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MIKULÁŠ
MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

ZADARMO

Dôchodcovia, stredná generácia aj školáci privítali jar s hrabľami v rukách.
Už druhý ročník veľkého upratovania mesta odštartovali aktívni dobrovoľníci spoločným čistením Hája Nicovô. Na kopci sa tento
rok s plnými odpadkovými vrecami stretlo až 250 ľudí. Zapojili sa dôchodcovské kluby, žiaci, samotní obyvatelia, ruku k dielu
priložili aj zamestnanci a predstavitelia mesta. Ďakujeme, že vám záleží na našom okolí.

SPRAVODAJSTVO

Milí
Mikulášania,
v našom mestečku, ktorým v takomto čase
doslova kráčali dejiny našej krásnej domoviny, si v pre históriu tradičnom „osmičkovom“ roku začíname pripomínať hneď
dva míľniky. Prvomájovú deklaráciu z roku
1918 a Žiadosti slovenského národa z meruôsmych rokov 19. storočia. Obidve tieto
udalosti patrične oslávime a ja vás srdečne pozývam. Významné regionálne, ale aj
celoslovenské a medzinárodné podujatia
sa u nás už dejú so železnou pravidelnosťou. Prichádzajú k nám ich účastníci a ja sa
vždy poteším, keď prejavia obdiv aktivite
a zanietenosti organizátorov, ocenia kvalitu
služieb rôzneho druhu a tiež si popri tom
všimnú aj nové aktivity mesta, ktoré doslova denno-denne pribúdajú napríklad v podobe nových bezbariérových priechodov či
ich kvalitnejšieho večerného nasvietenia.
Aktuálne sa pre vás, milí Mikulášania,
snažíme napríklad rozširovať sieť cyklotrás
v meste, udržiavať a rozširovať takmer stovky detských ihrísk a v tomto našom smerovaní mesta využívame aj vaše podnety, za
ktoré sme vďační, lebo práve vďaka nim
vieme, čo potrebujete a čo vám v našom
mestečku chýba.
Nielen v nadchádzajúcom mesiaci lásky
si teda aj naďalej navzájom želajme súdržnosť, prajnosť, ústretovosť, porozumenie
a nadšenie pre našu spoločnú liptovskomikulášsku komunitu. Veď aj vďaka týmto našim vlastnostiam sa Liptovský Mikuláš stal
NAJ MESTOM Slovenska 2017.
		
		

Majte sa pekne, priatelia.
Váš primátor

Informácie o investičných akciách mesta
Liptovský Mikuláš sa dozviete na
urobilisme.sk
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Cesty, chodníky a parkoviská
postaví mesto za lacnejší peniaz:
Víťaz elektronickej aukcie znížil sumu
Víťazom verejného obstarávania, ktoré vyhlásilo mesto Liptovský Mikuláš na opravy
miestnych chodníkov, ciest a výstavbu
nových komunikácií či parkovísk, sú mikulášske Cestné stavby. Vďaka elektronickej
aukcii, ktorá sa uskutočnila 6. apríla, sa podarilo pôvodnú ponúknutú sumu bezmála
dva milióny eur s DPH znížiť na 1 055 000
eur s DPH (o 47 percent). „Podklady do
súťaže si prevzalo deväť uchádzačov. Do
elektronickej aukcie boli zaradení dvaja tí,
ktorí predložili svoje ponuky v rámci verejného obstarávania. Najnižšia predložená
ponuka z týchto dvoch bola 1 996 800 eur,
ktorá bola teda aj začínajúcou sumou elektronickej aukcie. Uchádzači znižovali svoje
ponuky v elektronickej aukcii viac ako hodinu, kým sa suma nezastavila na hodnote
1 055 000 eur, a ďalší uchádzač ju už viac
neznížil,“ opísal priebeh aukcie predseda
komisie pre verejné obstarávanie Ján Bonko, viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš.
Ako druhý uchádzač v poradí skončila spoločnosť Eurovia SK.

Po podpise zmluvy s výhercom verejného obstarávania by mali Cestné
stavby v roku 2018 zrealizovať za 1 055
000 eur nasledujúce akcie:
Rekonštrukcia ul. Bernolákova – cesta
a chodník; Rekonštrukcia ul. Jilemnického – spevnené plochy a parkoviská pre
bytové domy 773 a 774; Rekonštrukcia ul.
Zgútha Vrbického – cesta, chodník a parkoviská; Rekonštrukcia ul. Tehliarska –
cesta a chodník; Nájazd na cyklochodník
ul. Vajanského; Parkovisko ZŠ a MŠ Demänovská ulica; Údržba – ul. Senická – vnútroblok – prístupová komunikácia, parkovisko, ľavostranný chodník; Údržba – ul.
1. mája – chodník; Údržba – ul. Nová –
chodník; Údržba – ul. Za ulicou – cesta;
Údržba – ul. Iľanovská – chodník.
Vďaka ušetreným financiám z elektronickej
aukcie bude mesto ešte v tomto roku rokovať s výhercom súťaže aj o rekonštrukcii
ďalších piatich ulíc.

-red-

Oslavy oslobodenia mesta
si pripomenuli v dôstojnej atmosfére
V slávnostnom duchu sa 4. apríla v centre
mesta a na Háji uskutočnili oslavy 73. výročia oslobodenia Liptovského Mikuláša.
Obyvatelia, predstavitelia radnice, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
či Akadémie ozbrojených síl boli pri pietnom akte kladenia vencov ku pamätníku
vojakom Červenej armády na Námestí
osloboditeľov. Atmosféru podčiarkol pro-

menádny koncert Mestského dychového
orchestra. „Od konca vojny žijeme v našom
mestečku vyše 26 tisíc dní v mieri. Sloboda
je veľký dar a verím, že bude sprevádzať
nielen nás, ale aj ďalšie generácie po nás,“
uviedol v príhovore primátor Ján Blcháč.
Podpredseda Žilinského samosprávneho
kraja Peter Dobeš upozornil, že vojnové
cintoríny sú pre nás dodnes mementom.

„Oslobodzovacie boje v Liptove patrili
k najťažším na našom území.“ Predstaviteľ
Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Andrej Šabanov vo svojom
vystúpení poďakoval za dôstojné spomienkové slávnosti a tiež za starostlivosť
o hroby padlých vojakov. Kladením vencov
a vystúpením spevokolu pokračoval pietny
akt symbolicky na Háji.
-js-

Brigádny generál Ján Iľanovský dostal deň pred svojimi 96. narodeninami pamätnú medailu prvého stupňa, ktorú mu
udelil minister obrany. Na pôde mestského múzea Janka Kráľa mu medailu odovzdal generálny riaditeľ sekcie ľudských
zdrojov Ministerstva obrany Radoslav Ivančík. „Ste jeden z tých synov slovenského národa, na ktorých môžeme byť hrdí.
Pre nás mladších ste príkladom odvahy, statočnosti, ako by sme sa aj my mali správať,“ zdôraznil v príhovore. K medaile
mu zablahoželal aj viceprimátor Ján Bonko. Ján Iľanovský je čestným občanom Liptovského Mikuláša, bol priamym
účastníkom Slovenského národného povstania a oslobodzovacích bojov o mesto. Bojoval za myšlienky národnej slobody,
obnovu zvrchovanosti a štátnosti, pričom nasadzoval aj vlastný život.
-red-
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Ľudmila
Štrkolcová odišla
do folklórneho
neba
Stovky folkloristov, spevákov, tanečníkov,
predstavitelia samospráv Závažnej Poruby,
Liptovského Mikuláša, príbuzní, priatelia
a známi vyprevadili koncom marca do večnosti učiteľku, oduševnenú folkloristku a
Čestnú občianku mesta Liptovský Mikuláš
Ľudmilu Štrkolcovú.
Kvetom a účasťou na poslednej rozlúčke
sa prišli poďakovať legende liptovského
folklóru. Táto rozlúčka predstavovala aj
príležitosť k zamysleniu a spomienkam na
prežité roky. Nezabudnuteľná pamiatka
zostane na jej pedagogickú, verejnú, kultúrnu i osvetovú činnosť v Trenčíne, v Liptovskom Mikuláši a v Závažnej Porube. Veď
zosnulá nežila len prácou učiteľky slovenského jazyka a starostlivosťou o svoju rodinu. Rozdávala sa po celý život všade tam,
kde bola potrebná.
Najviac zo svojej neobyčajnej energie
venovala folklóru. Stála pri kolíske viace-

rých detských súborov, nadšením dokázala
osloviť domácich nositeľov tradícií, viedla
ich po organizačnej i umeleckej stránke,
vytvárala materiálne podmienky pre prezentáciu umenia našich predkov, šila kroje,
zhromažďovala folklórny materiál, vyrábala potrebné starosvetské rekvizity. Oživila
zabudnuté piesne a uchovala v pamäti
času mnohé zvyky a tance. Vytvorila množstvo choreografií, folklóru dala svojrázny a
autentický umelecký tvar. Za viac ako 60
rokov nadchla stovky tanečníkov, muzikantov a spevákov. Mnohí jej odchovanci pokračovali na konzervatóriu, na Vysokej škole múzických umení, uplatnili sa v SĽUK-u,
v Lúčnici a v mnohých špičkových slovenských súboroch, či už ako tanečníci alebo
choreografi. Bola osobnosť. Jedinečná
a výnimočná. Takých naozaj nebýva veľa.
Jej obeta nepoznala hraníc.

