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MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

MIKULÁŠ
ZADARMO

Komentovaný historický sprievod Stoličných dní viedol kurucký hornoliptovský regiment.
Dav v dobových kostýmoch viedol komentátor v duchu deja, ako Liptovská stolica záležitosti liptovské múdro viedla 
a spravovala. Predstavil významné osobnosti Liptovskej stolice a Liptovského Svätého Mikuláša, ktoré formovali dejiny mesta. 
Fotoreportáž zo Stoličných dní nájdete na stranách 6 až 8.
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už rok a štvrť pôsobím vo funkcii štátneho 
tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky. V  pomerne krátkom čase sa mi 
podarilo etablovať sa v tejto náročnej funk-
cii, a to aj vďaka tomu, že vo verejnej správe 
pôsobím celý môj profesný život.

Z  pozície štátneho tajomníka a  kompe-
tencií, ktoré mám na ministerstve  – v  ob-
lasti bezpečnosti a  prevencie kriminality, 
ochrany zdravia a  majetku občanov, ako 
i v oblasti bezpečnosti cestnej premávky - 
sa snažím pomáhať aj nášmu malebnému 
mestu. Chcem byť nápomocný pri rekon-
štrukciách požiarnych zbrojníc dobrovoľ-
ných hasičských zborov. Vlani som spolu 
s  prezidentom Hasičského a  záchranného 
zboru Slovenskej republiky Alexandrom 
Nejedlým slávnostne odovzdával v  našom 
meste do užívania zrekonštruovanú hasič-
skú stanicu pre profesionálnych hasičov.

Zasadím sa tiež o  to, aby dobrovoľné 
hasičské zbory dostali nové hasičské autá 
a protipovodňové vozíky. Moderná techni-

ka, ktorú majú k dispozícii dobrovoľní hasi-
či, maximálne splnila svoj účel a bola veľmi 
nápomocná pri nedávnych povodniach 
v našom regióne.

Mojou najbližšou úlohou je, tak, ako je 
to aj v  iných okresných mestách na Slo-
vensku, zriadiť klientské centrum, ktoré 
bude súčasťou Okresného úradu v Liptov-
skom Mikuláši. Mám predstavu, aby sa toto 
klientské centrum vybudovalo v súčasnom 
župnom dome, v  ktorom aktuálne sídli aj 
okresný úrad. Do tejto budovy by sa záro-
veň presťahovali všetky odbory okresného 
úradu: kataster, životné prostredie, lesný 
a  pozemkový odbor. Týmto krokom by sa 
zlepšili podmienky a  služby pre občanov 
z celého okresu. Podstatnou premenou by 
prešla aj historická budova župného domu. 
Išlo by o ďalší krok k oživeniu centra mesta. 
Keďže budova župného domu je majetkom 
mesta, verím, že sa nájde výhodná dohoda 
medzi mestom a  štátom. Začiatkom 90-
tych rokov štát predal túto budovu mestu 
za korunu.

Okrem spomenutých aktivít chcem byť 
nášmu mestu nápomocný aj v  oblasti do-
pravnej infraštruktúry, rozvoja cestovného 
ruchu, životného prostredia, školstva, kul-
túry a športu.

Aj keď v  súčasnosti trávim viac času 
v  Bratislave, vzťah k  môjmu malebnému 
rodnému mestu, krásnemu regiónu a jeho 
obyvateľom je taký silný, že využívam kaž-

dú voľnú chvíľu na návštevu takmer každé-
ho významného podujatia.

Medzi ne nepochybne zaraďujem aj ne-
dávne pripomenutie si Žiadostí slovenské-
ho národa pri pamätníku v Liptovskej On-
drašovej. Žiadosti slovenského národa boli 
prvým národno-politickým programom 
Slovákov a  boli vyhlásené práve v  našom 
meste. Sformulovali ich významní národní 
buditelia štúrovskej generácie a  boli zák-
ladným krokom k  dnešnému samostatné-
mu zvrchovanému a  svojbytnému štátu 
slovenského národa.

Jeden múdry človek povedal: „Národ, 
ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený 
ju prežiť znova.“ Preto je dobré, že si tieto 
významné udalosti v  dejinách slovenské-
ho národa pripomíname. My Mikulášania, 
Liptáci, môžeme byť preto právom hrdí na 
svoju históriu, na svojich slávnych rodákov, 
ale aj na významné osobnosti, ktoré u nás 
pôsobili a tvorili.

V období, keď čítate tieto riadky, sa začí-
na čas prázdnin a  dovoleniek. Aj toto leto 
strávim len v našom krásnom regióne, kto-
rý počas leta poskytne množstvo podujatí 
každého druhu. Určite sa stretneme na 
Mikulášskom lete, ktoré má aj teraz bohatý 
program pre každého. Pohodové letné dni 
želá

 Rudolf Urbanovič,
 viceprimátor Liptovského Mikuláša.

Milí 
Mikulášania,

Živý dokument, ktorý popisuje technický 
stav mestských chodníkov a ciest, dopomô-
že tomu, aby sa cesty v meste a jeho častiach 
opravovali práve podľa ich technického sta-
vu a  nie straníckeho trička poslancov, vy-
svetlil počas rokovania poslanec mestského 
zastupiteľstva Jaroslav Grešo. V histórii mes-
ta prvý raz sa vyskytujúci materiál obsahu-
je súhrn 141 kilometrov mikulášskych ko-
munikácií. Popisuje ich stav v  jednotlivých 

mestských častiach a  zaraďuje ich do jed-
notlivých skupín od ciest vo veľmi dobrom 
a  dobrom stave, nevyhovujúcom až hava-
rijnom. „Z celkovej dĺžky môžeme hodnotiť 
sto kilometrov ciest a chodníkov ako uspo-
kojivých, 17 kilometrov je v  nevyhovujú-
com a približne dva kilometre v havarijnom 
stave. Zvyšných 21 kilometrov sú chodníky 
prislúchajúce k  cestám. Nevyhovujúci stav 
sme zaznamenali v Starom meste a Palúdz-

ke. Úseky v havarijnom stave sa nachádza-
jú v Demänovej, v  Iľanove, v Starom meste 
a na Podbrezinách,“ zhrnul Gabriel Lengyel 
z  mestského úradu, ktorý pracoval v  teré-
ne so svojimi kolegami z  odboru dopravy 
na zbieraní podkladov o  komunikáciách 
niekoľko mesiacov. Na základe dokumentu 
pripraví mesto časový harmonogram re-
konštrukcií miestnych komunikácií na roky 
2018 až 2022.
 -red-

Výnimočný dokument 
vnesie systém do rekonštrukcií ulíc
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Workoutové ihriská, detské preliezač-
ky, nová zeleň, skrášlené životné pro-
stredie či dokonca umelecké diela. To 
všetko ešte v  tomto roku zafinancuje 
radnica vo výške 50 tisíc eur z  partici-
patívneho rozpočtu mesta. Projekty 
obyvateľov Liptovského Mikuláša, or-
ganizácií či združení prešli sitom výbe-
ru a samotní ľudia si na verejnom zvažo-
vaní zo 61 navrhovaných (v hodnote 220 
tisíc eur) zvolili 21 takých, ktoré radnica 
aj reálne uskutoční (v  hodnote 50 ti-
síc eur).

„Som rád, že ľudia rozhodli o výbere pro-
jektov tak, aby sa ušlo každej našej mest-
skej časti. Participatívny rozpočet nám 
má interaktívne ukázať, čo ľudia v  našom 
meste potrebujú, čo je pre nich atraktív-
ne a zatiaľ sa nám javí, že sa najviac zaují-
majú o to, aby sa ich detičky mali kde hrať 

a  aby životné prostredie bolo okolo nich 
kvalitné. Oproti minulému roku sme na 
projekty našich obyvateľov rozdelili raz 
toľko eur. Vyplýva z  toho, že sme ľuďom 
vytvorili dobrý priestor na angažovanie 
sa a naši Mikulášania sa skutočne zaujíma-
jú o život v meste, o verejné priestranstvá 
a ja môžem len vysloviť spokojnosť s tým, 
že sa zapájajú do diania v našej samosprá-
ve. Zvažujem už preto návrhy pre mestské 
zastupiteľstvo, aby sme na budúci rok vy-
členili pre projekty čerpajúce z  participa-
tívneho rozpočtu ešte vyššiu sumu, ja sa 
odvážim povedať, že možno až na stotisíc 
eur, pretože ľudia radi rozhodujú o penia-
zoch, ktoré sú v mestskej kase, bude preto 
mať význam navýšiť rozpočet niekoľkoná-
sobne,“ povedal primátor Liptovského Mi-
kuláša Ján Blcháč.

Najvyšší príspevok z  participatívneho 
rozpočtu na projekt vyplynul z  verejného 
zvažovania vo výške 9 500 eur a poputuje 
na výstavbu centrálneho ihriska na najväč-
šom sídlisku Podbreziny. „Projekt bol jed-
ným z  najnáročnejších, pretože sa v  ňom 
zoskupuje až deväť podobných žiadostí, 
a  tak sme z  nich urobili kombináciu jed-
ného, čo skutočne nebolo jednoduché,“ 
priblížil koordinátor participatívneho roz-
počtu Matej Géci a  dodal: "Je priam neo-
písateľné, že dokázala stovka prítomných 

ľudí dosiahnuť konsenzus a vybrať zo šies-
tich desiatok projektov tie, ktoré mesto 
zrealizuje. Najviac ma tento rok potešilo, 
že sa do projektu zapojili aj mladí študenti, 
ktorí si v areáli polytechnickej školy vytvo-
ria bocianie hniezdo na stĺpe."

