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Trinásť partnerov na  slo-

venskej a poľskej strane Tatier 

podpísalo v júli zmluvu o spo-

lupráci pri realizácii projektu 

Historicko-kultúrno-prírodná 

cesta okolo Tatier. Po desiatich 

rokoch snaženia a príprav tak 

urobili podstatný krok k napl-

neniu myšlienky, ktorá v bu-

dúcnosti pomôže vybudovať 

náučný 250 kilometrov  dlhý 

cyklochodník okolo sloven-

sko-poľských veľhôr. 

Jeho súčasťou je aj viac ako 
štvorkilometrová trasa, ktorá už 
túto jeseň spojí najväčšie mest-
ské sídlisko Podbreziny centrom 
mesta. Nábrežie a vyústi pri kru-
hovom objazde pred Mestským 
úradom.  

   Do medzinárodného pro-
jektu, ktorého súčasťou je aj na-
še mesto, je zapojená štvorica 
poľských a deväť slovenských 
miest a obcí. Do konca tohto roka 
musí byť zrealizovaná prvá etapa 
projektu v dĺžke 43 kilometrov. 
„V Liptovskom Mikuláši dobudu-
jeme chýbajúcu časť cyklochod-
níka popri Váhu, na ktorý máme 
platné stavebné povolenie. 
Z vlastných zdrojov sme položili 

v uplynulých dvoch rokoch viac 
ako kilometer trasy.  Vybudovať 
musíme ešte 3,2 kilometra, aby 
sme v úseku od križovatky pri 
hoteli Jánošík po most v Oko-
ličnom spojili najväčšie sídlisko 
s centrom mesta,“ uviedol Jozef 
Repaský, zástupca primátora.

  Hodnota mestskej investície 
do tejto stavby predstavuje sumu 
takmer 650-tisíc eur. 85 percent 
mestu preplatí Európsky fond 

regionálneho rozvoja, desať per-
cent pôjde zo štátneho rozpočtu 
a piatimi percentami prispeje sa-
motný Liptovský Mikuláš.    

„Táto spolupráca je, okrem nie-
koľkých menších mikroprojektov, 
svojim obsahom historicky naj-
väčšia, akú sme kedy s poľskými 
priateľmi realizovali. Podpisom 
partnerskej zmluvy sme položili 
dôležitý základný kameň. Ho-
vorí o tom, že sme si s Poľskou 

republikou blízki a že sa vieme  
dohodnúť,“ zdôraznil J. Repas-
ký. „V spolupráci s dodávateľom 
stavebných prác urobíme všet-
ko pre to, aby obyvatelia mesta 
a návštevníci mohli využívať cyk-
lochodník už v jesenných mesia-
coch,“ dodal J. Repaský. 

V strednom Liptove má pro-
jekt Historicko-kultúrno-prírod-
ná cesta okolo Tatier spojiť obce 
Liptovský Trnovec a Žiar trasou 
v dĺžke 19,5 kilometra. „V ďalšom 
období chceme získať stavebné 
povolenie na existujúcu projekto-
vú dokumentáciu v katastri mesta 
Liptovský Mikuláš. Ide o prepoje-
nie centra s mestskou časťou Lip-
tovská Ondrašová,“ prezradila Jana 
Kormaníková, projektová manažé-
rka mesta. „Samozrejme, že pod-
poríme aj susedné obce, s ktorými 
máme spoločný záujem na dobu-
dovaní cyklochodníka. Z budúcich 
výziev budeme spoločne žiadať 
o príspevok z európskych fondov, 
aby sa v rokoch 2015 – 2016 mohlo 
realizovať celých takmer dvadsať 
kilometrov tohto chodníka,“ do-
plnil viceprimátor Jozef Repaský.

Slávka Kellová

Cyklochodník z Podbrezín k Palučanskému mostu už v jeseni

Vážení spoluobčania, Mikulášania!

Leto nám tento rok ukazuje svoju 
menej usmievavú tvár, kedy sú teploty 
a slnečný svit na dlhodobom priemere 
a Liptov sa vtedy radí medzi chladnejšie 
regióny na Slovensku i v Európe. Netre-
ba však zúfať, nakoľko tento text vzniká 
presne v polovici mesiaca júla a ešte celý 
august je pred nami...

Verím, že si vyberiete pre seba alebo 
pre svojich priateľov niečo zo zaujíma-
vých programov, ktoré mesto pripravilo, 
alebo sa spolupodieľa na ich vzniku. Či 
už v rámci Mikulášskeho leta ako aj te-
matického podujatia Liptovský Mikuláš 
2014 - mesto umenia. Osobne sa teším, 
že sa nám podarilo zabezpečiť na kon-
cert Mosty - Gesharim v synagóge Petra 
Breinera s ďalšími špičkovými umelcami 

z krajín vyšehradskej štvorky. Podrobnosti 
nájdete v aktuálnom vydaní mesačníka 
Mikuláš.

Ani priaznivci športu nebudú ukrátení. 
Hlavným ťahákom bude prejazd a rých-
lostná prémia špičkového cyklistického 
podujatia Tour de Pologne v našom meste 
s  cieľom na  Štrbskom plese. Priaznivci 
turistiky sa môžu zúčastniť na Národnom 
výstupe na Kriváň, futbalové súťaže sa 
v auguste rozbehnú na plné obrátky a vo-
dáci budú organizovať medzinárodnú 
Žiacku olympiádu.

Mesiace druhej polovice roka sú typic-
ké aj pre stavebné práce. Tento rok sa nám 
podarilo konečne získať späť do rozpočtu 
2,1 milióna eur, o ktoré mesto bojovalo 
od roku 2011. A tak príde rad na investície 
do školských objektov, kultúrnych stán-
kov, športovísk a verejnej infraštruktúry. 

Chcem preto požiadať všetkých vás, mi-
lí spoluobčania, o strpenie obmedzení, 
ktoré prináša zvýšená stavebná činnosť. 
Procesy verejného obstarávania a získa-
vanie stavebných povolení bežia a ako 
sú postupne ukončované môžeme jed-
notlivé stavby a rekonštrukcie začať rea-
lizovať. Viem, že sa nájdu kritici, ktorí sa 
budú snažiť nihilizovať toto naše úsilie, 
ale myslím, že vás nemusím presviedčať 
o tom, že by sme viaceré stavby realizovali 
už dávno, keby sme na to mali financie. 
Preto aj v tomto prípade platí -  radšej ne-
skôr ako nikdy. Ešte raz chcem poďakovať 
za porozumenie.

Prajem Vám príjemné prežitie druhej 
polovice prázdnin a  dovolenkového 
obdobia.

Alexander Slafkovský,
primátor
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V našom meste sme ukon-

čili viac ako tri roky trvajúci 

administratívny proces po-

menovávania ulíc a verejných 

priestranstiev.  V  zozname 

ofi ciálnych názvov pribudlo 

77 nových ulíc, päť mestských 

častí  a osem názvov verejných 

priestranstiev.

„Pustili sme sa do skutočne 
zložitého procesu, ktorý je ná-
ročný nielen administratívne, ale 
aj na komunikáciu s obyvateľmi. 
Schválením názvov ulíc a  pri-
delením orientačných čísiel už 
v deviatich mestských častiach 
nebude problém s  presnou 
orientáciou nielen pre obyvate-
ľov, ale i záchranné zložky a GPS 
navigácie,“ uviedla Anna Rašiová, 
prednostka Mestského úradu. 

Okrem názvov ulíc dosta-
lo svoj ofi ciálny názov sedem 
parkov a  Palúčanský most. 
Administratívnu časť proce-
su ukončilo júnové schvá-
lenie všeobecne záväzného 

nariadenia o  názvoch ulíc 
v mestských častiach Stošice, 
Vitálišovce a Liptovská Ondra-
šová mestským zastupiteľstvom. 
„Praktický proces pomenovania 
ulíc bude ukončený na budúci 
rok umiestnením uličných tabúľ 
a pridelením orientačných čísiel 
obyvateľom týchto mestských 
častí,“ doplnila prednostka.

Nové mestské časti 

Už koncom roka 2008 sa 
mestským zastupiteľstvom 
schválili nové názvy mestských 
častí. Neboli však zapísané 
do registra ministerstva vnútra. 
V roku 2011 ožila potreba pro-
ces ukončiť. Po  sérii stretnutí 
s občanmi a potrebných schva-
ľovaní na úrovni mesta, doručilo 
ministerstvo v júni tohto roka 
mestu oznámenie o určení ná-
zvov nových mestských častí. 
„Samostatnou mestskou časťou 
sú Podbreziny, ktoré patrili pod 
Okoličné, rovnako Svätý Štefan 

nad Veternou Porubou, či Ráz-
toky pri Liptovskej Ondrašovej. 
Mestská časť Staré Mesto nahra-
dila pôvodný názov Liptovský 
Mikuláš a k zmene došlo v názve 
časti Vrbica - Nábrežie, kde sa 
uprednostnil názov pôvodnej 
obce,“ vysvetlila A. Rašiová.

Žiadny fi nančný dopad 

na obyvateľov

Zmenou názvu mestských 
častí sa nemenila adresa obča-
nov, ani sídla fi riem. Do registra 
obyvateľov, ktoré vedie minister-
stvo vnútra sa však doplnil nový 
údaj - názov mestskej časti.

Podľa vyjadrenia zamestnan-
cov polície bude potrebné, aby 
sa táto zmena postupne začle-
nila do dokladov subjektov, kto-
rých sa dotýka. „Úzko v tejto veci 
s vedením i zamestnancami od-
delenia dokladov polície spolu-
pracujeme. Oni sami priebežne 
informujú obyvateľov a ostat-
né subjekty o postupe v tejto 

veci, ako aj o tom, že výmena 
všetkých dokladov je bezplat-
ná,“ prízvukuje prednostka A. 
Rašiová.

