času a skvalitniť proces výučby
telesnej výchovy majú dve nové
športové centrá v L. Mikuláši.
Mesto ukončilo ich výstavbu
v areáloch ZŠ Janka Kráľa na

Podbrezinách a na ulici Česko-
slovenskej brigády. 

„Moderné ihriská majú pri-
spieť k rozvoju kreativity, komu-
nikácie a vzájomnej empatie na-
šich občanov, ktorí sa tu budú
stretávať. Výstavbou sme skvalit-
nili podmienky na výučbu teles-
nej výchovy na liptovskomiku-
lášskych školách. Verím, že tieto
športoviská naši občania naplno
využijú. Veď len základné
a stredné školy v ich blízkosti na-

vštevuje takmer 2 500 žiakov,“
povedal primátor Blcháč počas
odovzdávania ihrísk do užívania.

Výstavba prispieva k zmyslu-
plnému tráveniu voľného času
mládeže na najväčšom liptov-
skomikulášskom sídlisku

i v centre mesta. Športovisko na
Podbrezinách má rozlohu viac
ako 2700 štvorcových metrov.
Tvorí ho multifunkčné ihrisko na
volejbal a tenis, futbalová plo-
cha a plocha pre skok do výšky.
Na svoje si prídu aj atléti, ktorým
je k dispozícii dráha s dĺžkou
100 m. Na novom športovisku
v areáli ZŠ na ulici Českosloven-
skej brigády si nájdu svoj prie-
stor volejbalisti, tenisti, nohejba-
listi a basketbalisti. 

Nové športoviská prispejú k rozvoju mládeže

Bližšie k výstavbe cyklochodníka

Do užívania ich verejnosti za-
čiatkom novembra odovzdal pri-
mátor Ján Blcháč spolu s veľvy-
slankyňou Nórskeho kráľovstva
Trine Skymoen.

„My, Nóri, radi hovoríme, že
sme sa narodili s lyžami na no-
hách, a tak, ako my máme túž-
bu lyžovať, všimla som si, že vy
Slováci máte radi futbal. Vám
Liptákom k jeho rozvoju bude
slúžiť toto nové ihrisko. Nórsko
závidí Slovákom, že sa kvalifiko-
vali na majstrovstvách sveta, čo
sa nám nepodarilo,“ povedala
veľvyslankyňa. 

Otvorením ihrísk pre verej-
nosť odštartovalo mesto osveto-
vú kampaň Športuj a nedroguj,
ktorá má motivovať mladých ľudí
k športovým aktivitám. Podľa
slov primá-
tora radni-
ca takto
dáva dôraz
na zvýšenie
kvality živo-
ta mladšej
generácie.
„ C i e ľ o m
projektu nie
je len re-
konštrukcia
ihrísk, ale
hlavne pre-
vencia dro-
govej závi-
slosti miku-
lášskej mládeže. Našim deťom
takto poskytneme možnosť trá-
viť svoj voľný čas zmysluplnejšie
prostredníctvom rozvíjania špor-
tových aktivít. Chceme čo naj-
viac eliminovať riziká spojené so
vznikom sociálno-patologických
javov,“ priblížil primátor.

Ihriská sú určené predovšet-
kým pre deti a mládež. Prístup-
né však budú aj širokej verej-

nosti, užívať ich bude aj Cen-
trum voľného času v L. Mikuláši.
Multifunkčné plochy sú oplote-
né a osvetlené. Z bezpečnost-
ných dôvodov budú nepretržite
monitorované kamerovým sys-
témom mestskej polície. 

Stavebné práce na ihriskách
trvali tri mesiace. Finančné pro-
striedky vo výške 422 000 eur
získala radnica z Nórskeho me-
chanizmu, Finančného mecha-
nizmu EHP a štátneho rozpoč-
tu. 

„Aj keď to bola len malá
čiastka peňazí, malé peniaze
môžu urobiť veľký zázrak. Ihris-
ko môže mať veľký efekt v živo-
toch mladých ľudí, ktorí ho budú
užívať,“ uzavrela veľvyslankyňa
Trine Skymoen. 

Mesto zorganizovalo počas
slávnostného programu v špor-
tovom centre na Podbrezinách
športové hry pre mládež. V rám-
ci projektu Športové centrá mlá-
deže pre mimoškolské aktivity
zakúpila miestna samospráva
pre všetky školy v L. Mikuláši 35
lôpt na futbal, basketbal a volej-
bal.

red.

Jednou z tém, o ktorých roko-
vala vláda SR na schôdzi v Popra-
de, bola aj podpora klastrov ces-
tovného ruchu v Žilinskom samo-
správnom kraji. Klaster Liptov,
ktorý už takmer dva roky úspešne
pôsobí v našom regióne, pred-
stavil vláde primátor Ján Blcháč.

„Som rád, že som mohol vlád-
ny kabinet bližšie informovať
o cieľoch, pôsobení a výsled-
koch Klastra Liptov. Počas svojho
pôsobenia získalo naše združe-
nie cestovného ruchu na uznaní
vážnosti až do tej miery, že sa
stalo tiež premetom rokovania

vlády, ktorá mu vyjadrila podporu.
Na stretnutí som ja sám tiež vyja-
dril podporné stanovisko k na-
vrhovanému zákonu o cestovnom
ruchu,“ povedal primátor.

Vláda sa na svojom výjazdo-
vom zasadnutí zaoberala súčas-
ným stavom turizmu v našej kraji-
ne. Prerokovala okrem iného in-
formácie o pripravovanom záko-
ne o turizme a prijala aj uznese-
nie, ktoré smeruje k podpore čin-
nosti Klastra Liptov a ďalších
dvoch klastrov pôsobiacich
v Orave a Turci.

lm.

Predmetom rokovania vlády
bol aj Klaster Liptov

Veľvyslankyňa Trine Skymoen (vpravo). Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ



s Albertom
Einsteinom. 

Na akte
slávnostného
odhaľovania
sa zúčastnil aj
majiteľ zrekon-
štruovanej sto-
dolovskej bu-
dovy – Rein
Mikk. „Poďme
oslavovať tento deň z hĺbky na-
šich sŕdc. Prekrížme si prsty,
aby čo nevidieť bola táto budova

plne vybaveným múzeom,“ po-
vedal blízky priateľ majiteľa
domu Madis Kareda. v.
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Je niekoľko
týždňov po ko-
munálnych voľ-
bách a Vy ste si
už určite zanaly-
zovali ich vý-
sledky. Ako tie-
to voľby teda
hodnotíte?

Voľby do za-
stupiteľstva VÚC
boli voľbami
v rámci celého

okresu Liptovský Mikuláš a môžem skonšta-
tovať len základné fakty. V minulom funkč-
nom období mala strana Smer - SD jeden
poslanecký mandát, HZD jeden mandát
a koalície SDKU – DS štyri mandáty.

V tohtoročných voľbách je výsledok
opačný. SDKÚ – DS, KDH stratila dva man-
dáty a strana Smer – SD naopak práve dva
poslanecké mandáty získala. Aj toto po-
tvrdzuje orientáciu nášho regiónu na sociál-
ne a demokratické hodnoty.

Tešíme sa, že aj našou zásluhou bude
mať náš župan Ján Blanár, ktorý bol spome-
dzi všetkých kandidátov v rámci Slovenska
najúspešnejší, našu podporu a lepšiu pozí-
ciu.

Mňa osobne potešila podpora najväčšie-
ho počtu voličov v okrese Liptovský Mikuláš.
Získal som od občanov 5557 hlasov, čo je

o 857 viac ako druhý kandidát v poradí.
Je to o niečo väčší rozdiel, ako sme za-

znamenali počas komunálnych volieb
v meste Liptovský Mikuláš v roku 2006. Na-
vyše som rád, že aj v relatívnom porovnaní
najlepšie ohodnotených kandidátov v rámci
celého kraja mi práve týchto 5557 hlasov
prinieslo tretie miesto z 57 budúcich po-
slancov. Okrem toho mi dali občania najviac
hlasov v takmer polovici z 95 okrskov
v okrese Liptovský Mikuláš, ako aj v samot-
nom meste.

Je podľa mňa dobré, že sa v týchto voľ-
bách zvýšil počet starostov a primátorov me-
dzi poslancami ŽSK. Budúcimi poslancami
budú všetci primátori troch liptovských
miest.

Výsledok ma teší aj napriek tomu, že naši
najvážnejší protikandidáti použili nečestné
metódy ohovárania, šírenia klamstiev
a ovplyvňovania členov okrskových voleb-
ných komisií aj formou priamych návštev
v komisiách. Kandidáti za stranu Smer – SD
sa k takýmto pokleskom neznížili. Som s vý-
sledkami volieb veľmi spokojný a vážim si
každý hlas, ktorý som od spoluobčanov do-
stal. Ďakujem. 

Čo podľa Vás ocenili Vaši voliči pri ta-
komto výsledku?

Za uplynulé tri roky počas môjho pôso-
benia vo funkcii primátora Liptovského Mi-
kuláša a predsedu Združenia miest a obcí

Liptova sa nám spolu so starostami obcí
a primátorom Liptovského Hrádku podarili
viaceré dobré veci. Zriadili sme Centrum
právnej pomoci pre občanov Liptovského
Mikuláša, vzniklo aj Samoobslužné zákaz-
nícke centrum Stredoslovenskej energetiky,
podporili sme rozvoj turizmu prostredníc-
tvom Klastra Liptov a všetky tieto aktivity ob-
čania určite ocenili. Združenie miest a obcí
Liptova sa aj prostredníctvom finančnej
zbierky pričinilo k stabilizácii Liptovskej ne-
mocnice s poliklinikou. Tiež sme vďaka Lip-
tovskej vodárenskej spoločnosti boli úspeš-
ní zatiaľ v troch projektoch na odkanalizova-
nie a čistenie odpadových vôd. Financujú
ich eurofondy a ide o projekty za viac ako
40 miliónov eur.

Aké je Vaše ďalšie posolstvo pre Lip-
tákov?

Naša župa disponuje značnými zdrojmi
v oblasti sociálnych vecí, školstva, kultúry,
zdravotníctva, ciest i regionálneho rozvoja a
cestovného ruchu. Aj z vďaky ku dôvere,
ktorej sa mi dostalo od občanov, budem sa
snažiť získať čo najviac v týchto oblastiach
pre okres Liptovský Mikuláš. Tiež budem
reagovať na podnety, ktoré v priebehu vo-
lebného obdobia od Liptákov dostanem.

Myslím si, že všetci traja budúci poslanci
za Smer – SD podporujú program nášho
staronového župana Juraja Blanára.

red.

Ján Blcháč sa teší dôvere občanov

Zrekonštruovaná pamätná
tabuľa na dome Aurela Stodolu
od 13. novembra pripomína Lip-
tovskomikulášanom ich rodáka
a vedca svetového mena. „Ta-
buľu sme odhalili aj pri príleži-
tosti očakávanej rekonštrukcie
domu Stodolovcov. Je to sym-
bolické práve preto, že tento
rok oslavujeme 150. výročie na-
rodenia Aurela Stodolu. Sme
radi, že sa podarilo práve v tom-
to jubilejnom čase budovu opra-

viť,“ povedala vedúca odboru
stratégie, marketingu a regio-
nálneho rozvoja na mestskom
úrade Darina Bartková.

Pôvodná pamätná tabuľa
bola upevnená na priečelí domu
rodiny Stodolovcov od roku
1959. Na Ulici 1. mája ju dnes
odhalil primátor Ján Blcháč.
„Želám pri tejto príležitosti nám,
rodákom Aurela Stodolu, jasnú
myseľ, veľa fantázie, neutíchajú-
cu túžbu po tvorbe a poznaní,

ktoré sú hnacou turbí-
nou napredovania
jednotlivca, národa
i celého ľudstva,“ po-
vedal Ján Blcháč.

Obytný dom, na
ktorom pribudla pa-
mätná tabuľa, postavi-
li spolu s fabrickými
budovami až po veľ-
kom požiari v roku
1883. 

Aurel Stodola mal
povesť vynikajúceho
konštruktéra. Bol to
fyzik, technik, zakla-
dateľ moderného
strojárstva, objaviteľ
parných a plynových
turbín. Svet ho pozná
aj ako jediného Slová-
ka, ktorý sa priatelil

Pamätná tabuľa na počesť Aurela Stodolu je odhalená

Šesť nových pracovných
miest vznikne v Liptovskom Mi-
kuláši vystavaním separačnej
haly a rozšírením separačného
strediska o novú linku.

„Ich úlohou bude vyseparo-
vať dovezené plasty na číre, ze-
lené, modré a fólie. Tiež budú
triediť papier na triediacej lin-
ke. Štyria zamestnanci budú
podľa projektu z marginalizova-
ných skupín,“ priblížil riaditeľ
Verejnoprospešných služieb
v L. Mikuláši Dušan Grešo.

Zamestnanci budú patriť
pod separačné stredisko, kto-
ré prevádzkujú liptovskomiku-

lášske Verejnoprospešné služ-
by. Prvé dve miesta by mali
vzniknúť už začiatkom januára
2010, zvyšné po vybudovaní
haly. Tú by mali na Podbrezi-
nách vystavať v priebehu budú-
ceho roku. V rámci projektu na
zvýšenie kvality separovaného
zberu pribudne v meste päť
zberných vozidiel, sto zber-
ných nádob a päť veľkokapacit-
ných kontajnerov.

Prostriedky vo výške 2,5 mi-
lióna eur na realizáciu projektu
získalo mesto v septembri
z fondov Európskej únie.

red.

V separačnom stredisku vznikne
šesť pracovných miest

Foto: archív MsÚ

Pred rekonštrukciou Foto: archív MsÚ



20. výročie 17. novembra 1989
v Liptovskom Mikuláši
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Odhalením pamätnej tabu-
le na východnej stene Župné-
ho domu na Námestí oslobo-
diteľov si obyvatelia Liptovské-
ho Mikuláša pripomenuli 20.
výročie Dňa boja za slobodu
a demokraciu.

„Popri slobode a demokra-
cii by mali stáť na pevnom
mieste nášho žitia aj ďalšie
hodnoty, ktoré dotvárajú ich
zmysel. Úcta k človeku, soli-
darita, rovnosť príležitostí,
ochrana života, ústavnosť
a zákonnosť. Súčasné vede-
nie nášho mesta a ja osobne
budem presadzovať, aby obe-
te, ktoré priniesli naši občania
v mene týchto ideálov, nezos-
tali na polceste,“ prisľúbil vo
svojom príhovore zúčastne-
ným primátor Ján Blcháč.

Spomienku výročiu nežnej
revolúcie venoval aj poslanec
Národnej rady SR František
Mikloško. Prostredníctvom
liptovskomikulášskeho primá-
tora odkázal zúčastneným, že
„v novembri 1989 sme boli
všetci na Slovensku jedna
duša, jedno telo. Nesme
v sebe odkaz týchto dní. Som
rád, že po Bratislave, Žiline,

Nitre a Košiciach, aj Liptovský
Mikuláš bude mať pamätnú ta-
buľu, ktorá bude pripomínať
tieto historické chvíle“. Podľa
Mikloška práve toto je to,
čomu biblia hovorí - odovzdá-
vať dedičstvo z pokolenia na

pokolenie. „Toto
je budovanie pa-
mäte ľudí, mes-
ta, národov,“ od -
kázal poslanec.

