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Vo fašiangovej pochôdzke sa stretli všetky generácie.
Stovky ľudí sa v dobrej nálade zapojili do fašiangového sprievodu, ktorý sa po privítaní pred mestským úradom presúval ulicami 
centra mesta. Veselá chasa, ktorá stmeľovala tradičné zvyky s modernými prvkami, oživila ulice. Svoju púť stredom Mikuláša 
ukončili na nádvorí Národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol.
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okresné noviny priniesli nedávno informá-
cie o neúnosnej dopravnej situácii v našom 
meste. Denne prejde hlavnou mestskou 
tepnou 18 – 22 tisíc vozidiel v závislosti od 
sezóny. Mesto sa už dnes dusí, situácia bráni 
jeho ďalšiemu rozvoju.

Riešením je do budúcnosti realizácia mo-
dernizácie železnice jej prekládkou od Palu-
dze do Liptovského Hrádku, prekládkou na 
juh od diaľnice. Súčasťou tohto projektu je 
totiž vybudovanie spojnice od Demänovej 
k  mostu cez Váh v  Okoličnom. Zároveň by 
na uvoľnenom terajšom železničnom zvršku 
mohla vzniknúť ďalšia komunikácia. Miesto 
jednej, dnes preplnenej cesty I/18, by mohli 
byť tri vo východno-západnom smere. 
Mesto by si vydýchlo a na desiatky rokov sa 
môže ďalej nerušene rozvíjať a stávať sa lep-
ším miestom pre život, prácu aj využívanie 
voľného času Mikulášanov aj návštevníkov 
nášho mesta.

Žiaľ, projekt Modernizácie železnice po-
zastavil v  decembri minulého roku dopis 
z  Bruselu, ktorý adresovali na ministerstvo 
dopravy. Ak sa skoro nevysvetlia pochyb-
nosti, ktoré v Bruselu zasiali niektorí aktivisti 
z nášho mesta, vznikne problém.

Preto som spolu s niektorými odborníkmi 
absolvovali v januári dve a koncom februára 
tretie rokovanie so zástupcami železníc, mi-
nisterstva dopravy a výstavby a zástupcami 
poradcov Európskej komisie. A tak klopeme 
na dvere tých, ktorí definitívne rozhodnú 
o  tom, či a  kedy sa začne s  modernizáciou 
železnice v našom úseku so všetkými pozi-
tívnymi vplyvmi na mesto a  región. Navr-
hujeme reálne riešenia, ktoré uspokoja aj 
skupinový záujem signatárov petície proti 
mostu v  predĺžení Belopotockého, ktorého 
výstavba úzko súvisí s prekládkou trate. Stá-
le je však nad skupinovým verejný záujem. 
Budeme mať čo robiť, aby sme ho kvôli sna-
he aktivistov siahajúcej až do Bruselu obhá-
jili. Stále verím, že túto historickú príležitosť 
zachránime. Osobne urobím pre zlepšenie 
dopravnej situácie v meste všetko, čo bude 
v mojich silách.

 Váš primátor

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

Na rok 2017 má radnica pripravených až 
35 akcií, ktoré sa dotýkajú opráv chodníkov 
a rekonštrukcií ciest. Tento rok sa radniční 
zamerajú najmä na bezbariérové úpravy 
chodníkov, ich opravy, výstavbu spoma-
ľovacích prahov a  zvyšovanie bezpečnos-
ti chodcov na priechodoch pre chodcov. 
V  Okoličnom pred základnou školou sa 
napríklad chystá rekonštrukcia chodníka 
vrátane autobusového nástupišťa. Radnica 
dokončí chodník na Rachmaninovom  ná-
mestí po ul. Janoškovu, na Podbrezinách 
kompletne obnovia chodníky vo vnútrob-
lokoch na Slivkovej a Žiarskej ulici. Chodník 
sa zrekonštruuje aj pri Materskej škole na 
Vranovskej v  Palúdzke. V  Demänovej na 

Kernovej a  Janoškovej stavebnými úpra-
vami vybuduje samospráva spomaľovacie 
prahy. V  Liptovskej Ondrašovej vznikne 
v križovatke na Mincovej ulici s Ondrašov-
skou ostrovček, ktorý ju sprehľadní a zvý-
ši bezpečnosť chodcov. V  Palúdzke pri 
škole na Demänovskej sa zasa dopravný 
ostrovček zúži, aby nespôsoboval doprav-
né zápchy. Na vyťažených priechodoch 
pre chodcov pribudnú svetelné dopravné 
gombíky. Zvýši sa tak bezpečnosť chodcov 
optickým zvýraznením priechodov. Okolo 
Váhu na cyklochodníku sa vybudujú pred 
jeho križovaním s cestami zábrany, aby boli 
cyklisti nútení spomaliť a nevyleteli do kri-
žovatky. -vč-

Veľkoplošné 
opravy  
chodníkov 
a ciest

Kvôli dopravnému ostrovčeku 
vznikajú na križovatke zápchy. 

Radnica ho musí zúžiť

Vodiči, ktorí budú prechádzať cez mest-
ské chodníky a  pri prejazde ich znečistia, 
budú postihnuteľní. Mestskí policajti im 
budú môcť na základe novoschváleného 
všeobence záväzného nariadenia uložiť 
pokutu. „Často vodiči svojimi autami špini-
li napríklad chodníky určené pre chodcov 
bahnom, keď cez ne prechádzali, alebo na 
nich parkovali. To spôsobovalo náklady 
mestu na čistenie, znehodnocoval sa tak 

majetok mesta a  zároveň bol problém aj 
v ohrození chodcov, pretože blato na chod-
níku bolo šmykľavé,“ odôvodnil potrebu 
nového VZN vedúci odboru životného pro-
stredia a dopravy Gabriel Lengyel. Doposiaľ 
nariadenie mesta upravovalo len znečis-
ťovanie komunikácií typu ciest, nie chod-
níkov. So špinavým autom nemôžu vodiči 
užívať cesty ani podľa zákona o premávke 
na pozemných komunikáciách. -vč-

POZOR! Znečisťovanie chodníkov 
autami bude postihnuteľné
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Najvyššie ocenenie v  rámci mesta jed-
nohlasne schválili poslanci brigádnemu 
generálovi vo výslužbe Jánovi Iľanovské-
mu. „Čestné občianstvo mesta Liptovský 
Mikuláš mu prislúcha za aktívnu činnosť 
a udržiavanie tradícií, ktoré je nevyhnutné 
v  dnešnom svete pôsobenia extrémistic-
kých skupín,“ povedal primátor Ján Blcháč. 
Aj podľa zástupcu primátora a  štátneho 
tajomníka ministerstva vnútra Rudolfa Ur-
banoviča je ocenenie v súčasnosti dokon-
ca aktuálne. „Ten extrémizmus je skutočne 
veľký, ocenenie tohto vzácneho človeka by 
malo byť mementom pre súčasnú dobu 
a pán Iľanovský je v našom meste doslova 
symbolom boja proti extrémizmu z minu-
losti, bojoval totiž proti fašizmu a  toto je 
jeho odkaz, aby sme si aj my zapamätali, 
s čím bojoval v období druhej svetovej voj-
ny,“ uviedol Urbanovič.

Ján Iľanovský v tomto roku oslávi 95 ro-
kov. Bol priamym účastníkom Slovenského 
národného povstania a  oslobodzovacích 
bojov o naše mesto. Bojoval za myšlienky 
národnej slobody, obnovu zvrchovanosti 
a  štátnosti, pričom nasadzoval aj vlastný 
život. Je nositeľom desiatok českosloven-
ských a  zahraničných vyznamenaní. Vy-
značuje sa mimoriadnou skromnosťou 
a  múdrosťou, medzi Mikulášanmi sa teší 
prirodzenej autorite, úcte a vážnosti. Oce-
nenie by mu malo byť odovzdané na návrh 
členov Základnej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov v  Lip-
tovskom Mikuláši počas slávnostného za-
sadnutia mestského zastupiteľstva v apríli.

Osobnosť Jána Iľanovského, ktorý sa 
priamo zaslúžil o oslobodenie nášho mes-
ta, si uctil aj Klub vojenských výsadkárov 
Slovenskej republiky. Jeho predstavitelia 
mu udelili zlatú medailu Jozefa Gabčíka 
a čestné členstvo v klube. Uznanie klubu si 
podľa znenia rozkazu jeho predstaviteľov 
vyslúžil príslušník 2. paradesantnej brigády 
1. Československého armádneho zboru za 
bojové zásluhy počas 2. svetovej vojny.

 -js-

Ján Iľanovský získa 
Čestné občianstvo, 
uctili si ho aj výsadkári

Skupina Ploštín Punk vznikla pred 25 
rokmi v  Liptovskom Mikuláši na festivale 
Folk Tatry 1992. Vtedy bolo úlohou skupi-
ny zúčastniť sa, aby mal Posádkový dom 
armády, ako hlavný organizátor, na festi-
vale svojho zástupcu. Narýchlo zozbieraný 
členovia skupiny na jedinej skúške nacvičili 
štyri skladby a na druhý deň ich prezento-
vali na festivale. Prítomné publikum zaba-

vili a porota ocenila skupinu cenou Laureát 
festivalu. Odrazovým mostíkom do sveta 
šoubiznisu bolo pre skupinu účinkovanie 
v  relácii Pesničkári slovenskí v  Slovenskej 
televízii. Nasledovali pozvánky do mno-
hých ďalších relácií. Ploštín Punk koncer-
toval na rôznych miestach a festivaloch po 
celom Slovensku. Skupina ročne absolvuje 
30 až 60 vystúpení. Počas svojej existencie 

vydali štyri cédečka. Skupinu tvoria Ján 
Dzúr, Jožo Fašánok, Alino Rak, Ján Filka, To-
máš Mastiš, Ján Hrdko a Palino Rak. Skupi-
na zaspieva pri príležitosti dňa žien v dome 
kultúry. Tu členom kapely predstavitelia 
mesta odovzdajú Cenu mesta Liptovský 
Mikuláš, ktorú pre nich schválili poslanci vo 
februári.