Najnižšia ľuďmi určená suma na projekt 
bola vo výške 500 eur a išla na skrášľovanie 
okolia, výsadbu drobnej zelene. V  Andi-
ciach a Beniciach napríklad pribudne nové 
detské ihrisko, pri areáli vodného slalomu 
vznikne workoutové ihrisko. Na Nábreží sa 
budú tešiť z nového basketbalového ihris-
ka a dopravného ihriska v  materskej ško-
le. Aj obyvateľom Palúdzky, Okoličancom 
a Bodičanom urobia radosť detské ihriská, 
pre Iľanovo a  Ploštín sa vo výške štyroch 
tisíc chystá projekt umeleckých drevených 
sôch s tematikou Liptova.

 -red-

ĽUDIA ROZHODLI: Za 50 tisíc z mestskej kasy vzniknú ihriská, 
zelené plochy aj umelecké sochy, ujde sa každej mestskej časti!

Po tridsiatich rokoch od začiatku existen-
cie mesto opäť odovzdalo obyvateľom do 
užívania zrekonštruovaný mestský úrad. 
Energeticky efektívny komplex administra-
tívnych budov by pritom mal rekonštruk-
ciou mestskej kase ušetriť viac ako stotisíc 
eur ročne na energii, opravách aj údržbe 
úradu.

Do šťastného užívania zamestnancom 
aj širokej verejnosti uviedli budovu aj traja 
predstavitelia cirkví.

„Rád prichádzam na úrad, pretože mám 
skúsenosť, že tunajší zamestnanci sú vždy 
ochotní a radi pomôžu, preto im aj naďalej 
prajem trpezlivosť a pozitívny prístup," za-
želal zástupca Cirkevného zboru evanjelic-
kej cirkvi a.v. Marián Bochnička.

Po oficiálnom odovzdaní budovy do uží-
vania obyvateľom Liptovského Mikuláša 
sa šéf radnice spojil prostredníctvom tele-
mostu s podpredsedom Európskej komisie 
pre Energetickú úniu Marošom Šefčovi-
čom, ktorý vyzdvihol naše mesto ako jed-
nu z prvých samospráv v rámci Slovenska, 
kde sa uskutočnil projekt na zníženie ener-
getickej efektívnosti na budove mestského 
úradu. -red-

Energeticky efektívna budova 
mestského úradu 
ušetrí radnici stotisíc ročne!



4

SPRAVODAJSTVO

Cyklisti budú môcť jazdiť do a z Liptovskej 
Ondrašovej po chodníkoch popri ceste 
II/584 na Revolučnej. Mesto tak vychádza 
v ústrety požiadavkám obyvateľov Miku-
láša. Po osadení políciou odsúhlaseného 
dopravného značenia môžu cyklisti vyu-
žiť existujúce aj zrekonštruované chod-
níky. Vyhnú sa tak jazde po frekventova-
nej ceste. „Vzhľadom k dostatočnej šírke 

chodníkov a nevysokej intenzite chodcov 
na chodníkoch v lokalite je možné takéto 
riešenie realizovať a je v súlade s platnými 
technickými predpismi. Osadíme tiež do-
pravnú značku Pozor cyklisti úseku cesty 
II/584 v smere do centra mesta, kde nie je 
chodník,“ dodal Gabriel Lengyel z mestské-
ho úradu. (Foto: Budúca situácia po osade-
ní dopravného značenia). -red-

V Liptovskej Ondrašovej spriehľadní 
radnica dopravnú situáciu. Mesto na 
križovatke Požiarnickej, Mincovej a On-
drašovskej zvyšuje bezpečnosť chodcov 
aj motoristov realizáciou dopravného 
ostrovčeka. Pribudne k nemu priechod 

pre chodcov a súčasťou stavby bude aj 
rozšírenie chodníka pred kostolom. Na 
ceste sa už pracuje, prosíme o zohľadne-
nie obmedzenia. Doprava je riadená do-
pravným značením.
 -red-

Už od začiatku júna si dlžníci v  našom 
meste odpracovávajú svoje nedoplatky 
za komunálny odpad. Naše mesto je prvé 
na Slovensku, ktoré dáva dlžníkom takúto 
možnosť.

„Skúsenosti zatiaľ máme naozaj pozitív-
ne, prihlásených máme už deväť takýchto 
dobrovoľníkov, ktorí si odpracujú viac ako 
1 300 hodín a znížia tým svoje nedoplatky 
voči mestu o 3 300 eur. Dobrú spätnú väz-
bu máme aj od iných miest, zamestnanci 
z iných mestských úradov nám volajú, aby 
sme im prezradili, ako na to,“ dodal šéf mi-
kulášskej radnice Ján Blcháč.

Dobrovoľnícke práce môže vykonávať 

dlžník priamo pre mesto alebo pre orga-
nizácie v  jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Pre Verejnoprospešné služby môžu dob-
rovoľníci triediť odpad na separačnej linke, 
v  Komunitnom centre robiť dezinfekciu 
priestorov. Ďalších dobrovoľníkov vie rad-
nica zaradiť na upratovanie mesta a  jeho 
častí. Každá odpracovaná hodina zníži 
hodnotu podlžnosti vo výške hodinovej sa-
dzby životného minima, čo je dnes 2,50 eur 
na hodinu. Znamená to, že ak má rodina 
napríklad tristoeurový dlh za odpad, bude 
musieť dlžník opracovať 120 hodín dobro-
voľníckej činnosti,“ ukončila Bániková.

 -vč-

Neplatiči už odpracúvajú svoje dlhy

chodník a osvetlenie. Mesto už pripravuje 
majetkoprávne a projektovo ich výstav-
bu na Stošickej ulici. V tomto roku vybaví 
územné rozhodnutie a stavebné povolenie 
a v roku 2018 by sa mala akcia realizovať. 
Súčasťou investície bude aj výstavba chod-
níka od cesty I/18 po vjazd do areálu súk-
romného podniku AF CAR. Chodník, ktorý 
v budúcom roku postaví mesto, bude nad-
väzovať na ten, ktorý zrealizuje AF CAR.
 -js-

Do Stošíc pribudneNovinka pre cyklistov
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Iniciatívu za začatie realizácie projektu 
modernizácie železničnej trate v úseku Pa-
ludza – Liptovský Hrádok začalo vyvíjať aj 
Združenie miest a  obcí Liptova. Primátori 
a  starostovia jednomyseľne reagujú proti 
zaradeniu tohto úseku do náhradných pro-
jektov, teda proti pozastaveniu modernizá-
cie trate v dotknutom úseku.

„Žiadame ministra dopravy o  to, aby sa 
rýchlo spustil projekt posudzovania vply-
vov na životné prostredie, a  to v  úseku 
Paludza – Liptovský Hrádok,“ vysvetlil po-
žiadavku primátorov a  starostov Liptova 
predseda Združenia miest a  obcí Liptova 
a  primátor Liptovského Mikuláša Ján Bl-
cháč.

Proces posudzovania vplyvov na životné 
prostredie modernizácie železničnej trate 
by totiž ponovom nemal byť len na úsek 
Paludza – Liptovský Hrádok, ale až trať po 
Lučivnú. „Toto by však znamenalo oddia-
lenie celého projektu minimálne o tri roky 
a definitívny koniec, pretože potom už ne-
budú k  dispozícii peniaze z  prostriedkov 
Európskej únie. Preto bojujeme za odstrá-
nenie tejto požiadavky robiť EIU na celý 
úsek po Lučivnú a  žiadame, aby sa robila 
EIA len na úsek Paludza  – Liptovský Hrá-

dok, aby sme dali možnosť realizácii pre-
kládky trate,“ vysvetlil predseda ZMOL-u.

Modernizáciu trate potrebujú aj staros-
tovia okolitých obcí

Predstavitelia združenia sa jednohlasne 
zhodli, že modernizáciu trate aj s plánova-
nou prekládkou železnice potrebujú. „Pre 
našu obec je dôležité, že sa má v rámci mo-
dernizácie vybudovať železničná zastávka, 
ktorá v  Porube nikdy nebola a  komuniká-
cia, ktorá spojí Demänovú s  Liptovským 
Jánom, čo pomôže hlavne rozvoju turizmu 
v  celej lokalite,“ priblížil potreby rozvoja 
dopravnej infraštruktúry starosta Závažnej 
Poruby Pavel Beťko. Primátor Liptovského 
Hrádku Branislav Tréger poznamenal, že 
doprava v  Liptove je veľmi komplikovaná 
a  práve modernizácia železnice by umož-
nila to, že dopravná dostupnosť sa zlepší. 
„Veľmi dôležité sú hlavne cestné prepoje-
nia, ktoré by dopravnú dostupnosť v celom 
Liptove maximálne zlepšili.“

Preložením železnice by sa uľavilo do-
prave v centre mesta

Prekládka železnice by v  našom meste 
priniesla vznik troch cestných ťahov cez 

Liptovský Mikuláš, čo by zásadne odľahči-
lo dopravu v meste. Z pôvodnej cesty I/18 
by sa stal mestský bulvár, pretože autá by 
mohli využívať ďalšie dve komunikácie, 
ktoré by prekládkou vznikli – trasu z Demä-
novej popri železnici do Okoličného s mož-
ným následným napojením na Stošice 
a z Demänovej na Benice a  tretia trasa by 
viedla po telese terajšej železnice smerom 
do Liptovského Hrádku. „Ak sa prekládka 
trate neuskutoční, tak sa tu zadusíme do-
pravou, pretože jedinou hlavnou doprav-
nou tepnou zostane naďalej osemnástka. 
Po nej už v súčasnosti jazdí viac ako 22 
tisíc áut denne, nechcem si ani predstaviť 
napríklad rok 2025, budúcnosť dopravnej 
infraštruktúry bude v  Mikuláši veľmi čier-
na. Preto vyvinieme všetko úsilie na to, aby 
sa preloženie železnice uskutočnilo,“ upo-
zornil predseda ZMOL-u a primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč, ktorý preradil, 
že v krajnej núdzi nevylučuje ani protesto-
vanie proti pozastaveniu prekládky trate 
formou blokovania cestnej dopravy. Pred-
stavitelia ZMOL-u tak zvažujú upozorniť na 
problém, ktorý sa v našom meste v blízkej 
budúcnosti môže stať bežnou každoden-
nou realitou. -red-

Predstavitelia ZMOL-u bojujú za modernizáciu železnice,
primátor osobne zaniesol list na ministerstvo.
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STOLIČNÝ SPRIEVOD PRIBLÍŽIL HISTORICKÉ DIANIE:
Vrátili sme sa do čias Liptovskej stolice!

