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Tohtoročné Stoličné dni sa niesli v duchu pripomenutia si príbehu nášho mesta.
Výnimočné podujatie odštartoval historický sprievod  v dobových kostýmoch, ktorý pochodoval za zvuku bubnov celým centrom 
mesta. Na námestí čakali na otvorenie Stoličných dní davy ľudí, ktorých zabávali klauni, neskôr hudobné skupiny. Pri príležitosti 
730. výročia odhalili radniční prvú písomnú zmienku o Liptovskom Mikuláši, ktorá je vystavená pri kostole sv. Mikuláša.
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viac ako 25 generácií formovalo dnešnú 
podobu nášho mestečka, ktoré práve žije 
jubilejným 730. rokom existencie prvej 
písomnej zmienky. Všetci tí tu prežívali 
svoje nádeje, víťazstvá aj prehry, radosti 
aj starosti, túžby, lásky aj sklamania.  S  ra-
dosťou sme si dôstojne  pripomenuli túto 
jedinečnú historickú udalosť, verní odkazu 
našich predkov a s úctou k všetkému, čo je 
zaznamenané v mestských kronikách, hrdí 
na bohaté kultúrne, umelecké i spoločen-
ské tradície.

Tohtoročné Stoličné dni potvrdili, že sa 
vieme radovať z toho, čo si môžeme pripo-
mínať a čo dnes môžeme naplno prežívať. 
Bohatý program naplnil očakávania mno-
hých z nás, s obdivom práce organizátorov 
sme sa stretávali aj zo strany delegácií part-
nerských miest a  návštevníkov mesta. Aj 
nebesá sa zľutovali a zaslali nám jedinečné 
počasie.

Naše mesto je dnes moderné, žijúce ču-
lých ruchom. Plné dobrých ľudí, ktorí pre-
žívajú svoje príbehy veľmi pozitívne, denne 
v spoločenstve s  ostatnými obyvateľmi, 
spolupracovníkmi, rodinami a  priateľmi. 
A  z  týchto príbehov sa tvorí dnešný prí-
beh mesta. Nech je tento príbeh úspešný, 
uchopme výzvy, ktoré prichádzajú v  rôz-
nych podobách.

Chcelo by sa mi pri tejto príležitosti po-
dať si ruku s  každým z  vás na znak vďaky 
a úcty ku všetkému, čo pre naše mestečko 
znamenáte. Nechcel by som vynechať niko-
ho. Súčasne nám chcem pripomenúť našu 
spoločnú zodpovednosť voči generáciám, 
ktoré prídu prirodzene po nás a  možno 
budú tiež raz spomínať.

Urobme všetko pre to, aby spomínali 
v dobrom a s úctou, ako to robíme my dnes 
vo vzťahu k  liptovskomikulášskej jedineč-
nej minulosti. Snažme sa túto minulosť čo 
najintenzívnejšie vnímať a na ňu prirodze-
ne nadväzovať.

 Váš primátor

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

Odozvy na letné terasy za cent sú pozitívne
Už sme vás informovali o  projekte let-

ných terás za symbolickú cenu. Ukazuje 
sa, že návrh mesta (odobrený poslancami) 
znížiť nájom podnikateľom, ktorí otvárajú 
letné terasy v meste, a tým lákajú do mes-
ta obyvateľov aj návštevníkov, bol dob-
rým krokom. „Oproti minulému roku zatiaľ 
evidujeme o  dve terasy viac. Celkovo sme 

doposiaľ pre túto sezónu povolili 22 terás,“ 
informoval Gabriel Lengyel. Aktuálny po-
platok 1 cent za meter štvorcový na deň 
platí zatiaľ do 30. septembra. Po ukončení 
letnej sezóny mesto vyhodnotí zmysel ak-
cie prenájmu a  podľa čísiel poplatky opäť 
zvýši alebo ponechá na jednom cente.

 -red-

Predstavitelia radnice v spolupráci s Ob-
čianskym združením Živé námestie neustá-
le pracujú na zvýšení atraktívnosti centra 
Liptovského Mikuláša. Aktuálne mestský 
úrad pripravuje osadenie dvanástich infor-
mačných dopravných značiek, ktoré budú 
navádzať do centra mesta a na parkovacie 
plochy v strede Mikuláša. Značky budú in-
štalované pri ceste I/18, pri cestách tretích 

tried a  miestnych komunikáciách, pozna-
menal Gabriel Lengyel z mestského úradu. 
Obstaranie a  osadenie zrealizujú Verejno-
prospešné služby a financovanie zabezpečí 
mesto. Značky osadia po vybavení prísluš-
ných povolení na Okresnom dopravnom 
inšpektoráte a  na príslušných správnych 
úradoch.

 -red-

Živé námestie: Motoristom pomôžeme nájsť 
cestu do centra aj parkoviská

O  pripravovanej rekonštrukcii frekven-
tovanej cesty II/584 od kruhového ob-
jazdu pri Jánošíku do Liptovskej Ondra-
šovej informoval šéf radnice ako poslanec 
vyššieho územného celku Ján Blcháč. 
Župa vyčlenila na túto akciu financie v ob-
jeme 165-tisíc eur. „Keďže z rekonštrukcie 
mosta ponad Belú v  Liptovskom Hrádku 
sa podarilo ušetriť nejaké peniaze, vďa-
ka lobingu sa nám ich podarilo presunúť 
práve na túto nevyhnutnú obnovu,“ uvie-
dol a dodal, že obnova cesty sa zrealizuje 
v  jeseni.  „Dlhodobo som apeloval, aj na 
základe požiadaviek od nášho občianske-
ho klubu, aby sa obnovila táto cesta, ktorá 
vedie k významným strediskám cestovné-
ho ruchu v  regióne. Som rád, že k  tomu 
v blízkej budúcnosti aj dôjde,“ konštatoval 
poslanec mestského parlamentu Ľuboš 
Trizna.

 -red-

Z centra do 
Ondrašovej 
zrekonštruujú 
frekventovanú cestu
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Vedenie mesta pracuje pri získavaní pe-
ňazí z  externých zdrojov pre rozvoj Miku-
láša naplno. Predstavitelia mesta sa pritom 
opierajú najmä o  oddelenie projektového 
manažmentu. V  tomto roku bolo zatiaľ 
z 12 podaných žiadostí pre Mikuláš schvá-
lených už šesť. „Len od začiatku roka sme 
získali už 2,15 miliónov eur. Ide o  zmys-
luplné projekty, ktoré pomôžu a  poslúžia 
širokému spektru obyvateľstva. Zároveň 
nezaťažujeme mestskú pokladňu, alebo ju 
zaťažíme len minimálne, obvykle len po-
vinným päťpercentným spolufinancova-
ním,“ priblížil šéf radnice Ján Blcháč. Mestu 
schválili nenávratné peniaze na terénnu so-

ciálnu prácu v  rámci národného projektu. 
Celkovo Liptovský Mikuláš dostane takmer 
100  tisíc eur. Mimoriadne vysokou sumou 
(takmer dva milióny eur) sa radnica môže 
pochváliť v súvislosti s projektom zníženia 
energetickej náročnosti budovy mestského 
úradu. Vyše 62 tisíc pôjde na rekonštrukciu 
a vybavenie telocvične pre Základnú školu 
Demänovská. Ďalšie peniaze mesto dosta-
lo na vybavenie telocvične Základnej školy 
Okoličianska. Na projekt Rozvíjame cyklo-
dopravu v Liptovskom Mikuláši pribudli na 
účet mesta dve tisícky. Peniaze sú určené 
na zriadenie stojanov na bicykle. Poskytla 
ich Nadácia Kia Motors. „Zo samosprávneho 

kraja sme získali príspevok na opatrenia so-
ciálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kura-
tely. Za peniaze kúpime stolnotenisové vy-
bavenie a  zorganizujeme turnaj v  rómskej 
komunite,“ doplnila Marcela Pavkovčeková 
z  oddelenia projektového manažmentu. 
V tomto roku mestu pridelili aj 1,5 milióna 
na rekonštrukciu zimného štadióna z rezer-
vy predsedu vlády SR. Ďalšou dobrou sprá-
vou je, že Monitorovací výbor Programu ce-
zhraničnej spolupráce Poľsko  – Slovensko 
schválil koncom marca návrh vlajkového 
projektu Historicko  – kultúrno  – prírodná 
cesta okolo Tatier  – II. etapa. Podmienkou 
realizácie projektu je schválenie žiadosti 
o  jeho financovanie Monitorovacím vý-
borom. Predpokladaný termín schválenia 
vlajkových projektov je naplánovaný na 
september 2016. V prípade schválenia pro-
jektu monitorovacím výborom bude mesto 
pokračovať v  realizácii cyklochodníka od 
križovatky pri Hoteli Jánošík po pravostran-
nej hrádzi Váhu smerom do Ondrašovej 
v  dĺžke 1,37 km. „Podali sme tiež žiadosť 
o  nenávratný finančný príspevok na reali-
záciu projektu Zber biologicky rozložiteľné-
ho odpadu pre kompostáreň v Liptovskom 
Mikuláši. Chceme zaobstarať technické vy-
bavenie pre zber a zvoz biologicky rozloži-
teľného odpadu ako je tráva, konáre, lístie 
od rodinných domov a z údržby verejných 
priestranstiev do existujúcej kompostárne,“ 
dodala Jana Kormaníková z oddelenia pro-
jektového manažmentu.

 -js-

Radnica zbiera úspechy v získavaní financií z externých zdrojov
Školákom na ZŠ Demänovská 

a Okoličianska zrekonštruujú telocvične.

Rozšírili projekt zelenej vlny na celý úsek I/18-tky

Zelená vlna bude na celom úseku cesty 
I/18 od Rachmaninovho námestia po 
Hypernovu. Je to riešenie, ktoré má širší zá-
ber a je ešte lacnejšie, ako bolo pôvodné. 
Pôvodne bola plánovaná len koordinácia 
križovatiek od Rachmaninovho námestia 
po priechod pri obchodnom centre Jas-
ná. Po novom prejdeme na zelenú až po 
Hypernovu, takže zelená vlna obsiahne 

päť semaforov. „Nový projekt nepočíta so 
zakúpením radiča na križovatku Rachma-
ninovo námestie, pretože nie je potrebný 
a predošlý projekt so zakúpením rátal. Tu je 
rozdiel, ktorý ušetrí náklady. Funkciu radiča 
preberie existujúci radič v križovatke STOP.
SHOP. Vďaka tomu očakávame plynulejší 
prejazd celým prieťahom mesta a zvýšenie 
bezpečnosti cestnej premávky,“ vysvetlil vi-

ceprimátor Ján Bonko. V súčasnosti odbor 
dopravy pracuje na získaní potrebnej pro-
jektovej dokumentácie. „Zelenú vlnu zrea-
lizujeme do konca leta,“ ubezpečil Gabriel 
Lengyel z  odboru životného prostredia 
a dopravy mestského úradu.