Podľa nápisu
na tabuli pri prí-
ležitosti 17. no-
vembra ju venu-
jú spomienke na
tento deň všetci
občania mesta
Liptovský Miku-

láš. Modlitbu za slobodu
predniesol pre zúčastnených
evanjelický farár Vladimír Pav-
lík. Pozvanie na oslavy prijal
od primátora Jána Blcháča aj
poslanec Národnej rady SR
Alexander Slafkovský, ktoré-
mu primátor počas slávnosti
ponúkol možnosť predniesť
svoj prejav.

Svojou osobnou účasťou
prišli aktívne podporiť akt od-
haľovania pamätnej tabule aj
mnohí významní hostia ako
Augustín Marián Húska, Bo-
huš Palovič, Ivan Láni, Franti-
šek Kurej, Miroslav Mičuda, či
ďalší zakladajúci členovia Ve-
rejnosti proti násiliu v Liptov-
skom Mikuláši.

Súčasťou podujatia bolo aj
položenie vencov k pamätnej
tabuli Vojenských táborov nú-
tených prác 1948 – 1954
PTP pri príležitosti štvrtého vý-
ročia jej odhalenia.

Nežnú revolúciu 
si pripomenuli aj Mikulášania

Osadenie pamätnej tabule, ktorú 17.
novembra osadili Mikulášski demokrati
na Námestí osloboditeľov, bolo nelegál-
ne. Stavebný úrad v Liptovskom Mikuláši
nevydal do dnešného dňa právoplatné
povolenie na umiestnenie tabule na sú-
kromnej budove v centre mesta.

„Žiadosť na umiestnenie tabule bola
podaná 13. novembra 2009 ako neúpl-
ná, po jej doplnení dňa 18. novembra sta-
vebný úrad oznámil začatie konania v sú-

lade so stavebným zákonom. Nakoľko ani
k dnešnému dňu nebolo vydané právo-
platné rozhodnutie, jej umiestnenie je ne-
legálne,“ povedala vedúca odboru územ-
ného rozhodovanie, stavebného poriad-
ku a štátneho fondu rozvoja a bývania Ale-
na Vinčurová.

Na spomienkovej slávnosti k 20. výro-
čiu Dňa boja za slobodu a demokraciu na
túto skutočnosť upozornil poslanca Ná-
rodnej rady SR A. Slafkovského šéf lip-

tovskomikulášskej radnice Ján Blcháč.
„Sám som sa na odhalení tabule, ktorú
dali vyhotoviť Mikulášski demokrati, ne-
mohol zúčastniť. Svojou účasťou by som
totiž legitimizoval protiprávne konanie,
ktorým bolo umiestnenie tejto tabule bez
vydaného povolenia,“ upozornil primátor.

Stavebný úrad v Liptovskom Mikuláši
vydá povolenie na umiestnenie už osade-
nej tabule v zákonnej lehote.

red.

Mikulášski demokrati odhalili tabuľu protizákonne

Rozhovor s primátorom 
Liptovského Mikuláša 

Jánom Blcháčom.
Ako vnímate fakt, že po-

čas osláv 20. výročia Dňa
boja za slobodu a demo-
kraciu boli v meste Liptov-
ský Mikuláš odhalené dve
pamätné tabule?

Myslím si, že je to úplne
v poriadku. Každá z týchto ta-
búľ má svoj vlastný charakter.
Mesto umiestnilo počas tohto
významného štátneho sviatku
na župný dom oficiálnu tabuľu
za všetkých Liptovskomikulá-
šanov. Tabuľu venovalo mesto
Dňu boja za slobodu a demo-
kraciu všeobecne.

Druhú tabuľu venovali kon-
krétnym aktérom novembro-
vých udalostí príslušníci tej is-
tej skupiny - Mikulášski demo-
krati.

Veľmi ma teší, že akt odha-
lenia pamätnej tabule, ktorú
sme dali vyhotoviť v mene ob-
čanov Liptovského Mikuláša,
podporili svojou aktívnou
účasťou aj mnohí významní
hostia. Pozvanie prijal historik
Augustín Marián Húska, po-

slanec Národnej rady SR Ale-
xander Slafkovský a ďalší za-
kladajúci členovia Verejnosti
proti násiliu v Liptovskom Mi-
kuláši, a to Bohuš Palovič,
Ivan Láni, František Kurej. Zú-
častnil sa napríklad aj Miroslav
Mičuda. Za slobodu a demo-
kraciu sa pomodlil evanjelický
farár Vladimír Pavlík. Podľa
môjho názoru si mesto Liptov-
ský Mikuláš skutočne dôstoj-
ným spôsobom pripomenulo
20. výročie novembrových
udalostí z roku 1989.

Nemyslíte si, že sa touto
aktivitou umiestnenia
dvoch pamätných tabúľ
rozdeľuje mesto?

Odmietam ta-
kýto názor. Použi-
jem vyjadrenie
pani Marianny Kli-
manovej z posled-
ného stretnutia, na
ktorom sme riešili
situáciu osadenia
dvoch tabúľ v mes-
te. Vyjadrila svoju
spokojnosť nad
tým, že v meste
Liptovský Mikuláš
panujú jasné de-

mokratické pomery, keď ve-
denie mesta nemá námietky
na odhalenie aj druhej pamät-
nej tabule pri príležitosti spo-
mienky na november 1989.

Osobne mi je však ľúto, že
naši partneri opäť využili takú-
to udalosť na politikárčenie.
Dúfam, že čoskoro bude ta-
buľa Mikulášskych demokra-
tov zlegalizovaná príslušnými
povoleniami, ktoré sú k jej
umiestneniu nevyhnutné.

Novembrové tabule 
s dvoma charaktermi

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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So svätým Mikulášom sa podarilo pred-
staviteľom liptovskomikulášskej radnice
splniť niekoľkým deťom tajné sny. Priania
plnili organizátori Mikulášskeho jarmoku,
ktorý sa od 3. decembra konal na Námestí
osloboditeľov.

„Želania sme vyberali zo schránky v Mi-
kulášovom domčeku, ktoré tam hádzali deti
už od 2. decembra. Všetky listy sme si poc-
tivo prečítali. Boli skutočne rozmanité. Vy-
brali sme tie najoriginálnejšie a najemotív-
nejšie. Kto by nekúpil vytúženú korytnačku
štvorročnému dievčatku, ktorému zomrel
ocko a samej s mamou jej je smutno. Poda-
rilo sa nám tiež potešiť talentovaného Erika,
ktorému kamaráti vysnívali zaplatenie škol-
ného v základnej umeleckej škole,“ dodala
organizátorka Darina Bartková.

Z viac ako 300 želaní sa tento rok poda-
rilo mestu splniť jedenásť prianí z Mikulášs-
keho domčeka. Mimoriadne finančné miku-
lášske darčeky dalo mesto deviatim rodinám
a Občianskemu združeniu Ostrov nádeje
v krízovom stredisku v Liptovskom Mikuláši.
Rodiny, ktoré dostanú od mesta mikulášs-
kych 150 eur, vyberali pracovníci sociálne-
ho odboru na Mestskom úrade v Liptov-
skom Mikuláši podľa ich sociálneho statusu. 

Minulý rok mesto splnilo deťom počas
Mikulášskeho jarmoku želania v hodnote
viac ako 1400 eur. Mikuláš rozdal hračky,
knihy, korčule či matrac, ktorý vysnívalo
dievčatko pre svoju chorú mamičku. Organi-
zátori plnia detské sny podľa originality či so-
ciálnej situácie, v ktorej sa nachádza rodina.

Tradičný Mikulášsky jarmok sa uskutoč-
ňuje už šieste storočie. Centrum mesta vždy
zaplní vôňa pečených klobások, cukrovej
vaty a krása jarmočných medovníkov. Aj toh-
toročný jarmok priniesol na Námestie oslo-
boditeľov život a vôňu blížiacich sa Vianoc.
Slávnostne ho otvoril primátor Ján Blcháč.

„Opäť medzi nás zavítal náš prajný, lá-
skavý a štedrý patrón – svätý Mikuláš. Ja
vám želám, milí občania, aby nezabudol na
nikoho z vás. Ak v jeho koši nezvýši hmotný
dar, lebo všetky rozdá deťom, vás ostatných
nech obdaruje tým najkrajším ľudským ci-
tom – láskou. A potom nech do vašich sŕdc

zavíta aj spokojnosť, pokoj, mier a prosté
ľudské šťastie,“ zaželal primátor počas otvo-
renia všetkým občanom.

Reorganizáciou stánkov poskytla miest-
na radnica občanom približne 600 miest na
sedenie. Návštevníci si mohli vyberať
z drobností, ktoré ponúkalo viac ako 350
predajných stánkov. Novým usporiadaním
stánkov vzniklo viac miesta a úzke uličky sa
stali priestrannejšími.

„Podujatie sme tento rok technicky vy-
lepšili. Pracovali sme však aj na kvalite pro-
gramu. Na Námestí osloboditeľov zahrali

najlepšie skladby od skupiny Kabát chlapci
z Vestis Kabát revival, zabezpečili sme aj vy-
stúpenie obľúbenej skupiny Ploštín Punk
a Katky Knechtovej,“ priblížila Darina Bart-
ková. lm.

Jedenástim osobnostiam kul-
túrno-spoločenského života
udelil 4. decembra primátor Ján
Blcháč mestské vyznamenania
a ocenenia za rok 2009. Ide
o občanov, ktorí sa významným
spôsobom zaslúžili o rozvoj
a prezentáciu mesta doma i v za-
hraničí.

„Udeľovaním ocenení vzdáva-
me hold ľuďom, ktorí svoju prá-
cu, svoje povolanie, povýšili na
poslanie. Na konanie dobra, kto-
ré adresovali bez rozdielu všet-
kým ľuďom okolo seba,“ priho-
voril sa šéf liptovskomikulášskej
radnice počas slávnostného
udeľovania ocenení.

Za významný podiel na zalo-
žení a rozvoji vojenského vyso-
kého školstva a vojenského vý-
skumu v meste L. Mikuláš získal
čestné občianstvo generálporu-
čík Anton Muržic. Celý svoj život

obetoval pre potreby armády.
Stál pri zrode viacerých dôstoj-
níckych škôl a napokon aj Vojen-
skej vysokej technickej školy v L.
Mikuláši. Presadil pri vojenskej
škole aj štúdium civilného sme-
ru.

Cenu mesta L. Mikuláš získali
dve osobnosti. Vlasta Fialová za
zásluhy o rozvoj modernej gym-
nastiky a výchovu reprezentan-
tiek. Zásluhu má aj na vzornej re-
prezentácii L. Mikuláša na celom
Slovensku či
v medzinárod-
ných súťa-
žiach. Pôsobi-
la ako medzi-
národná roz-
h o d k y ň a .
Dvadsať rokov
rozhodova la
na majstro-
vstvách sveta

a Európy
v modernej gymnastike. Je
zakladateľkou tradičného
Pohára Liptova v modernej
gymnastike. Pavla Petráša
ocenenili za celoživotné die-
lo pri príležitosti 60. výročia
jeho aktívnej činnosti v ob-
lasti výtvarného umenia. Vy-
tvoril viac ako 80 monumen-
tálnych diel, z ktorých je
väčšina dodnes súčasťou

liptovskomikulášskej archi-
tektúry. Je spoluzakladate-
ľom Liptovskej obrazárne
Petra Michala Bohúňa.
V priestoroch bratislavskej
Incheby dlhodobo repre-
zentuje Liptov výstavou Lip-
tovské expresie.

Dlhoročnou prácou pre
rozvoj turistiky a športu si
Oľga Kostková vyslúžila
cenu primátora. Neúnavná
propagátorka krás Liptova a or-

ganizátorka
turistických
podujatí ne-
chýbala pri
organizova-
ní ani jed-
ného špor-
tového po-
dujatia v L.
Mikuláši. 

R ov n a -
ké ocene-

nie si odniesol zo slávnosti aj Jo-
zef Neumann za dlhoročnú prá-
cu pre rozvoj mesta a okresu.
Počas SNP sa aktívne zapojil do
protifašistického odboja. Svojím
životom a prácou v prospech
Liptákov zanechal po sebe stopy
v podobe priehrady L. Mara,
vodnej elektrárne Čierny Váh,
Severoslovenských celulózok
a papierní v Ružomberku. Podie-

ľal sa na výstavbe diaľnice na
území Liptova, najväčších liptov-
skomikulášskych sídlisk, prispel
k bytovej výstavbe na sídlisku Au-
rela Stodolu a na Nábreží 4. ap-
ríla.

O rozvoj lyžovania sa zaslúžil
Jozef Poddaný. Aj tohto preteká-
ra v klasických alpských lyžiar-
skych disciplínach, hráča hádza-
nej a pretekára vo viacbojoch
všestrannosti ocenilo mesto Ce-
nou primátora.

Pamätný dekrét si z rúk šéfa
radnice prevzali Jozef Škorupa,
Jozef Taraba, Ľudmila Štrkolco-
vá, Milan Grešo a Marcela Fe-
riančeková.

„Je to to najkrajšie uznanie,
ktorého sa mi počas života do-
stalo. Veľmi si vážim takéto vzda-
nie úcty nám všetkým za prácu,
ktorú sme vykonali,“ povedal
ocenený J. Škorupa. v.

Svätý Mikuláš plnil želania

Mesto ocenilo jedenásť osobností

A. Muržic Foto: MsÚ

V. Fialová Foto: MsÚ

J. Neumann Foto: MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Možnosť bezplatne spropa-
govať svoje aktivity poskytuje
podnikateľom Informačné cen-
trum mesta Liptovský Mikuláš.

„Sme jednou zo súčastí
mestského a regionálneho mar-

ketingu a svojou činnosťou na-
pomáhame zvýšiť predaj slu-
žieb, produktov cestovného ru-
chu a tiež rozvoj podnikateľ-
ských aktivít. Preto poskytujeme
možnosť podnikateľom a prevá-
dzkovateľom služieb bezplatne
a účinne spropagovať svoje
podnikateľské aktivity,“ informo-
vala riaditeľka IC v Liptovskom
Mikuláši Jana Piatková.

Informácie o ponuke svojich
služieb môžu podnikatelia zaevi-
dovať v informačnom centre
osobne v prevádzkovej dobe,

prípadne telefonicky na servis-
nom  telefónnom čísle 16 186
alebo prostredníctvom e-mailu
na adrese info@mikulas.sk

„Cestovný ruch a turizmus je
s Liptovom úzko spätý. Rozhodli

sme sa preto aj pro-
stredníctvom mestské-
ho informačného centra
zintenzívniť propagáciu
produktov a služieb,
ktoré náš región v tejto
oblasti ponúka,“ dodal
primátor mesta Ján
Blcháč.

Informačné centrum
ako príspevková organi-

zácia mesta Liptovský Mikuláš
poskytuje komplexnú ponuku
turistických možností, služieb
a súčasného diania v Liptov-
skom Mikuláši, ale ja v celom
regióne. V oblasti poskytovania
informácií ročne vybaví požia-
davky približne 80 tisíc návštev-
níkov, domácich obyvateľov
a obchodných cestujúcich. Po-
nuku mesta ďalej prezentuje
prostredníctvom web stránok,
tlačených materiálov, výstav
cestovného ruchu a médií.

v.

