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Mikuláš
MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA

ZADARMO

Tri dni skrášľovali naleštené historické autá centrum Liptovského Mikuláša
Veterány odštartovali z nášho mesta a vydali sa objavovať krásy Žilinského kraja. Počas troch dní absolvovali 360 kilometrov, aby putovanie zavŕšili
opäť na našom námestí. Spanilou jazdou po Mikuláši dali o sebe vedieť vodiči 70 štvorkolesových tátošov, ktorých majitelia pochádzajú zo Slovenska, z
Českej republiky, z Nemecka a z Poľska.

SPRAVODAJSTVO

SPRAVODAJSTVO
viek odchodov autobusov, uvádza radnica
zmeny do testovacej prevádzky. Počas nej
budú cestovné poriadky dolaďovať vzhľadom na reálnu premávku vozidiel MAD. „Radi
by sme požiadali obyvateľov, ktorí využívajú
autobusovú dopravu, aby nás informovali
o svojich pripomienkach a postrehoch k nastaveným zmenám. Cestovný poriadok je systém obrovského množstva spojov, ktoré sú
dopravne obsluhované desiatimi vozidlami
z vozového parku. Kolegovia spolu s dopravcom absolvovali pri nastavení zmien náročnú

cestu. Kolos spojov musí na seba nadväzovať
a pri tvorbe nových cestovných poriadkov
museli brať ohľad aj na obmedzený počet vozidiel, aj na zabezpečenie potrebnej dopravnej obslužnosti územia celého nášho mesta.
Preto očakávame, že systém bude potrebné
doladiť samotnou prevádzkou. Cestujúca verejnosť bude potrebovať určitý čas na to, aby
si na nové riešenie zvykla,“ priblížil primátor
Ján Blcháč tvorbu zmien, ktoré priniesla MAD
Liptovskému Mikulášu.
Na podnety, návrhy aj prípadnú kritiku sa

chystá vedenie mesta reagovať zmenami
promptne. Obyvatelia ich môžu zasielať písomne na mailovú adresu bus@mikulas.sk,
prípadne v listovej forme na adresu Mestský
úrad, odbor dopravy, Štúrova 1989/41, 031
01Liptovský Mikuláš.
Cestovné poriadky budú zverejnené v poslednej septembrovej dekáde, do poštových
schránok domácností doručí mesto počas
tohto mesiaca nový cestovný poriadok v tlačenej podobe.
-vč-
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Nastáva reforma
v autobusovej doprave

Koniec septembra prinesie do autobusovej dopravy v našom meste veľké
zmeny. Po dvadsiatich rokoch dôjde
k reorganizácii liniek a spojov v rámci
reformy mestskej autobusovej dopravy
(MAD), ktorá sa začala výmenou vozového parku. Novinkami bude aj taktová
doprava na najľudnatejšie sídlisko a tiež
nová linka na Kamenné pole. Mesto posilní aj spoje do Palúdzky a Liptovskej
Ondrašovej.
Na Podbreziny v taktoch
Potrebu zavedenia taktovej dopravy na
Podbreziny riešia predstavitelia mesta už dlhší
čas. S témou interpeloval vedenie z radnice aj
poslanec za Podbreziny a člen komisie dopravy ŽSK Michal Paška, ktorý sa začal v otázke
aj osobne angažovať. Chcú totiž zatraktívniť
cestovanie autobusom, aby bola preplnená
komunikácia I/18 smerom na sídlisko odľahčená od osobných automobilov. Spoje na
tejto trase budú mať odchody v pravidelných
intervaloch. „V pracovných dňoch v dopravných špičkách to budú 20 minútové intervaly
a v časoch, keď je menší dopyt po preprave,
zvažujeme polhodinový interval,“ upresnil vedúci odboru dopravy Gabriel Lengyel. Pravidelným intervalovým spôsobom budú spoje
na Podbreziny odchádzať aj počas víkendov
či školských prázdnin. „Výhodou taktovej dopravy je to, že cestujúci už nebudú musieť
pracne hľadať spoje v cestovných poriadkoch.
Na autobusovú zastávku už budú chodiť s vedomím, že autobus každú chvíľu určite príde,“
priblížil poslanec za dotknutú mestskú časť
Michal Paška.
Skráti sa trasa do mesta
Dôležitou súčasťou zavedenia taktovej
dopravy na Podbreziny je zmena v linkách,
ktoré jazdia medzi sídliskom a mestom. Počas
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pracovného dňa bude väčšina autobusov vedená v linke 8, takže spoje pôjdu najkratšou
možnou trasou priamo do mesta. Nebudú
zachádzať na Nábrežie. „Toto opatrenie sme
zaviedli, aby cesta Podbreziny - mesto bola
čo najkratšia a najrýchlejšia, pretože práve
rýchlosť jazdy má zásadný vplyv na to, či ľudia využijú MAD, alebo pôjdu radšej osobným
autom,“ ozrejmil Lengyel a dodal, že niektoré
spoje budú jazdiť aj cez Nábrežie.
Linka 1 bude jazdiť vo veľkom
Zmena MAD sa dotkne aj Nábrežia. Pre
spojenie tejto časti s mestom bude posilnená
linka 1, ktorá bude nahrádzať zrušené spoje
11. „V konečnom dôsledku spojov z Nábrežia
do mesta a následne do Liptovskej Ondrašovej a späť bude viacej, budú však fungovať
pod linkou 1. Pre spojenie Nábrežia s Podbrezinami budú aj naďalej jazdiť linky 11 a 9.
Viac autobusov do Palúdzky a Liptovskej Ondrašovej
Nový cestovný poriadok bude počítať aj
s posilnením spojov do Palúdzky a Liptovskej Ondrašovej. V Palúdzke to bude predovšetkým pre potreby odvozu obyvateľov do
a z nemocnice, zároveň obyvatelia potrebovali častejšie spojenie až po zastávku na ul.
Penkalu. Súčasne sa pri zostavovaní cestovných poriadkov pracovný tím zaoberal otázkou minimalizovania prestupov na spojoch
medzi Palúdzkou a Podbrezinami.
Viac časov pribudne v cestových poriadkoch aj v spojení Liptovskej Ondrašovej
s Nábrežím (linka 1). Linka 6 zato bude jazdiť už
len raz denne, ako školský spoj. Nový cestovný poriadok počíta s posilnením dochádzania
do akvaparku, a to celoročne počas víkendov.
„Doposiaľ chodila linka len cez prázdniny. Zareagovali sme však na zvýšený záujem obyvateľov o návštevu aquaparku,“ vysvetlil Lengyel.