V prípade potreby vydania 
nových dokladov si môžu vy-
bavovať obyvatelia aj podni-
kateľské subjekty postupne. 
„Zmena názvu mestských častí 
sa dotkne iba tých subjektov, 
ktoré mali adresu v pôvodnej 
mestskej časti Liptovský Mikuláš 
a od 1. júla 2014 je časť z nich 
priradená do  časti Staré Mesto 
a časť do časti Vrbica - Nábrežie.                                

-kel-

S ulicami pomenovali aj nové mestské časti

Mesto sa pustilo do rozsiah-

lych opráv svojich komunikácií. 

Novú vozovku budú mať ako 

prvé ulice Kuzmányho a Tranov-

ského. Finišuje rekonštrukcia 

chodníka na Garbiarskej ulici. 

Postupne sa k nim pridajú ďal-

šie cesty, chodníky a parkova-

cie plochy. Radnica za zlepšenie 

zaplatí viac ako 1,9 milióna eur. 

V pondelok 14. júla sa cestári 
pustili do výmeny koberca na do-
pravne vyťaženej časti Kuzmá-
nyho ulice po  križujúcu ulicu 
Tranovského, ktorej povrch sa 
od stretávacej časti s Kuzmányho 
ulicou vymieňa až po evanjelický 
kostol. Postupne sa nového asfal-
tu dočkajú i ulica Partizánov pred 
zimným štadiónom, Socháňova 
ulica a väčšia časť ulice Majerskej, 
na ktorej sa vybudujú aj dve veľ-
ké parkovacie plochy. „Na sídlisku 
Nábrežie tak opravíme dlho zane-
dbávané cesty. Spoločne s chod-
níkom na Garbiarskej ulici opravy 
týchto ciest uhradíme z investič-
ného balíka, ktorý mestské zastu-
piteľstvo schválilo,“ uviedol Jozef 
Repaský, zástupca primátora.

Vedenie mesta myslí aj na Pa-
lúdzku, ešte v tomto roku chce 
opraviť ulice Švermova, Okruž-
ná a Parková, ako i križovatku 
ulíc Demänovská a  Palúčan-
ská. „V  Demänovej sa občania 

dočkajú tiež, vymeníme tam 
vozovku na  ulici Široká, v mest-
skej časti Okoličné sa pripravu-
je obnova ulice Linčovského 
a chodník pribudne na Kláštornej 
ulici po tamojší most, ktorý zvýši 
bezpečnosť chodcov prechádza-
júcich do  blízkej priemyselnej 
oblasti,“ priblížil Miloš Berník, 
vedúci investičného oddelenia 
Mestského úradu.

„S veľkým ohlasom občanov 
sa stretli opravy komunikácií 
na uliciach  Mišíkova, Hroboňova 

a Matejkova,“ tlmočil nadšenie Jo-
zef Gonda, poslanec za Liptovskú 
Ondrašovú.

Nové parkovacie plochy pri-
budnú okrem spomínanej ulice 
Majerskej aj na ulici Chalúpkovej 
i Majeríkovej a v Starom Meste 
na ulici Janka Jesenského. „Dú-
fame, že nám počasie umožní 
zrealizovať naplánované akcie. 
Pripravujeme tiež projektovú 
dokumentáciu stavebných úprav 
ulice Janka Alexyho na Nábre-
ží spoločne s  rekonštrukciou 

a odvodnením blízkej komuni-
kácie medzi garážami,“ dodal J. 
Repaský.

V  júli boli ukončené práce 
na  vybudovaní nového veľké-
ho parkoviska na Opavskej ulici 
na  Podbrezinách. Mesto s  nimi 
začalo ešte pred zimou, kvôli 
technologickým a organizačným 
dôvodom sa jeho realizácia natiah-
la. Tamojším motoristom však slúži 
aj s novým verejným osvetlením, 
ktoré bolo súčasťou investície. 

 -red-

Takmer dva milióny eur do chodníkov, ciest a parkovísk

Opravy TV ANTÉN
a SATELITOV

POHOTOVOS� NONSTOP

0910 612 750
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Vďaka dobrým vzťahom 

a dohodám sa začala písať no-

vá éra ľadového hokeja v na-

šom meste. V sobotu 28. júna 

slávnostne otvorili tréningo-

vú halu pomenovanú po zná-

mom rodákovi – reprezentač-

nom brankárovi Jánovi Lacovi. 

Priestor tu dostane nádejná 

hokejová a krasokorčuliarska 

mládež i verejnosť. 

„Mám veľmi dobrý pocit 
z dobre vykonanej práce. Aréna 
spĺňa všetky kritériá tréningovej 
haly s výborným a moderným 
zázemím. Rozmery klziska nám 
umožnia organizovať  žiacke 
zápasy. Keď ukončím kariéru, 
viem si predstaviť, že práve tu, 
na domácej hrude, nájdem nový 
priestor na realizáciu,“ povedal 
Ján Laco. 

Výstavba arény a  rekon-
štrukcia strojovne starého zim-
ného štadióna stála spoločnosť 
JL aréna približne 1,4 mil. eur. 
„Inštalovali sme úplne novú 
chladiacu technológiu, kto-
rá bude slúžiť obom ľadovým 
plochám. S plnou prevádzkou 
sme začali na  začiatku júna. 
Otvorili sme prvé hokejové 
kempy a niekoľko slovenských 
klubov u  nás absolvuje letnú 
prípravu. V auguste sa k nim pri-
dajú hokejisti domáceho muž-
stva,“ uviedol Branislav Doboš, 

konateľ spoločnosti JL aréna. 
„Dobrá vec sa podarila. Je to 
obrovský vklad do rozvoja ho-
keja. Teraz už nebude problém 
s hodinami na ľade, s tréninga-
mi hokejistov, ale ani krasokor-
čuliarov a amatérov, ktorí majú 
radi hokej,“ povedal primátor 
Alexander Slafkovský.

Spoločnosť JL aréna sa 
stala zároveň na  pätnásť ro-
kov prevádzkovateľom staré-
ho zimného štadióna. Preto 
v spolupráci s mestom pristú-
pila k  jeho čiastočnej rekon-
štrukcii. „Mesto zrekonštruuje 
svetlíky na  streche, ktoré sú 

v dezolátnom stave a zatekajú, 
vymení mantinely a kúpi no-
vú rolbu. My sme zabezpečili 
obnovu fasády, sadové úpra-
vy pred štadiónom a v blízkej 
budúcnosti sa začne čiastočná 
vnútorná rekonštrukcia, počas 
ktorej vymeníme osvetlenie, 
niektoré okná, opravíme tribú-
nu, vynovia sa hosťovské šatne 
a  sociálne zariadenia,“ dodal 
B. Duboš. Spoločná investícia 
predstavuje sumu približne 
200-tisíc eur.

Pre mládež  i verejnosť

Obyvatelia mesta dostali ako 

darček letné verejné korčuľova-
nie. Novú halu môžu využívať 
denne medzi 13.00 – 15.00 h. 
„Počas celého týždňa si môžu 
záujemcovia požičať korčule, 
ktoré mesto zakúpilo práve 
na tieto účely,“ pripomenul A. 
Slafkovský.

Od septembra začne na tré-
ningovej ľadovej ploche riadny 
režim, ktorý dá k dispozícii bez-
platné hodiny ľadu pre miku-
lášske základné školy či nádeje 
z občianskeho združenia Hoke-
jové talenty Liptova.

Slávka Kellová

Nový hokejový stánok ako výsledok spolupráce

V utorok 15. júla si priestory ži-
dovskej synagógy v prezreli všet-
ci tí, ktorí spolupracujú na pro-
jekte obnovy tejto národnej 
kultúrnej pamiatky. Spoločne si 
dohodli postup prác, ktoré musia 
byť do konca tohto roka hotové 
na základe zmluvy o nenávratný 
fi nančný príspevok. Ten sa mes-
tu podarilo získať na  prípravu 

projektovej dokumentácie.
Priamo v synagóge sa stretli 

zástupcovia mesta so zástupcom 
majiteľa budovy - Ústredným 
zväzom židovských nábožen-
ských obcí. Pozvanie na stretnu-
tie prijali i garant projektu archi-
tekt Vladimír Fajčík a reštaurátor 
Tomáš Lupták.

Mesto Liptovský Mikuláš 

v mene vlastníka budovy požia-
dalo o príspevok na vypracovanie 
projektovej dokumentácie v rám-
ci dotačného systému minister-
stva kultúry. Získalo asi 7-tisíc 
eur, ktoré spolu s vlastným spo-
lufi nancovaním vo výške 2,5 tisíc 
eur použije na umelecko-histo-
rický a architektonický prieskum, 
archeologický a  reštaurátorský 

výskum, statické posúdenie ob-
jektu a prípravnú dokumentáciu.

 „Do konca tohto roka musia 
byť spomínané podklady  spra-
cované. Našim dnešným záme-
rom bolo posúdiť aktuálny stav 
a zvoliť spoločne ďalší postup 
prác,“ uviedol Jozef Repaský, 
zástupca primátora.             

-kel-

Na konci prvej polovice júla 
začalo mesto s rekonštrukciou 
mestskej plavárne. Za viac ako 
250-tisíc eur opravujú zateka-
júcu strechu, vzduchotechniku, 
vymenia okná, skrinky v  šat-
niach a palubovku v telocvični. 
Rekonštrukčné práce prevádzku 
plavárne neovplyvňujú.

Viac ako 25 rokov využíva-
nia krytej plavárne sa podpísalo 

pod jej súčasný technický stav. 
Poslednú väčšiu opravu zažila 
pred asi desiatimi rokmi, keď 
sa menila prepadnutá strecha 
nad veľkým bazénom. „Začiat-
kom júla sme začali s  rekon-
štrukciou ďalšej časti strechy, 
cez ktorú nám zateká do telo-
cvične na palubovku. V šatniach 
nám presakujúca voda rozliepa 
a devastuje  skrinky,“ uviedol 

Ľubomír Droppa, vedúci krytej 
plavárne.