Informačné centrum 
rozširuje svoje databázy 

Do Vianoc by mal byť detský ba-
zén na krytej plavárni v Liptov-
skom Mikuláši zrekonštruovaný.
Na jeho nevyhnutné opravy vy-
členilo mesto zo svojho rozpoč-
tu takmer 32 tisíc eur.
„Máme eminentný záujem na
tom, aby boli športové zariade-
nia sa pre deti a mládež kvalitné
a bezpečné. Prevádzkou tohto
bazéna dochádzalo k zamoka-
niu viacerých konštrukcií a bez
sanácie by bolo nutné ho uzav-

rieť,“ vysvetlil primátor Ján
Blcháč dôvody rekonštrukcie
bazéna. Bazén mal poruchu
tesnosti, kvôli ktorej pretekala
voda do spodného podlažia.
Preto mesto zabezpečilo kom-
pletnú rekonštrukciu hydroizolá-
cií a nové obklady.
Rekonštruovaný detský bazén
má samostatný prevádzkový re-
žim. Veľký plavecký bazén je
prístupný záujemcom v bežnej
prevádzkovej dobe. lm.

Mestská plaváreň bude mať
vynovený detský bazén

Výrobou jablkových koláčov,
maľovaním jabĺčok či inými prá-
cami s týmto chutným ovocím si
13. novembra pripomenuli deti
z liptovskomikulášskej Mater-
skej školy na Nábreží A. Stodolu
Deň jablka. „Robili sme celý
deň jabĺčkové aktivity. Ide o vy-
vrcholenie jesene, keď sme sa
celý čas snažili prostredníctvom
zážitkového učenia viesť deti
k správnej a zdravej výžive, na-
učiť ich všetko potrebné o jese-
ni a ovocí,“ vysvetlila riaditeľka
Katarína Mištová.

Viac ako stovka detičiek otlá-
čala maľované jabĺčka na výkre-
sy, vyrábali ovocné šťavy či napi-
chovali kúsky jabĺk na piškótky,
ktorými potom ponúkali svojich

rodičov a hostí. Ocitol sa medzi
nimi aj primátor Ján Blcháč, kto-
rému symbolicky odovzdali čer-
vené jabĺčko a kus jablkového
koláča so šľahačkou. „Myslím
si, že zážitkové učenie je najlep-
šia forma, akou sa im do hlavi-
čiek dostane čo najviac infor-
mácií a do učenia ich potom nú-
tiť netreba. Oceňujem, že sa
pani učiteľky dokážu takto inten-
zívne venovať našim deťom,“
poznamenal primátor.

S formou predmetu „jesen-
nej prvouky“ prišli učiteľky už po
druhý krát. Minulý rok deti zbie-
rali a sušili listy zo stromov, robili
z nich odtlačky na tričká a pa-
pier. Materskú školu v súčas-
nosti navštevuje 115 detí. v.

Prácou s jabĺčkami 
si deti pripomenuli Deň jablka

D e m ä n ov s k ú
zvonicu po rozsia-
hlej rekonštrukcii
tretiu novembrovú
sobotu posvätil
evanjelický farár
Marián Bochnička
a rímskokatolícky
farár Ivan Bujňák.
Za prítomnosti de-
siatok obyvateľov
ju obnovili rozozvu-
čaním zvonov. 

„Vážim si aktivi-
tu občanov a tiež
pani Kubániovej,
ktorá iniciovala
posvätenie demänovskej zvoni-
ce. Som rád, že po 180 rokoch
môžeme opäť počuť tieto krásne
zvony. Tento skvost sa možno
raz stane kultúrnou pamiatkou
a zapíše Demänovú do histórie,“
povedal primátor Ján Blcháč.

Zvonicu postavili v roku
1830. Počas 179 rokov sa na
nej robili len menšie úpravy. Pr-
vou rozsiahlou rekonštrukciou
prešla až minulý mesiac. Za-
mestnanci Verejnoprospešných
služieb v L. Mikuláši na nej vy-
menili celé opláštenie vrátane
ozdobných prvkov, ktoré sami

vyrezávali. „Ople-
chovali sme celú
strechu a dvere na
zvonici sú tiež
nové. Opravili sme
aj okná a povymie-
ňali podlahy, ne-
dotknutý ostal len
zvon, ktorý sme
namazali,“ priblížil
riaditeľ VPS Dušan
Grešo. 

Zvonicu posta-
vili v roku 1830.
Stavbu vtedy finan-
covala miestna
evanjelická rodina

Ďula Kubányiho. Zvláštnosťou
je, že na veži zvonice je okrem
kresťanského kríža aj šesťcípa
hviezda ako symbol židovstva.
„Podľa ústneho podania sa tak
stalo z vďaky za finančnú pomoc
miestnemu židovskému obchod-
níkovi pri výstavbe,“ prezradila
Zuzana Kubániová.

Zreštaurovanie zvonice na
Dlhej ulici v Demänovej financo-
vala Evanjelická cirkev a. v. v L.
Mikuláši z verejných zbierok, ob-
čania v Demänovej, prispelo aj
mesto L. Mikuláš. Rekonštrukcia
stála viac ako 12 tisíc eur. v.

Demänovská zvonica zazvonila

Realizáciu tohtoročných in-
vestičných akcií zavŕšil primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč ich odovzdaním do uží-
vania obyvateľom.

„Dnes sme prestrihli pásky
na niektorých z posledných
uskutočňovaných rekonštrukcií
a opráv v našom meste a jeho
mestských častiach v rámci toh-
to kalendárneho roka. Koniec
roka znamená bilancovanie
a my môžeme zhodnotiť, že na
odboroch výstavby a tiež dopra-
vy a verejných priestranstiev sa
nám tento rok podarilo urobiť
skutočne kus práce,“ zdôraznil
šéf radnice.

Posledné tohtoročné inves-
tičné akcie uskutočnilo mesto
za viac ako 215 tisíc eur. Opravy
a rekonštrukcie, ktoré boli hra-
dené z rozpočtu mesta, eviduje
radnica vo výške asi 80 tisíc
eur.

V rámci investičných akcií
odovzdal primátor obyvateľom

nový chodník na starom Židov-
skom cintoríne. Chodník zo zá-
mkovej dlažby nahradil cestičku
vysypanú kamennou drťou. Do-
plnený je o dve vetvy napojené
na Štúrovu a Jilemnického uli-
cu.

Liptovskomikulášania sa tiež
môžu tešiť z vynovených auto-
busových prístreškov v Andi-
ciach, Demänovej, Palúdzke či
na Podbrezinách. Nový bezba-
riérový výťah pribudol v zdravot-
nom stredisku na Podbrezi-
nách. Mesto zainvestovalo aj do
rekonštrukcie okien na Mater-
skej škole Žirafka na Nábreží
4. apríla. Posledné opravy ciest
pred zimou zabezpečilo mesto
aj na uliciach Za štadiónom
a Pod dubom v Demänovej, zre-
konštruovaný je aj úsek komuni-
kácie pri ihrisku v Iľanove či sle-
pá ulička v Beniciach. V budú-
com týždni mesto ukončí sta-
vebné práce na Kollárovej ulici.

red.

Mesto ukončuje investičné akcie

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ



V ianoce našich starých a pra-
starých rodičov sú asi nená-
vratne preč. Ich podstata

nespočívala v nákupnom ošiali, množstve
darov, jedla a elektrických svetiel, kvôli
ktorým už takmer nevidno hviezdy. Mož-
no by sme dnes nezbadali ani tú betle-
hemskú...

A predsa mali predvianočné i vianoč-
né dni našich predkov svoje čaro, svoj
ustálený poriadok, ktorý bol zmesou
kresťanských a predkresťanských zvy-
kov, ktoré vyvrcholili na Štedrý deň, via-
nočné sviatky a smerovali k blížiacemu
sa novému roku. Tieto dni mali čarodejnú
moc.

Tak, ako dnes už takmer v každej rodi-
ne nachádzame spoločné i rozdielne zvy-
ky pri slávení Vianoc, aj v minulosti mali
tieto sviatky svoju originálnu podobu
v každej dedine, meste, rodine. Ovplyv-
ňovala ich doba, príslušnosť ku konfesii,
geografická poloha... Zovšeobecňujúce
konštatovania však nenahradia spomien-
ku, rozprávanie konkrétneho človeka.
O tom, aké bývali Vianoce v jednej z de-
dín neďaleko Liptovského Mikuláša,
v Smrečanoch, už neraz rozprávala i písa-
la pani Božena Devečková. Tu sú jej spo-
mienky na dnes už zabudnuté vianočné
zvyky.

Keď sa koncom jesene dni veľmi skrátili
a bolo viac tmy ako svetla, ľudia verili, že
nad svetlom symbolizujúcom dobro, prevlá-
dajú zlé sily, ktoré majú podobu stríg. Dni od
Kataríny do Vianoc nazývali stridžími. Na Ka-
tarínu, keď sa zvečerilo, chodili pastieri po
domoch „Katreny trúbiť“. Každý na svojom
nástroji zanôtil tak, ako v lete zvolával na
pašu svoje stádo. Na Katrenu však malo trú-
benie ochrániť zvieratá i dom a ľudí pred stri-
gami. Za túto pomoc dostávali pastieri od
gazdov a gazdín za filpas šváby, zeleninu,
chlieb a iné naturálie, s ktorými sa na druhý
deň podelili.

Od Lucie do Vianoc, každá noc má
svoju moc – magickú silu týchto nocí využí-
vali dievky na to, aby sa dozvedeli, kedy a za
koho sa ktorá vydá. Veštenie začalo na On-
dreja. Vtedy sa dievčatá zišli v jednom
dome, kde liali olovo, varili halušky s mena-
mi mládencov vo vnútri a triasli ploty. Pritom
odriekali: - Plote, plote trasiem ťa, svätý
Ondrej prosím ťa, dajže mi znati, s kým ja
budem pred oltárom státi. Raz sme sa vy-
brali triasť ploty do susedov, kde mali plot
z prútia. Bol síce dosť slabý, ale na trasenie
ako stvorený. Keď sme s ním riadne zatrias-
li, veru sa s rachotom zvalil. Sused to začul

a hybaj s krikom za nami. Mali sme čo robiť,
aby sme mu utiekli. Ktovie, čo sa nám po-
tom v noci snívalo.

Najväčšia bosorka bola vraj Lucia, ktorá
mala sviatok 13. decembra. V tento deň
ženy nesmeli priasť, Lucia by im napradené
nite potrhala. Na Luciu do domu nesmela
vkročiť ako prvá žena, priniesla by nešťastie.
Pred strigami a zlom, ktoré zosobňovali,
chránili i obchôdzky chlapcov „s oceľou“.
Cengali so spiežami, reťazami, zvoncami
a vinšovali: Doniesli sme vám ocele, aby
vám všetko držalo v cele. Aby sa vám
hrnce a misky nebili a lyžičky neštiepali.
Aby ste mali koľko kolkov – toľko volkov,
koľko stoličiek - toľko teličiek, koľko stol-
čekov – toľko barančekov. A koľko máte
tanierov, aby vaše dievky toľko mali fraje-
rov.

Od Lucie do Vianoc sa nesmelo priasť,
a tak ženy upratovali. Vyriadili celý dom, vy-
prali bielizeň, aby do Vianoc uschla, cez
sviatky nesmelo nič visieť na plote, ani na
pôjde.

Dievky aj na Štedrý deň mysleli iba na vy-
daj. Od Lucie každý deň dievka spálila je-
den lístok s mužským menom, na posled-
nom lístku zostalo meno jej budúceho man-
žela. Na Štedrý deň tiež dohrýzali jablko,

ktoré načali na Luciu. Aké meno mal prvý
chlap, ktorého pri dohrýzaní jablka dievka
zbadala, tak sa mal volať jej budúci muž.
A pred štedrou večerou zas dievka vzala
varechu, ktorou vyberali opekance a za-
búchala ňou na chliev. Koľkokrát zakro-
chkala sviňa vyrušená zo spánku, toľko
rokov malo uplynúť do jej vydaja. Inokedy
zas dievča na vydaj načúvalo pod suse-
dovie oknom, čo odpovie suseda netrpe-
zlivým deťom na otázku - Kedy už príde
Ježiško? Ak mať povedala - Čakaj ešte -
alebo - ešte nie – dievča si na vydaj malo
ešte počkať, ak spoza okna zaznelo
– hneď to bude, znamenalo to, že svad-
ba je predo dvermi.

Štedrá večera mala veľký symbolický
význam. Všetko, čo sa kládlo na stôl malo
pre rodinu zaistiť zdravie a hojnosť po
celý rok. Peniaz pod obrusom znamenal
veľa peňazí, reťaz obkrútená okolo nôh
stola mala držať rodinu pokope, cesnak
zaručoval zdravie, obilie na miske dobrú
úrodu, peceň chleba zas jeho dostatok
po celý rok. Obrus mohla gazdiná zložiť
až po sviatkoch, vtedy ho šiel gazda vy-
triasť do poľa – omrvinky natrúsené cez
sviatky mali zabezpečiť budúcu úrodu.
Aby aj ovocia bolo dosť, žena, ktorá mie-
sila cesto na vianočné koláče, si šla ruky
od cesta poobtierať o kmene a konáre

ovocných stromov. Ak chcela, aby jej hus na
vajciach dobre sedela, nesmela počas šte-
drej večere vstať od stola. Gazda sa ešte
pred večerou nezabudol postarať o zdravie
dobytka – každému zvieraťu v maštali vložil
do papule kúsok chleba s cesnakom. Šted-
rá večera začínala prípitkom hriatej, nasle-
dovali oblátky s medom – piekol ich pán re-
chtor a žiaci ich s krátkym vinšom roznášali
po domoch. Po oblátkach sa jedla kapustni-
ca s klobásou, potom opekance s bryndzou
alebo makom, nakoniec kyseľ. Kyseľ bola
hustá barania polievka s hubami a sušenými
slivkami. Kto už kyseľ nevládal zjesť, nechal
si ho na neskôr alebo na druhý deň. Sviatky
predsa len začínali...

Verili by ste, že ešte pred pár desiatkami
rokov vyzerali Vianoce vo väčšine smrečian-
skych domov takto alebo podobne? Žiadne
svetlá blikajúcich stromčekov, len plamene
sviec, petrolejok, či sliepňajúcej lampy. Dar-
čeky žiadne, alebo len skromné. Namiesto
televíznej kulisy, vinše, piesne, modlitby...

Podľa rozprávania pani Boženy Devečkovej 
zo Smrečian napísala Ľubica Rybárska, 

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
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Dni predvianočné a vianočné – dni čarovné i čarodejné

A ja malý neveličký, 
pýtam sebe do kapsičky.

Kus koláča, kus kabáča, 
donesiem vám z hory vtáča.
Ak sa Vám to málo vidí, 
donesiem vám kus slaniny.
A ak vám to nie je dosť, 

donesiem vám z mačky chvost.

Šťastlivie sviatky vinšujem!

Radostné a pokojné Vianoce Vám želá
vedenie mesta Liptovský Mikuláš.