Spoje do Stošíc
Linka 2, ktorá jazdí do Stošíc, sa tiež pri
niektorých spojoch dočkala zmeny. V dopravných špičkách nebudú zachádzať autobusy
na Podbreziny, čím by sa mal zrýchliť čas
prepravy a zároveň by to malo mať vplyv na
doterajšie meškávanie autobusov, ktoré spôsoboval výjazd z križovatky od Podbrezín na
cestu č. I/18. Zmeny v cestovných poriadkoch
sa od 29. septembra dotknú aj ďalších mestských častí, kde dôjde k posunu odchodov
tak, aby bola dodržaná nadväznosť na ostatné spoje MAD a na vlakové spojenia.
Nová linka na Kamenné pole
Návštevníci Kamenného poľa sa konečne
dočkajú náhrady za tzv. Tesco bus, ktorý súkromná spoločnosť zrušila ešte pred letom.
Bude sem jazdiť nová linka 14, ktorá bude
spájať Podbreziny, Nábrežie a Palúdzku s nákupným centrom. Nová linka bude mať sedem spojov denne v smere Podbreziny – Kamenné pole a deväť spojov v smere Kamenné
pole – Podbreziny. Intenzita spojov je tak
porovnateľná so zrušenou súkromnou linkou
Tesco bus. „Zabezpečili sme prepojenie celého mesta s touto obchodnou lokalitou. Autobusy z ostatných mestských častí budú smerované na stanicu tak, aby mohol cestujúci
v rámci možností čo najplynulejšie prestúpiť
na linku 14 na Kamenné pole.“ Táto linka však
nebude bezplatná, keďže sa dostáva do systému mestskej autobusovej dopravy. Bude na
nej platiť tarifa tak, ako na ostatných linkách
MAD, zároveň však bude fungovať pre celú
cestujúcu verejnosť a nie len pre návštevníkov Kamenného poľa.
Testovacia prevádzka,
podnety sú vítané
Keďže mesto pripravilo v cestovných poriadkoch MAD reformu, ktorá sa dotkne sto-
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Prvákov je tento rok viac
V novom školskom roku 2019/2020 otvárajú mestské základné školy v Liptovskom Mikuláši svoje brány pre 2 400 žiakov. Materské
školy sa chystá od septembra navštevovať
980 detí. Zápis do prvého ročníka absolvovalo ešte v apríli 339 detí, v porovnaní s minulým rokom je ich o 45 viac a v prevahe sú
chlapci. Koľké z detí sa aj reálne stanú prvákmi bude zrejmé až v priebehu septembra,
keď bude ukončené posúdenie školskej
pripravenosti, rodičia už nebudú môcť požiadať o odklad plnenia povinnej školskej
dochádzky svojho dieťaťa a mesto už bude
mať k dispozícii štatistiku z jednotlivých škôl.
Pre matikárov, jazykárov aj športovcov
Základné školy, ktorých zriaďovateľom je
mesto Liptovský Mikuláš, majú aj konkrétne

zamerania. Základnú školu s Materskou školou Okoličianska a Základnú školu M. Rázusovej – Martákovej môžu navštevovať deti, ktoré majú v obľube šport – niektoré triedy tvoria
žiaci, ktorí vynikajú v atletike, vo futbale iné
majú talent na hokej. Základná škola Miloša
Janošku je tu pre deti s nadaním na matematiku a prírodovedné predmety, Základná škola s Materskou školou Demänovská ulica má
rozšírené vyučovanie anglického jazyka. Pre
žiakov, ktoré pochádzajú z málo podnetného
prostredia, je k dispozícii Základná škola na
Nábreží Dr. Aurela Stodolu.
Mesto Liptovský Mikuláš má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti štyri základné školy,
deväť materských škôl a dve základné školy
s materskou školou.
-vč-
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V Liptove vyrástla
Gándhího lipová alej

Je to už 150 rokov od narodenia Mahátmá
Gándhího. Pri tejto príležitosti založili v Liptove, v obci Jakubovany, Gándhího alej. Až
150 líp vysadili za účasti veľvyslanca Indie na
Slovensku Sri Vanlalhuma. Za mesto Liptovský Mikuláš zasadil lipu aj viceprimátor Ľuboš
Trizna, ktorý vyjadril vďačnosť za zapojenie
nášho mesta do Gándhího myšlienky o podpore nenásilia a ocenil upevňovanie slovensko - indických vzťahov práve v mikulášskom
okrese.
„To, čo robíme lesom vo svete, je len zrkadlovým obrazom toho, čo robíme sami sebe
a sebe navzájom.“ (M. Gándhí)
-js-
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Máme dobré finančné zdravie
Podľa organizácie INEKO má mesto Liptovský Mikuláš dobré finančné zdravie. V intervale od 0 (najhoršie) po 6 (najlepšie) získalo
naše mesto hodnotenie 4,8. „Nášmu mestu
chýbajú do najvyššej kategórie, ktorá je označená ako vynikajúce finančné zdravie, len dve
desatiny bodu. Zároveň sa nám postupne
zlepšuje aj bodové hodnotenie finančného
zdravia od roku 2011, kedy sme boli ohodnotení na 3,8 bodov,“ zhodnotila prednostka
mestského úradu Marta Gutraiová.
INEKO robilo nové prepočty
V prvotne zverejnenom prieskume spoločnosti INEKO bol Mikuláš na 129. priečke. Po
tom, ako prednostka mestského úradu upozornila spoločnosť na chybné výpočty, mesto
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Finančníci už pripravujú
budúcoročný mestský rozpočet