Stará vzduchotechnika pra-
covala na  dvadsať percent, 
preto museli zamestnanci vlh-
ké priestory vetrať prievanom. 
Pôvodné okná sa rozpadávajú 
pod rukami. „Postupne pri-
pravujeme čiastočnú opravu 
vzduchotechniky a  úpravne 
vody. Do budúcnosti plánujeme 

výmenu šatníkových skriniek, 
sprchovacích segmentov 
a niektorých okien. Prevádzka 
plavárne nebude prerušená. 
Na krátky čas zatvoríme iba te-
locvičňu a lezecké steny, kvôli 
výmene výpustov dažďovej 
vody,“ dodal Ľ. Droppa. Práce 
by mali trvať najneskôr do 15. 
augusta.

-kel-

Mesto získalo dotáciu na rozvoj synagógy

Začala sa oprava plavárne za štvrť milióna

Tréner Vladimír Vůjtek, primátor Alexander Slafkovský a brankár Ján Laco prestrihli pásku na JL aréne.
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Vo štvrtok 26. júna sa cen-

trum nášho mesta zaplnilo 

stánkami počas tradičných Sto-

ličných dní. Od piatka do sobo-

ty doplnil jarmočnú atmosfé-

ru bohatý kultúrny program 

a  množstvo sprievodných 

podujatí.

V piatok 27. júna sa návštevní-
kom tancami a piesňami prihovo-
rili domáce folklórne  a tanečné 
skupiny, swingový orchester  či 
fi lmy liptovských tvorcov. „V rám-
ci ofi ciálneho programu sme si 
na námestí pripomenuli 590. vý-
ročie práva konania dvoch výroč-
ných trhov, ktoré Pongráczovcom 
udelil kráľ Žigmund. Zároveň dni 
mesta začali sériu podujatí k osla-
ve päťdesiatich rokov partnerstva 
s mestom Opava. Primátor tohto 
mesta nás osobne poctil svojou 
návštevou,“ uviedol Miroslav Pa-
robek, vedúci oddelenia marke-
tingu Mestského úradu.

 

Domáce stálice 

a zaujímaví hostia 

Na pódiu sa v piatok  pred-
stavila známa domáca kapela 
Ploštín Punk a mladé nitrianske 
zoskupenie Zoči voči hrajúce 
energický pop–punk. „Vyvrcho-
lením piatkového večera bola 
skupina Modré hory, ktorá získala 
cenu za nahrávku roka na Radio 
Head Awards 2013,“ uviedol René 
Devečka, riaditeľ Domu kultúry.

V sobotu spestrili mikulášske 
námestie Živé šachy v podaní Lip-
tovskej šachovej školy, vystúpila 
domáca skupina AgaZagA hra-
júca hudbu 50. a 60. rokov a pre 
deti zahralo jarmočné divadlo 
predstavenie Giňove starosti. 
„Večernými hviezdami boli do-
máci spevák Martin Harich a jeho 
kapela Musitany Hope, balkánske 
rytmy v podaní Balkanansambel 
či skupina Funkiez, zložená z bý-
valých členov kapely Made2Ma-
de. Počas piatkovej i sobotňajšej 

noci zábavu dotvárala videodis-
kotéka v podaní DJ Manola,“ do-
plnil R. Devečka.

S kultúrou aj šport 

Tradičnou súčasťou Stoličných 
dní bol i tento raz turnaj v ulič-
nom basketbale pre deti a mlá-
dež Stoličný streetball. Počas 
víkendu sa uskutočnil  30. ročník 
tenisového turnaja Peter Open 

na kurtoch Liptovského tenisové-
ho klubu a do programu sa zmes-
tilo i otvorenie medzinárodného 
futbalového turnaja mládeže Lip-
tov Champion Masters 2014, kto-
rý sa počas dvoch víkendových 
dní odohrával na trávniku klubu 
MFK Tatran. Hokejovým sviatkom 
bolo otvorenie JL arény pri zim-
nom štadióne.

Slávka Kellová

Výročné Stoličné dni spojili kultúru a šport

Detský folklórny súbor 

Ďumbier z Liptovského Miku-

láša sa stal súčasťou festivalu 

Les quatre saisons – Štyri roč-

né obdobia vo francúzskom 

mestečku Briatexte. Stalo sa 

tak na pozvanie tamojšej hu-

dobnej školy Lo Tustet.  

Dvadsaťtri detí spoločne 
s  tromi vedúcimi absolvovali 
náročnú cestu autobusom cez 
južné Taliansko. „Počas cesty 
sme navštívili taliansky zábav-
ný park Gardaland a poprechá-
dzali sa popri jazere Lago di 
Garda. Na juhu Francúzska sme 
si prezreli mestečko v skalách 
Baux en Provence, ako i maj-
strovské dielo antickej archi-
tektúry akvadukt Pont du Gard. 
V Briatexte nás vrúcne privítali 
rodiny, kde deti bývali,“ priblí-
žila Zuzana Strychová, vedúca 
DFS Ďumbier. 

Prezentácia slovenského 
folklóru

Počas návštevy vo Francúz-
sku súbor s veľkým úspechom 
prezentoval folklórne zvyky 

a tradície prevažne liptovského 
regiónu na niekoľkých vystú-
peniach v školách a kultúrnych 
domoch. „Tamojšiu mládež na-
še tradície naozaj oslovili. Spo-
ločne s primátorom mesta sme 
absolvovali oficiálne prijatia 
u starostov a zástupcov miest, 
ktoré sme navštívili,“ uviedla Z. 
Strychová. 

Vyvrcholením týždňového 
výletu bola návšteva hlavného 
mesta Francúzska. „Nadchol 
nás nekonečným množstvom 
úžasných pamiatok, ktorými 
nás trpezlivo sprevádzal pán 
primátor. Ten sa počas zájazdu 
podľa potreby menil na sprie-
vodcu, tlmočníka, i  detského 
lekára,“ dodala s úsmevom ve-
dúca súboru. 

Podľa jej slov poďakovanie 
patrí sponzorom zájazdu pri-
mátorovi Alexandrovi Slafkov-
skému a mestu Liptovský Mi-
kuláš, mikulášskej spoločnosti 
GeLiMa, Rotary klubu Liptovský 
Mikuláš  a hudobnej škole Lo 
Tustet v Briatexte. 

-kel-

Súbor Ďumbier 
predstavil slovenské 
zvyky vo Francúzsku

Poľská knižnica ponúka 
literatúru susedov

Poďakovanie...
Chcem sa poďakovať pánovi Pavlovi Rajniakovi 

z Nábrežia 4. apríla za jeho dobro a ľudskosť. Začiatkom 

júna som stratila peňaženku. Pán Rajniak ju našiel a zaniesol 

s celou fi nančnou hotovosťou na štátnu políciu.  Týmto 

mi ušetril veľmi veľa starostí s vybavovaním dokladov. 

Naozaj si vážim jeho konanie, je to dobrý človek... 

Pán Rajniak, patrí Vám moje veľké ďakujem

Bc. Dana Klocková,
obyvateľka mesta

Liptovská knižnica G. F. Belo-
potockého sa rozrástla o poľskú 
literatúru. Od piatka 11. júla si môžu 
návštevníci zapožičať knihy a ča-
sopisy v jazyku našich severných 
susedov.

V novootvorenej poľskej knižnici 
môžu návštevníci načerpávať infor-
mácie o tamojšej histórii a geografi i. 
Zapožičať si však môžu i beletriu 
od poľských autorov či časopisy.

„Spolupráca medzi Slovenskom 
a Poľskom je dlhoročná. Aj toto je 
forma akou sa môže prehĺbiť naše 
vzájomné poznanie a vzťahy,“ uvie-
dol Grzegorz Nowacki, generálny 
konzul Poľskej republiky na Sloven-
sku. Spolu s ním prijali pozvanie 
na slávnostné otvorenie knižnice 
Tadeusz Frackowiak, honorárny 

konzul Poľskej republiky a Jan Ko-
mornicki, bývalý veľvyslanec Poľskej 
republiky na Slovensku.

Myšlienku poľských knižníc 
na Slovensku šíri občianske zdru-
ženie Polonus, ktoré v Liptovskom 
Mikuláši otvorilo svoju piatu po-
bočku. Šiestu v tomto roku otvoria 
ešte v Námestove. „Je to krok vpred 
v našej činnosti, pretože sme tak 
opäť rozšírili služby smerom k náv-
števníkom. Navštevujú nás poľskí 
občania žijúci v meste, ako aj náv-
števníci z Poľska.,“ povedala riaditeľ-
ka knižnice Marcela Feriančeková.  

Knižničný fond s  literatúrou 
v poľskom jazyku tvorí zatiaľ asi 
stovka kníh. Ich počet však bude 
stále narastať.                 

          -kel-
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Projekt Liptovský Mikuláš 

2014 – Mesto umenia naplnil 

od 4. do 6. júla ďalší zo svojich 

celoročných podujatí. Festiva-

lom Mobilis si v meste spome-

nuli na  významného rodáka 

Ivana Laučíka a  Osamelých 

bežcov. Presne 4. júla by oslá-

vil 70. narodeniny. 

„Som jeho bývalá žiačka. 
Dodnes žije v  našom meste 
množstvo ľudí, ktorých ovplyvnil. 
Okrem nedožitého jubilea uply-
nulo v máji desať rokov od jeho 
náhlej smrti. Preto je na mieste, 
aby sme si na neho spomenuli aj 
takto,“ uviedla Helena Hajková, 
organizátorka festivalu z občian-
skeho združenia Diera do sveta, 
ktoré tak ofi ciálne otvorilo pre 
verejnosť alternatívny kultúrny 
priestor v bývalom župnom do-
me na Námestí osloboditeľov. 