Slávni župani, obyvateľstvo v dobových 
kostýmoch a dianie v Liptovskej župe 
spred 340. rokov zaplavilo ulice Liptov-
ského Mikuláša počas tradičných Stolič-
ných dní. Aj napriek daždivému počasiu 
sa tohtoročné oslavy niesli v duchu vý-
ročia Liptovskej stolice, pretože pred 
340. rokmi (14. júna 1677) navrhol žu-
pan Juraj Ilešházi, aby sa miestom sto-
ličných zhromaždení stalo práve mes-
tečko Liptovský Svätý Mikuláš.

Tradičné mikulášske podujatie trvalo 
tri dni. Prvý raz v histórii zorganizovala 
radnica komentovaný historický sprievod 
mestom, ktorý okoloidúcich zastavoval 
historickou atmosférou a vtiahol ich do ob-
dobia spred tristo rokov. Sprievod sa niesol 
v duchu deja, ako Liptovská stolica záleži-

tosti liptovské múdro viedla a spravovala. 
Na jeho čele niesol dobový koč s dvoma tá-
tošmi prvého muža mesta s jeho prvou dá-
mou. Primátor mal na sebe oblečený talár, 
aký mával na sebe niekdajší richtár, jeho 
silueta vychádzala z pôvodnej renesančnej 
no prispôsobený je súčasnosti.

V historickom sprievode mesto predsta-
vilo významné osobnosti Liptovskej stoli-
ce a Liptovského Svätého Mikuláša, ktoré 
formovali dejiny mesta. Vyskytlo sa v ňom 
napríklad prvé a jediné knieža Liptova Ján 
Korvín, ktorý bol takzvaný ľavoboček Ma-
teja Korvína. V sprievode samozrejme 
nechýbal Matej I. Korvín, uhorský a český 
kráľ, ktorého volali aj Dobrý kráľ Matej s 
manželkou Beatrix. Tú sprevádzali dobovo 
oblečené dvorné dámy. Za nimi išiel župan 

Ján Kružič a ďalší župani ako Ján Baptista 
Ilešházi alebo Martin Szentiványi. Organi-
zátorka sprievodu Dana Guráňová z mest-
ského úradu nezabudla do neho zaradiť 
ani pre naše mesto významných dejate-
ľov, ako je evanjelický farár z Liptovského 
Mikuláša Michal Miloslav Hodža, ktorý bol 
čelný predstaviteľ štúrovskej generácie 
a  národného obrodenia. V uliciach sme 
mohli stretnúť zakladateľa ochotníckeho 
divadla Gašpara Fejerpataky Belopotocké-
ho či štúrovca a romantického básnika Jan-
ka Kráľa, nechýbal ani spisovateľ a politik 
Martin Rázus. V komentovanom sprievode 
sa predstavili aj zbojníci Štefančík, Kružnica 
a Mlynarčík a na námestí zabojoval kuruc-
ký hornoliptovský regiment. 
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Program tohtoročných Stoličných dní bol 
bohatý na históriu, kultúru, zábavu a  do-
konca aj šport. „Plochu Námestia oslobo-
diteľov tri dni lemovalo množstvo stánkov. 
Aj tento rok predaj spestrila Ulička reme-
siel, na ktorej odprezentovali svoju tvorbu 
majstri z Liptova. Na pódiu vystúpil Detský 
folklórny súbor Ďumbier aj Orchester Zák-
ladnej umeleckej školy J. L. Bellu. Hlavnými 
hviezdami podujatia bola Kristína a kapela 
Smola a  Hrušky,“ okomentovala organizá-
torka podujatia Soňa Višňovská z mestské-
ho oddelenia marketingu.

Ako býva zvykom, v druhý stoličný deň 
sa predstavila domáca hudobná scéna. Vy-
stúpili Mince vo fontáne, po nich Gailard, 
Edgar a Barbarossa. Program oderoval ve-
dátor Karol, ktorý je známy z  televíznych 
obrazoviek.

Sprievodným programom Stoličných 
dní bola vernisáž a  pripomenutie si his-
torických faktov, ktoré sú spojené s etab-
lovaním sa Liptovského Mikuláša ako stá-
leho sídla Liptovskej stolice. Vo výstavnej 
sieni mestského Múzea Janka Kráľa je 
do dnešného dňa výstava Svätý Mikuláš, 

sídlo Liptovskej stolice, ktorú si môžete 
pozrieť až do 8. septembra. Vo výstavnej 
sieni uvidíte podobizne liptovských župa-
nov od 13. storočia. V  Múzeu Čierny orol 
čakal deti program zábavných a  vzde-
lávacích aktivít, ktorý bol zameraný na 
spoznávanie histórie regiónu. Posledný 
deň Stoličných dní uzatvoril streetbalový 
turnaj spojený s  vyhodnotením Mini ligy 
v basketbale základných škôl na Námestí 
mieru. 
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V iných mestách na Slovensku vynášajú 
jarmočníci svoje stánky na Dni mesta či  
Dni obce, v našom meste sú to však Sto-
ličné dni. Historicky sa viažu na konkrétne 
udalosti, ktoré sa odohrávali ešte v čase, 
keď sa naše mesto nazývalo Liptovský 

Svätý Mikuláš. Už v začiatku 18. storočia 
sa naše mesto stalo administratívnym síd-
lom Liptovskej stolice a práve na námestí 
v dnešnom mestskom Múzeu Janka Krá-
ľa a následne v župnom dome (dnešný 
Okresný úrad) sa konávali zhromaždenia 

liptovskej šľachty. „Tieto dôležité udalosti 
natoľko ovplyvnili históriu nášho mesta, 
že si ich pripomíname práve každoročnými 
Stoličnými dňami, ktoré sú oslavou mesta 
a Liptovskej stolice. Pri organizovaní tohto 
podujatia preto vždy vychádzame z histó-
rie a je prirodzené, že sme aj pre jeho názov 
hľadali v našich dejinách to, čím bolo naše 
mesto známe,“ vysvetlila Dana Guráňová.
 -vč-

Prečo práve názov Stoličné dni?

Foto: Gabriel Lipták
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SPRAVODAJSTVO

Zvyšovanie hrdosti a povedomia Mikuláša-
nov k svojmu mestu si vzala radnica za cieľ 
prostredníctvom založenia Mikulášskeho 
okrášľovacieho spolku. Združenie má rea-

lizovať aktivity a projekty, ktoré budú slúžiť 
na zachovanie kultúry, tradícií, historických 
hodnôt, zveľaďovanie životného prostre-
dia či rozvoj cestovného ruchu. Podľa slov 

Veroniky Bánikovej z mestského úradu má 
byť založenie združenia jeden zo spôsobov 
spolupráce s  obyvateľmi. Chceme ich za-
pojiť do rozvoja mesta, uviedla. -red-

Chceme zvyšovať hrdosť Mikulášanov na svoje mesto

Bude 
rekonštrukcia 
 
 rozbitej 
 osemnástky?

Primátori a starostovia z Liptova jednomy-
seľne zahlasovali za podporu rekonštrukcie 
cesty I/18 z Liptovského Michala do Liptov-
ského Mikuláša. Reagovali tak na návrh 
starostu Ľubele Erika Gemzického, ktorý 
na neúnosnú situáciu s  rozbitým úsekom 
cesty upozornil verejne na sociálnej sieti 
a svoju žiadosť o podporu predniesol aj na 
zasadnutí Združenia miest a obcí Liptova.

„Narastajú požiadavky obyvateľov jede-
nástich obcí, popri ktorých prechádza táto 
cesta. Slúži pre približne desaťtisíc ľudí, 
preto si jej rekonštrukcia zaslúži pozor-
nosť,“ povedal Gemzický.

Cesta I/18 vedie aj mestom Liptovský 
Mikuláš a  denne ňou prejde približne 20 
tisíc vozidiel. Návrh starostu Ľubele preto 
jednoznačne podporil aj primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč a spoločne pri-
jali na pracovnom rokovaní k rekonštrukcii 
komunikácie štátneho tajomníka minister-
stva dopravy Petra Ďurčeka. „Osobne ma 
táto problematika zaujíma, pretože Liptov 
je baštou pre cestovný ruch a je potrebné 
investovať do cestnej infraštruktúry v tom-
to regióne, nielen kvôli turistom, ale aj 
samotným obyvateľom. Ja sám sa budem 
všetkými možnými dostupnými prostried-
kami zasadzovať o to, aby čo najskôr došlo 
k zlepšeniu jej stavu,“ prisľúbil Peter Ďurček 
na pracovnom rokovaní. -red-

Aj naše mesto zachytilo európsky trend 
umiestňovania defibrilátorov do priesto-
rov, kde je vyššia koncentrácia verejnosti. 
Jeden z  prístrojov, ktoré sú často rozho-
dujúce pri záchrane ľudského života, je aj 
v Centre služieb občanom mesta na Mest-
skom úrade v Liptovskom Mikuláši. Mestu 
ho odovzdal poslanec mestského zastupi-
teľstva a  záchranár Miroslav Neset, ktorý 
chce upozorniť verejnosť na to, že každý 
z nás môže pomôcť v núdzi o život, netre-
ba len nečinne čakať na záchranné zložky.