Až štyri desiatky odborníkov už začali s prípravou rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na
rok 2020. Ten bude na základe požiadaviek
z vedenia mesta zameraný na komplexnú
rekonštrukciu ciest, cintorínov a verejných
priestranstiev, dotkne sa však každej oblasti
života v meste. Poslancom ho na schválenie
predloží vedúca finančného odboru Lenka
Debnárová v posledných mesiacoch tohto
roka.
Pravidlá, smernice a normy
Príprava mestského rozpočtu nie je ľahká
záležitosť. Na tvorbe tohto základného dokumentu mesta robí tím ekonómov, gestorov
a zástupcov mestských organizácií niekoľko
mesiacov. Riadia sa pritom rozpočtovými pravidlami, smernicami a normami, ktoré sú pre
nich pri kreovaní rozpočtu záväzné. Odborníci na financie zostavujú dôležitý dokument
profesionálne, každá chyba môže nabúrať
jeho vyrovnanosť. " Rozpočet sme ešte len začali kreovať, jeho finálne nastavenie v oblasti
očakávaných príjmov a výdavkov nám ukáže
konkrétne možnosti, aké mesto bude v roku
2020 mať. Rozpočet zostavíme ako vyrovnaný, teda oblasť príjmov sa bude rovnať výdavkom. Vzhľadom k prenášaniu úloh zo strany
štátu na obce bude financovanie zo strany
mesta náročnejšie, ale výsledok bude v prospech obyvateľov," prezradila hlavná finančníčka z mestského úradu Lenka Debnárová.

OPRAVA
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V získavaní grantov sme TOP
Najviac peňazí z mestskej kasy by budúci
rok malo ísť do oblasti školstva, výdavky naň
predstavujú až jednu tretinu z rozpočtu mesta. Myslieť sa v ňom bude aj na rekonštrukciu
cintorínov v jednotlivých mestských častiach.
Peniaze potečú aj do ihrísk, pri tvorbe dokumentu nezabudnú na financovanie opätovného uzatvorenia Skládky TKO vo Veternej
Porube. Vytvoria tiež položku na dofinancovanie ďalšej etapy rekonštrukcie zimného
štadióna. Po minuloročných úspechoch radnice v získavaní financií z eurofondov zahrnú
do rozpočtu aj peniaze na spolufinancovanie
týchto rozvojových projektov. " Až 57 percent
investícií mesta sme dokázali v minulom roku
pokryť úspešným získavaním grantov a eurofondov. Vďaka tomuto sa mohlo mesto
rozvíjať vo väčšej miere, ako by sme to dokázali z vlastných zdrojov. Takýto trend by sme
chceli nasledovať aj v roku 2020. Máme rozrobených vyše päťdesiat projektov, na ktoré
chceme čerpať eurofondy, verím, že budeme
úspešní," vysvetlil primátor Ján Blcháč, ktorý
na základe rozpočtových pravidiel schválených v zastupiteľstve riadi celý rozpočtový
proces.
Komplexná rekonštrukcia ciest
V základnom dokumente, ktorým sa bude
v nasledujúcom roku riadiť mesto po finančnej stránke, neopomenú jeho tvorcovia ani

očakávané komplexné rekonštrukcie ciest.
Opätovne tak, ako v rokoch 2018 a 2019, aj
pre rok 2020 predložia poslancom v návrhu rozpočtu položku na financovanie ďalšej
etapy komplexných rekonštrukcií chodníkov a miestnych komunikácií či parkovacích
plôch. Konkrétne ulice, ktoré bude mesto
navrhovať poslancom na realizáciu, budeme
poznať až v ďalšej fáze tvorby rozpočtu. Prioritou pri ich zaradení bude harmonogram komplexných rekonštrukcií, ktorý mesto vytvorilo
na základe pasportu miestnych komunikácií.
Na rad by mali prísť aj cesty a chodníky, ktorých financovanie opráv neschválili poslanci
v tomto roku.
Na projekty od ľudí 75 000 eur
Rozpočet bude aj tentokrát obsahovať
položku, ktorá bude slúžiť na realizáciu verejnoprospešných projektov navrhovaných
samotnými obyvateľmi. Tento rok z participatívneho rozpočtu vzniklo množstvo detských
ihrísk, skrášlené verejné priestranstvá, zákutia
s lavičkami a zeleňou a ďalšie ľuďmi požadované realizácie. Participatívny rozpočet, ktorý
obyvatelia využívajú najmä na projekty podporujúce športové, pohybové či oddychové
aktivity a ihriská, by tentokrát mal dosiahnuť
výšku 75 000 eur. Napriek tomu, že v minulom
roku radnica navrhovala rovnakú výšku participatívneho rozpočtu, poslanci schválili len
25 000.
-vč-

V augustovom vydaní mesačníka Mikuláš sme v článku Komplexné opravy komunikácií tento rok nebudú na
strane 6 nedopatrením uverejnili chybný údaj. Autorom výroku "Napľuli ste nám do tvárí," nie je Jozef Gonda ale Ján
Grendel. Za vzniknutú chybu sa pánovi Gondovi, pánovi Grendelovi aj našim čitateľom ospravedlňujeme.

v rebríčku výrazne poskočilo smerom nahor
a skončilo na 105. mieste spomedzi 140 hodnotených samospráv. Spoločnosť INEKO totiž
do záväzkov mesta, ktoré zhoršujú skóre pri
hodnotení, započítala aj neexistujúci záväzok.
Ten posunul Liptovský Mikuláš v hodnotení
v porovnaní s inými mestami na nižšie priečky. „Ide o záväzok voči obyvateľke ešte z roku
1989, s ktorou je mesto dlhé roky v súdnom
spore. Aktuálne sa čaká na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Ide o tisíceurový záväzok
za pozemky, ktorý chcelo mesto už viackrát
obyvateľke či jej dedičom vyplatiť. Dotyčná
pani bola niekoľkokrát písomne vyzývaná,
aby si kúpnu cenu 1 029,92 eur za uvedené
pozemky prevzala, ona však peniaze odmietla prevziať a súdnou cestou sa domáha vráte-

nia pozemkov. Spomínaný tisíceurový, avšak
dlhoročný záväzok, sa v účtovníctve eviduje
ako záväzok po lehote splatnosti a mestu zbytočne uberá na hodnotení finančnej kondície,“ vysvetlila situáciu prednostka mestského
úradu Marta Gutraiová.
Ministerstvo na strane mesta
Podľa písomného stanoviska neodporúča Ministerstvo financií uvádzať dlžnú sumu
ako záväzok po lehote splatnosti, spoločnosť
INEKO však pri hodnotení finančnej kondície nášho mesta záväzok započítala. Tým sa
hodnotenie mesta Liptovský Mikuláš znížilo.
Ministerstvo preto vydalo stanovisko, na základe ktorého INEKO hodnotenie prepočítalo.
-vč-