-dm-

Železničnú vlečku
sme získali za
symbolické euro
Radnica získala od štátu (ministerstva
obrany) za symbolické euro železničnú
vlečku, ktorá vedie v dĺžke 867 m od vojenských skladov v Liptovskej Ondrašovej k
železničnej stanici. Súčasťou železničného
zvršku a vlečky sú aj pozemky s rozlohou
vyše 12 tisíc metrov štvorcových. „Chceme
ich v budúcnosti využiť pri ďalšom rozvoji
tejto lokality. Bude sa na nich dať napríklad postaviť miestna cesta, ktorá poslúži
obyvateľom budúcich rodinných domov,“
vysvetlil primátor Ján Blcháč.
-vč-

Hneď po vybudovaní sa ihrisko s drevenými prvkami na Háji Nicovô stalo obľúbeným miestom na hry a výlety
pre rodiny s deťmi. Nachádza sa v príjemnom prírodnom prostredí nad mestom s krásnym výhľadom v obklopení
solitérnych stromov. Jeho výstavbu financovalo v minulom roku mesto v rámci participatívneho rozpočtu. Popri
ihrisku bude čoskoro viesť trasa náučného chodníka.
-red-
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Schválili Cenu mesta pre Kanoe Tatra Klub
Na návrh primátora Jána Blcháča bude kolektívu Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš
po schválení poslancami mestského parlamentu udelená Cena mesta. Ocenenie získa
klub pri príležitosti 40. výročia vzniku Areálu vodného slalomu a 70. ročníka pretekov
Medzinárodné tatranské slalomy za prínos
v športovej oblasti, za vynikajúce športové
výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta.

Klub má oddiel vodného slalomu, šachový
oddiel a oddiel vytrvalostného behu, spolu
takmer 250 členov. Takmer identické číslo
dostaneme aj pri sumáre získaných medailí
na významných športových podujatiach.
Kanoe Tatra Klub zorganizoval Európsky a Svetový pohár, Majstrovstvá Európy
juniorov a Majstrovstvá sveta juniorov. Na
olympiáde získali Michal Martikán a Elena

Kaliská zlaté medaily, Jakub Grigar piate
miesto. Michal Martikán a Elena Kaliská sa
stali čestnými občanmi Liptovského Mikuláša. Vďaka ich úspechom sa Mikuláš hrdí
oficiálnym titulom Mesto olympijských
víťazov. Ocenenie predstavitelia radnice odovzdajú slávnostným spôsobom
11. mája na podujatí Medzinárodné tatranské slalomy.
-red-

Otvorili telocvičňu
v Okoličnom
Medzi Liptovskou Ondrašovou
a akvaparkom je nový asfalt
Počas apríla pristúpila Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja k oprave
cesty II/584 od mosta ponad Jalovčianku v Liptovskej Ondrašovej v smere
do akvaparku. Úsek v dĺžke viac ako 800 m dostal nový asfaltový povrch.
V katastri mesta tak pribudol ďalší opravený úsek frekventovanej cesty.

Po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili telocvičňu so sociálnymi zariadeniami pri Základnej škole v Okoličnom. „Víchrica v minulom
roku poškodila strechu a dážď znehodnotil
vybavenie telocvične a podlahu. Preto sme
okamžite začali konať, aby žiaci čo najskôr
mohli cvičiť v dôstojných a funkčných
priestoroch,“ uviedol viceprimátor Rudolf
Urbanovič. V rámci rekonštrukčných prác
pribudla nová strecha, podhľady, palubovka, osvetlenie, vykurovacie telesá a okná. V
jednej várke mesto vynovilo aj priľahlé sociálne zariadenia. V nich sa menila dlažba,
sanita a okná. Celú budovu telocvične
zvnútra vymaľovali.
-js-
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Kardioklub jubiluje,
pozýva vás na
stretnutie pri
šálke čaju

V galérií sa po obnove zvýšila návštevnosť
Galéria Kolomana Sokola dosiahla v roku
2017 rekordnú návštevnosť a najvyššie
vybraté vstupné za ostatné štyri roky.
Z prostriedkov radnice opravili vonkajšie
a vnútorné omietky. Za financie Bohúňovej
galérie reinštalovali expozíciu Koloman Sokol, vymenili osvetlenie a ochranné rolety.
Mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva v tejto súvislosti schválili pre galériu
predĺženie nájmu nebytových priestorov.
Centrum Kolomana Sokola bolo v minulom roku premenované na Galériu Kolo-

mana Sokola po 15 rokoch od jej vzniku. Aj
z tohto dôvodu objekt obnovili a expozíciu
slávnostne otvorili začiatkom júna. Stálu
expozíciu a päť dočasných výstav si prišlo
pozrieť bezmála 2 700 návštevníkov. „Zareagovali sme na bohatú ponuku podujatí
organizovaných mestom v centre, preto
sme v júli a v auguste predĺžili návštevné
hodiny do 20:00. Spoluprácu s radnicou
hodnotím vysoko kladne a oceňujem najmä promptnosť riešenia opráv,“ dodala
Alena Chebeňová z galérie.
-red-

Už dve desaťročia pôsobí v našom meste Kardioklub. Vznikol vďaka úsiliu dnes
už nežijúcich Vladimíra Nováka a Dušana
Repu, v štafete vedenia pokračovali Jozef
Janek a Mária Čajková. Mikulášský klub bol
hodnotený na celoslovenských stretnutiach ako jeden z najaktívnejších.
Skupinka členov klubu oslávi jubileum
na podujatí pre verejnosť 16. mája od 14:00
hod. na 4. stretnutí pri šálke čaju. Stretnutie z cyklu podujatí Stálej expozície ľudovej
liečiteľky Eleny Badovej sa uskutoční v Národnej kultúrnej pamiatke Čierny orol. Ak
vás zaujíma zdravie človeka, nepočuli ste
ešte o Kardioklube, máte vzťah k prírode,
veríte v liečivú silu byliniek, zaujíma vás
pestovanie a záhradkárčenie, máte vzťah
k ľuďom, ktorí možno potrebujú vašu pomoc, je toto stretnutie pre vás ako stvorené, uviedla Mária Čajková.
-red-

Po približne polročnej spoločnej snahe primátorov a starostov Združenia miest a obcí Liptova zaradiť medzi investičné
akcie Slovenskej správy ciest aj rozbitý úsek cesty I/18 sa konečne pohli ľady. Vďaka neutíchajúcemu úsiliu
predstaviteľov dotknutých samospráv na čele so starostom Ľubele Erikom Gemzickým a vďaka aktívnej iniciatíve ZMOL-u
vo vedení s Jánom Blcháčom sa podarilo začať s rekonštrukciou, ktorá pôvodne v tomto roku ani nebola v pláne.
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Cyklochodík, ktorý
obľubujú aj peší,
má svoje pravidlá

Záujem Mikulášanov o cyklochodník v jarných mesiacoch rapídne rastie. Využívajú
ho nielen cyklisti, ale aj korčuliari, bežci,
chodci, radi sa po ňom prejdú mamičky
s kočiarmi a neraz aj ľudia na venčenie svojich psích miláčikov. Aj na cyklochodníku
však platia pravidlá, ktoré vyplývajú zo zákona.
Pre chodcov je určená
len cyklopešia časť
Značením je cyklochodník rozdelený na
viac úsekov. Niektoré sú určené aj pre peších, je to takzvaná cyklopešia časť (most
Okoličné – sútok Smrečianky s Váhom, Vrlíkova – Belopotockého, Lodenica – nadjazd
diaľničného privádzača). Cyklopešie časti
chodníka sú vyznačené pruhmi pre peších,
ako aj znakmi pre oba cyklistické smery. Ostatné úseky sú vyznačené a šírkovo
usporiadané ako cyklochodník. Tie môžu
cyklisti použiť výlučne v označenom smere jazdy. Cestičku alebo pruh pre cyklistov
môžu použiť aj lyžiari, korčuliari, kolobežkári či skejtbordisti, alebo ľudia s podobným športovým vybavením, pokiaľ tým neobmedzia ani neohrozia cyklistov. Cestičku
alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca
bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky, teda aj chodcom, je používanie cestičky
zakázané. V týchto úsekoch je vhodné, aby
sa chodci pohybovali po nespevnenej časti hrádze a na cyklochodník nevstupovali,
konštatoval Gabriel Lengyel z oddelenia
dopravy mikulášskej radnice.