 -js-

FOTO TASR - Martin Baumann

Cena mesta bude patriť Ploštín Punku, zaspievajú ženám k MDŽ
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Národné infor-
mačné stredisko Slo -
venskej republiky (NiSSR) 
vyhodnotilo Liptovský Mikuláš ako mesto 
s  predpokladom stabilného rozvoja. Naše 
mesto tak patrí medzi 30 percent miest, 
ktoré vyšli z  hodnotenia NiSSR pozitívne. 
„Znamená to, že využívate financie a  ma-
jetok s vysokou efektivitou pre trvalo udr-
žateľný rozvoj,“ vysvetlil generálny riaditeľ 
NiSSR Peter Levkovič.
Hodnotením, ktoré bolo zamerané na fi-
nančnú a  majetkovú bonitu a  zhodnoco-
vanie majetku, prešlo až 2926 miest a obcí 
Slovenska. Len tretina z  nich získala pozi-
tívne ohodnotenie a  Pečať Rozvoja obcí 
a  miest, a  práve Liptovský Mikuláš patrí 
medzi ne. -red-

Získali sme 
Pečať rozvoja obcí 
a miest 2016

Najprv je potrebné odstrániť kolízne dreviny. Ide o tie, ktoré svojou polohou obmedzu-
jú pripravovaný projekt rekonštrukcie námestia, zasahujú do navrhovaných chodníkov. 
„V  marci takto odstránime tri dreviny, ktoré budú nahradené inými a  vysadené v  rámci 
parku,“ priblížila mestská dendrologička Zuzana Štreitová. Potom bude nasledovať rekon-
štrukcia trávnatej plochy. Môžeme sa tešiť na nový trávnik, trendové trvalkové záhony, 
projekt parkových úprav obsahuje aj trávnatý detský labyrint. Nebude chýbať ani vodný 
prvok fontána, ktorý bude slúžiť aj na letné osvieženie. „Dnešný nesystematický park pre-
svetlíme, odľahčíme a prilákame ľudí na parkovú plochu tým, že trávnik bude určený na 
pikniky, hry pre deti, bude prechodný a prístupný verejnosti aj mimo chodníkov.“
 -red-

Na parku na Námestí mieru 
začneme pracovať už v marci

Radnica plánuje v  tomto roku skrášliť 
priestory v  okolí najľudnatejších sídlisk. 
Chystá revitalizáciu Parku Dobrovičovej, 
presnejšie jeho časť medzi Vajanského 
a  Belopotockého ulicou. „V  rozpočte 
máme v  roku 2017 vyčlenených 10  tisíc 
eur. Štúdia obsahuje úpravu zelene, te-
rénu, inštaláciu mobiliáru a  osvetlenie. 
Začali sme prvé kroky ako zisťovanie in-
žinierskych sietí a potrebných náležitostí 
pre získanie povolení. Autorka štúdie 
nám navrhuje vypracovať projektovú do-
kumentáciu, ktorú budeme vedieť využiť 
na rôzne výzvy a park prípadne obnoviť 
aj z externých zdrojov,“ konštatovala Má-
ria Lošonská z  mestského úradu. V  tejto 
súvislosti odbor dopravy pripravil asfalto-
vý zjazd z cyklochodníka na Vajanského. 
Napoja tak cyklochodník na existujúcu 
komunikáciu pri lodenici.
 -js-

Dobrovičovej 
park
čaká revitalizácia
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V  priemyselnej zóne v  Okoličnom chce 
investor postaviť obaľovačku asfaltových 
zmesí. Obyvateľom mestskej časti Okoličné 
a blízkej Závažnej Poruby však tento zámer 
súkromnej spoločnosti Cesty SK nedá spá-
vať. Dôvodom je ich strach z  hluku, praš-
nosti a  preplnenia ciest kamiónmi s  asfal-
tom a štrkom.

Podľa zámeru je výrobná kapacita oba-
ľovačky 160 ton asfaltovej zmesi za hodinu. 
Denne by malo priviezť do výroby vstup-
nú surovinu 37 nákladných áut, čo pri ich 
príjazde a odjazde predstavuje v priemere 
denne 74 nákladiakov. Odvoz asfaltových 
zmesí by zabezpečil investor približne šesť-
desiatimi nákladnými autami.

Investor nedodal potrebné čísla
Z verejného prerokovania vyplynulo, že 

hodnotiaca správa, ktorú prerokovával in-
vestor s  verejnosťou a  zástupcami mesta, 
sa nezaoberá vplyvom nárastu dopravy na 
cestnú sieť v obytnej zóne. Nie je teda mož-
né určiť možný vplyv obaľovačky na dopra-
vu v meste. Už dnes je však križovatka cesty 
III/2337 (cesta do Závažnej Poruby) a cesty 
I/18 (hlavný ťah mestom) problémová. „Už 
dnes prejde denne týmto úsekom cesty III. 
triedy 3200 áut. V  prípade, že by tu bola 
obaľovačka, pribudlo by denne viac ako 70 

kamiónov. Tento nárast nákladnej dopravy 
zásadne zhorší už teraz nevyhovujúcu situ-
áciu v  križovatke tejto cesty s  cestou I/18, 
ktorá už v súčasnosti kapacitne nepostaču-
je dopravnej intenzite. Výjazd na cestu I/18 
z Okoličného neraz trvá aj niekoľko minút,“ 
vysvetlil vedúci odboru životného prostre-
dia a  dopravy z  mestského úradu Gabriel 
Lengyel.

Doprava v meste súvisí s prekládkou že-
leznice

Rozvoj priemyselnej zóny v  Okoličnom 
bol podľa územného plánu mesta plánova-
ný v súvislosti s preložkou železničnej trate. 
Znamená to, že popri preložke železnice by 
malo dôjsť aj k výstavbe obslužnej komuni-
kácie na južnej strane mesta za riekou Váh. 
Prostredníctvom nej by sa priemyselná 
zóna dopravne napojila na cestu I/18 až za 
zastavanou častou mesta, približne v mies-
te križovatky na Stošice, takže by sa znížila 
intenzita dopravy v Okoličnom. „Až prelož-
ka železnice by vyriešila, aby nebolo do-
pravne zaťažené zastavané územie mesta, 
a teda aj mestská časť Okoličné. Keďže však 
z dôvodov, ktoré mesto nemôže ovplyvniť, 
dochádza k  oneskoreniu projektu prelož-
ky železničnej trate a  je záujem budovať 
nové prevádzky v  priemyselnej zóne, je 

nutné, aby investori odborne preukázali, 
aký vplyv bude mať ich pôsobenie na do-
pravnú situáciu v  tejto lokalite,“ upozornil 
primátor Ján Blcháč.

Radnica stojí za ľuďmi, vydala nesúhlas-
né stanovisko

Mesto Liptovský Mikuláš vydalo nesú-
hlasné stanovisko k  správe o  hodnotení 
navrhovanej činnosti obaľovačky. V stano-
visku požaduje dopravnoinžiniersky výpo-
čet vplyvu stavby na dopravnú sieť - vplyv 
na kapacitu existujúcich ciest a križovatiek, 
predovšetkým cesty č. III/2337 do Závažnej 
Poruby a  križovatky tejto cesty na cestu 
I/18. Súčasťou tohto výpočtu musí byť aj 
návrh opatrení na zamedzenie vzniknu-
tých vplyvov. „Zároveň požadujeme do-
pracovanie hlukovej štúdie tak, aby sa za-
oberala aj hlukom, ktorý spôsobí vyvolaná 
doprava v  zastavanom území,“ ubezpečil 
Lengyel.

Projekt realizácie obaľovačky asfalto-
vých zmesí ešte vyhotovený nebol. Ak však 
bude posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie (EIA) záporné, projekt sa ani 
vypracovávať nebude. To závisí od minis-
terstva životného prostredia, ktoré bude 
vyhodnocovať pripomienky.

 -vč-

S obaľovačkou obyvatelia nesúhlasia,
radnica stojí za ľuďmi 

Miesto, cez ktoré by prechádzali všetky 
nákladné vozidlá z obaľovačky. Už dnes je to 

kritický úsek na dopravné zaťaženie.
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Mikulášska mestská polícia riešila v  uply-
nulom roku takmer 5 700 priestupkov. 
Oproti roku 2015 ide o  ich mierny pokles. 
Taktiež o vyše tri tisíc eur klesla suma po-
kút uložených na mieste. „Uložili sme síce 
1 800 blokových pokút, ale snažíme sa 
v meste pôsobiť predovšetkým preventív-
ne. V rámci toho sme zrealizovali bezmála 
140 besied a aktivít na rôzne témy. V sume 
za vybraté pokuty sme sa dostali zhruba na 
úroveň roka 2014, avšak vtedy bolo o vyše 
2 000 priestupkov menej. Aj v  tom vidno, 
že keď už pokutu ukladáme, snažíme sa 
skôr ľudí poučiť a informovať, ako od nich 

vybrať nejakú závratnú sumu,“ konštatoval 
náčelník mestskej polície Marián Jančuška.

Mestská polícia v  Mikuláši najčastejšie 
eviduje priestupky na úseku dopravy, kto-
ré tvoria dve tretiny zo všetkých. Nasledu-
jú priestupky proti verejnému poriadku 
a  všeobecne záväzným nariadeniam mes-
ta. „Rapídne sa nám znížil počet zistených 
požití alkoholu osobami mladšími ako 
18 rokov, o  polovicu oproti roku 2015. Na 
území mesta sme v roku 2016 odchytili 66 
psov,“ načrel do štatistiky. V rámci besied, 
na ktorých sa zúčastnilo vyše 3 000 ľudí, sa 
zameriavali na negatíva návykových látok, 

prevenciu pred násilnými činmi, krádeža-
mi, hovorili o pyrotechnike, šikanovaní, se-
parovaní odpadu či o podvodoch.

Mestská polícia má v  súčasnosti 33 prí-
slušníkov, štyri služobné autá a  rovnaký 
počet bicyklov. Využívajú tiež približne 20 
kamier. „Kamerový systém chceme rozširo-
vať aj v  tomto roku. Po technickej stránke 
zmodernizujeme výstroj a  výzbroj našich 
policajtov. Verím, že obyvatelia a návštev-
níci mesta budú našu činnosť vnímať pozi-
tívne,“ dodal náčelník.

