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Zážitky zo Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien si mali možnosť fanúšikovia zimného športu odniesť aj z Námestia
osloboditeľov. Fanzóna ponúkla priestor pre sledovanie priamych prenosov počas obidvoch pretekových dní. Náladu
zlepšoval aj sprievodný program v podobe legendárnej kapely Ploštín Punk a nedeľný večer uzavrel populárny raper EGO.
Atmosféra v centre mesta naplnila očakávania organizátorov aj návštevníkov šampionátu.

SPRAVODAJSTVO

Milí
Mikulášania,
naše mesto bolo v uplynulom mesiaci súčasťou významného športového podujatia
– Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien
v Jasnej. Šampionát bol úspešný po každej
stránke, chcem sa preto poďakovať všetkým,
ktorí sa pričinili o perfektnú organizáciu a šírenie dobrého mena Liptova. V deň otvorenia šampionátu Slovenskom hýbala ďalšia
udalosť, konali sa parlamentné voľby. Ľudia
rozhodovali o tom, kto nás bude zastupovať
v Národnej rade, prípadne vo vláde Slovenskej republiky. Veľmi ma teší, že práve môj
blízky kolega viceprimátor nášho mesta
Rudolf Urbanovič získal vo voľbách vašu dôveru. Je to potvrdenie jeho zodpovedného
prístupu k verejným veciam. Verím, že na
novom poste bude prínosom nielen pre Slovensko, ale aj pre náš Liptov a naše mesto.
V marci sme pilne pracovali na rôznych
projektoch pre mesto. Teší ma, že ako
poslanec žilinskej župy som mohol hlasovať za získanie pozemkov v centre mesta
za symbolické euro, kde bude vybudovaná
nová komunikácia. Je to ďalší krok k oživeniu historického centra nášho 730 ročného
mestečka.
Mestskí poslanci tiež rozhodovali o viacerých významných agendách. Azda najdôležitejšími sú rozhodnutia o rozsiahlej investícii do zlepšenia hygienických podmienok
v našich základných a materských školách.
Nevyhovujúce osvetlenie, ktoré je staré dokonca 40 až 60 rokov bude počas prázdnin
nahradené novým, úspornejším a zdravotne
nezávadným. Naši žiaci aj učitelia si to určite
zaslúžia a ocenia.
Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojí do
prípravy vedecko-výskumného projektu.
V rámci neho počas najbližších rokov budeme môcť zavádzať a testovať také technológie, ktoré by mali viesť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu života. Viac sa dočítate na
ďalších stránkach Mikuláša.
Želám vám, milí Mikulášania, pokojné
čítanie zaujímavých správ z nášho mesta
a krásne prežitie prvých jarných dní.

Nájdete nás aj na Twitteri
twitter.com/MestoLMikulas
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Druhým viceprimátorom
je Ján Bonko

Ján Bonko sa stal druhým viceprimátorom mesta Liptovský Mikuláš. Zároveň nastúpil na výkon poslaneckého
mandátu mestského zastupiteľstva ako
náhradník.
„Vymenovanie do funkcie zástupcu primátora je pre mňa veľká česť a ocenenie
mojej doterajšej práce. V budúcnosti je to
pre mňa veľký záväzok, aby moja práca prinášala prospech obyvateľom mesta,“ uviedol.
Ján Bonko bol zároveň poslaneckým
náhradníkom, ktorý získal najvyšší počet
platných hlasov v obvode Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan. Ako poslanec prvý
raz nastúpil 17. marca. Vyštudoval Vysokú
školu dopravy a spojov Žilina – Fakultu prevádzky ekonomiky a dopravy. Pôsobil v rôznych funkciách, napríklad v Inžinierskych
stavbách Košice, Liptostav či ako hlavný
kontrolór mesta. Od roku 2015 pracuje
ako prevádzkový námestník vo Verejno-

prospešných službách Liptovský Mikuláš.
Ako svoje záujmy uvádza literatúru, kultúru
a šport.
V mestskom poslaneckom zbore nahradil Dušana Vinčura, ktorému zanikol mandát poslanca z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Mestský parlament schválil pri
tejto príležitosti pre Dušana Vinčura Cenu
mesta Liptovský Mikuláš. Dušan Vinčur
bol poslancom mestského zastupiteľstva
od roku 1994. Pôsobil aj ako predseda finančnej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu či člen mestskej rady. Je
dlhoročným predsedom družstva Ďumbier.
Pracoval aj ako viceprezident Mestského
futbalového klubu Tatran a v orgánoch obchodných spoločností ako Bytový podnik
či Liptovská vodárenská spoločnosť. Cenu
mesta si vyslúžil za dlhoročnú činnosť a aktivity v prospech Liptovského Mikuláša.
-red-

Výbuchom petárd a delobuchov
odzvonilo
Koniec nekontrolovanému používaniu
ohlušujúcich petárd a delobuchov v meste. S takýmto zámerom predložili predstavitelia mikulášskej radnice všeobecne
záväzné nariadenie o zákaze používania
pyrotechnických výrobkov na území nášho mesta.
Nariadenie odobrili aj poslanci na marcovom zastupiteľstve. „Nariadenie zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 počas celého
roka. Výnimkou je čas od 31. decembra
16. hodiny do 1. januára 3. hodiny z dôvodu oslavy Silvestra. Do tejto výnimky nespadá okolie areálu Liptovskej nemocnice
s poliklinikou, tu platí zákaz celoročne,“

upozornil Gabriel Lengyel z mestského
úradu. Výnimky z nariadenia udelí odbor
životného prostredia a dopravy len v odôvodnených prípadoch verejného záujmu.
Spadá sem napríklad plašenie havranov či
kormoránov. Výnimka v rámci VZN bude
vzhľadom na turizmus v meste aj počas
sviatkov pravoslávneho nového roku (13.
januára), a to v čase od 16. hodiny do 3.
hodiny ráno nasledujúceho dňa.
Kontrolu ustanovení nariadenia bude
robiť mestská polícia, pričom ich nedodržiavanie môže postihovať do výšky 500
eur.
-js-
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Zelená vlna:
Motoristi prejdú Mikulášom plynulejšie
Motoristi v Liptovskom Mikuláši sa
môžu tešiť na plynulejší prejazd cez
mesto. Predstavitelia radnice pristúpili
k ďalšiemu opatreniu na zlepšenie dopravnej situácie a na ceste I/18 zriadia
takzvanú zelenú vlnu.
„V Mikuláši už vodiči dlho volajú po plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky
formou koordinácie svetelne riadených
križovatiek a my sa im týmto krokom snažíme vyjsť v ústrety,“ vysvetlil primátor
Ján Blcháč. Zelená vlna bude zriadená na
križovatkách Rachmaninovo námestie,
STOP.SHOP a priechod pre chodcov pri

Pozor na nové čísla
účtov pri daniach
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
upozorňuje na nové čísla účtov v rozhodnutiach pre daň z nehnuteľností a daň za
psa. Z dôvodu reúverovania, získania výhodnejších podmienok pre Liptovský Mikuláš vo VÚB banke, pristúpila radnica k zmene čísiel účtov pre miestne dane a poplatky.
Zároveň je od 1. februára nutné pri platobnom styku využívať len IBAN, ktorý platí
pre krajiny zapojených do programu SEPA.

obchodnom centre Jasná.
Koordinácia bude realizovaná prostredníctvom GSM modulov. Takéto riešenie
je lacnejšie o približne 10-tisíc eur oproti
káblovému prepojeniu pri zachovaní porovnateľnej kvality prenosu signálu, ktorý
bol navrhnutý v projektovej dokumentácii
z minulého roka.
Do zelenej vlny nie je možné zapojiť križovatky pri Hypernove kvôli ich vzájomnej
vzdialenosti. „Najmä kvôli trom nekoordinovaným dopravným napojeniam na Belopotockého a parkovísk pri Katolíckom
dome a Bille na cestu I/18 s relatívne veľ-

Pre ostatné krajiny mimo SEPA je v rozhodnutiach uvedený aj BIC, zhrnula vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov Anežka
Makovická. Je potrebné, aby fyzické a právnické osoby platbu za daň z nehnuteľností,
daň za psa, poplatok za komunálny odpad
poukázali na správne číslo účtu - pre daň
z nehnuteľností: SK33 0200 0000 0036 1728
4553; daň za psa: SK14 0200 0000 0036
1727 6553. Účet pre komunálny odpad zostáva pôvodný: SK88 0200 0000 0028 9315
9559. Účet pre daň za predajné automaty,
nevýherné hracie prístroje a daň za ubytovanie - IBAN: SK59 0200 0000 0036 1728
8159.

kou, ale kolísavou intenzitou,“ podotkol
Gabriel Lengyel z odboru dopravy. Potrebnú rozpočtovú položku 25-tisíc eur
odsúhlasili na marcovom zasadnutí mestského parlamentu aj miestni poslanci.
Autá by mohli na plynulú zelenú prechádzať v meste už toto leto.-red-

V rozhodnutiach pribudol špecifický
symbol, ktorý je nutné pri platbe uviesť,
špecifikuje typ pohybu v daňovom konaní
(vyrubenie dane, vyrubenie pokuty, úroku a pod.). Rovnako nevyhnutné je uviesť
aj variabilný symbol, ktorý charakterizuje
daňovníka/poplatníka, upozornila. Daň
z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za
komunálny odpad je splatný do 31. mája,
alebo v splátkach určených v rozhodnutí,
na účet alebo do 300 eur v hotovosti do
pokladne mestského úradu. Rozhodnutia
doručíme počas apríla, dodala Anežka Makovická.
-red-

Radnicu požiadali
o partnerstvo ďalšie dve mestá
O možnosti nadviazať kontakty a spoluprácu s mikulášskou radnicou aktuálne
prejavili záujem Michalovce a Bačka Palanka zo srbskej provincie Vojvodina, načrtol
smerovanie rozvoja partnerských vzťahov
primátor. Najväčšiu dynamiku rozvoja
partnerských vzťahov máme smerom do
Poľska a Českej republiky. Vyplýva to z geografickej blízkosti, príbuznosti kultúr, malej jazykovej bariéry či možností čerpania
prostriedkov z fondov cezhraničnej spolupráce. „Ďalšie partnerstvá a spoluprácu
chceme rozvíjať aj prostredníctvom iných
finančných mechanizmov ako je Višegrádsky fond či town-twinningové projekty,“
konštatovala Soňa Višňovská z oddelenia
marketingu na mestskom úrade.

V súčasnosti máme podpísané partnerské zmluvy s ôsmimi mestami, aktívna
spolupráca sa realizuje so šiestimi z nich
– Annecy (Francúzsko), Galanta, Kemi (Fínsko), Kiskőrös (Maďarsko), Opava (Česká
republika) a Źywiec (Poľsko). S mestom
Slovenske Konjice (Slovinsko) sa od roku
2011 nerozvíjali aktívne partnerské vzťahy.
Spolupráca s gréckou Kalamariou aj v roku
2015 stagnovala. „Partnerské mesto nereaguje na oficiálne listy ani maily, preto sme
ich nedávno opätovne oslovili so žiadosťou
o spoluprácu,“ podotkla Soňa Višňovská.
Zahraničná spolupráca prispieva k rozvoju mesta a regiónu, k zvyšovaniu jeho
konkurencieschopnosti, vzájomnému poznávaniu a výmene skúseností.-red-
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Kroky proti bioplynovej stanici:
Mesto robí všetko pre komfort obyvateľov