Psy na cyklochodníku môžu spôsobiť kolíziu s cyklistami.
Cestička pre cyklistov
musí mať svoju šírku
Tak, ako je napríklad na diaľniciach zakázaný pohyb chodcov alebo cyklistov z dôvodu ich bezpečnosti, rovnako v zmysle
zákona o cestnej premávke je stanovené,
kto a za akých podmienok smie využívať
cestičku pre cyklistov. Možnosť využitia
tejto cesty vyplýva zo šírkového usporiadania cyklochodníka - teda pásy pre cyklistov musia mať určitú šírku na bezpečnú
premávku. „Túto šírku upravujú záväzné
technické normy, technické predpisy SR
a mesto si ju nemôže prispôsobovať podľa
svojho uváženia. Tam, kde to šírkové usporiadanie cyklochodníka nedovoľuje, nie je
preto možné zriadiť aj pruh pre chodcov,
ktorý tiež musí mať svoju minimálnu šírku,“
vysvetlil Lengyel a dodal, že na cestičke
pre cyklistov nie je možná v zmysle zákona a jeho vyhlášky spoločná premávka aj
chodcov aj cyklistov bez ich oddelenia.
„Nebola by to už potom cestička pre cyklistov, ale chodník pre peších s možnosťou
vjazdu cyklistom, čím by bola nabúraná celá koncepcia nášho cyklochodníka
a v konečnom dôsledku celý jeho projekt,“
vysvetlil Gabriel Lengyel.

Psy na cyklochodník nesmú,
môžu ohroziť cyklistov
Na takzvaných cyklopeších úsekoch sú
užívatelia povinní použiť len pruh pre nich
určený, to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní
na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa
nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom
cestnej premávky je používanie cestičky
alebo pruhu zakázané. Veľmi dôležitá zmena, ktorá nastala schválením mestského
nariadenia o podmienkach držania psov,
je ustanovenie zákazu vstupu so psom na
cyklochodník v celom jeho úseku. Zákaz
vstupu sa nevzťahuje na vodiacich psov
a služobných psov počas zákrokov záchranných zložiek. Toto opatrenie vzniklo
z dôvodu bezpečnosti najmä cyklistov, korčuliarov a bežcov, ktorým môže prípadný
stret so psom či už voľne pusteným, alebo
aj vedeným na vôdzke, spôsobiť pád a následné zranenie, upozornil Gabriel Lengyel. Pravidlá vyplývajú jednak zo zákona
o cestnej premávke a aj z novo prijatého
záväzného nariadenia mesta o podmienkach držania psov na území Liptovského
Mikuláša.

-red-
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Z MIKULÁŠSKYCH MESTSKÝCH ČASTÍ:

Nové paneláky sídliska Podbreziny, ktoré vyrástli vedľa mestskej časti Vitálišovce.

Podbreziny
História najväčšieho mikulášskeho sídliska Podbreziny sa začala písať v roku 1979,
kedy bol položený základný kameň. Výstavba však začala až v nasledujúcom roku.
Územie Podbrezín bolo vyčlenené z katastra Okoličného a Vitálišoviec. Sídlisko
vyrástlo, takpovediac, na zelenej lúke.
Prvé paneláky boli dokončené v roku
1982 v časti dolné Podbreziny. V tomto
roku sa tam nasťahovali aj prví obyvatelia.
Ďalšia výstavba sa uskutočnila v osemdesiatych a v deväťdesiatych rokoch. Podbreziny sa môžu pochváliť aj prvým supermarketom na Liptove. V súčasnosti tu žije
v 52 obytných blokoch približne desaťtisíc
obyvateľov.

8

Svätý Štefan
Prvá zmienka o osade Svätý Štefan pochádza z roku 1330, avšak nepochybne bola
staršia, pretože miestny kostolík bol vybudovaný už na prelome 13. a 14. storočia.
Od počiatkov bola osada administratívne
prepojená so susednou Veternou Porubou,
pričom v 16. – 17. storočí tvorili jednu obec
so spoločným richtárom. Avšak v 18. storočí osadu, pravdepodobne, postihlo niekoľko živelných pohrôm, po ktorých sa obyvatelia z nej odsťahovali a následne zanikla.
Dnes sa nám zachovala už len v chotárnom
názve.

Vitálišovce
Osada Vitálišovce vznikla v prvej polovici
14. storočia pod názvom Brezina. Avšak
podľa mena nových vlastníkov sa v druhej
polovici 14. storočia nazývala Mojšovce
a až na prelome 15. a 16. storočia Vitálišovce. Bola to typická zemianska osada. Až
v druhej polovici 18. storočia sa v nej usadili aj dve rodiny zmluvne zaviazaných sluhov. Samostatnou dedinou boli Vitálišovce
až do roku 1971, kedy sa pripojili k mestu
Liptovský Mikuláš.

Osady Vitálišovce a Stošice na mape prvého
vojenského mapovania .

Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan

Podbreziny.

Urobili sme
V roku 2015 sme získali externé zdroje na
energetický audit Materskej školy Agátová
a tiež kompletne obnovili lavičky na sídlisku. Za ostatné tri rok sme opravili chodníky vo vnútrobloku Hrušková, Jabloňová,
Pod slivkou, Za traťou. Pribudol chodník
k detskému ihrisku na Kemi. Veľkoplošné
opravy chodníkov sme urobili na Žiarskej
a veľkoplošné opravy ciest sa zrealizovali na
Opavskej, Jabloňovej, Gaštanovej a vo Vitálišovciach. Parkovacie miesta pribudli na Brezovej a Jabloňovej, opravila sa križovatka na
Gaštanovej a tiež prístupová cesta do areálu
základnej školy, vybudovali sme chodník
k detskému ihrisku pri pizzerii. V rámci par-

ticipatívneho rozpočtu sme rozšírili detské
prvky v Materskej škole Agátová a vybudovali mini skatepark pri u-rampe. Vybudovali
sme aj cykloprístrešok na Háji, tiež ihrisko
s drevenými prvkami v prírode v tejto lokalite. Na Podbrezinách sme zrevitalizovali
niektoré vnútrobloky – chodník na ulici Pod
slivkou i na Žiarskej. Veľkou investíciou bolo
vybudovanie troch hniezd podzemných
kontajnerov. Nové prvky dostalo ihrisko pri
Materskej škole Agátová. Podarila sa nám
komplexná oprava mosta ponad Smrečianku. Úpravou prešlo aj parkovisko pri bývalom Garni. Komplexnejšou rekonštrukciou
prešiel cintorín, kde pribudlo nové ozvučenie, osvetlenie, oplotenie a studňa s dávkovačom vody. Rozšírili sme kamerový systém
na Jefremovskej a Lipovej ulici, opravili sme
schody na Morušovej, vymenoval primátor
Ján Blcháč.
Pohľad na Podbreziny.

Kam smerujeme
Už v tomto roku plánujeme začať riešiť rozšírenie prístupovej cesty k cintorínu vo Vitálišovciach a tiež schodíky k tamojšej zvonici.
Pripravujeme rekonštrukciu futbalového
štadióna Tatran vo výške 1,25 mil. eur, pričom časť financií sme získali z externých
zdrojov. Taktiež už onedlho na Háji pribudne
náučný chodník. Už v tomto roku vyriešime
dopravné napojenie pre obyvateľov Podbrezín na cestu I/18 vybudovaním svetelnej
signalizácie a aj údržbu prístupovej komunikácie vo vnútrobloku na Senickej. Budúcnosť je tiež v dotiahnutí riešenia parkovania
v podobe parkovacieho domu v blízkosti
Garni. Prehodnotíme možnosti spomalenia
premávky v miestach, kde by mohli nastať
kolízne situácie. Pokračovať budeme v rozvoji detských ihrísk a revitalizácii zelených
plôch, taktiež vytvoríme podmienky na rozširovanie individuálnej bytovej výstavby vo
Vitálišovciach. Predpokladáme ďalšie rozširovanie kamerového systému, rekonštrukciu ciest a chodníkov.