 -red-

Mestská polícia pôsobí v Liptovskom Mikuláši
predovšetkým preventívne

Cestu č. III/2335 na Podbrezinách v úseku 
od triediacej haly po odbočku na Veternú 
Porubu zrekonštruujú. Primátor požiadal 
začiatkom februára majiteľa cesty (Žilin-

ský samosprávny kraj) o jej opravu z dô-
vodu zlého technického stavu. Podľa slov 
hovorkyne ŽSK Lenky Zátekovej ju opra-
via ešte v tomto roku. -red-

Dobrá správa
pre Mikulášanov
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Renáta 
Todáková: 
V prospech 
mesta sme 
vysporiadali už 
milión štvorcov 
pozemkov

Oddelenie, vďaka ktorému má mesto vy-
sporiadané pozemky pod cyklochodník, 
po rokoch vlastní futbalové ihrisko v  Lip-
tovskej Ondrašovej a môže sa ďalej posú-
vať s investovaním, riadi Renáta Todáková. 
V oblasti pozemkového práva a nehnuteľ-
ností pôsobí už 26 rokov a  na miestnom 
mestskom úrade patrí medzi  spoľahlivých 
odborníkov, pracuje tu už dve desaťročia. 
Stretnúť sa s  ňou môžete napríklad pri 
výstavbe svojho domu, keď potrebuje-
te zriadiť právo prechodu a  prejazdu cez 
mestský pozemok k  vašej nehnuteľnosti. 
Ľudia ju kontaktujú aj vtedy, keď si chcú 
napríklad odkúpiť či prenajať mestský po-
zemok, uložiť inžinierske siete alebo vy-
sporiadať svoj majetok.

 � Renátka, tvoja práca súvisí s pozemko-
vým vlastníctvom, s  majetkovoprávnym 
usporiadaním vlastníckych vzťahov k po-
zemkom, so zápisom vlastníckych a iných 
vecných práv do katastra nehnuteľností. 
Čo to znamená?

Po roku 1990 mesto zdedilo od štátu 
miestne komunikácie vrátane parkova-
cích plôch, verejné priestranstvá a  chod-
níky, objekty kultúrnych domov, požiar-
nych zbrojníc, základných a  materských 
škôl a  cintoríny. Nehnuteľnosti sa stali 
majetkom mesta, ale viac ako 60 percent 
pozemkov pod týmito stavbami bolo ma-
jetkovoprávne nevysporiadaných. Útvar 
majetkovoprávny začal postupne tieto 
pozemky vlastnícky vysporiadavať v  pro-
spech mesta, čo trvalo niekoľko rokov 

a  trvá to až dodnes. Doposiaľ sme takto 
v  prospech mesta vysporiadali už milión 
metrov štvorcových pozemkov.

 � Tvoja práca je pre naše mesto prínosom 
v  oblasti pozemkového vlastníctva a  je 
základom pre jeho ďalší rozvoj. Prikladáš 
ruku k veľkému dielu, aký máš z toho po-
cit?

Je to tak. V  prípade nevysporiadaných 
pozemkov sa totiž mesto nemôže zapojiť 
do projektov, ktoré sú financované z exter-
ných zdrojov. Vlastne v prípade, že pozem-
ky nie sú vlastnícky vysporiadané, mesto 
na nich nemôže realizovať žiadnu inves-
tičnú výstavbu. Vždy, keď sa nám podarí 
pozemky vlastnícky usporiadať a  zapísať 
do operátu katastra nehnuteľností na list 
vlastníctva mesta, tešíme sa, pretože sme 
pre toto mesto a  jeho obyvateľov urobili 
niečo hmatateľné. Ak sa k tomu všetkému 
nájdu aj finančné prostriedky a dôjde k re-
alizácii investičných zámerov, vieme, že je 
aj našou zásluhou, že existuje napríklad 
vybudovaný cyklochodník, detské ihrisko 
či cesta, alebo parkoviská.

 � Spomínaš si na nejakú úlohu, ktorá 
bola pre teba ťažká, nekonečná ale nako-
niec sa ti ju podarilo vybojovať?

Určite áno. Išlo o vysporiadanie pozem-
kov v areáli Základnej školy Márie Rázuso-
vej Martákovej, Základnej školy Dr. Aurela 
Stodolu a  celého sídliska Nábrežie. Bolo 
to v rokoch 2007 a 2008. S kolegyňou Da-
nušou Perončíkovou, ktorá je už dnes na 

dôchodku, sme vlastnícke vzťahy k týmto 
pozemkom vysporiadali v časovom rozpä-
tí asi dvoch rokov. Bol to náročný právny 
proces.

 � Čo všetko obnášal, aby sme si vedeli pri-
blížiť tvoju prácu?

Len geometrický plán Základnej školy 
na Nábreží Dr. Aurela Stodolu obsaho-
val 250 dielov, čo znamená, že každý diel 
vlastnícky patril inému pôvodnému vlast-
níkovi. Bolo potrebné vydokladovať, že 
každý diel v geometrickom pláne je vykú-
pený, resp. vyvlastnený v  prospech býva-
lého štátu. Po archívoch sme vyhľadávali 
uzatvorené staré kúpne zmluvy a vyvlast-
ňovacie rozhodnutia. Išlo o  približne 150 
kúpnych zmlúv. Porovnávali sme ich s vý-
pismi z  pozemkovej knihy a  dedičskými 
uzneseniami. Šetrením bolo potrebné do-
kázať, že právne listiny, ktoré preukazujú 
zmenu vlastníctva, nikdy neboli predme-
tom zápisu do evidencie nehnuteľností 
a boli správne uzatvorené.

 � Ako to dopadlo?
Keď sa nám s  kolegyňou podarilo tieto 

pozemky vlastnícky vysporiadať a zapísať 
na list vlastníctva v prospech mesta, bolo 
to niečo úžasné, už len ten pocit z  dobre 
vykonanej práce… Ale priznám sa, bolo to 
skutočne vyčerpávajúce obdobie, pretože 
okrem toho sme denne vybavovali na od-
bore aj žiadosti od občanov v majetkovo-
právnej oblasti.

 -vč-
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Hlavný fašiangový program v  Liptovskom 
Mikuláši spojil ľudí z mesta aj z mestských 
častí. Bursovníci z  celého Liptovského Mi-
kuláša sa tretí februárový piatok zišli pred 
mestským úradom. Vinšovali, recitovali, 
spievali a hrali, hriatô si nalievali aj šiškami 
ponúkali, potom sa v sprievode vybrali do 

ulíc. Masky tanečne v  sprievode ľudovej 
hudby putovali centrom mesta. Zapršalo, 
ale ľudí dobrej vôle ani počasie neodradilo. 
Náladu v meste počas fašiangov približuje 
fotoreportáž nižšie.

Fašiangové oslavy pokračovali nasledu-
júci deň aj v  mestských častiach Bodice, 

Iľanovo, Liptovská Ondrašová a  posledný 
februárový víkend prechádzali fašiangy 
cez Palúdzku a Ploštín. Fašiangovú zábavu 
pripravila radnica aj pre 250 mikulášskych 
seniorov. V dome kultúry sa vydržali baviť 
až do polnoci. -red-

  Foto: P. Staník

FOTOREPORTÁŽ

Fašiangy spájali ľudí z mesta aj jeho častí
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FOTOREPORTÁŽ
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ŠPORT

  Foto: G. Lipták

„Nominácie mohli posielať športové kluby, občianske združenia 
i  obyvatelia mesta. Potrebné bolo dodržať podmienky komisie 
športu, tou podstatnou je, že nominovaný môže byť iba športovec, 
ktorý reprezentuje klub so sídlom na území mesta Liptovský Mi-
kuláš,“ upozornila vedúca oddelenia kultúry a športu z mestského 
úradu Dana Guráňová. Nominovaných bolo 36 jednotlivcov a šesť 
kolektívov, komisia športu z nich vybrala najlepších, ktorí dosiah-
li za uplynulý rok pódiové umiestnenie na najvyšších súťažiach. 
Hosťom programu na podujatí s  devätnásťročnou tradíciou bola 
skupina The Pastels.

Ocenení jednotlivci do 18 rokov:
Marko MIRGORODSKÝ (Kanoe Tatra Klub Liptovský)
Mikuláš Simona MACEKOVÁ (Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš)
Michaela HAŠŠOVÁ (Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš)
Monika ŠKÁCHOVÁ (Kanoe Tatra Klub Liptovský)
Mikuláš Simona GLEJTEKOVÁ (Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš)
Martina TARAGEĽOVÁ (Liptovská šachová škola)
Kristína ŠUBJAKOVÁ (Liptovská šachová škola)
Adam ROJČEK (BMX Team Liptov)

Richard TURČANÍK (Karate klub TORADE Liptovský Mikuláš)
Ladislav LUBELEC (Centrum voľného času Liptovský Mikuláš)

Jednotlivci nad 18 rokov:
Petra VLHOVÁ (Ski team Vlha Liptovský Mikuláš)
Klaudia MEDLOVÁ (Snowboard klub Jasná)
Dominika MULTÁŇOVÁ (VTJ Technika Liptovský Mikuláš)
Alexandra KOVALSKÁ (VTJ Technika Liptovský Mikuláš)
Alexander SLAFKOVSKÝ DUKLA (Kanoe Tatra Klub Liptovský Miku-
láš)
Michal MARTIKÁN DUKLA (Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš)
Jakub GRIGAR DUKLA (Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš)
Tomáš KUČERA DUKLA (Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš)
Ján BÁTIK DUKLA (Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš)
Pavel BALÁŽIK (ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová)

Kolektívy:
MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – A muž-
stvo LIPTOVSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA – družstvo mladších žiakov
KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY A  FITNESS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.
 -red-

Radnica v  mikulášskom Dome kultúry vzdala hold športovcom. 
Dvadsať jednotlivcov a tri kolektívy z Liptovského Mikuláša získali 
titul Športovec mesta za rok 2016.

Športovec mesta za rok 2016
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Prezident Mestského futbalového klubu 
Tatran Milan Mikušiak prejavil záujem 
klubu podieľať sa na spolufinancovaní 
rekonštrukcie futbalového štadióna. Na 
rokovaní s  primátorom Jánom Blcháčom 
prisľúbil v  prípade realizácie projektu 
účasť klubu na financovaní vo výške desať 
percent z celkovej sumy (výška moderni-
zácie 1 250 000 eur).

Slovenský futbalový zväz by tak podľa 
slov jeho prezidenta Jána Kováčika z cel-
kovej sumy zafinancoval 750 tisíc. Zvyšné 
päťstotisícové dofinancovanie by vykrylo 
mesto vo výške 375 tisíc a MFK Tatran vo 
výške 125 tisíc.

„MFK spoločne s mestom by založil spo-
ločnosť s ručením obmedzeným, ktorá by 
bola investorom projektu a  prijímateľom 
dotácie zo Slovenského futbalového zvä-
zu. Vkladom by odpovedali aj majetko-
vé pomery v  spoločnosti, teda mesto by 
malo na nej 75-percentný podiel a Tatran 
25-percentný,“ vysvetlil prezident klubu.