 -red-
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Do príbehu mesta bolo ladené jedno 
z  najväčších kultúrno-spoločenských pod-
ujatí roka v Liptovskom Mikuláši – Stoličné 
dni, ktoré zorganizovala miestna radnica 

od 16. do 18. júna. Mesto si totiž pripome-
nulo 730. výročie prvej písomnej zmienky. 
Príbeh mesta a  jeho historické míľniky vy-
rozprávali herci vo svojich vystúpeniach 

v jednotlivých kútoch mesta divákom, ktorí 
sa zapojili do dobovo ladeného sprievodu. 
Na námestí pobavil sprievod šašo a  jeho 
parťák vyzval na súboj v  chytaní žonglér-
skych kruhov a  točení tanierika aj štatu-
tára mesta. Sprievod putoval cez Štúrovu 
ulicu a Baťovu uličku na Námestie Žiadostí 

Stoličné dni sa niesli v duchu príbehu mesta
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FOTOREPORTÁŽ

slovenského národa, kde už dobrovoľníci 
z Matice slovenskej zahrali scénku Žiados-
ti slovenského národa. Scénicko  – slovné 
pásmo o  významných predstaviteľoch 
Uhorska a Liptova si pripravilo aj Liptovské 
múzeum v Ružomberku na nádvorí Čierne-
ho orla. Na Ulici 1. mája zabávali klauni na 

chodúľoch a  jednokolesovom bicykli, celé 
dianie Stoličných dní bolo možné sledovať 
v  priamom prenose na LED obrazovke na 
pódiu na Námestí osloboditeľov. Z progra-
mu nás bavili domáci aj pozvaní hudobníci, 
trojdňové slávnosti bude v  meste sprevá-
dzať tradičný jarmočný predaj. Bodkou za 

oslavou tohto významného výročia mesta 
bolo vystúpenie Slovenského komorného 
orchestra Bohdana Warchala k 730. výročiu 
1. písomnej zmienky. Ponúkame vám foto-
reportáž, aby sme ešte na chvíľu vrátili späť 
do vašich domácností okamih jarmočnej 
atmosféry.

 -red-
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Mestské policajtky deťom rozdali balíčky 
s  reflexnými prvkami a  sladkosťami. Na-
sledovala jazda na bicykloch, kolobežkách 
a  nacvičovanie správania sa v  premávke. 
Policajti predviedli najmenším z Materskej 
školy Ondrašovská aj svoje auto či odchyt 
túlavých zvierat. Prevenciu vykonávajú už 
s deťmi v škôlke, cez násťročných a dospe-
lákov pripravujú mestskí príslušníci besedy 
aj pre dôchodcov.

Žiaci zakladali papuče
Zážitkový deň s  mikulášskou Mestskou 

políciou prežili aj žiaci zo Základnej školy 
Janka Kráľa. Príslušníčky im ukázali výstroj 
a  výzbroj, ktorú používajú pri svojej práci. 
Žiaci si mohli vyskúšať nosenie nepriestrel-
nej vesty, posedieť v  policajnom aute, tí 
akčnejší pomáhali aj pri zakladaní „papuče“, 

dozvedeli sa, ako sa odchytávajú nebez-
pečné zvieratá. „Príslušníčky venovali žia-
kom celé dopoludnie a ochotne odpoveda-
li na ich zvedavé otázky, za čo sme im veľmi 
vďační,“ napísala nám riaditeľka Základnej 
školy Janka Kráľa Eva Vondráková a pripo-
menula, že mestských policajtov privítala 
v škole aj na teoretickej príprave žiakov na 
dopravnú výchovu a dopravné ihrisko.

Urobili už 80 besied
Miestni mestskí policajti realizujú pre-

ventívnu činnosť pre deti a mládež formou 
besied, prednášok a  projektov. „Prednášky 
vykonávame v  školách, v  školských zaria-
deniach, ale aj v našich priestoroch. Každý 
druh preventívnej činnosti zahŕňa prípra-
vu detí a  mládeže na osvojenie si a  uplat-
ňovanie preventívnych opatrení, ktorými 

by mohli znížiť riziko svojho ohrozenia 
kriminalitou. Do preventívnych činností sa 
snažíme zapájať všetkých príslušníkov po-
lície,“ informoval náčelník Marián Jančuška. 
Od začiatku roka majú už za sebou viditeľ-
ný výsledok, až 80 besied a  prednášok na 
témy, ktorých zameranie je vždy aktualizo-
vané podľa požiadaviek školy. Najčastejšie 
oboznamujú deti o negatívnych vplyvoch 
alkoholu a  iných škodlivých návykových 
látok, robia však aj prevenciu pred násilný-
mi trestnými činmi, besedy o obchodovaní 
s  ľuďmi či šikanovaní. „Osvedčili sa nám aj 
prednášky a besedy spojené so športovými 
aktivitami.  Našu činnosť v oblasti preven-
cie chceme ešte zintenzívniť,“ uviedol Jan-
čuška.

 -red-

Žiaci zo ZŠ Janka Kráľa 
s mestskými policajtkami.Policajti pracujú aj so škôlkarmi

Vyše tisíc ľudí prišlo na námestie, aby 
sa potešili podujatím Deň rodiny. Mali 
možnosť obdivovať najmodernejšiu 
hasičskú techniku, vybavenie policaj-
tov, ale sa aj niečo naučiť pri ukážkach 
činnosti Slovenského červeného kríža a 
Únie nevidiacich a slabozrakých. Obrov-
ský úspech mala záverečná pena, v kto-
rej sa najmenší dosýta vyšaleli. 

 -red-

Deň rodiny 2016:

Na Deň detí pripravili škôlky aj inštrukč-
né jasle v pôsobnosti nášho mesta aktivi-
ty, ktorým sa tešili najmladší aj ich rodičia. 
Materská škola Agátová zorganizovala 
na trávniku MFK Tatran olympiádu, kde 
sa škôlkari vybehali, vyskákali, súťažili a 
primátor im pri tejto príležitosti rozdal aj 

sladkú odmenu. Z výkonov svojich rato-
lestí sa potešili na mieste aj pyšní rodičia. 
Najmenší z Detských jaslí inštrukčných 
sa vyhrali s bublifukmi, slniečko prialo aj 
hrám na dvore, kam im tiež primátor pri-
niesol zdravý kôs plný ovocia.

 -red-
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Zo stretnutí primátora s obyvateľmi vzišli 
okrem iného aj požiadavky na obnovy kul-
túrnych stánkov v mestských častiach. Vede-
nie mesta, zamestnanci aj niektorí poslanci 
sa pustili do práce a za sebou už majú rekon-
štrukciu troch kultúrnych domov. Inováciám 
sa tak tešia Palúdžania, Bodičania aj Ondra-
šania.

Na rekonštrukcii kulturáku sa podieľali 
aj dobrovoľníci

Zrekonštruovaná hlavná sála, nová javisko-
vá technika, rozvody, elektroinštalácia, opony 
voňajúce výrobou – vynovený Kultúrny dom 
v Palúdzke zanechal počas otvorenia na náv-
števníkov výborný dojem. Podľa poslanca 
mestskej časti Palúdzka Mareka Nemca bola 
obnova kulturáka potrebná ako soľ. „Palúdz-
ka si už v roku 1947 začala postupne budo-
vať kultúrny dom, no pred viacerými rokmi 
oň prišla a usídlili sa v ňom na dlhé obdobie 
rôzne firmy a prevádzky. Bolo preto mojou dl-
hodobou snahou vniesť späť do tohto kultúr-
neho stánku kultúru a som vďačný, že sa nám 
to s  podporou vedenia radnice aj podarilo,“ 
uviedol Marek Nemec, ktorý si tiež navliekol 
pracovné nohavice a  maľoval, upratoval či 
pomáhal spolu s  ostatnými dobrovoľníkmi, 
ktorí na modernizácii pracovali.

Pôvodné priestory boli opotrebované, 

dnes sú však vhodné na každomesačné 
uvedenie ochotníckeho divadla či divadel-
né festivaly. „Bude slúžiť prevažne ako diva-
delná sála, ale aj pre potrebu veľkého klubu 
seniorov, ktorých činnosť je bohatá. Chceme 
tu organizovať aj menšie koncerty či kultúr-
no - spoločenské podujatia ako Palučanský 
ples, Fašiangovú veselicu. Plánujeme zria-
diť aj premietanie filmov pre pamätníkov 
či deti. Tiež tu bude priestor pre základné 
a materské školy z našej mestskej časti,“ pri-
blížil Nemec.

Čiastočná rekonštrukcia bola financovaná 
z prevádzkových zdrojov, ktoré má oddele-
nie správy bytov a  nebytových priestorov 
v  rámci rozpočtu pridelené na prevádzku 
a  údržbu nebytových priestorov. Celkové 
náklady predstavovali takmer 37 tisíc eur.

Kultúrny dom v  Bodiciach má oprave-
nú fasádu

Ukončené sú už aj práce na výmene okien 
a oprave fasády na Kultúrnom dome v Bodi-
ciach. Znížila sa tak energetickú náročnosť 
objektu. Práce zahŕňali aj vyčistenie protipo-
vodňového kanála okolo kultúrneho domu. 
„Celkový náklad uvedenej akcie predstavo-
val sumu 1795 eur. Táto suma bola uhradená 
z rozpočtu mesta,“ doplnil Ľubomír Kandera 
z mestského úradu.

Úspornejšie svietidlá a nový strop
Nový strop aj svietidlá sú k  dispozícii 

v  Kultúrnom dome Liptovská Ondrašová. 
Za pomoc chce poďakovať Ľubomír Kande-
ra tamojšiemu Dobrovoľnému hasičskému 
zboru z  Ondrašovej. „Jeho členovia zor-
ganizovali brigádu za účelom demontáže 
konštrukcie starého stropu v  sále a  takto 
nám ušetrili nemalé finančné prostriedky na 
rekonštrukciu,“ poznamenal. Práce pozostá-
vali z  inštalácie nového kazetového stropu. 
Mesto tam tiež vymenilo všetky svietidlá za 
úsporné LED-ky. Celkové náklady z mestskej 
kasy predstavovali 4 000 eur.

 -red-

SPRAVODAJSTVO

Viaceré novinky sú pripravené aj v rámci 
internetovej stránky mesta www.mikulas.
sk, ktorú súčasne čaká redizajn. Obnova 
sa bude týkať dizajnu a  prispôsobenia jej 
funkcií pre mobilné zariadenia. Doplnené 
bude pokročilé vyhľadávanie na stránky 
a nevyhnutné úpravy štruktúry aktuálneho 
obsahu. Zásadami, ktorými sa pri prerábaní 
stránky budú riadiť, sú jednoduchosť, inte-
raktivita, odozva, pokročilé vyhľadávanie či 
jednotný štýl.

Rezervácie jarmočiska cez web
Novinkou na mestskom webovom 

sídle je aj tvorba rezervačného systému 
predajných plôch počas podujatí, ktoré 
organizuje mesto, ako sú Stoličné dni či 
Mikulášsky jarmok. Doposiaľ boli takéto 
rezervácie možné len prostredníctvom 
priamej komunikácie s pracovníkmi mest-
ského úradu. Viaceré viditeľné zmeny 
stránky by mali byť hotové už počas leta 
tohto roku. -red-

Aj poslanec za Palúdzku 
Marek Nemec sa obliekol do 
pracovného a pomáhal s re-

konštrukciou. Na fotke počas 
príhovoru pri slávnostnom 

otvorení.