-redZvonička vo Vitálišovciach,
ku ktorej pribudnú schodíky.
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Háj a jeho okolie
čistili stovky ľudí!
Stovky Mikulášanov sa rozhodli väčšou či
menšou troškou prispieť k skrášleniu nášho mesta. Stretli sa v piatok 13. apríla na
kultovom mieste Háj Nicovô, aby upratovaním výšiny až zo šiestich stanovísk spolu
s mestom oficiálne odštartovali dvojtýždenné celomestské upratovanie Liptovského Mikuláša. Druhý ročník podujatia
Upracme si mesto podporilo tento rok raz
toľko ľudí v zastúpení všetkých generácií,
ako minulý rok.
„Je to dôkaz, že je stále viac tých, ktorým nie je ľahostajné naše okolie a životné
prostredie. Len na Háji sme zaregistrovali
250 dobrovoľníkov, členov z klubov dôchodcov, detí zo základných škôl, zapojili
sa aj zamestnanci z nášho mestského úradu a vrece na odpad som chytil do rúk aj
ja, povinnosti ma však po hodinke vyhnali späť do kancelárie,“ prezradil primátor
Ján Blcháč. Upratovať okolie Hája prišli
aj rodinky, mladší či starší Mikulášania so
svojimi deťmi, vnúčatami aj štvornohými
miláčikmi, s rukavicami na rukách sme na
vrchovine stretli aj poslanca Pavla Bobáka.
Pod pamätníkom našli aj eternit
„Vieme byť k prostrediu takí bezohľadní.
Počas čistenia Hája sa našli vyhodené vrecia s obkladačkami a stavebným materiálom, dokonca aj nebezpečná azbestová
krytina. Len počas jedného dňa upratovania zviezli zamestnanci VPS z Hája dve
nákladné autá odpadu,“ informovala Mária
Lošonská z oddelenia životného prostredia
na mestskom úrade.
Upratovalo celé mesto
Upratovaním vojnového cintorína spustilo mesto kampaň, v rámci ktorej do konca marca upratovali svoje okolie všetky
mestské organizácie, školy a škôlky, čistenie jednotlivých mestských častí si mohli
s podporou mesta zabezpečiť aj poslanci. Dvojtýždňová iniciatíva mala výbornú
odozvu napríklad na Podbrezinách, kde
pod vedením Michala Pašku a občian-
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skeho združenia upratovali ľudia verejné
priestranstvá, natierali zábradlia, lavičky
a pomohli pri údržbe mobiliáru. Ďalšou
výraznou aktivitou v rámci kampane bolo
vyčistenie priestoru, ktoré zorganizovali
členovia občianskej poriadkovej služby
spolu so žiakmi Základnej školy A. Stodo-

lu v oblasti medzi Kamenným poľom a Hlbokým. (Pozn. Kampaň Upracme si mesto
ešte v čase uzávierky nebola ukončená,
súhrnné výsledky všetkých aktivít ani počty vriec vyzbieraného odpadu preto nemá
redakcia k dispozícii).

-vč-

Primátor na sociálnych sieťach vyzval verejnosť k udržaniu čistoty v meste:

SPRAVODAJSTVO
Komunikácie v Starom meste
dostanú po rozkopávkach
plynárov finálnu úpravu.

Ľubeľskí divadelníci zabavili Palúčanov
Poslanec mestského zastupiteľstva za
Palúdzku Marek Nemec privítal v piatok
13. apríla v tamojšom kultúrnom dome
Ľubeľské ochotnícke divadlo Kolomana
Ondreja Urbana. Vďačnému publiku ponúklo výbornú porciu zábavy v rámci sve-

toznámej komédie Tri letušky v Paríži. „Divadelníci z neďalekej Ľubeľe boli jedným
slovom výborní. Divákom sa ich vystúpenie veľmi páčilo a určite ich u nás v Palúdzke ešte radi privítame aj v budúcnosti,“
prezradil Marek Nemec.
-red-

Výrazné biele svetlo je už na 55 priechodoch
55 priechodov pre chodcov a ich okolie
v Liptovskom Mikuláši už neosvetľuje tradičné žlté svetlo z verejného osvetlenia,
ale výraznejšie biele osvetlenie. Projekt,
ktorý predložil poslanec mestského zastupiteľstva Michal Paška, bol ukončený
v týchto dňoch.
„Vytipoval som najviac využívané priechody v meste a v jeho mestských častiach, pri ktorých sa nachádzalo verejné
osvetlenie. Na ňom Verejnoprospešné
služby postupne menili tradičné žlté svetlo za výraznejšie biele osvetlenie. Cieľom
projektu bolo prispieť k väčšej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Jednoduchosť spočívala v tom,
že sme nepotrebovali osádzať nové stĺpy
verejného osvetlenia, ale výmenou žltého svetla za biele sme zabezpečili lepšiu

intenzitu osvetlenia pri priechodoch pre
chodcov,“ vysvetlil Michal Paška.
Vedúci odboru dopravy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Gabriel Lengyel
dodal, že tento projekt výborne doplnil
aktivity radnice v oblasti zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. „Zvlášť chodci
sú veľmi ohrozenou skupinou. Pri štyroch
priechodoch v centre mesta sú od vlani
osadené inteligentné LED gombíky, ktoré
začnú blikať po vstupe chodca na vozovku. V týchto aktivitách plánujeme pokračovať aj v tomto roku. Pri priechodoch pre
chodcov na území celého mesta pravidelne vymieňame tradičné dopravné značenie za značenie na reflexnom podklade,
ktoré motoristov výraznejšie upozorňuje
na blízkosť priechodu pre chodcov,“ vysvetlil Gabriel Lengyel.
-red-

Konečné úpravy živičným povrchom
začína SPP realizovať v postupne na
Hviezdoslavovej, Kuzmányho, Školskej,
Sládkovičovej, Pišútovej, Rumanovej, Prídavky, Hodžovej, Majeríkovej a Jilemnického. Zároveň zrekonštruujú chodníky,
pretože podnik má povinnosť realizovať
nové povrchy na zasiahnutých chodníkov v celej ich šírke a taktiež aj komunikácie ako napríklad Hodžova, kde urobia
v zasiahnutom úseku celý jazdný pruh.
Okrem povrchových úprav bude SPP realizovať a upravovať aj ryhy v zeleni, ktoré dosypú zeminou, vyhrabávať sa budú
skaly a siať tráva, informoval Gabriel Lengyel z mestského úradu. Všetky náklady
na tieto práce bude znášať SPP.

-js-

Spolok chovateľov
poštových
holubov oslavoval
Úctyhodné 95. výročie založenia Prvého
spolku chovateľov poštových holubov na
Slovensku sme si pripomenuli práve v Liptovskom Mikuláši. V našom meste bol totiž založený Spolok chovateľov a priateľov
chovu poštových holubov Liptovský Mikuláš – Vrbica. Medzi jeho mnohé úspešné výsledky sa nepochybne radí i olympijský víťaz Ján Progner. Na slávnostnom
stretnutí sa zúčastnil aj Daniel Dúdzik,
prezident Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov. Predstavitelia mesta
mu pri príležitosti výročia odovzdali ďakovný list za jeho prácu. Nechýbala ani
gratulácia k nedávnemu životnému jubileu. Úspešná spolupráca holubiarov a
mesta v organizácii viacerých podujatí vyústila do udelenia čestného členstva pre
primátora v Slovenskom zväze chovateľov
poštových holubov.
-js-
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SPRAVODAJSTVO

Mikuláš ozelenie, v meste má pribudnúť tristo drevín

Borovice, kosodrevina, ale aj javory, hraby
či buky a ďalšie listnaté a ihličnaté dreviny
v počte spolu tristo kusov sa v našom okolí chystajú vysadiť v spolupráci s mestom
aktivisti z dvoch miestnych občianskych
združení. Dreviny chcú dobrovoľníci vysádzať v rámci brigád na Podbrezinách,
v Okoličnom a v Liptovskej Ondrašovej
v jarnom a v jesennom období tohto roku.
Prevažná časť zelene by tak mala pribudnúť predovšetkým v lokalite Podbreziny po
obidvoch stranách Smrečianky - vysádzať
po pravej strane toku sa bude na území
medzi Zariadením pre seniorov a domov
sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš až po cintorín (pozn. miesta výsadby
ako i počty plánovaných kusov drevín sú
zobrazené na situácii). Stromy pribudnú aj
po ľavej strane toku Smrečianky od Lipovej
až ku futbalovému ihrisku. V Liptovskej Ondrašovej sa výsadba uskutoční na zelenej
ploche pri odbočke na poľnú cestu, ktorá
vedie na prvé mólo a v Okoličnom sa doplní už existujúce stromoradie pozdĺž Váhu
o 33 kusov drevín.
K výsadbe sa môžete vyjadriť
Keďže je prírastok drevín na Podbrezinách
plánovaný aj do vnútroblokov či v blízkosti vstupov do budov, dáva mesto obyvateľom možnosť vyjadriť sa k výsadbe

v tejto lokalite (viď mapka vpravo). Svoje
pripomienky či návrhy môžu Podbrezinčania podať do 20. mája osobne na
Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši
- oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva alebo e-mailom na adrese
m.losonska@mikulas.sk.
O dátumoch brigád sa dozviete
zo sociálnych sietí
Mesto Liptovský Mikuláš tento projekt
podporuje finančnou čiastkou 15 000 eur,
ktoré radnica vyčlenila z vlastného rozpočtu. Peniaze z mestskej kasy poputujú na
nákup drevín, oporných kolov a dopravu
sadeníc od ich dodávateľa. Realizácia projektu je založená na vzájomnej kooperácii
mesta Liptovský Mikuláš a autorov projektu s názvom Adaptácia mesta Liptovský
Mikuláš na klimatické zmeny – Zelený Mikuláš, ktorými sú členovia OZ Tatry a OZ
Lipa – Liptovskí aktivisti. Cieľom projektu
Zelený Mikuláš je prispôsobiť mestské prostredie na klimatické zmeny, humanizácia
verejných priestranstiev či rozvoj dobrovoľníctva na území nášho mesta. Pokiaľ sa
chcete zapojiť do sadenia stromčekov, ktoré budú aktivisti organizovať na jar a v jeseni, sledujte facebookové profily mesta
www.facebook.com/MestoLM a združenia
OZ Lipa www.facebook.com/lipa.
oz. Informácie sa k vám dostanú aj cez mestský rozhlas
v konkrétnych mestských častiach.
-red-

Plánovaná
výsadba na
Podbrezinách.