„Prácu záchranára robím už skoro 20 
rokov a  vidím veľa nešťastia pre strate-
né minúty, keď záchrana je ešte na ceste 
a  keby bol poruke tento prístroj, život by 
neskončil. Aj s kolegami sa preto snažíme 
dostať do povedomia ľudí to, že pomôcť 
môžu aj oni, defibrilátor je určený pre laic-
kú verejnosť a  je jednoduchý, používa sa 
podľa hlasovej nápovedy, ktorá sa spustí 
po jeho otvorení,“ vysvetlil poslanec Neset 
svoj dôvod návrhu zakúpiť tento prístroj 
do priestorov mestského úradu, ktorý bol 
podporený aj hlasmi poslancov mestského 
zastupiteľstva.

Defibrilátor je prenosný, mesto ho bude 
môcť mať k dispozícii aj na podujatiach,  na 
ktorých sa budú zúčastňovať väčšie skupi-
ny ľudí. „Bodaj by sme ho nikdy použiť ne-
museli, ale podstatné je, že ho pre ten ne-
šťastný prípad máme. Zaškolíme z úradu 15 
zamestnancov, ktorí budú mať na jeho po-
užitie aj certifikát. K dispozícii bude v čase 
zatvorenia budovy mestského úradu aj pre 
príslušníkov mestskej polície,“ uviedol pri-
mátor Ján Blcháč.

Prístroj je kompatibilný s  tými, ktoré 
používajú záchranárske zložky v  širokom 
okolí. Pre záchranára je po príchode k pa-
cientovi veľmi výhodné, že už je napojený 
na defibrilátor, pretože ten slúži aj na moni-
toring rytmu človeka, takže záchranár vidí, 
ako mu funguje srdce hneď, ako príde a vie, 
čo má ďalej robiť.

„Prístroj pracuje v dvoch režimoch, v re-
žime, kedy pri jeho použití upozorní člove-
ka na to, že výboj potrebný nie je a hlasová 
nahrávka naviguje, že majú pokračovať 
v resuscitácii, teda oživovaní. Alebo prístroj 
rozpozná, že je potrebný výboj, upozorní 
človeka, aby stlačil blikajúce tlačidlo, od-
stúpil a výboj nastane. Ľudia sa tak naozaj 
nemusia báť, že by nejakým spôsobom 
ublížili pacientovi, pretože o  potrebe vý-
boja nerozhodujú oni,“ vysvetlil regionál-
ny supervízor spoločnosti Falck František 
Glončák a dodal, že je snahou všetkých zá-
chranárov v  rámci spolupráce vytvoriť ce-
loslovenskú databázu, aby bolo jasné, kde 
tieto prístroje sú a  aby o  ich prístupnosti 
informovali aj širokú verejnosť.

 -vč-

Na úrade sa nachádza defibrilátor, 
ktorý vám môže zachrániť život
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mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Retrotančiareň v záhrade múzea roztancuje Slovak Tango

Priaznivci retro štýlu a  skvelej zábavy, po 
minuloročných priaznivých ohlasoch Vás 
aj tentoraz v  záhrade Múzea Janka Kráľa 
čaká už tretí ročník podujatia plného jazzu, 
swingu a  elegancie. Štýlové cestovanie 
v  čase, počas ktorého sa určite nebudete 
nudiť, je pre Vás pripravené už v piatok 14. 
júla. Hudobno-tanečné podujatie bude 
spomienkou na zábavy mikulášskej spo-
ločnosti spájajúce históriu nášho mesta 
s noblesou vtedajších tančiarní. Originálny 

večer otvoria o 21.00 h staré melódie z čias 
prvej republiky v podaní vynikajúcej kape-
ly Slovak tango, ktorá Vás bude sprevádzať 
celým večerom. Prinesie slávne evergreeny 
slovenskej populárnej scény z dielní Gejzu 
Dusíka, Pavla Braxatorisa, ale aj nášho lip-
tovskomikulášskeho rodáka Dušana Pálku.

Nepremeškajte projekciu historických 
fotografií Liptovského Mikuláša a  vychut-
najte si jazdu automobilovými veteránmi 
s Veteran Club Liptov po Námestí oslobo-
diteľov. Siahnite do zabudnutých kútov 
šatníka starých rodičov, inšpirujte sa origi-
nalitou bazárov a  vytvorte si odev pripo-
mínajúci eleganciu spred druhej svetovej 
vojny. Nechajte sa zvečniť v našom dobo-
vom fotografickom salóne a odneste si tak 
jedinečnú spomienku. Za-
spomínajte si 
na časy dávno 
minulé a  zaži-
te večer plný 
skvelej atmo-
sféry! Vstupné 
je 9 eur, ale 
máte jedineč-
nú možnosť 
zakúpiť si vstu-
penky na toto 
jedinečné pod-

ujatie v  predpredaji v  pokladni Múzea 
Janka na Námestí osloboditeľov za zvý-
hodnenú cenu 6 eur. Stačí sa iba preu-
kázať zľavovým kupónom z  mesačníka 
Mikuláš!

Program: koncert a tanečná zábava s ka-
pelou Slovak tango, prehliadka automobi-
lových veteránov priamo na Námestí oslo-
boditeľov, projekcia historických fotografií 
mesta na nádvorí múzea, dobový fotoate-
liér priamo v  expozícii mestského múzea. 
Dobový odev v duchu 30. až 50. rokov 20. 
storočia je vítaný! (bližšie informácie a re-
zervácia vstupeniek: Katarína Verešová 
0902 622 536).

 Stranu zostavil riaditeľ MJK Jaroslav Hric

Zľavový kupón

Retrotančiareň

2017

• Koncert a tanečná zábava 

so Slovak tango
• Prehliadka automobilových veteránov 

na Námestí osloboditeľov

• Projekcia historických fotografií mesta na nádvorí múzea

• Tanečná zábava s možnosťou zakúpenia občerstvenia

• Dobový fotoateliér.

Vstupné:
9 €
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KULTÚRA

Maliar Pavel Petráš napriek svojmu veku 86 
rokov je činný a tvorivý človek. Jeho diela 
sú ozdobou mnohých galérií, doma i v za-
hraničí. Venoval sa grafike, monumentálnej 
tvorbe a maľbe.

Napriek tomu, že desiatky rokov žije a 
tvorí v Liptovskom Mikuláši, jeho návraty 
do Prievidze, kde sa narodil a prežil det-
stvo, sú sviatkom pre umelca i rodákov. V 
súčasnosti sa súbornou výstavou obrazov 
predstavuje vo výstavných priestoroch Re-
gionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.

Kurátorom výstavy je Štefan Packa. Spo-
lu s majstrom Petrášom na výstavu vybrali 
olejomaľby s motívmi liptovskej krajiny, 
ale aj rozsiahly cyklus obrazov Vítanie jari, 
inšpirovaný hudbou Igora Stravinského. 
Atmosféra na vernisáži bola slávnostná, 
dojímavé boli stretnutia s rodákmi i s pred-
staviteľmi mesta. Katarína Macháčková, 
primátorka mesta Prievidza vo svojom 

príhovore povedala: „Náš významný rodák 
Pavel Petráš po rokoch opäť podáva Prie-
vidzi dar v podobe svojho vynimočného 
diela. Dar, ktorý pridáva tomuto mestu 
hodnotu, pretože má v sebe silu, ktorá 
nás môže zušľachtiť, inšpirovať, liečiť, vrá-
tiť nám radosť zo života. Dar, ktorý hovorí 
o tom, že jeho autor patrí k tomuto mestu 
rovnako ako k Liptovu. Lebo veď láska sa 
nedelí. Ak jej dáte niekomu veľa, vôbec to 
neznamená, že tomu druhému sa ujde me-
nej. My v Prievidzi to takto cítime a vítame 
syna tohto mesta tam, kde nikdy neprestal 
patriť“.

Súčasťou vernisáže bola aj slávnostná 
prezentácia najnovšej monografie o živote 
a tvorbe Pavla Petráša, ktorej autorom je 
Štefan Packa. Knihu uviedli do života voňa-
vými lupienkami jarných kvetov.

 -red  -

Vítanie jari 
Pavla Petráša

Rekordných 110 výtvarníkov s 231 dielami 
súťažilo na 54. ročníku krajskej postupovej 
výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorbe 
v Čadci. Spomedzi piatich regiónov (Horné 
Považie, Kysuce, Turiec, Liptov, Orava) naj-
početnejšie zastúpenie mali autori z  Lip-
tova a  v  rámci nášho regiónu dominovali 
maliari z  Liptovského Mikuláša. Ocenenia 
poroty pod vedením ak. maliara Pavla 
Mušku získali a  pozornosť návštevníkov 
pútali diela liptovskomikulášskych výtvar-
níkov, vytvorené rôznymi technikami:

• Želmíra Lišuchová – Morský svet 
(kombinovaná technika)

• Jana Šarlušková – Zlatá rybka, Kaprík, 
Včela medonosná (cín, polodrahokamy)

• Štefan Packa – Vodopád (koláž)
• Andrea Jármayová – Bezstarostnosť 

(kombinovaná technika)
• Zuzana Repaská – Rozhovor 

(keramika).
Ocenené diela postupujú do celosloven-

ského finále Výtvarné spektrum 2017, ktoré 
sa uskutoční v  septembri v  Trenčíne. Šte-
fan Packa so svojimi poetickými kolážami 
vzbudzuje pozornosť na rôznych súťažiach 
a získal mnohé ocenenia. Úspešne vystavo-
val aj v zahraničí (Rijeka, Krakov).