Bioplynka mala stáť len
400 metrov od obytnej zóny.
Radniční z Liptovského Mikuláša robia
všetko, aby zabránili možnosti výstavby
bioplynovej stanice v intraviláne. Aktuálne mesto obstaráva zmeny a doplnky
č. 4 územného plánu, ktoré zabezpečia,
aby v meste nemohlo existovať zariadenie, ktoré bude zhodnocovať kaly.
Poslanci zároveň schválili nariadenie,
ktoré vylúči vybudovanie zariadenia na
zhodnocovanie kalov v meste podľa zákona o tepelnej energetike.
Kalom nie, drevoštiepke áno
V záväznej časti nariadenia sa mesto
zaväzuje podporovať výstavbu tepelných
zdrojov s obnoviteľnými zdrojmi paliva,
s výnimkou tepelných zdrojov s technológiou s anaeróbnym procesom spracovania
biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré
sú v katalógu odpadov zaradené ako kaly.
Podľa slov primátora Jána Blcháča mesto
nemôže zakázať v intraviláne spracovávanie každého biologického materiálu s cieľom jeho využitia na výrobu tepla. „Pokiaľ
by sme vydali takéto opatrenie, dostali by
zákaz aj všetky kotolne na drevoštiepku,
napríklad veľká kotolňa na Podbrezinách,
niektoré kotolne v Palúdzke či v rodinných
domoch. Musíme konať odborne a zodpovedne, a to znamená zabrániť zmenou
územného plánu výstavbe zariadenia, ktoré by zhodnocovalo kaly, čo považujeme
z hľadiska životného prostredia za nebezpečné,“ reagoval primátor na podnety aktivistov, ktorí požadujú úplné zamedzenie
možnosti výstavby bioplynových staníc,
a teda aj tých, čo zhodnocujú napríklad
drevnú štiepku. „Pokiaľ Občianske združenie za čistý a zdravý Liptov požaduje, aby
sa úplne vylúčila možnosť stavať na území
mesta bioplynové stanice, čo sú aj kotolne,
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požaduje tým, aby sa zatvorili aj kotolne či
zariadenia na spracovanie drevnej štiepky.
Je potrebné rozlišovať pojmy,“ upozornil.
Nie hovorí aj životné prostredie
Ďalšiu stopku dal projektu výstavby bioplynovej stanice v Liptovskom Mikuláši
aj odbor životného prostredia a dopravy
miestnej radnice. Rozhodnutie o zastavení
správneho konania vydalo oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva
8. marca.
Pre spoločnosť Archív SB je to druhé
zastavovacie rozhodnutie od orgánov pre
realizáciu projektu bioplynovej stanice.
„Spoločnosť v stanovenej lehote nedodala
požadované materiály. Konanie bolo najskôr prerušené, boli vyzvaní na dodanie
potrebných náležitostí, no ani do 60 dní
ich nedodali, preto sme konanie zastavili,“
vysvetlila Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva.
Právoplatná je červená od stavebného
úradu
Stopku dostal investor aj od stavebného
úradu. Rozhodnutie po uplynutí doby na
možné odvolanie sa nadobudlo platnosť
už 18. februára. „Prvý februárový týždeň
som podpísal zastavenie územného rozhodovania pre investora, pretože nedodal
všetky potrebné náležitosti stavebnému
úradu, dnes už sa voči tomuto rozhodnutiu
odvolať nemôžu, takže nadobudlo právoplatnosť,“ doplnil primátor.
Zariadenie odmietajú obyvatelia,
poslanci i mesto
Zariadenie na spracovanie odpadu najmä z priemyselnej sféry v objeme takmer
20 tisíc ton ročne podľa projektu malo vy-

rásť za garážami pri Vrbickom cintoríne.
Odmietajú ho však obyvatelia, radniční aj
poslanci. Tí vyhoveli petícii ľudí, ktorí svojimi podpismi bojujú proti výstavbe bioplynky. Na februárovom zastupiteľstve odporučili primátorovi, aby nepodpísal súhlasné
záväzné stanovisko podľa zákona o tepelnej energetike. Poslanec Alexader Slafkovský podal počas zasadnutia zastupiteľstva
návrh, ktorý bol zmätočný. „Ústne vyjadril
niečo iné a iné fakty predložil na schválenie
písomne. Keby poslanci schválili písomný
návrh pána poslanca, ktorý im predložil na
schválenie, dnes by som mal povinnosť dať
bioplynovej stanici zelenú. Veríme, že išlo
zo strany pána Slafkovského len o nedopatrenie a nie úmyselné podporenie výstavby
bioplynovej stanice v meste,“ ubezpečil primátor.
Lokalita, kde by mala podľa projektu
stáť bioplynová stanica, sa nachádza asi
400 metrov od obytnej zóny. Podľa zámeru spoločnosti Archív SB by do plánovanej
bioplynovej stanice mali dovážať odpad
nákladné autá po miestnych komunikáciách, po ktorých by denne malo prejsť 14
kamiónov s odpadom. Pochádzať má z regiónu Liptov, počíta sa dokonca s celulózovo-papierovými kalmi z ružomberského
Mondi SCP. Stanica počíta vo istej miere aj
s fermentáciou zeleného odpadu z mesta.
Na to má radnica silný argument. „V roku
2013 sme začali stavať vlastnú kompostáreň, ktorá bude hotová v roku 2016. Všetok
zelený odpad skončí predsa tam. Čo potom
chce investor spracovávať v bioplynovej
stanici je otázne, prevažnými surovinami by
na základe toho zrejme mali byť v najväčšej
miere len zapáchajúce kaly z priemyselnej
výroby,“ ukončil primátor.
-red-

SPRAVODAJSTVO
mieste. Bol mu ponúknutý post štátneho
tajomníka ministerstva vnútra, túto funkciu
neodmietol.
Ako ste sledovali priebežné výsledky
parlamentných volieb, a potom aj potvrdenie definitívy?
Priebežné výsledky vyhlasovania výsledkov som prežíval veľmi intenzívne a
priznám sa, aj s určitou nervozitou. Veď Slovenská národná strana, za ktorú som kandidoval, bola do volieb mimoparlamentnou
stranou. Nakoniec som konečné výsledky
prijal s úľavou a aj určitým zadosťučinením,
že som sa stal poslancom Národnej rady SR.

DOTERAJŠÍ
VICEPRIMÁTOR
ŠTÁTNYM
TAJOMNÍKOM
Od voličov počas parlamentných volieb
do Národnej rady SR dostal viac ako šesťtisíc preferenčných hlasov, najviac v rámci
celého Liptova. Rudolf Urbanovič kandidoval za Slovenskú národnú stranu na ôsmom

Liptov bude mať po voľbách 2016 vo vedení ministerstva vnútra na pozícii štátneho tajomníka práve vás. Ako to vnímate?
Je to pre mňa veľká pocta. Vážim si, že
mám takúto podporu, ale zároveň ju prijímam s veľkou pokorou. Budem sa aj z tejto
štatej pozície snažiť pomáhať nášmu Liptovu.
Ako to vyzerá s vaším ďalším pôsobením na mikulášskej radnici?
V tejto chvíli (pred uzávierkou mesačníka) je vec otvorená, jednoznačne ostávam
v pozícii poslanca mestského zastupiteľstva. Našich obyvateľov budem o svojom
prípadnom zotrvaní vo funkcii viceprimátora informovať.
-js-

Robert Kaliňák na adresu nášho viceprimátora: Rudolf Urbanovič ako viceprimátor
mesta Liptovský Mikuláš určite v oblasti pokračujúcej reformy ESO a verejnej správy,
kombinácie so samosprávami, ale myslím, že aj ako odborník pre krízový manažment, je
presne tá vec, kde určite jeho skúsenosti využijeme a bude platným členom tímu.

Chceme získať
peniaze na obnovu
telocviční
Radnica sa pokúša získať financií na
rekonštrukciu, obnovu a vybavenie
dvoch telocviční.
Do žiadosti o prostriedky z ministerstva
školstva zapracovali telocvične pri základných školách Okoličianska a Demänovská.
V oboch objektoch pôjde o výmenu vykurovacích telies. V telocvični ZŠ Okoličianska by peniaze šli na výmenu hygienických
zariadení, okien a obnovu šatne.
V telocvični pri ZŠ Demänovská za získané prostriedky vymenia palubovku. Zhodnotili aj stav vybavenia telovýchovným náradím. Mesto preto požaduje aj peniaze na
bežné výdavky pre dovybavenie telocviční
v zmysle inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy. Na
rekonštrukciu oboch telocviční mesto celkovo žiada bezmála 138-tisíc eur.
-red-

Zlepšili ochranu osôb
a majetku: Pripojenie
na pult poskytujú aj
cez GPRS
Mestská polícia Liptovský Mikuláš zlepšuje služby, ktoré poskytuje na ochranu osôb a majetku.
Pre ľudí, ktorí potrebujú zabezpečiť
svoje objekty, odstránili limity siete.
„Začali sme poskytovať pripojenie na
pult centralizovanej ochrany aj cez
GPRS. Doposiaľ bolo pripojenie limitované, pretože pripájaný objekt musel mať zriadenú pevnú linku,“ uviedol
náčelník mestskej polície Marián Jančuška.
Výhodami GPRS pripojenia je vysoká bezpečnosť prenosu v privátnej sieti. Komfort poskytuje aj možnosť toku

viacerých informácií o stave objektu či
kompatibilita s inými systémami ako
napríklad EPS.
V súčasnosti majú cez GPRS pripojených desať objektov, čo je šestina z celkového počtu. „Naším cieľom
je poskytovať čo najlepšie služby pre
obyvateľov a do budúcnosti ich plánujeme ešte rozšíriť,“ dodal Marián Jančuška.
-red-
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SPRAVODAJSTVO
Obyvatelia vnímajú služby mesta
aj cez prácu zamestnancov VPS.

Rok 2015 vo VPSke: Pozitívny zlom
v hospodárení
Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš boli v roku 2015 plusové. Spoločnosť dosiahla zisk vo výške
takmer 9-tisíc eur.
„Kladný hospodársky výsledok sme dosiahli napriek tomu, že v roku 2015 už VPS
nerealizovali vývoz a uskladnenie tuhého
komunálneho odpadu na skládke vo Veternej Porube. Výhodne postavené ceny
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a pravidelné finančné transfery robili zo
skládky Veterná Poruba najrentabilnejšie
hospodárske stredisko v rámci VPS,“ uviedol riaditeľ VPS Dušan Grešo.
V predošlých rokoch boli VPS bez skládky Veterná Poruba trvale v strate. „Pozitívny
zlom nastal až v roku 2015 plnením nevyhnutných opatrení nového vedenia. Priebežne a zodpovedne pri mesačnej účtovnej
závierke boli vyhodnocované ukazovatele
peňažného toku (cash flow),“ zhrnul ekonomický námestník VPS Miroslav Uličný.
Spoločnosť realizuje aj vlastnú podnikateľskú činnosť. Na výnosoch sa významnou mierou podieľalo stredisko separácie,
stredisko verejných priestranstiev a zelene,

odvozu odpadu a pohrebné služby. Tie sa
dostávajú čoraz viac do povedomia pri
komplexnom zabezpečení pohrebov zosnulých občanov.
V mikulášskej spoločnosti pracuje priemerne 149 zamestnancov. Pracovný kolektív je schopný plniť aj náročné úlohy
vlastnou odbornou zdatnosťou a technologickým vybavením. „Podstatnú časť služieb,
ktoré mesto zabezpečuje, čerpajú a vnímajú obyvatelia práve cez prácu VPS. Služba
Mikulášanom je pre nás prioritou, zaväzuje
nás aj naďalej plniť úlohy stanovené rozpočtom a ukazovateľmi aj v roku 2016,“ dodal Dušan Grešo.
-red-

SPRAVODAJSTVO

Neschválenie
nariadenia o odpadoch
spôsobuje mnoho
problémov
Už v minulom roku rezonovala medzi
obyvateľmi, ale aj na zasadnutí mestského
parlamentu téma poplatku za komunálny
odpad. V Mikuláši majú ľudia nízky poplatok vzhľadom k nákladom, existuje veľa
úľav, na druhej strane radnica eviduje vysoké nedoplatky za komunálny odpad. Porovnania a aktuálne informácie k problematike
priniesla Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov mestského úradu.
Vedenie radnice sa problematikou
často zaoberá. Naposledy bol poplatok za

Zapájame sa
do vedeckého
projektu
Liptovský Mikuláš bude participovať na
výskumnom projekte pod záštitou Fakulty informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Formou memoranda bola vyslovená
vôľa mesta podieľať sa ako partner na vytvorení konceptu inteligentného a bezpečného mesta v prostredí Slovenska. „Bude
to živý proces interaktívnej spolupráce s
partnermi, ktorý bude počas piatich rokov
prinášať nové riešenia bezpečnosti, parkovania, osvetlenia, zberu odpadov a podobne,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč, ktorý
sa koncom februára zúčastnil na otvorení
Vedeckého parku Univerzity Komenského
v Bratislave. Pri tejto príležitosti mu bol
predložený koncept výskumného projektu.
„Pre nás je vstup do takéhoto partnerstva
veľkou výzvou. Na úrovni mesta by mala
vzniknúť aj pobočka vedeckého parku. Prínosom bude zvýšenie bezpečnosti,“ konštatoval primátor.