Modernizácia štadióna podľa kritérií na-
stavených UEFA je podmienkou pre druhú 
najvyššiu súťaž od sezóny 2018/2019. In-

vestíciu do rekonštrukcie futbalového šta-
dióna na Podbrezinách však musia schvá-
liť poslanci mestského zastupiteľstva. 
Na ich pleciach preto leží rozhodnutie či 
bude Tatran hrávať druhú ligu na domá-
com štadióne.

„Agendu predložíme na prerokovanie 
poslancom mestského zastupiteľstva až 
vtedy, keď sa nebude tematika športovej 
infraštruktúry zneužívať na politikárčenie 
a  prihrievanie si predvolebných polievo-
čiek prostredníctvom stanovísk a vyhláse-
ní opozičných klubov ešte pred rokovaním 
problematiky, ako to už robia. Neukončili 
sa ešte ani rokovania na úrovni mesto, 
klub a  zväz a  verejnosť je zaplavená po-
litickými stanoviskami a predikciami. Do-
stali sme príležitosť, ktorá sa už opakovať 
nebude, ale využijeme ju až vtedy, keď sa 
uistíme, že ide o verejný záujem, pretože 
investícia vo výške 375 tisíc eur je vážna. 
V prípade, že si aj opoziční a niektorí ne-
závislí poslanci osvoja myšlienku takejto 
investície a pochopia historickú príležitosť 
pre naše mesto v oblasti športu, radi pod-
poríme rekonštrukciu a  urobíme všetky 

kroky pre jej realizáciu,“ povedal primátor 
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Prezentáciu štúdie aj s tabuľkou pro-
jektov realizovaných futbalových šta-
diónov nájdete na webe mesta v  sek-
cii tlačové správy po rozbalení správy 
z 13. 2. 2017.

 -js-
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Prezident MFK Tatran Milan Mikušiak:
Potvrdzujem záujem podieľať sa na spolufinancovaní 
rekonštrukcie futbalového štadióna
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Mestské Múzeum Janka Kráľa pripravilo 
ďalšiu výstavu z  dlhodobého cyklu Miku-
lášske rody. Prostredníctvom fotografií, 
dokumentov, trojrozmerných predmetov 
i  sprievodných textov predstavuje vo vý-
stavnej sieni na Námestí osloboditeľov až 
do 16. apríla desať osobností podnikateľ-
skej rodiny Žuffovcov z Vrbice, Liptovského 
Mikuláša a Palúdzky.

„Ich korene siahajú do zemianskych kúrií 
v  oravských obciach Revišné a  Zemianska 

Dedina. Pravdepodobne v druhej polovici 
17. storočia opustili niektorí Žuffovci pod 
tlakom dobových udalostí Oravu a usadili 
sa v  centre Liptova. Začínali bez hmotné-
ho bohatstva a  rodových privilégií. Ich 
údelom sa stalo spracovanie kože. Niekoľ-
ko generácií živilo ševcovské či garbiarske 
remeslo,“ spresnila autorka výstavy Ľubica 
Rybárska.

Keď sa v druhej polovici 19. storočia za-
čali ševcovské dielničky najživotaschop-
nejších vrbických, huštáckych a  svätomi-
kulášskych majstrov meniť na čoraz väčšie 
dielne a továrne, bokom nezostali ani Žuf-
fovci. Bratia Matej a  Andrej vybudovali 
spoločnú továreň na remeň, ktorá sa stala 
súčasťou rozrastajúceho sa mikulášskeho 

kožiarskeho priemyslu. V ich diele pokračo-
vala generácia ich detí.

„Garbiarstvo a  dlhoročné budovanie 
rodinných podnikov pozdvihlo Žuffovcov 
hmotne i  spoločensky. Toto postavenie 
využívali na ďalšie vzdelávanie a profesijný 
rast, cestovanie za novými obzormi, ale aj 
na podporu národných, cirkevných, dob-
ročinných či športových aktivít. Ján Žuffa, 
Matej Žuffa starší, Matej Žuffa mladší, An-
drej Žuffa starší, Andrej Žuffa mladší, Milan 
Žuffa, Pavel Žuffa starší, Pavel Žuffa mladší, 
Soňa Kovačevičová – Žuffová a  Vladimír 
Žuffa zanechali v  našom meste i  mimo 
neho stopy, o ktorých by sme mali vedieť 
a pripomínať ich,“ dodala Rybárska.

 -mjk-

foto: Ján Svidran

Mikulášskych Žuffovcov predstavuje tematická výstava 

Zreštaurovaný obraz Pongráca II. obohatí historickú expozíciu

Mestské Múzeum Janka Kráľa pozýva všet-
kých nadšencov dávnej histórie v  stredu 
29. marca 2017 o 16.00 h na podujatie Pon-
grácovci – zemiansky rod z Liptovskej On-
drašovej a Svätého Mikuláša, ktorým vyvr-
cholí projekt s finančnou podporou Fondu 
na podporu umenia. Do stálej expozície 
Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš 
bude inštalovaný zreštaurovaný maliarsky 
portrét Pongráca II., jedného z najvýznam-
nejších príslušníkov rodu Pongrácovcov, 
ktorý spoluvytváral históriu nášho mesta.

Dielo neznámeho autora z obdobia oko-
lo roku 1710 bolo do zbierok nášho mest-
ského múzea zakúpené v  roku 2014. Aby 
sa dalo expozične využiť, potrebovalo ne-
vyhnutný odborný reštaurátorský zásah. 
„Preto sme v  spolupráci s  reštaurátorkou 
Erikou Benickou predložili v minulom roku 
projekt so žiadosťou o poskytnutie dotácie 
z  Fondu na podporu umenia,“ vysvetlila 
pracovníčka MJK Iveta Blažeková.

„Zreštaurované dielo doplní v  historic-
kej expozícii kapitolu o  zemianskom rode 
i  o  samotnom šľachticovi Pongrácovi  II. 
ktorý bol v  15. storočí najvýraznejšou 
a  politicky najvplyvnejšou osobnosťou 
rodu. Svojím taktickým politickým spoje-

nectvom získal priazeň kráľa Žigmunda 
Luxemburského, neskôr Vladislava Jage-
lonského a  gubernátora Jána Huňadyho. 
Svojou mocou a  bohatstvom sa zaradil 
medzi najvplyvnejšiu uhorskú oligarchiu,“ 
pokračovala Blažeková.

Na príležitostnom podujatí priblíži  re-
nomovaný historik Ferdinand Uličný  jeho 
najnovšiu štúdiu o  životných osudoch 
a vojenskom pôsobení Pongráca II. a riadi-
teľ liptovskomikulášskej pobočky Štátneho 
archívu Petrom Vítkom pohovorí o prísluš-
níkoch rodu Pongrácovcov. Erika Benická 
predstaví samotný proces reštaurovania 
závesného obrazu. -mjk-

 Stranu zostavil Jaroslav Hric, riaditeľ MJK
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Skládka vo Veternej Porube presakuje. 
Priesakové kvapaliny zaplnili záchytné 
nádrže a vtekajú do miestneho toku pod 
skládkou, odkiaľ sa dostávajú do Váhu. 
Priesaky zaregistrovali v  čase uzávierky 
nášho mesačníka 22. februára pracov-
níci Verejnoprospešných služieb (VPS). 
Ich vplyv na faunu a  flóru môže zname-
nať škody. V  čase uzávierky však rozbory 
z  priesakových vôd neboli k  dispozícii. 
„Okamžite sme upovedomili inšpekciu 
životného prostredia v  Žiline. Z  Liptov-
skej vodárenskej spoločnosti sme zabez-
pečili dve vozidlá, ktoré budú kyvadlovo 
zabezpečovať odčerpávanie priesakovej 
kvapaliny zo smetiska, až kým priesaky 
neprestanú,“ informoval prevádzkový ná-
mestník VPS Dušan Fabian a dodal, že táto 
udalosť je podľa neho dôsledkom mož-
ného nekvalitného uzavretia skládky vo 
Veternej Porube, ktoré sa udialo v rokoch 
2013 a 2014.

Vedenie mesta upozorňuje na stav už 
dlhšie
Na to, že na skládke tuhého komunálneho 
odpadu vo Veternej vznikol problém, upo-
zornili predstavitelia radnice už v  polovici 
februára na mestskom zastupiteľstve. Aj 
vtedy sa viceprimátor Ján Bonko vyjadril, 
že problém súvisí s predčasným uzatvore-
ním skládky v rokoch 2013 a 2014. Obavy sa 
začali napĺňať pri aktuálnom topení snehu 
spolu s  daždivým počasím. „Uzatvorenie 
skládky podľa mňa robili narýchlo a neod-
borne, teraz tu máme problém, ktorý môže 
ohroziť životné prostredie,“ uviedol vice-
primátor Ján Bonko.

Poslanci neprijali správu hlavnej kon-
trolórky
Predčasné uzatvorenie skládky odpadu vo 
Veternej Porube bolo predmetom kontro-
ly predošlej hlavnej kontrolórky Bibiany 
Kuchárovej. Správu o  výsledku kontroly 

formou uznesenia väčšina poslancov na 
februárovom zasadnutí mestského parla-
mentu neprijali. „V  správe mi chýbali via-
ceré skutočnosti, ktoré by mi objasnili celý 
proces predčasného uzatvorenia skládky,“ 
pokračoval Ján Bonko.

Skládku rieši UVO aj inšpekcia životné-
ho prostredia

Na základe výsledkov kontroly uzatvá-
rania skládky podala hlavná kontrolórka 
mesta ešte v  septembri 2016 na Úrad ve-
rejného obstarávania SR (UVO) podnet na 
preskúmanie zákonnosti postupu Verej-
noprospešných služieb mesta Liptovský 
Mikuláš. VPS-ka bola totiž verejný obsta-
rávateľ pri obstarávaní geokompozitu a ílu 
na uzavretie skládky. Na základe podaného 
podnetu UVO v decembri 2016 začal výkon 
kontroly. Predmetné územie tiež posudzu-
je inšpekcia životného prostredia.

 -red-

Zo skládky hrozí znečistenie Váhu

Nádrž, kde vtekajú priesakové kvapaliny. 
Mala by byť prázdna. Je naplnená po okraj.

Ďalšia šesť metrov hlboká nádrž, 
ktorá by mala byť prázdna, je plná 
priesakovej vody zo smetiska.