6 ks borovica čierna
5 ks kosodrevina

4 ks borovica čierna
12 ks kosodrevina
16 ks borovica čierna
5 ks javor horský

10 ks buk lesný
16 ks borovica čierna
7 ks javor horský

14 ks kosodrevina

Externé financie na poriadok a bezpečnosť v Hlbokom
Mikulášska radnica získala 46-tisíc eur z externých zdrojov na vybudovanie systému
zberu a odvozu odpadu v Hlbokom. Za tieto
peniaze nakúpi mesto päť veľkokapacitných
zberných nádob a vybuduje rovnaký počet
stojísk na umiestnenie zberných nádob. Financie sú tiež určené na kúpu a inštaláciu
štyroch bezpečnostných kamier s príslušenstvom a pripojením do existujúceho
systému mesta. „Za časť peňazí odstránime
čierne skládky, čím eliminujeme ich nega-
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tívny vplyv na životné prostredie. V rámci
realizácie projektu predpokladáme aj zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov tejto lokality, čo by mohlo prispieť
k znižovaniu tvorby odpadov,“ vysvetlila
Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu mestského úradu. Projekt
by sa mal začať realizovať už v tomto roku.
Policajti našli zázemie v nových objektoch
V polovici apríla v Hlbokom osadili aj dva

kontajnerové objekty, na ktoré mesto tiež
získalo mimorozpočtové peniaze. Poslúžia
ako vysunuté pracovisko mestskej polície.
Nájdu v nich potrebné zázemie, cieľom je
zvýšenie bezpečnosti v lokalite. „Využijú
ich tiež ľudia v rámci občianskej poriadkovej služby, ktorí už niekoľko mesiacov aktívne pracujú s komunitou, dohliadajú na
poriadok a bezpečnosť,“ podotkol náčelník
mestskej polície Marián Jančuška.

-red-

OZNAMY

CYKLO
RAŇAJKY

16. máj 2018
06:30 - 8:00 hod.

MC Zornička v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a ZŠ Janka Kráľa
Vás pozýva na rodinné popoludnie, ktoré sa uskutoční

v areáli ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách od 15.00 do 18.00.
Môžete sa tešiť na:

kultúrny program, nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, jazdu na
poníkoch, tvorivé dielničky pre deti a športové aktivity.
O doplnenie energie sa postará vynikajúca kávička od Aurelica Coffee,
a Liptovská debnička spolu s Pribináčkom pripravia zdravé prekvapenie pre deti.
Príďte a spoločne prejdime symbolickú míľu, venovanú na znak úcty všetkým
mamám. Spoločný štart bude o 16.00.
Podujatie sa uskutoční aj v nepriaznivom počasí.
Záštitu nad podujatím prevzal p. primátor Ing. Ján Blcháč, PhD.

O/2018/5/01

Odpočívadlo
pri cyklochodníku
na Nábreží Dr. A. Stodolu
pri Iľanovskom moste.
V prípade nepriaznivého
počasia sa podujatie neuskutoční.

O/2018/5/02

ĎAKUJEME všetkým partnerom, sponzorom a spoluorganizátorom, taktiež mamám,
otcom a deťom, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri organizácii podujatia.

Mesto Liptovský Mikuláš

pozýva
všetky matky, staré i prastaré matky

dňa 13. mája 2018 o 15.00 h

Účinkuje

...A tak darujem ti bozk mami
za to, že si ma porodila
za to, že životom ma oddane vodila
za to, že si moje dni smútku pochopila....
za to, že si so mnou
za to, že mi svietiš do tmy
za to, že mi strážiš sny
mami ďakujem za to, že tu pre mňa si...
Vstup voľný

hudobníci, ktorí sa zameriavajú
na interpretáciu slovenskej populárnej piesne 30. až 50. rokov 20.
storočia.
Prinášajú poslucháčom slávne
evergreeny slovenskej populárnej
scény z dielní Gejzu Dusíka, Pavla
Čádyho, Pavla Braxatorisa, Dušana
Pálku, ktoré preslávili vtedajšie
hviezdy ako František Krištof Veselý,
Melánia Olláryová, či Jozef Kuchár
a iní.

O/2018/5/03

synagóga na Hollého ulici SLOVAK TANGO
v Liptovskom Mikuláši Skupinu tvoria mladí a študovaní
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O/2018/5/05

O/2018/5/04

OZNAMY
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O/2018/5/06

O/2018/5/07
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O/2018/5/09

O/2018/5/08

OZNAMY

O/2018/5/10

OZNAMY

INZERCIA

TOTÁLNY VÝPREDAJ
ŠPORTOVEJ VÝBAVY
OBLEČENIE | DOPLNKY | LYŽE | BICYKLE

I/2018/5/01

5. 5. – 7. 5.
zľavy až do

Liptov aréna
Tatralandia

90 %
17

SERVIS

Občiansky servis
MAREC 2018
Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...
V mesiaci marec 2018 sa
v Liptovskom Mikuláši narodili:

Manželstvo uzavreli:
eter PIAČEK – Erika GORČÁKOVÁ,
P
Kamil ČAPKOVIČ – Dana STRCULOVÁ,
Pavol ZATLUKAL – Ing. Andrea MÄSIAROVÁ, Juraj MORAVČÍK – Zuzana
VYŠNÁ, Jiří VLČEK – Jana LÍŠKOVÁ,
František BARAN – Helena RÚFUSOVÁ, Jozef BALÁŽ – Nikola BALÁŽOVÁ.

Plán letnej prázdninovej činnosti CVČ
Dátum
Názov tábora
Miesto realizácie tábora
2. – 6. 7.
Liptáčik
v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47
2. – 6. 7.
Podbrezáčik
v CVČ Podbreziny ul Žiarska
9. – 13. 7.
Pohoďáčik
v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47
16. – 20. 7.
Kvietok
v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47
23. – 27. 7.
Šporťáčik
v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47
23. – 27. 7.
Koňáčik
v CVČ Podbreziny ul Žiarska
30.7. – 3. 8.
Relaxáčik
v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47
6. 8. – 10. 8.
Turista
v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47
Bližšie informácie s programom a prihláškou nájdete na webovej stránke Centra voľného
času www.cvclm.sk

O/2018/5/13

Rozhodli sme sa kráčať spolu,
nie z priateľstva, ale z lásky,
nie na chvíľu, ale navždy...

O/2018/5/11

ristína CAMBEROVÁ, Diana DANIK
HEL, Oliver GREGOR, Lejla SEDLÁKOVÁ, Ján KUĽHAVÝ, Richard Filip
HARTMANN, Tobias PORUBEN, Martina MIŠOVIE, Viktor JAKEŠ, Liliana
PIATKOVÁ, Michal TRIZNA, Alžbeta
KUNOVÁ, Tamara PALČOVÁ, Hana
TUREKOVÁ, Nina MATEJOV, Jaroslav
RÁCHEL.

Je taká chvíľa, skončí sa život,
začne spomienka...
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SKÚŠKA SIRÉN

11. 5. 2018 o 12.00 hodine bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné preskúšanie
systémov varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

O/2018/5/14

 atarína KOPPOVÁ 90 r., Anna GEK
ROČOVÁ 76 r., Milan BELIŠ 70 r., Kvetoslava BRODŇANOVÁ 85 r., Emília
MURZOVÁ 92 r., Michal BISTIAK 83 r.,
Mária VYPARINOVÁ 82 r., Jiří PASTOREK 52 r., Peter LEHOTSKÝ 44 r., Anna
CIBÁKOVÁ 95 r., Darina NAGYOVÁ
79 r., Anna NEMČEKOVÁ 88 r., Margita RUŽIČKOVÁ 86 r., Mária KUCHÁRIKOVÁ 92 r., Mária MORAVČÍKOVÁ
88 r., Vladislav LAHODA 67 r., Mária
PRAŽENICOVÁ 76 r., Štefan ADAMČIAK 68 r., Jiří HAZUCHA 68 r., Anna
MICHALIČKOVÁ 80 r., Jozef PAVLOVIČ 65 r., Anna FERIANČEKOVÁ 85 r.,
Ľudmila ŠTRKOLCOVÁ 82r., Stanislav
HORNIAK 43 r., Jaroslav MALINA 64 r.,
Martin HAZUCHA 40 r., Mária MITROVÁ 71 r., Ing. Jiří KASÍK 62 r., Jana
GAVALCOVÁ 67 r., Edita VÁLEKOVÁ
87 r., Soňa BELLOVÁ 91 r., Apolónia
BRZIAKOVÁ 77 r., Emília STAROŇOVÁ 91 r., Matej VONGREJ 86 r., Ivan
STANKOVIANSKY 63 r., Mgr. Ireana
HERCOVÁ 74 r.