komunálny odpad na oficiálnom fóre na
pretrase v mestskom zastupiteľstve v decembri 2015. Poplatky sa nezvýšili. Čo to
pre mesto znamená?
Radnica ročne dopláca vyše 400 tisíc eur
za odvoz a zneškodňovanie odpadov. V navrhovanom všeobecne záväznom nariadení, ktoré bolo v decembri predložené do
mestského zastupiteľstva, sme predpokladali zvýšenie poplatku o štyri eurá na osobu ročne. Ani toto by neznamenalo, že sme
na nule. Mesto by ešte aj pri takejto úprave
poplatku obyvateľom prispievalo sumou
viac ako 100 tisíc eur.
Absencia spomínaného nariadenia produkuje aj ďalšie problémy. Je to tak?
Áno. Novela zákona zaviedla od 1. januára 2016 sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady v rozpätí od 0,015 po 0,078
eur za kilogram. V spomínanom nariadení
sme navrhovali minimálny poplatok 0,015,
avšak nariadenie nebolo schválené. V okolitých mestách má Ružomberok sadzbu
0,015 eur, Liptovský Hrádok 0,0216 eur,
Dolný Kubín 0,015 eur a Banská Bystrica
0,02 eur. U nás ľudia môžu vyviezť odpad
napríklad po rekonštrukcii bytového jadra
na zberný dvor naďalej bezplatne. V rozpočte mesta to znamená odhadovaný
výpadok 6 000 eur, okolité mestá to majú
všetky ošetrené.
Pristavme sa aj pri nedoriešenom systéme zliav…
Súčasný systém prináša široké spektrum

zliav. Je potrebné zľavy z poplatku presnejšie definovať. Príklad: Študenti, ktorí študujú mimo mesta Liptovský Mikuláš, majú
stopercentnú zľavu z poplatku, v Ružomberku je táto zľava len 50 percent. Mesto
poskytuje úľavu 30 percent pre zákonom
stanovených poplatníkov nad 62 rokov,
zdravotne hendikepovaných či poplatníkov
v hmotnej núdzi.
Významným mementom sú nedoplatky
za komunálny odpad. Ako to vyzerá v tejto oblasti?
Za rok 2015 evidujeme nedoplatky vo
výške takmer 229-tisíc eur. Z tejto sumy je
119-tisíc eur v exekučnom konaní. Najväčšími dlžníkmi v konkurze sú spoločnosti Maytex a Ligarex. Časť pohľadávok, 37 percent,
vymáhame prostredníctvom výziev. V roku
2016 budeme tieto pohľadávky vymáhať
prostredníctvom daňového exekučného
konania a exekútora. V predošlom roku
bolo z nedoplatkov uhradených takmer
10 tisíc eur.
V závere malé porovnanie. Ako je na
tom Mikuláš, pokiaľ ide o výšku poplatku,
oproti okolitým mestám?
V Mikuláši máme poplatok 22,55 eur za
osobu a rok, vo väčšine blízkych miest je
poplatok vyšší, napríklad v Dolnom Kubíne
a Banskej Bystrici až 29,20 eur, v Martine 25
eur. Ružomberku je približne na rovnakej
úrovni 22,08 eur a nižší je napríklad v Poprade 21,13 eur.
-js-

Aktivitami projektu bude implementácia
technológií inteligentného mesta v reálnom prostredí. „Vývoj informatiky napreduje míľovými krokmi a prináša široké možnosti. Do informačného systému je možné
ukladať množstvo údajov, ku ktorým je
potom priamy prístup, niektoré informácie medzi sebou spolupracujú, je možnosť
vyberať z takýchto informácií potrebné
údaje, monitorovať ich, vyhodnocovať. Samozrejme za prísnej bezpečnostnej ochrany,“ uviedla zástupkyňa prednostky Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Marta
Gutraiová. Takéto systémy strážia mnohé
oblasti, podávajú upozornenia a časové
pripomienky o rôznych termínoch, potrebe
servisnej obhliadky a podobne. Sú využiteľné vo viacerých oblastiach života v meste či
už z pohľadu monitorovania bezpečnosti,
údržby mesta a jeho majetku, parkovania,
pri živelných udalostiach, ale i pre spoločenský život v meste. V časovom horizonte
tiež vytvárajú archív udalostí.
Centrálne sú riadené bezpečnostnými
zložkami, akou je v podmienkach mesta
mestská polícia, ktorá bude v budúcnosti
gestorom plánovaného konceptu. Projekty
inteligentného a bezpečného mesta už zaviedli vo Francúzsku (napr. mesto Marseil-

le), v Argentíne, v Brazílii aj v iných štátoch.
Financovanie tohto projektu je plánované
z dotačných zdrojov.-red-
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SPRAVODAJSTVO

Zdravie pre učiteľov aj žiakov:
Radnica bude modernizovať osvetlenie tried
Mikulášska radnica chce modernizovať staré osvetlenie v materských
a základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Staré osvetlenie už
nezodpovedá hygienickým normám pre
vyučovací proces.
„Robili sme audity osvetlenia v 13 školách, ani v jednej z nich sme nezistili aspoň
normový stav. Všade bol zlý stav osvetlenia
starého 30 až 60 rokov. Súčasné osvetlenie
v tunajších školách je nedostatočné a nehospodárne. Navyše, niektoré svetlá sa
mihocú, hučia a majú ďaleko od verného
zobrazenia farieb, čo je dôležité vo vyučovacom procese,“ zhodnotil aktuálny stav
Dionýz Gašparovský zo Slovenskej technic-

kej univerzity Bratislava.
Mestské zastupiteľstvo preto schválilo
verejné obstarávanie na dodávateľa modernizácie vnútorného osvetlenia interiérov škôl v majetku mesta, ktoré vyplynulo
z auditu. „Modernizáciou splníme hygienické požiadavky, zníži sa počet svietidiel
a usporíme na energiách,“ vysvetlil viceprimátor Rudolf Urbanovič. Modernizácia by
sa mala uskutočniť počas letných prázdnin.
Cena vzíde z verejného obstarávania. Pri
posudzovaní a schvaľovaní zmluvy o dielo
s budúcim dodávateľom bude upravený
rozpočet na roky 2017-2018.
-red-

Pripravuje sa
celoslovenský zjazd
Koncom februára sa v mestskom úrade uskutočnilo stretnutie členov vojenských táborov nútených prác – pomocných technických práporov.
S členmi sa stretol aj primátor Ján Blcháč.
Členmi klubu sú bývalí politicky nespoľahliví obyvatelia, ktorí mali nastúpiť na základnú vojenskú službu po roku 1950. V klube
sú aj vdovy po bývalých členoch. Žijúcim
a pozostalým ostávajú na tieto tábory trpké
spomienky. Mnohí mali po návrate do civilu
problémy s uplatnením sa. V tomto roku sa
pripravuje celoslovenský zjazd príslušníkov
(PTP). Z mikulášskeho klubu sa na stretnutí
zúčastnia traja členovia, uviedol predseda
klubu Dušan Lukašík.-red-

ZMOS: Navrhujú doplniť programové
vyhlásenie vlády

Na marcovom zasadnutí Združenia
miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa predstavitelia rozhodli predložiť novej vláde
návrh téz, ktoré chcú ponúknuť do jej
programového vyhlásenia na roky 2016
– 2020.
Pre zástupcov miest a obcí sú prioritami
vysporiadania pozemkov zo strany štátu,
ktoré ich brzdia v rekonštrukciách. Očakávajú od novej vlády prijatie nového stavebného zákona, ktorého opatrenia by mali
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prospieť spoločnosti, mestám a obciam,
stavbárom aj investorom.
„Prioritou je to, čo trápi obyvateľov aj
nás v meste a našich regiónoch. Aby sa vláda v najbližších štyroch rokoch zaoberala
vysporiadaním majetku štátu pod budovami a cestami, ktoré medzičasom prešli
do vlastníctva miest a obcí. Pod mnohými
cestami, ktoré chceme rekonštruovať, sú
nevysporiadané pozemky. Tie patria štátu
alebo súkromným osobám a štát by mohol

zameniť štátne pozemky so súkromnými,
ktoré by mohol následne previesť na mestá
a obce, aby sme mohli bez problémov realizovať projekty a rekonštruovať,“ vysvetlil
primátor Ján Blcháč ako člen predsedníctva
ZMOS-u (predseda Združenia miest a obcí
Liptova).
Dôležitá je pre mestá a obce zmena zákona o obecnom zriadení podľa požiadaviek
ZMOS-u, riešiť by chceli aj otázku marginalizovaných komunít.-red-

SPRAVODAJSTVO

Nový stroj zefektívni
opravu výtlkov
Efektívnejšiu opravu výtlkov zabezpečí nový infražiarič, ktorý pribudol
do výbavy Verejnoprospešných služieb
(VPS).
Vodiči prejdú po miestnych komunikáciách bezpečnejšie a cesty bez jaziev vydržia
po oprave dlhšie. Potvrdil to riaditeľ VPS

Dušan Grešo.
Na opravu ciest v meste VPS doposiaľ
využívala obaľovanú zmes, ktorou zasypali výtlk a ubili vibračnou doskou. „Vďaka
infražiariču bude životnosť opraveného
výtlku dlhšia. Navyše, infražiarič opravované miesto ohreje, tým pádom môžeme

Zvýšenie bezpečnosti na cestách:
Pribudli dva merače rýchlosti

Najnovší počin odboru dopravy poslúži
na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.
Na Borbisovej v smere do mesta a v mestskej časti Demänová v smere do Demänovskej Doliny namontovali merače rýchlosti
s jej zobrazením.
„Cieľom osadenia meračov je zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky v lokalitách,
ktoré sú dopravne veľmi zaťažené. Je dokázané, že tieto zariadenia pozitívne vplývajú na dodržiavanie maximálnej povolenej

rýchlosti, nakoľko psychologicky pôsobia
na vodiča a upozorňujú ho na jej prekročenie,“ zdôraznil Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy.
Merače rýchlosti budú zaznamenávať
aj intenzitu cestnej premávky a evidovať
rýchlosti prechádzajúcich vozidiel. Tieto
informácie poslúžia mestu a dopravnej
polícii pri riešení a návrhu ďalších opatrení
na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
v týchto lokalitách. -red-

opravy robiť aj v mínusových teplotách,“
konštatoval riaditeľ.
Náklady na zaobstaranie infražiariča
predstavovali približne 4 000 eur, infražiarič už pracovníci z VPS používajú v teréne.
-red-

Novinky
pri vybavovaní
sťažností a petícií
Na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií
v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš.
„Úprava našich interných predpisov reflektuje zmeny petičného zákona,“ uviedla Anna Iľanovská z právneho odboru
radnice.
Legislatíva zaviedla osobu, ktorá zastupuje ľudí podávajúcich petíciu v styku s úradmi a možnosť podpory petície
v elektronickej podobe. Uvádza aj povinnosť zverejniť výsledok vybavenia petície
na webovom sídle úradu, ktorý ju vybavuje do desiatich dní od jej vybavenia.
Zaviedlo sa taktiež povinné prerokovanie
petície so zástupcom petičného výboru
v meste, ak petíciu podporí najmenej tisíc
ľudí. Ustanovila sa tiež povinnosť Úradu
vlády SR vydať záväzný právny predpis
v súvislosti s posudzovaním petičného
systému.
-red-
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SPRAVODAJSTVO
Primátor tiež navštívil vzácneho
jubilanta Jána Marka.

Bezpečnejšia
mestská nájomná
bytovka

Deväťdesiatka i storočnica
Pri príležitosti životného jubilea (90
rokov) odovzdal primátor Ján Blcháč
ocenenie aktívnemu členovi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Pavlovi Chrapčiakovi.
„Bez neho by dnes neexistovali obnovené partizánske bunkre v Krčahove a mladá generácia by nemala ani predstavu o
hrôzach vojny, vždy poukazoval na obrovské rozmery fašizmu a zlo, ktoré so sebou
priniesol,“ priblížil primátor osobnosť Liptovského Mikuláša.

Primátor tiež navštívil vzácneho jubilanta
Jána Marka. Pri príležitosti stých narodenín
mu odovzdal pamätný list a pamätnú plaketu mesta. Spolu s poslancom Jaroslavom
Grešom zagratulovali rodenému Stošičanovi, ktorý žije už niekoľko rokov u rodiny na
Podbrezinách. Rodinní blízki zaspomínali
na prácu Jána Marka v kožiarskych závodoch, ale aj na účasť v Slovenskom národnom povstaní. Zo záľub spomenuli rybačku, ktorej sa venoval do deväťdesiatky.