Z potrubia vyteká 
znečistená voda 
zo skládky do potoka.
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SPRAVODAJSTVO

Informačné centrum mesta Liptovský 
Mikuláš (ICM) sídli v  nových, moderných 
a  reprezentačných priestoroch. Prináležia 
organizácii, ktorá patrí medzi vlajkové lode 
v  tejto oblasti v  rámci Slovenska, uviedol 
pri príležitosti slávnostného otvorenia 

priestorov primátor L. Mikuláša Ján Blcháč.
Na otvorení sa zúčastnili aj dvaja štátni ta-
jomníci – Rudolf Urbanovič z ministerstva 
vnútra a  Peter Ďurček z  ministerstva do-
pravy.

Mesto po takmer 25 rokoch presťaho-

valo svoje informačné centrum do  zre-
konštruovaných priestorov Obchodného 
centra Central na Námestí mieru 1 (bývalý 
Dom služieb). Nemení sa tým jeho adresa, 
presťahovalo sa po rekonštrukcii v  rámci 
budovy. -js-

Problematiku  revitalizácie Priemyselnej 
ulice bude radnica zrejme riešiť samostat-
ným doplnkom Územného plánu mesta 
Liptovský Mikuláš. Mestská architektka 
dala spracovateľovi aktuálnych zmien 
a doplnkov pokyn o vylúčenie zmeny číslo 
9 (revitalizácie Priemyselnej ulice) z návrhu 
územného plánu. Znamená to, že nový ná-
vrh územného plánu, ktorý by mali schva-
ľovať poslanci na aprílovom zastupiteľstve, 
nebude obsahovať možnosť premiestne-
nia mestských unimobuniek z  východné-
ho okraja Vrbického cintorína na jeho južný 
okraj.

„Nechceme ohroziť zámery investorov, 
ktorí potrebujú schválenie aktuálne ob-
starávaných zmien a  doplnkov územného 
plánu číslo päť a kontroverzná téma o pre-

miestňovaní  mestských bytov na Priemy-
selnej ulici by mohla spôsobiť, že by tieto 
práve obstarávané zmeny územného plá-
nu hlasovaním neprešli. Preto sme sa roz-
hodli vylúčiť ich a po schválení aktuálnych 
zmien a doplnkov zvážime možnosť zadať 
spracovateľovi pokyn, aby vytvoril návrh 
na samostatný doplnok číslo šesť,“ vysvetlil 
viceprimátor Ján Bonko.

Zmeny o  revitalizácii Priemyselnej ulice 
sa v pokyne na zapracovanie do územné-
ho plánu vyskytli z dôvodu potreby vyriešiť 
nelegálne umiestnenie mestských unimo-
buniek. Nachádzajú sa totiž na pozemku, 
ktorý je určený v územnom pláne na prie-
mysel a výrobu, nie na bývanie. Samosprá-
va okrem toho potrebuje mestské byty 
v zlom stave zrevitalizovať. Ešte v roku 2015 

preto vyhlásilo mesto súťaž o návrh na vy-
riešenie revitalizácie osady na Priemysel-
nej ulici. Komisia vyhodnotila ako víťazný 
návrh, ktorý uvažoval o premiestnení osa-
dy s unimobunkami na južný okraj cintorí-
na, čo znamená ich presun o približne sto 
metrov ďalej. Potrebná bola preto zmena 
územného plánu a  zachovanie ochranné-
ho pásma cintorína.

Mikulášska samospráva sa problemati-
kou na Priemyselnej ulici zaoberať nepre-
stane. Radniční zvažujú viaceré možnosti, 
ako sa postarať o desať mestských nájom-
ných bytových jednotiek, ktoré sú v  zlom 
stave. Problematiku riešia aj so zástupcami 
splnomocnenca vlády SR pre rómske ko-
munity.

 -red-

Priemyselnú ulicu by mal riešiť samostatný doplnok územného plánu

Informačné centrum otvorilo
nové prevádzkové priestory

Zľava: Štátny tajomník ministerstva vnútra 
Rudolf Urbanovič, štátny tajomník ministerstva 
dopravy Peter Ďurček, riaditeľka Informačného 
centra mesta Liptovský Mikuláš Jana Piatková.
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OZNAMY

SEPAROVANÝ ZBERSEPAROVANÝ ZBER
Plánovací kalendár 2017

1. Zber tetrapakov zo škôl - posledný párny štvrtok v mesiaci okrem novembra a prázdnin, posledný 07. 12. 2017.
2. Zelený odpad sa bude odoberať len z hnedých kuka nádob 240 l hnedej farby
  Párny týždeň: Pondelok: Liptovská Ondrašová, Utorok: Palúdzka, Andice, Benice, Piatok: mesto - severne od cesty l/18.
  Nepárny týždeň: Pondelok: lľanovo, Ploštín, Vitališovce, Stošice, Jahodova ul., Utorok: Bodice, Demänová, Okoličné, Piatok: mesto - južne od cesty l/18
3.  Mobilný zber nebezpečného odpadu - zastávky a čas podľa harmonogramu
4. Zber plastov z vriec od rodinných domov:  každý štvrtok v párnom týždni: Liptovská Ondrašová, Palúdzka, lľanovo, Ploštín
    každý štvrtok v nepárnom týždni: Demänová, Bodice, Okoličné, Vitališovce, Stošice
5. Zber papiera: sídliská 2 x týždenne, prímestské časti 1 x týždenne
6. Zber plastov: sídliská 2 x týždenne, prímestské časti 1 x týždenne
7. Zber skla: 1 x týždenne ·na celom území mesta.
8. Kalendárny zber objemného odpadu: jarný zber: od 03. 04. do 10. 04. 2017, jesenný zber: od 23. 10. do 30. 10. 2017. Termín môže byť upravený podľa počasia
 Za sviatky sú na vývoz odpadu určené náhradné termíny.

Mesiac JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN
Týždeň 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26
Pondelok 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Utorok 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Streda 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Štvrtok 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Piatok 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Sobota 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Nedeľa 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Mesiac JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
Týždeň 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52
Pondelok 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Utorok 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Streda 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Štvrtok 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Piatok 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Sobota 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Nedeľa 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
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UPOZORNENIE:
Odpad  je možné ukladať len do pristavených kontajnerov.  Uloženie odpadu mimo kontajnerov, alebo uloženie odpadu na predmetné miesto po odvoze 
kontajnerov  bude posudzované ako  nezákonné umiestnenie odpadu  a bude sa postupovať v súlade so zákonom o odpadoch.

Lokality umiestnenia kontajnerov počas 
kalendárového  zberu objemného 

a biologicky rozložiteľného odpadu:
Miesta zastávok kalendárového zberu 

nebezpečných odpadov

Miesto: Lokalita: Čas:

Liptovská 
Ondrašová

Zastávka  autobusu pri kostole - Mincova 8:40 – 8:55

Andice 
- Benice

pri potravinách v Beniciach – Andická 9:05 – 9:15

Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión – Priehradná 9:25 – 9:35

Demänová kultúrny dom - Dlžniny 9:45 – 9:55

Bodice križovatka pri pamätníku – Bodická 10:00 – 10:10

Ploštín pred kultúrnym domom – Ploštínska 10:20 – 10:30

Iľanovo pred kultúrnym domom – Iľanovská 10:40 – 10:50

Liptovský 
Mikuláš 

Nábrežie 4. apríla  - parkovisko za Billou – Belopotockého 11:00 – 11:10

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu pri pošte na Nábreží – Za Havlovci 11:15 – 11:25

Veľká kolónia - pri garážach – Textilná 11:30 – 11:40

Okoličné vedľa ihriska – Sihoťská 11:45 – 11:55

Stošice 50 m za železničným priecestím – Stošická 12:00 – 12:10

Vitálišovce posledná zákruta– Lipová, Podbreziny 12:15 – 12:25

Podbreziny parkovisko – Kemi 12:30 – 12:40

Miesto: Lokalita:

Liptovský 
Mikuláš

Zákruta Zápotockého ul. a Podtatranského ul.

Nábrežie 4. Apríla – smer Nábrežie J. Kráľa

Nábr. A. Stodolu

Ondrášová
Pri závorách

Otočka MHD – oproti obchodu za výmeničkou

Demänová
Za kultúrnym domom

Odbočka Bodice pri Demänovke

Andice
a Benice

Ku trafostanici

Kultúrny dom

Bodice Ku cintorínu

Iľanovo Za kultúrnym domom

Ploštín Otočka autobusu

Okoličné
Kláštorná

Mierová

Stošice Pri trati

Vitališovce Odstavná plocha pod vlekom

Palúdzka 

Priehradná ul.

Demänovská cesta

Vranovská

Petrovičovo nábrežie

Žuff ova ulica
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OZNAMY

8. marec 2017
Námestie osloboditeľov 15:00 h 

Samuel Lorinčík
FS Poludnica
kvetinový dar pre každú ženu od primátora

Dom kultúry 17:00 h 

Ploštín Punk 
vstup voľný
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Nadišla tá krásna chvíľa,
keď matka dieťa porodila...  

V mesiaci január 2017 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Lea MACHOVÁ, Saša MEDZIHRAD-

SKÁ, Tomáš PAVLÍNY, Simona PAV-

NICOVÁ, Adam MAJERSKÝ, Ján MA-

CHAJ, Michal VONDRÁK, Radoslav 

HOLÍČEK, Hugo LOVAŠTÍK, Alžbeta 

RUSŇÁKOVÁ, Matej DEBNÁR, Jakub 

VALO, Tomáš VITÁLIŠ, Michal KRAJČI, 

Miroslav KLEPÁČ, Zara KOVÁČOVÁ, 

Lukas MAJERČIAK, Samuel ŠIKULA, 

Peter LABAŠKA, Simon ČONKA.

Jeden pre druhého nech ste vždy 
oporou, nech vaše prstienky
nie sú len ozdobou...

Manželstvo uzavreli:

  Michal ORTCYKR  – Sanja DIMITRIJE-

VIČ, Bohuš LIŠTIAK  – Ivana MAJER-

ČIAKOVÁ, Tomáš KOŽÁK  – Ing. Mgr. 

Ivana MAJERČÍKOVÁ.

Nadišiel deň, keď sme sa
s tebou navždy museli rozlúčiť...