Mesto tento rok obnoví aspoň niektoré ulice a chodníky
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Aj napriek tomu, že poslanci neschválili
plánovanú veľkú dvojmiliónovú investíciu do
ciest, chodníkov a parkovísk, vedeniu mesta
sa podarilo nájsť finančné zdroje aspoň na
niektoré z pripravených stavebných akcií.
Radnica sa tak v blízkej dobe pustí do obnovy
niektorých miestnych komunikácií, po ktorej
volá veľká časť obyvateľov.
Začalo sa s rekonštrukciou ul. Zgútha-Vrbického na Nábreží (2. etapa - cesta, chodník

a parkoviská od Rázusovej po Janoškovu),
rekonštrukcie a rozšírenia parkovacích plôch
sa dočkajú aj obyvatelia na Jilemnického
v Starom meste. Pripravená je aj komplexná
oprava chodníkov na Vrbickej pred bytovkou
1894 na Nábreží a Pod Dielom v Liptovskej
Ondrašovej.
Verejnú obchodnú súťaž na dodávateľa
vyhrala spoločnosť Cestné stavby, ktorá by
mala práce zrealizovať do konca novembra.

Aby boli zrealizované tieto rekonštrukcie
a obnovy, finančníci museli ubrať z viacerých
položiek tohtoročného rozpočtu - zobrali z financií, ktoré boli plánované napríklad na marketing, tiež z peňazí na mzdy vedenia mesta,
z položky všeobecných služieb pre mesto
a siahli aj na peniaze, ktoré mali byť investované do projektových dokumentácií. Čerpali
tiež z ušetrených financií na bežných výdavkoch mesta.
-red-

Staňte sa členmi odborných komisií!
Cítite sa odborne zdatní, máte záujem stáť pri rozvoji mesta, chcete prinášať
iniciatívne návrhy a byť súčasťou poradného tímu vedenia nášho mesta?

Staňte sa členmi nasledujúcich odborných poradných komisií:
- komisia pre financie a nakladanie s majetkom mesta
- komisia pre dopravu a životné prostredie
- komisia pre územné plánovanie a investičný rozvoj
- komisia pre sociálne veci
- komisia pre cestovný ruch a regionálny rozvoj
- komisia pre kultúru
- komisia pre šport
V prípade záujmu stať sa členom jednej z komisií neváhajte poslať váš motivačný mail na adresu: primator@mikulas.sk, alebo svoj motivačný list
prineste osobne na podateľňu mestského úradu, prípadne zašlite poštou na adresu: Kancelária vedenia mesta, Mestský úrad Liptovský Mikuláš,
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš. Na obálku napíšte Členstvo v odbornej komisii. Na vaše návrhy čakáme do 30. septembra 2019.
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Podujatia v meste lámu rekordy!
Mikulášske leto sa tento rok nieslo v znamení viacerých rekordov. Mimoriadne úspešné boli akcie, na ktoré sa Mikulášania, ale
aj turisti zbiehajú už spravidla každý rok. Mesto Liptovský Mikuláš vystupuje ako spoluorganizátor, niektoré zasa organizuje.
Tento rok prinieslo do mesta fantastickú náladu podujatie Street Music Night, za zmienku stojí aj Ondrašovská fazuľa a tristo
litrov zjedenej polievky. Po našej uzávierke sa majú konať aj tradičné a famózne Mosty Gesharim, ktoré prinášajú inú formu
zábavy, a to v podobe kultúry - o nich sa zmienime až v ďalšom čísle mesačníka Mikuláš.
Na námestí boli tisíce ľudí
V poradí 11. ročník veľkolepého podujatia
Street Music Night priniesol niekoľko prvenstiev a noviniek, ktoré sa dočkali vysoko pozitívnej odozvy. Do akcie sa zapojilo až 19
prevádzok v meste, čo je najviac v histórii
podujatia. Prvenstvo sa objavilo aj v počte
návštevníkov, ktorých bolo približne 6 000.
„Predbehli sme dokonca aj silný predošlý roč-

ník,“ zhodnotila Soňa Višňovská z mestského
úradu.
Jedlo, pitie, hudba a tanec
Podujatie, ktoré v sebe nesie filozofiu dobrej zábavy, hudby, jedla a tanca, je už dlhoročne najvýraznejšou akciou Mikulášskeho leta.
Návštevníkov láka do centra mesta pestrý
program, ktorý tento rok pripravili prevádzky