Ako uviedol, vznik oceneného diela Vo-
dopád bol inšpirovaný nádherným vodo-
pádom v Tunelovej jaskyni v Demänovskej 
doline. Autor prostredníctvom obrazov 
vytvorených netradičnou výtvarnou tech-
nikou približuje milovníkom výtvarného 
umenia krásu liptovskej krajiny, jej atmo-
sféru a metamorfózy. -red  -

Výtvarné 
spektrum 2017: 
Liptovskomikulášski 
výtvarníci 
najúspešnejší 

Do súťaže neprofesionálnych autorov poé-
zie a prózy KongenScript 2017 sa prihlásilo 
16 autorov z  mikulášskeho okresu, z  toho 
šesť autorov pochádza z  Liptovského Mi-
kuláša.

Ocenenie primátora mesta Liptovský Mi-
kuláš získal básnik a  prozaik Roman Baláž 
z  Liptovského Mikuláša, ktorý porotu za-

ujal prózou Inou cestou. Ocenenie mesta 
Liptovský Mikuláš získala prozaička Barbo-
ra Šidlová z Bodíc za poviedku Čo rozprá-
vali školské lavice. Hlavnú cenu súťaže si 
odniesol básnik a prozaik Václav Papež ml. 
z Liptovského Petra za súbor poézie a blo-
gerských textov.

 -red  -

Kto zvíťazil v literárnej súťaži?

Okamihy 
z vernisáže

Štefan Packa, Vodopád, koláž
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Hokejbalový turnaj Országh cup, ktorý 
sa pýši prívlastkom najväčší v  Európe, na-
písal počas 16.  – 18. júna už svoje ôsme 
pokračovanie. Tento ročník absolvovalo 
dokopy 24 mužstiev, nakoľko od pláno-
vaných 32 tímov museli tento rok organi-
zátori z  priestorových dôvodov upustiť. 
Na turnaji reprezentovali mesto Liptovský 
Mikuláš dvaja účastníci bývalej mestskej 
hokejbalovej ligy - Funky Monkeys a  LM 
Wings. Na medzinárodnom turnaji sa kaž-
doročne stretávajú tí najlepší z hokejového 
a hokejbalového prostredia. Veď hokejové 
mená ako Radovan Bondra, Tomáš Zábor-
ský, Denis Godla, Miroslav Škovira, Peter 
Klouda, Ján Brejčák, Patrik Polc či Patrik 
Svitana netreba zvlášť predstavovať. A keď 
sa k nim pridali nedávni majstri sveta v ho-
kejbale z Pardubíc ako Lukáš Madera, Libor 
Teplický, Radovan Dejneka, Libor Oravec 
a ďalší, ktorí zavŕšili majstrovský hetrik Slo-
venska, kvalita turnaja bola enormná. Naše 
mužstvá sa ale nestratili a urobili Mikulášu 

krásnu reklamu na hokejbalovej mape. LM 
Wings dokázali dokráčať až do finále a zod-
vihnúť nad hlavu majstrovskú trofej. Funky 
Monkeys po nešťastnom semifinálovom 
zápase, v  ktorom prehrali až na nájazdy, 
vybojovali v  zápase o  3. miesto bronzové 
medaily.

Marek Nemec, kapitán LM Wings: „Krás-
ny turnaj s  krásnym vyvrcholením. Podali 
sme dobrý kolektívny výkon, ktorý podpo-
rili individuality v našom tíme a mohli sme 
nakoniec zdvihnúť putovný pohár nad hla-
vu. Je to úžasné, obrovská emócia.“

Tomáš Paprčka, kapitán Funky Monkeys: 
„Dokázali sme neskutočnú vec. Dostať sa 
do najlepšej osmičky je obrovský úspech, 
nieto ešte získať medailu. Mrzí ma síce ne-
šťastne prehraté semifinále, ale medaila na 
takomto turnaji je obrovský úspech. Zahrať 
si hokejbal pred televíznymi kamerami ce-
loštátnej televízie a spraviť takúto reklamu 
nielen sebe ale aj nášmu mestu a regiónu, 
to som nečakal ani v najkrajšom sne. S naj-

mladším tímom na turnaji sme dokázali 
veľkú vec. Partia a tím, ktorý sme tu vytvo-
rili, bol neskutočný.“

Zostava LM Wings: Pútec, Tkáč  – Su-
keľ  M., Sukeľ J., Števuliak, Kandra, Uhrík, 
Nemec, Kabáč, Laco A., Lištiak J., Fiala, Balu-
cha, Mezovský, Struhár, Lehotský. Zostava 
Funky Monkeys: Lenko G., Molec – Paprčka, 
Oško P., Tomečko, Zluky, Gregor, Bátory, Zr-
ník, Nechaj, Oško I., Vybíral, Pavlovič, Králik, 
Burdel, Slivka, Židek, Reichel. Výsledky: zá-
kladná časť - LM Wings : Diaková 1:1, HbK 
Čadca 6:1, predkolo play off  – Ústí N. La-
bem 1:0, osemfinále – Watberg Senec 3:0, 
Štvrťfinále – Orol Trenčín 1:0 sn, Semifiná-
le – One Taxi BB 3:1, Finále - Paluba Žiar n. 
H. 2:1 sn. Základná časť – Funky Monkeys : 
One Taxi BB 2:5, FPS Bardejov 4:1, predkolo 
play off  – Rebels Bratislava 4:0, osemfiná-
le  – Bukovinka Zvolen 3:1, štvrťfinále MB 
GAS BB 3:1, semifinále Paluba Žiar n. H. 1:2 
sn, o 3. miesto One Taxi BB 1:0.

 -red-

Už 19. ročník celoslovenského finále do-
pravnej súťaže Na bicykli bezpečne sa 
v  polovici júna uskutočnil v  Liptovskom 
Mikuláši. „Najlepšie tímy z  jednotlivých 
krajov sa na simulovanom detskom do-
pravnom ihrisku v  našom meste stretli 
už po štvrtýkrát,“ informoval organizátor 
súťaže Jaroslav Grešo. Počas dvoch dní 
na nich čakali tri disciplíny. Vedomosti 
z  pravidiel cestnej premávky a  z  riešenia 
dopravných situácií si preverili v  testo-
vej časti, v  praktickej na nich čakala jazda 
zručnosti cez prekážky. Treťou disciplínou 

bola simulovaná jazda v cestnej premávke. 
„Najmä u  mladých ľudí má dopravná vý-
chova veľký význam. Som veľmi rád, že sa 
celoslovenské finále konalo práve v Liptov-
skom Mikuláši, ďakujem organizátorom 
za ich prácu,“ konštatoval viceprimátor 
Liptovského Mikuláša a  štátny tajomník 
ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič. Ví-
ťazmi sa stali zástupcovia žilinského kraja, 
postúpili na európske kolo súťaže, ktoré sa 
v septembri uskutoční v Albánsku. Na dru-
hom mieste skončil banskobystrický kraj, 
na treťom trenčiansky. -red-

Celoslovenské finále bolo v našom meste

Mikulášska samospráva sa v  tomto roku 
úspešne, ba môžeme napísať, že rekordne, 
zapojila do národnej kampane Do práce 
na bicykli 2017. Vďaka prihláseniu radnice 
sa do kampane mohli zapojiť aj obyvate-
lia, ktorí si v  rámci zamestnania vytvárali 
tímy (dvoj až štvorčlenné družstvá). Počas 
mája využívali bicykle pri dochádzaní do 
zamestnania. V rámci Mikuláša sa zapojilo 
43 tímov, kým rok predtým ich bolo len 
14. „Súťažilo celkovo 149 ľudí, ktorí najaz-
dili 25  tisíc kilometrov a  ušetrili šesť ton 
oxidu uhličitého,“ zhrnul Gabriel Lengyel 
z mestského úradu. Mikuláš sa vďaka tomu 
umiestnil na 17. pozícii zo 74 samospráv, 
ktoré sa zapojili. Na prvom mieste skončil 
Health team, najlepším jednotlivcom bola 
Ivana Cheben Cibáková z  tímu Športovci, 
ktorá najazdila vyše 700 kilometrov. „Tento 
ročník pokladám za veľmi úspešný, keď sa 
v  rámci mesta zapojilo niekoľkonásobne 
viac tímov. Ide o ďalší signál pre nás, že aj 
v budúcnosti podporíme cyklistiku ako al-
ternatívnu formu dopravy,“ uzavrel.
 -js-

Na bicykli najazdili 
vyše 700 kilometrov

Obrovský úspech mikulášskych hokejbalistov
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SPRAVODAJSTVO

Študenti v  Liptovskom Mikuláši majú od 
júna k  dispozícii školské masérske štú-
dio, v  ktorom sa môžu dôsledne pripraviť 
na svoje povolanie. Zriadili ho na pôde 
Strednej zdravotníckej školy a  jeho služby 
sú k  dispozícii aj pre verejnosť. Myšlienka 
vytvoriť odbornú učebňu, ktorá by zodpo-
vedala kvalitnému, moderne vybavenému 
masérskemu pracovisku, sa rodila v  hla-
vách učiteľov odborných predmetov už 
niekoľko rokov. Podľa slov koordinátorky 
projektu a vedúcej študijného odboru ma-
sér Ľubomíry Halkovej sa práve vďaka Na-
dácii Kia Motors Slovakia sen pedagógov 
podarilo splniť. „Hlavným cieľom projektu 
je umožniť žiakom pripraviť sa na svoje 
budúce povolanie v moderne vybavených 
odborných učebniach. Takto získané ve-
domosti pre osvojenie si profesionálnych 
zručností sa čo najviac priblížia reálnej 
praxi. Žiaci boli súčasťou celej realizácie 
projektu, od tvorby loga, vybavenia štúdia, 

otvorenie jeho prevádzky až po samotné 
poskytovanie masérskych služieb, čím zís-
kali obrovské skúsenosti pre prax a podni-
kanie,“ prezradila ďalej koordinátorka pro-
jektu o využití štúdia.