Radostné a pokojné Vianoce Vám želá
vedenie mesta Liptovský Mikuláš.
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Hráči Mestského futbalového klubu
Tatran AOS Liptovský Mikuláš budú
v prvoligovej spoločnosti zimovať na vý-
bornom štvrtom mieste. Spomedzi je-
denástich tímov je umiestnenie nováči-
ka druhej najvyššej futbalovej súťaže
na Slovensku veľkým úspechom.

„Všetkým priaznivcom ďakujeme za
podporu v jesennej časti súťaže,“ neta-
jil spokojnosť Rudolf Urbanovič, prezi-
dent klubu a prednosta Mestského úra-
du v Liptovskom Mikuláši. O tom, že
klub si dôveru fanúšikov veľmi váži,
svedčí aj bezplatný vstup na zápasy
s Púchovom i Šaľou a i zabezpečenie
klubového autobusu na derby zápas
v Ružomberku.

Liptovský Mikuláš – Púchov
4:2 (2:1)

GÓLY: 31. a 41. Balluch, 48. P. Tom-
ko, 55. Bezák - 44. Riška, 65. Novised-
lák. ŽLTÉ KARTY: Líšivka - Jurga, Riška,
Brezničan. VYLÚČENÝ: 84. Lišivka.
ROZHODOVAL: Straka - 1100 divákov.

MFK TATRAN AOS: Kubáň - Kapláň
(84. Blaščík), Tufegdžič, Šupej, Kandera
- M. Bezák (74. Bella), I. Lišivka, Pitoňák
(74. Virgala), V. Škuta - P. Tomko, Bal-
luch.

Mikulášania chceli na domácom tráv-
niku potvrdiť víťazstvo s Michalovcami, čo
sa im po výbornom výkone a peknou di-
váckou kulisou aj podarilo. Už do pre-
stávky si domáci vytvorili rozhodujúci ná-
skok po dvoch zásahoch Ballucha, ku kto-
rým sa po prestávke pridali aj presné trefy
P. Tomku a Bezáka. Počas prvej decembro-
vej soboty sa fanúšikovia na okoličianskom
štadióne jednoducho bavili.

Ladislav Totkovič (tréner L. Mi ku -
láša): „Hrali sme tak, ako sme si povedali
pred zápasom, čo sa divákom muselo páčiť.
Som rád, že sme sa s jesennou časťou sú-
ťaže rozlúčili víťazstvom.“

Liptovský Mikuláš – Michalovce
1:0 (1:0)

GÓL: 11. Tufegdič. ŽLTÉ KARTY: Kapláň
– Pyrka, Ljubarskij, Kunca, Ruskovský.
Rozhodoval: Ježík – 710 divákov.

MFK TATRAN AOS: Kubáň – Kandera,
Tufegdič, Kapláň, Šupej, Tomko, Bezák, Lí-
šivka, Balluch (84. Blaščík), Pitoňák, Škuta
(69. Olejár).

Mikulášania sa pred vernými fanúšikmi
chceli rehabilitovať za prehru z minulého kola
na pôde ružomberskej rezervy. Začiatok zá-
pasu bol opatrný z obidvoch strán. V 11. min
Líšivka z trestného kopu prudko odcentroval,
našiel Tufegdičovu hlavu a bolo 1:0. V tejto
fáze hry Liptáci získali výraznú prevahu, bojo-
vali, čo sa divákom páčilo. V 18. min nebez-
pečne zakončil Balluch a Tomko, ale bez gó-
lovej bodky. Po peknej akcii Ballucha s Bez-
ákom vystrelil Tomko, brankár jeho strelu vy-
razil na roh. Hoci Mikulášania doslova dreli,
do prestávky sa im už ďalší gól nepodarilo

streliť. V samom závere úvodného dejstva sa
na Kubáňa sám rútil Seman, ale domáci
brankár situáciu vyriešil včasným vybehnu-
tím. Aj po prestávke začali domáci nátlakovou
hrou. Po hodine hry Michalovce pritlačili do-
mácich, tí reagovali rýchlymi protiútokmi.
V 62. min nebezpečne zakončoval Sninský.
Ten istý hráč mal vyloženú šancu aj o deväť
minút, ale Kubáň strelu bravúrne vyrazil. V tej
istej minúte prišla pekná akcia Pitoňáka, kto-
rý prihral Kapláňovi, no jeho strelu vyrazil Pil-
lar do poľa. Snaha Michalovčanov o vyrovna-
nie bola veľká, ale Tatranci veľkou bojovnos-
ťou a disciplínou víťazstvo ustrážili. 

Ladislav Totkovič (tréner L. Mikulá-
ša): „V prvom polčase na súpera platila bo-

jovnosť, čo nás stálo veľa síl. Na strelenie
gólu sme využili jednu z mála štandardných
akcií. Po prestávke nás súper zatlačil a boli
sme nútená hrať na brejky.“

Ružomberok B – Liptovský Mikuláš
3:0 (2:0)

Góly: 11. Řezníček, 20. Jurč, 90+. Pilár.
Žlté karty: Kukoľ - J. Juriga. Rozhodoval:
Jaška. 825 divákov.

MFK TATRAN AOS: Vreštiak – Kapláň,
Líšivka, Šupej, Virgala (46. J. Juriga) – M.
Olejár – M. Bezák, Pitoňák (72. Blaščík),
V. Škuta (46. Ballúch) – Bella, P. Tomko. 

V 3. min. domáci brankár Penksa nad
brvno vytlačil Pitoňákovu hlavičku. Onedlho
z gólovej pozície Škuta trafil iba bočnú sieť.
V 11. min. derby zápasu udrel domáci man-
čaft. Řezníček, po spolupráci s Pilárom sa
dostal až pred Vreštiaka a otvoril skóre.
V 20. min. už bolo 2:0, po Jurčovom pria-
mom kope z vyše 30 metrov brankárovi Lip-
tovského Mikuláša nečakane vypadla lopta
z rúk a skončila v sieti. 

Domáci mohli potom svojej vedenie pri-
krášliť. Po pol hodine hry Pilár prenikol po
pravej strane, ale Kukoľ vo výbornej pozícii
z bezprostrednej blízkosti minul bránu. Ná-
slednú Řezníčkovu ranu Vraštiak reflexívne
kryl. O chvíľu, po Greššákovom centri zase
Kukoľ v podobnej situácii loptu zluftoval. 

Kotorovu delovku spoza šestnástky zase
Vreštiak vyrazil nad. Do prestávky raz bolo

horúco aj pred domácou svätyňou. Tomko-
vu strelu z hĺbky „veľkého vápna“ však Penk-
sa končekmi prstov vyrazil. 

Do druhého dejstva aktívnejšie vstúpili
Mikulášania, ktorý cez prestávku urobili
zmeny v zostave. V 58. min. mal na kopačke
kontaktný gól Ballúch, ale mieril zle. V 69.
min. po ružomberskom brejku sa Greššák
sám rútil na brankára Tatrancov, ale nepo-
chodil. Grešák potom spálil aj ďalší sólový
nájazd. V 87. Baláž povyzvŕtal hosťujúceho
Jurigu, loptu naservíroval Nagymu, ale jeho
strelu Mikulášania zblokovali. Posledný
rýchly protiútok do voľného priestoru už do-
mácim vyšiel a Pilár spečatil výsledok na
3:0.

Ladislav Totkovič (tréner L. Mikulá-
ša): „Na začiatku sme mali dve šance,
nepremenili sme ich. Keby sme sa boli
dostali do vedenia, zápas by mal asi iný
vývoj. Potom nasledovali dve naše hrubé
individuálne chyby, po ktorých mužstvo
inkasovalo góly. Vtedy sa stretnutie zlomi-
lo. Za stavu 2:0 pre domácich sme hrali
taký menší vabank. Snažili sme sa neja-
kým spôsobom dať kontaktný gól. Tretí
gól padol už v čase, keď sme to úplne
otvorili. Všeličo sa vo futbale stáva, ale to
urobil brankár Vraštiak pri druhom góle,
v I. lige by nemalo byť.“

Liptovský Mikuláš – Šaľa 
0:0

ŽLTÉ KARTY: Tufegdič – Kuba, Za-
jac. Rozhodoval: Prešinský – 1200 divá-

kov. 
MFK TATRAN AOS: Kubáň – Kandera,

Olejár, Tufegdič, Kapláň, Šupej, P. Tomko
(86. Pitoňák), Bezák (69. Blaščík), Líšivka,
Bella (67. Balluch), Škuta.

Rekordná návšteva (vstup bol zadarmo)
videla od úvodných minút tlak domácich,
ktorí chceli nadviazať na dva predchádzajú-
ce víťazné zápasy. Už v 6. min Bezák trafil vo
vyloženej šanci len do brankára. O dve mi-
núty prudkú strelu Bellu vyrazil Kolmokov na
roh. Do ďalšej dobrej príležitosti sa dostal
Líšivka v 10. min, ale trafil opäť len do bran-
kára. Mikulášania mali neustálu prevahu, ale
ich akcie končili pred šestnástkou súpera.
V 21. min delovku Bellu brankár vyrazil na
roh. Po prestávke bolo v hre Šale vidieť urči-
té zlepšenie, jej hráči viac potrápili mikulášs-
ku obranu. Liptáci z neustáleho tlaku nič ne-
vyťažili. Strely Tomka, Bellu, Olejára skončili
buď vedľa bránky, alebo v náručí brankára.
V 67. min Mujkošovu strelu vyrazil Kubáň na
roh. Domácim sa rozhodne nedala uprieť
snaha o strelenie čo i len jedného gólu, ale
urazili futbalovú šťastenu. Strely Ballucha,
Tomka i delovka Kanderu v bránke neskon-
čili. V závere pochybila domáca obrana – do
šance sa dostal Peťovský, ale z troch me-
trov trestuhodne netrafil prázdnu bránku.

Ladislav Totkovič (tréner L. Mikulá-
ša): „Jednoznačne sme mali vyhrať, ale gól
sme nedokázali streliť ani z vyložených šan-
cí. V druhom polčase sa Šaľa osmelila. Naši

Výborné výkony mikulášskych futbalistov

Foto: www.mfktatran.sk
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Futbalovú 
publikáciu 

uviedli 
do života 

Vzkriesenie mikulášskeho
futbalu je názov publikácie,
ktorú v novembri slávnostne
uviedli do života v Dome kul-
túry v Liptovskom Mikuláši.
Autor Milan Mikušiak knihu
venoval dlhoročnému okoli-
čianskemu funkcionárovi Mi-
lanovi Janekovi pri príležitosti
jeho nedožitých 76. narode-
nín.

„Oceňujem, že Milan Mi-
kušiak odkaz knihy venoval
práve pánovi Janekovi, ktorý
pre futbal v Okoličnom urobil
veľmi veľa,“ zdôraznil primá-
tor L. Mikuláša Ján Blcháč.
Na slávnostnom uvedení pu-
blikácie sa zúčastnil aj pred-
nosta radnice Rudolf Urbano-
vič, ktorý je prezidentom
Mestského futbalového klubu
Tatran AOS L. Mikuláš práve
po Milanovi Mikušiakovi.

Primátor Ján Blcháč prí-
tomných ubezpečil, že mesto
bude i naďalej, v rámci svo-
jich finančných možností,
podporovať futbal v meste.
„Po našom nástupe do funk-
cie bola prvou veľkou investí-
ciou samosprávy práve vý-
stavba ihriska s umelým tráv-
nikom a s osvetlením na šta-
dióne v Okoličnom,“ pripo-
menul primátor. red.

Hokejová Slovnaft extraliga
bežala v rýchlom tempe aj po-
čas minulého mesiaca. Mužstvá
do týždňa odohrajú aj tri súťaž-
né zápasy a tak sa fanúšikovia
môžu tešiť na poriadnu hokejo-
vú porciu.

Mikulášanom patrí medzi tri-
nástimi účastníkmi našej najvyš-
šej hokejovej súťaže po zápa-
soch 28. kola v tabuľke
deviate miesto.

Hráči Mestského hoke-
jového klubu 32 v Liptov-
skom Mikuláši odštartovali
november víťazstvom 4:3
na skalickom ľade. „Sme
radi, že sme získali všetky
tri body. Skalica má veľmi
silný tím. Získali sme veľmi
dôležité body,“ hovoril po
zápase kormidelník hoke-
jistov Liptovského Mikulá-
ša Ján Šterbák. 

V 20. kole hostili Liptáci na
domácom ľade Martin. Hoci sa
hralo v piatok trinásteho, aj ten-
to dátum priniesol Mikulášanom
šťastie a vyhrali 3:1. Vstup na
tento zápas bol bezplatný. „Po-
trebovali sme mohutnú podporu
divákov, ktorým sme sa aj týmto
spôsobom chceli poďakovať za
priazeň v predchádzajúcich
stretnutiach,“ prezradil Ján
Blcháč, primátor Liptovského
Mikuláša.

O dva dni sa Liptáci predsta-
vili na košickom ľade. Tento zá-
pas im, na rozdiel od predchá-

dzajúcich, absolútne nevyšiel.
Košice vyhrali vysoko 11:3. Na
mikulášskom zimáku sa v utorok
17. novembra predstavila Žilina,
ktorá po výsledku 2:3 získala
všetky tri body.

Bojovníci v mikulášskych
dresoch chceli domácu prehru
odčiniť na ľade Nitry, čo sa im
po výhre 2:1 aj podarilo. Obidva

zásahy hráčov Liptovského Mi-
kuláša zaznamenal útočník Ján
Cibuľa. „Pri prvom presnom zá-
sahu som si povedal konečne.
Dlho som totiž neskóroval, stre-
lecky som sa trápil. Pri druhom
góle mi vyšla akcia, som rád, že
skončila gólom. Strelené góly
ma, samozrejme, tešia, ale naj-
dôležitejší je úspech celého
tímu,” povedal Ján Cibuľa.

Priznal, že sa chceli rehabili-
tovať za dva neúspešné zápasy:
vysokú prehru v Košiciach a ne-
šťastné domáce utorkové zavá-
hanie so Žilinou, čo sa im aj po-
darilo. 

V nedeľu 22. novembra hos-
til Mestský hokejový klub 32 na
domácom ľade Trenčín. Fanúši-
kovia mali po výhre 5:3 dôvod
na radosť. Naši hráči boli lepším
tímom už od úvodných minút.
Keby premenili všetky šance,
mohlo byť o ich zaslúženom ví-
ťazstve rozhodnuté už po prvej
tretine. Po dvoch tretinách bolo

na svetelnej tabuli veľa-
vravných 4:0 pre mikulášs-
ke farby. 

Viac šťastia bolo na ho-
kejkách hráčov Banskej
Bystrice v zápase 25.
kola. Bystričania na domá-
com ľade vyhrali 4:3, hos-
ťom z Liptova nepomohli
ani dva presné zásahy
Václava Nováka.

Kanonier Mikulášanov
Marek Bartánus naplno

prejavil svoje kvality aj v zápase
so Spišskou Novou Vsou, ktorý
sa hral na ľade v Liptovskom Mi-
kuláši. K dôležitému víťazstvu
4:2 prispel Marek dvomi gólmi.
„Vyhrali sme ďalšie stretnutie, v
ktorom sa hralo prakticky o šesť
bodov. Vyšiel nám úvod, v kto-
rom sme strelili dva góly, no po-
tom sme nepochopiteľne poľa-
vili,“ povedal na pozápasovom
stretnutí s novinármi asistent tré-
nera Pavel Pavkovček.