„Diera do sveta je kultúrny 
priestor, ktorý sa snaží vytvoriť 

alternatívnu scénu. Zdá sa nám 
totiž, že kultúry nikdy nie je dosť. 
Chceme sa orientovať tak na det-
ských a dospelých divákov, ako 
aj na seniorov. Je to priestor pre 
hocikoho, kto by sa chcel kultúr-
ne prejaviť a nemá kde. V plnom 
znení sme diera do sveta fantá-
zie,“ vysvetlila H. Hajková. 

Mobilis nie je len festivalom 
literatúry. Dôkazom je trojdňo-
vý maratón divadelných pred-
stavení, filmových projekcií, 
hudobných vystúpení či čítaní 
rozprávok. „Dali sme si kávu a po-
besedovali s Osamelým bežcom 
Ivanom Štrpkom a navštívil nás 
spevák a  dramaturg Martin 
Geišberg, ktorý svojim koncer-
tom festival nádherne uzavrel,“ 
priblížila H. Hajková.

„Boli sme veľmi blízki priatelia, 
rozumeli sme si a snažili sme sa 
robiť to, čo pre nás bolo dôležité, 
napriek všetkým okolnostiam. 

Ivan nikdy nechcel odísť z rod-
ného mesta, jeho život a tvorba 
s ním boli neustále spojené. Bol 
neskutočne vnímavým človekom, 
ktorý mal svojimi básňami čo po-
vedať nielen rodákom, Slovákom, 
ale aj za hranicami.  Vidím, že tu 
po ňom ostalo množstvo stôp,“ 
povedal spisovateľ Ivan Štrpka.  

Prvý ročník podujatia sa nie-
sol v téme list. „Festival sme preto 
otvorili nadrozmerným symbo-
lickým listom od Ivana Laučíka 
adresovaný obyvateľom mesta, 
ktorý sme niesli po námestí. Čítali 
sa tiež listy od miestnych umel-
cov venované básnikovi,“ dodala 
organizátorka.                           -kel-

Po  deviatich rokoch sa 

Magická záhrada presunula 

z priestorov záhrady Liptovskej 

galérie P. M. Bohúňa do parku 

v samotnom centre mesta. Prí-

jemné svetelné zátišie z lam-

piónov vytvorila od  soboty 

12. júla v Rohonciho záhrade 

na mieste, ktoré bolo  v minu-

losti preslávené kultúrou a spo-

ločenským vyžitím. Podujatie 

bolo ďalším v sérii celoročné-

ho projektu Liptovský Mikuláš 

2014 – mesto umenia.

Rozsvieteniu Magickej záhra-
dy predchádzal Šikovný trh, ktorý 
v nepravidelných intervaloch po-
núka zručným ľuďom z Liptova 
možnosť prezentácie. „Oslovili 
sme občianske združenie Diera 
do sveta, ktoré tu sprevádzkovalo 
improvizovanú literárnu kaviareň. 

Jeden z predstaviteľov združe-
nia, Ján Mikuš,  predstavil tento 
nový priestor pre umenie, ktorý 
nedávno vznikol v našom meste. 
V kaviarni nás svojou návštevou 
poctila poetka Anna Ondrejková 
a jej hostia,“ priblížila Zuzana Ga-
žíková, predsedníčka Spoločnosti 
Kolomana Sokola a autorka Ma-
gickej záhrady. 

Počas dňa zahral a zaspieval 
liptovský pesničkár Ján Svetlan 
Majerčík, ako i známa mikulášska 
kapela Mince vo fontáne. „Som 
rád, že sme mali počas verejnej 
diskusie možnosť predstaviť 
projekt, ktorý sa bude realizovať 
na súčasnom mieste Domu slu-
žieb. Víťazný návrh na nás zapô-
sobil aj preto, lebo zohľadňoval 
Rohonciho záhradu ako dôleži-
tú historickú časť nášho mesta. 

Novými lavičkami, preliezačkou 
pre deti a celkovým skultúrne-
ním tohto miesta sme sem opäť 
pritiahli pozornosť ľudí,“ pove-
dal Jozef Repaský,  zástupca 

primátora. Na  Šikovnom trhu 
spolu s priateľmi varil a podával 
„samosprávny guláš“. Výťažok 
z predaja išiel na podporu orga-
nizátorov podujatia.                 -kel-

Ivanovi Laučíkovi venovali festival Mobilis

Magická záhrada rozžiarila Rohonciho záhradu

Tak navštívte novopostavenú samoobslužnú 
bezdotykovú autoumyvárku, prvú tohto druhu 
v Liptovskom Mikuláši na Podbrezinách na Obslužnej ulici
smerom k obchodnému domu Billa
a futbalovému štadiónu MFK Tatran.

Chcete si umyť Vaše auto

Otváracia doba: Po - Ne 6.00 - 22.00

Otvárame

v najbližších

dňoch.

RÝCHLO, KVALITNE A LACNO?
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MOSTY
HIDAK
GESHARIM
PHURTA
BRIDGES

2014

27.8.2014 o 19:30
Synagóga Liptovský Mikuláš

autor projektu: Ladislav Snopko
produkcia: Jana Vachová

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

streda

Peter Breiner (USA/SK)

Stano Palúch (SK)

Gyula Babos 
Marcin Olak (PL)

Boris Lenko (SK)

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
OBLASTNÁ A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO 
ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
AOS gen. M. R. ŠTEFÁNIKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Základňa mobilných komunikačných a informačných 
systémov Ružomberok

28. AUGUSTA 2014 (štvrtok)
Námestie osloboditeľov a Háj Nicovô

 Program:

13.00 Múzeum na kolesách 
 (Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov)
13.30 Promenádny koncert 
 Mestského dychového orchestra 
 (Námestie osloboditeľov)
14.00  Oslavy 70. výročia Slovenského národného 

povstania, pietny akt kladenia vencov 
(Námestie osloboditeľov, Háj Nicovô)

16.00  Slovenské národné povstanie 
na strednom a hornom Liptove 
(Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov) 
Vernisáž výstavy

 Liptovský Mikuláš 
 v Slovenskom národnom povstaní 
 Uvedenie knihy doc. Oldřicha Vaněka

• preprava na Háj Nicovô zabezpečená (autobus pristavený pri Múzeu Janka Kráľa)

VÁS POZÝVAJÚ NA
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Mesto Liptovský 

Mikuláš

v zmysle ust. § 9a 

zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v plat-

nom znení

zverejňuje zámer 

predať obchodnými 

verejnými súťažami 

nehnuteľnosti -  byty.

1. 3 izbového č. 33, na-

chádzajúceho sa na príze-

mí bytového domu súp. č. 

511, vchod č. 4 na  Gašta-

novej ulici (Podbreziny),

2. 2 izbového č. 71, na-

chádzajúceho sa na  7. 

poschodí bytového domu 

súp. č. 1883, vchod č. 11  

na Vrbickej ulici,

3. 2 izbového č. 1, na-

chádzajúceho sa na príze-

mí bytového domu súp. 

č. 1370, vchod č. 1  na Zg. 

Vrbického,

Podmienky obchodných 

verejných súťaží sú vy-

vesené od  27.06.2014 

do 08.08.2014 na úradnej 

tabuli a  na  internetovej 

stránke www.mikulas.sk. 

Do  znaleckých posudkov 

je možné nahliadnuť na č. 

dverí 207, na 2. poschodí 

MsÚ v  Liptovskom Miku-

láši, Štúrova 1989/41. Tel. 

kontakt: 044/5565245.

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného 

kandidáta na odsadenie pracovnej pozície špecialistu útvaru škôl a školských zariadení 

Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš. 

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 

koordinácia, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku školstva, mládeže a telesnej 

kultúry na úrovni mesta; zabezpečovanie výkonu činností školského úradu; štatisticko-eko-

nomické činnosti súvisiace s fi nancovaním škôl a školských zariadení.

Termín nástupu: 

august 2014

Kvalifi kačné predpoklady a iné kritéria  a požiadavky: 

odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa základnej školy v zmysle vyhlášky  Minis-

terstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov; najmenej 

päť rokov pedagogickej činnosti; znalosť legislatívy pre oblasť školstva; znalosti z oblasti  fi -

nancovania školstva výhodou; občianska bezúhonnosť; osobnostné a morálne predpoklady; 

znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave; znalosť práce s PC, Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook; samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť; vodičský preukaz skupiny „B“.

Požadované doklady: 

profesijný životopis; kópie dokladov o splnení kvalifi kačných predpokladov o odbornej 

a pedagogickej spôsobilosti pre učiteľa základnej školy v zmysle platnej legislatívy; čestné 

vyhlásenie o bezúhonnosti; písomný súhlas  s použitím osobných údajov v zmysle zákona 

č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky  a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovo-

ru  na uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoju  žiadosť spolu s požadovanými dokladmi 

do 8. augusta 2014  na uvedenú adresu. Termín osobného pohovoru bude uchádzačom 

spĺňajúcim požadované podmienky oznámený e-mailom, prípadne telefonicky. Vyhlaso-

vateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú 

požadované podmienky.

Kontaktné osoby : 

Mgr. Rastislav Kudlička, tel.: 044/5565361, e-mail: r.kudlicka@mikulas.sk

Ing. Anna Gajancová, tel.: 044/5565216, e-mail: a.gajancova@mikulas.sk

Výberové konanie
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DÁMSKA A PÁNSKA
KONFEKCIA

od slovenského
výrobcu

ŠITÁ NA MIERU

www.jarafashion.skwww.jarafashion.skwww.jarafashion.sk

Vaše moderné
stolovanie a bývanie

www.euroglass.sk

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
 U  N Á S  N Á J D E T E : U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

w w w . j a s n a s c . s k

JASNA SHOPPING CITY
L I P T O V S K ¯  M I K U L Á ·

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt :  0903 295 148,  0911  106 640 
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H adajte liptovské truhlice s tajným obsahom a objavte sedem pokladov Liptova! 
Aj vy - obyvatelia regiónu Liptov sa môžete zapoji  a prežite skvelé leto! 