Školské masérske štúdio chcú v  škole 
prevádzkovať pravidelne počas školského 
roka. K  jeho vybaveniu pribudli ergono-
micky nastaviteľné masérske lôžka, set na 
masáž lávovými kameňmi, zariadenia pre 
teploliečbu - rašelinové obklady. Študen-
tov potešili aj prístroje na liečbu svetlom, 
pomôcky na medovú masáž, lymfodrenáž-
ny prístroj s príslušenstvom paravány, pri-
budli parafínové obklady na ruky, voskové 
obklady a  pre štúdium dôležité plagáty 
s  odbornou problematikou či ďalšie po-
môcky na prípravu maséra pre povolanie. 
Vzhľadom na finančnú náročnosť projekt 
podporil aj Žilinský samosprávny kraj ako 
zriaďovateľ školy a  Občianske združenie 
rodičov a priateľov SZŠ. -vč-

Na prelome prvej a druhej júnovej deká-
dy sa na krytej plavárni v Košiciach usku-
točnili Letné Majstrovstvá SR v plávaní 
najmladších žiakov s  účasťou 245 plavcov 
zo 47 klubov. Na samotných pretekoch mi-
kulášsky klub reprezentovali Jakub Nemtu-
šiak, Tomáš Melár a Simonka Jurigová, 
ktorí počas sezóny splnili limit pre účasť 
na tomto vrcholovom podujatí. „Veľkú 
radosť nám urobil Jakub Nemtušiak, kto-
rý v disciplíne 100 m motýlik získal prvú 
(striebornú) medailu pre náš klub, ktorú 
vzápätí vyšperkoval ziskom titulu Majster 
Slovenska v disciplíne 50 m motýlik. Svoju 
zbierku doplnil ziskom bronzovej medaily 
v disciplíne 50 m voľný spôsob, čím skom-
pletizoval medailovú zbierku. Ani ostatní 
dvaja plavci nás nesklamali, podali výbor-
né výkony, v ktorých si vylepšili svoje osob-
né maxima a celkom osemkrát sa zmestili 
do prvej desiatky. Jakubovi, jeho trénerovi 
ako aj ostatným zúčastneným plavcom sr-
dečne gratulujeme k vzornej reprezentácii 
nášho plaveckého klubu a nášho mesta,“ 
uviedol Peter Ferko z klubu. Počas júna šéf 
radnice privítal vedenie klubu a viacerých 
úspešných plavcov v priestoroch mestské-
ho úradu. Odovzdaním pamätných listov 
vyjadril Mestskému plaveckému klubu 
Delfín poďakovanie za starostlivosť o mlá-
dež a organizáciu siedmeho ročníka Veľkej 
ceny Liptova. Taktiež poďakoval za vzornú 
reprezentáciu mesta. Prítomných tiež oce-
nil malou pozornosťou. 

 -red-

Historický úspech 
plavca z klubu 
Delfín: Máme majstra 
Slovenska!

Školské masérske štúdio 
pripraví študentov do praxe

Slovenské múzeum ochrany prírody a jas-
kyniarstva v  Liptovskom Mikuláši orga-
nizovalo v  spolupráci so Štátnou ochra-
nou prírody  – Správa národného parku 
Nízke Tatry a  Asociaciou muzeí a  galerií 
ČR štvordňový medzinárodný odborný 
seminár Botanické dni 2017. Uskutočnil sa 
pod záštitou ministerstva životného pro-

stredia. Nechýbala exkurzia na Veľký Bok 
a Ohnište či botanizovanie v okolí Liptov-
skej Tepličky. Exkruzie boli zamerané na 
prehliadku prírodných zaujímavostí loka-
lít a ich rastlinných spoločenstiev. Poduja-
tie ukončili prehliadkou Važeckej jaskyne.
 -red-
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Celoročné ekologické aktivity, ktoré mesto 
a školy organizovali pre deti v Liptovskom 
Mikuláši pod sloganom kampane Som pa-
náčik Separáčik, dám do koša aj vrchnáčik,  
vyvrcholili 7. júna detskou konferenciou 
Separáčik. „Je v našich rukách pomôcť 
prírode, ktorá si sama nedokáže poradiť s 
nekonečnými hromadami odpadkov, kto-
ré ju neustále zaplavujú. Je našou úlohou 
naučiť správne triediť odpad tých, ktorí sú 
aj v dnešnej modernej dobe stále pasívni. 
Nám to zaberie len pár minút, ale pre prí-
rodu to má cenu zlata,“ spomenuli v prího-
vore Gabriela Kubínová a Adam Žatkuľák 
zo Základnej školy Janka Kráľa, ktorá bola 
centrom záverečnej konferencie. Hlavnou 
témou interaktívnych prezentácií a pred-
nášok, ktoré deti venovali sami sebe, bola 
separácia. Chodby školy boli vyzdobené 
výrobkami z recyklovaných a recyklovateľ-
ných materiálov, mestské školy pripravili aj 
rôzne populárno - náučné nástenky. Starší 
žiaci prezentovali svojim mladším spolužia-
kom všetko, čo o separovaní vedia, zapájali 

ich do súťaží a  pripravili si aj interaktívne 
vstupy pre materské školy. 

„Konferenciu zameranú na triedený 
zber odpadov zorganizovali,  programovo 
zabezpečili ako i uvádzali samotní zástup-
covia žiakov zúčastnených škôl pre svojich 
spolužiakov, rovesníkov. Zvolenými spô-
sobmi a formami prezentácie jednotlivých  
príspevkov dokázali zaujať aj najmenších 
účastníkov,“ uviedol vedúci z  mestského 
odboru školstva Ján Hučík. Výstava žiac-
kych prác, ktorá bola súčasťou konferen-
cie, ukázala, že  aj z  odpadu sa dajú zho-
toviť hotové  umelecké diela. Časť výstavy 
zdobí aj priestory prvého poschodia mest-
ského úradu. Zorganizovaná konferencia 
Separáčik zaujala pri návšteve Liptovského 
Mikuláša aj ministra životného prostredia 
Lászlóa Sólymosa. Zhodnotil ju ako jednu z 
ciest, ako ísť vzorom pre budovanie pove-
domia v mladej generácii a tiež takú, ktorú 
chce ministerstvo zavádzať v budúcnosti.

 -js-

Detská konferencia zavŕšila 
celoročné ekologické aktivity

So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k

Lipa malolistá (Tilia cordata) na Ná-
lepkovej ulici potrebovala zdravotný a 
bezpečnostný rez. Mestu ju bezodplatne 
ošetrili arboristi z Lesarb company, aby 
optimalizovali jej zdravotný stav, vitalitu 
aj prevádzkovú bezpečnosť. Zo stromu 
odstránili aj poškodené a suché vetvy, 
upravili jej podjazdný a priechodný profil. 
Strom ošetrili prostredníctvom horole-
zeckej techniky. -red-
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIEStromy zvyšujú hodnotu mestského 
prostredia, musia však byť správne vy-
sadené. Čerešne, ktoré vysadila radnica 
na jeseň, zazelenali. Podstatné je, že sa 
sadili v správnom termíne výsadby. Pod-
ľa mestskej dendrologičky Zuzany Štrei-
tovej je pre listnaté dreviny najlepší čas 
na výsadbu práve neskoré jesenné ob-
dobie pri konštantných teplotách, kedy 
sa stromy dostávajú do vegetačného 
pokoja. Upozorňuje aj na to, že dreviny 
je potrebné vysádzať podľa Dokumentu 
starostlivosti o  drevinách, dendrologič-
ka sa drží aj koncepcie výsadby zelene 
v meste. Vyzýva obyvateľov a aktivistov, 
aby zeleň na verejných priestranstvách 
nevysádzali svojvoľne, pretože aj vý-
sadba zelene musí mať svoje pravidlá. 
„Inak môžu stromy tieniť bytom, vadiť 
na detských ihriskách. Nie všetky plo-
chy, ktoré sú bez drevín môžu byť, vy-
sadené. Často totiž slúžia na evakuáciu 
obyvateľstva pri hromadnom ohrození 
na živote či pre prístup pre ťažkú tech-
niku, a  tu svojvoľne vysadené dreviny 
môžu dať príčinu k nepodaniu prvej po-
moci,“ upozornila.
 -vč-

Nadpolovičnou väčšinou hlasov odporučili 
poslanci mestského zastupiteľstva primá-
torovi, aby podal trestné oznámenie na 
neznámu osobu. Dôvodom je zlé uzatvo-
renie skládky vo Veternej Porube, ktoré 
bolo podľa záverov Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia, a  dokonca aj Úradu 
pre verejné obstarávanie v  rozpore so zá-
konom.

Skládka vo Veternej Porube slúžila mestu 
na ukladanie tuhého komunálneho odpa-
du desať rokov. V októbri 2014 (31. 10. 2014) 
bola skládka minulým vedením mesta 
uzavretá, náklady na jej uzatvorenie boli 
vo výške 1 163 520 eur.

Slovenská inšpekcia životného prostre-
dia potvrdila, že skládka odpadov nebola 
v  roku 2014 uzatvorená v  zmysle platnej 
legislatívy ani v  zmysle schválenej projek-
tovej dokumentácie.

Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil 

svojou kontrolou porušenie zákona o  ve-
rejnom obstarávaní a konanie obstarávate-
ľa v rozpore s deviatimi paragrafmi.

Mesto sa pripravuje na naplnenie naj-
horších možných opatrení - povinnosť opa-
kovane skládku uzatvoriť.