Opustili nás:

  Ľudmila HUBKOVÁ 88 r., Štefan DO-

ROCIAK 82 r., Milada GONDOVÁ 83 r., 

JUDr. Eva MITZOVÁ 69 r., Eduard SKU-

BÍK 85 r., Božena MELEGOVÁ 80 r., 

Anna MADEROVÁ 85 r., Mária KAPCÁ-

TOVÁ 88 r., Nadežda LIŠŠÁKOVÁ 92 

r., Melánia PAPRČKOVÁ 82 r., Michal 

POTOMA 86 r., Věra POSPÍŠILOVÁ 77 

r., Juraj KOBILIC 86 r., Helena ŠTETKO-

VÁ 82 r., Jolana MAREŠOVÁ 87 r., Ele-

na NEMČOKOVÁ 91 r., Ján PROKOP 

76 r., Emília KASANICKÁ 87 r., Anna 

PETRÁŠOVÁ 82 r., Mária MRAVCOVÁ 

89 r., Emília MACHOVÁ 86 r., Milan 

JURKOVIČ 58 r., Anna ANTOLOVÁ 82 

r., Štefan FECKO 70 r., Ján PAULÍNY 89 

r., Emília ČATLOCHOVÁ 68 r., Ján BLA-

HA 89 r., Jozef NEUMANN 97 r., Emília 

LÍSKOVÁ 82 r., Mária BAJDICHOVÁ 

81 r.

Občiansky servis 
JANUÁR 2017

SERVIS

Nájdete nás na facebooku
 facebook.com/MestoLM
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SKÚŠKA SIRÉN
10. 3. 2017 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že:
všetky odstávky elektriny, ktoré SSE Distribúcia plánuje v marci, zverejňujeme na webovej 
stránke mesta v rubrike Úradná tabuľa.

Zápisy detí do materských škôl a prvých ročníkov
Zápis detí do materských škôl v  zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský 
Mikuláš pre školský rok 2017/2018 sa usku-
toční:

2. - 5. mája 2017 od 8:00 do 16:00 hod.
v priestoroch jednotlivých materských 
škôl
• Materská škola Palúčanská 22
• Materská škola Nábrežie 4. apríla 1936
• Materská škola Kláštorná 550
• Materská škola Komenského 13
• Materská škola Ondrašovská 55
• Materská škola Vranovská 601
• Materská škola Nábrežie Dr. Aurela Sto-

dolu 1888/81
• Materská škola Agátová 637
• Materská škola Čs. brigády 2
• Základná škola s materskou školou Oko-

ličianska 404/8C
• Základná škola s  materskou školou 

Demänovská ulica 408/4A - elokované 
pracovisko Materská škola P. J. Kerna 76, 
Demänová

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lip-
tovský Mikuláš pre školský rok 2017/2018 
sa uskutoční v termínoch:

18. apríl od 10:00 do 14:00 hod.
19. apríl od 13:30 do 17:00 hod.
v priestoroch jednotlivých základných 
škôl
• Základná škola Ul. čs. brigády 4
• Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Sto-

dolu 1863/49
• Základná škola M. Rázusovej - Martáko-

vej, Nábrežie 4. apríla 1936/23
• Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13
• Základná škola s  materskou školou 

Demänovská ulica 408/4A
• Základná škola s materskou školou Oko-

ličianska 404/8C

Zápis detí do Základnej umeleckej ško-
ly J. L. Bellu, M. M. Hodžu 5 sa uskutoční
2. – 3. mája od 14:00 do 17:00 hod. 
v priestore Základnej umeleckej školy.

Prvé mesiace roka patrili v mestskom úrade 
vedomostným olympiádam
Centrum voľného času organizovalo v spo-
lupráci s mestským úradom v januári a feb-
ruári predmetové olympiády a  školské 
športové súťaže. Olympiády sa uskutočnili 
v priestoroch radnice. V nasledovných riad-
koch prinášame prehľad víťazov. Predmeto-
vá olympiáda v dejepise: 9. ročník Dominik 
Palkovič - Gymnázium M. M. Hodžu, 8. roč-
ník Martina Tarageľová - Evanjelická spoje-
ná škola, 7. ročník Matej Droppa - Gymná-
zium M. M. Hodžu, 6. ročník Samuel Slosiar 
- ZŠ Hradná. Predmetová olympiáda v geo-
grafii: 8. - 9. ročník Nina Zemková - ZŠ s MŠ 
Okoličianska, 6. - 7. ročník Norbert Selecký 
- ZŠ Ul. Čsl. brigády, 5. ročník, Mário Tlamka 

- ZŠ Ul. Čsl. brigády. Predmetová olympiáda 
v matematike: 5. ročník Mário Tlamka - ZŠ 
Ul.čs. brigády, 9. ročník Jana Oginčuková 
a Nikola Ferjancová - ZŠ Bobrovec. Predme-
tová olympiáda v nemeckom jazyku: Oliver 
Lubelec - ZŠ s MŠ Okoličianska a Lukáš La-
dányi ZŠ s  MŠ Demänovská. Predmetová 
olympiáda v anglickom jazyku: Eva Hanico-
vá - ZŠ M. R. Martákovej a Lucia Iričková - ZŠ 
Hradná. Okresný turnaj v  basketbale pre 
základné školy: kategória žiačok ZŠ Demä-
novská ulica, kategória žiakov ZŠ Janka Krá-
ľa. Okresný turnaj v basketbale pre stredné 
školy: v obidvoch kategóriách študenti Ho-
telovej akadémie. -rk-
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SERVIS

1

SERVIS

KALENDÁR PODUJATÍ

MAREC 
2017

 STREDA – PIATOK 01. 03.–31. 03. 2017 

 KNIŽNIČNÝ JARMOK  Lipt. knižnica G. F. 
Belopotockého  Antikvárny predaj kníh.

 STREDA 01. 03. 2017 

 SPRISAHANIE ŠEDEJ RASY  Kultúrne cen-
trum Diera do sveta   18:00   2 €   Bez-
prostredné svedectvá ľudí, ktorým do života 
vstúpilo UFO.

 VEČERNÉ STREDY V  HISTORICKOM
CENTRE MESTA!  Kostol sv. Mikuláša - Ná-
mestie osloboditeľov  19:30 -21:00  Po-
znanie a zábava v historickom centre!

 NECHAJ SA ZLAPAŤ  Múzeum Janka Krá-
ľa  19:45  Zábavno -náučné podujatie pre 
rodiny s deťmi.

 ŠTVRTOK 02. 03. 2017  

 KRST KNIHY BÁSNIKA JOZEFA DANÍKA - 
VZBURA ROKOV  Centrum voľného času 
Nábrežie Dr. A.Stodolu 1932/47   16:30 

 Pozývame Vás na krst knihy básnika a peda-
góga Jozefa Daníka.

 SOBOTA 04. 03. 2017 

 HANDBALANCING - UMENIE STÁTIA NA RU-
KÁCH  Fun Fabric  14:00 - 17:00  20 € 

 Rovnováha na rukách - workshop pre začia-
točníkov.

 JÁNOVAČKA  Dom kultúry   17:00 
 7 € / 5 €  Hudobno-tanečno-spevný kom-

ponovaný program.

 NEDEĽA 05. 03. 2017  

 ŽABÁCI  Kultúrne centrum Diera do sveta 
 16:00  2 €  Rozprávanie o dvoch nerozlu-

čných žabiakoch v bábkovej verzii pre žubrienky.

 PONDELOK 06. 03. 2017  

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ SŠ VO VOLEJBA-
LE CHLAPCOV  telocvičňa strednej zdravot-
níckej školy  8:30 -12:00

 UTOROK 07. 03. 2017  

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ SŠ VO VOLEJBA-
LE DIEVČAT  telocvičňa strednej zdravotníc-
kej školy  8:30 - 12:00

 FINANČNÁ MÁGIA  Fun Fabric   16:30 
 11,11 €  Zážitkový workshop o tom, ako si 

do života pritiahnuť hojnosť a prosperitu.
 STANISLAV KAĽAVSKÝ – CESTA PO JUŽNOM 

PACIFIKU - NOVÝ ZÉLAND, VANUATU, FIDŽI 
 Central Perk  18:30  1 €  Cestovateľ-

ská prezentácia Stanislava Kaľavského.

 STREDA 08. 03. 2017 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZŠ VO VOLEJ-
BALE CHLAPCOV  telocvičňa ZŠ Janka Kráľa 

 8:30 - 12:00
 MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN  STOP SHOP 

Liptovský Mikuláš  14:00  M.D.Ž spoločne 
oslávime aj v STOP SHOP Liptovský Mikuláš.

 MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN  Námestie 
osloboditelov  15:00, Oslava sviatku žien, 
spomienka na boj žien za uznanie ich spolocen-
skej rovnoprávnosti. | koncert skupiny Ploštín 
Punk  Dom Kultúry  17:00

 VEČERNÉ STREDY V HISTORICKOM CENTRE 
MESTA!  Kostol sv. Mikuláša - Námestie 
osloboditeľov   19:30  - 21:00   Poznanie 
a zábava v historickom centre!

 NECHAJ SA ZLAPAŤ!  Múzeum Janka Krá-
ľa  19:45  Zábavno-náučné podujatie pre 
rodiny s deťmi.

 PIATOK 10. 03. 2017 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZŠ VO VOLEJ-
BALE DIEVČAT  telocvičňa Základnej školy 
Janka Kráľa  8:30 - 12:00

 LITERÁRNY KLUB  Liptovská knižnica 
GFB Liptovský Mikuláš  18:00  Stretnutie 
členov klubu a  priaznivcov vlastnej literárnej 
tvorby.

 TANEČNÁ HORÚČKA LIPTOVA  Dom kul-
túry - veľká sála  17:00  3 €/1 €  V. roč-
ník nesúťažnej prehliadky tanca.

 FILMOVÝ KVÍZ  Kultúrne centrum Diera 
do sveta   19:00   3 €   Máte radi � lmy 
a  radi súťažíte? Nepremeškajte � lmový kvíz P. 
Konečného.

 SOBOTA 11. 03. 2017  

 ZDRAVASVET: ŽI SVOJ ROD A MAĽUJ SVOJ 
ŽIVOT  Fun Fabric  12:00 - 18:00  48 € 

 Slovanské jarné inšpirácie. Maľovanie, cviče-
nie, odievanie, tanec, meditácie.

 ORIENT SHOW  Dom kultúry - veľká sála 
  18:00 - 19:30   4 €   Hudobno-tanečné 

predstavenie s  brušným tancom a  bubnovou 
show.

 PONDELOK 13. 03. 2017 

 PÚŤ ZA MATEJOM HREBENDOM  Liptov-
ská knižnica G. F. Belopotockého   10:00 

 Beseda s Jánom Cígerom o jeho putovaní po 
stopách Mateja Hrebendu.

 OBVOĎÁK  Dom kultúry - klubová scéna 
  18:00   4 €   Monodráma z  lekárskeho 

prostredia.

 STREDA – SOBOTA 15. 03. 2017 | 18. 03. 2017 

 FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVET  Kultúr-
ne centrum Diera do sveta  Dokumentárne 
� lmy s ľudsko-právnou tematikou.