V nedeľu 6. decembra Miku-
lášania prehrali na popradskom
ľade 4:2.

lm.

hráči veľmi chceli vyhrať, ale na kopačky prišla
bezradnosť a nervozita.“

FKM Prievidza – Liptovský Mikuláš
1:2 (1:1)

GÓLY: 6. Š. Pekár - 13. Kapláň, 63. vlastný
(Šlosár). ŽK: L. Čemba, Helbich - Lišivka, Chova-
nec, Tufegdič. Pred 250 divákmi rozhodoval Mi-
chlian.

MFK TATRAN AOS: Vreštiak - Kandera, Tufeg-
dič, Kapláň, Šupej, Chovanec, Bezák (90+. Blaš-
čík), Lišivka, Bella, Pitoňák (79. Olejár), Škuta
(61. Balluch).

Domáci sa do vedenia dostali už v 6. min, keď
sa presadil Pekár. Netrvalo dlho a Mikulášania vy-
rovnali a to hneď z prvej šance: presnú prihrávku
Bellu pomedzi hráčov využil Kapláň. Našich hrá-
čov strelený gól očividne povzbudil, mali aj ďalšie
príležitosti. Bella po Šemrincovej chybe netrafil
prázdnu bránu a hlavičku Chovanca zblízka domá-
ci brankár vyriešil výborným zákrokom. Domáci
brankár si v závere polčasu poradil aj s ďalšou ne-
bezpečnou hlavičkou Bellu, dorážka Škutu tesne

minula bránu. Prievidza sa o slovo prihlásilia po
dlhšom čase v samom závere, ale Pekárova strela
išla nad bránku Vreštiaka. 

Domáci sa od úvodu druhej časti hry pokúšali
vyrovnať, ale podarilo sa to hráčom v mikulášs-
kych dresoch. V 63. min sa o zisk troch dôležitých
bodov postaral domáci Šlosár, ktorý vrazil do vlast-
nej brány center Líšivku.

V úvode druhého dejstva sa Hornonitrania sna-
žili strhnúť vedenie na svoju stranu, strelu Š. Peká-
ra chytil brankár a hlavička Krška nebola dôrazná.
V 63. min centroval z pravej strany Lišivka pred
domácu bránu a Šlosár si vsietil vlastný gól - 1:2.
Aj keď si domáci do konca zápasu vytvorili ďalšie
šance, vyrovnať sa im už nepodarilo. 

Ladislav Totkovič (tréner L. Mikuláša): „Bol
to bojovný zápas. Dávali sme si pozor najmä na
štandardné situácie súpera, ktoré zvyknú byť ne-
bezpečné. Chceli sme hrať aktívne smerom do-
predu, nie ustráchane, ako to bolo doteraz.
Chlapcov zrejme povzbudilo víťazstvo nad Rimavs-
kou Sobotu, v Prievidzi podali odvážny výkon.”

red.

a umiestnenie po jeseni

Mikulášski hokejisti 
sa v tabuľke postupne posúvajú vyššie

Foto: archív MsÚ



Marta Gutraiová
vedúca odboru financií, daní a miezd

Sviatky mám najradšej v kruhu svojej
rodiny - ako hostiteľka. Zídu sa mi deti,

ktoré žijú v Brati-
slave, príde
„star ká” – moja
mama, brat
a pria telia a spo-
ločne sa tešíme
so vzájomnej
blíz kosti. Typic-
kým jedlom na
našom stole je
kapustnica, ne-
chýbajú oblátky

s medom a cesnakom, zemiakový šalát,
ryby v rôznej úprave a rezne. Koláče už
pečiem striedmejšie, skôr niečo drobné
na spestrenie slávnostného stola. Ako ná-
hradu máme radi sušené ovocie.

Darčeky som začala zbierať už pred
mesiacom, bez zhonu. Mala som určité
typy a ak som v obchode našla niečo
vhodné, kúpila som to. Takže mám pre
každého darčekovú tašku, do ktorej zná-
šam prekvapenia. V detstve bolo pre mňa
vybaľovanie darčekov najkrajšou chvíľou
Vianoc, doposiaľ sa z toho dokážem tešiť
- moje deti túto radosť prevzali, a preto sa
snažíme vždy vzájomne niečím  prekvapiť.

Darina Bartková
vedúca odboru stratégie, marketingu

a regionálneho rozvoja
Vianoce trávime vždy s deťmi a starým

otcom vo Važci. Celá rodina sa stretáva-
me na Štedrý ve-
čer a tešíme sa,
že sme opäť spo-
lu. Na Vianoce je
vo  Važci nádher-
ná atmosféra,
vždy nás poteší
snehová nádiel-
ka a neopakova-
teľný zážitok
v kostole.

Dodržiavame
tradičné zvyky, ktoré uplatňovali naši rodi-
čia. Na vianočnom stole sú jedlá, ktoré sú
zmesou važeckej a skalickej kuchyne.
Vianočné menu má päť chodov – začína-
me jablkom, cesnakom a oblátkami, na-
sledujú opekance,  šúlanie - cestoviny so
syrom, kapustnica, šalát,  ryba, údené a
vianočné pečivo. Mám rada Vianoce a po-
cit, že sme všetci spolu. Vždy si želám,
aby to tak bolo aj na budúci rok.
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Ján Blcháč
primátor mesta Liptovský Mikuláš
Pokojné chvíle vianočných sviatkov si

vychutnávam s mojou manželkou, dvomi
synmi a najbližší-
mi príbuznými.
Od kedy pôsobím
vo funkcii primá-
tora, počas celé-
ho roka sa mám
možnosť venovať
sa svojej rodine
len málo, preto
sa na tieto sviatky
vždy mimoriadne
teším. 

Tradične všetci spolu pripravujeme ve-
čeru. Celý dom rozvoniava kapustnicou,
v ktorej plávajú sušené hríbiky a klobáska.
Každý priložíme ruku k dielu a potom si plo-
dy našej celodennej práce spolu vychutná-
me. Na stole nesmie chýbať šalát, vianoč-
ka, makové opekance a šupinka z kapra
pod obrusom pre šťastie. O nákup darče-
kov sa vždy postará moja manželka. Naj-
lepšie vie, čo členov našej rodiny poteší, aj
to, čo potrebujeme. Ja vždy zabezpečujem
vianočné prekvapenie pre ňu.

Pavel Bobák
zástupca primátora 

mesta Liptovský Mikuláš
Celé sviatky sa venujem svojej rodine.

Chodíme spolu do prechádzky a užívame
si oddych od zho-
nu, ktorý sviat-
kom predchádza.
Štedrý večer trá-
vime tradične
doma, spoločne
p r i p r a v u j e m e
stromček a mo-
jou úlohou je kaž-
dý rok zaobstarať
na vianočný stôl
vianočnú ružu.

Štandardne večeriame makové lokše, lip-
tovskú kapustnicu a údené mäso. Samo-
zrejme, že nikdy nechýba hriate, oblátky,
med a cesnak či všetky tie tradičné zvyky
ako voda v ľavom rohu stola alebo chlieb
a soľ v pravom rohu.

Ján Droppa
zástupca primátora 

mesta Liptovský Mikuláš
Mám rád Vianoce, lebo aspoň počas

nich môžem byť s rodinou intenzívnejšie.
Stále ich prežívam
ako dieťa i ako ro-
dič. Jedno sú spo-
mienky na už preži-
té a druhé je sna-
ha, aby niečo po-
dobné prežili moje
deti. Aby vedeli, čo
Vianoce znamena-
jú a akú majú hod-
notu.

Som Lipták
a tradičnou je na našom stole kapustnica
s klobáskou. Keďže je však manželka z My-
javy, do kapustnice pribudli aj myjavské sliv-
ky. Pripíjame si hriatym. A keďže k Viano-
ciam patrí aj potešenie v podobe darčekov,
informácie, aký darček by si kto prial, sa
snažím získavať počas celého roka. Pre
deti nakupujeme spoločne s manželkou
a ju prekvapím darčekom, ktorý jej vybe-
riem sám. Nakupujeme až v predvianočnej
atmosfére, v čase adventu.

Rudolf Urbanovič
prednosta Mestského úradu 

v Liptovskom Mikuláši
Najkrajšie sviatky roka najradšej trávim

v kruhu svojej rodiny a príbuzných. Väčšinu
času sme doma,
ak sú však dobré
snehové podmien-
ky, ideme s deťmi
lyžovať do okoli-
tých lyžiarskych
stredísk. Očakáva-
ný Štedrý večer
u nás symbolizuje
oblátka s medom,
tradičná kapustni-
ca, ryba a makové

opekance. Po večeri sa všetci tešíme na
klasické rozprávky v televízii a rozbaľovanie
darčekov. Tie pre pracovnú zaneprázdne-
nosť nemám ešte nakúpené, ale do Šte-
drého večera to určite stihnem. Mám
o nich predstavu, no neprezradím, nechá-
vam si to ako prekvapenie.

Vianočné sviatky a Štedrý
S blížiacimi sa sviatkami prichádza často aj predvianočný nákupný zhon, ktorý na-

pokon opadne až pri štedrovečernom stole. Vianoce trochu zmoderneli, mnohí sa na
ne chystáme až na poslednú chvíľu, ale ich čaro si nakoniec stihneme našťastie

všetci uvedomiť včas. Nazrime spolu do domácností predstaviteľov mesta a niektorých pra-
covníkov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, ktorí sa dennodenne starajú o chod ná-
šho mesta. Ponúkajú nám odpovede na otázky, ako zvyknú tráviť vianočný čas, keď na
chvíľu upustia od pracovnej rutiny a čo ponúka Štedrý večer ich rodinám.



11TÉMA

Lucia Cukerová
projektová manažérka

Sviatky prežívam spolu s rodinou vo via-
nočnej atmosfére v duchu kresťanských

tradícií. S naj-
mladšími členmi
rodiny absolvuje-
me prechádzky
do prírody, sán-
kovačku na kopci
za Váhom a s ňou
súvisiace pre-
chladnutia. Via-
nočné sviatky sú
jednou z mála prí-
ležitostí v našej

rodine, kedy sa všetci stretneme a nikto sa
zázračne nikam neponáhľa. Okrem tradič-
ných jedál nesmie pri večeri chýbať metro-
vý koláč dvojmetrovej dĺžky, keďže metrový
nám minulý rok nestačil. 

V našej rodine nezvykneme kupovať
drahé dary pod stromček, skôr ide o sym-
bolické pripomenutie čara Vianoc najmlad-
ším členom rodiny. S manželom si pod
stromčekom nájdeme už tradične „balíček
ekonomických opatrení“. Chceme krajšie
bývať, tak sa musíme uskromniť v darče-
koch. Najväčší dar, ktorý sme si mohli želať
my rodičia sme už dostali – dve zdravé
krásne deti. Najviac sa samozrejme poteší-
me navzájom svojou prítomnosťou. A po-
kojom v duši... Ten prajem spolu s veľkou
nádielkou zdravia všetkým ľudom dobrej
vôle počas celých vianočných sviatkov aj
v novom roku 2010.

Erika Sabaková
vedúca odboru sociálneho, 

bytového a zdravotníctva
Vianočné sviatky samozrejme trávim so

svojimi najbližšími, rodinou a blízkymi pria-
teľmi. Šted rý ve-
čer zvyk neme
prežívať striedavo
u mo jich rodičov
alebo u svokrov-
cov. Prvý sviatok
vianočný chodí-
me s priateľmi ly-
žovať, tento rok
to však vyzerá
skôr na horskú
prechádzku. 

Na vianočnom stole u nás nesmie tra-
dične chýbať kapustnica s domácimi re-
zancami, sušenými hríbmi aj slivkami a pe-
čené pstruhy na slaninke. Mužská časť po-
kolenia sa postará o liptovskú hriatu so
škvarkami. K príjemnej atmosfére nechý-
bajú ani vianočné koláčiky rôzneho druhu.

Čo sa týka darčekov, nejaké som už
stihla kúpiť, aj keď zatiaľ len dcére. Tieto
nákupy nechávam až na poslednú chvíľu,
ale vždy ma zachráni napr. pekná knižka,
ktorá v našej rodine každého poteší. My-
slím si, že Vianoce nie sú o veľkých daroch
ale o tom, že sa znovu po roku môže rodi-
na stretnúť spolu pri vianočnom stole.

Jozef Filip
asistent primátora

Vianočné sviatky sú pre mňa obzvlášť
výnimočným obdobím. Sú časom, kedy

každý z nás poľa-
ví zo svojho kaž-
dodenného zho-
nu a začne tro-
chu viac rozmýš-
ľať nad tým, ako
spríjemniť týchto
pár krásnych
sviatočných dní
svojim blízkym
i sebe. Zvyknem
ich tráviť so svo-

jom rodinou vo Svätom Kríži. 
Večera sa v našej rodine začína prípit-

kom. Následne sa podáva kapustnica
s klobásou a údeným mäsom. Po kapust-
nici prichádza na rad zemiakový šalát a vy-
prážaný kapor. Večera končí rozkrojením
jabĺčka a rozlúsknutím vlašského orecha.
K našim Vianociam patrí aj nepečená smo-
tanovo - piškótová torta ktorú pripravujem
deň vopred. Záver večera strávime asi ako
väčšina slovenských rodín sledovaním kla-
sických rozprávok v televízii a tešíme sa
z darčekov od najbližších. 

Peter Mačala
vedúci odboru školstva a mládeže
Vianočné sviatky každoročne trávim

v kruhu rodiny, okrem zdobenia vianočné-
ho stromčeka
a absolvovania
ceremoniálu via-
nočnej večere či
rozbaľovania ba-
líčkov sa venuje-
me športovým ak-
tivitám – bežec-
kému a zjazdové-
mu lyžovaniu.
Štedrý večer trá-
vime v duchu tra-

dícií pri tradičnom vianočnom stole
a stromčeku. Každý rok sa dokážem tešiť
z toho, ako sa moje deti radujú z darčekov,
ktoré im s manželkou starostlivo vyberie-
me. 

Iveta Klepáčová
vedúca oddelenia životného 

prostredia a poľnohospodárstva 
Štedrý večer trávime vždy v rodinnom

kruhu. Kým som mala oboch rodičov, zaží-
vali sme pokojnú
atmosféru Vianoc
s našimi deťmi
u nich, keď sa
môj otec pomi-
nul, začali sme
Štedrý večer pri-
pravovať u nás
doma a pozývali
sme k nám aj svo-
krovcov. Tento
rok bude trochu

nostalgickejší, pretože deti majú už len dve
staré mamy a hriate tak bude na začiatku
sviatkov pripravovať môj manžel. 

K Vianociam u nás patrí vôňa ihličia,
darčeky, ktorých nákup som si tento rok
nenechávala na poslednú chvíľu či vianoč-
né pesničky popri príprave štedrej večere
a zvonček, ktorý nám dovolí po večeri za-
čať rozbaľovať darčeky.

Tradične na stole nechýbajú vianočné
oblátky s medom, kapustnica, kapor so
šalátom a makové bobálky. 