„Našou prioritou musí byť aj v tejto situ-
ácii ochrana životného prostredia a  všet-
ky naše kroky budú viesť k  odstráneniu 
možných dopadov na životné prostredie 
so zodpovednosťou k  našim potomkom,“ 
vyjadril sa primátor Ján Blcháč.

Koľko financií bude mesto potrebovať 
na opätovné uzatvorenie skládky ešte ve-
denie radnice nevie odhadnúť, najskôr je 
potrebné vypracovať nový projekt.

Nekvalitne a neekologicky
Podľa projektovej dokumentácie mala 
mocnosť rekultivačných vrstiev na sklád-
ke dosahovať 1,5 metra, avšak na ploche 

prekrytia skládky len málokde dosahuje 
túto mocnosť.

Väčšina skládky je pokrytá rekultivačnou 
zeminou a  minerálnym tesnením v  hrúb-
ke menšej ako meter, pričom na štvrtine 
skládky je to dokonca menej ako 60 centi-
metrov.

Zo skládky zaznamenali pracovníci Ve-
rejnoprospešných služieb od februára 2017 
viaceré priesaky. Priesakové kvapaliny za-
pĺňali záchytné nádrže. Čerpadlo ich však 
nestíhalo zachytávať a vody zo skládky sa 
dostávali cez recipient až do potoka. Za-
mestnanci VPS

zabezpečili okamžité odčerpávanie nad-
merného množstva priesakovej kvapaliny 
a dnes už životné prostredie ohrozené nie 
je, skládka je zabezpečená novým monito-
rovacím systémom.

Mesto má povinnosť skládku monitoro-
vať 30 rokov od jej uzatvorenia. -red-

 SKLÁDKU UZATVORILI V ROZPORE SO ZÁKONOM,  
primátor podáva trestné oznámenie
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10:00  Futbalový turnaj žiakov

12:00  Otvorenie remeselného jarmoku

13:00  Nafukovacie hrady

14:00  Kynologická show

15:00  Zábava pre najmenších

17:00  Kultúrny program 

 klub seniorov palúdzka

19:00  Tanečná zábava

 skupina Spektrum

 vystúpenie Barbory Hazuchovej

Občiansky Klub mestskej časti Palúdzka
 Klub seniorov Palúdzka
MESto liptovský mikuláš

Sprievodný program:

•	 výstava fotografií Palúdzky

•	 Varenie Palúčanského gulášu 

•	 Palučanské droby a iné dobroty

•	 žrebovanie cien

Námestie osloboditeľov 68, Liptovský Mikuláš info@maximumtravel.sk 044 38 11 321 www.maximumtravel.sk

DOVOLENKUJTE 
S ÚSMEVOM
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www.mikulas.sk
Prihláška a pravidlá sútaže:

Partneri:

Prade s.r.o., autorizovaný predajca značky Gardena

Mediálni partneri:

Skrášlime si spoločne
NAŠE MESTO

Termín sútaže: 
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Tatrapolis – Tatralandia 
Liptovský Mikuláš

FESTIVAL DOBREJ ZÁBAVY, 
JEDLA A ZÁŽITKOV

21. – 22. JÚL
moderujú:

DIDIANA, SAJFA

Polemic * Ploštín punk * Talostan * svetové miniatúry * letné 
kino * atrakcie pre deti * zvieratká * tvorivé dielne * divadlá

gastro show * liptovskí zbojníci * piknik zóna * sÚťaže...

visitliptov.sk

Podujatie je realizované s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Tatrapolis – Tatralandia,
Liptovský Mikuláš 7 €

VSTUPNÉ
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MIKULÁŠSKY

JAZZOVÝ
FESTIVAL

B1
logotyp 2015 

www.mikulas.sk

M L

MIKULÁŠSKY

JAZZOVÝ
FESTIVAL

B1
logotyp 2015 

www.mikulas.sk

M L

Zrodil sa človek a čo je nádhernejšie 
a čo je viac...  

V mesiaci máj 2017 
sa v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Matej PIOVARČI, Luna PELACHOVÁ, 
Peter LAUKO, Timea NEMCOVÁ, Kata-
rína ŠLACHTOVÁ, Matúš ŠVEC, Adam 
IVANČÁK, Dominika VESELOVSKÁ, 
Filip KONEČNÝ, Mia KRIVÁŇOVÁ, 
Michal GLONČÁK, Matej GLONĆÁK, 
Damián CUPRA, Sofia ŠARANOVÁ, 
Lukáš ČONKA, Dáša ŠTEFANIAKOVÁ, 
Marek KUSTRA, Jasmína KOKIOVÁ, 
Michal TRNOVSKˇY, Tereza DRUSKO-
VÁ, Tamara STUPÁKOVÁ, Radoslav 
ŽUDEL, Nina RÁKOCIOVÁ, Mateo 
VANČO, Katarína BEŇOVÁ, Filip BA-
LÁŽ, Martin CHRAPČIAK, Filip BALÁŽ.

A všetko sa začalo tým, 
že ruky moje vzal si do tých svojich...

Manželstvo uzavreli:

  Ján MACÍK – Júlia MATIOVÁ, Martin 
KUSKA – Veronika BEŇOVÁ, Ing. Mi-
chal KUFČÁK – Patrícia ŠVANDOVÁ, 
Juraj SOMOROVSKÝ – Katarína VOJ-
TAŠKOVÁ, Ing. Lukáš ČESKÝ – MUDr. 
Katarína BRUNOVÁ, Maroš MIRGA 
– Denisa KRULIŠOVÁ, Ing. Michal 
AMBRUŽ – Mgr. Karina GAZDÍKOVÁ, 
Pavel DEBNÁR – Denisa HUSOVSKÁ, 
Ing. Martin AMBRÓZI – Kristína VYŠ-
NÁ, Ing. Matej LEHOTSKÝ – Mgr. Mi-
chaela ČAJKOVÁ, Ján HOSTINSKÝ – 
Ing. Lenka HRABOVSKÁ.

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

Opustili nás:

  Jozef KACZOR 63 r., Želmíra KERAČÍ-
KOVÁ 87 r., Ernest MEDLA 58 r., Ján 
ZÁRUBA 84 r., Daniel STAROŇ 91 r., 
Ing. Ľudovít BOROŠ 58 r., Želmíra 
ŠARAFÍNOVÁ 85 r., Ivan FEKETÍK 69 
r., Mgr. Ján VESELOVSKÝ 84 r., Juraj 
FRONKO 67 r., Michal KRIŽAN 92 r., 
Ľudevít MARKO 59 r., Anna KRAJČIO-
VÁ 95 r., Ján MATÚŠKA 78 r., Ladislav 
PODOLÍNSKY 85 r., Viliam SRNKA 
91 r., Milan MAJERČÍK 74 r., Jaroslav 
PETRÁŠ 61 r., Zuzana KONVITOVÁ 
95 r.

Občiansky servis 
MÁJ 2017

SERVIS

Nájdete nás na facebooku
 facebook.com/MestoLM
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SKÚŠKA SIRÉN
14. 7. 2017 o 12.00 hodine bude  
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Distribúcia, a. s. Žilina:
všetky odstávky elektriny, ktoré SSE Distribúcia plánuje v júli, sú zverejnené na webovej 
stránke mesta v rubrike Úradná tabuľa.

Nájdete nás aj na Twitteri
twitter.com/MestoLMikulas

Mikulášsky Jazzový Festival otvorí svoje 
brány už po trinástykrát od 28. do 30. júla 2017. Počas troch 
večerov bude hostiť vystúpenia takmer päťdesiatky hudobníkov 
z celého sveta. Viac na www.mjf.sk

Posledné miesta v prímestských detských táboroch! 
Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši organizuje pre deti a mládež prázdninovú 
letnú činnosť formou detských prímestských táborov. Z deviatich letných táborov 
ostávajú voľné miesta už len na posledný termín letného tábora Podbrezáčik 
II. od 21. do 25. augusta, bližšie informácie s podrobným programom nájdete 
na www.cvclm.edu.sk/tabory.html.

Výskyt lesnej zveri v blízkosti obydlí
môžu obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš  nahlásiť  príslušníkom mestskej polície 
na telefónne číslo 159. Policajti následne upovedomia príslušné poľovné združenie.

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin 
Dátum Materské školy v prevádzke Varí jedáleň

3. 7. - 7. 7. 2017
MŠ Agátová, MŠ 4. apríl
ZŠ a MŠ Demänovská ul. (podľa počtu detí), Demänová
MŠ Ondrašovská (podľa počtu detí)

ZŠ J. Kráľa (4 dni)

10. 7. - 14. 7. 2017
MŠ Agátová, MŠ 4. apríla
ZŠ a MŠ Demänovská ul. (podľa počtu detí), Demänová
MŠ Ondrašovská (podľa počtu detí)

ZŠ J. Kráľa (5 dní)

17. 7. – 21. 7. 2017 MŠ A. Stodolu, MŠ Komenského ZŠ J. Kráľa (5 dní)

24. 7. – 28. 7. 2017 MŠ A. Stodolu, MŠ Komenského ZŠ J. Kráľa (5 dní)

31. 7. – 4. 8. 2017 MŠ Čs. brigády, MŠ Kláštorná MŠ Čs. brigády (5 dní)

7. 8. – 11. 8. 2017 MŠ Čs. brigády, MŠ Kláštorná MŠ Čs. brigády (5 dní)

14. 8. – 18. 8. 2017 MŠ Vranovská, ZŠ a MŠ Okoličianska, MŠ Palúčanská MŠ Vranovská (5 dní)

21. 8. – 25. 8. 2017 MŠ Vranovská, ZŠ a MŠ Okoličianska, MŠ Palúčanská MŠ Vranovská (5 dní)