-red-

Radniční získavali
peniaze aj
z externých zdrojov
Mikulášska radnica bola úspešná
vo viacerých žiadostiach o nenávratné financie, ktoré podala v minulom
roku. Na revitalizáciu parku Margity Dobrovičovej na Nábreží 4. apríla
sme získali 5 tisíc eur z Nadácie Slovenskej sporiteľne. Ďalších 20 tisíc
eur sme dostali na spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu
tretej etapy cyklochodníka. A napokon, 2 500 eur mesto dostalo formou
nefinančného daru na spracovanie
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energetického auditu Materskej školy
Agátová, zhrnula Jana Kormaníková
z mestského úradu. Mesto má v hre
ešte 350 tisíc eur na pokračovanie
cykochodníka. O pridelení peňazí sa
rozhodne v druhom polroku 2016.
Ďalší balík financií mesto získalo na
rekonštrukciu zimného štadióna, obnovu cesty na Háj či protipovodňové
opatrenia v Ploštíne.


-red-

Zamestnanci radnice v marci zabezpečili v mestskej nájomnej ubytovni na Štefánikovej montáž kamerového monitorovacieho systému.
Taktiež inštalovali elektronické čipové otváranie dverí. „Účelom opatrení
je zlepšenie dodržiavania ustanovení
domového poriadku. Taktiež zvýšime
bezpečnosť osôb v objekte, ktorý je
naším majetkom,“ dôvodil Ľubomír
Kandera z mestského úradu. -red-

SPRAVODAJSTVO

V apríli začíname
s obnovou Parkovej
ulice
V apríli sa začína obnova Parkovej ulice.
Rozsiahlu rekonštrukciu Parkovej ulice
v Palúdzke pripravuje mesto v apríli. Práce
by mali trvať 50 dní. Celkové náklady na
realizáciu predstavujú 133-tisíc eur. Obnova ulice spočíva v odstránení vrchnej
vrstvy asfaltobetónu, betónu a nevhod-

Reklamné stavby
v zmysle stavebného
zákona
Problematika reklamných stavieb je
diskutovanou témou medzi obyvateľmi, turistami i poslancami, na fórach
aj mestských zastupiteľstvách. Bilbordy, panely či vývesné plochy dotvárajú
vzhľad miest a ich okolia, preto ich upravuje aj samotný stavebný zákon. Aké
reklamné stavby je potrebné len ohlásiť
a ktoré potrebujú stavebné povolenie či
dokonca kolaudáciu? Aké povinnosti má
vlastník reklamnej plochy? Je možno dodatočne povoliť reklamné stavby? Odpovede nájdete v nasledujúcom texte.
Ešte v januári minulého roku (2. januára 2015) nadobudol účinnosť zákon č.
293/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov. Za účelom
odstránenia nejasností čo už je a čo ešte nie
je reklamná stavba bol prijatý vyššie uvedený zákon, ktorým došlo k podrobnejšej
právnej úprave reklamných stavieb.
Čo je to reklamná stavba
Stavebný zákon zadefinoval reklamnú

Ekologická
alternatíva:
Nová cyklotrasa
cez centrum

ného podložia. Následne sa zrealizujú nové
násypy pod komunikáciu, osadia obrubníky, vybudujú domové vjazdy a bezbariérové priechody pre chodcov. Napokon sa
urobí nová asfaltobetónová vrstva. „Touto
stavbu ako stavebnú konštrukciu postavenú stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je
a) pevne spojená so zemou pevným základom; strojnými súčiastkami alebo
zvarom o pevný základ v zemi alebo
o inú stavbu; ukotvením pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na
inej stavbe alebo pripojením na siete
a zariadenia technického vybavenia
územia, alebo
b) ktorá je upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na
zemi alebo
c) 
ktorej osadenie vyžaduje úpravu
podkladu, a ktorej funkciou je šírenie
reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných
z verejných priestorov.
Ohlásenie či stavebné povolenie?
Reklamné stavby sa na účely stavebného
zákona členia podľa veľkosti informačnej
plochy na:
a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako
3 m2 – ide o drobné stavby, ktoré
sa stavebnému úradu len ohlasujú
v zmysle § 57 stavebného zákona,
b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od
3 m2 do 20 m2 – ide o jednoduché
stavby, ktoré podliehajú stavebnému
povoleniu podľa § 58 a nasl. stavebnéRadnica má záujem realizovať samostatný projekt Mikulášska cyklotrasa ako
ekologická alternatíva dopravy. Žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na projekt
mesto spracuje a podá v rámci výzvy z Integrovaného operačného programu 20142020. Cieľom je podporiť trvalo udržateľný
miestny dopravný systém, ktorý zaručuje
mobilitu a prístup k hlavným službám do
zamestnania pre všetkých obyvateľov. Naplniť sa to má prostredníctvom budovania
siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej
infraštruktúry ako je parkovanie, úschovne,
požičovne bicyklov. Mikulášska cyklotrasa ako vnútromestská cyklodoprava bude

cestou chceme obyvateľov požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť pri stavebných
úpravách,“ povedala Eva Medvecká z mikulášskej radnice.
-jsho zákona a
c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako
20 m2 – tieto reklamné stavby sa povoľujú a aj kolaudujú (§ 57 a nasl. a § 76
a nasl. stavebného zákona).
Stavba musí mať označenie
Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným menom, názvom,
ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka
reklamnej stavby.
Predmetná novela v § 88 stavebného
zákona upravila aj zjednodušený postup
odstraňovania nelegálne postavených reklamných stavieb. Zároveň stavebný zákon
vymedzil aj postihy v podobe sankcií za
priestupky a správne delikty (§ 105 a 106
stavebného zákona) za neoprávnené uskutočňovanie alebo užívanie reklamnej stavby.
Dodatočná legalizácia je nemožná
V závere je potrebné poukázať na skutočnosť, že v zmysle prechodných ustanovení
ako aj § 88b ods. 2 stavebného zákona, nie
je možné v súčasnosti dodatočne povoliť
reklamné stavby. O takúto dodatočnú legalizáciu bolo možné požiadať príslušný stavebný úrad len do 31. júla 2015.
-voznapojená na existujúci cykochodník vedený pozdĺž Váhu v bode na Alexyho pri
garážach na Nábreží Dr. A. Stodolu. Odtiaľ bude viesť po Ul. 1. mája cez centrum
mesta, ďalej po Bernolákovej a Kukučínovej, popri železničnej stanici s napojením
na plánovaný cyklochodník na Štefánikovej. Predpokladaná dĺžka cyklotrasy je približne 3,5 kilometra. Výzva na predkladanie žiadostí bude zverejnená v najbližších
mesiacoch. „Aktuálne pripravujeme architektonickú štúdiu návrhu trasy,“ uviedla
Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu mestského úradu.
-red-
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Múzeum je ideálnym
priestorom na
regionálnu výchovu

Pripomenuli sme si
nášho pána učiteľa
Rehor Uram Podtatranský

Evanjelická fara na Námestí Žiadostí
slovenského národa bola dejiskom spomienkového stretnutia pri príležitosti 170.
výročia narodenia Rehora Urama Podtatranského. Rodák z niekdajšieho Svätomikulášskeho Huštáka bol básnik, prozaik,
prekladateľ, dramatik, publicista, no predovšetkým pôsobil dlhých 41 rokov ako učiteľ.
„Počas celého svojho nesmierne činorodého života zostal verný svojmu rodisku. Ľudský trpezlivý učiteľ, autor čítaniek,
ktoré vydával aj vlastným nákladom, mal
príznačnú prezývku Otec dietok. V období
silnej maďarizácie sa mu podarilo pri čítaní
udržať široké vrstvy obyvateľstva, predovšetkým ženské čitateľky, ktoré by sa pri
vtedajšom nedostatku slovenskej literatúry
obrátili k cudzojazyčnej,“ vyzdvihla pracovníčka mestského Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
Recitátor Milan Stromko zdôraznil, že odkaz takýchto významných ľudí treba oživo-
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vať pri každej vhodnej príležitosti. „Takéto
vzory potrebuje nastupujúca mladá generácia. Dobrý učiteľ dokáže zaujať žiakov
prístupom k výchove a láskou k učeniu,“
skonštatoval. „Bolo to nádherné podujatie o úžasnom človeku. Tento pán učiteľ si
už dávno uvedomoval, napríklad význam
správneho sedenia či osvetlenia školskej
triedy pre zdravý vývoj mladého človeka,“
prízvukoval vysokoškolský pedagóg Štefan
Ganoczy.
Literárna historička Daniela Fiačanová
pripomenula, že Rehor Uram Podtatranský
si určite zaslúži znovuosadenie pamätnej
tabule na priečelí Liptovskej galérie Petra
Michala Bohúňa. Tento zámer podporil aj
jeho prapravnuk Vladimír Hajko. „V Košiciach, kde strávil posledné chvíle života,
prechádzam dennodenne okolo jeho pamätnej tabule. Bolo by úžasné, keby po
štyroch desaťročiach zdobila opäť aj jeho
rodisko a celoživotné pôsobisko,“ dodal.

Spomienkové podujatie na liptovskomikulášskeho pána učiteľa Rehora Urama
Podtatranského krátko pred Dňom učiteľov
bolo viac ako symbolickým predznamenaním toho, že mestské Múzeum Janka Kráľa
sa musí zhostiť ešte oveľa intenzívnejšie
témy regionálnej výchovy. Dôležitým impulzom by malo byť pripravované odborné
stretnutie s učiteľmi tunajších základných
a stredných škôl pod záštitou vedenia radnice.
„Naše mestské múzeum má viaceré unikátne expozície, Tatrín a Žiadosti slovenského národa či Rodný dom súrodencov Rázusovcov, priam predurčené na regionálnu
výchovu. Chceme si vypočuť námety a pripomienky slovenčinárov, dejepisárov, ako
ju robiť ešte lepšie a pútavejšie,“ vysvetlila
múzejná pedagogička a správkyňa expozície v Hodžovej fare Katarína Verešová.
Jej predchodkyňa Daniela Fiačanová
skonštatovala, že kedysi bolo z tohto pohľadu výhodou fungovanie predmetových
komisií. „Učitelia sa v rámci nich prišli do
múzea poučiť. Prebrali sme si s nimi naše
lektorské texty, učebné osnovy a našli sme
tak spoločnú reč,“ pokračovala. „Je skvelé,
keď žiaci môžu v rámci vyučovania zavítať
do autentických priestorov, pozrieť si ich
a niektoré vystavené predmety dokonca
chytiť do rúk. Hoci žijeme hektickú modernú dobu, stále je nádej, že vzbudíme záujem detí o našu históriu. Mladí ľudia sú od
prírody veľmi vnímaví a hladní po poznaní,
len musíme popremýšľať, ako im užitočné
informácie čo najprirodzenejšie podať,“ podotkla Fiačanová.



Stranu zostavil Jaroslav Hric,
riaditeľ MJK

KULTÚRA
Históriu a pamiatky Londýna objavovali začiatkom marca žiaci ročníkov sedem až deväť zo Základnej školy J. Kráľa. Počas vzdelávacieho zájazdu po kráľovskom meste na Temži mali možnosť spoznávať, ubytovaní boli v hosťovských rodinách a to prispelo aj k ich zdokonaleniu sa v komunikácii
v anglickom jazyku. V organizovaní takýchto poznávacích zájazdov
aj do iných európskych miest bude vedenie školy pokračovať aj v
budúcnosti.

Zápis žiakov do prvého ročníka Základnej školy Janka Kráľa pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch:
pondelok 18. apríla 2016 od 14.00 do 17.30 hod., utorok 19. apríla 2016 od 14.00 do 17.30 hod.
Bližšie informácie nájdete na www.zsjankakralalm.edupage.org.

Deti kreslili vodu

Víťazom súťaže sa stal René Hrčka, zobrazil vodu kombinovanou technikou:
pastel, koláž.

Predstavitelia z Liptovskej vodárenskej
spoločnosti (LVS) ocenili detskú tvorbu. Do
výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila LVS pri príležitosti Svetového dňa vody na tému Voda
pre život poslali základné školy viac ako
sedemdesiat prác žiakov druhého stupňa.
Práce hodnotila porota, ktorej predsedom
bol akademický maliar Pavol Petráš ml.
Vyhodnotenie:
1. René Hrčka, Základná škola s materskou
školou, Okoličianska ulica, Liptovský Mikuláš
2. Anna Vyhlídalová, Základná škola s materskou školou, J. D. Matejovie, Liptovský
Hrádok

3. 
Alexandra Guothová, Základná škola
s materskou školou, Okoličianska, Liptovský Mikuláš
Čestné uznania:
Soňa Miertušová, Základná škola Janka
Kráľa Liptovský Mikuláš, Tereza Váleková,
Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš, Lenka Rajniaková a Petra Šoltésová Základná škola
s materskou školou J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok.