a mesto Litpovský Mikuláš. „Spoločne sme
vytvorili atmosféru, ktorá pripomína večery
v prímorských letoviskách. Do kariet nám zahralo aj počasie. Novinkou bol centrálny bar
na námestí s poschodovou terasou. Mesto
zastrešilo podujatie vytvorením pódia pred
župným domom, na ktorom sme nachystali
atraktívny program,“ uviedla Višňovská.
Okrem toho ste v centre mohli nájsť ešte
štyri ďalšie pódiá, ktoré vytvorili niektoré
podniky. Veľký úspech zaznamenalo atraktívne nasvietenie župného domu, ktoré zabezpečila jedna z prevádzok. Atmosféru podčiarkli známi slovenskí dídžeji. Kooperácia medzi
mestom a podnikmi priniesla výsledok v podobe pestrej žánrovej ponuky, kde si prišli na
svoje prakticky všetci od detí až po seniorov.
Ondrašovskú fazuľu bavila teta Márgit
Ondrašania tento rok na vydarenom podujatí navarili až tristo litrov fazuľovice. Do
štyroch hodín bolo po nej. Hlavnou postavou
Ondrašovskej fazule bol v Liptovskej Odrašovej Peter Batthyany v prestrojení za tetu Márgit. Tá moderovala súťaž v jedení fazuľovice
a učila deti tancovať electric boogie. „Hrdiť sa
môžeme rekordom v počte účastníkov, ale aj
v počte súťažiacich v jedení fazuľovej polievky.
Vytvorili sme dokonca novú súťažnú kategóriu detí. Prvé roky súťažili v jedení fazule len
muži, postupne jej prišli na chuť aj ženy a tento rok sa zapojilo deväť detí,“ uviedol viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš Ľuboš Trizna,
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ktorý je poslancom za mestskú časť Liptovská
Ondrašová, spoluzakladateľom a súčasne
jedným z organizátorov už tradičnej akcie.
Polievku už nepijú, ale jedia
V súťaži v jedení fazuľovice obhájil minuloročné prvenstvo Štefan Mičáň. Pred rokom
síce zjedol misku polievky za 20 sekúnd a tento rok mu to trvalo o 6 sekúnd viac, podmienky súťaže však boli tento raz sťažené. „Nie dopiť, ale zjesť lyžicou až do poslednej kvapky,
takto sme zmenili pravidlá oproti minulému
roku,“ prezradil Trizna. O sekundu viac ako
Mičáňovi trvalo zjesť misku polievky Marekovi Poliakovi, ktorý skončil v súťaži v mužskej
kategórii druhý. Ženám trvalo skonzumovať
polievku dlhšie, prvé miesto obsadila Jana
Repčková, ktorá bojovala s fazuľou 53 sekúnd.
V detskej kategórii sa umiestnil na prvej priečke David Uhel s časom 47 sekúnd.
Zbierali sa na charitu
Fazuľovica mala aj charitatívny účel. Dobrovoľný príspevok od obyvateľov poputoval
pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu
telesne postihnutých v Liptovskom Mikuláši.
Podarilo sa vyzbierať tristo eur. Piaty ročník
Ondrašovskej fazule navštívila tisícka miestnych, organizátori sa však tešia aj medzinárodnej účasti. Okrem súťaží prináša podujatie
zážitky v podobe jazdenia na koníkoch, remeselníckych trhov, atrakcií pre deti či zlaňovania miestneho kultúrneho domu.
-vč-, -js-
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Parkoviská na Hodžovej
aj Hurbanovej
Leto v Palúdzke: pribudli kvety, ihriská aj lavičky
V mestskej časti Palúdzka bol august mimoriadne bohatý na renovácie. V zmodernizovanom šate sa zaskveli všetky detské
zariadenia v mestskej časti a na dvoch detských ihriskách pribudli aj nové prvky. Detské
ihrisko na Priehradnej ulici dostalo novú trojhrazdu a pružinovú hojdačku (psíka). Ihrisko
na Štraussovej mesto doplnilo o pružinovú
hojdačku(koníka) a dvojhojdačku. Na svoje
si istotne prídu aj mamičky s kočíkom alebo
peší, ktorých môže tešiť osadenie nových lavičiek na Penkalovej. Radnica tu nechala vy-

sadiť aj kvety.
Pribudol aj oddychový parčík
„Inštaláciou lavičiek a renováciou ihrísk vychádzame v ústrety požiadavkám obyvateľov,“ spresnil poslanec za mestskú časť Marek
Nemec, ktorý pripomenul, že Kultúrny dom
v Palúdzke sa po tom, ako v roku 2016 prešiel
rekonštrukciou, postupne stáva miestom kultúry, zábavy, ale aj priestorom pre krúžkovú
a spoločenskú činnosť. „Ako príklad uvediem
divadelný festival Ivana Stodolu, ktorý tento
rok v septembri napíše už svoje štvrté pokra-

čovanie. Postrehol som, že medzi jednotlivými predstaveniami návštevníci nemajú veľa
možností na posedenie či podebatovanie.
Preto som inicioval vybudovanie malého
parčíku, v ktorom boli osadené štyri lavičky,
vybudovaný chodník s obrubníkom a vysadené dreviny či okrasné kvety,“ skonštatoval
Nemec. Na tomto mieste sa budú môcť okoloidúci oboznámiť s historickými či súčasnými fotografiami, rekonštrukciou hlavnej sály
kultúrneho domu a inými zaujímavosťami,
ktoré sú spojené s Palúdzkou.
-red-

Parkovacie plochy pred Základnou umeleckou školou na Hodžovej ulici mesto kompletne rekonštruuje. Doposiaľ boli státia pred
budovou školy nespevnené, neboli odvodnené a dochádzalo k natekaniu dažďových
vôd na steny budovy. Rekonštrukciou mesto
rieši celkové odvodnenie parkoviska, realizuje nájazdy na plochy z Hodžovej a parkovisko

bude mať nový povrch zo zámkovej dlažby.
S požiadavkou o riešenie odvodnenia parkovacej plochy sa na mesto obrátili aj obyvatelia bytového domu na Hurbanovej. Pri
zrážkach na parkovisku vznikali veľké mláky.
V rámci veľkoplošných opráv miestnych komunikácií radnica tento problém vyriešila vybudovaním vsakovacej jamy a novej uličnej

Nové okná na budove Kultúrneho domu
v mestskej časti Ploštín pribudli v rámci plánu
údržby a opráv objektov, ktoré sú vo vlastníctve
mesta. Výmenou okien radnica zvyšuje energetickú efektívnosť objektu.

vpuste. Súčasťou prác bola aj rekonštrukcia
existujúcich parkovacích plôch, ktoré boli doteraz nespevnené. Ponovom sú všetky parkovacie miesta zo zatrávňovacích panelov, čo
zvýšilo komfort parkovania v tejto lokalite.
Pribudlo tu aj vodorovné dopravné značenie.
Práce zrealizovali zamestnanci z Verejnoprospešných služieb mesta Lipt. Mikuláš.
-js-