 

Ako na to?   
1. Pri h adaní truhli ky s tajným obsahom vám nesmie chýba  brožúrka 7 POKLADOV Liptova. 
2. Brožúrku 7 POKLADOV Liptova získate v Informa ných centrách Liptovský Mikuláš a Ružomberok. 
3. Vyberte si z mapy pokladov minimálne 5 miest, kde budete h ada  truhli ku s tajným obsahom. 
4. Pri h adaní truhli ky vám pomôžu GPS súradnice uvedené v brožúrke 7 POKLADOV Liptova pri každej atraktivite. 

POZOR! GPS súradnice neur ujú presné miesta truhli iek. 
5. Na www.visitliptov.sk nájdete pri každej atraktivite nápovedu, kde sa truhli ka nachádza. 

 
o robi , ke  nájdete truhli ku? 

1. Každá truhli ka v sebe ukrýva hádanku. 
2. Ak hádanku rozlúštite, riešenie zakreslite do brožúrky 7       

...........POKLADOV Liptova na str. 13. 
3. Stranu 13 so správne zazna enými 5 rôznymi  

...........výsledkami (symbolmi) odovzdajte na vybraných 

...........miestach a vyberte si svoj dar ek z Liptova.  
 
7 pokladov Liptova aká len na Vás 

až do 31.8.2014! 
 
 

Viac informácií o projekte nájdete na 

visitliptov.sk 

  OOBBJJAAVV  77  PPOOKKLLAADDOOVV  LLIIPPTTOOVVAA  VVÝÝHHOODDNNEEJJŠŠIIEE  !!  
 

Bezplatné prehliadky mesta, nové cyklotrasy, atrakcie v akvaparkoch a zábavné h adanie pokladov 
po celom regióne. V lete to bude ži  nielen na kopcoch a vo vode, ale aj v mestách, ktoré chystajú 
množstvo kultúrnych podujatí.  
Vy, obyvatelia regiónu máte najbližšie k odha ovaniu tajomstiev, najkrajších miest a cyklotrás 
Liptova. 

 

V období 1.6. do 31.8.2014 získajte z avovú kartu LIPTOV Region Card za 3 EUR 
s neobmedzenou platnos ou a erpajte viac ako 90 zliav na TOP atrakcie regiónu Liptov! 

 
 

V aka nej môžete navštívi  turisticky najvyh adávanejšie miesta, uži  adrenalín za výhodnejších podmienok a erpa  
z avy v reštauráciách, salašoch a kolibách, v kine, na taxi službu, v športových obchodoch ai. 

     
Spoznávajte LIPTOV s regionálnou z avovou kartou LIPTOV Region Card - ešte výhodnejšie! 

 
 
 
 
 
 

 

Nárok na zakúpenie LRC v rámci špeciálnej akcie majú obyvatelia s trvalým pobytom v meste 
alebo obci, ktoré sú lenom Klastra LIPTOV a OOCR REGION LIPTOV*.  
Platnos  karty je NEOBMEDZENÁ! 
 

Kartu za zvýhodnenú cenu je možné zakúpi  od 1.6.2014 do 
31.8.2014 v Informa ných centrách: Lipt. 
Mikuláš, Ružomberok, Lipt. Ján, Likavka, MsÚ Lipt. Hrádok, 
OÚ Lipt. Slia e, v Kúpe och Lú ky a GINO PARADISE Beše ová. 
Pri kúpe je potrebné sa preukáza  dokladom totožnosti 
s fotografiou (OP, deti do 15 rokov preukazom poistenca).  
 

Kompletné informácie o produktoch a službách, na ktoré si 
môžete uplatni  z avu s LRC a *zoznam lenských miest a obcí 
nájdete na www.visitliptov.sk, www.liptovcard.sk 
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Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad v súlade so zákonom  SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 4 odst.3 písm j/ v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov podľa § 22 predkladá  návrh „Územný plán mesta Liptovský 

Mikuláš - Zmeny a doplnky č.3“ (návrh ZaD č.3 ÚPN mesta Liptovský 

Mikuláš) za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Mesto Liptovský Mikuláš je podľa § 18 odst. 4 stavebného zákona 

v znení neskorších predpisov obstarávateľom územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Liptovský Mikuláš. Spracovateľom návrhu  

„Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č.3“ je 

AUREX, s.r.o., Ľubľanská 1, Bratislava. 

Navrhované zmeny nepredstavujú koncepčnú zmenu schvá-

leného územného plánu, ich predmetom je upresnenie územ-

noplánovacej dokumentácie na základe konkrétnych zámerov 

na území mesta.   

Komplexný materiál návrhu „Územný plán mesta Liptovský Mikuláš 

- Zmeny a doplnky č.3“ je k nahliadnutiu na útvare hlavného architekta 

Mestského úradu Liptovský Mikuláš a na internete www.mikulas.

sk. Verejné prerokovanie návrhu „Územný plán mesta Liptovský 

Mikuláš - Zmeny a doplnky č.3“ s dotknutými obcami, orgánmi ve-

rejnej správy a  s vlastníkmi verejného dopravného a technického 

vybavenia riešeného územia za účasti autorov sa uskutoční dňa 5. 

augusta 2014 o 10.00 hod. na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, 

v malej zasadacej miestnosti na prízemí č. 54.  

Verejné prerokovanie návrhu „Územný plán mesta Liptovský 

Mikuláš - Zmeny a doplnky č.3“ s dotknutými fyzickými a právnic-

kými osobami za účasti autorov sa uskutoční dňa 5. augusta 2014 

o 16.00 hod. na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v malej zasadacej 

miestnosti na prízemí č. 54.

Verejnosť je oprávnená  podať pripomienky do 20. augusta 2014. 

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

-uha-

Verejná vyhláška
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O titul najlepšieho tímu v ka-

tegórii do 9 a do 10 rokov súťa-

žili na turnaji Liptov Champion 

Masters tímy zo Slovenska, Čes-

ka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny 

a Chorvátska. 
„Veľmi ma potešil záujem až 

30 účastníkov zblízka či zďaleka. 
Pre našich chlapcov je to ojedi-
nelá konfrontácia s družstvami 
Chorvátska či Maďarska. Hlavnou 
hybnou silou organizácie takých-
to podujatí je nadšenie, radosť, 
nové kamarátstva hráčov, ako aj 
trénerov a rodičov. Už tohto roku 
sme mali na lane zvučné akadé-
mie a preto verím, že budúci roč-
ník bude ešte viac vyšperkovaný,“ 

uviedol Martin Pohlod, výkonný 
riaditeľ hosťujúceho tímu MFK 
Tatran Liptovský Mikuláš. 

V  kategórii U9 sa z  titulu 
Champion tešili hráči ŽP Pod-
brezová, ktorí si vo vzájomnom 
zápase poradili s chorvátskym NK 
Lokomotiva Záhreb a zaslúžene 
zvíťazili. Bronz si odviezol MFK 
Ružomberok. Kategórii U10 domi-
novala chorvátska akadémia NK 
Lokomotiv Záhreb, kde družstvá 
obsadili 1. a 4. miesto. Zdolaným 
fi nálovým súperom bolo výborné 
družstvo Spiš team. O bronz si to 
rozdali MFK Košice a rezerva NK 
Lokomotiv Záhreb s lepšou bilan-
ciou pre východniarov            -kel-

Sobota 19. júla patri-

la v  areáli hotela Lodenica 

v Liptovskom Mikuláši už pia-

tykrát športovému zápoleniu 

zdravotne postihnutých ľudí. 

Aj takto sa mikulášska samo-

správa snaží rúcať bariéry. 

„Keď sme Športový deň zdra-
votne postihnutých zakladali, 
chceli sme urobiť akými most 
medzi tzv. ‚zdravými‘ a ‚chorými‘ 
ľuďmi. Aby sa ľudia so zdravot-
nými problémami viac uplatnili 
v spoločnosti a aby sme si ich 
my zdraví, viac všímali,“ uviedla 
organizátorka Dana Guráňová, 
vedúca útvaru mládeže, špor-
tu a kultúry Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši. 

Piaty ročník podujatia sa 
opäť niesol v pozitívnej športo-
vej atmosfére s ľahko zvládnu-
teľnými disciplínami. „Z pohľadu 
ľudí, ktorí nemajú zdravotné 
problémy sa takéto podujatie 
môže zdať zbytočné. Avšak pre 
tých, ktorí majú akékoľvek ľah-
šie alebo ťažšie postihnutie, sú 
takéto dní dôležité na to, aby sa 
stretávali, trošku realizovali, aby 
cítili, že sú potrební a dokážu 
prekonať samých seba,“ dodala 
D. Guráňová. 

„Myslím, že nebudem ďaleko 
od pravdy keď poviem, že chorí 
ľudia častokrát oveľa bojovnej-
šie čelia problémom ako my 
‚zdraví‘, ktorí denne nepociťu-
jeme zdravotné ťažkosti. Preto 

je otázne, kto dnes komu viac 
pomáha,“ povedal Jozef Repas-
ký, zástupca primátora mesta 
Liptovský Mikuláš.

Na organizácii podujatia sa 
podieľali Mesto Liptovský Mi-
kuláš, Združenie parkinsonikov 
Slovenska, Občianske združenie 

sclerosis multiplex, Únia nevi-
diacich a slabozrakých Sloven-
ska, Zväz postihnutých civilizač-
nými chorobami, Slovenský zväz 
telesne postihnutých, Spoloč-
nosť psoriatikov a atopikov, Klub 
Venuša a Kardioklub Liptovský 
Mikuláš.  Bez nároku na honorár 
počas dňa vystúpili pesničkár 
Janko Svetlan Majerčík a členo-
via Klub Aikido – sebaobrana 
Liptovský Mikuláš.                   -kel-

Medzinárodný futbalový 
turnaj chlapcov

Športové aktivity rúcali bariéry 
medzi zdravými a chorými

Najlepších profesionál-

nych cyklistov sveta privítame 

na slovenských cestách. Počas 

cyklistických pretekoch Tour 

de Pologne vo štvrtok 7. au-

gusta prejdú regiónom Liptov 

aj mestom Liptovský Mikuláš. 