Eva Petranová, LVS

Už 12. ročník medzinárodného festivalu tvorivosti detí a mládeže Súhvezdie
hôr sa od 19. do 21. marca uskutočnil
v mikulášskom dome kultúry. Počas
troch dní sa predstavili súťažiaci z Ukrajiny, Ruska, Českej republiky a zo Slovenska. Súťažiaci vystupovali v kategóriách
tanec a divadlo, hudba, spev. Záver
podujatia patril galakoncertu a vyhláseniu výsledkov.-red-

O/2016/04/01

Medzinárodný
festival našiel svoj
domov pod strechou
domu kultúry
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Pre ženy uvili
kyticu piesní,
poézie a humoru
Stromko. V scénkach Susedia, V reštaurácii
a V obchode účinkovali Mária Ošková, Vincent Urban a Peter Vrlík. Svojimi piesňami
jubilujúce ženy potešili Amália Bartošová
a Jolana Lamajkinová. O hudobný sprievod na akordeóne sa postaral Ján Lizúch.
Matičnýestrádny súbor vystúpil v Domove
dôchodcov na Podbrezinách a Domove
dôchodcov v Palúdzke, ktoré sú v správe
mesta Liptovský Mikuláš. Tieto predstavenia sa 4. marca stretli sa s veľkým záujmom publika. Program pokračoval 7. marca v Klube seniorov v Okoličnom a Dome

Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.
Divadelníkom a spevákom sa veľmi dobre
vystupovalo v preplnenej sále. V Dome Matice slovenskej okrem divadelníkov účinkoval aj spevokol klubu Senior. Po príhovore
riaditeľa domu Mareka Nemca sa spontánne do Matice slovenskej prihlásilo 16 žien.
Znamená to, že matičiari dokážu pripraviť
dobrý program, ktorý vie zabaviť a potešiť.
Členovia matičného estrádneho súboru
dokázali aj tohto roku uviť pre ženy kyticu
piesní, poézie i humorného slova a určite
ňou potešili každú ženu.-pv-

O/2016/04/02

Pri Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši pracuje úspešne aj Matičná divadelná ochotnícka scéna v podobe Estrádneho súboru.
Členovia tohto súboru pravidelne pripravujú zábavné programy k rôznym výročiam.
Nebolo tomu inak ani tohto roku. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pripravili
estrádny program s názvom Ženy svetom
vládnu. Bol zostavený z hovoreného slova,
z poézie slovenských básnikov a vtipných
scénok. Program sprevádzal a básne slovenských básnikov o ženách recitoval Milan
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Jarná
deratizácia
je povinná,
pokuty
sú mastné
Na vykonanie jarnej deratizácie vyzýva radnica vlastníkov budov, objektov,
priestorov a teplovodných potrubí. Deratizáciu je nutné vykovať v termíne 1. apríla
až 15. mája. „Upozorňujeme, že správcovia
bytového fondu sú povinní popri deratizácii bytových domov zabezpečiť aj deratizáciu kanalizačných prípojok k bytovým
domom. Chovatelia zvierat sú povinní
v objektoch slúžiacich na umiestnenie
zvierat vykonávať deratizáciu dvakrát ročne, v jarnom a jesennom období,“ upozornila Mária Lošonská z oddelenia životného
prostredia a poľnohospodárstva.
Mesto zabezpečí deratizáciu verejných
priestranstiev a objektov vo svojej správe.
Úspešnosť potláčania výskytu nežiaducich
hlodavcov závisí od koordinovaných celoplošných a pravidelných deratizačných
zásahov. „Celoplošný synchrónny výkon
deratizácie na čo najväčšom území má
zabezpečiť efektívnu likvidáciu škodcov
a zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto
neošetrených,“ vysvetlila Lošonská.
Pri ochrannej deratizácii môžu pomôcť
aj obyvatelia. Zapojiť sa môžu tým, že nebudú vytvárať zdroje potravy potkanom
vylievaním zvyškov jedál do toaliet, vyhadzovať potraviny na dvory a skladovať
ich v pivniciach a na balkónoch. „Vhodné
je tiež nevytvárať skládky domového odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a smetných kontajnerov, nekŕmiť domáce zvieratá na voľných priestranstvách,
v okolí obytných blokov, pivniciach a suterénoch budov, nekŕmiť mestské holuby,“
vymenovala. Pozor si treba dať aj na zabezpečenie bytových i nebytových priestorov.
„Nevyhnutné je mať okienka a vetracie
otvory v obytných domoch a v ostatných
budovách zabezpečené ochranným sieťkami, zatvárať vchodové dvere, upchávať
nefunkčné diery v suterénnych priestoroch, v miestach inžinierskych sietí a dilatácií, udržiavať poriadok a čistotu v okolí
objektov“.
Vykonanie
deratizácie
kontroluje
mesto Liptovský Mikuláš. V zmysle zákona o obecnom zriadení hrozí právnickým
osobám, ktoré nebudú rešpektovať tieto
povinnosti, pokuta do 6 638 eur, fyzickým
osobám do 33 eur.

-red-

Do konca apríla
môžete požiadať
o veľkoobjemový
kontajner
Začalo sa jarné upratovanie. Na sídliskách je možné pristaviť veľkoobjemový kontajner na požiadanie zástupcu
vlastníkov bytov pre čistenie spoločných
priestorov príslušného bytového domu
najneskôr do konca apríla. Uviedla to Mária Lošonská z mikulášskej radnice. Veľkoobjemový kontajner je určený na uloženie
objemného odpadu z domácností (starý
nábytok rozbitý na menšie časti, koberce,
dvere, vyradená sanita...) a odpadu z verejných priestranstiev. Zelený odpad, konáre
zo stromov a drevo je potrebné ukladať ku
kontajnerom. Zelený odpad bude následne
podrvený a zhodnotený. Do kontajnerov
sa nesmie ukladať nebezpečný, stavebný a
elektroodpad. Takýto odpad je možné odovzdať v pracovné dni a sobotu na zbernom
stredisku na Podtatranského ulici v čase

od 8.30 do 19.00 hod (obedňajšia prestávka 11.00 -11.30 h) a v Okoličnom od 8.30 h
do 18.00 h (obedňajšia prestávka 11.00 –
11.30 h). „Prosíme obyvateľov, aby k jarému upratovaniu pristupovali zodpovedne,
veľkoobjemový odpad neukladali vedľa
kontajnerov, ale počkali na prázdny. Žiadame, aby ste dodržiavali termín jarného
upratovania v jednotlivých lokalitách a po
jeho skončení už odpad na týchto miestach
neukladali odpad,“ dodala Mária Lošonská.

-red-

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU – termín: 09. 04. 2016 (sobota)
Lokalita
Lipt. Ondrašová
Andice - Benice
Palúdzka
Demänová
Bodice
Ploštín
Iľanovo
Nábrežie 4. apríla
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu
Veľká kolónia
Okoličné
Stošice
Vitálišovce
Podbreziny

Umiestnenie zastávky – Ulica
zast. autobusu pri kostole – Mincova
pri potravinách v Beniciach – Andická
pri Dyname FC 34 štadión – Priehradná
kultúrny dom - Dlžniny
križovatka pri pamätníku – Bodická
pred kultúrnym domom – Ploštínska
pred kultúrnym domom – Iľanovská
parkovisko za Billou – Belopotockého
pri pošte na Nábreží – Za Havlovci
pri garážach – Textilná
vedľa ihriska – Sihoťská
50 m za železničným priecestím – Stošická
posledná zákruta – Lipová, Podbreziny
parkovisko – Kemi

Čas
8:40 – 8:55
9:05 – 9:15
9:25 – 9:35
9:45 – 9:55
10:00 – 10:10
10:20 – 10:30
10:40 – 10:50
11:00 – 11:10
11:15 – 11:25
11:30 – 11:40
11:45 – 11:55
12:00 – 12:10
12:15 – 12:25
12:30 – 12:40

Prosíme vyčkať na auto prepravcu a nevytvárať skládky odpadu na miestach zberu.
Informácie:
Ďalší termín zberu: jeseň 2016
MsÚ, L. Mikuláš, tel.: 5565 350, 351 VPS Lipt. Mikuláš, tel.: 547 6523

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU v meste Liptovský Mikuláš
Odpady, ktoré je možné odovzdať priamo do auta prepravcu:
Batérie a autobatérie, elektroodpad z domácností,
chemikálie (riedidlá, pesticídy), staré farby,
obaly znečistené škodlivinami, všetky druhy starých olejov,
ortuťové teplomery, výbojky a iné.
Odpad je odoberaný bezplatne.
Po jeho prevzatí je zabezpečené zhodnotenie alebo správne zneškodnenie.

Separujte s nami!
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Úspechy žali aj
počas jarných
prázdnin
EŠKA ďakuje
fanúšikom za podporu

cm a v juniorskej kategórii Lenka Králiková
v skoku do výšky 8. miesto výkonom 150
cm. Na stredoslovenských halových majstrovstvách mladších žiačok a žiakov obsadila Karolína Frianová v skoku do diaľky 1.
miesto, Nina Krajčová a Tomáš Revaj zhodne 3. miesto v behu na 60 metrov prekážok
a Petra Krotáková 3. miesto v behu na 60
metrov. „Momentálne navštevuje krúžok
atletiky v Centre voľného času 90 detí od
5 rokov do 18 rokov, potešiteľný je hlavne
zvyšujúci sa počet najmenších škôlkarov,
ktorí si všeobecnou atletickou prípravou
zlepšujú motoricko pohybovú pripravenosť a zároveň upevňujú vzťah k pohybu
ak takému,“ povedal riaditeľ centra Roman
Králik. Bližšie informácie o krúžkoch nájdete na na www. cvclm.edu.sk.
-red-

miestami pred záverom súťaže a aj reálnu
možnosť zabojovať o umiestnenie. V play off
sme sa postupne stretli s Michalovcami vo
štvrťfinále a s Novými Zámkami v semifinále.
Štvrťfinálová séria bola vyrovnaná a náročná. Na jej konci sme sa ale predsa tešili z výhry 3:2 na zápasy. V ďalšom kroku sme narazili na nováčika súťaže. V základnej časti sme
s Novými Zámkami dvakrát vyhrali a dvakrát
prehrali. V semifinále sa nám už nepodarilo
súpera gólovo predčiť ani v jednom zápase
a v sérii sme prehrali 3:0 na zápasy. V domácom stretnutí sa rozhodlo v náš neprospech
nešťastne dvadsaťšesť sekúnd pred koncom
riadnej hracej doby. Gól tesne pred záverečným klaksónom nám ukončil sezónu. V tomto zápase sme na našom štadióne privítali
2850 divákov, čím sme stanovili najvyššiu
návštevu na zimnom štadióne v prvej lige
v sezóne 2015/2016

-Tomáš Paprčka-

Ďalší úspech
plavcov z mestského
plaveckého klubu
Delfín
Po úspešných pretekoch v Spišskej Novej
Vsi sa plavci z mestského plaveckého klubu zúčastnili na pretekoch v Humennom,
ktoré sa konali 12. marca. Naši plavci opätovne potvrdili výbornú formu a domov si
doviezli celkom osem medailí.
Umiestnenie plavcov z plaveckého klubu
Delfín:
Alex KOŽUŠKANIČ – 2 x I. miesto, 3 x II.
miesto, Rebecca GERECOVÁ – 2 x I. miesto,
1 x III. miesto
-red-

O/2016/04/03

Brány zimného štadióna v Liptove sa žiaľ
už v tejto sezóne pre EŠKU uzavreli. V tabuľke 1. hokejovej ligy Liptáci skončili v sezóne
2015/2016 na tretej priečke za Bardejovom
a Novými Zámkami. V základnej časti získali naši hráči 77 bodov v 41 zápasoch za 23
výhier, dve výhry po predĺžení či nájazdoch,
4 zápasy prehrali za jeden bod a v 12 prípadoch odišli z ľadu ako porazené mužstvo. Bodový zisk negatívne ovplyvnilo odhlásenie
klubu MHK Humenné zo súťaže tesne pred
jej skončením. EŠKA s Humenným uspela vo
všetkých štyroch vzájomných stretnutiach.
Podľa pravidiel súťaže nám však odrátali
získané body zo zápasov (12 bodov) a stratili sme tak bodový kontakt s prvými dvoma