Stránku čaká redizajn

V kultúrnych domoch sa už 
tancuje a spieva kultúrnejšie.Do kultúrnych 

domov vnášame 
kultúru
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SPRAVODAJSTVO

Hodžova fara 
vyzerá dôstojnejšie
Radnica na nej urobila nevyhnutné 

opravy, zrekonštruovali fasádu z  južnej 
strany, opravili sokel a komín, ktorý bol 
v havarijnom stave. Celkovo stáli opravy 
vyše 6 000 eur. Pri realizácii bola mestu 
nápomocná aj evanjelická cirkev

 -red-

Členovia Základnej organizácie Slo-
venského zväzu protifašistických bojov-
níkov v Liptovskom Mikuláši navštívili 
Levoču. V rámci poznávacieho zájazdu 
po stopách 4. československej brigády si 
pripomenuli vznik brigády, navštívili vy-
novené kasárenské priestory, v ktorých 
sa dnes nachádzajú vzdelávacie inštitú-
cie a na miestnom cintoríne si uctili pa-
miatku generála Kunu, rodáka z Vrbice. 
Ako veliteľ brigády sa podieľal aktívne 
na záverečných bojoch pri oslobodení 
nášho mesta v marci a apríli 1945. Pri 
návrate navštívili nemecký vojenský cin-
torín vo Važci.

 Info spracoval: Ján Martinko

Seniori oslávili 35. výročie vzniku svojho 
klubu na Vajanského ulici. Dnešný Klub 
seniorov 1 vznikol v roku 1981 ako prvý 
klub dôchodcov v meste a aj dnes celoroč-
ne pracuje a organizuje pre svojich členov 
podujatia.  Členovia najstaršieho klubu po-
máhali svojimi skúsenosťami pri zakladaní 
nových klubov. „Existencia klubu bola pod-

mienená vždy postojom primátorov mesta 
a zodpovedných pracovníčok z mestského 
úradu. Za ochotu brať nás na vedomie a 
podporovať nás v ďalšej činnosti im patrí 
veľké ďakujem,“ povedal dlhoročný bývalý 
vedúci klubu Ján Kováč.

 -red-

Klub seniorov 1 oslávil výročie

UMELCI V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI POZOR! 
OTVORENÉ JAVISKO! 

OPEN STAGE PRÁVE PRE TEBA

O
/2

01
6/

07
/0
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Máš kapelu, divadlo, prípadne iný umelecký projekt, s ktorým by si sa rád prezentoval na 
verejnosti? Tak práve pre Teba je pripravený OPEN STAGE počas Kultúrneho leta v cen-
tre Liptovského Mikuláša. Poskytneme Ti zastrešené pódium, zvuk, svetlo a priestor na 
vystúpenie. Stačí poslať info o projekte, prípadne nahrávku na kulturaklm@gmail.com 
s predmetom mailu OPEN STAGE a budeš môcť dokázať, že tie hodiny cvičenia a skúša-

nia neboli zbytočné!

*****Open stage - každý štvrtok v mesiaci júl / august*****
Viac info na: kulturaklm@gmail.com alebo na tel. 0915 859 596
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SPRAVODAJSTVO

Tisícky kilometrov najazdili počas mája 
účastníci celoslovenskej kampane Do práce 
na bicykli. Mikulášania, ktorí sa zapojili do 
projektu v rámci nášho mesta, by na bicykli 
v počte najazdených kilometrov (9411 km) 
zašli až do Číny či juhovýchodnej Ázie.

Za Liptovský Mikuláš sa v  najazdených 
kilometroch (619 km) umiestnil ako jed-
notlivec na prvom mieste Peter Veselovský, 
informatik z  tunajšieho mestského úradu. 
„Jazdím na bicykli pravidelne kvôli kon-
dičke a  dobrému pocitu, v  rámci projektu 
som však chcel prispieť aj k  propagácii 
zdravšieho životného štýlu a zníženiu emi-

sií v ovzduší,“ povedal Veselovský, ktorý ne-
vynechal posledné tri ročníky kampane.

Do projektu sa zapojil aj primátor Ján Bl-
cháč, ktorý jazdil do práce aj z nej na bicykli 
práve preto, aby mal bližší kontakt s obyva-
teľmi. „Keď som za oknom auta v premávke, 
ľudia ma nevedia zastaviť, povedať mi, čo 
potrebujú, takto som si našiel spôsob, ako 
sa im priblížiť. Na bicykli viem zájsť aj do 
bočných uličiek, popozerať sa, aký naprí-
klad je stav chodníkov či nepokosená trá-
va a dať hneď pokyny Verejnoprospešným 
službám. Tento spôsob dopravy využívam 
práve preto aj po ukončení projektu, keď sa 

neponáhľam na rokovanie, kde musím mať 
oblečený oblek,“ priblížil primátor.

V našom meste sa do národného projek-
tu zapojilo 15 tímov, najviac tímov z jednej 
firmy tvorili zamestnanci mestského úradu. 
V  počte jázd na celý tím (152 jázd) získal 
prvé miesto v  Mikuláši tím zamestnancov 
z firmy CD Profil, v kategórii počet jázd na 
jednotlivca zvíťazil Ján Smerčiak z  tímu 
Priatelia (44 jázd). V  počte kilometrov za 
celý tím to boli príslušníci štátnej polície 
v L. Mikuláši (1390,80 km).

 -lm-

 Na Rázusovie Vrbici 
odovzdali Cenu primátora 

Zdenke Matějkovej.

Na tradičnej prehliadke poézie a  pró-
zy slovenských autorov prednieslo texty 
takmer 60 nádejných mladých talentov. 
Už 22. ročník Rázusovie Vrbice bol tento 
rok výnimočný aj pre známu liptovskú re-
citátorku, významnú kultúrnu pracovníčku 
a predovšetkým dámu, ktorá stála pri zrode 
okresnej prehliadky liptovských básnikov 

a  spisovateľov  – Zdenku Matějkovú. Cenu 
primátora mesta Liptovský Mikuláš jej pri 
príležitosti životného jubilea odovzdal na 
návrh Liptovského kultúrneho strediska 
primátor Ján Blcháč.

Rázusovie Vrbica je aj prehliadkou literár-
nej tvorby samotných detí Liptova a tento 
rok svoju tvorbu prišlo prezentovať 36 lite-

rárnych talentov. Cenu Martina Rázusa zís-
kala Sylvia Gulašová, žiačka Základnej školy 
Jozefa Dekréta Matejovie v  Liptovskom 
Hrádku. Odborným garantom prehliadky 
je Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - 
Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.

 -red-

Na Rázusovie 
Vrbici udelili Cenu 
primátora

Mikulášania, ktorí jazdili celý máj do práce na bicykli.

Na bicykli by zašli až do Číny
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V piatky budú prehliadky bezplatné 
Informačné centrum tiež počas celého 

leta pripravilo bezplatné prehliadky na 
tému Prvenstvá mikulášskeho turizmu. 
Uskutočnia sa každý piatok v mesiacoch 
júl a august. Sprievodcovia podávajú vý-
klad v slovenčine a angličtine. K  prven-
stvám vydalo centrum aj informačný le-
ták. Dozviete sa napríklad, že prvé lyže sa 
v meste objavili už v roku 1888, že v roku 
1919 sa tu etabloval prvý slovenský turis-
tický spolok. V ponuke je výnimočne ten-
to rok aj prehliadková trasa s názvom 730 
rokov Liptovského Mikuláša, ktorou mesto 
prezentuje prierez najvýznamnejších his-
torických medzníkov v  priebehu storočí 
pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej 
zmienky o  meste. Replika tejto starodáv-
nej listiny je umiestnená pred kostolom Sv. 
Mikuláša. Mimo piatkových si turisti môžu 
objednať aj iné termíny prehliadok, ktoré 
sú spoplatnené. „V  ponuke máme ďalších 
šesť tematických prehliadkových trás pl-
ných zaujímavostí,“ uviedla riaditeľka cen-
tra Jana Piatková. 

Obzrite si medvedí brloh
V lete 2016 je po prvý raz znovuotvorené 

Slovenské múzeum ochrany prírody a  jas-
kyniarstva po rozsiahlej rekonštrukcii, vďa-
ka ktorej sa stalo najmodernejším múzeom 
Slovenska. „Pripravili sme nielen mnohé zá-
žitkové atrakcie, kedy si návštevníci môžu 
nájsť skamenelinu, zaliezť do medvedieho 
brloha či prejsť plazivku jaskyne, ale aj pre-
zrieť si vzácne exponáty ako je praveká kul-
tová maska, záhadné kalcity z doby ľadovej 
či kostra jaskynného leva“ uviedla riaditeľka 
múzea Dana Šubová. Informačné centrum 
na letnú sezónu pripravilo aj informačný le-
ták o najstaršej stavebnej pamiatke v meste 
– kostole sv. Mikuláša. Do bohatej ponuky 

centra načriete osobne na Námestí mieru 1 
alebo prostredníctvom stránky mikulas.sk.

Dráb, groše a zvuky verklíka
S  inováciami prichádza aj Múzeum Jan-

ka Kráľa. Do múzea, pred ktorým bude 
stáť šibenica, bude návštevníkov pozývať 
dráb. „V Mikulášskej mučiarni si budú môcť 
záujemcovia vlastnoručne vyraziť Jáno-
šíkov groš alebo  si urobiť fotografiu ako 
skutočný Jánošík na miestach, kde pred 
viac ako tristo rokmi súdili legendárneho 
zbojníckeho kapitána. Atmosféru letných 
dní pred  múzeom spestria tóny verklíka,“ 
vymenováva atrakcie Jaroslav Hric, riaditeľ 
mestského múzea.

Mikulášske leto naplnia podujatiami
Celým letom sa bude niesť bohatý kul-

túrny program Mikulášskeho leta s  jeho 
hudobnými stredami pri fontáne Metamor-
fózy, premietaním pod holým nebom, vo 
štvrtky sa prezentujú začínajúci umelci na 
otvorenom javisku, pre víkendy je príznač-
ná najmä hudba a  spev. Aj toto leto bude 

mesto  pulzovať vychytenou Street music 
night (noc plná hudby a  tanca, 22. júla), 
zabaví vás Liptov fest (festival zábavy, jedla 
a  zážitkov, 23. júla), záhrada Múzea Janka 
Kráľa sa 15. júla zmení na retrotančiareň. 
Tieto a  mnohé ďalšie atraktívne podujatia 
sú zverejnené aj v  kalendári podujatí na 
webe mesta. 

S aplikáciou v mobile sa nestratíte
Mesto v spolupráci s Informačným cen-

trom prišlo aj s novinkou pre mobilochtivú 
generáciu. Ide o bezplatnú turistickú apli-
káciu Liptovský Mikuláš. Užívatelia mobil-
ných technológií v nej pomocou jednodu-
chej navigácie nájdu ponuku 11 najväčších 
atraktivít historického centra, audiosprie-
vodcu v kostole sv. Mikuláša, prehliadkové 
trasy mestom, kalendár podujatí, programy 
na mieru, ubytovacie a stravovacie zaria-
denia, interaktívne mapy a ďalšie praktické 
informácie. Aplikáciu je možné si stiah-
nuť od 1. júla na stránke www.mikulas.sk/
turisticka-aplikacia. 