O/2018/5/12

Opustili nás:

SERVIS
OZNAMY

Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk

MÁJ
2018

www.mikulas.sk

KALENDÁR PODUJATÍ
Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete v centrálnom KALENDÁRI
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

UTOROK 1. 5. 2018
OSLAVY 100. VÝROČIA MIKULÁŠSKYCH 1. MÁJOV
Tranoscius a.s., Námestie osloboditeľov,
fontána Metamorfózy, Synagóga
10:45-18:15
Slávnostný program venovaný oslave 100. výročia
Mikulášskych prvých májov.
NANY HUDÁK & ENIESA: PRVOMÁJOVÝ KONCERT
Fun Fabric
19:00
5€
ROBO ŠVARC DIAPROJEKCIE
Galéria Kolomana
Sokola
18:00
1€
Robo Švarc Diaprojekcie

ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V
MALOM FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV A ŽIAČOK
alokované pracovisko CVČ, umelé ihrisko ul.
Žiarska
8:30-12:00
Školská postupová súťaž na
krajský turnaj organizovaná CVČ L.Mikuláš.

ŠTVRTOK 10. 5. 2018
JONATANS DIVE
Synagóga
19:00
Hudobný príbeh inšpirovaný knihou Richarda Bacha Čajka
Jonathan Livingston.
PRESMEJME SA K LEPŠIEMU MANŽELSTVU I.
Centrum pre rodinu a vzťahy, Župný dom
18:00
Príďte sa zasmiať na vtipne podaných
témach, ktoré rezonujú v každom manželstve.
ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
VO VYBÍJANEJ ŽIAČOK
telocvičňa základnej
školy Janka Kráľa
8:30-12:00
školská športová
okresná postupová súťaž organizovaná CVČ L.Mikuláš.
VÝROČNÉ ZVYKOSLOVIE V TRADIČNEJ ĽUDOVEJ
KULTÚRE SLOVENSKA - BESEDA S KATARÍNOU
NÁDASKOU
Liptovská knižnica GFB Liptovský
Mikuláš
15:00
Prednáška a beseda s Katarínou
Nádaskou.

PIATOK 11. 5. 2018

SLÁVA DAUBNEROVÁ - M.H.L.
Klubová sála
19:00
7€
Divadelná monodráma - Dosky
za Objav v roku 2010. Predpredaj vstupeniek v ICLM
a DKLM.
ZOZNÁMTE SA S NAMI
Centrum pre rodinu a
vzťahy, Župný dom
15:00-17:00
Deň otvorených dverí.

DEŇ KOŽE - DEŇ DOTYKOV 2018
Námestie
osloboditeľov, MsÚ Liptovský Mikuláš
13:0017:30
MAREK VAGOVIČ : VLASTNOU HLAVOU
Diera
do sveta
19:00
Diskusia s investigatívnym
novinárom Marekom Vagovičom o jeho knihe Vlastnou
hlavou - Ako predal Fico krajinu oligarchom.
SPOMIENKA NA IVANA LAUčíKA
Liptovský
Mikuláš - Vrbický cintorín
14:00
Spomienkové
podujatie.
ŠKOLSKÁ DOPRAVNÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL - NA BICYKLI BEZPEČNE
dopravné
8:30-12:00
Školská
ihrisko ul. Komenského
postupová súťaž na krajské kolo.
ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ - SLÁVIK SLOVENSKA
Centrum voľného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu
1932/47
8:30-12:00
Školská spevácka postupová súťaž.

ŠTRVTOK 3. 5. 2018 | SOBOTA 5. 5. 2018

SOBOTA 12. 5. 2018

STREDA 2. 5. 2018
ČAS V NÁS
Rázusovie dom
16:00
Prezentácia knihy básnika Jána Bystiaka a akademického
maliara Pavla Petráša.
FRAGILE
Dom kultúry - veľká sála
18:00
15€
FRAGILE je slovenská vokálna skupina, ktorá nepoužíva hudobné nástroje. Predpredaj vstupeniek
v ICLM a DKLM.

ŠTVRTOK 3. 5. 2018

ART WIFE FESTIVAL
Diera do sveta
Prvý
ročník rodovo orientovaného festivalu, počas ktorého
sa predstavia mnohé výnimočné ženy z oblasti kultúry,
hudby, literatúry, divadla.

PIATOK 4. 5. 2018
DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
záhrada
MJK, Námestie osloboditeľov, pamätník vojakom
Červenej armády, NKP Háj Nicovô
11:00-15:30
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.
OSLAVA SVIATKU SV. FLORIÁNA - PATRÓNA HASIČOV
Námestie osloboditeľov
08:00-14:00
Verejná prezentácia činnosti dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky.
ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V
MALOM FUTBALE MLADŠÍCH ŽIAČOK
ZŠ Okoličianska
8:30-12:00
Postupový školský okresný
turnaj organizovaní CVČ L.Mikuláš.
IVA BITTOVÁ
Synagóga, Hollého ulica
21:00
Česká speváčka, huslistka a herečka. Patrí
k najvýraznejším osobnostiam českej alternatívnej
hudobnej scény.

SOBOTA 5. 5. 2018
PRVÁ MÍĽA LIPTOVA 2018
Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš
11:00
Otvorenie
motocyklovej sezóny 2018 na Liptove.
IDA KELAROVÁ & JAZZ FAMELIJA
Dom kultúry
Liptovský Mikuláš
20:00
18€
Unikátny
koncert prvej dámy rómskej hudby, ktorá spája svety
rómskej kultúry a jazzu. Predpredaj vstupeniek v ICLM
a DKLM.
COUNTRY MAJÁLES
reštaurácia Liptov 1713
19:00
22€
Májová tancovačka v rytme
country - majáles.

SOBOTA 5. 5. 2018 | NEDEĽA 6. 5. 2018
VEĽKÁ CENA LIPTOVA - PLAVECKÉ PRETEKY
Krytá plaváreň, Liptovský Mikuláš
05.
05. 2018: 13:00-18:00, 06. 05. 2018: 08:00-13:00
8. ročník plaveckých pretekov - Veľká cena Liptova.

PONDELOK 7. 5. 2018
ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V
MALOM FUTBALE MLADŠÍCH ŽIAKOV
ZŠ Okoličianska
8:30-12:00
Postupový školský okresný
turnaj organizovaný CVČ L.Mikuláš.
FESTIVAL TEHOTENSTVA
Rodinné centrum
Dantia Ul. 1. mája
13:00
Druhý ročník FESTIVALU TEHOTENSTVA v Rodinnom centre DANTIA.

STREDA 9. 5. 2018
OBVOĎÁK
Klubová sála Domu kultúry
17:30
4€
Monodráma z lekárskeho prostredia. Predpredaj vstupeniek v ICLM a DKLM.

LIPTÁK 2018
Liptov aréna
09:00
1. OBLASTNÉ KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA
V ŠPORTOVEJ GYMNASTIKE
telocvičňa Strednej
zdravotníckej školy
08:00-18:00
1. oblastné
kolo slovenského pohára „C“ v športovej gymnastike.

SOBOTA 12. 5. 2018 | NEDEĽA 13. 5. 2018
MEDZINÁRODNÉ TATRANSKÉ SLALOMY
Areál
vodného slalomu O. Cibáka
12. 05. 2018: 09:45štart, 13. 05. 2018: 09:30- semifinále, 13:00- finále
70. ročník tradičné podujatie na vodách mikulášskeho kanála.

SOBOTA 12. 5. 2018

ŠTVRTOK 17. 5. 2018
KLAMSTVO Veľká sála Domu Kultúry
18:00
19€
Povedať pravdu alebo milosrdnú lož?
Predpredaj vstupeniek v ICLM a DKLM.
LÁSKA A REŠPEKT III.
Centrum pre rodinu
a vzťahy, Župný dom
18:00
Video prednáška
o prioritných potrebách muža a ženy.

PIATOK 18. 5. 2018
POCTA BELOPOTOCKÉMU
Liptovský Mikuláš Námestie osloboditeľov
13:00
Vzdanie pocty
Gašparovi Fejérpataky-Belopotockému.
FENG SHUI MOJA KAMARÁTKA
Fun Fabric
18:00
12€
Cyklus workshopov FENG SHUI:
ako si zlepšiť život úpravami priestoru, v ktorom žijeme.
AKO FOTIŤ DETI
Rodinné centrum Dantia Ul.
1. mája
9:00-12:00
35€
Odfoť svoje dieťa
ako profík.