Bohatá ponuka aktivít Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši v období
jarných prázdnin našla svojich adresátov
medzi mikulášskymi deťmi. Dievčatá z tanečného krúžku Hip Hop pod vedením vedúcej Dominiky Slotkovej sa prezentovali
na súťaži Tanečná horúčka Liptova 2016
v dome kultúry. Členovia krúžku atletiky
sa zúčastnili na kompletnom programe,
ktorý organizoval Slovenský atletický zväz
v bratislavskej hale Elán. Na majstrovstvách
Slovenska v kategórii dorastu skončila na 5.
mieste Romana Králiková v skoku do výšky
výkonom 150 cm a Lenka Lubelanová na
8. mieste výkonom 145 cm, v behu na 60
metov prekážok a v trojskoku Romana Králiková dosiahla zhodne 7. miesto. V kategórii
mladších žiačok Karolína Frianová v skoku
do diaľky obsadila 7. miesto výkonom 418
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INZERCIA
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003_inzercia_modna_prehliadka

I/2016/04/02

18. marca 2016 14:18:08
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SERVIS

V mesiaci február 2016 sa
v Liptovskom Mikuláši narodili:
L ucia KOVÁČOVÁ, Petra HAMERSKÁ,
Lívia STUPKOVÁ, Vladimír ŠEĎO, Kevin ČONKA, Samuel KUBÁŇ, Radoslav
DZÚRIK, Michaela HAZUCHOVÁ, Nela
DEVEČKOVÁ, Leo ŠKVAREK, Sebastián
FRIČ, Andrea ŠEBOVÁ, Richard KUBÍN,
Annabelle CASSAR, Michal SEDLIAK,
Klaudia PAČAJOVÁ, Peter ČATLOŠ, Tomáš MEŠKO, Klára RUŠINOVÁ, Patrícia
BONGILAJOVÁ, Viktória KASIDLOVÁ,
Timon CHEBEN, Kamila BALÁŽOVÁ,
Martin BERNÍK, Viktória ANTOLOVÁ,
Sofia GABRIEL, Patrik HRNČIAR, Lea
LAMPERT, Marcela PUŠKOVÁ, Marek
ŽAKAROVSKÝ, Rastislav HURAJ, Johana OLEJÁROVÁ.
To životy sa ich navždy spojili,
pre nich už osve v svete miesta niet …
Manželstvo uzavreli:
Ing. Peter KAHAN – Miroslava BLAŽEKOVÁ, Peter PAVNICA – Katarína
OPÁLKOVÁ, Matúš ANTOL – Svetlana
ZÁBORSKÁ, Ing. Rastislav MUDROŇ
– Minela NERADIN, Juraj GALGÓCI
– Ivana HUJÍKOVÁ, Lukáš JURKOVIČ
– Mariana SERMEKOVÁ, Ivan ŠOLTÝS
– Andrea ZLEJŠIA, Ľubomír PUŠKA –
Tamara PAČANOVÁ.
Je taká chvíľa. Skončí sa život,
začne spomienka …
Opustili nás:
J uraj TICHÁŇ – 71r., Milan RYBÁRSKY
– 88r., Ján ŠTEVKO – 70r., Vilma KUBAČKOVÁ – 77r., Ing. Peter PAULÍNY
– 65r., Irena KOVÁČOVÁ – 69r., Marta
PÁLUŠOVÁ – 93r., Emília ANTALÍKOVÁ – 90r., Zuzana GREPPELOVÁ – 93r.,
Milan HÚSKA – 78r., Ján KORDOŠ
– 84r., Irena MURGOŠOVÁ – 66r., Peter BATÍZ – 54r., Jaroslav KOSTOLNÝ
– 63r., Ľudovít ŠVANCÁR – 74r., Emília HLAVÁČOVÁ – 83r., Ján DEVEČKA
– 93r., Kristian FRANCUS – 72r., Viera
DROPPOVÁ – 79r., Dušan GALLO –
61r., Zuzana ONDREJKOVÁ – 80r., Jozef HERČÚT – 84r., Ján MAJERÍK – 86r.
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Primátor Ján Blcháč srdečne pozýva obyvateľov jednotlivých mestských častí na stretnutia, ktoré sa uskutočnia podľa nasledujúceho harmonogramu:
Miestna časť
Dátum a čas
Miesto
Andice, Benice
18.4.2016 16.00 hod.
Kultúrny dom (KD) Andice, Benice
Palúdzka
18.4.2016 18.00 hod.
KD Palúdzka
Bodice
19.4.2016 16.00 hod.
KD Bodice
Demänová
19.4.2016 18.00 hod.
KD Demänová
Iľanovo
21.4.2016 16.00 hod.
KD Iľanovo
Ploštín
21.4.2016 18.00 hod.
KD Ploštín
Okoličné, Stošice
22.4.2016 16.00 hod.
ZŠ Okoličné
Podbreziny, Vitálišovce
22.4.2016 18.00 hod.
ZŠ Podbreziny
Staré mesto
25.4.2016 16.00 hod.
Mestský úrad v L. Mikuláši - zasadačka
Vrbica - Nábrežie
25.4.2016 18.00 hod.
ZŠ M. R. Martákovej
Ondrašová
26.4.2016 17.00 hod.
KD Ondrašová
-red-

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie o začatí
obstarávania Územného plánu zóny Ploštín,
Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie mesta Liptovský
Mikuláš, v súlade s ustanovením §19b ods.1
písm. a/ zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznamuje začatie obstarávania Územného plánu zóny Ploštín,
Liptovský Mikuláš. Mesto Liptovský Mikuláš má územný plán schválený uznesením
mestského zastupiteľstva č.115/2010 dňa
16. 12. 2010 s vyhlásením jeho záväznej
časti všeobecne záväzným nariadením
mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo
dňa 16. 12. 2010 s účinnosťou dňom 1.
1. 2011 v znení zmien a doplnkov. V zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia
mesta Liptovský Mikuláš je pre potreby
podrobnejšieho usmernenia rozvoja mesta
potrebné obstarať podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu, územný plán
zóny. Účelom obstarávania územného plánu zóny Ploštín je potreba získania záväzného územno-plánovacieho dokumentu,

ktorý bude podrobnejšie stanovovať zásady a regulatívy priestorového usporiadania
a funkčného využívania pozemkov, stavieb
a verejného dopravného a technického
vybavenia územia pri rešpektovaní zásad
ochrany prírody a ochrany a tvorby životného prostredia.
Riešeným územím je vymedzené územie
v katastrálnom území Ploštín, podľa grafickej časti zverejnenej na úradnej tabuli mesta. Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je
zverejnený na stránke www.mikulas.sk.
Zároveň žiadame verejnosť, fyzické,
právnické osoby a dotknuté orgány, podľa stavebného zákona v platnom znení, o
písomné zaslanie námetov, požiadaviek a
podkladov, týkajúcich sa riešeného územia,
potrebných pre vypracovanie Územného
plánu zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš v termíne do 15. apríla 2016 písomne na adresu: Mesto Liptovský Mikuláš - mestský úrad,
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.
-red-

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 15. apríla
bude v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod.
prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti Podbreziny (Pod slivkou č. 520

- v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti
SSE-Distribúcia, a. s.
-red-

Nájdete nás na facebooku

Mestské
zastupiteľstvo

Rokovanie mestského zastupiteľstva
sa uskutoční 14. apríla o 10. hodine
na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

facebook.com/MestoLM

SKÚŠKA SIRÉN

8. apríla 2016 o 12.00 hodine bude
v Liptovskom Mikuláši pravidelné
preskúšanie systémov varovania
obyvateľstva dvojminútovým stálym
tónom sirén.

O/2016/04/05

Vitaj na tomto svete…

Hovory s obyvateľmi

O/2016/04/04

Občansky servis
FEBRUÁR 2016

SERVIS

APRÍL 2016
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SOBOTA

PREHĽAD PODUJATÍ

1

PIATOK

Liptovská knižnica GFB ul. Štúrova 17,00 h
NOC S ANDERSENOM

SOBOTA

3

NEDEĽA

ŠTVRTOK

ŠTVRTOK,
PIATOK

9

SOBOTA

18

19-20

Mfk Tatran - Škm Liptovský Hrádok / MZ 15. kolo III. liga MŽ U-13

Reduta 18,00 h 4€
MINCE VO FONTÁNE / Koncert skupiny spojený s krstom CD
Futbalový štadión MFK Tatran 10,00 h
Mfk Tatran - Šk Tvrdošín / MFS 17. kolo II. liga SD U-19

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h 6€
DIVADLO ŠOK: HRAD / Dráma skupiny ľudí, ktorá prežije
Liptovská knižnica GFB ul. Štúrova 9,00 h
ČÍTANIE PRE SENIOROV / Z tvorby Kristy Bendovej
Dom kultúry - veľká sála 18,00 h 12€ 10€
HONZA NEDVĚD - NÁVRAT / Po takmer dvojročnej

UTOROK,
STREDA

21

ŠTVRTOK

22

PIATOK

23

Centrum voľného času Nábrežie A. Stodolu 8,30 h
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

SOBOTA

Futbalový štadión MFK Tatran 10,00 h

23-24

Futbalový štadión MFK Tatran 12,00 h

Mfk Tatran - Šk Tvrdošín / MFS 16. kolo II. liga MŽ U-13

Dom kultúry - klubová scéna 17,00 h 4€
AMERIKA / Veličianske ochotnícke divadlo
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 17,00 h
EKVÁDOR A KOLUMBIA

SOBOTA,
NEDEĽA

24

NEDEĽA

Cestovateľská diashow Juraja Mrázika

11

PONDELOK

12-13
UTOROK,
STREDA

13

STREDA

14

ŠTVRTOK

15

PIATOK

Liptov. knižnica GFB Podbreziny 8,00 - 16,00 h
INŠPIROVANÉ ROZPRÁVKOU:
ČÍTAME S OSMIJANKOM / Minitvorivé dielničky pre deti
Liptov Aréna
12.4. 13,00 - 19,00 h / 13.4. 9,00 - 13,00 h
ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BEDMINTONE / Majstrovstvá Slovenska základných a stredných škôl
Múzeum J. Kráľa 16,00 h
EDUARD SLAVOLJUB PENKALA A JEHO RODINA
Podujatie k 145. výročiu narodenia vynálezcu E. Penkalu

Dom kultúry - veľká sála 18,00 h 7€ 5€
INSCENÁCIA PRACH / Liptovské divadlo tanca
Futbalový štadión MFK Tatran 16,30 h

Mfk Tatran - Šk Dúbrava
MFS 11. kolo I. trieda LFZ Ž U-13 Kormanov pohár

Liptovská knižnica GFB ul. Štúrova 18,00 h
LITERÁRNY KLUB / Stretnutie členov klubu
Dom kultúry - veľká sála 18,00 h
DANCEMANIA

Záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru ZUŠ

Futbalový štadión MFK Tatran 12,30 h

Mfk Tatran - Mšk Kysucké Nové Mesto / MFS 19. kolo II. liga MD U-17

Liptovská knižnica GFB
Podbreziny 8,00 - 16,00 h
INŠPIROVANÉ DŇOM ZEME
Minitvorivé dielničky pre deti

Dom kultúry - veľká sála 19,00 h 28€ 25€
ATLANTÍDA / Muzikál v réžii Jána Ďurovčíka s pesničkami

Mira Žbirku

Liptovská knižnica GFB ul. Štúrova 16,00 h
DENISA OGINO A KATARÍNA KOPCSÁNYIOVÁ
Beseda so spisovateľkami

RGB Liptov 9,00 - 20,00 h
EKO DEŇ - DEŇ ZEME

Deň zameraný na prírodu, ekologické aktivity

Dom kultúry - veľká sála 18,00 h 3€
PRIŠLA TETKA Z AMERIKY / Ľubeľské ochotnícke divadlo
Futbalový štadión MFK Tatran 10,00 h
Mfk Tatran - Fk Rajec / MFS 18. kolo II. liga SŽ U-15

Futbalový štadión MFK Tatran 12,00 h
Mfk Tatran - Fk Rajec / MFS 18. kolo II. liga MŽ U-13

Reduta 19,00 h
ESZTER MUNKÁCSY BAND / V rámci koncertov Jazz v meste

62. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese
Mfk Tatran - Šk Tvrdošín / Mfs 16. Kolo II. Liga sž u-15