 Ján Sokolský

SPRAVODAJSTVO

Dôvodov na  pobyt v  meste 
uprostred nádhernej liptovskej prí-
rody je celé množstvo. Za všetky vy-
beráme tie najzaujímavejšie, ktoré 
vás potešia, obohatia a vytvoria spo-
mienky. Centrum Liptova totiž čaká 
rušné leto, ktoré miestna radnica 
využije na organizovanie podujatí, 
prilákanie turistov a  oživenie histo-
rického centra mesta. Tak to bolo aj 
počas uplynulých Stoličných dní, keď 
do ulíc vyšiel aj primátor Ján Blcháč 
a s klaunom a artistami zabavil náv-
števníkov. Liptovský Mikuláš robí 
všetko preto, aby sa v ňom obyvate-
lia aj návštevníci cítili spokojne. Je si 
z čoho vyberať. 

Liptovský Mikuláš 
sa počas leta oplatí 
navštíviť 
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MIKULÁŠSKE LETO
JÚL

MIKULÁŠSKE LETOMIKULÁŠSKE LETO
PIATOK

1.7.
12.00   

71. FIM RALLY 2016 LIPTOV SLOVAKIA 
71. ročník celosvetového podujatia FIM Rally 2016, prvý krát zorgani-
zované na Slovensku. 
Námestie osloboditeľov

STREDA

6.7. 
16.30

HUDOBNÁ STREDA PRI FONTÁNE
Maj. Dur - gitarové duo z Liptovského Mikuláša.
Fontána Metamorózy

STREDA

6.7. 
21.15

LETNÉ KINO V ZÁHRADE
Mad Max – Zbesilá cesta (Mad Max. Fury Road) 
Sci-Fi/akčný/dobrodružný/thriller Austrália/USA, 2015, 120 min.
Záhrada Múzea Janka Kráľa

PIATOK

8.7. 
19.30

KONCERT PRE NÁDEJ 
Vystúpenie nevidiaceho speváka Maroša Banga a jeho hosťa.
Námestie osloboditeľov

SOBOTA

9.7.
19.30

DYCHOVÝ ORCHESTER MESTA GALANTA
Dychovka z partnerského mesta Galanta. Koncert kapely zloženej 
z oddaných mladých ľudí, ktorí považujú hudbu a zachovanie tradí-
cie dychovej hudby za spôsob života.
Námestie osloboditeľov

NEDEĽA

10.7. 
16.30

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA 
Divadlo ODIVO Rozprávka divočiny, o radosti z vystrájania pre deti, 
ale aj dospelých. 
Námestie osloboditeľov

STREDA

13.7. 
16.30

HUDOBNÁ STREDA PRI FONTÁNE
Art Septet Nicolaus - najväčšie svetové evegreeny v podaní salónne-
ho orchestra z Liptovského Mikuláša.
Fontána Metamorózy

OD 13.7.2016 
DO10.8.2016  

17.00

VLADIMÍR ŽELEZNÝ: SVET, KTORÝ MAL ZMIZNÚŤ
Vernisáž výstavy fotogra� í z chasidského prostredia s hudobným 
vystúpením Karin Sarkisjan.
Synagóga

STREDA

13.7. 
21.15

LETNÉ KINO V ZÁHRADE
Teória všetkého (The Theory of Everything) 
Životopisný/romantický/dráma Veľká Británia, 2014, 123 min.
Záhrada Múzea Janka Kráľa

ŠTVRTOK

14.7. 
19.30

OPEN STAGE
Námestie osloboditeľov 

PIATOK

15.7. 
13.00

KAVIAREŇ POD HOLÝM NEBOM
Osviežujúce nápoje širokého sortimentu pre dospelých, mládež aj deti.
Námestie osloboditeľov

PIATOK

15.7. 
19.30

BARMANSKÁ SHOW
Ukážka barmanského umenia, miešanie alko a nealko koktailov.
Námestie osloboditeľov

PIATOK

15.7. 
21.00

RETROTANČIAREŇ 2016
Retro hudobno-tanečné podujatie.
Záhrada Múzea Janka Kráľa

SOBOTA

16.7. 
19.30

MASSRIOT
Vystúpenie rockovej skupiny so spevákom Robom Šimkom.
Námestie osloboditeľov

NEDEĽA

17.7.
19.30

SLOVAK TANGO 
Mladí študovaní hudobníci, ktorí sa zameriavajú na interpretáciu 
slovenskej populárnej piesne 30.-50. rokov XX. storočia.
Námestie osloboditeľov

STREDA

20.7. 
16.30

HUDOBNÁ STREDA PRI FONTÁNE
Janko Majerčík - domáci vynikajúci pesničkár a gitarista.
Fontána Metamorózy

STREDA

20.7. 
21.15

LETNÉ KINO V ZÁHRADE
Everest 
Dobrodružný/thriller. Veľká Británia / USA / Island, 2015, 121 min.
Záhrada Múzea Janka Kráľa

ŠTVRTOK
21.7. 
19.30

OPEN STAGE
Rasdalman - folkrockový súbor z Popradu.
Námestie osloboditeľov

PIATOK
22.7.

 17.00 

ZDENĚK HLADÍK (CZ): HRA NA SITÁR
Hudobný projekt na rozhraní koncertu, meditácie a muziko-
terapie.
Synagóga

PIATOK
22.7.
19.30

STREET MUSIC NIGHT 
Noc plná hudby a tanca - Karpatské chrbáty Funky Emotion, 
DJ Publik.
Námestie osloboditeľov 

SOBOTA
23.7. 
10.00

LIPTOV FEST 
Na jednom mieste si vyskúšate atrakcie regiónu, jeho chute 
a zabaví vás pútavý program.
Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka

SOBOTA
23.7.
13.00

PALÚČANSKÝ DEŇ 
Deň plný zábavy, športu, jedla, remesiel a pohody.
Futbalový štadión v Palúdzke

SOBOTA
23.7.
20.30

NIGHT RUN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 2016
Nočný beh mestom, www.123athlon.sk
Námestie osloboditeľov

NEDEĽA
24.7. 
19.30

RK JAZZ BAND 
Ružomberský Jazz band a jeho jedinečné prevedenie taneč-
ných swingových aj džezových skladieb.
Námestie osloboditeľov

PONDELOK
25.7.
17.00

HORA RISHONIM JERUSALEM
Hudobno-tanečné vystúpenie folklórneho súboru z Izraela.
Synagóga

PONDELOK
25.7. 
21.30

BAŽANT KINEMATOGRAF 
Wilsonov
Kriminálna komédia. Česko / Slovensko, 2015, 115 min.
Námestie osloboditeľov

UTOROK
26.7. 
21.30

BAŽANT KINEMATOGRAF 
Eva 
Nová dráma Slovensko / Česko, 2015, 106 min.
Námestie osloboditeľov 

STREDA
27.7. 
21.30

BAŽANT KINEMATOGRAF
Kobry a užovky 
Komédiálna dráma. Česko, 2015, 111 min.
Námestie osloboditeľov

ŠTVRTOK
28.7. 
21.30

BAŽANT KINEMATOGRAF 
Stratení v Mníchove 
Komédia / dráma / psychologický  Česko, 2015, 105 min.
Námestie osloboditeľov

PIATOK
29.7. 
17.00

POZVÁNKA NA FESTIVAL
11. ročník medzinárodného festivalu LIPTOVSKÉ DNI MATKY 
Liptovské Sliače.
Námestie osloboditeľov

PIATOK
29.7. 
19.30

MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL 
Cotatcha orchestra - mladý Big band.
Námestie osloboditeľov

PIATOK
29.7. 
21.00

MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL 
www.mjf.sk
Route 66

SOBOTA
30.7. 
16.00

UMELECKÉ JEDNOHUBKY 
Mozaika umenia a umelcov, ktorí sa budú prezentovať na rôz-
nych miestach pešej zóny.
Centrálna pešia zóna

SOBOTA
30.7. 
19.30

MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL 
www.mjf.sk
Route 66

NEDEĽA
31.7. 
16.30

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA
ZLÝ KRÁĽ  - interaktívna rozprávka pre deti v podaní míma 
Miroslava Kasprzyka.
Námestie osloboditeľov

NEDEĽA
31.7. 
19.30

MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL
www.mjf.sk
Route 66

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA STARÝCH POHĽADNICIACH
Výstava historických pohľadníc zo zbierok múzea, 
pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš.

výstavná sieň Múzea Janka Kráľa
8.6.2016– 21.8.2016
Po - Ne: 10.00 - 17.00 h

SPRIEVODCOVSKÁ SLUŽBA
 Prvenstvá mikulášskeho turizmu, prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti a súčasnosti.

pred Informačným centrom
1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., o 16.00 h
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odborníčka v starostlivosti o zeleň z Ve-
rejnoprospešných služieb Zuzana Streitová 
pripravila koncepciu zelene v  historickom 
jadre mesta. Vyplýva z  nej potreba ore-
zania stromov v  centre aj nová starostli-
vosť o  trávniky. „Hodnotím stav zelene zo 
zdravotného, dendrologického hľadiska 
a  vhodnosti druhového zloženia. Navr-

hujem tiež postup údržby drevín, krov 
a trávnikov. Vychádzam z dendrologického 
prieskumu a inventarizácie drevín,“ uviedla. 
Z  konceptu vyplývajú najzásadnejšie od-
porúčania ako napríklad potreba orezania 
stromov v blízkosti Župného domu. „V naj-
bližšom čase zrealizujeme rekonštrukciu 
trávnika pred vstupom do Župného domu 

či orezávanie stromov a kríkov na Námestí 
osloboditeľov,“ dodala Streitová. Koncepcia 
poslúži aj ako podklad pri tvorbe rozpočtu 
mesta a nasmerovanie prípadných investí-
cií z  eurofondov, aby boli financie využité 
efektívne.

 -red-

V procese uzatvárania skládky tuhého komunálneho odpadu vo 
Veternej Porube v roku 2014 nastali viaceré pochybenia. Vyplýva to 
zo zistení hlavnej kontrolórky, ktorá preverila postupy jej uzatvára-
nia a v správe pre mestské zastupiteľstvo predložila až 14 nedostat-
kov. Skládka mala byť uzatvorená podľa projektovej dokumentácie. 
V  procese uzatvárania skládky je potrebné vrstvenie materiálov, 
zabudovanie tesniacich a drenážnych vrstiev a  navážanie ílu, aby 
povrchová voda nepresakovala do uloženého komunálneho od-
padu. „Môžeme predpokladať, že hrúbka jednotlivých vrstiev či 
použitý materiál nespĺňajú normy. Je vysoko pravdepodobné, že 
povrchové vody sa cez skládku dostávajú až do podložia,“ nazna-
čil ekologický dosah viceprimátor Ján Bonko. Situáciou sa zaoberal 
mestský parlament po našej uzávierke, preto vás o ďalších krokoch 
ešte budeme informovať. Stav zrejme preverí aj inšpekcia životné-
ho prostredia a Úrad pre verejné obstarávanie.

 -red-

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní Zadania 
„Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
Mesto Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení podľa §-u 4 ods. 3 písm. j/ v znení ne-
skorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskor-

ších predpisov podľa §-u 20

predkladá ZADANIE 
„Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“ 

za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Účelom obstarávania územného plánu zóny Ploštín je potreba 
získania záväzného územno-plánovacieho dokumentu, ktorý 
bude podrobnejšie stanovovať zásady a  regulatívy priestoro-
vého usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb 
a  verejného dopravného a  technického vybavenia územia pri 
rešpektovaní zásad ochrany prírody a  ochrany a  tvorby život-
ného prostredia. Spracovateľom Zadania „Územný plán zóny 
Ploštín, Liptovský Mikuláš je Ing. arch. Miloš Dzúr, Liptovský 
Mikuláš v  spolupráci s  mestom Liptovský Mikuláš. Riešeným 
územím je vymedzené územie v  katastrálnom území Ploštín. 
Zadanie obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť 
v územnom pláne zóny a požiadavky na formu, rozsah a obsah 

jeho spracovania.