SOBOTA 19. 5. 2018 | NEDEĽA 20. 5. 2018
MSR V ZJAZDE
Areál vodného slalomu
O. Cibáka
10:00

SOBOTA 19. 5. 2018
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
Liptovská galéria Petra
Michala Bohúňa
18:00 - 23:00
Noc múzeí
a galérií 2018.
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018 - TAJOMSTVÁ
POKRAČUJÚ ...
Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský
Mikuláš
18:00 - 23:00
1,00€ / 1,00€
Nočná
prehliadka múzea s množstvom zaujímavých aktivít
pre deti i dospelých.
NOC V MÚZEU 2018
Múzeum Janka Kráľa
18:00
SAN BORONDON CYCLO FANFARIA
Diera do
20:00
4€
Koncert nomádskej skupiny
sveta
San Borondon Cyclo Fanfaria, hrajúcej tradičné piesne
zo všetkých kútov sveta.
SPACIAL DYNAMICS
Fun Fabric
17:00
28€
PRIESTOROVÁ DYNAMIKA: 3-hodinový
zážitkový workshop terapie pohybom.

PONDELOK 21. 5. 2018
ŠKOLA HROU PRE DOSPELÁKOV
Fun Fabric
19:00
11,11€
Workshopy pre šťastný život s
Miriam Štolfovou - tentokrát o lekárničke v hlave.

UTOROK 22. 5. 2018
PRESMEJME SA K LEPŠIEMU MANŽELSTVU II.
Centrum pre rodinu a vzťahy, Župný dom
18:00
Druhé pokračovanie seminára, v ktorom
sa nemôžete nezasmiať.

STREDA 23. 5. 2018
ŠKOLSKÁ OKRESNÁ PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V BIOLÓGII KATEGÓRIA F
Centrum voľného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu
1932/47
8:30-13:00
Školská postupová súťaž
na krajské kolo.

ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA
Námestie
Žiadostí slovenského národa, následne sprievod
mestom k Pamätníku Žiadostí slovenského národa
14:00
Slávnostný program venovaný 170. výročiu vyhlásenia Žiadostí slovenského národa.
MFK TATRAN - PARTIZÁN BARDEJOV
Štadión
Okoličné
17:00
2€
II. liga dospelí
MÍĽA PRE MAMU
ZŠ J. Kráľa
16:00
Podujatie sprevádzané kultúrnym programom pre detisúťaže, animácie, detské atrakcie.

LÁSKA A REŠPEKT IV.
Centrum pre rodinu a
vzťahy, Župný dom
18:00
Video prednáška
o prioritných potrebách muža a ženy.
O PRÁCI ARCHEOLÓGA - PAMIATKARA
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
15:30
Rozprávanie o práci archeológa.

NEDEĽA 13. 5. 2018

PIATOK 25. 5. 2018

DEŇ MATIEK
Synagóga, Hollého ulica
15:00
Poďakovanie našim mamám a starým mamám za
ich lásku a obetavosť, vystúpi skupina Slovak Tango.
DEŇ MATIEK
STOP SHOP LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
15:00
Každá MAMA si zaslúži poďakovanie.
Príďte poďakovať spoločne s nami.

MONITORING V KNIŽNICI
Liptovská knižnica
GFB Liptovský Mikuláš
10:00
Vedomostná
súťaž žiakov 9. ročníkov základných škôl.
RÁZUSOVIE VRBICA
Klubovňa LKS v NKP
Čierny orol, expozícia Tatrín, zborová miestnosť
ECAV, SZUŠ - koncertná sála na Tranov. ul., Liptovská knižnica G.F.Belopotockého
9:00
Súťaž v
prednese liptovských autorov a v literárnej tvorbe detí
a mládeže Liptova.
ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
V ATLETIKE
štadión gymnázia M.M.Hodžu
L.Mikuláš
8:00-14:00
Školská postupová súťaž
družstiev na krajské kolo organizovaná CVČ L. Mikuláš.

UTOROK 15. 5. 2018
RODINNÉ FINANCIE POD KONTROLOU II
Centrum pre rodinu a vzťahy, Župný dom
16:00
Hospodárenie s rodinnými financiami je pre mnohých celoživotnou výzvou.
RODINNÉ FOTENIE S KINDERNAY FOTO V DANTII
Rodinné centrum Dantia
9:00-17:00
25€
Fotenie rodiny s profesionálnou fotografkou.

STREDA 16. 5. 2018
CYKLORAŇAJKY - DO PRÁCE NA BICYKLI
odpočívadlo pri cyklochodníku
Dajte si na ráno CYKLORAŇAJKY.
4. STRETNUTIE PRI ŠÁLKE ČAJU
Liptovské
múzeum- NKP Čierny orol
14:00
Stretnutie s
bylinkárkami Katkou a Miškou, 20 ročným jubilantom
Kardioklub, s liečivými bylinami v ľudovej piesni s
Miškou a ďalšími hosťami.
NOC LITERATÚRY
Liptovská knižnica GFB
Liptovský Mikuláš, SMOPaJ
18:00
Nočné
putovanie za literatúrou.
NOC LITERATÚRY
Diera do sveta
19:00
Herci divadla Gasparego čítajú úryvky svetovej
literatúry.

ŠTVRTOK 24. 5. 2018

SOBOTA 26. 5. 2018
ŽIADNO TAKVO
Diera do sveta
20:00
2€
Koncert liptovskomikulášskej skupiny Žiadno takvo.

NEDEĽA 27. 5. 2018
DEŇ RODINY
Námestie osloboditeľov
14:00
Bohatý program pre celé rodiny pri
príležitosti MDD.

ŠTVRTOK 31. 5. 2018
MÉDIÁ A KRITICKÉ MYSLENIE
Diera do sveta
18:00
Diskusia o médiách a kritickom myslení
s hosťami Ondrejom Gažovičom a Filipom Struhárikom.
MIM SHOW
Klubová sála
18:00
1€
OLYMPIC
Bar & Restaurant Route 66
19:30
22€
Jedna z najväčších legiend českej rockovej
histórie mieri opäť do Liptovského Mikuláša.
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DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA
(Český film, od 12 rokov, 90 min.)
Ut. 1. 5. 19.30 4 € | St. 2. 5. 20.00 4 € |
Pi. 4. 5. 18.00 4 € Ako to dopadne, keď sa
žena vyspí so snúbencom svojej sestry? Skončí to
veľkou hádkou, alebo sa všetci šťastne udobria?
TICHÉ MIESTO (Amer. film, od 12 r., 90 min.)
Pi. 4. 5. 20.00 5 € | Ne. 6. 5. 20.00 5 € Keď ťa
započujú tak ťa ulovia. Obyčajná rodina sa snaží
prežiť vo svete, kde i ten najslabší zvuk môže
znamenať rozsudok smrti.
DVE A POL KAČKY
(USA - Čína, MP, 91 min., Slovenský dabing)
Ne. 6.5. 18.00 5 € | Ne. 13.5. 18.00 5 € Animovaná komédia, ktorá prináša pre malých aj
veľkých divákov jedno veľké dobrodružstvo.

DUBČEK (SR - ČR, od 12 rokov, 90 min.)
Ut. 8. 5. 18.00 5 € | Štv. 10. 5. 18.00 5 € |
Ne. 13. 5. 20.00 5 € | Po. 14. 5. 20.00 4 € Charizmatický štátnik s dobráckym úsmevom. Film
o veľkom mužovi československých i slovenských
dejín Alexandrovi Dubčekovi...
AŽ NA DNO
(USA - Nem. - Franc. - Špan., od 12 rokov, 111 min.)
St. 9. 5. 20.00 5 € Príbeh dvoch milencov, ktorí
na pokraji svojho života spomínajú na spoločne
prežité chvíle...
POLNOČNÁ LÁSKA
(Americký film, od 12 rokov, 91 min.)
Št. 10. 5. 20.00 5 € | Po. 14. 5. 18.00 4 € |
Ut. 15. 5. 18.00 5 € Katie je citlivá na denné
svetlo a von môže ísť jedine v noci. Jednej letnej
noci stretne Charlieho, s ktorým začnú prežívať
neobyčajný románik...
TAXI 5 (Francúzsky film, od 12 r., 103 min.)
Ut. 15. 5. 20.00 4 € | St. 16. 5. 20.00 4 € Kultová komédia sa vracia...
PEPÍK (Český film, od 12 rokov, 90 min.)
St. 16. 5. 18.00 5 € | Ne. 20. 5. 20.00 5 € |
Po. 21. 5. 20.00 4 € Smoliarom proti svojej
vôli... A takto to má aj hlavný hrdina Pepa, ktorý je
outsiderom už od narodenia....
DEADPOOL 2 (Amer. film, od 12 r., 111 min.)
Pi. 18. 5. 20.00 5 € | So. 19. 5. 20.00 5 € | Po.
21. 5. 18.00 4 € Pripravte sa na druhý príchod
Wade Wilsona alias Deadpoola.
UKRADNUTÁ PRINCEZNA
(Ukrajinský film, od 12 r., 85 min., Sloven. dabing)
So. 19. 5. 18.00 5 € | Ne. 20. 5. 18.00 5 €
Animovaný, kúzelný príbeh Ruslana a Mily sa
odohráva v dobe statočných rytierov, krásnych
princezien a zlých čarodejníkov...
NEZNÁMY VOJAK
(Fínsky film, od 12 rokov, 135 min.)
Ut. 22.5. 18.00 5 € | St. 23.5. 18.00 5 €
Vojnová dráma rozpráva príbeh jednej fínskej
jednotky. Film vznikol podľa knižného bestselleru
Väinö Linny.
SOLO: A STAR WARS STORY
(Americký film, od 12 rokov, 143 min.)
Št. 24. 5. (dabing) 17.30 5 € | Pi. 25. 5. (dabing) 19.30 5 € | So. 26. 5. (dabing) 19.30 5 € |
Ne. 27. 5. (titulky) 19.30 5 € Naloďte sa na Millennium Falcon a vydajte sa do praďalekej galaxie
v najnovšom pokračovaní ságy Star Wars.
DÁMSKY KLUB (Amer. film, od 12 r., 102 min.)
Št. 24. 5. 20.00 5 € | Pi. 25. 5. 17.30 5 € |
Po. 28. 5. 17.30 4 € | Ut. 29. 5. 20.00 5 € Život
štyroch zrelých žien zmení kniha 50 odtieňov sivej.
Napriek tomu, že voči knihe majú obrovské výhrady
sa v ich životoch začnú diať veľké zmeny... Výborná
komédia a vynikajúce herecké obsadenie...
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VÝSTAVY