Podujatie Okolo Poľska je sú-

časťou svetovej série World 

Tour.

Počas 5. etapy cyklistických 
pretekov vo štvrtok 7. augusta 
so štartom v Zakopanom a cie-
ľom na Štrbskom Plese prekročia 
región Liptov na Hutách, kde je 1. 
Horská prémia (približne o 15.35 
h). V Liptovskom Mikuláši zaboju-
jú cyklisti o 1. Rýchlostnú prémiu 
(16.10) na ceste č. 18 pri parko-
visku Billa. V Liptovskom Hrád-
ku bude 2. Rýchlostná prémia 

(16.26) a 2. Horská prémia ich 
čaká vo Východnej (16.47). 

Mesto Liptovský Mikuláš 
v  spolupráci s  Oblastnou or-
ganizáciou cestovného ruchu 
REGION LIPTOV pripravilo súťaž 
o najoriginálnejšie privítanie cyk-
listov po vzore nedávnej Tour de 
France. „Je to jedinečná príleži-
tosť uvidieť najlepších cyklistov 
z profesionálnych tímov sveta 
a verím, že ju kreatívne využijú 
jednotlivci aj kolektívy,“ uvádza 
Petra Šuhajdová projektová ma-
nažérka OOCR. Svoje fotografi e 
posielajte na adresu info@miku-
las.sk alebo info@klasterliptov.sk.

Obmedzenia v doprave

Počas cyklistických pretekov 
Tou de Pologne, ktoré budú vo 

štvrtok 7. augusta 2014 prechá-
dzať regiónom Liptov na trase 
(Huty – Liptovské Matiašovce – 
Liptovský Trnovec – Liptovský 
Mikuláš – Podtureň – Liptovský 
Hrádok – Hybe – Východná – Va-
žec), treba počítať s obmedzenia-
mi dopravy a úplnou uzávierkou 
ciest č. 584 a č. 18 na 3-4 hodiny 
(od 14:00 do 17:30) podľa ča-
sovej uzávierky v jednotlivých 
obciach. V meste Liptovský Mi-
kuláš to bude uzávierka hlavné-
ho ťahu mestom od Tatralandie 
(od  14:30) až do  Okoličného.  
„Prechádzanie áut aj chodcov cez 
hlavnú trasu pretekov po tomto 
termíne bude vylúčené a pri ob-
medzeniach treba rešpektovať 
pokyny polície a organizátorov. 
Odporúčame v tomto termíne 

úplne vylúčiť prepravu autom,“ 
upozorňuje Ľubomír Hán z odde-
lenia dopravy mestského úradu.

Na všetkých linkách mestskej 
autobusovej dopravy (MAD) 
v Liptovskom Mikuláši nebudú 
vedené spoje, ktoré odchádzajú 
z autobusovej stanice  po 14,30 
h  a takisto z mestských častí ne-
budú vedené spoje, ktorých prí-
chod na autobusovú stanicu  je 
v cestovnom poriadku stanovený 
po 14,30 h.  Po 17,00 – 17,30 h by 
spoje mali byť vedené už podľa 
platného cestovného poriadku.  
Rovnaká výluka platí aj pre linky 
do priľahlých obcí. Doprava au-
tom na diaľnici D1 v úseku Ivach-
nová – Poprad bude v tento deň 
bez poplatku (aj bez diaľničnej 
známky).                                       -bek-

Tour de Pologne prvýkrát na Slovensku aj v našom meste
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Koncom júna sa v Bratisla-

ve uskutočnili Majstrovstvá 

sveta juniorov v  hokejbale 

v kategóriách U16, U18 a U20. 

Medzi osemnásťročnými repre-

zentantmi Slovenska nechýbali 

mikulášski rodáci Matúš a Ja-

kub Sukeľovci, ktorí výrazne 

pomohli k zisku svetového ti-

tulu. Za ich výborné športové 

výsledky sa im osobne poďa-

koval i primátor mesta. 

Bratia Sukeľovci sa počas fi ná-
lového zápasu s Českou republi-
kou zapísali do svetového šam-
pionátu ako aktéri rozhodujúcej 
prihrávky a víťazného gólu, keď 
Jakub v šestnástej sekunde prih-
ral bratovi Matúšovi a ten vsietil 
prvý gól zápasu s konečným vý-
sledkom 2:0. Slovenskému hokej-
balovému tímu pomohli k zisku 
všetkých troch svetových titulov. 

Obhájili tak svoj osobný úspech 
spred dvoch rokov, keď v kategó-
rii U16 získali prvé svetové zla-
to. „Je to skvelý pocit, ktorý nás 
napĺňa pocitom zadosťučinenia 
z dobre vykonanej práce. Rodičia 

nás odmalička viedli k  hokeju 
a hokejbal sme hrávali ako súčasť 
prípravy,“ prezrádza Matúš Sukeľ.

Mená bratov Sukeľovcov 
nechýbajú ani v  mestskej ho-
kejbalovej lige. S tímom Green 

Power túto sezónu vybojovali 
tretie miesto. „Mrzí nás, že kvôli 
majstrovstvám sveta sme nášmu 
tímu nemohli pomôcť v semifi -
nále,“ povedal Jakub Sukeľ.  „Vy-
skúšali sme už aj ľadovú plochu 
v novej tréningovej hale, ktorú 
máme v meste a sme veľmi spo-
kojní. Ako hokejová mládež si 
uvedomujeme potrebu dosta-
točného priestoru na  tréning 
na ľade,“  zhodli sa dvojičky.

 „Hokej bol v  našom meste 
vždy prioritným masovým špor-
tom. Verím, že investíciou do zlep-
šenia tréningových podmienok 
pre takto odhodlaných mladých 
ľudí sa nám podarí vychovať eš-
te viac kvalitných hráčov a vrátiť 
Liptovský Mikuláš opäť do tabu-
liek najvyššej hokejovej súťaže,“ 
uviedol primátor Alexander Slaf-
kovský.                                           -kel-

Bratia Sukeľovci už dvojnásobnými majstrami sveta

O pretrvávajúcich úspechoch 
členiek Klubu športovej gym-
nastiky (KŠG) sme tohto roku 
na stránkach mesačníka už infor-
movali. Po tom, ako počas jarných 
mesiacov vybojovali v  Trnave 
a Bratislave v rámci Slovenského 
pohára významné umiestnenia, 
si v ďalších mesiacoch pripísali 
na konto nové úspechy. 

V  súťaži o  Pohár primátora 
mesta Poprad v kategórii starších 
žiačok skončila Klaudia Figová 
na  piatom mieste, v  kategórii 
mladších žiačok obsadila Soňa 
Rengevičová trináste miesto. Na-
sledovali Nicole Lukač (14.), Na-
tália Jamnická (16.), Lucia Hatia-
rová (19.), Sabína Macková (20.), 

Natália Romana Jírovcová (22.) 
a Diana Balejová (23.). Za diev-
čatami z KŠG boli na výsledkovej 
listine ešte aj dievčatá zo špeciali-
zovanej gymnastickej telocvične.

Na Slovenskom pohári v špor-
tovej gymnastike vo vyššej obtiaž-
nosti v špecializovanej telocvični 
v Nových Zámkoch sa najlepšie 
umiestnila Natália Jamnická. Obsa-
dila piate miesto, Sabínka Macko-
vá a Nicole Lukač skončili za ňou.

 Obrovský úspech zaznamena-
li mikulášske gymnastky a mesto 
Liptovský Mikuláš v Handlovej 
v  rámci ďalšieho kola Sloven-
ského pohára JIPAST. Naše pred-
školáčky obsadili prvé tri miesta. 
Dominika Ľubelcová, Adelka 

Macková a  Kristínka Machová 
tak ukázali svoj talent. V kategó-
rii prípravka nesklamala Natália 
Romana Jírovcová.

V kategórii mladších žiačok Ni-
cole Lukač zvíťazila a Natália Jam-
nická obsadila šieste miesto. Star-
šie žiačky bodovali tiež - Klaudia 
Figová sa umiestnila na piatom 
mieste, po nej Soňa Rengevičová 
(11.), Lucia Hatiarová (20.), Laura 
Urbanová (24.), Viktorie Sekuciová 
(27.) a Lucia Baranová (32.). 

Súťaže sa rozhodla zúčastniť 
aj naša slovenská reprezentantka 
Klaudia Medlová. Napriek tomu, 
že sa pripravovala len pár dní, 
uchvátila. Nebyť pádu na kladi-
ne, bola by aj zvíťazila. Takto jej 

patrilo druhé miesto v kategórii 
ženy. Ďalší pohár k zbierke pripoji-
la Marianna Tomčíková v kategórii 
junioriek. Obsadila tretie miesto, 
Lea Petríková skončila piata. KŠG 
celkovo v súťaži družstiev obsadil 
prvé miesto. 

Gymnastky z  KŠG trénujú 
v priebehu týždňa na troch až 
štyroch miestach. Potrebovali by 
špecializovanú telocvičňu, ktorá 
v tomto meste je. KŠG za dlhoroč-
nú pomoc a spoluprácu ďakuje 
Strednej odbornej škole obchodu 
a služieb, Gymnáziu M. M. Hodžu 
a Centru voľného času. Pomaly 
už rok klubu pomáha aj základná 
škola v Okoličnom.