Renáta Todáková
vedúca oddelenia 

majetkovoprávneho
Vianočné sviatky zvyknem tráviť doma

v kruhu svojich najbližších, pričom štedrý
deň u nás začína
prípravou štedro-
večernej večere,
postupne pozera-
ním rozprávok
a pred večerou
návštevou kosto-
la. Prvý a druhý
sviatok vianočný
trávime spoločne
s rodinou u sta-
rých rodičov,

a v prípade, že sú Vianoce zasnežené
a počasie pekné, stihneme aj lyžovať
a bežkovať. 

Počas Štedrej večere náš vianočný stôl
ponúka oblátky s medom a cesnakom, ka-
pustnicu s hríbmi a klobásou, rybu so ze-
miakovým šalátom. A čo pri ňom nesmie
chýbať? Láska, pohoda, úsmev na tvárach
a radosť z toho, že sme zdraví. 

Darčeky ešte nakúpené nemám, nechá-
vam si to na poslednú chvíľu. Svojich blíz-
kych poteším knihou, dobrou voňavkou a te-
plými ponožkami. Myslím si však, že Viano-
ce nie sú o darčekoch, ale o niečom inom. 

red.

večer na viacero spôsobov
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Naša cesta 
k cieľu

Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za 
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.

Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Operačný program Doprava je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

Mikulas_182x248_OPD_reg.indd   1 12.11.2009   10:41
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PRAVIDLÁ SÚ AŽE: PRAVIDLÁ SÚ AŽE: Nakúpte v ktoromko vek predajnom mieste v obchodnom Nakúpte v ktoromko vek predajnom mieste v obchodnom 
centre JASNA SC v termíne od 27. novembra do 21. decembra 2009 centre JASNA SC v termíne od 27. novembra do 21. decembra 2009 

aspo  za 20 € (602,52 Sk), vypl te sú ažný kupón, potvr te si ho v danom predajnom aspo  za 20 € (602,52 Sk), vypl te sú ažný kupón, potvr te si ho v danom predajnom 
mieste a vho te do automobilu mieste a vho te do automobilu Honda JazzHonda Jazz umiestneného na prízemí obchodného  umiestneného na prízemí obchodného 

centra. Žrebovanie sa uskuto ní 22. decembra o 16.00 hod v obchodnom centre JASNA SC. centra. Žrebovanie sa uskuto ní 22. decembra o 16.00 hod v obchodnom centre JASNA SC. 
Zapojte sa a vyhrajte viac ako 24 skvelých cien!! !Zapojte sa a vyhrajte viac ako 24 skvelých cien!! !

1. CENA1. CENA
PLAZMOVÝ TVPLAZMOVÝ TV

1. CENA
PLAZMOVÝ TV

2. CENA
KOSAČKAKOSAČKA

LUNLUNAA MO MOTTOR s.OR s.rr.o..o.LUNA MOTOR s.r.o.

2. CENA
KOSAČKA

3. CENA3. CENA
ZĽAVA 166 EURZĽAVA 166 EUR

Z Ľ AVAZ Ľ AVA
166 EUR 166 EUR 

3. CENA
ZĽAVA 166 EUR

Viano ná sú ažViano ná sú ažViano ná sú až
Potešte svojich najbližších Potešte svojich najbližších 

vianočným darčekomvianočným darčekom
z obchodného centra z obchodného centra JASNA SCJASNA SC

v Liptovskom Mikuláši v Liptovskom Mikuláši 
a vyhrajte a vyhrajte skvelé ceny.skvelé ceny.

Potešte svojich najbližších Potešte svojich najbližších 
vianočným darčekomvianočným darčekom

z obchodného centra z obchodného centra JASNA SCJASNA SC
v Liptovskom Mikuláši v Liptovskom Mikuláši 
a vyhrajtea vyhrajte skvelé ceny. skvelé ceny.

PRAVIDLÁ SÚ AŽE: Nakúpte v ktoromko vek predajnom mieste v obchodnom 
centre JASNA SC v termíne od 27. novembra do 21. decembra 2009 

aspo  za 20 € (602,52 Sk), vypl te sú ažný kupón, potvr te si ho v danom predajnom 
mieste a vho te do automobilu Honda Jazz umiestneného na prízemí obchodného 

centra. Žrebovanie sa uskuto ní 22. decembra o 16.00 hod v obchodnom centre JASNA SC. 
Zapojte sa a vyhrajte viac ako 24 skvelých cien!! !Zapojte sa a vyhrajte viac ako 24 skvelých cien!! !

PRÍĎTE S CELOU RODINOUÍĎTE S CELOU RODINOU
NA ZÁBAVNÉ POPOLUDNIANA ZÁBAVNÉ POPOLUDNIA
PLNÉ SÚŤAŽÍ A DARČEKOVPLNÉ SÚŤAŽÍ A DARČEKOV

Sobota 
12. 12. 2009
o 16.00 hod.

MIKULÁŠ

PRÍĎTE S CELOU RODINOU
NA ZÁBAVNÉ POPOLUDNIA
PLNÉ SÚŤAŽÍ A DARČEKOV

Piatok 
18. 12. 2009
o 16.00 hod.

SNEHULIACI

príďte príďte 
a presvedčte saa presvedčte sa

príďte 
a presvedčte sa

w w w. j a s n a s c . s kw w w. j a s n a s c . s kw w w. j a s n a s c . s k
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Od narodenia nášho rodáka, maliara,
výtvarného pedagóga a vysokoškolského
profesora Eduarda (Eduša) Ballu uplynie
17. decembra 150 rokov. Narodil sa v rodi-
ne krajčírskeho majstra Eduarda Ballu
a jeho manželky Jany, rodenej Adriániovej. Mal nevlastného brata
Aurela (1871-1940), ktorý bol tiež maliarom. 

Študoval na gymnáziu v Levoči. Bol žiakom Teodora Bömma,
ktorý ho naučil základom maliarskeho umenia. Po maturite navšte-
voval maliarsku akadémiu v Budapešti, výtvarnú akadémiu vo Vied-
ni a Benczúrovu majstrovskú školu v Budapešti. Osem rokov učil
na reálke v Budapešti kreslenie, tri roky pobudol na študijných
cestách v Paríži, v Madride a v Ríme a v rokoch 1894-1923 bol
profesorom na vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. 

Najskôr sa venoval žánrovej maľbe a krajinomaľbe, neskôr ma-
ľoval výlučne portréty osobností vtedajšieho Uhorska. Počas svo-
jich študijných pobytov v zahraničí študoval techniku starých majs-
trov (Raffaela, Rembranta, Velasqueza, Rubensa, Holbeina, El
Greca, Goyu, ale aj našich Bohúňa, Caucika) a podľa nich nama-
ľoval vyše sto obrazov. Dôkladne študoval základné farby a štruk-
túry originálu, preto dosiahol vernosť kópií. Teoreticky sa zaoberal
maliarskymi technikami a reštaurátorstvom a jeho práce vyšli aj
knižne. Po roku 1918 ponúkol svoju zbierku kópií Českosloven-
skej republike (ČSR) za milión korún, lebo chcel podnietiť rozvoj
maliarstva na Slovensku. Po odmietnutí zbierku daroval Maďarsku
a súbor vystavoval v Budapešti. Navštevoval aj svoje rodné mesto
a iné mestá vtedajšej ČSR. Vznikli tak portréty Hviezdoslava, Ma-
saryka, Vajanského, lekárnika Ballu a ďalšie. Z vlastných pro-
striedkov dal postaviť v Liptovskom Mikuláši chudobinec - Ballov-
ský dom (Bethania) na dnešnej Ulici Janoškovej. 

Eduard Ballo bol členom krajinskej umeleckej rady, predse-
dom Spolku maďarských výtvarných umelcov. Jeho diela nájdeme
väčšinou v maďarských galériách, u nás Liptovskej galérii P. M.
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Získal viacero medailí na výstavách
v Budapešti, v Madride, v Ríme aj v Paríži.

Mgr. Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI LIPTOVSKÍ RODÁCI

Eduard BALLO
maliar, výtvarný pedagóg, 
vysokoškolský profesor
* 17. 12. 1859 Liptovský Mikuláš
† 29. 9. 1936 Budapešť

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚZEUM Janka Krá a 
PO AS VIANO N CH A  NOVORO N CH 

SVIATKOV JE ZATVORENÉ 
 

 

OTVORENÉ BUDE   
22. – 23. a  29. – 30. Decembra 

9,00 – 16,00 hod 
 

 

V ROKU 2010 BUDE OTVORENÉ   
od 2. januára   

utorok – piatok 9,00 – 16,00 hod 
sobota 10,00 – 17,00 hod  

HĽADÁME SPRIEVODCOV 
CESTOVNÉHO RUCHU!

Požiadavky:
• preukaz sprievodcu cestovného ruchu

• aktívna znalosť histórie a zaujímavostí mesta a regiónu
• schopnosť pútavou a príjemnou formou poskytnúť výklad
• aktívne jazykové znalosti – angličtina, poľština, ruština, 

francúzština, nemčina (minimálne 1 jazyk)
• príjemné vystupovanie a pohotové jednanie

KONTAKT:
Tel.: 044/16 186, 552 24 18

E-mail: info@mikulas.sk
Web: www.mikulas.travel, www.mikulas.sk

Oznámenie
v zmysle Zákona č. 543/2002 

o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu.

Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina (SSE, a.s.) žiada o spolu-
prácu a informovanie občanov – vlastníkov pozemkov, na ktorých sa
nachádzajú elektrické vedenia, aby zamestnancom SSE, a.s. poskytli
potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a poras-
tov v blízkosti elektrických vedení, ktoré ohrozujú prevádzku elektric-
kých vedení a aby umožnili zamestnancom SSE, a.s. (alebo osobám,
ktoré sú na to poverené od SSE, a.s. písomným splnomocnením)
vstup na ich pozemky. Drevná hmota po vykonaní odstránenia alebo
okliesnenia stromov patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Podľa § 10 Zákona o energetike č. 656/2004 Z. z. o oprávnení
držiteľa povolenia „Držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická ale-
bo právnická osoba je oprávnená vstupovať na cudzie pozemky
a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnut-
ným na výkon povolenej činnosti. Predchádzajúci súhlas na vstup
vlastníka nehnuteľnosti sa nevyžaduje, ak ide o údržbu na zariade-
niach sústavy alebo siete“. 

Podľa § 36 ods. 4 zákona o energetike je zakázané v ochrannom
pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elek-
trickým vedením:
1. a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujú-
cou 3 m

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujú-
cou 3 m vo vzdialenosti 2 m od krajného vodiča vzdušné-
ho vedenia

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť

a spoľahlivosť prevádzky sústavy
2. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo

vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného ve-
denia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri
páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia

SSE, a.s. so vstupom na pozemok, takéto konanie bude považova-
né za porušenie Zákona o energetike. Ak vznikne SSE, a.s. škoda
spôsobená porušením povinností vlastníka, táto sa bude od vlastní-
ka nárokovať v občiansko-súdnom konaní (§ 420 ods. 1 Občian-
skeho zákonníka). V neposlednom rade porušenie povinností vlast-
níka môže byť kvalifikované ako trestný čin všeobecného ohroze-
nia podľa § 284 Trestného zákona č. 300/2005 z. z. Odd. ŽP

OZNAM
Detské jasle na ul. Komenského 2128 

budú zatvorené pre čerpanie dovolenky 
od 28. decembra do 31. decembra 2009. 

V prevádzke budú od 4. januára 2010.
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Nadácia Pontis iniciovala
vznik unikátneho darcovského
portálu „Dobrá krajina“
(www.dobrakrajina.sk) a do
rovnomenného programu prijala
cca 250 projektov. Z nich vy-
brala 51. Tieto projekty sa teraz
uchádzajú o finančnú podporu
od darcov prostredníctvom dar-
covského portálu „Dobrá kraji-
na“. Medzi nimi je aj projekt OZ
TATRY – „Detská EKOpolícia
– Liptovský Mikuláš“. 

„Dobrá krajina“ je darcov-
ským portálom, ktorý prostred-
níctvom podpory rôznych komu-
nitných projektov umožňuje
občanom reálne prispieť
k zmene tváre Slovenska. Portál
„Dobrá krajina“
vďaka moderným
technikám person-
alizovanej podpory
zásadným spô-
sobom zjednodušu-
je a urýchľuje pro-
ces darovania (on-
line platby, internet
banking, kreditné
karty, SMS) tak,
aby spôsob vykona-
nia dobrého skutku
nebol komplikovanejší a časovo
náročnejší ako samotný skutok.
Darcovstvo je transparentné
a dostáva darcu do priameho
kontaktu s podporenou organizá-
ciou.

Darcovstvo na portáli „Dobrá
krajina“ je jednoduché. Prvým
krokom do “Dobrej krajiny“ je
registrácia na portáli - darca
vyplní jednoduchý registračný
formulár. Potom si darca zvolí
projekt, ktorý chce podporiť,
určí si výšku sumy a spôsob
podpory. Podľa osobných pref-
erencií môže darca na zaslanie
finančnej podpory použiť inter-
net banking, ePay, platobnú
kartu, alebo darovať peniaze
v hotovosti. Darcovia môžu pod-
porovať projekty aj formou SMS
na číslo 871. Táto možnosť je
aktuálna iba pre zákazníkov
s paušálom spoločnosti T-mo-
bile Slovensko a Orange
Slovensko. Hodnota 1 SMS je
1 EURO a táto suma ide v plnej
výške na projekt, ktorý sa darca
rozhodne podporiť.

Pokiaľ ste sa rozhodli pod-
poriť projekt OZ TATRY: „Det-

ská EKOpolícia – Liptovský
Mikuláš“ zaregistrujte sa na
portáli „Dobrá krajina“
(www.dobrakrajina.sk) a pod-
porte nás. Vopred Vám ďaku-
jeme za akúkoľvek finančnú
podporu tohto projektu. Bližšie
informácie o projekte nájdete
na: www.dobrakrajina.sk/do-
bre-projekty/detska-ekopolicia-
liptovsky-mikulas.html 

Cieľom projektu „Detská
EKOpolícia – Liptovský Mi ku láš“
je vytvoriť pri základných školách
v zberovej oblasti Verejno-
prospešných služieb (VPS) – Lip -
tov ský Mikuláš (mesto Liptovský
Mikuláš a 21 obcí) sieť detských
ekopolicajtov. Detskí ekopolica-

jti, ktorí budú oz-
načení tričkom
a šiltovkou ekopoli-
cajta, budú kon-
trolovať kvalitu
triedenia odpadov
obyvateľmi a udeľo-
vať im zelené,
oranžové a čer-
vené karty, podľa
kvality triedenia.
Ďalej budú odhaľo-
vať nelegálne

skládky odpadov, znečisťovanie
verejného priestranstva a svoje
poznatky hlásiť mestskému
úradu a obecným úradom,
mestskej polícií a OZ TATRY.
Taktiež budú realizovať výchovno
- vzdelávacie aktivity pre miestnu
komunitu. Projekt má dve fázy
a počas každej z nich bude
vyškolených po 75 detských
ekopolicajtov. Ich predpokladaný
dobrovoľnícky vklad, počas pilot-
ných dvoch rokov, je 21 000 os-
obohodín. Inšpiráciou pre tento
projekt bola práca detskej
ekopolície v obci Zábiedovo. 