 STREDA 15. 03. 2017 

 OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY ZŠ
 veľká sála Mestského úradu L. Mikuláš 
 8:30 - 12:00

 ŠKOLSKÁ KRAJSKÁ SÚŤAŽ ZŠ V BASKETBA-
LE CHLAPCOV  telocvičňa ZŠ Janka Kráľa 

 9:00 otvorenie

 ŠTVRTOK 16. 03. 2017  

 ULICE, NÁMESTIA A  PARKY LIPTOVSKÉ-
HO MIKULÁŠA  Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého   16:00   Beseda s  Annou 
Šmelkovou o  názvoch ulíc, námestí a  parkov L. 
Mikuláša.

 NEDEĽA 19. 03. 2017  

 PRIADKA A KRÁĽ  Dom kultúry - klubová 
scéna  16:00  2 €  Rozprávková nedeľa

 ŠALAMÚNOVÁ MEDITÁCIA HOJNOSTI
 Fun Fabric  16:00  15€  Šalamúnova 

meditácia a mantry hojnosti…

 PONDELOK 20. 03. 2017 

 VISION BOARD  Fun Fabric   18:00 
  25  €   Nástenka cieľov - mocný nástroj 

zhmotňovania prianí. Krok za krokom, ako na to.

 UTOROK 21. 03. 2017 

 SVETOVÝ DEŇ POÉZIE  Liptovská kniž-
nica GFB Liptovský Mikuláš   10:00 - 12:00 

  Videoprezentácie o  známych aj menej zná-
mych básnikoch.

Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

 STREDA 22. 03. 2017 
 OLIVER FILAN: KÓREJSKÉ DENNÍKY  Dom 

kultúry  17:30  5 €  Strhujúca prednáška 
o živote v Južnej Kórei.

 ŠTVRTOK 23. 03. 2017 
 ENGLISH DVOJKA - NOVÁ KRV  Dom kul-

túry, veľká sála  18:00 13 €/ 15 €, vozíčkar 
 5 €  Komédia 90-te roky sú dávno za nami 

a ma� áni sa zmenili na…

 PIATOK – NEDEĽA 24. 03. 2017 | 26. 03. 2017 
 MDF SÚHVEZDIE HÔR  Dom kultúry - veľ-

ká sála  Medzinárodný festival tvorivosti detí 
a mládeže.

 PIATOK 24. 03. 2017 
 PREČO SA DIEŤA VARÍ V  KAŠI  Kultúrne 

centrum Diera do sveta   19:00   Poetic-
ko-výtvarná monodráma podľa autobiogra� e 
rumunskej autorky A. Veteranyi.

 SOBOTA 25. 03. 2017 
 SPOZASTIEN  Klubovňa LKS v NKP Čierny 

orol  18:00  Krst CD Maj.Dur - SpozaStien 
a výstava fotogra� í Simony Lomnickej.

 JERGUŠ ORAVEC  Route 66   10  € 
 Marcový koncert Jazz v meste.

 NEDEĽA 26. 03. 2017 
 MÓDNA PREHLIADKA  STOP SHOP Lip-

tovský Mikuláš  15:00  Nenechajte si ujsť 
Módnu prehliadku pre jar/leto 2017 a príďte sa 
inšpirovať.

 JABLOŇOVÁ ROZPRÁVKA  Kultúrne cen-
trum Diera do sveta   16:00   2 €   Jed-
na jabloň, jeden kráľ, dve holubice, dve svadby 
a jedno veľké prekliatie.

 CESTOU NECESTOU  Central Perk 
 18:00 - 22:00 predpredaj 6 €, na mieste 7 € 
  Najväčší cestovateľský festival na Slovensku 

opäť v Liptovskom Mikuláši!

 PONDELOK 27. 03. 2017 
 MANAŽMENT DOMÁCNOSTI  Fun Fabric 

 17:00  12 €  Projekt o domácnosti, kto-
rá nezaberie veľa času, o  pohodovom domove, 
spokojnej žene.

 UTOROK – STREDA 28. 03. 2017 | 29. 03. 2017 
 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V  STOLNOM 

TENISE ZŠ  Liptov Aréna   Otvorenie 
28. 3. o 13:00

 STREDA 29. 03. 2017 
 FINISÁŽ VÝSTAVY E. M. ŠIMEROVEJ SPOJE-

NÁ S  PREMIETANÍM FILMU  Liptovská ga-
léria P. M. Bohúňa  16:00 - 18:00  Premie-
tanie � lmu E. M. Šimerová, uvedenie katalógu 
k výstave, prehliadka výstavy.

 STREDA 29. 03. 2017 
 PONGRÁCOVCI  – ZEMIANSKY ROD Z  LIP-

TOVSKEJ ONDRAŠOVEJ A SVÄTÉHO MIKULÁ-
ŠA  Múzeum Janka Kráľa   16:00   Pre-
zentácia v spolupráci s prof. F. Uličným, PhDr. P. 
Vítekom a Mgr. art. E. Benickou.

 ŠTVRTOK 30. 03. 2017 
 MIM SHOW  Dom kultúry - klubová scéna 

 18:00  1 €  Pantomimicko improvizačná 
show Miroslava Kasprzyka.

 PIATOK – SOBOTA 31. 03. 2017 | 01. 04. 2017 
 NOC S ANDERSENOM  Liptovská knižnica 

G. F. Belopotockého   17:00 - 09:00   5 € 
 Rozprávková noc v knižnici pre deti.

 PIATOK 31. 03. 2017 
 BLÁZNIVÁ NOC V HANDY DANDY  RGB 

Liptov, Detský kútik Handy Dandy   20:00  
 12€  Bláznivá noc v detskom kútiku Handy 

Dandy - pokračovanie úspešnej akcie.
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 PSIA DUŠA (Amer. � lm od 12 r., 100 min. Čes. dab.)  

st. 1. 3.  18.00  4 € | št. 2. 3.  18.00  4 € | 
ne. 5. 3.  18.00  4 €  Príbeh oddaného chlpáča, ktorý 
postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí učil 
smiať sa a milovať.

 PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY  
(Amer. � lm, od 18 r., 117 min.) st. 1. 3.  20.00  4 € | 
št. 2. 3.  20.00  4 €  Jamie Dornan a Dakota Johnson sa 
vracajú ako Christian Grey a Anastasia Steeleová v  druhej kapitole 
milostného príbehu.

 BALERÍNA (Franc. � lm, MP, 89 min., Slov. dab.)  
pi. 3. 3.  18.00  4 € | po. 6. 3.  18.00  3,30 € | 
ut. 7. 3.  18.00  | ne. 5. 3.  16.15  4 €  Príbeh malej 
Felicie ktorá sa chce za každú cenu stať sa primabalerínou.. 

 ÚNOS (Slov. � lm od 15 r., 95 min.)  
pi. 3. 3.  20.00  4 € | so. 4. 3.  20.00  4 € | 
ne. 5. 3.  20.00  4 €  Napínavý pohľad do minulosti 
inšpirovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne 
deväťdesiatych r.

 BABA Z ĽADU (ČR - SR - FR, od 15 r., 107 min.)  
po. 6. 3.  20.00  3,50 € | ut. 7. 3.  20.00  3,50 € | 
št. 9. 3.  18.00  3,50 €  Po stretnutí s otužilcom Broňom 
začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život.

 SÁMSKA KRV (Švéd. - Dánsko - Nórsko, od 15 r., 110 min.)  
st. 8. 3.  20.00  3,50 €  Strhujúci debut A. Kernell umožňuje 
divákovi zažiť temnú časť švédskej koloniálnej histórie.

 JACKIE (Amer. � lm, od 12 r., 99 min.)  
št. 9. 3.  20.00  3,50 €  Filmový portrét jednej z najikonic-
kejších žien 20. storočia je príbehom hrdosti, lásky a noblesy.

 LOGAN: WOLVERINE (Amer. � lm, od 15 r., 137 min.)  
pi. 10. 3.  20.00  4 € | so. 11. 3.  20.00  4 € | 
ne. 12. 3.  17.30  4 €  Wolverine sa vracia. Tentokrát však nie 
je v dokonalej kondícii….

 MIESTO PRI MORI (Amer. � lm, od 12 r., 137 min.)  
ne. 12. 3.  20.00  4 € | Po. 13. 3.  20.00  4 €  Osame-
lý údržbár Lee  po smrti svojho brata zisťuje, že sa stal poručníkom 
svojho šestnásťročného synovca Patricka. 

 ÚNOS (Slov. � lm od 15 r., 95 min.)  
ut. 14. 3.  18.00  4 € | st. 15. 3.  18.00  4 €  Napínavý 
pohľad do minulosti inšpirovaný skutočnými udalosťami na slovenskej 
politickej scéne deväťdesiatych r.

 KONG: OSTROV LEBIEK  
(Amer. � lm, od 12 r., 118 min., Akčný) ut. 14.  20.00  4 € | 
st. 15. 3.  20.00  4 €  dobrodružný príbeh odohrávajúci sa 
na tajomnom ostrove, území obrovského gorilieho samca a prehisto-
rických dravcov…

 PIATA LOĎ (Slov. � lm, od 12 r., 85 min.)  
št. 16. 3.  18.00  4 € | pi. 17. 3.  20.00  4 € | 
so. 18. 3.  18.00  4 €  Rodinný � lm o netradičnej detskej 
rodine. Prvý víťaz Berlinare v histórii slovenskej kinematogra� e. 

 ZLATO (Amer. � lm, od 15 r., 120 min.)  
št. 16. 3.  20.00  4 € | pi. 17. 3.  18.00  4 €  Film 
je natočený podľa skutočného príbehu ťažobného škandálu Bre-X 
Mineral Corporation na začiatku 90. r.

 BODI: PSIA SUPERSTAR  
(USA - Čína, MP, 80 min., Slov. dab.) so. 18. 3.  16.00  4 € | 
ne. 19. 3.  18.00  4 €  Z Bodiho mal byť tradičný strážny pes 
no on miesto toho zobral gitaru, zahral na struny a… 

 VŠETKO ALEBO NIČ (SR - ČR, od 15 r., 113 min.)  
so. 18. 3.  20.00  3,50 € | ne. 19. 3.  20.00  3,50 € 
| po. 20. 3.  18.00  3,50 €  Príbeh o vzťahoch, ktoré nás 
valcujú, o ženskom priateľstve, o mužoch na ktorých sa nezabúda…

 BABA Z ĽADU (ČR - SR -FR, od 15 r., 107 min.) 
ut. 21. 3.  18.00  3,50 €  Príbeh rozkrývajúci neľahké vzťahy 
medzi tromi generáciami.