Mfk Tatran - Mšk Kysucké Nové Mesto / MFS 19. kolo II. liga SD U-19

morné slovo

Futbalový štadión MFK Tatran 12,00 h

Mfk Tatran - Škm Liptovský hrádok / MZ 15. kolo III. liga SŽ U-15

Areál vodného slalomu O. Cibáka 12,00 - 16,00 h
LIPTOV RIDE / Tímové štafetové preteky
Reduta 18,00 h 10€
ZOČI VOČI TOUR 2016 / Koncert
Futbalový štadión MFK Tatran 10,00 h

Dom kultúry - veľká sála 15,00 a 17,30 h 12€ 10€ 9€
KOLLÁROVCI / Živá hudba, temperamentný spev a hu-

PONDELOK

prestávke sa Honza vracia opäť na pódium

7-8

NEDEĽA

Liptov Aréna 18,00 h od 9€
HOT FLIRT NIGHT / Horúca tanečná Strip Show
Futbalový štadión MFK Tatran 10,00 h

na malom hrade globálnu katastrofu

4

17

4€

Rozprávkové nocovanie detí v knižnici

2

Mfk Tatran - Tj Roháče Zuberec / MFS 17. kolo III. liga MŽ U-13

Regionálna postupová súťažná prehliadka

mestského úradu, 13,00 h, Námestie osloboditeľov, 14,25 h
Slávnostný pietny akt pri NKP Háj Nicovô

Mfk Tatran - Tj Roháče Zuberec / MFS 17. kolo III. liga SŽ U-15

Futbalový štadión MFK Tatran 12,00 h

Dom kultúry - veľká sála
DIVADLO DEŤOM

Liptovský Mikuláš od 10,30 h
OSLAVY 71. VÝROČIA OSLOBODENIA
MESTA LIPT. MIKULÁŠ / 10,30 h veľká zasadačka,

Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 8,30 h
CINEAMA / 24. roč. neprofesionálneho filmu v Liptove
Futbalový štadión MFK Tatran 10,00 h

25

PONDELOK

Areál vodného slalomu O. Cibáka 9,30 h
MEDZINÁRODNÉ LIPTOVSKÉ SLALOMY
32. ročník

STOP.SHOP. od 15,00 h
MÓDNA PREHLIADKA / Jar/Leto 2016
Dom kultúry - klubová scéna 15,30 h 2€
ŠÍPKOVÁ RUŽENKA / Rozprávková nedeľa
Liptovská knižnica GFB ul. Štúrova 16,00 h
KNIHA LIPTOVA 2015
Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h 3€
VLADIMÍR VLADIMIROVIČ MAJAKOVSKIJ
Divadlo ArTé - Mestské divadlo Levice

27

STREDA

28

ŠTVRTOK

29

PIATOK

30

SOBOTA

SMOPaJ ul. Školská 15,00 h
PROSTREDIE HORNEJ NITRY
V ČASE PRÍTOMNOSTI NEANDERTÁLCOV
126. ekopodujatie

Futbalový štadión MFK Tatran 17,00 h
MFK TATRAN - FC 34 L. MIKULÁŠ PALÚDZKA
MFS 13. kolo I. trieda Ž U-13 Kormanov pohár

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h 1€
MIM SHOW / Pantomimicko-improvizačná show Mira Kasprzyka
Reduta 21,00 h 5€
KALI - ZLÝ PRÍKLAD TOUR 2016
Koncert

Futbalový štadión MFK Tatran 10,00 h

Mfk Tatran - Tj Sokol Liesek / MFS 19. kolo III. liga SŽ U-15

Futbalový štadión MFK Tatran 12,00 h

Mfk Tatran - Tj Sokol Liesek / MFS 19. kolo III. liga MŽ U-13
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AGÁVA (Slovenský film, od 15 rokov, 91 min.)
1. 4. - 18.00 h - 4,00 €; 2. 4. - 20.00 h - 4,00 €; 4. 4. - 18.00 h - 3,30 €

Do malého juhoslovenského mesta prichádza vážený staviteľ Hampl so svojou mladou manželkou Naďou. Jej pozornosť zaujme rovnako mladý učiteľ Daniel Orešanský, na ktorom
nedávna účasť v 2. svetovej vojne zanechala jazvy. Naďa je spočiatku rozhodnutá nepodľahnúť Danielovej charizme, no horúce leto a božská vôňa rozkvitajúcej agávy všade navôkol
jej rozhodnutie komplikujú. Keď agáva po tridsiatich rokoch konečne zakvitne, Nadino úsilie je načisto zmarené...

OCKO JE DOMA (Americký film, od 12 rokov, 96 min.)
1. 4. - 20.00 h; 2. 4. - 18.00 h - 4,00 €

Sára kedysi urobila bežnú chybu. Zobrala si chalana Dustyho, ktorý bol zábavný a sexy, avšak len do chvíle, keď sa stal otcom. Ako otec zúfalo nefungoval. A preto ho neskôr vymenila
za Brada, ktorý bol vždy seriózny a zodpovedný. Brad by sa kľudne nechal rozkrájať, keby ho deti brali ako otca, ale jemu to nejde.

VÝSTAVY
- STÁLE EXPOZÍCIE

KINO
NICOLAUS

SERVIS

PRÍPAD SK1 / L‘AFFAIRE SK1 (PREMIÉRA, Francúzsky film, od 15 rokov, 120 min.)
4. 4. - 20.00 h 3,50 €

Paríž 1991. Mladý detektív Charlie rieši svoj prvý prípad - vraždu mladej ženy. Pri skúmaní podobných prípadov odhalí niekoľko podozrivo podobných úmrtí. Počas ôsmich rokov je
jediným, kto uverí v existenciu sériového vraha. Vrážd pribúda, intervaly medzi nimi sa skracujú a Charlie sa stáva architektom jedného z najkomplexnejších pátraní v histórii prípadov
francúzskej polície. Film, inšpirovaný skutočným prípadom zabijaka Guya Georgesa.

ČERVENÝ KAPITÁN (Česko - Slovensko - Poľsko, od 15 rokov, 115 min.)
5. 4 -18.00 h - 6.4. 20.00, 4,00 €

Drsná detektívka podľa slovenského knižného fenoménu - Dominika Dána. Je rok 1992 a Československo sa rozpadáva. Detektív Krauz z Oddelenia vrážd sa dostáva k prípadu
umučeného kostolníka. Jeho smrť mala ostať tajomstvom, ale klinec zatlčený v lebke núti Krauza pátrať aj napriek všetkým varovaniam. Pravdu o prepojení ŠtB a Cirkvi svätej môže
priniesť len muž prezývaný Červený kapitán. Stretnutie s týmto „expertom na finálne výsluchy“ ale málokto prežije...

A JE TU ZAS / ER IST WIEDER DA (PREMIÉRA, Nemecký film, od 12 rokov, 110 min.)
5. 4. - 20.00 h, 6. 4. 18.00, 4,00 €

Takmer sedemdesiat rokov po neslávnom odchode sa Adolf Hitler prekvapene prebudí v dnešnom Berlíne. A prvá bilancia jeho novej situácie nie je radostná. Vojna skončila, a to
porážkou, jeho politická strana neexistuje a chýba mu aj milovaná Eva Braunová. Hitler „svoje“ mesto takmer nespoznáva. Berlín je plný cudzincov a v Nemecku namiesto neho vládne
žena – akási Angela Merkelová...

BARANI / HRÚTAR (PREMIÉRA, Island, od 12 rokov, 93 min.)
7.3. - 20.00 h 3,50 €

Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Ut-So 10,00 - 17,00 h 1,00 € , 0,50 €
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOROČIA
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOROČIA
STARÉ UMENIE
Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00 -17,00 h
Vstupné: 1.- € / 0.50 €
KOLOMAN SOKOL

1,00 € , 0,50 €

LM NKP Čierny orol, Po-Pi 8,00 - 16,00 h,
So-Ne (na objednávku)
POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE

1,00 € , 0,50 €

Múzeum J. Kráľa,
Po- Pi 9,00 - 16,00 h, So- Ne 10,00 - 17,00 h
KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPT. MIKULÁŠ
MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ

2,00 € , 1,00 €

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

Kiddi a Gummi - bratia, ktorí spolu neprehovorili už 40 rokov ani slovo a jediné, čo majú spoločné, je láska k ovciam. Jedného dňa Gummi získa podozrenie, že Kiddiho výstavný baran
je nakazený smrteľnou chorobou - klusavkou. Nad rodinným plemenom oviec, životnou pýchou oboch bratov, sa začnú sťahovať mračná. Film citlivo zobrazuje bratské puto, ktoré aj
po desaťročiach vzájomných nezhôd zostáva silné. Nechýba mu nič, čo majú fanúšikovia islandských filmov radi: surové prostredie, irónia a absurdný humor, včlenený do žánru drámy.

PAT A MAT VO FILME
8. 4. - 18.00 h - 4,00 €; 10. 4. - 16.00 h - 4,00 €; 11. 4. - 18.00 h - 3,30 €

Stará ev. fara na ul. Tranovského, Po-Pia 8,00-16,00 h
TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA

SOMNIA - ZLO NIKDY NESPÍ / BEFORE I WAKE (PREMIÉRA, Americký film, od 12 rokov, 110 min.)
8. 4. - 20.00 h, 10. 4. - 18.00 h - 4,00 €

SMOPaJ ul. Školská 4, Po,St,Št,Pi 9,00-17,00 h (posl. vstup o 16,00 h)
So- Ne na objednávku, Ut-zatvorené
6,00 € , 2,50 €
CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA
KRAS A JASKYNE SLOVENSKA

Dvojica kutilov Pat a Mat sa vracia na scénu a to priamo v celovečernom filme pre celú rodinu. Známa dvojica v roku 2016 oslavuje 40. Pre kutilov ich kalibru to ale samozrejme
nemôže byť žiaden problém. Obzvlášť, keď na povale majú krabice plné filmov a pod schodami premietačku, na ktorej svojim fanúšikom radi odpremietajú svoje príhody. Neboli by to
ale oni, ak by sa nestretli s celým radom nástrah A tak sa teraz stretnú so zákerným kaktusom, suchým stromom, alebo sa rozhodnú „zvelebiť“ svoj príbytok originálnymi úpravami.
Ako sa im to podarí?

LONDÝN V PLAMEŇOCH / LONDON HAS FALLEN (PREMIÉRA, USA - GB, od 15 rokov, 99 min.)
9. - 10.4. - 20.00 h 4,00 €

Biely dom už dobyli a teraz si teroristi zoberú ešte väčšie sústo. Na pohreb britského premiéra sa zídu lídri celého západného sveta a vďaka bezpečnostným manévrom by Londýn v tej
chvíli mal byť tým najbezpečnejším miestom na zemi. Namiesto toho sa však stane smrtiacou pascou...

MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2 / MY BIG FAT GREEK WEDDING 2
(PREMIÉRA, Americký film, od 12 rokov, 93 min.)
11. 4. - 20.00 h, 12. 4. -18.00 h - 4,00 €

TVORIVÉ
DIELNE

Film je príbehom manželského páru, ktorému sa zabil malý syn. Aby sa s tragédiou lepšie vyrovnali, adoptujú si malého chlapca. Ale veľmi rýchlo zistia, že to bola veľká chyba. Nový
syn má totiž zvláštnu a nevyspytateľnú schopnosť. Čokoľvek sa mu sníva, to sa v realite skutočne objaví. Ďalší z filmov režiséra Mikea Flanagan , ktorý má za sebou úspešné hororové
filmy.

Toula, Ian a celé ich rozvetvené príbuzenstvo sa vracajú v pokračovaní jednej z najúspešnejších romantických komédií všetkých čias. Tety, strýkovia, babky, dedkovia, netere, synovci,
vnúčatá a ďalší členovia tejto obrovskej bláznivej rodiny si spolu užijú na ďalšej veľkej a nezabudnuteľnej gréckej svadbe.

MALLORY (PREMIÉRA, Český film, od 12 rokov, 101 min.)
12.4. 20.00 h - 3,50 €

SPOTLIGHT (PREMIÉRA, Americký film od 12 rokov, 128 min.)
13.4. 20.00 h - 4,00 €

Strhujúci skutočný príbeh, v ktorom reportéri amerického denníka The Boston Globe odhalili masívny škandál zneužívania maloletých predstaviteľmi miestnej arcidiecézy. Prípad nemal dopad len na hŕstku obvinených duchovných, ale otriasol celou katolíckou cirkvou. Film získal sošku Oscara v najprestížnejších kategóriách Najlepší film a najlepší pôvodný scenár.