Aktivity OZ TATRY môžete
podporiť aj prostredníctvom
venovania dvojpercentnej asig -
nácie dane za rok 2009,
nakoľko bolo registrované ako
príjemca dvoch percent, a to
dňa 28. 9. 2009 pod číslom
NCRIs 33126/2009 (N
138/2009, NZ 32621/2009).
IČO organizácie: 37802712,
sídlo organizácie: KEMI 627/5,
031 04 Liptovský Mikuláš. 

Mgr. Rudolf PADO
Predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

Blíži sa obdobie vianočných
sviatkov. Ľudia si želajú, aby boli
šťastné, veselé. Ja si v kútiku
duše želám, aby boli aj zelené.
Aby konzum, darčeková mega-
lománia, nadštandardná pro-
dukcia odpadov, egoizmus
niektrých občanov nezastreli ich
skutočný zmysel. 

Pre zelenšie Vianoce stačí
urobiť tak málo. Nakupovať čo
najmenej balené darčeky a vý-
robky. Uprednostniť výrobky ba-
lené v recyklovateľných obaloch
pred nerecyklovateľnými resp.
pri nápojoch vratné obaly pred
jednorázovými.

A ak už je produkcia obalov
súčasťou nášho životného štýlu,
spomeňme si za stolom hojnos-
ti, že v uliciach tohto mesta stoja
zelené, žlté a modré kontajnery,
ktoré ponúkajú riešenie. 

Plastové obaly z darčekov,
plechovky od piva a iných nápo-
jov, konzervy, viacvrstvové (te-
trapakové) obaly z mlieka a džú-
sov, plastové obaly z rôznych
minerálnych a nealkoholických
nápojov vhoďte prosím do žlté-
ho kontajnera. 

Papierové obaly z darčekov
a výrobkov – rôzne krabice, kar-
tóny, baliace papiere roztrhajte

a vhoďte prosím do modrého
kontajnera.

Nevratné sklenené obaly
z alkoholických či nealkoholic-
kých nápojov vhoďte prosím do
zeleného kontajnera. 

Starý chlieb a pečivo ponúk-
nite vtáčím obyvateľom Váhu. 

Urobte to pre seba a pre svo-
je deti. Vysvetlite to starým rodi-
čom, starším spoluobčanom,
susedom. Urobte tak počas Via-
noc i počas Nového roka, aby
sa v zmysle tradície „Ako na
Nový rok, tak po celý rok“ ucho-
val tento užitočný zvyk v pamäti
všetkých obyvateľov mesta Lip-
tovský Mikuláš a jeho mest-
ských častí po celý rok 2010. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa
od nás počas celého roka
2009 neseparovali a komunálny
odpad naozaj separovali. Svo-
jim prístupom ste urobili toto
mesto krajším, zodpovednejším
a atraktívnejším pre život. 

Želám Vám zdravé, príjem-
né, šťastné, veselé a k životné-
mu prostrediu ohľaduplné Via-
noce a rovnaký rok 2010. 

Mgr. Rudolf Pado
Predseda a projektový

manažér OZ TATRY

Podporte projekt 
Detskej EKOpolície

Nielen šťastné, ale aj zelené

Tridsať vedúcich skupín re-
prezentujúcich 15 monitorova-
cích tímov sa dňa 24. novembra
zúčastnilo seminára „Občiansky
monitoring životného prostre-
dia“ v rámci projektu OZ TATRY
„Voda – učme sa jej rozumieť“. 

V rámci celodenného semi-
nára sa oboznámili so základný-
mi poznatkami o stave vody
u nás a vo svete, s niektorými
strategickými zákonmi a doku-
mentmi (zákon o odpadoch, zá-
kon o vodách, zákon o ochrane
a využívaní poľnohospodárske-
ho pôdneho fondu, Nitrátová di-
rektíva, Kódex správnej poľno-
hospodárskej praxe, atď.),
s metódami chemického a bio-
logického monitoringu vodných
tokov (Trentov biotický index, In-
dex tolerancie znečistenia, BI-
SEL), s metodikou mapovania
nelegálnych skládok odpadov,
inváznych druhov rastlín, breho-
vých porastov a riečneho kori-
doru, ako aj s metódami práce
s verejnosťou. 

Každá skupina dostala kom-
paktné laboratórium pre testo-
vanie vody Aquamerck, odbor-

né publikácie a pracovné listy
v hodnote 370 eur.

Tieto skupiny by mali byť spô-
sobilé min. v rokoch 2010
– 2012 realizovať praktický mo-
nitoring životného prostredia
v cieľovom okrese, mikroregió-
ne alebo vo zvolených katastrál-
nych územiach. OZ TATRY bude
na základe podkladov, ktoré
skupiny získajú, podávať podne-
ty príslušným orgánom štátnej
správy. Súčasťou náplne práce
skupín bude aj intenzívna osve-
tovo – propagačná činnosť v ko-
munite, v ktorej skupina pôsobí. 

Projekt OZ TATRY bol podpo-
rený Ministerstvom školstva SR
v rámci ENVIROPROJEKTOV
2009 a Nadáciou pre deti Slo-
venska z Fondu Hodina deťom. 

Počas apríla 2010 zrealizuje
OZ TATRY, v rámci iného pro-
jektu, vyškolenie ďalších 10 mo-
nitorovacích skupín. Prihlášky
do projektu sú prijímané do 31.
decembra 2010. Podklady je
potrebné si vyžiadať na adrese
oztatry@slovanet.sk

Mgr. Rudolf PADO

Začal sa občiansky monitoring
životného prostredia
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ÚČTOVNÍČKY
Ing. Uhrínová J. – Mrázová T.

Mobil: 0905 505 226
Mobil: 0905 982 173

• vedenie jednoduchého
a podvojného účtovníctva
• vedenie mzdovej agendy

• spätné spracovanie 
účtovníctva 

• vypracovanie daňových
priznaní: 

DPH, Daň z príjmu
• účtovné poradenstvo

Kúpim obrazy, 
starožitnosti, 

staré vojenské 
i turistické odznaky, 

pohľadnice,
porcelánové figúrky, 

staré striebro.

Starožitnosti Haluška
Pavel, ul. 1. mája 19

Liptovský Mikuláš
tel. 044/5522415

0905 381 761
antikliptov@gmail.com

Bezplatné 
internetové

noviny
Od začiatku tohto roka sa

o priazeň čitateľov uchádzajú aj
internetové noviny www.liptov-
magazin.sk. Snažia sa čitateľom
prinášať denne aktuálne infor-
mácie z okresov Liptovský
Mikuláš a Ružomberok.  Ich
cieľom je zachytiť najmä dianie
v regióne Liptov, prípadne aj
mimo neho.  Vynakladajú všetko
svoje úsilie preto, aby sprís-
tupňovali informácie občanom
rýchlo, objektívne a to slovom
a obrazom. V budúcnosti
pribudne aj zvuk.

Privítali by sme, keby ste vy-
užili aj možnosť zverejňovať
v Liptovmagazíne svoje názory,
postrehy, prípadne svoje literár-
ne práce a fotografie.

Veríme, že aj Vy na ňom náj-
dete zaujímavé správy a infor-
mácie. Čakáme na Vaše nápa-
dy, pripomienky, aj príspevky na
publikovanie.

Redakcia 
www.liptovmagazin.sk

Neustále narasta-
júce čísla evidova-
ných uchádzačov
o prácu svedčia
o tom, že je nutné ne-
ustále sa venovať ak-
tuálnej téme neza-

mestnanosti. Mnohí naši spoluobčania prežívajú
veľmi ťažké chvíle spojené so stratou zamestna-
nia. Často sa nachádzajú v bezvýchodiskových si-
tuáciách, dopadajú až na sociálne dno a prestáva-
jú veriť, že uspejú pri hľadaní zamestnania.

Od začiatku roka 2009 v Liptovskom Mikuláši
úspešne pôsobí personálna agentúra LINK. Den-
ne sa stretáva s osudmi ľudí, ktorí sú v tejto neľah-
kej dobe nútení zvyšovať štatistiky nezamestna-
nosti. Mnohí uchádzači o prácu sem prichádzajú
v zlom psychickom stave, v zúfalstve a beznádeji.
Prioritným cieľom agentúry je nezištne pomoc ne-
zamestnaným v regióne Liptova. Uchádzači o prá-
cu, ktorí sa v agentúre zaregistrujú majú pomerne
vysokú šancu získať sprostredkované pracovné
miesta.

Obdobie od zaregistrovania až po sprostredko-
vanie práce je uchádzačom vypĺňané cielenými
aktivitami, ktoré im zvyšujú šancu zamestnať sa.
Patrí sem aj určovanie osobnostných, vzdelanost-
ných a profesijných profilov. Po ich vypracovaní sa
uchádzač lepšie zorientuje v možnostiach ponúk
trhu práce podľa svojich osobnostných vlastností,
schopností, zručností a vedomostí. Uchádzači,
ktorí majú záujem na sebe pracovať a využiť obdo-

bie nezamestnanosti, majú možnosť absolvovať
rôzne školenia. V týchto dňoch sa rozbiehajú Ško-
lenia „za tri centy“. Sú zamerané na prípravu na
prijímacie pohovory, získavanie práce cez inter-
net, na prácu s počítačom  a na relaxačné metódy
a odbúravanie stresu. Poplatky za tieto vzdeláva-
cie aktivity sú len symbolické tri centy za jednu mi-
nútu školenia. 

Registrácia a všetky činnosti spojené s proce-
som získania pracovného miesta s výnimkou niek-
torých vzdelávacích aktivít sú úplne bezplatné. 

Personálna agentúra LINK intenzívne hľadá
možnosti získania finančných prostriedkov z euro-
projektov, od nadácií, sponzorov a všetkých ľudí,
ktorí nájdu ochotu pomôcť. Aj Mesto Liptovský Mi-
kuláš, vďaka iniciatíve primátora mesta Ing. Jána
Blcháča, PhD, sa zapojilo do partnerskej pomoci
personálnej agentúre poskytnutím priestorov, slú-
žiacich na registrácie a pomoc nezamestnaným.
V súčasnej dobe pomáha Mesto Liptovský Miku-
láš propagovať aktivity tejto agentúry, pretože pod-
porujú spoločný cieľ – znížiť nezamestnanosť v na-
šom regióne. 

V prípade, že sa chcete v personálnej agentúre
LINK zaregistrovať, nájdete ju v Liptovskom Miku-
láši v Dome služieb na 1. poschodí v pracovných
dňoch od 7.00 do 11.00 hod. Stačí vyplniť regi-
stračný dotazník, preukázať sa osobnými doklad-
mi, priložiť životopis doklady o vzdelaní a absolvo-
vaných kurzoch Registráciu môžete realizovať aj
elektronicky na stránke agentúry www.jobagentu-
ra.eu, kde nájdete aj množstvo ďalších informácií.

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné
súťaže na predaj prebytočného majetku mesta v termíne
od 30. novembra 2009 do 17. decembra 2009. Bližšie in-
formácie o objektoch a súťažných podmienkach sú zverej-
nené na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mes-
ta Liptovský Mikuláš (www.mikulas.sk) a na internetovej
stránke Bytového podniku Liptovský Mikuláš a. s.
(www.bplm.sk). 

Ďalšie info na tel.č. 0918 888 735 (Bc. Kollár)

Druhé kolo
zbraňovej
amnestie

1. novembra 2009 sa za-
čalo druhé kolo zbraňovej
amnestie, ktoré potrvá do
31. mája 2010. Kto v tomto
období dobrovoľne odovzdá
nelegálne držanú zbraň ale-
bo strelivo, vyhne sa trestné-
mu stíhaniu za nedovolené
ozbrojovanie. Odovzdaná
zbraň sa bude musieť pod-
robiť skúmaniu, či ňou nebol
spáchaný trestný čin. Ak sa
potvrdí, že zbraň nebola po-
užitá pri trestnej činnosti,
ten, kto ju odovzdal môže
požiadať o jej zaevidovanie
na ktoromkoľvek útvare Poli-
cajného zboru do dvoch me-
siacov od oznámenia výsled-
ku expertízy. Ak o zaevidova-
nie nepožiada, zbraň sa stá-
va vlastníctvom štátu.

Cieľom amnestie je znížiť
počet nelegálne držaných
zbraní a streliva a uľahčiť
identifikáciu zbraní, ktoré
mohli byť použité na pácha-
nie trestnej činnosti.

Mestu Liptovský Mikuláš nie je ľahostajná
otázka nezamestnanosti v regióne Liptova

Adventné koncerty
13. decembra 2009 o 17.00 hod.

Evanjelický kostol Zbierka, Liptovský Mikuláš - Vrbica
Komorné teleso LAETO ANIMO Liptovský Mikuláš
Hosť: organistka Zuzana Záhradníková, Ružomberok

Pôsobí prevažne v regióne Liptov, no realizoval aj niektoré
koncertné vystúpenia v dalších slovenských mestách 

aj v zahraničí.

20. december 2009 o 17.00 hod.
Evanjelický tolerančný kostol Liptovský Mikuláš

Spevácky zbor EGT VOICE z Tisovca
Spevácky zbor Evanjelického gymnázia v Tisovci EGT Voi-
ce existuje už od založenia školy. Jeho zakladateľkou a zá-
roveň prvou dirigentkou bola americká učiteľka Julie Ballan-

tyne. Zbor sa aktívne zúčastňuje na mnohých školských,
cirkevných aj miestnych kultúrnych podujatiach a benefič-

ných koncertoch. Je to miešaný mládežnícky zbor, ktorý má
vo svojom repertoári klasické cirkevné skladby, spirituály

a úpravy kresťanských mládežníckych piesní.
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Občiansky servis 
OKTÓBER 2009

Človek sa narodil 
aby dýchal, videl, 

počul a cítil – aby žil...
V Liptovskom Mikuláši sa na-
rodili:

Jakub KUČERA, Artur BEN-
KO, Viktória PUŠKOVÁ, Paulína
JAVORNICKÁ, Tobiáš PALAJ,
Rebeka BALÁŽOVÁ, Nina
ŠLAUKOVÁ, Simona KLIMO-
VÁ, Vladimír ZÁHOREC, Sofia
LEHOTSKÁ, Sofia KRUPPO-
VÁ, Peter BARTEK, Dárius
MURGOŠ, Adrian BOBROV-
ČAN, Tomáš ŠUMAN-HRE-
BLAY, Jakub TABAJ, Tomáš
DINDA, Veronika DEVEČKO-
VÁ, Ramona KOČKOVÁ, To-
máš CIBUĽA, Kristína BLCHO-
VÁ, Alexander SCHWARZ, Da-
niel KOLEČEK.

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

ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem

a hlavne 
ktorého navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Peter KAŇKA – Lucia KO-

VÁČOVÁ, Peter KATERINEC –
Lenka MIKYTOVÁ, Peter MOT-
KO – Jana KATERINCOVÁ,
Mgr. Peter ŽUPA – Erika KLE-
PÁČOVÁ, Santiago PITARCH
MESEGUER – Stanislava SI-
ROTIAKOVÁ, Jaroslav VÁLEK –
Ing. Veronika FÁBEROVÁ,
MUDr. Viliam BAUMÖHL – Eva
MAJERČÍKOVÁ, Antonín ŠMÍD
– Anna STARINSKÁ, Michal
MÍŠA – Denisa BALÁŽOVÁ,
Štefan TOMKO – Kristína HER-
CEGOVÁ, Miroslav LÍŠKA –
Daniela POLIAKOVÁ, Pavol KU-
BÁŇ – Mgr. Gabriela GONO-
VÁ, Ing. Vojtech OLOS – Zuza-
na CHYTKOVÁ, Scott Weston
GRAY – Karen EASTWOOD.