-leh-

Naše športové gymnastky bodovali celý prvý polrok
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Zo zápisníka Mestskej polície od 12.6.2014 do 12.7.2014

Alkohol je stálym problémom

13.6.2014 o  20.40 hod. po-
žívali alkohol na  verejnom 
priestranstve na Námestí mieru 
a na ul. Hollého Lucia B. a Dana Š. 
z Ružomberka a Radovan P. z Lip-
tovského Mikuláša. Svojím ko-
naním porušili VZN č. 8/92 čl. 2, 
ods., 1, písm. b) mesta, za čo boli 
na mieste riešení našou hliadkou 
v  zmysle o priestupkoch.

Požívanie alkoholu so sú-
časným znečisťovaním a nepri-
meraným správaním skupinou 
asociálov bolo predmetom 
sťažnosti občanov na  ulici 1. 
mája  20.6.2014 o 14.35 hod. pri 
bytovom dome. Hliadka zasiahla 
a nežiadúcich občanov  z miesta 
vykázala.
Leto a obťažovanie 

občanov hlukom 

Hluk je sprievodným javom 
teplých letných dní. Už sa to 
začalo a telefonáty na Mestskú 
políciu sa len tak valia z  kaž-
dej časti mesta – bez výnimky. 
Rušenie hlukom a rušenie noč-
ného pokoja bolo nutné Mest-
skou políciou riešiť napríklad 
15.6.2014 o 0.35 hod. v podniku 
pri OD  Hypernova, 17.6.2014 
o  01.20 hod. na  ul. Vrbickej, 
18.6.2014 o 22:01 na ul. Hurba-
novej, počas ďalších nocí na ul. 
Pišútovej, na ul. Školskej či v byte 
na ul. P. Štraussa. 

Otvorené okná v bytoch spô-
sobujú, že to, čo v zime problé-
mom nie je, v  lete problémom 
je a niekedy dosť značným. Ak 
chceme spoločne nažívať, bu-
deme sa musieť naučiť navzá-
jom tolerovať. Ináč si budeme 
navzájom ničiť nervy a zneprí-
jemňovať si život.
Už to nie je len bežný hluk

Množia sa neustále podnety 
a tlak občanov na riešenie situ-
ácie v súvislosti s obťažovaním 
hlukom zo strany prevádzko-
vateľa vrtuľníka a  športových 
motorových rogalistov. Obča-
nia z mestských častí Liptovská 
Ondrašová a Palúdzka sú často 
pobúrení. Už ani na vlastnej zá-
hrade si nemôžu v pokoji pose-
dieť a porozprávať sa. 

Hluk z helikoptér a motoro-
vých padákov im značne zne-
príjemňuje život. Prichádzajú 
k  nám podnety a  sťažnosti aj 
z  ďalších osídlených častí náš-
ho mesta. Posledný prejav 
nepokojnosti až pobúrenia 

bol zaregistrovaný na  zákla-
de telefonického podania dňa 
16.6.2014 o  20.20 hod., keď sa 
nespokojní občania sťažovali 
na opakované prelety vrtuľníka 
ponad cintorín v L. Ondrašovej, 
čo bolo vnímané ako neúcta 
k zosnulým a rušenie pietneho 
miesta.
Pár prípadov z iného súdka

* 14.6.2014 vnímavý občan 
ohlásil mimoriadnu udalosť, 
ktorou bolo vytápanie minipiz-
zérie na Námestí osloboditeľov. 
Mestská polícia po  značných 
ťažkostiach našla majiteľa, ktorý 
sa dostavil na miesto a následne 
urobil potrebný zásah, aby za-
bránil ďalším škodám. Za spolu-
prácu Mestská polícia pozorné-
mu občanovi aj v mene majiteľa 
touto cestou ďakuje. 

* 4.7.2014 o  11.33 hod. bo-
lo na centrálu Mestskej polície 
doručené telefonické oznáme-
nie o  nevhodnom správaní sa 
občanov na cintoríne vo Vrbici. 
Hliadka Mestskej polície po prí-
chode našla na cintoríne pose-
dávať bezdomovcov, ktorých 
po uprataní neporiadku po sebe 
vykázala z miesta.

* 19.6.2014 o 18.47 hod. po-
zorný občan ohlásil zranenú srn-
ku pri toku Smrečianky na Pod-
brezinách. Hliadka Mestskej 
polície po  preverení oznamu 
z  miesta privolala kompetent-
ného člena poľovníckeho zdru-
ženia, ktorý sa o zranené zviera 
na mieste postaral.

* Pri spätnom preverovaní 
podivného telefonického ho-
voru dňa 30.6.2014 o 11.28 hod.  
vyhodnotil operačný pracovník 
situáciu za hodnú mimoriadnej 
pozornosti a vyslal hliadku na ul. 
Roľnícku na  pomoc ohrozenej 
žene. Bolo nutné vstúpiť do by-
tu, kde sa nachádzal agresívny 
muž a  zranená žena. Muž bol 
spacifi kovaný a následne zvere-
ný do opatery psychiatrov. Prí-
pad prevzali  na mieste príslušní 
vyšetrovatelia štátnej polície.

V  období od  12.6.2014 
do  13.7.2014 riešila Mestská 
polícia 237  priestupkov, z toho 
na úseku dopravy 165 priestup-
kov, 1 priestupok proti majetku, 
16 priestupkov proti verejnému 
poriadku, 1 priestupok proti 
občianskemu spolunažívaniu, 5 
priestupkov voľne pohybujúcich 
sa psov, 2 priestupky porušenia 

zákona o  ochrane nefajčiarov, 
5 priestupkov pitia alkoholu 
na  verejnom priestranstve, 18 
priestupkov jazdy na  bicykli 
po chodníku a iné. 

-msp-

Skúška 
sirén

V piatok 8. 8. 2014 
o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši 
kontrola skúšky 

vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým stálym 

tónom sirén.

Veľkoobjemové kontajnery, 
do  ktorých je možné ukladať 
objemný odpad, budú oproti 
plánovanému harmonogramu 
na jeseň vyložené skôr Kontaj-
nery budú na svojich obvyklých 
miestach od 2. do 16. septembra. 
Do kontajnerov sa nesmie dávať 
odpad zo zelene a záhrad. Koná-
re zo stromov je potrebné ukla-
dať  ku veľkoobjemovým kon-
tajnerom, nemiešať ich s trávou 
alebo lístím.

Podrobnosti zverejníme v na-
sledujúcom vydaní mesačníka 
Mikuláš.                                           -žp-

Zmena termínu

Blokujete autom 
kontajnery?

Na základe opakujúcich sa 
problémov pri vyvážaní ko-
munálneho a separovaného 
odpadu na uliciach Hradišská, 
Senická, Jabloňová, Morušová 
a Kemi v dňoch pondelok a pia-

tok v čase od 6.00 h do 15.00 

h z dôvodu parkovania auto-
mobilov vedľa zberných nádob 
vyzývame vodičov, aby v týchto 
dňoch neparkovali svoje autá 
pred kontajnermi. Bránia tak 
totiž vo vývoze odpadu.

V  prípade zamedzeného 
prístupu k zberným nádobám 
prepravca nezabezpečuje od-
voz odpadu. Ďakujeme za po-
chopenie a spoluprácu.

Ing. Iveta Klepáčová,
vedúca útvaru 

životného prostredia

Občiansky servis 
JÚN 2014

Človek sa narodil aby 
dýchal, videl, počul 

a cítil – aby žil...
V Liptovskom Mikuláši 
sa v máji  narodili:

Matej TRIZNA, Lena KOVÁČOVÁ, Martin 
PUŠKA, Edvin GERGELČÍK, Sofi a ŠLAUKO-
VÁ, Marek STANO, Dominik BILLA, Sára 
BALÁŽOVÁ, Richard VAJS, Ján LOBO, Nella 
ŽELÚDEKOVÁ, Barbora MATEJKOVÁ, Ade-
la KLASOVITÁ, Vojtech BALÁŽ, Viktor 
VICIAN, Sofi a MARUŠIAKOVÁ, Viktória 
NEMTUŠIAKOVÁ.

... teraz už nie si len pria-
teľ, teraz si ten, ktorého 
neopustím, ktorému 
vždy pomôžem a hlav-
ne ktorého navždy 
milujem... 

Manželstvo uzavreli:

Marian ROJÍK – Iveta KRAJČIOVÁ,  
Ing. Tomáš GALL – Mgr. Ivana ALMA-
NOVÁ,  Miroslav KURUC – MDDr. Lucia 
CIBIROVÁ, Stanislav KUBOVČÍK – Zuzana 
BLAŠŤÁKOVÁ, Peter STAROŇ – Moni-
ka LÚČANOVÁ, Martin LAZOŇ – Iveta 
HESTERIAKOVÁ, Vladimír ĎURNÍK – 
MVDr. Martina BURICOVÁ, Slavomír 
HAZUCHA – Zlatica OSADSKÁ, Peter 
KRISTL – Lucia MATEJKOVÁ, Peter 
ŠTEVČEK – Lucia LAPÁKOVÁ, Radovan 
HOŠKO – Mariana STAROŇOVÁ, Mgr. Pe-
ter UHRÁK – Simona LIČKOVÁ, Marek 
MURGOŠ – Slávka LACKOVÁ, Ing. Vladi-
mír RUSEK – Patrícia FAJTOVÁ, Ing. Jaro-
slav KREVA – Mgr. Ľudmila ROHAĽOVÁ, 
Patrik PUŠKA – Diana TOMKOVÁ, Dalibor 
BENICKÝ – Zuzana LAZOŇOVÁ, Stanislav 
PRIESOL – Denisa DANKOVÁ, Karol STAN-
ČÍK – Bc. Petra BOBRÍKOVÁ, Miroslav 
LUKÁŠIK – Jana VASILOVÁ.