Neničme cyklopumpy,
slúžia nám všetkým
Na odpočívadle pri cyklochodníku v blízkosti Vrbického mosta opäť vandali poškodili
jednu z umiestnených cyklopúmp. Mesto
ich už po úmyselných poškodeniach dávalo
opravovať niekoľkokrát. "Cyklopumpy sme
v meste namontovali, aby slúžili ľuďom,
v dobrej viere, že nikomu nebudú prekážať
a budú prospešné. Pravidelne ich však niekto úmyselne poškodzuje. Dáme ju tentokrát
opäť opraviť a opravu uhradíme znovu z rozpočtu mesta, bude to však naposledy. Pokiaľ
sa situácia ešte raz zopakuje, cyklopumpy demontujeme a na odpočívadle necháme len
stojany na bicykle," upozornil vedúci odboru
dopravy Gabriel Lengyel.
-red-
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Podchod pri Maytexe zrevitalizujú
Podchod a jeho bezprostredné okolie pri
ceste I/18 v blízkosti Maytexu mesto zrevitalizuje. Zamestnanci mestského úradu spracovali ďalší úspešný projekt, na ktorý získali
4000 eur z grantového programu spoločnosti
Unilever. Podchod po rekonštrukcii otvorený
nebude, cieľom je zastaviť jeho chátranie.
Peniaze naň vyhrali Mikulášania
Podchod bol v prevádzke v časoch fungovania závodu Maytex. Od zrušenia tohto podniku prestal byť používaný, postupne chátral
a bol uzatvorený. „Na meste sme vnímali, že je
potrebné toto verejné priestranstvo dať opä-
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tovne doporiadku, preto sme sa zapojili do
možnosti získať grant na rekonštrukciu oboch
vstupov do podchodu,“ priblížil Gabriel Lengyel z mestského úradu.
Práce za približne 10 000 eur (mesto spolufinancuje projekt vo výške 6000 eur – pozn.
aut.) zrealizujú v septembri 2019. Grant získalo mesto vďaka internetovému hlasovaniu
obyvateľov, ktorí klikmi katapultovali projekt
radnice na tretie miesto. Do súťaže o získanie
peňazí sa mesto mohlo zapojiť vďaka dobrej
spolupráci s portálom odkazprestarostu.sk,
na ktorom získavajú obyvatelia od mesta reakcie na svoje podnety.

Opravia ho zvonka
Súčasťou prác bude kompletná obnova fasády oboch vchodov do podchodu, výmena
drevených obkladov, výmena rámov okien
a prakticky celková oprava vonkajšej časti
týchto vstupov.
„Podchod po obnove nebude opäť otvorený. Cieľom prác je upraviť to, čo je viditeľné
zvonka, aby tento priestor dostal nový vzhľad
a nechátral, na celkovú rekonštrukciu by sme
potrebovali oveľa vyšší obnos prostriedkov,
pretože vnútrajšok je veľmi schátraný,“ vysvetlil Gabriel Lengyel.
-js-

Zišli sa obyvatelia Šoltésovej
Polstovka obyvateľov Šoltésovej ulice sa
17. augusta spoločne stretla pri guláši. V areáli Slovenského červeného kríža sa stretli ľudia, ktorí bývajú na ulici, alebo kedysi v tejto
lokalite vyrástli. Prítomných privítala Elena
Hrbčová, ktorá prišla s myšlienkou, aby sa

susedia zo Šoltésovej ulice neformálne stretávali a navzájom sa spoznali s rodinami, ktoré sa na ulicu prisťahovali. Stretnutie sa po
treťom ročníku stáva na ulici už tradičným.
-jp-
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Múzeum Liptovskej dediny patrilo hasičom
Schôdzou zaslúžilých členov Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v okrese Liptovský Mikuláš
začala v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline
Hasičská nedeľa.
Viedol ju tajomník Územnej organizácie
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Liptovskom Mikuláši Patrik Ferianc. Medzi hosťami
privítal aj štátneho tajomníka ministerstva
vnútra SR Rudolfa Urbanoviča, prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavla

Ceľucha a primátora Liptovského Hrádku
a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska
Branislav Tréger.
Po slávnostnom sprievode nasledoval slávnostný nástup dobrovoľných hasičov. „Čím
viac som medzi vami, tým viac si uvedomujem, že práca dobrovoľných hasičov je poslaním. Poslaním preto, aby sa občania cítili bezpečne. Vy ste tí, ktorí ochraňujete ich zdravie,
životy a majetok. Za vašu obetavú a náročnú

prácu vám patrí náš obdiv, úcta a srdečné poďakovanie. Ministerstvo vnútra si to plne uvedomuje a snaží sa pomáhať vám po stránke
materiálno - technickej a finančnej. Pribúdajú
nové vozidlá pre dobrovoľných hasičov, odovzdávali sme protipovodňové vozíky a podporujeme rekonštrukcie hasičských staníc
v jednotlivých obciach,“ pripomenul v príhovore Rudolf Urbanovič.
-red-

Mestský hokejový klub: dočasné
predsedníctvo J. Blcháča sa skončilo
Predsedom predstavenstva MHK 32 Liptovský Mikuláš sa v júli stal opäť Oldřich Drahovzal. Vystriedal tak Jána Blcháča, ktorý vo
funkcii pôsobil len dočasne. Otázka budúcnosti hokeja je stále otvorená, aktuálnej sezóny sa však žiadne zmeny nedotknú.
Hokej mali manažovať profesionáli
Na začiatku roka vznikla situácia, kedy
primátor ako jediný mohol vykonávať predsednícku funkciu v predstavenstve klubu po
odchode Štefana Kurica. „Očakával som, že
sa naplní nový projekt organizácie hokeja
v našom meste. Dlho sme rokovali so skupinou hokejových nadšencov okolo JL Arény
na čele s Martinom Cibákom, pripravili sme
projekt, ktorý sme predložili na schválenie
poslancom do zastupiteľstva. Podľa tohto
projektu mali hokejový život organizovať títo
ľudia, vrátane sponzorstva. Mesto by sa zaviazalo prispievať ročne čiastkou do maximálnej
výšky 250 tisíc eur a hokej by bol v rukách
tých, ktorí ním žijú a vedia ho robiť. Tento návrh však mestské zastupiteľstvo neodobrilo,“
konštatoval Ján Blcháč.