Komplexný textový materiál Zadania „Územný plán zóny 
Ploštín, Liptovský Mikuláš“ je zverejnený na internete 
www.mikulas.sk a k nahliadnutiu je na útvare hlavného archi-

tekta, na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 6.júla 2016 
písomne na adresu:

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Lip-
tovský Mikuláš. Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty 

sa neprihliada.

Kontrolórka našla nedostatky pri 
uzatváraní skládky v minulosti

O
/2

01
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07
/0
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Pripravujeme 
rekonštrukciu 
trávnika pred 
Župným domom
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Poslanci na neplánovanom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva schválili záväz-
né nariadenie o nakladaní s komunálnymi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta. Počas zákonom vyhradenej lehoty 
k  nariadeniu na radnici nezaznamenali je-
dinú pripomienku. Jeho tvorcovia reflekto-
vali legislatívne zmeny, podobné materiály 
z  dielne Združenia miest a  obcí či iných 
samospráv. Oproti pôvodnému nariadeniu 
po novom zavádza množstvový zber drob-
ného stavebného odpadu na zbernom 
dvore v  Okoličnom. V  mestských častiach 
Iľanovo, Ploštín, Bodice a Demänová majú 
pôvodcovia odpadov zabezpečiť kontajne-
ry na odpad tak, aby k  nim nemal prístup 
medveď. Mesto chce znížiť množstvo ko-
munálneho odpadu produkovaného na 
jeho území kompostovaním biologicky roz-
ložiteľného odpadu zo záhrad priamo pri 

rodinných domoch a kuchynského odpadu 
v  školských zariadeniach. Taktiež chceme 
triediť aj znečistené plasty v triediacej hale, 
lisovať ich a následne odovzdávať na ener-
getické zhodnotenie.

Určili sa aj platby za drobný stavebný 
odpad

Za drobný stavebný odpad budeme po 
novom platiť zvlášť. Určuje to zákon, kto-
rému mesto prispôsobilo aj spomínané 
všeobecne záväzné nariadenie. Doposiaľ 
boli poplatky za vývoz drobného staveb-
ného odpadu zahrnuté do platieb za odvoz 
tuhého komunálneho odpadu.

„Túto zmenu nariadil zákon o odpadoch 
a  zároveň zákon o  miestnych daniach 
a  miestnom poplatku za komunálne od-
pady a  drobné stavebné odpady. V  naria-
dení mesta nie je premietnutý, ale vyplýva 

priamo zo zákona vo výške spodnej hrani-
ce poplatku,“ vysvetlila Anežka Makovická 
z oddelenia miestnych daní a poplatkov na 
Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

Mikulášania môžu drobné stavebné od-
pady priviezť do zberného dvora na Okoli-
čianskej ulici, kde majú Verejnoprospešné 
služby mesta Liptovský Mikuláš ciachovanú 
váhu. „Zberný dvor na Podtatranského to-
uto váhou nedisponuje, preto tu stavebný 
odpad neberieme,“ informoval riaditeľ VPS 
Dušan Grešo. Zamestnanec VPS odpad 
odváži, vystaví vážny lístok a ten je podkla-
dom pre určenie poplatku za uloženie od-
padu. Všeobecne záväzné nariadenie určilo 
aj zákaz ukladať tento odpad do zberných 
nádob na zmesový komunálny odpad či na 
verejné priestranstvo, na čo budú dohliadať 
aj príslušníci mestskej polície. V prípade ne-
dodržania zákazu v nariadení hrozí pokuta.

Poplatok za drobný stavebný odpad je 
0,015 eur na kilogram (15 eur na tonu).

 -lm-

Nové nariadenie reflektuje zmeny v legislatíve

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mesto podpísalo zmluvu s firmou Recyk-
logroup. Znamená to, že tento podnik bude 
radnici platiť za odber a nakladanie s recyk-
lovaným odpadom. Recyklogroup bude 
z  Liptovského Mikuláša odoberať papier, 
plasty, sklo a kovy. Zmluva bola podpísaná 
na kalendárny rok. Spoločnosť je v  systé-
me organizácií zodpovednosti výrobcov 
(OZV). Zakladajú si ju producenti vyhrade-
ných výrobkov. Výrobcovia sú zodpovední 
za nakladanie s  odpadmi vo vlastnej réžii 
alebo kolektívne prostredníctvom organi-
zácie zodpovednosti. Musí mať podpísanú 

zmluvu aj s Verejnoprospešnými službami. 
Mestu bude hradiť náklady na zber, pre-
pravu, recykláciu a zhodnocovanie obalov. 
Organizácia je zo zákona povinné urobiť 
propagáciu a kampaň recyklácii. „Pre nás je 
podstatné, aby ľudia do nádob na triedený 
odpad ukladali správne komodity. Preto-
že ak by podiel nesprávne separovaných 
komodít presiahol polovicu, organizácia 
nám zníži platby,“ podotkla Mária Lošonská 
z mestského úradu. Podrobnosti o komodi-
tách, ktoré patria do jednotlivých separač-
ných nádob sme vám priniesli v  júnovom 

vydaní mesačníka Mikuláš.
Pripomíname, že recyklácia je proces 

opätovného využitia už niekedy použitých 
materiálov a  produktov. Recyklácia zabra-
ňuje plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu 
surových prírodných materiálov, redukuje 
množstvo spotrebovanej energie pri výro-
be nových produktov a  znižuje množstvo 
skládkovaného odpadu. Ďalšie informácie 
o  separovaní nájdete aj na stránke www.
separovanyzber.sk.

 -red-

Pozor na správnu separáciu, o odpady sa 
starajú organizácie zodpovednosti výrobcov

So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k
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Bolo to presne pred 730 rokmi. Vte-
dy Mikuláš a  Ondrej, synovia českého 
rytiera Serafína, ktorí slúžili vo vojsku 
uhorského kráľa Ladislava  IV., využili 
prítomnosť panovníka v blízkosti Lipto-
va a spolu so svojím príbuzným Bohumí-
rom a  jeho synmi ho požiadali o  pový-
šenie do šľachtického stavu. Ladislav IV. 
ocenil ich vojenské zásluhy a žiadosti vy-
hovel. Mikulášovi a  Ondrejovi zároveň 
potvrdil dedičné vlastníctvo území Svä-
tého Mikuláša, Svätého Petra a  Ondra-
šovej. Listinu, ktorá písomne potvrdzuje 
tieto skutočnosti, vyhotovila kráľovská 
kancelária na hrade Spiš v stredu 8. mája 
1286. V tomto dokumente, vystavenom 
i  pre predkov šľachtického rodu Pon-
grácovcov, nachádzame prvú písomnú 
zmienku o  dnešnom 
meste Liptovský  
Mikuláš.

Mikuláš mal vtedy už podobu dedin-
ského sídla s  ustáleným chotárom, s  jed-
nou-dvomi kúriami a  približne desiatkou 
poddanských domov, bola však pred ním 
ešte dlhá a kľukatá – presne sedemsto tri-
dsaťročná cesta, ktorá ho priviedla až do 
dnešných dní.

Liptovský Mikuláš sa formoval postupne 
z farskej usadlosti, ktorá tu vznikla s výstav-
bou dnešnej stredovekej dominanty mes-
ta – Kostola sv. Mikuláša. Ten je s dejinami 
mesta spojený priam osudovo. Veď je nie-
len ich najstarším svedkom a  prvopočiat-
kom – meno duchovného patróna kostola 
bolo zároveň stáročia totožné s  názvom 
sídliska.

Mikuláš sa začal definitívne rozvíjať ako 
stredoveké mestečko od polovice 14. sto-
ročia, keď vďaka Pongrácovcom získal prá-
vo trhu. Jeho hospodársky a  urbanistický 
rozmach v  nasledujúcich desaťročiach 
podporila i  ďalšia výsada  – právo výroč-
ných trhov (jarmokov), ktorú mu v  roku 
1424 udelil kráľ Žigmund.

Rýchlo napredujúce mestečko postup-
ne dorástlo do podoby administratívneho 

sídla Liptovskej stolice a  tým i  v  politické 
centrum Liptova. Stoličné zasadania sa 
v Svätom Mikuláši pravidelne konali už od 
polovice 17. storočia, svoje stále sídlo tu 
však župa mala až od roku 1712, keď bol 
pre tieto účely zakúpený jeden z meštian-
skych domov na mikulášskom námestí, 
dnes známy ako prvý stoličný dom. Bolo 
to presne rok predtým, ako bol v  Mikuláši 
pred stoličný súd postavený legendárny 
zbojnícky kapitán Juraj Jánošík.

Príchod 18. storočia do Mikuláša priniesol 
aj zmenu v náboženskom a národnostnom 
zložení obyvateľstva. Okolo roku 1720 totiž 
do mesta prichádzajú prvé židovské rodiny 
a od tohto letopočtu až do príchodu druhej 
svetovej vojny bolo charakteristickou črtou 
každodenného života Mikulášanov tole-
rantné spolunažívanie troch vierovyznaní.

Náboženskú jednoliatosť v  Mikuláši už 
v druhej polovici 16. storočia narušila refor-
mácia. Evanjelici od tých čias nielenže tvorili 
podstatnú časť mikulášskeho obyvateľstva, 
ale zároveň výrazne spoluvytvárali dejiny 
mestečka. A  bola to práve evanjelická in-
teligencia, vďaka ktorej sa Mikuláš v  prvej 
polovici 19. storočia stal významným cen-
trom slovenského kultúrneho a národného 
života. Zásluhou Gašpara Fejérpataky-Belo-
potockého bola v  Mikuláši otvorená prvá 
verejná knižnica na Slovensku (1829) a jeho 
Divadlo slovanské svätomikulášske (1830) 
položilo základy slovenského ochotnícke-
ho divadelníctva. Hodžova evanjelická fara 
sa v  40. rokoch 19. storočia stala miestom 
stretania popredných osobností štúrovskej 
generácie. V roku 1844 tu založili prvý celo-
národný kultúrno-osvetový spolok Tatrín – 
predchodcu Matice slovenskej. Na jeho 
pôde boli potom v máji 1848 sformulované 
Žiadosti slovenského národa – prvý politic-
ký program Slovákov.

Popri bohatom národno-kultúrnom ži-
vote však mesto napredovalo i  v  hospo-
dárskej oblasti. Garbiarske dielne tunajších 
remeselníkov sa postupne menili na ma-
nufaktúry a napokon na moderné kožiarske 
fabriky. Ich zásluhou sa Mikuláš na prelome 
19. a  20. storočia zaradil medzi významné 
strediská kožiarskej výroby v rámci vtedaj-
šieho Uhorska.

