
STRETNUTIE S MIKULÁŠOM V LESOPARKU 

 

Predzvesťou vianočných sviatkov je aj príchod svätého Mikuláša, patróna 

nášho mesta. 

Jedným z podujatí s mikulášskou tematikou, ktoré organizovalo tunajšie centrum 

voľného času v spolupráci so ŠKM-OT bolo aj Stretnutie s Mikulášom v lesoparku 

spojené s losovaním výhercov turistickej sazky. Tradičná turistická akcia doplnená 

o súťaže sa uskutočnila 8. decembra 2012.  Po príchode do lesoparku nás čakal strom 

plný sladkých prekvapení. Celkovo sa tu zišlo 85 priaznivcov pešej turistiky, ktorí 

netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša so svojou družinou. Išlo prevažne o turistov  

z mestských škôl, Novej Ľubovne a samozrejme stretnutie s Mikulášom si nenechali 

ujsť aj členovia záujmových útvarov z centra voľného času a ŠKM-OT.   

Deťom ale aj dospelým priniesol sladkosti Mikuláš so svojim doprovodom s čertmi 

a anjelmi. Ďalšie sladké pochúťky mohli nájsť školáci v rámci pripravenej lesnej hry 

poukrývané v areály lesoparku. Na sladučkom mede od  súkromnej osoby Rudolfa 

Romana si pochutia  Lívia Jančišinová – CVČ Plávanie pokročilí a Kamil Kopčík - 

ZŠ Komenského. Poklad s plyšovými hračkami objavili Kristián Krupanský 

a Miroslav Müller ZŠ Komenského. 

Po krátkom šantení s čertmi a anjelikmi, ohriati sa pri ohníku, opečení chutných 

špekáčikov nás čakala ešte jedna milá povinnosť zistiť výhercov, ktorí správne 

vylúštili  turistickú sazku. Turistická sazka bola vyhlásená v novembri pre turistické 

oddiely mládeže a žiakov v okrese.  

Do riešenia turistickej sazky sa zapojili ZŠ Šarišské Jastrabie, ZŠ Levočská  ul., 

Gymnázium T. Vansovej, ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce, ZŠ Nová Ľubovňa, 

ZŠ Sv. Cyrila a Metoda, ZŠ  Mníšek nad/Popradom, ZŠ Za vodou, ZŠ Malý Lipník, 

ZŠ Jarabina, ZŠ Hniezdne, ZŠ Veľký Lipník, ZŠ Komenského ul., ZŠ  Plavnica, ZŠ 

Hromoš, ZŠ sv. Cyrila a Metoda,  ZŠ Jakubany a členovia záujmových útvarov pri 

centre voľného času.  

Turistická sazku riešilo  490 detí  z toho 281 malo všetky odpovede správne a dostali 

sa do zlosovacej mikulášskej čiapočky, z ktorej sme vybrali turistické sazky s týmito 

menami: 

Vincent Orlovský - CVČ Plávanie pre pokročilých, Dominika Hutníková - ZŠ 

Levočská 6.B., Júlia Vyšovská – CVČ Plávanie pre pokročilých, Vivien Katarína 

Tokarčíková - CVČ Plávanie začiatočníci,  Michaela Štefaňáková – Levočská V. B., 

Lucia Ciesariková – Komenského 5. C., Simona Bočkajová - ZŠ s MŠ Veľký Lipník, 

Jarka Mertinová - ZŠ Komenského VII. A., Janka Beňová – CVČ Plávanie 

začiatočníci, Kristína Irhová – ZŠ s MŠ Veľký Lipník a Karin Bednarčíková 9. ročník 

ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce. 

Losovanie sa konalo pod dozorom vedúcich turistických oddielov mládeže a detského 

notára Dianky Bachledovej, ktoré skontrolovali mená vylosovaných a skonštatovali, 

že všetko prebehlo podľa pravidiel.  

 

Prosíme výhercov, aby si ceny prišli prevziať do centra voľného času. Ceny pre 

víťazov a balíčky pre všetkých účastníkov podujatia venoval súkromný podnikateľ 

Ján Staš a ŠKM – odbor turistiky v Starej Ľubovni.  
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