30. 8. –  2. 9. 2017 MŠ Vranovská MŠ Vranovská (3 dni)

KALENDÁR
PODUJATÍJÚL 2017

Podujatia a výstavy múzeí, galérií a organizácií, ktoré sa konajú v Liptovskom Mikuláši v mesiaci júl 
a  program kín na aktuálny mesiac môžete nájsť v  centrálnom kalendári podujatí na webe mesta 
www.mikulas.sk/kalendar-podujati. www.mikulas.sk

http://www.mikulas.sk/sk/_clanok.php?clanok=2159
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Tematický program:
PONDELOK: Umenie zdobenia

medovníkových obrazov
UTOROK: Spracovanie kože

STREDA: Ateliér animácie
ŠTVRTOK: Keramická dielňa

PIATOK: Fotografia a negatív

14.8.2017
18.8.2017

„Umenie ako remeslo“

Informácie: www.galerialm.sk rezervácie: 
lgpmb-kvc@vuczilina.sk, +421 902 468 997, 044/5522758.

v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa

Jú
l

20
17

Liptovská galéria 
P. M. Bohúňa

Vernisáž Jan Saudek & Sára Saudková 
16:30 Galéria Kolomana Sokola
Námestie Osloboditeľov 28, Liptovský Mikuláš

4.7.
2017

Vernisáž Ondrej 4. Zimka 
16:30 LGPMB, Veľká výstavná sieň
Tranovského 3, Liptovský Mikuláš

18.7.
2017

Vernisáž Kristína Bukovčáková
16:30 LGPMB, Malá výstavná sieň
Tranovského 3, Liptovský Mikuláš

18.7.
2017

www.galerialm.sk lgpmb@vuczilina.sk
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Tradičné liptovské jedlá a nápoje ochutnáte v týchto prevádzkach:

05.07.   16:00 Hudobná streda - Mr. Rudy       Námestie osloboditeľov    
  Najznámejšie evergreeny v podaní mikulášskeho inštrumentalistu.  
05.07.   21:30 Letné kino - AMY                  Záhrada Múzea Janka Kráľa 
  Životopisný, GB, 2015, 128 min. 
06.07.   19:30 Open stage        Námestie osloboditeľov
  Priestor pre začínajúcich umelcov nielen z Liptovského Mikuláša. 
07.07.   16:00 Mikulášske jednohubky       Námestie osloboditeľov
  Prezentácia hudobníkov, maliarov, sochárov a spevákov v centre pešej zóny.
07.07.   16:00  Jánošíkova cesta - sprievodcovská služba                 Informačné centrum 
  Vyberte sa s nami po stopách legendárneho zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka. 
07.07.   19:15  Nechaj sa zlapať                   Námestie osloboditeľov
  Scénka zachytávajúca moment zlapania, mučenia a vypočúvania  
  legendárneho zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka.
08.07.   19:30 Duchoňovci - cover Karola Duchoňa      Námestie osloboditeľov
  Kapela talentovaných hudobníkov hrajúcich piesne Karola Duchoňa. 
09.07.   19:30 Prešovský dixieland        Námestie osloboditeľov
  Hity jazzovej a populárnej hudby, ktoré boli na výslní hlavne v 20. a 30.  
  rokoch minulého storočia. 
12.07.      16:00 Hudobná streda - Janko Majerčík     Námestie osloboditeľov
  Populárny mikulášsky pesničkár a skladateľ. 
12.07.   21:30 Letné kino - Dánske dievča                          Záhrada Múzea Janka Kráľa
  Dráma, životopisný, GB, USA, Dánsko, Nemecko, 2015, 119 min. 
13.07.   19:30 Open stage        Námestie osloboditeľov
  Priestor pre začínajúcich umelcov nielen z Liptovského Mikuláša.
14.07.      13:00 Kaviareň pod holým nebom         Námestie osloboditeľov
14.07.    16:00 11 naj historického centra Liptovského Mikuláša    Informačné centrum 
  - sprievodcovská služba
  Spoznajte najväčšie turistické atraktivity s bohatou históriou i súčasnosťou,
  osobnosti či umelecké diela.
14.07.   19:15  Nechaj sa zlapať                   Námestie osloboditeľov
  Scénka zachytávajúca moment zlapania, mučenia a vypočúvania  
  legendárneho zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka.
14.07.     19:30    Barmanská show       Námestie osloboditeľov 
   & módna prehliadka Zdenky Kubányiovej
   Ukážka profesionálneho barmanského umenia a zručností spojená
   s módnou show.
14.07.     21:00 Retro tančiareň                 Záhrada Múzea Janka Kráľa
  Legendárne evergreeny zahrá do tanca kapela SLOVAK TANGO. Dobový  
  dress code vítaný. Viac info: www.mjk.sk.
15.07.  13:00 Palúčanský deň      Futbalový štadión FC 34 Palúdzka
15.07.  21:30 Night Run        Námestie osloboditeľov
  Nočný beh mestom tvorený z dvoch 5 km okruhov na pevnom povrchu  
  so štartom  z Námestia osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.                         
  Viac info : www.123athlon.sk. 
16.07.   19:30 Liptovská hudobná scéna          Námestie osloboditeľov  
  Barbora Hazuchová 
  Talentovaná speváčka z Liptovského Mikuláša, ktorú doprevádza Marek  
  Masarik s kapelou. 
19.07.  16:00    Hudobná streda - Spectrum      Námestie osloboditeľov
  Domáca skupina hrajúca prevažne hity slovenskej a českej populárnej scény. 
19.07.  21:30 Letné kino - Sully                   Záhrada Múzea Janka Kráľa  
  Dráma, životopisný USA, 2016, 96 min. 

20.07.   19:30       Open stage               Námestie osloboditeľov
                    Priestor pre začínajúcich umelcov nielen z Liptovského Mikuláša. 
21.07.  16:00       Miľníky mikulášskej histórie     Informačné centrum  
                   - sprievodcovská služba
    
 
21.07.   19:15    Nechaj sa zlapať                   Námestie osloboditeľov
    Scénka zachytávajúca moment zlapania, mučenia a vypočúvania  
    legendárneho zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka.
21.-22.07.   LIPTOVFEST 2017               Tatrapolis, Tatralandia
  

 
23. 07.   10:00  Euroregión „Tatry“ Tour              Námestie osloboditeľov
  Podhale, Spiš, Orava, Liptov. 
   

23.07. 17:00 Rozprávková nedeľa              Námestie osloboditeľov
  O Jackovi a fazuľke - divadlo TAMARIKI. 
24.07. 21:30 Bažant kinematograf - Baba z ľadu      Námestie osloboditeľov
  Dráma,  komédia,  romantický,  Česko, 2017, 106 min. 
25.07. 21:30 Bažant kinematograf - Obecná škola    Námestie osloboditeľov
  Komédia, dráma, Československo, 1991, 97 min. 
26.07. 21:30 Bažant kinematograf - Teória tigra        Námestie osloboditeľov
  Komédia, dráma,  Česko, 2016, 101 min. 
26.07. 16:00       Hudobná streda - Art Septet Nicolaus      Námestie osloboditeľov
  

27.07. 21:30 Bažant kinematograf -                                Námestie osloboditeľov   
  Sedem zhavranených bratov 
  Rozprávka, fantasy, Česko, Slovensko, 2015, 97 min. 
27.07. 19:30 Open stage               Námestie osloboditeľov
  Priestor pre začínajúcich umelcov nielen z Liptovského Mikuláša.
28.07.    16:00 Mikulášsky židia - sprievodcovská služba      Informačné centrum 
  
 
28.07. 16:00 Mikulášsky jazzový festival     
  AMC Trio & Ludova Hudba Stana Balaza (SK)    Námestie osloboditeľov
  Ester Wiesner Quartet (SK, DE, AT),                Dom kultúry
   Emil Viklický Trio & Miroslav Hloucal (CZ, SK)     
28.07.   19:15  Nechaj sa zlapať                                  Námestie osloboditeľov
  Scénka zachytávajúca moment zlapania, mučenia a vypočúvania  
  legendárneho zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka.                                                                                                                            
29.07. 16:00 Mikulášsky jazzový festival     
                   Pressburger Klezmer Band (SK)                            Námestie osloboditeľov
  Tribute to Ján Cikker (SK),  Zigniew Namyslowski Quintet (PL)   Dom kultúry
30.07. 19:00 Mikulášsky jazzový festival                Dom kultúry                                        
  Transform Quintet (HU), Kinga Glyk Trio (PL), Adam Baldych Sextet (PL)                                               
  

Program podujatí
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Spoločné poľsko - slovenské cyklistické preteky Euroregiónu „Tatry“, 
ktoré sa skladajú z piatich etáp v regiónoch; Podhalie,Spiš, Orava, 
Liptov. Najlepší jazdci jednotlivých etáp budú medzi sebou súťažiť v 
open kategórii, ktorá určí celkového víťaza. (Okruh okolo Liptovskej 
Mary, otvorené preteky, zdarma: štartovné, občerstvenie, tričko).

Osudy významnej miestnej komunity, ktorá viac ako 200 rokov 
spolutvorila dejiny mesta.

Spoznajte zlomové okamihy a zaujímavosti z bohatých 730-ročných 
dejín mesta. 

Salónny orchester hrajúci známe pesničky od Stinga, Beatles, Louis 
Armstronga, ABBA, obľúbené melódie zo svetových muzikálov.

Festival dobrej zábavy, jedla a zážitkov. Polemic, Ploštín Punk, Miro 
Jaroš, Talostan, gastro show, divadielka, Liptovskí zbojníci a mnoho 
iného. Moderujú Didiana a Sajfa.

                          

 

Program podujatí

JÚL 2017