S rozvojom priemyslu sa postupne i v Mi-
kuláši formovala nová sociálna vrstva oby-
vateľstva – robotníctvo. Dala o sebe vedieť 
už 1. mája 1890, keď mikulášski garbiarski 
robotníci jednotne vystúpili za zlepšenie 

svojich pracovných podmienok. Ešte pa-
mätnejšie sa stalo prvomájové zhromažde-
nie v roku 1918, ktoré na nádvorí liptovsko-
mikulášskeho Čierneho orla zorganizovala 
sociálnodemokratická strana. Jeho účastní-
ci sa prvýkrát na Slovensku verejne vyslovili 
za spoločný štát Čechov a Slovákov.

Na prelome 19. a 20. storočia sa zároveň 
začal proces územného rozmachu Liptov-
ského Svätého Mikuláša. V roku 1894 pohl-
til svoje predmestia – Nižný Hušták na zá-
pade i Vyšný Hušták na východe – a tridsať 
rokov neskôr sa jeho súčasťou stala i staro-
bylá Vrbica. V  druhej polovici 20. storočia 
bolo k mestu pričlenených ďalších jedenásť 
obcí, medzi nimi i Okoličné, Palúdzka a On-
drašová.

20. storočie prinieslo mestu politické, eko-
nomické i  demografické premeny a  v  roku 
1952 aj zmenu názvu. Nieslo sa v  znamení 
rozvoja, ale aj vojnového ničenia a  neslo-
body. Mierové roky priniesli industrializáciu 
a rozsiahlu výstavbu mesta. Počet obyvate-
ľov sa strojnásobil. Ľudia sa sem prisťahovali 
za prácou do nových fabrík a úradov. V 70. 
rokoch 20. storočia tu našli nový domov 
obyvatelia z  okolitých dedín, ktoré zatopili 
vody Liptovskej Mary. Staré ulice nahradili 
panelové sídliská, rozšírili sa štvrte rodin-
ných domov, pribudli nové školy, kultúrne 
inštitúcie, športoviská…

Mikuláš sa tak stáročiami sformoval až do 
dnešnej podoby hospodárskeho, adminis-
tratívneho, kultúrneho i turistického centra 
stredného a horného Liptova.

 Zuzana Nemcová, Múzeum Janka Kráľa

KULTÚRA

Liptovský Mikuláš 
– od prvej písomnej 
zmienky po súčasnosť

Listina uhorského kráľa Ladislava IV. z 8. mája 1286, v ktorej sa nachádza vôbec prvá písomná 
zmienka o Liptovskom Mikuláši. Originál listiny sa nachádza v krajinskom archíve v Budapešti.

Pečať mestečka Svätý Mikuláš s vyobraze-
ním kresťanského svätca – biskupa Mikuláša. 
Mikulášski richtári ju používali na potvrdzo-
vanie listín prinajmenšom od 15. storočia. 
Najstaršie zachované pečatidlo mestečka po-
chádza zo začiatku 17. storočia a  nachádza 
sa v zbierkach mestského Múzea Janka Kráľa. 

Kostol sv. Mikuláša bol pôvodne postavený 
pre obyvateľov piatich blízkych dedín. Sám 
však napokon položil základy nového síd-
la – dnešného Liptovského Mikuláša. Na ko-
lorovanej pohľadnici z roku 1919, zo zbierok 
Múzea Janka Kráľa.
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Aj keď je uplynulá futbalová sezóna už 
minulosťou, na ihrisku v Liptovskej Ondra-
šovej futbalová vrava pokračuje naďalej. 
Aj počas letnej prestávky a prázdnin môžu 
všetky deti od 6 do 14 rokov celé leto opäť 
prázdninovať s  futbalom. Už od 21. júna 
totiž prebieha II. ročník zaujímavého pro-
jektu s názvom „Futbalové leto v Liptovskej 
Ondrašovej“. Tento projekt je pripravova-
ný pre všetky žiacke vekové kategórie tak, 
aby bolo deťom cez prázdniny umožnené 
pohybom, pri naháňaní futbalovej lopty, 
zmysluplne vyplniť voľný čas.

„Nadväzujeme na vlaňajší úvodný ročník, 
ktorý bol veľmi úspešný a  mali sme naň 
množstvo pozitívnych ohlasov. Tento pro-
jekt sa netýka len našich žiakov, ktorí u nás 

už aktívne hrávajú, ale ponúkame ho celej 
širokej verejnosti. Zúčastniť sa môžu všetci 
záujemcovia, ktorí majú radi futbal, tí ktorí 
by ešte len chceli začať, ale samozrejme aj 
takí, čo futbal už hrať vedia a chcú sa ešte 
zdokonaliť,“ priblížil koordinátor projektu 
a tréner Pavol Demenčík. Zapojiť sa do toh-
to projektu je úplne jednoduché. Postačia 
kopačky, bežný športový odev a  hlavne 
chuť. „Ostatné materiálno-technické zabez-
pečenie, lopty a ďalšie tréningové pomôcky 
sú v klube na veľmi slušnej úrovni,“ priblížil 
Demenčík a pokračoval: „Žiaci sú rozdelení 
do troch vekových kategórií - na prípravku, 
mladších žiakov a starších žiakov. V  tomto 
ročníku by sme chceli navyše vytvoriť sa-
mostatnú kategóriu pre brankárov. Usilov-

ne na tom pracujeme, ale či sa nám tento 
zámer aj podarí, to zatiaľ nevieme s určitos-
ťou sľúbiť“.

Do projektu sa môžu mladí záujemco-
via zapojiť počas celého jeho trvania, a  to 
bezplatne. Tréningy bývajú pravidelne 
každý týždeň, vždy v  utorok, stredu a  pia-
tok o  16.30 hod. na futbalovom ihrisku 
v  Liptovskej Ondrašovej. Tréningový pro-
ces vedú kvalifikovaní tréneri s  trénerskou 
licenciou.

Bližšie informácie získate aj na:
Tel: 0907 497 673,
e-mail: trenerziacilo@gmail.com
alebo www.skondrasova.sk
 -red-

Mestskí poslanci väčšinovo schválili na-
výšenie ročnej dotácie a rozšírenie jej úče-
lu pre Mestský hokejový klub 32. Zvýšenie 
schválenej dotácie o 30 tisíc eur je určené 
na dofinancovanie nákladov. Pôvodne 
schválený rozpočet na ich pokrytie totiž 
nepostačoval. Náklady súvisia so splnením 
stanovených cieľov v  sezóne 2015/2016, 
to znamená dosiahnutie umiestnenia na 
popredných priečkach prvej hokejovej 
ligy. Zároveň klub dobre reprezentoval aj 
samotný Liptovský Mikuláš. Celkové finan-
covanie MHK, po rozpočtovej zmene, bude 
v  tomto roku v  sume 180  tisíc eur. V  pre-
došlých rokoch dostával klub podporu od 
mesta v  podobe porovnateľných alebo aj 
vyšších dotácií. Primátor podotkol, že bu-
dúcnosť klubu vidí v  budovaní základne 
z  domácich odchovancov. Túto myšlienku 
napĺňa združenie Hokejové talenty.

 -red-

ŠPORT

Schválili zvýšenie 
dotácie pre hokej

Na futbalovom ihrisku v  Kvačanoch sa 
18. júna uskutočnil Deň s Mufuzou (muž-
stvo futbalových zázrakov). Známi herci, 
zabávači, speváci či režiséri si zmerali sily 
so starostami mikulášskeho okresu. Zad-

né dvierka starostom strážil mikulášsky 
primátor Ján Blcháč. O  zábavu a  dobrú 
náladu nebola v tento deň núdza a futbal 
sa nebral príliš vážne.  

 -red-

Prázdninujte 
s futbalom 
v Liptovskej 
Ondrašovej
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OZNAMY

Areál vodného slalomu
O. Cibáka, Liptovský Mikuláš

FESTIVAL DOBREJ ZÁBAVY, 
JEDLA A ZÁŽITKOV

23. júla 2016 doprava zadarmo

Detské divadielko * filmová cestička * zvieratká zo ZOO 
Kontakt * športové a zábavné aktivity * vozenie na voze 
so Zbojníkmi * remeselné dielne * gastronomická show  

hudobné skupiny *  letné kino

Areál vodného slalomu
O. Cibáka, Liptovský Mikuláš

FESTIVAL DOBREJ ZÁBAVY, 
JEDLA A ZÁŽITKOV

23. júla 2016 doprava zadarmo

Detské divadielko * filmová cestička * zvieratká zo ZOO 
Kontakt * športové a zábavné aktivity * vozenie na voze 
so Zbojníkmi * remeselné dielne * gastronomická show  

hudobné skupiny *  letné kino

Občianske združenie „Živé námestie“ Liptovský Mikuláš
a mesto Liptovský Mikuláš

Vás pozývajú 

Partneri podujatia:

piatok 15. júla 2016 

 Živá a reprodukovaná hudba: Mr. Rudi

13.00 – 22.00 h  Kaviareň pod holým nebom 
príjemné posedenie a osvieženie pre veľkých i malých

19.30 – 22.00 h  Barmanská show
ukážka profesionálneho barmanského umenia a zručností

predstavenie o�ciálneho loga 
občianskeho združenia  “Živé námestie”  Liptovský Mikuláš

Námestie

 osloboditeľov

Liptovský Mikuláš
  

MIKULÁŠSKY

JAZZOVÝ
FESTIVAL

B1
logotyp 2015 
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Univerzita tretieho veku je vzdelávacia aktivita Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 
zameraná na ďalšie vzdelávanie ľudí od 45 rokov, ktorá v  akademickom roku 2016/2017 ponúka štúdium: 
� vo všeobecnom ročníku  
v študijných odboroch: 
� Environmentálna výchova, 
� Anglický jazyk pre začiatočníkov, 
� Anglický jazyk pre pokročilých, 
� Počítače a internet pre začiatočníkov, 
� Dejiny umenia, 
� Matematika s ľudskou tvárou 

Nové kurzy v ponuke: 
 
 
 

Informácie o obsahu študijných zameraní a kurzov spolu s aktuálnym cenníkom a prihláškou na štúdium 
nájdete na stránke www.aos.sk/utv v sekciách: aktuality, pripravujeme a dokumenty. 
Kontakt: 
e-mail: u3v@aos.sk; t. číslo: 0960 423 018, 0960 422 506 

pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
Univerzita tretieho veku 

a v kurzoch: 
� Vesmír okolo nás, 
� MS Excel pre mierne pokročilých, 
� Genetika. 
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V májovom vydaní ob-
časníka Mikulášske po-
hľady uverejnil mestský 
poslanec Vincent Kultan 
článok o erbe a logu 
mesta Liptovský Mikuláš. 

Nesprávne ponímanie mestského loga  au-
torom tohto textu, ktorý oficiálne mestské 
logo nazval politickým, spôsobilo v našom 
meste vlnu odoziev obyvateľov. Pýtajú sa 
nás na rozdiel medzi mestským logom a er-
bom a ich správne používanie.