KNIHA DŽUNGLE / THE JUNGLE BOOK (CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA, Americký film od 7 rokov, 101 min.,
Slovenský dabing)
14. 4. -18.00 h, 15.4. - 20.00 h, 16.4. - 16.00 h, 18.4 - 4,00 €

Nové výpravné spracovanie nadčasového príbehu Rudyarda Kiplinga „Kniha džungle“, inšpirované animovanou disneyovkou. Hlavným hrdinom je ľudské mláďa Mauglí, ktorý sa
kedysi zatúlal do džungle, kde sa ho ujala a vychovala vlčia svorka. Filmový príbeh pre celú rodinu!

TEÓRIA TIGRA (CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA, Český film, od 12 rokov, 101 min.)
14.4. - 20.00 h - 4,00 €; 16.4. - 18.00 h - 4,00 €; 17.4. -20.00 h - 4,00 €; 18.4. - 20.00 h - 3,30 €

Komédia o Janovi (Jiří Bartoška), ktorý si v šesťdesiatke spomenie, že mával sny i vlastnú vôľu a že chce naspäť vládu nad svojim životom. Vydá sa na riskantnú cestu napriek tomu,
že tým prichádza o všetko. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) – je ale presvedčená, že za šťastie svojho muža je zodpovedná výlučne len ona. Revolta starého pána rozkolíše zavedené
poriadky i v rodinách ich detí. Mladí by si to radi zariadili lepšie, ale zničujúca rodinná stratégia pomalej premeny z tigrov na králiky má hlboko zapustené korene.

ZÁZRAKY Z NEBA / MIRACLES FROM HEAVEN
(CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA, Americký film, od 12 rokov, 109 min.)
21. 4. - 18.00 h, 22. 4. - 20.00 h, 23.4. - 18.00 h 4,00 €

Skutočný príbeh inšpirovaný neuveriteľnými udalosťami v rodine Beamových z USA. Christy sa dozvie, že jej 10-ročná dcérka Anna trpí zriedkavým nevyliečiteľným ochorením. Veci
naberú ešte dramatickejší priebeh, keď malá Anna spadne zo stromu a utrpí vážne zranenia, ktorých následkom prežije zážitok blízky smrti. To, čo nasledovalo po jej prebudení,
nedokáže vysvetliť ani moderná medicína a mnohí to nenazvú inak, ako zázrak...

JA, OLGA HEPNAROVÁ (PREMIÉRA, ČR -Francúzsko - Poľsko - SR, od 15 rokov, 105 min.)
21.4. - 20.00 h - 3,50 €

Príbeh mladej ženy, ktorá v roku 1973 nasadla do nákladného auta a v centre Prahy zabila osem ľudí. Svoj čin považovala za akt pomsty spoločnosti, ktorá jej podľa nej celý život
ubližovala, a v roku 1975 ju ako poslednú ženu v Československu popravili. Snímka je existenciálnou drámou Olgy Hepnarovej, príbehom osamelého človeka vymedzujúceho sa voči
väčšinovej spoločnosti, príbehom, ktorý vyústi do tragédie a niet v ňom víťaza ani porazeného.

NOC V NEW YORKU / BEFORE WE GO (PREMIÉRA, Americký film, od 12 rokov, 84 min.)
23. - 24.4. 20.00 h - 4,00 €

Režisérska premiéra Chrisa Evansa zavedie divákov do nočného New Yorku. Mladej žene Brook Dalton (Alice Eve) ujde vlak do Bostonu a naviac je okradnutá. Náhodou však stretne
pouličného muzikanta Nicka Vaughana (Chris Evans), ktorý strávi noc tým, že sa jej snaží pomôcť dostať sa do Bostonu skôr ako dorazí jej manžel.

LOVEC - ZIMNÁ VOJNA / THE HUNTSMAN: WINTER´S WAR (PREMIÉRA, Americký film, od 12 rokov, 114 min.)
24. 4. - 17.45h - 4,00 €, 25.4. - 20.00 - 3,30 €, 26.4., 17.45h - 4,00 €

Skôr, ako Lovec stretol Snehulienku….mal zaviesť najkrajšie dievča v krajine do lesa a tam ju zabiť. Namiesto toho ju zachránil a stal sa legendou. Aj preto sa stal lovec Erik zo
Snehulienky hrdinom svojho vlastného filmu, výpravného fantasy dobrodružstva, v ktorom sa bude musieť vysporiadať s dvoma silnými kráľovnami a jednou kráskou. V hviezdnom
obsadení filmu sa stretli Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain a Emily Blunt.

HARDCORE HENRY (PREMIÉRA, USA - Rusko, od 15 rokov, 90 min.)
26. - 27.4. 20.00 h - 4,00 €

Zbesilý a šialený akčný nárez v neuveriteľnom tempe. Hardcore Henry je prvý film na svete natočený kompletne, a tým je myslené od úplného začiatku až do úplného konca, z pohľadu prvej osoby. Presne ako počítačové strielačky, ktoré sú samozrejme nosnou inšpiráciou. Divák všetko sleduje z pohľadu hlavného hrdinu, resp. divák JE hlavný hrdina. Hardcore
Henry ponúka nekompromisný zážitok, aký v kine doteraz nikto nemal šancu zakúsiť. A k tomu guľometnú dávku násilia, čierneho humoru, divokých nápadov a bezuzdnej zábavy.

STANKO (PREMIÉRA, Slovenský film, od 12 rokov, 79 min.)
27. 4. - 18.00 h - 28. 4. - 20.00 h - 4,00 €

Stanko roky prežíva na talianskych farmách Klamstvá a nedodržané sľuby ho však dohnali do situácie, keď mu už nikto nechce požičať peniaze. Od bývalého chlebodarcu Paola dostane poslednú šancu. Previezť dievča zo Slovenska do Talianska. Stanko netuší a neskôr radšej ani nechce vedieť, ako dievča dopadne. Musí splniť úlohu. Je pevne rozhodnutý aspoň raz
v živote spraviť niečo poriadne. Cesta sa mu však nečakane skomplikuje. S dievčaťom, ktoré mu malo len poslúžiť ako prostriedok ku šťastiu, sa spriatelí.

ZOOTROPOLIS (Americký film, MP, 110 min. Slovenský dabing)
29.4. -18.00 h, 30. 5. -15.45 h,1.5. - 15.45 h - 4,00 €

Moderná zvieracia metropola Zootropolis je mesto ako žiadne iné. Keď však do mesta dorazí ambiciózny policajný nováčik Judy Hoppsová, zistí, že byť prvým králikom medzi veľkými
zvieratami policajného zboru nie je vôbec jednoduché. A pretože chce svoje kvality dokázať, využije prvú príležitosť a spojí sa aj s pouličným podvodníkom, lišiakom Nickom Wildom,
aby vyriešila zložitý prípad, smerujúci na najvyššie miesta mesta zvierat. Animák pre celú rodinu!

AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA ZÁZRAK (PREMIÉRA, Český film, od 12 rokov, 120 min.)
29.4. - 20.00 h - 4,00 €; 30.4 - 17.45 h - 4,00 €; - 1.5. - 20.00 h - 4,00 €, 2.5. - 20.00 h - 3,30 €

Legenda sa vracia po 12. rokoch na plátna kín. Tentokrát básnici čakajú na zázrak. Dočkajú sa? Štěpán, Kendy a Karas zostali aj po dvanástich rokoch sami sebou a nerozlučnými
kamarátmi. Ich nevyčerpateľný zmysel pre humor a schopnosť sebairónie, možno už s ľahkým nádychom skepsy im pomáha sa vyrovnať s ich neusporiadanými životmi. Komédia opäť
prináša obyčajné ľudské príbehy, milý humor a poteší skvelými dialógmi z pera Ladislava Pecháčeka.

KOLÓNIA / COLONIA (PREMIÉRA, Nemecko - Francúzsko - Luxembursko, od 15 rokov, 110 min.)
30.4. - 20.00 h - 4,00 €, 1.5. - 18.00 h - 4,00 €, 2.5 - 18.00 h - 3,30 €

V kolónii Dignidad dochádzalo k mučeniu Pinochetových odporcov a k sexuálnemu zneužívaniu detí. V roku 1997 zakladateľ sekty Paul Schäfer z Chile ušiel a v roku 2005 bol zatknutý
v Argentíne. Behom niekoľkých procesov s ním a jeho spolupáchateľmi vyšetrovatelia odhalili, že sa v kolónii skrývali aj hľadaní nacistickí zločinci, vrátane negatívne presláveného
doktora Mengeleho. Zistili tiež, že tajná služba diktátora Pinocheta kolóniu pravidelne využívala ako tajnú mučiareň politických väzňov. Dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami.

VÝSTAVY

Dokumentaristka Helena Třeštíková prichádza s novým filmom, v ktorom 13 rokov sleduje hlavnú hrdinku Mallory. Život sa s ňou nemaznal, ona sa však po narodení syna dokázala
vymaniť z drogovej závislosti a zvládla aj obdobie, kedy sa ocitla s dieťaťom na ulici a žila ako bezdomovec. Dnes na strednej odbornej škole študuje odbor Sociálna činnosť a svoje
uplatnenie nakoniec našla v pomáhaní tým, ktorých život pozná najlepšie – ľuďom na okraji spoločnosti.

1,00 € , 0,50 €

Nám. osloboditeľov - Okresný úrad, remeselné dielne LKS
pondelok 15,00 - 17,45 h / utorok 9,30 - 12,15 h
streda 15,00 - 17,45 h / štvrtok 9,30 - 12,15 h
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
KURZY A WORKSHOPY, objednávky: 0914 162 727
LGPMB 6.4., 20.4., 27.4., 14,00 - 17,00 h Vstupné: 10.- €
KÚZLENIE S HODVÁBOM - ŠPERK A ODEV
LGPMB 30.4., 10,00 - 15,00 h Vstupné: 17.- €
SLÁVNOSŤ MAĽOVANIA MANDÁL

5,00 €

Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Ut-So 10,00-17,00 h 1,00 € , 0,50 €
12.1. - 2.4. / IGOR FAŠKO: DE-AKORD (tak rúbali do mňa) / Autorská
výstava
12.1. - 2.4. / KATARÍNA SLANINKOVÁ / Autorská výstava
12.4. - 2.7. / JAKUB TRAITER / Autorská výstava
12.4. - 2.7. / L´AMOUR I. / Výstava s námetom partnerskej lásky
Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00-17,00 h
1,00 € , 0,50 €
26.4. - 4.6. / MIROSLAV KNAP: UKRYTÉ V DUŠI / Autorská výstava
5.3. - 15.4. / JARNÝ SALÓN / 27.ročník reg. súťaže a výstava neprofesionálneho výtvarného umenia
LM NKP Čierny orol, Po-Pi 8,00-16,00 h,
0,40 € , 0,20 €
So-Ne (na objednávku)
5.4. - 23.5 / KÁVA A KÁVOVINY / Výstava zo zbierok Liptovského múzea
v Ružomberku
Múzeum J. Kráľa, Po- Pi 9,00-16,00 h, So- Ne 10,00-17,00 h 0,50 €
11.2. - 10.4. / UMENIE KOVÁČSKE / Autorská výstava Igora Astasievskeho
20.4. - 29.5. (vernisáž 20.4. o 16,00 h) / JUDITA FEŇVEŠOVÁ / Autorská
výstava pri príležitosti 70. narodenín umelkyne
SMOPaJ ul. Školská 4, Po, St, Št, Pi 9,00-17,00 h
0,50 €
(posl. vstup o 16,00 h), So- Ne na objednávku, Ut-zatvorené
12.4. - 27.5. (vernisáž 11.4. o 14,00 h)
VÔŇA A CHUŤ KORENIA / Výstava s ukážkami domácich aj zahraničných
korenín
Rumanský Art Centre, Ut-Pi 13,00-17,00 h
1,50 € , 1,00 € , 0,50 €
18. 3. - 31. 10. / IGOR RUMANSKÝ - Z TVORBY / Výstava k nedožitým 70.
narodeninám umelca
Klubovňa LKS v Lipt. múzeu NKP Čierny Orol,
0,50 € , 0,20 €
Po-Pi 8,00-15,00 h
6. 4. - 28. 4. (vernisáž 5. 4. o 16,30 h) / AMFO / Regionálna postupová
súťaž a výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby
Lipt. knižnica GFB - Podbreziny, Po-Pia 8,00-16,00 h
1.4. - 15.4. / HANS CHRISTIAN ANDERSEN - ŽIVOT A TVORBA / Regionálna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby
RGB Liptov
23.3. - 21.4. / KOVOZOO - VÝSTAVA ZVIERAT Z KOVOŠROTU
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