Dych – slovko krátke, 
nenápadné.

Bez neho však končí život ...
Zomreli:

Drahomíra DODEKOVÁ –
55 r., Darina BAKOŠOVÁ –
81r., Emília ŠIMKOVÁ – 82r.,
Jozef VAJDEĽ – 61r., Mária
GUZINIAKOVÁ – 89r., Jozef
PORADA – 52r., Emília DUDÁ-
ŠIKOVÁ – 61r., Ružena ŠTOF-
ČÍKOVÁ – 74r., Dana GRECU-
LOVÁ -51r., RSDr. Ján MÁTY-
US – 72r., Monika MIKLOŠIO-
VÁ – 39r., Anna FRANCISCIO-
VÁ – 70r.

Skúška sirén
Oznamujeme občanom

nášho mesta, že v piatok
11. decembra o 12:00 hod.
bude v Liptovskom Mikulá-
ši vykonaná kontrola skú-
šky vyrozumenia obyvateľ-
stva dvojminútovým stálym
tónom sirén.

Mestská polícia 20. novembra na parkovisku
na Štúrovej ulici riešila kuriózny prípad nespráv-
neho parkovania osobného motorového vozidla
Peugeot 307. Na uvedenom mieste je dopravná
značka Parkovisko Réservé – s dodatkovou ta-
buľou „Neplatí pre vozidlá klientov VÚB na dobu
max. 30 min.“. Táto značka ústretovo dovoľuje
klientom parkovanie vozidiel v predpokladanom
časovom intervale, avšak vodička sivého Peu-
geotu 307 z Košíc zaparkovala o 10.00 hod.
tak, že totálne zabránila výjazd osobnému moto-

rovému vozidlu zn. Toyota hnedej farby z parko-
viska.

Po dvojhodinovom neúnavnom pátraní ale i po-
chopení vodiča blokovaného vozidla sa podarilo za
asistencie mestskej polície a šiestich ochotných,
náhodných chodcov fyzicky posunúť vozidlo z ne-
všednej blokácie. Vodička Peugeotu sa prihlásila až
o 15.30 hod., kedy požiadala mestskú políciu o od-
montovanie technického prostriedku tzv. papuče.
Menovaná svojím nezodpovedným správaním päť
hodín neoprávnene obsadila parkovacie miesto čím

spôsobila nepríjemnú dopravnú situá-
ciu. Za priestupok proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky podľa
§ 22 ods. 1, písm. k) zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch, jej bola
uložená pokuta v hornej hranici sankcie
vo výške 65 eur, ktorú na mieste zapla-
tila. JUDr. Jaroslav Tomčík, 

ref. legislatívy MsP

Neoprávnené parkovanie trvalo päť hodín

22. 10. 09 o 20:25 hod. na
ul. Hollého, skupina mladých
ľudí, N.B. z L. Jána, M.M. zo
Z. Poruby, M.F. z ul. Žiarskej
a M.V. z ul. Štefánikovej požíva-
la alkoholické nápoje na verej-
nom priestranstve. Svojim kona-
ním porušili VZN mesta LM
č.8/1992, čl.2 ods. 1 písm.b,
čím sa dopustili priestupku proti
verejnému poriadku podľa § 48
zákona č.372/90 Zb. o prie-
stupkoch. Za priestupok im bola
uložená bloková pokuta. 

28. 10. 09 o 16:57 hod. na
ul. Smrečianska z bytu 5.po-
sch., p. M.Š. zo Zemianskych
Kostolian vyhadzoval z okna sta-
ré okná, ktoré vymieňal za nové.
Menovaný týmto konaním poru-
šil VZN mesta LM č. 8/1992,
čl.15, písm.b). Za priestupok
proti verejnému poriadku podľa
§ 48 zákona č. 372/90 Zb.
o priestupkoch, zaplatil na mies-
te blokovú pokutu. 

01. 11. 09 o 22:53 hod. na
ul. E. Penkalu v byte na 3.po-
sch., krikom a búchaním bol ru-
šený nočný kľud. Za priestupok
proti verejnému poriadku podľa
§ 47, ods. 1, písm. b), zákona
č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch, pani D.Č. z Lipt.Mikuláša
zaplatila blokovú pokutu. 

03. 11. 09 o 07:22 hod. na
ul. Priebežná, p. G.Z. z Lipt.Mi-
kuláša, neoprávnene parkoval
vozidlom na mieste vyhradenom
pre ZŤP osoby. Svojím konaním
porušil dopravnú značku IP16,
zákona č. 08/2009 Z.z. o cest-
nej premávke, čím naplnil skut-
kovú podstatu priestupku proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky podľa § 22 ods.1,
písm.k) zákona č. 72/90 Zb.o

priestupkoch. Pretože blokovú
pokutu odmietol zaplatiť, prípad
je odovzdaný Dopravnému inš-
pektorátu na riešenie. 

03. 11. 09 o 13:02 hod. na
základe telefonického oznamu,
hliadka MsP na areáli vodného
slalomu prichytila pána I.B.
z Hlbokého, ktorý odcudzil dre-
vené hranoly. Následne nepo-
škodené hranoly vrátil na pô-
vodné miesto. Svojim konaním
sa dopustil priestupku proti ma-
jetku podľa § 50, ods. 1, záko-
na č. 372/90 Zb. o priestup-
koch. Bol riešený v blokovom
konaní. 

06. 11. 09 o 19:35 hod. na
ul. Jilemnického požívali alko-
holické nápoje na verejnom
priestranstve p. J.Š. z Jilemnic-
kého ul., T.B. z Galovian, sku-
tok bol riešený napomenutím.
Zároveň v tomto priestore
mestská polícia zistila, že pani
P.P. z ul. 1. mája podala alkohol
mladistvým T.R. z Nábr.4.apríla,
B.M. z ul. Štefánikova. Za prie-
stupok na úseku ochrany pred
alkoholizmom podľa §30 ods.1
písm.a) zákona č.372/1990
Zb. menovaná zaplatila blokovú
pokutu. 

08. 11. 09 o 18.50 hod. pri
OD TESCO pani R.S. z Popra-
du zaparkovala svoje motorové
vozidlo na mieste s vyhradeným
státím pre ZŤP osoby. Svojim
konaním porušila dopravnú
značku IP16, zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke, čím naplnila skutkovú
podstatu priestupku proti bez-
pečnosti a plynulosti cestnej
premávky podľa § 22 ods.1,
písm.k) zákona č.372/90 Zb.o
priestupkoch v platnom znení.

Zo zápisníka mestskej polície
Za priestupok bola riešená
v blokovom konaní. 

18. 11. 2009 o 10.20 hod.
na Námestí Mieru, pani K. H.
z Prešova neoprávnene vyko-
návala obchodnú činnosť – pre-
daj orechov. Za priestupok pod-
ľa § 24 ods1, písm.c; § 47
ods.1 písm.g.) zákona
č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch bol skutok riešený v bloko-
vom konaní.

21. 11. 2009 o 00.25 hod.
na ul. Bellova pri reštauračnom
zariadení, znečistil verejné prie-
stranstvo p. M.K. z Lipt.Mikulá-
ša. Svojím konaním porušil § 47
ods. 1, písm.d) Zák. 372/90
Zb. o priestupkoch. Prípad vy-
riešený v blokovom konaní.

V období od 23.10.2009
– do 23.11.2009 bolo MsP rie-
šených priestupkov 373, z toho
na úseku dopravy 249 priestup-
kov, 9 priestupkov proti majet-
ku, 33 priestupkov proti verej-
nému poriadku, 6 priestupkov
proti občianskemu spolunažíva-
niu, 5 priestupkov majiteľov voľ-
ne pohybujúcich sa psov, 34
priestupkov požívania alkoholic-
kých nápojov na verejných prie-
stranstvách a iné.

Náčelník Mestskej polície
Mgr. Dalibor Šalplachta

Záznam z kamery MsP



Prednáška

J. Rizman - harfa, ¼. Kubovèík - gitara, O. Facuna - klávesy

Lipt. Mikuláš - Skalica

Rozlúète sa so starým rokom ako sa patrí!

Turnaj zmiešaných družstiev vo volejbale (možnos� sa prihlási�)

Mikulášsky domèek, kde si všetci môžeme vloži� svoje priania

Pre žiakov a žiaèky (možnos� sa prihlási�)

¼udové remeslá a bohatý kultúrny program

Prechádzka múzeom v magickom predvianoènom období

Plavecké preteky spojené s výlovom vianoèného kapra pre
základné a stredné školy

 Èakáme vás na poslednej tohtoroènej Mim show 

Pre verejnos�

Koncert KT Laeto Animo a Zuzany Záhradníkovej

Lipt. Mikuláš - Slovan

Pre širokú verejnos�

Ukážky remesiel: ruèné ma¾ovanie vianoèných gú¾, drotárske,
šúpoliarske a pernikárske umenie 

Vianoèný koncert detského folklórneho súboru Ïumbier

Spestrite si zimné vianoèné chvíle v Aquaparku Tatralandia

Prednáška

Koncert EGT Voice z Tisovca

Gazdovský Štedrý veèer, koledovanie, živý Betlehem

www t traland a.sk/regi pdf. a i on.

Info: www.tatralandia.sk

Príïte v deò svojich narodenín a získajte ZADARMO vstup do saunového sveta

ZUŠ J.L. Bellu Lipt. Mikuláš

Vernisáž autorskej výstavy

Vernisáž výstavy

Volejbalový turnaj 8. a 9. roèníkov základných škôl

Komponovaný program s maliarskou paletou

ZUŠ J.L. Bellu Lipt. Mikuláš

Pre širokú verejnos�

“A” mužstvo

10. kolo 5. stolnotenisovej ligy

Basketbalový turnaj 5. - 7. roèníkov základných škôl

Pre širokú verejnos�

Deti, prineste ozdobu na náš stromèek a kúpte sa zadarmo!

Koncert USZ B enedictus z Ružomberka

Rozprávka pre najmenších o tom aké ¾ahké je dobré vz�ahy po-
kazi� a o tom, aké je dôležité ži� v porozumení a vzájomnej úcte 

Opä� k nám zavíta vianoèný kamión s množstvom prekvapení

Mladší žiaci U13 a U12

Erotická show pre dámy

Improvizaèná skupina troch hercov, ktorí si užívajú adrenalín na 
javisku. Každé predstavenie je premiérou a derniérou zároveò

Vianoèný koncert taneènej skupiny so zaujímavými hos�ami
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SOBOTA
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ŠTVRTOK

NEDE¼A

NEDE¼A
PONDELOK

SOBOTA

PIATOK

UTOROK

STREDA

DECEMBER 2009
PREH¼AD PODUJATÍ

Èajovòa pod hviezdami ul. 1. mája 17,00 h

Èajovòa pod hviezdami ul. 1. mája 16,30 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 20,00 h

Námestie oslobodite¾ov 22,00 h

Liptov Aréna 8,00 - 16,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Námestie oslobodite¾ov

Liptov Aréna 9,00 - 13,00 h

Námestie oslobodite¾ov

Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline 9,00 - 15,30 h

Krytá plaváreò 9,30 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

Liptov Aréna 14,00 - 18,00 h

Evanjelický kostol Zbierka 17,00 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Liptov Aréna 14,00 - 18,00 h

SMOPAJ Školská 4  (15.12. 11,00-18,00 a 16.12. 8,00-16,00 h)

Dom kultúry - ve¾ká sála 17,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

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

Evanjelický kostol na Tranovského ulici 17,00 h

Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline 9,00 - 15,30 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 21,00 h

Liptovská galéria P.M. Bohúòa 15,30 h

Liptovská galéria P.M. Bohúòa 16,00 h

Múzeum J. Krá¾a 17,00 h

ZŠ Okolièianska 8,00 h

Liptovská galéria P.M. Bohúòa 9,30 a 11,00 a 14,00 h

Liptovská galéria P.M. Bohúòa 15,30 h

Liptov Aréna 14,00 - 18,00 h

Futbalový štadión MFK Tatran 13,00 h

Liptov Aréna 14,00 - 18,00 h

SOU Vrbická 9,00 h

Liptov Aréna 14,00 - 18,00 h

Rímsko - katolícky kostol sv. Mikuláša 15,00 h

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

Námestie oslobodite¾ov 15,00 - 18,00 h

Liptov Aréna 9,00 - 16,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 19,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 17,00 h

KTO NECHCE POÈU�, MUSÍ POCÍTI�

VIANOÈNÝ HUDOBNÝ VEÈER

SLOVNAFT EXTRALIGA 2009/2010

SILVESTER VO VODNOM RAJI

SILVESTER 2009

VIANOÈNÝ TURNAJ POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA V TATRALANDII www.tatralandia.sk

MIKULÁŠSKY DOMÈEK

2. ROÈNÍK VIANOÈNÉHO TENISOVÉHO TURNAJA

MIKULÁŠSKY JARMOK

STRIDŽIE DNI V SKANZENE

VÝLOV VIANOÈNÉHO KAPRA

MIM SHOW

6. KOLO MESTSKEJ FUTSALOVEJ LIGY

III. ADVENTNÝ KONCERT

SLOVNAFT EXTRALIGA 2009/2010

8. KOLO MESTSKEJ FUTSALOVEJ LIGY

REMESELNÍCKE VARIÁCIE VIANOC ADVENT 2009

OBRÁZKY

VŠETCI SA UŽ TEŠÍME NA VIANOCE

CESTA LÁSKY - ROZPRÁVANIE O UÈENÍ JEŽIŠA Z NAZARETU 

IV. ADVENTNÝ KONCERT

VIANOCE V LIPTOVE

16.9.-20.12. REGIONÁLNA AKCIA

od 28.9. AKCIA DRUHÝ ZA 1 €

od 28.9. NARODENINOVÝ BONUS

KONCERT

JURAJ ORAVEC - “O POCITOCH III”

KDE SA DOBRE VARÍ...

MIKI MIX

VIANOCE DE�OM

KONCERT

7. KOLO MESTSKEJ FUTSALOVEJ LIGY

MFK TATRAN - PÚCHOV

DEMÄNOVÁ - BEŠEÒOVÁ

O TORTU PRIMÁTORA

5. KOLO MESTSKEJ FUTSALOVEJ LIGY

II. ADVENTNÝ KONCERT

ROZPRÁVKOVÁ NEDE¼A: PREFÍKANÁ LÍŠKA

VIANOÈNÝ COCA-COLA KAMIÓN

FUTSALOVÝ TURNAJ

THE RANGERS

3T

FREEZE

  Konverzný kurz: 1 € = 30,126 Sk

1.- € 
0,50 €

2.- € 

0,17 € 

4.- €
2,50 € 

4.- € 
2.- € 

4.- € 
2.- € 

0,35 € 

4.- € 

2,50 € 

2,50 € 

1.- €  

7.- €
5.- €  
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