Logo mesta (tzv. mikulášsky balíček ofici-
álne schválený mestským zastupiteľstvom) 
a erb mesta (Mikuláš v modrom erbe) sú lo-
gotypy, ktoré upravuje Dizajn manuál mes-

ta Liptovský Mikuláš. Je to 
oficiálny dokument, ktorý 
je pre zamestnancov mes-
ta tvoriacich rôzne radnič-
né dokumenty a tlačoviny 
záväzný pri používaní loga aj erbu. Podľa 
neho sa erb mesta používa predovšetkým 
na dokumentoch, ktorým má dodať váž-
nosť a pripísať im oficiálnosť, ako sú ofici-
álne listiny o udelení čestného občianstva, 
rozhodnutia orgánov mesta, aj primátor 
používa na reprezentačné účely primátor-
ské listy s erbom. Logo sa zasa používa na 
propagačných materiáloch, bežných tlačo-
vinách, plagátoch, kde sa môže používať 
samostatne bez erbu.

Vitaj na tomto svete…
 

V máji  2016 sa v Liptovskom Miku-
láši narodili::

  Anna Bubisová, Filip Hollý, Emma Di-
voková, Martin Jančuška, Sebastián 
Janičina, Kai Talmor, Karla Mária Do-
liuc, Dávid Brdár, Martin Kupčo, Lea 
Brzová, Laura Plevová, Albína Pištová, 
Eliška Šarafínová, Filip Bučko, Matúš 
Hlavatý, Nicolas Matej Billa, Tomáš 
Majerčík, Natália Balážová, Adam Ci-
bák, Jakub Mirek.

To životy sa ich navždy spojili, 
pre nich už osve v svete miesta niet …

Manželstvo uzavreli:

  Alexander Billa – Petra Balážová, Mgr. 
Juraj Tekel – Júlia Batmendijnová, 
Patrik Kapolka – Patrícia Kúkolová, 
Tomáš Vančo – Miroslava Marková, 
Samuel Šramko – Katarína Kösegio-
vá, Andrew Charles Eklov – Linda 
Majzlíková, Miroslav Zelený – Lucia 
Juríková, Ing. Pavol Belluš – Ing. Mar-
tina Húsková, Rastislav Varga – Jana 
Puziaková, Tomáš Ledecký – Daniela 
Blahutová, Róbert Daubner – Barbo-
ra Dudášová, Tibor Staroň – Katarína 
Petríková, Martin Hladký – Magdalé-
na Ošková, Patrik Fedák – Anna Jurí-
ková, Mgr. Jozef Bartek – Mgr. Jana 
Martauzová, Rastislav Paukovček 
– Linda Hatalová, Richard Števček – 
Ivana Kokiová.

Je taká chvíľa. Skončí sa život,
začne spomienka …

Opustili nás:

  Zuzana Bobulová – 70r., Jiřina Koreni-
cová – 87r., Andrej Šepela – 67r., Emí-
lia Štetinová – 84r., Elena Baranová 
– 73r., Elena Droppová – 84r., Mária 
Fašiangová – 97r., Ján Majdiš – 71r., 
Karol Beran – 87r., Anna Vyšná – 85r., 
Irena Gažová – 89r., Ing. Milan Magura 
– 62r., Ľubomír Michal – 55r., Adam 
Klaučo – 84r., Mária Rumanská – 85r. 
V apríli 2016 nás opustila Mária Gaj-
došová – 62 ročná.

Občiansky servis 
MÁJ 2016

SERVIS

Nájdete nás na facebooku  facebook.com/MestoLM

Nájdete nás aj na Twitteri  twitter.com/MestoLMikulas
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SKÚŠKA SIRÉN
8. júla 2016 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Poďakovanie
Ďakujeme pánovi Radoslavovi Krajčimu 
z Liptovského Mikuláša za zapožičanie io-
nizátora na čistenie vzduchu a dezinfek-
ciu prostredia. Materská škola Vranovská, 

Liptovský Mikuláš

Správy z mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo po uzávierke mesačníka Mikuláš, nájde-
te na webe mesta www.mikulas.sk alebo na facebookovom profile MestoLM.

• dňa 6. 7. 2016 bude v čase od 07:30 
hod. do 13:30 hod. v Liptovskom Mi-
kuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (ul. 
Pod Stráňami - v zmysle rozpisu, ktorý je 
uverejnený na www.mikulas.sk v rubrike 
Úradná tabuľa),

• dňa 11. 7. 2016 bude v čase od 08:00 
hod. do 14:00 hod. v Liptovskom Miku-
láši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRA-
ŠOVÁ a STARÉ MESTO (Mútnik a Stráne 
- v zmysle rozpisu, ktorý je uverejnený 
na www.mikulas.sk v  rubrike Úradná ta-
buľa),

• dňa 19. 7. 2016 bude v čase od 08:00 
hod. do 16:00 hod. v Liptovskom Mi-
kuláši - mestskej časti DEMÄNOVÁ (ul. 
Armádna a Demänovská cesta - v zmysle 
rozpisu, ktorý je uverejnený na www.mi-
kulas.sk v rubrike Úradná tabuľa),

• dňa 20. 7. 2016 bude v čase od 08:00 
hod. do 16:00 hod. v Liptovskom Mi-
kuláši - mestskej časti DEMÄNOVÁ (ul. 
Pod Sitieňom - v zmysle rozpisu, ktorý je 

uverejnený na www.mikulas.sk v rubrike 
Úradná tabuľa),

• dňa 22. 7. 2016 bude v čase od 08:00 
hod. do 16:00 hod. v Liptovskom Mi-
kuláši - mestskej časti PODBREZINY 
a OKOLIČNÉ (ul. Jefremovská a Okoličné 
- v zmysle rozpisu, ktorý je uverejnený 
na www.mikulas.sk v  rubrike Úradná ta-
buľa),

• dňa 21.7.2016 bude v čase od 08:00 
hod. do 12:00 hod. v Liptovskom Miku-
láši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRA-
ŠOVÁ (ul. Revolučná - v zmysle rozpisu, 
ktorý je uverejnený na www.mikulas.sk 
v rubrike Úradná tabuľa),

bude prerušená distribúcia elektriny  z dô-
vodu plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distri-
búcia, a. s. 

Ďalšie odstávky elektriny, plánované 
v  júni, ktoré oznámila spoločnosť SSE po 
uzávierke, zverejňujeme na webovej strán-
ke mesta v rubrike Úradná tabuľa.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. 
Žilina oznamuje, že:

Logo a erb nášho mestawww.m i ku l a s . s k
www .m i ku l a s . s k



19

SERVIS

1

SERVIS

KALENDÁR PODUJATÍ

JÚL 2016

 01. 07. 2016 - piatok 
 CESTOVATEĽSKÁ PREDNÁŠKA: NOVÝ ZÉLAND  

Diera do sveta, kultúrne centrum,
Nám. osloboditeľov 1, káva-knihy-árt komunity
Beseda, prednáška | 19:00   3 €
Najzelenšou a najčistejšou krajinou Vás prevedie cestovateľ Michal 
Chmeliar.

 01. 07. 2016 - piatok 
 PRVENSTVÁ MIKULÁŠSKEHO TURIZMU - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom
Sprievodcovská služba | 16:00   bezplatne
Prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti 
a súčasnosti.

 02. 07. 2016 - sobota 
 KONCERT MOJŠE BAND  

Diera do sveta, kultúrne centrum,
Nám. osloboditeľov 1, káva-knihy-árt komunity
Koncert | 20:00   4 €
Staré židovské piesne zo Slovenska v podaní skvelej klezmer kapely.

 06. 07. 2016 - streda 
 ZOZNÁMTE SA S GRUFFALOM A JEHO DCÉROU 

GRUFFALINKOU  
Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš - podkrovie
Pre rodiny s deťmi | 09:30
Čítanie z knihy spojené s kreslením a inými tvorivými aktivitami.

 08. 07. 2016 - piatok 
 PRVENSTVÁ MIKULÁŠSKEHO TURIZMU - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom
Sprievodcovská služba | 16:00   bezplatne
Prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti 
a súčasnosti.

 08. 07. 2016 - piatok 
 AKO SA STAŤ OBĽÚBENÝM  

Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš - podkrovie
Beseda, prednáška | 09:30
Rozprávanie o našich dobrých vlastnostiach a zlozvykoch spojené.

 09. 07. 2016 | 10. 07. 2016 - sobota 
 BIRTHDAY LATINO FIESTA  

Aquapark Tatralandia
Pre rodiny s deťmi | 9:00 - 21:00
Tatralandia oslavuje 13.narodeniny, príď osláviť a ochutnaj 
z narodeninovej torty.

 10. 07. 2016 - nedeľa 
 FESTIVAL KVETOV  

záhrada Liptovskej galérie P.M.Bohúňa
Ostatné podujatia | 12:00 - 18:00   2 € / 4 €
Prehliadka kvetinových objektov, škola aranžovania, tvorivá 
dielňa….

 12. 07. 2016 - utorok 
 730 ROKOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom        
Sprievodcovská služba | 16:00   bezplatne
Spoznajte zlomové okamihy bohatých dejín mesta. 

 14. 07. 2016 - štvrtok 
 KONCERT FEHERO ROCHER  

Diera do sveta, kultúrne centrum,
Nám. osloboditeľov 1, káva-knihy-árt komunity
Koncert | 20:00   4, 5 €
Hudba plná napätia a emócií.

 15. 07. 2016 - piatok 
 PRVENSTVÁ MIKULÁŠSKEHO TURIZMU - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom
Sprievodcovská služba | 16:00   bezplatne
Prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti 
a súčasnosti.

 16. 07. 2016 - sobota 
 MARTIN GEIŠBERG & NANY M HUDÁK  

Diera do sveta, kultúrne centrum,
Nám. osloboditeľov 1, káva-knihy-árt komunity
Koncert | 20:00   3 € / 5€
Hudba, ktorá vo Vás nechá krásny, nezabudnuteľný zážitok.

 19. 07. 2016 - utorok 
 730 ROKOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom        
Sprievodcovská služba | 16:00   bezplatne
Spoznajte zlomové okamihy bohatých dejín mesta.

 22. 07. 2016 - piatok 
 PRVENSTVÁ MIKULÁŠSKEHO TURIZMU - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom
Sprievodcovská služba | 16:00   bezplatne
Prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti 
a súčasnosti.

 23. 07. 2016 | 24. 07. 2016 - sobota/nedeľa 
 TOMI KID WEEKEND  

Aquapark Tatralandia | Pre rodiny s deťmi | 9:00 - 21:00
Tomi Kid Kovács a jeho zverenci si rozložili ring na am� teátri, 
zaboxuj si s nimi.

 26.07.2016 - utorok 
 730 ROKOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom
Sprievodcovská služba | 16:00   bezplatne
Spoznajte zlomové okamihy bohatých dejín mesta. 

 27. 07. 2016 - streda 
 KURIOZITY A ZAUJÍMAVOSTI ZO ŽIVOTA HMYZU  

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Beseda, prednáška | 14.30
Ekopodujatie venované zaujímavostiam zo sveta hmyzu 
a entomofauny.

 29. 07. 2016 - piatok 
 PRVENSTVÁ MIKULÁŠSKEHO TURIZMU - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom
Sprievodcovská služba | 16:00   bezplatne
Prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti 
a súčasnosti.

 30. 07. 2016 - sobota 
 KONCERT BULP  

Diera do sveta, kultúrne centrum,
Nám. osloboditeľov 1, káva-knihy-árt komunity
Koncert | 20:00   4 €
Objav roka v RHA 2015 zaručuje nezabudnuteľný hudobný zážitok.