POMSTA (Francúzsky film, od 15 r., 108 min.)
Po.7. 5. 20.00 5 € | Ut. 8. 5. 20.00 5 € Troch
samoľúbych frajerov čaká pekne brutálna lekcia
chovania. Nikdy neberte milenku na pánsku jazdu!
Zvlášť, keď sa chcete venovať lovu...

MULTIKINO
G. A. CINEMA

GAUGUIN (Francúz. film, od 15 r., 102 min.)
Po. 7. 5. 18.00 4 € Nekompromisný vizionár
Paul Gauguin opustí Paríž a usadí sa na ostrove
Tahiti, Stretne sa s domorodkyňou Tehurou, ktorá
sa stane jeho ženou i múzou.

ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VECI (FKS)
Pi. 4. 5. 14.30 2 € komédia ČR - 2017 - (12) - 86
minút - originálna verzia – česky
OBYČAJNÁ TVÁR (FKS)
Pi. 18. 5. 14.30 2 € rodinná dráma USA - 2017
- (7) - 113 minút - FOR Titulky/dabing: slovenské
titulky.
12. 2. 2018 | 31. 5. 2018
V DOBROM AJ V ZLOM | Tatrín a Žiadosti
slovenského národa | 16:00 | Výstava o osudoch
manželstiev v dejinách Liptovského Mikuláša.
16. 3. 2018 | 29. 6. 2018
ROBERT ŠVARC - ŽIVOT NIE JE OMYL | Rumanský art centre | 1,5 € / 1 € | Výstava diel maliara,
grafika, performera a teoretika,rodáka z Liptovského Mikuláša.
6. 4. 2018 | 5. 5. 2018
VÝSTAVA OBRAZOV: POKIAĽ SME | STOP SHOP
Liptovský Mikuláš | Výstava obrazov „Pokiaľ sme“
so slávnostným otvorením 6. 4. o 17:00 hod.
11. 4. 2018 | 8. 6. 2018
RUDOLF FILA, INTERPRETÁCIE | Galéria Kolomana Sokola | 10:00-17:00 2€ | Výber z tvorby
Rudolfa Filu.
19. 4. 2018 | 19. 5. 2018
O HASIČSTVE ÚSMEVNE I VÁŽNE | Múzeum Janka Kráľa | Po.-Pi.: 8:00-16:00, So.-Ne.: 9:00-17:00
0,50€ | Výstava s hasičskou tematikou.
25.04.2018 | 09.06.2018
KOŠICKÉ METRO – ZASTÁVKA LIPTOV | Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00
2€ | Výstava mladej košickej umeleckej scény.
Kurátor: Vladimír Beskid.
25. 4. 2018 | 9. 6. 2018
SI.LI, V DOBREJ SPOLOČNOSTI | Liptovská
galéria Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00 2€
| Výstava keramickej tvorby, Si.Li: Simona Janišová
a Linda Viková.
26. 4. 2018 | 15. 5. 2018
AMFO 2018 | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
| Po - Pi 8:00-15:00, streda do 18:00 0,50 € /
0,20 € | Regionálna postupová súťaž a výstava
neprofesionálnej fotografickej tvorby.
9. 5. 2018 | 29. 6. 2018
MLÁĎATÁ | Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský
Mikuláš | Pon.-Pia.:09:00-17:00 (posledný vstup
16.00), Ut.: zatvorené 1 € | Výstava o mláďatách
živočíšnej ríše. Vernisáž výstavy 9. 5. 2018 o 14:00.
9. 5. 2018 | 22. 6. 2018
VÝSTAVA MAĽOVANÝCH OBRAZOV | STOP
SHOP Liptovský Mikuláš | Krásna výstava malieb
od umelkyne, p. Ťahúňovej. Srdečne pozývame.
12. 5. 2018 | 17. 6. 2018
BOŽE NÁM POMÁHAJ MAJÁLES ZAČÍNAŤ...
| NKP Čierny orol L. Mikuláš | 08:00 - 16:00
0,40 € / 0,20 € | Výstava je venovaná školskému
majálesu (juniálesu) v obci Liptovské Sliače.

TVORIVÉ DIELNE

Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk
UKRADNUTÁ PRINCEZNA
(Ukrajinský film, od 12 r., 85 min., Slovenský dab.)
So. 26. 5. 17.30 5 € | Ne. 27. 5. 17.30 5 €
Animovaný, kúzelný príbeh Ruslana a Mily sa
odohráva v dobe statočných rytierov, krásnych
princezien a zlých čarodejníkov...
PSÍ OSTROV (USA - Nem., od 12 r., 101 min.)
Po. 28. 5. 20.00 5 € | Ut. 29. 5. 18.00 5 € Wes
Anderson po Fantastickom pánovi Foxovi prichádza s ďalším celovečerným animovaným filmom.
VÁLEK (Slovenský film, od 12 r., 131 min.)
St. 30.5. 19.30 4 € Básnik a politik Miroslav
Válek. Rozpor medzi Válkom básnikom a Válkom
politikom. Rozpor medzi intímnym a verejným a
naopak.
SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
VEČNE TVOJA NEVERNÁ
(Český film, od 12 rokov, 90 min.)
Št. 31.5. 14.00 2,50 € Komédia o tom, ako teta
Kveta originálnym spôsobom zachraňuje manželstvo svojho synovca. Bláznivá hra môže začať...
KÝM PRIŠLA BÚRKA
(Americký film, od 12 rokov, 101 min.)
Št. 31.5. 20.00 5 € Nezabudnuteľný príbeh
o nezdolnosti ľudského ducha a ohromnej sile
lásky, nakrútený podľa skutočných udalostí.

2. 5. 2018 | 31. 5. 2018
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV |
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad) | Kreslenie
v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom
Mgr. art. Róbertom Močiliakom.
6. 5. 2018
OSOBNÉ MANDALY | Fun Fabric | 15:00 25 €
| Intuitívne maľovanie osobných mandál podľa
mena a dátumu narodenia.
25. 5. 2018
LITERÁRNY KLUB | Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš | 18:00 | Stretnutie členov klubu.
28.05.2018 | 30.05.2018
ÚVOD DO FILMU | Klubovňa LKS v NKP Čierny
orol 2 € | Filmársky workshop pre žiakov ZŠ. Je
potrebné sa vopred prihlásiť 0905832950,5522981.

VÝSTAVY - STÁLE EXPOZÍCIE

KINO NICOLAUS

OZNAMY
SERVIS

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 grafika a maliara, ktorý sa narodil
v Liptovskom Mikuláši
KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ
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.
JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ
Múzeum Janka Kráľa, Nám. osloboditeľov 31 |
Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17:00 | Jedinečná
expozícia približuje druhý deň súdu s legendárnym zbojníkom Jurom Jánošíkom.
ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA
Hollého 4 | Mimo sezóny možnosť objednať
vstup vopred v Múzeu Janka Kráľa. 2 € / 1 € |
Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približuje dejiny mikulášskej židovskej komunity.
RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312 | Počas školského roka Po-Pi
8:00-16:00 (ostatné dni možnosť objednať
vstup vopred). 1 € 0,50 € | Expozícia venovaná
životu a dielu súrodencov Rázusovcov.
TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO
NÁRODA
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie a pre vopred
ohlásené výpravy, Po-Pi 8:00-16:00, So-Ne
9:00-17:00 1 € / 0,50 € | Expozícia v priestoroch
niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 40.
rokov 19. stor.
CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvorené,
So-Ne: len na telefonickú objednávku 3 dni vopred (min. 25 osôb), od 9:00 do 11:00, 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-Pia
8:00-16:00, So-Ne 14:00-17:00 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-Pia
8:00-16:00, So-Ne 14:00-17:00 0,20 € / 0,10 € |
Expozícia venovaná významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke známej nielen na Slovensku.
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