Národný výstup na Kriváň napísal 51. kapitolu
Zapálenie tradičnej vatry dalo symbolickú
bodku za 51. ročníkom Národného výstupu
na Kriváň. Venovaný bol 100. výročiu založenia Tatranského spolku turistického a 160.
výročiu narodenia Aurela Bohuslava Stodolu.
V Račkovej doline zároveň v sobotu 17.
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augusta 2019 uviedli do života aj publikáciu
liptovskomikulášskeho spisovateľa Petra Vrlíka „Rozprávanie o Kriváni.“
Primátor Liptovského Mikuláša a predseda
Združenia miest a obcí Liptova Ján Blcháč
v príhovore poďakoval všetkým organizáto-

rom za to, že neúnavne pokračujú v tradícii
výstupu. Organizátormi boli Klub Slovenských turistov Liptova, Mesto Vysoké Tatry,
Mesto Liptovský Mikuláš, Obec Pribylina
a Matica slovenská, ktorú zastupoval aj jej
podpredseda Marek Nemec.
-red-

Vlastníkom je mesto
Hokej v Liptovskom Mikuláši je špecifický
oproti iným mestám, ktoré hrajú v najvyššej
slovenskej súťaži. Mesto je totiž stopercentným akcionárom, inde mu šéfujú súkromné
kluby. „Z toho pre nás vyplýva povinnosť starať sa o klub, ale aj zachovať hokej v meste
v duchu tradícií. Venujeme sa rekonštrukcii
zimného štadióna, za pol roka v predsedaní predstavenstvu sa nám podarilo dospieť
k čiastočnej finančnej konsolidácii klubu,
stihli sme aj prípravu na sezónu. Takže áčko,

ilustračná foto

juniori a dorastenci môžu bez problémov naskočiť do sezóny 2019/2020. Verím, že budú
prinášať radosť fanúšikom.“
Budúcnosť má viac možností
Aktuálne funkčné rozloženie v klube je
teda nasledovné. Primátor ako štatutár mesta, ktoré je jediným
akcionárom klubu,
zosobňuje valné
zhromaždenie. Dozorná rada má štyroch členov a predstavenstvu šéfuje
Oldřich Drahovzal.
piatok
V budúcnosti chcú
do predstavenstva
SEPTE
EMBER
nominovať jedného až dvoch ďalších
nedeľa
ľudí a otázku riadenia hokeja sa chysSEPTEMBER
tajú otvoriť opäť.
utorok
„Budeme rokovať
s tými, ktorí ho
SEPTE
EMBER
chcú a vedia riadiť,
pretože voči tradícii
piatok
tohto športu v našom meste by sme
SEPTEMBER
mali pristupovať
nedeľa
zodpovedne a venovať sa jej extrémSEPTE
EMBER
ne, na čo mesto
piatok
kapacity
nemá.
Jednou z možností je v budúcnosti
SEPTEMBER
aj odpredaj klubu
nedeľa
potencionálnemu
záujemcovi, kto-

rý hokej vie robiť, podobne, ako to urobili
napríklad v Plzni. V hre však naďalej zostáva
aj možnosť, že hokej zostane pod krídlami
mesta. Všetko je na rokovaniach a otázka budúcnosti tohto významného športu v našom
meste je stále otvorená,“ ukončil primátor.
-js-
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Stretnutie jubilantov
mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Návštevníkov láka história
Mikulášska synagóga každoročne ponúka
svoje priestory pre výstavy výtvarných diel.
Tento rok dostali príležitosť prezentovať
svoju tvorbu dvaja umelci, fotografi, Peter
Španko a Miró von Laugaricio.
Mikulášsky rodák Peter Španko sa ostatné roky venuje takmer zabudnutým spôsobom spracovania a tlače fotografií, najmä
technike olejotlače. Rawlinsowa olejotlač,
technika zo začiatku dvadsiateho storočia,
mu učarovala a naplno spĺňa jeho umelecké zámery. Pre výstavu v synagóge pripravil Peter Španko 60 olejotlačí vo viacerých
cykloch, ktoré sa dotýkajú existenciálnych
tém a ako tvrdí, nútia nás premýšľať o zmysle a podstate bytia, o tom, ako ho naplníme, akú stopu po sebe zanecháme. „Svet
je dnes presýtený fotkami. Ľudia ho prostredníctvom internetu denne zaplavujú
miliardami fotografií, ktoré by ešte pred pár
desaťročiami skončili, v lepšom prípade,
v rodinnom albume. Prstom prelistujeme
fotky v mobile, dáme páčika a zabúdame
na to, čo sme videli. Trvalo mi dlho, kým
som pochopil, že fotografia nemusí byť
technicky dokonalá, najostrejšia do posledného pixelu, aby sprostredkovala to, čo
chcem ňou povedať. Olejotlač mi poskytuje práve tú mieru nedokonalosti, aby som
sústredil divákovu pozornosť na podstatu
Vyrobiť jednu olejotlač trvá asi týždeň. Baví
ma to tajomstvo, ktoré sa naplno odhalí
až ku koncu výroby,“ hovorí Peter Španko.