 AJ DVAJA SÚ RODINA (Franc. � lm od 12 r., 118 min.)  
po. 20.  20.00  3,30 € | ut. 21. 3.  20.00  4 €  Komé-
dia o nečakanom otcovstve s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za 
srdce mnoho divákov.

 MOONLIGHT (Amer. � lm, od 12 r. 111 min.)  
st. 22. 3.  20.00   Nekonvenčný spôsob rozprávania, 
vynaliezavá vizuálna zložka aj herecké výkony vyniesli snímke Zlatý 
glóbus za najlepší � lm 

 MASARYK (Čes. � lm, od 12 r., 106 min.)  
št. 23. 3.  20.00  4 € | ne. 26. 3.  20.00  4 € | 
pi. 31. 3.  20.00  4 € | po. 27. 3.  18.00  3,30 €  Pre-
žil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy.

 
CRÉME DE LA CRÉME IV
Týždeň francúzskeho � lmu

 AGNUS DEI (Franc. - Poľsko, od 15 r., 115min.)  
Po. 27. 3.  20.00  3 €  Príbeh mníšok z benediktínskeho kláš-
tora, ktoré otehotneli po znásilnení vojakmi víťaznej Červenej armády

 ZAČAŤ ODZNOVA (Franc. � lm od 12 r., 98 min.)  
ut. 28. 3.  18.00  3 €  Dráma o žene, ktorej sa v jednom 
okamžiku zrúti celý život a musí prísť na spôsob, ako začať odznovu. 

 ODYSEA (Franc. � lm od 12 r., 122 min.)  
ut. 28. 3.  20.00  3 €  Výpravná biogra� a rodiny Cousteau, 
ktorá pred našimi očami  otvorila tichý svet pod morskou hladinou. 

 MAŤ SEDEMNÁSŤ (Franc. � lm od 15 r., 116 min.)  
st. 29. 3.  18.00  3 €  V najsviežejšej snímke svojej kariéry 
zachytáva sedemdesiatročný klasik André Téchiné dvojicu sedemnásť-
ročných chlapcov z francúzskeho malomesta

 MUŽ, KTORÝ ZACHRÁNIL LOUVRE  
(Franc. � lm od 12 r., 57 min.) st. 29. 3.  20.00  3 €  Rozprá-
vanie v podaní Mathieua Amalrica je plné jedinečných svedectiev 
a archívnych originálov. 

 150 MILIGRAMOV (Franc. � lm od 15 r., 128 min.)  
št. 30. 3.  20.00  3 €  Pneumologička pracujúca v nemocnici 
v Breste príde na súvislosť medzi nevyjasnenými úmrtiami pacientov 
a podávaním lieku Mediator.

 ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA  
(Amer. � lm, MP / 87 min. Slov. dab.) pi. 31. 3.  18.00  4 € 

 Vďaka záhadnej mape Šmolinka s priateľmi objavia najväčšie 
tajomstvo v dejinách Šmolkov.

 
 ÚNOS - CHLAPSKÁ JAZDA  

Str. 1. 3.  18:30  6 €  thriller, welcome drink, tombola, pred-
premiéru � lmu SK 2017 (15), 95 min., originálna verzia - slovensky

 ANJEL PÁNA 2 – FKS  
Pia. 10. 3.  14:30  2 €  rodinná rozprávka (7), 99 min., 
originálna verzia - slovensky

 RANDE NASLEPO - BABSKÁ JAZDA  
Str. 22. 3.  18:30  6 €  welcome drink, tombola, romantická 
komédia Nemecko 2016 (12), 111 min., Čes. dab.

 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU - FKS  
Pia. 24. 3.  14:30  2 €  komédia ČR (12), 97 min., orig. verzia

 LA TRAVIATA  
So. 11. 3.  18:55  12 €/10 € | Po. 13.3  18:00  
12 €/10 €  Priamy prenos z Metropolitnej opery v New Yorku, 
153 min.

 VEČER SÚČASNÝCH CHOREOGRAFIÍ  
ne. 19. 3.  15:45  11 €  Priamy prenos z Bolšoj baletu 
v Moskve, 160 min.

 IDOMENDO  
So 25. 3.  18:55  12 €  Priamy prenos z Metropolitnej opery 
v New Yorku, 238 min.

 17. 01. 2017 | 01. 04. 2017  
ESTER MARTINČEKOVÁ-ŠIMEROVÁ: “…NEMÝ 
ÚSVIT OPERENÝ AKO VEĽKÁ BÁJNA SOVA.“ | 
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00-
17:00  2€ / 1€ | Výber z doteraz známych aj neznámych diel 
autorky.

 17. 01. 2017 | 01. 04. 2017  
PETER RÓNIAI: ELASTICKÁ REALITA | Liptovská 
galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00-17:00  2 € / 
1 € | Autorská výstava.

 19. 01. 2017 | 26. 03. 2017  
ZO ŽIVOTA MEŠŤANOV | NKP Čierny orol L. 
Mikuláš | Po - Pi: 8:00-16:00, So - Ne: len pre 
ohlásené skupiny (min. 10 osôb)  0,40 € / 
0,20 € | Výstava približuje hmotnú a duchovnú kultúru mestského 
prostredia v minulosti.

 03. 02. 2017 | 03. 03. 2017  
FOTOTROJLÍSTOK | Klubovňa LKS v NKP Čierny 
orol | Po - Pi: 8:00 - 15:00  0,50€ / 0,20€ | Výstava 
fotografov troch liptovských fotoklubov - z L.Mikuláša, Ružomberka 
a L.Hrádku.

 08. 02. 2017 | 16. 04. 2017  
MIKULÁŠSKI ŽUFFOVCI | výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-
17:00  0,50€ / 0,50€ | Výstava z cyklu Mikulášske rody.

 13. 02. 2017 | 13. 03. 2017  
VÝSTAVA KRIVÝCH ZRKADIEL | RGB Liptov 
| 9:00 - 20:00 | Príďte sa pozrieť na svoje alternatívne „Ja“ 
do krivého zrkadla.

 01. 03. 2017 | 08. 04. 2017  
KNIHA LIPTOVA 2016 | Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého | 9:00 - 18:00 | Výstava kníh nominova-
ných do súťaže spojená s hlasovaním verejnosti.

 03. 03. 2017 | 24. 04. 2017  
FASCINUJÚCI SVET HMYZU | Slovenské múze-
um ochrany prírody a jaskyniarstva | Po, St-Pi: 
9:00-18:00, Ut: zatvorené, So-Ne: 12:00-17:00 
(posledný vstup hodinu pred zatvorením) | 1 €

| Výstava predstavujúca fascinujúce spoločenstvo hmyzu s ukážkami 
živých exemplárov. Vernisáž výstavy 2. 3. o 13:30

 04. 03. 2017 | 15. 04. 2017  
JARNÝ SALÓN | Centrum Kolomana Sokola | 
Ut - So: 10:00-17:00  2€ / 1€ | 28. ročník regionálnej 
súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia. Vernisáž 
výstavy 5. 3. o 14:00

 09. 03. 2017 | 31. 03. 2017  
ORAVA V LIPTOVE | Klubovňa LKS v NKP Čierny 
orol | Po - Pi: 8:00-15:00  0,50 € / 0,20 € | Výstava 
výtvarných prác neprofesionálnych výtvarníkov z Oravy.

 11.03.2017 | 12.03.2017  
DNI ORIGINALITY V RGB LIPTOV | RGB Liptov 
| 9:00 - 20:00 | Unikátna predajná výstava plná dizajnu a umenia.

 31. 03. 2017 | 14. 05. 2017  
TICHÉ ROZHOVORY S DREVOM | Liptovské mú-
zeum NKP Čierny orol | Po - Pi: 8:00-16:00, So 
- Ne: len pre ohlásené skupiny (min. 10 osôb) 

 0,40 € / 0,20 € | Výstava drevených plastík insitného rezbára 
Milana Bocka zo Spišskej Soboty. 

 18. 03. 2017  
PALETA PÁNA BOHÚŇA | Liptovský Mikuláš 
| 14:00 - 15:00  0 € / 3 € | Interaktívna prehliadka Bohúňo-
vej siene spojená s tvorením pre rodiny s deťmi.

 25. 03. 2017  
TVORENIE Z FILCU | Centrum Kolomana Sokola 
| 15:00 - 17:00  0 € / 3 € | Výroba brošní z � lcu pre všetkých 
nadšencov od 8 do 88 r.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 17:00  1 € / 0,50 € | Obrazy a sochy umelcov z obdobia 
romantizmu a realizmu.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 17:00  1 € / 0,50 € | Výstava diel autorov E. M. Šimerová, 
Martin Martinček, Miroslav Ksandr, Michal Kern.

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 17:00  1 € / 0,50 € | Slovenské umenie 15. - 18. storočia - 
gotika, renesancia, barok.

 KOLOMAN SOKOL  
Centrum Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 
17:00  1 € / 0,50 € | Diela významného slovenského gra� ka 
a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA L. MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17:00  2 € 
/ 1 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako 730-ročnými 
dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

 MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17.00 | Jedi-
nečná expozícia približuje druhý deň súdu s legendárnym zbojníkom 
Jurom Jánošíkom.

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | od 16. 9. : mimo sezóny možnosť 
objednať vstup vopred v Múzeu Janka Kráľa 1 
€ 0,50 € | Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približuje 
dejiny mikulášskej židovskej komunity.

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Po-Pi 8:00 - 16:00  1 € / 0,50 € 
| Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENS. NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Po-Pi 8:00 - 16:00  1 € / 
0,50 € | Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary.

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jasky-
niarstva | Po, St-Pi: 9:00-18:00, Ut zatvorené, 
So-Ne: 12:00-17:00 - posledný vstup hodinu 
pred zatvorením  6 € / 2,50 € | Jediné špecializované 
múzeum svojho druhu na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi 
8:00 - 16:00, So-Ne len pre ohlásené skupiny 
(min. 10 osôb)  1 € / 0,50 € | Expozícia zachytáva dejiny 
poľovníctva a rybárstva na Liptove od stredoveku po súčasnosť.

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY 
ELENY BADOVEJ  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi 
8:00 - 16:00, So-Ne len pre ohlásené skupiny 
(min. 10 osôb) 0,20 € 0,10 € | Expozícia venovaná 
významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke známej nielen na Slovensku.
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