 31. 07. 2016 - nedeľa 
 ŠPORTUJE CELÁ RODINA  

STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš | Pre rodiny s deťmi | 15:00
Jedinečný 3-hodinový maratón zábavy v STOP.SHOP.-e Liptovský 
Mikuláš. 

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

 
 HĽADÁ SA DORY  

(Americký � lm, od 12 rokov, v pon. Slovenský dabing)
pia. 1.7.  18.00  4 € | so. 2.7.  16.15  4 €
ned. 3.7.   18.00  4 € | pon. 4.7.  18.00  3,50 €

 PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE  
(Francúzsky � lm, od 12 rokov, Český dabing)
pia. 1.7.  20.00  4 € | so. 2.7.  18.00  4 €

 OSLNENÍ SLNKOM (Taliansko - Francúzsko, od 15 rokov)  
so. 2.7.  20.00  4 € | ned. 3.7.  20.00  4 €

 PREDTÝM AKO SOM ŤA SPOZNALA  
(Americký � lm, od 12 rokov)
pon. 4.7.  20.00  3,30 € | ut. 5.7.  20.00  4,00 € | str. 6. 7.  18.00  4,00 €

 TEÓRIA TIGRA (Český � lm, od 12 rokov)  
ut. 5.7.  18.00  3 € | str. 6.7.  20.00  3 €

 LUCIE - PRÍBEH JEDNEJ KAPELY (Český � lm, od 12 rokov)  
št. 7.7.  18.00  4 € | pia. 8.7.  20.00  4 € | so. 9.7.  20.00  4 €

 BOSORKINA DCÉRA  
(Dánsko, Nórsko, Island, Švédsko, ČR, od 12 rokov)
št. 7.7.  20.00  3,50 €

 LEGENDA O TARZANOVI (Americký � lm od 12 rokov)  
pia. 8.7.  18.00  4 € | so. 9.7.  18.00  4 € | ned. 10.7.  18.00  4 €
pon. 11.7.  20.00  3,30 €

 OČISTA: VOLEBNÝ ROK (Americký � lm od 15 rokov)  
ned. 10.7.  20.00  4 € | ut. 12.7.  20.00  4 €
pon. 11.7.  18.00  3,30 €

 MIKE A DAVE ZHÁŇAJÚ BABY (Americký � lm, od 15 rokov)  
ut. 12.7.  18.00  4 € | str. 13.7.  18.00  4 € | št. 14.7.  20.00  4 €

 KOMÚNA (Dánsko, Švédsko Holandsko, od 15 rokov)  
str. 13.7.  20.00  3,50 €

 DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK  
(Americký � lm MP, v pon. Slovenský dabing)
št. 14.7.  18.00  4 € | pia. 15.7.  18.00  a  20.00  4 €
so. 16.7.  18.00  4 € | ned. 17. 7.  16.15  4 €
pon. 18.7.  18.00  3,30 € Slovenský dabing | ut. 19.  18.00  4 €

 PATTAYA (Francúzsky � lm, od 12 rokov)  
so. 16.7.  20.00  4 € | ned. 17.7.  18.00  4 €

 ČERVENÝ KAPITÁN (ČR-SR- Poľsko, Slovensko, od 15 rokov)  
ned. 17.7.  20.00  3 € | pon. 18.7.  20.00  3 €

 WARCRAFT: PRVÝ STRET  
(Americký � lm od 12 rokov, Slovenský dabing)
ut. 19.7.  20.00  4 € | str. 20.7.  17.45  4 €

 ZEM, KTORÁ HĽADÁ SVOJE NEBO  
(Slovenský � lm, od 12 rokov)
str. 20.7.  20.00  3,50 €

 UČITEĽKA (SR - ČR, od 12 rokov)  
št. 21.7.  18.00  4 € | pia. 22.7.  20.00  4 €
so. 23.7.  18.00  4 € | ned. 24.7.  20.00  4 €
pon. 25.7.  20.00  3,30 €

 NEZHASÍNAJ! (Americký � lm, od 15 rokov)  
št. 21.7.  20.00  4 € | so. 23.7.  20.00  4 €

 DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK
(Americký � lm MP, v pon. Slovenský dabing)  
pia. 22.7.  18.00  4 € | so. 23.7.  16.15  4 € 
ned. 24.7.  18.00  4 € | pon. 25.7.  18.00  3 €

 JULIETA (Španielsky � lm, od 12 rokov)  
ut. 26.7.  18.00  4 € | str. 27.7.  20.00  4 €

 V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (Americký � lm od 15 rokov)  
ut. 26.7.  20.00  4 € | str. 27.7.  17.30  4 €

 PÁN DOKONALÝ (Americký � lm, od 12 rokov)  
št. 28.7.  18.00  4 € | pia. 29.7.  20.00  4 €

 KROTITELIA DUCHOV  
(Americký � lm, od 12 rokov, Český dabing)
št. 28.7.  20.00  4 € | pia. 29.7.  18.00  4 € | ned. 31.7.  18.00  4 €

 JASON BOURNE (Americký � lm, od 12 rokov)  
so. 30.7.  20.00  4 € | ned. 31.7.  20.00  4 €

 
MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA - FILMOVÝ KLUB 
SENIOROV

 BROOKLYN  
(romantická dráma, historický (12), 111 min., české titulky)
pia. 1.7.  14:30 

 TEÓRIA TIGRA  
(tragikomédia ČR/SR(12), 107 min., originálna verzia)
št. 15.7.  14:30 

 MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2  
(komédia USA (12), 93 minút, české titulky)
pia. 29.7.  14:30 
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18. 03. 2016 | 31. 10. 2016  
IGOR RUMANSKÝ - Z TVORBY
Rumanský Art Centre
Ut - Pi: 13:00 - 17:00   1,50 € / 1 €
Výstava k nedožitým 70. narod. umelca.

12. 04. 2016 | 02. 07. 2016  
JAKUB TRAJTER: TEMNOSVIT
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00   0,5 € / 1 €
Autorská výstava.

12. 04. 2016 | 02. 07. 2016  
L AMOUR I.
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00   0,5 € / 1 €
Výstava s tématikou lásky zo zbierok Lipt. 
galérie P.M.Bohúňa a ďalších galérií.

16. 05. 2016 | 14. 11. 2016  
HUBÁRSKA A BYLINKÁRSKA PORADŇA
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva, Ul. 1. mája 38
každý pondelok 13:00 - 15:00
Dobré rady pri zbere, určovaní a spracováva-
ní húb a byliniek.

01. 06. 2016 | 04. 09. 2016  
HOR SA DO HÔR
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol
Po-Pi: 9:00 - 17:00
So-Ne: 13:00 - 17:00   0,20 € / 0,40 €
Výstava približuje turistiku, horolezectvo 
a lyžovanie v minulom storočí

09. 06. 2016 | 21. 08. 2016  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA STARÝCH PO-
HĽADNICIACH
výstavná sieň Múzea Janka Kráľa
15. 6.–15. 9.: Po-Ne 10:00 - 17:00   0,50 €
Výstava pri príležitosti 730. výročia prvej 
písomnej zmienky o meste Lipt. Mikuláš.

14. 06. 2016 | 30. 07. 2016  
RÓBERT MOČILIAK
Centrum Kolomana Sokola
Ut - So: 10:00 - 17:00   0,5 € / 1 €
Autorská výstava.

01. 07. 2016  
JÁN MAJKO - OBJAVITEĽ JASKÝŇ
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva | 14.00
Vernisáž výstavy venovaná jaskyniarovi 
Jánovi Majkovi.

01. 07. 2016 | 31. 07. 2016  
JÁN MAJKO - OBJAVITEĽ JASKÝŇ
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva | 09.00 - 18.00
(posledný vstup 17.00)   0,50 €
Výstava o živote a diele jaskyniara Jána 
Majka.

07. 07. 2016 - štvrtok  
ZELENÁ
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
Kultúrne podujatie | 16:30
Vernisáž výstavy fotogra� í členov fotoklubu 
Liptovský Hrádok.

08. 07. 2016 | 12. 08. 2016  
ZELENÁ
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
pon - pia: 8:00 - 15:00   0,20 € / 0,50 €
Výstava fotogra� í členov fotoklubu L. Hrádok.

12. 07. 2016 | 20. 08. 2016  
CRAIG GOODTWORD, ANDY MAYERS
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00
Spoločná výstava dvoch autorov.

12. 07. 2016  
KLAUDIA KOSIBA
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00   0,5 € / 1 €
Autorská výstava.

13. 07. 2016  
VLADIMÍR ŽELEZNÝ: SVET, KTORÝ MAL 
ZMIZNÚŤ
Synagóga | 17:00
Vernisáž výstavy fotogra� í z chasidského 
prostredia.

VÝ
ST

AV
Y 14. 07. 2016 | 10. 08. 2016  

VLADIMÍR ŽELEZNÝ: SVET, KTORÝ MAL 
ZMIZNÚŤ
Synagóga
Po-Ne: 10:00 - 17:00   0,50 € / 1 €
Výstava fotogra� í z chasidského prostredia.

 06. 07. 2016 | 20. 07. 2016  
PRÁZDNINOVÉ FARBY A FARBENIE
Záhrada Liptovskej galérie P.M.Bohúňa | 
14.00 - 17.00   5 € / 10 €
Maľovanie na textil pre začiatočníkov aj 
pokročilých.

 07. 07. 2016 - štvrtok  
O PSÍČKOVI A MAČIČKE
Liptovská knižnica GFB
Liptovský Mikuláš - podkrovie
09:30
Čítanie z knihy spojené s kreslením a inými 
tvorivými aktivitami.

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: KAPITOLY Z HISTÓRIE 
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Námestie osloboditeľov 31
15. 6.–15. 9.: Po-Ne 10:00 - 17:00   1 € / 2 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: KOLOMAN SOKOL
Centrum Kolomana Sokola
Ut - So: 10:00 - 17:00   0,5 € / 1 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: MIKULÁŠSKA MU-
ČIAREŇ
Námestie osloboditeľov 31
15. 6.–15. 9. : Po-Ne 10:00 - 17:00

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: POĽOVNÍCTVO A RY-
BÁRSTVO V LIPTOVE
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol
Po-Pi 9:00-17:00
So-Ne 13:00-17:00   0,50 € / 1 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: RODNÝ DOM SÚRO-
DENCOV RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312
Po-Pi 8:00 - 16:00   0,50 € / 1 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: STARÉ UMENIE
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00   0,5 € / 1 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: TATRÍN A ŽIADOSTI 
SLOVENSKÉHO NÁRODA
Tranovského ul. 8
Po-Pi 8:00 - 16:00   0,50 € / 1 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA
Hollého 4 | 15. 6.–15. 9.: Po-Ne 10:00-
17:00 | (Mimo letnej sezóny možnosť 
objednať vstup vopred v Múzeu Janka 
Kráľa)   0,50 € / 1 €

 04. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: CHRÁNENÁ PRÍRODA 
SLOVENSKA
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva
16. 6.–15. 9. : Po,St-Pi: 9:00-18:00 (posl. 
vstup 17:00), Ut zatvorené, So-Ne: 12:00 - 
18:00 (posl. vstup o 17:00)   2,50 € / 6 €

 09. 05. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY 
ELENY BADOVEJ
Liptovské múzeum - NKP Čiernyorol 
Po-Pi 9:00-17:00,
So-Ne 13:00-17:00   0,10 € / 0,20 €
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