Dych – slovko krátke, ne-
nápadné. Bez neho však 
končí život ...
Opustili nás:

Nella ŠPANKOVÁ – 88r., Ing. Ivan BA-
RÁNEK – 68r., Mária URBANOVÁ – 86r., 
Jolana PLEVKOVÁ – 88r., Ing. Peter PO-
TOMA – 58r., Mgr. Eva KUSKOVÁ – 57r., 
Vladimír GEMZICKÝ – 74r., Kornel VA-
RINSKÝ – 72r., Anna DROPPOVÁ – 90r., 
Anton ŠIMLÍK – 59r., Edita ULÍKOVÁ – 
84r., Milan HALAHIJA – 66r., Ing. Marián 
HUSARČÍK – 71r., Ondrej GEJDOŠ – 86r., 
Anna HAJASOVÁ – 72r., Ján ŠPANKO 
– 85r., Jaroslav ŠPANKO – 54r., Milan 
BERNÍK – 69r., Ondrej MACÍK – 84r., 
Ján DZÚR – 81r..



AUGUST 2014AUGUST 2014

1. august 2014  STREET MUSIC NIGHT 

Pešia zóna mesta  Pulzujúca noc plná hudby, tanca a umenia.
21.00 h    V programe vystúpia:  MEDIAL BANANA, RIO BRAZIL SAMBA  
   CARNEVAL GROUP, D.J. PABLIK
   

2. - 3 . august 2014 

2. 8.   Divadlo z domčeka: DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Nám. osloboditeľov Čaká vás korzovanie na chodúľoch, maľovanie na tvár, 
16.00 h   modelovanie z balónov a bábkové predstavenie na motívy  
   klasickej ľudovej rozprávky.

3. 8.    ORIENTALICO Ružomberok
Nám. osloboditeľov Umelecké zoskupenie, ktoré sa venuje orientálnym tancom  
19.00 h   so živým hudobným doprovodom v podaní kapely MUSICA  
   ORIENTALICA, ktorá hrá na originálnych nástrojoch z Egypta.

6. august 2014

Hudobná streda  ART SEPTET NICOLAUS Liptovský Mikuláš
Fontána Metamorfózy Koncertné úpravy skladieb Beatles, Bee Gees, ABBA, svetové  
17.00 h   evegreeny, hudba z muzikálov  a rockových opier.

Klub priateľov dobrého filmu VLK Z WALL STREET
Záhrada Múzea J. Kráľa (USA, 2013, 180 min, réžia: Martin Scorsese)
20.30 h   Staré aj nové kultové filmy od kultových režisérov. 

8. august 2014  PRVÉ SLOVENSKÉ TANGO

Informačné centrum    Bezplatná prehliadka mesta so sprievodcom venovaná  
16.00 h    hudobnému skladateľovi Dušanovi Pálkovi. 
   Ukončenie prehliadky v záhrade Pálkovej vily na Školskej ulici.

Pálkova vila   Pohľad na vzrušujúce roky študentov v 1. polovici 20. storočia.  
17.00 h                                   Naživo hrá  Art Septet Nicolaus, ukážky tanca.
 
8. - 10. august 2014 REVIVAL VÍKEND

8. 8.   LUCIE revival Praha (CZ)
Nám. osloboditeľov Piesne skupiny Lucie v špičkovom prevedení. Čaká vás verná 
19.00 h interpretácia, presvedčivosť, koncertné  nasadenie...

9. 8.   OPAVA v Liptovskom Mikuláši
Nám. osloboditeľov  Štatutárne mesto Opava je našim partnerským mestom už 50 
19.00 h rokov. Pri tejto príležitosti vystúpi BORIS - bubenický orchestr Ivo  
 Samiece. Je zostavený z nástrojov a rytmov z takmer všetkých  
 kútov sveta. 

 INTREPID METALLICA revival band Bratislava (SK)
 Skupina, ktorá je na scéne už 14 rokov a koncertuje po celej  
 SR, v kluboch aj na festivaloch.   

10. 8. BROUCI BAND - The Beatles Revival (CZ)
Nám. osloboditeľov Prichádza špička na poli Beatles revivalových skupín, ktorá 
19.00 h má za sebou viac než 800 koncertov po celej Európe  
 a k hudbe Beatles pristupuje s veľkým rešpektom.

13. august 2014 6. LETNÉ MUZICÍROVANIE 

Synagóga Unikátny koncert svetových cimbalistov a huslistov. 
18.00 h Cimbalisti: Viktória Herencsár (HU), Marcel Comendant (MD),   
 Jenö Lisztes (HU), Mykhaylo Zakharyia (UA), Luigi Gaggero (IT),
  Venetsiana Argyriou (GR) a ďalší...                        
 Huslisti: Marek Konček (SK), Gabriel Silvay (SK), Andrea  
 Valcuha (USA), Barbora Comendant (SK).

Hudobná streda  Mr. RUDI Liptovský Mikuláš
Fontána Metamorfózy Najznámejšie spievané a hrané evergreeny.
17.00 h

Klub priateľov dobrého filmu KLUB POSLEDNEJ NÁDEJE
Záhrada Múzea J. Kráľa (USA, 2013, 117 min, réžia: Jean-Marc Vallée)
20.30 h Staré aj nové kultové filmy od kultových režisérov.

15. august 2014  EXPRES STREET PARTY

Nám. osloboditeľov Prichádza kamión plný hudby – RYTMUS, RÓBERT BURIAN, 
20.00 h DJ EKG, moderátori a DJovia Rádia Expres.

Nám. osloboditeľov        Národný výstup na Kriváň – slávnostné otvorenie 
17.00 h V programe účinkuje ľudová hudba HALUŠKA.

 

16. - 17. august 2014  DIVADELNÝ VÍKEND 
16. 8. Divadlo KONTRA Spišská Nová Ves
Nádvorie Múzea J. Kráľa Marek  Koterski: NENÁVIDÍM 
19.00 h Slovenská premiéra tragikomickej monodrámy Marka Koterského,  
 poľského špecialistu na šibeničný humor, ostrú satiru a výstižnú  
 kritiku našej každodennosti. 
 Réžia: Klaudyna Rozhin Hrá: Peter Čižmár.

17. 8. TÚLAVÉ DIVADLO 
Nám. osloboditeľov Edmond Rostand: CYRANO, alebo Bálabilé o Nose
19.00 h Túlavé divadlo prichádza s novou pouličnou hrou, ktorú   
 predvedie iba päť hercov. 
 Úprava a réžia: Jakub Nvota
 Hudba: Kamil Mikulčík
 Hrajú: Lucia Hurajová, Štefan Richtárech, Števo Martinovič,  
 Kamil Mikulčík, Pavol Buocik, Jakub Nvota

20. august 2014

Hudobná streda  SPEKTRUM Liptovský Mikuláš
Fontána Metamorfózy Známe hity v podaní domácej hudobnej skupiny.
17.00 h  

Klub priateľov dobrého filmu V BRUGÁCH
Záhrada Múzea J. Kráľa    (Veľká Británia/USA, 2008, 107 min., réžia: Martin McDonagh)
20.30 h Staré aj nové kultové filmy od kultových režisérov. 

21.  -  24. august 2014  OLDTIMER RALLEY TATRY 2014

Nám. osloboditeľov Medzinárodná súťaž historických automobilov. 

21. 8. Výstava historických vozidiel     
8.00 – 10.00 
9.30 h Oldtimer Ralley Tatry 2014 – slávnostné otvorenie 

24. 8. Spanilá jazda mestom    
9.30 h
 
22.  –  24. august 2014  LIPTOVSKÁ HUDOBNÁ SCÉNA
Nám. osloboditeľov Koncerty liptovských hudobných skupín.

22. 8.  NEW BLACK WIDOW – mikulášska kapela hrajúca rock´n´roll 
19.00 h  už od roku 1999. 

23. 8.  MINCE VO FONTÁNE – mikulášska kapela, ktorej krédom je: 
19.00 h  „Byť tu pre radosť a šťastie, len tak, ako mince vo fontáne.“

24.8.  KRISTÍNA DEBNÁROVÁ s kapelou – rodáčka z Ružomberka 
19.00 h  v súťaži SuperStar 2013 skončila na 7. mieste.
 
27. augusta 2014  MOSTY – GESHARIM 2014

Synagóga      Projekt vznikol v roku 1991 ako jeden z prvých porevolučných  
19.30 h  počinov, smerujúcich prostredníctvom kultúry a umenia 
 k budovaniu  mostov pre ľudské porozumenie. 
   Hrajú: Jiří Stivín (CZ), Peter Breiner (SK/USA), Marcin Olak (PL), 
   Gyula Babos (HU), Stano Palúch a Boris Lenko (SK).                  

Hudobná streda  MESTSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER 
Fontána Metamorfózy Koncert dychovky z Liptovského Mikuláša.
17.00 h

Klub priateľov dobrého filmu SAMOTÁŘI
Záhrada Múzea J.  Kráľa   (Česko / Slovensko, 2000, réžia: David Ondříček, 103 min.)
20.30 h Staré aj nové kultové filmy od kultových režisérov.

29. augusta 2014  ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI

Nám. osloboditeľov LOVE FOR MONEY - koncert funkey-pop skupiny.

19.00 h Posledné podujatie Kultúrneho leta počas letných prázdnin.

30. -31. augusta 2014  DFF POD SKALKOU - PLOŠTÍN

Nám. osloboditeľov   Pozvánka  na Detský folklórny festival Pod Skalkou - Ploštín 2014.
30.8. 17.00 h Detský folklórny súbor SOKOLIKY Poltava (Ukrajina).

31.8.  Detský folklórny festival Pod Skalkou - Ploštín 2014 v amfiteátri
14.30 h  mestskej časti (v prípade nepriaznivého počasia v KD Ploštín).

MIKULÁŠSKI UMELCI

Bezplatné prehliadky mesta so sprievodcom.  
Informačné centrum mesta, Námestie mieru 
16.00 h   Každý piatok

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 2014 - MESTO UMENIA

Zmena v programe vyhradená. Viac info na www.mikulas.sk 
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