Fotografii sa venuje od detstva. Svoje fotografické zručnosti nadobudol ako samouk,
zdokonaľoval sa na viacerých workshopoch
poriadaných Domom fotografie v Poprade
pod vedením skúsených fotografov, ako sú
prof. Jindřich Štreit, Andrej Bán a Colin Jacobson. Za svoje fotografie získal niekoľko
ocenení.
Druhý fotograf, ktorý svoju tvorbu prezentuje v mikulášskej synagóge, Miró von
Laugarício, nás svojou rafinovanou hrou
tvarov, farieb, motívov a materiálov vťahuje do svojho bohatého vnútorného sveta.
V kolážach rozpráva svoje imaginárne príbehy, experimentuje s mnohými motívmi,

August patril súrodencom Rázusovcom
August patril v našom meste spomienke
na súrodencov Rázusovcov. V duchu vzdania
si ich úcty sa konalo na území Liptovského
Mikuláša niekoľko podujatí, prvé z nich 3.
augusta - spred ich rodného domu vo Vrbici
odštartoval 18. ročník cyklomaratónu Po stopách Martina Rázusa. Tradičnú trasu L. Mikuláš - Brezno - B. Bystrica - L. Mikuláš (185 km)
absolvoval viac ako 100-členný pelotón.
V ten istý deň v zrekonštruovanej Maroškovej záhrade viceprimátor Ľubomír Trizna a synovec Martina Rázusa Dušan Rázus
odhalili sochu akademického sochára Miroslava Ksandra Lúčenie. Pôvodne bola nainštalovaná v roku 1970 ako náhrobok Márie
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Rázusovej-Martákovej na Vrbickom cintoríne. V pondelok 5. augusta uplynulo 55 rokov
od jej úmrtia. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo spomienkové stretnutie v letnej čitárni
Rázusovie domu. Zakladajúci členovia Rázusovie klubu spisovateľov Jozef Daník, Štefan
Packa a Peter Vrlík priblížili život a tvorbu
významnej slovenskej poetky, spisovateľky
a prekladateľky Márie Rázusovej-Martákovej.
Už 82. výročie úmrtia si radniční pripomenuli pri pamätníku pred mestským úradom.
Pietnou spomienkou vzdali hold tejto výraznej postavy našich dejín, ktorá zosobňovala
spisovateľa, básnika, politika či evanjelického
-mjkkňaza.

ako je architektúra, vtáky, kvety, motýle,
sochy a necháva voľný priebeh svojej nekonečnej fantázii. Vytvára snové krajiny
a prostredia, experimentuje s rôznymi
veľkosťami, tvarmi, materiálmi, dimenziami, farbami a témami. Koláže, ktoré vytvára, sú citlivo digitálne upravované, použité
fragmenty sú cielene inscenované už pri
ich fotografovaní a dotvárané ilustráciami
vytvorenými pomocou vektorovej grafiky.
Sú skombinované s fotografiami, ktoré autor nafotil počas 25 rokov.
Výstavu Impresie si môžete pozrieť v synagóge na Hollého ulici do 30. októbra.
-mjk-

SPRAVODAJST VO

OZNAMY

13. septembra 2019
1iPHVWLHRVORERGLWHĐRY
Sokolče raz ročne ožívajú
Bývalí obyvatelia zatopenej obce Sokolče
sa každoročne stretávajú v okolí svojho zatopeného domova. V prvú augustovú sobotu si
zorganizovali už 39. stretnutie. Na pamiatku
obce zapálili vatru a pripravili si krátky kul-

túrny program. V Liptovskom Mikuláši našlo
svoje domovy až 75 rodín, ktoré sa museli
vysťahovať kvôli výstavbe vodného diela
Liptovská Mara. V mestskej časti Liptovská
Ondrašová našiel svoje pôsobisko aj hlavný

organizátor sokolčianskych podujatí Ľudovít Petráš (na foto druhý sprava v spodnom
rade).
-red-

Časový harmonogram výkupu papiera na SEPTEMBER 2019

25. 09.

26. 09.

VPS budú vykonávať výkup papiera
za hygienické potreby.
Zbierame: staré noviny, časopisy,
knihy bez tvrdých obalov,
kartóny (poskladané) maximálne 30 kg,
neznečistené olejom, farbami a potravinami.
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čas od - do
15:15
16:00
16:45
17:40
15:15
15:35
16:00
16:40
17:20
15:15
16:00
16:40
17:15
17:50
18:20

15:45
16:30
17:30
18:30
15:30
15:50
16:30
17:10
17:50
15:50
16:30
17:00
17:40
18:10
18:30

Podmienky výkupu:
4 kg papiera - 1 kotúč MAXI 2-vrstvový
10 kg papiera - 10 ks hygienické vreckovky 3-vrstvové
10 kg papiera - 1 balenie kuchynské utierky 2-vrstvové
Množstvá nad 150 kg je potrebné nahlásiť dopredu na t. č. 0918 876 993,
v opačnom prípade je možné, že výkup nebude uskutočnený.

0RGHUXMH0DUHN3DYOtN

Projekt je financovaný
s podporou Ministerstva
dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.

O/2019/09/02

24. 09.

prímestská časť – miesto výkupu
Iľanovo - Kultúrny dom
Ploštín - Urbársky dom
Demänová - Kultúrny dom
Bodice - Kultúrny dom
Andice - trafostanica
Benice - pri zastávke MHD
Palúdzka - ul. E. Penkalu
Palúdzka - pri fut. štadióne
Palúdzka - ul. Demänovská pri ul. Zádvorie
Lipt. Ondrašová - trafostanica ul. Mincová
Lipt. Ondrašová - COOP Jednota
Lipt. Ondrašová - bytovka S.B.Hroboňa
Okoličné - ul. Sihostská pri ul. Mierovej
Okoličné - ul. Kláštorná
Stošice - pri železničnom priecestí

O/2019/09/01

dátum
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OZNAMY
OZNAMY

OZNAMY

Povinné kosenie aspoň dvakrát ročne!
Nepokosené pozemky nerobia starosti
len susedom, okoloidúcim alergikom či ľuďom, ktorí jednoducho chcú mať svoje okolie upravené. Hlavybôľ majú aj úradníci, ktorí
denne vlastníkov nepokosených pozemkov
riešia.
Nerealizovaním kosby porušujú majitelia
trávnatých plôch zákon a tiež všeobecne
záväzné nariadenie mesta, na ktoré dohliadajú zamestnanci z mestského úradu. Porušovaním predpisov sa obyvatelia dopúšťajú priestupku, za ktorý im hrozia sankcie.
Povinnosť zabezpečiť pokosenie pozemku
a zabrániť tak rozširovaniu burín, inváznych

rastlín a náletových drevín, majú minimálne
dvakrát ročne. „Počas tohto leta sme poslali
už päťdesiat výziev, aby si majitelia pokosili
svoje pozemky. Napriek tomu sa na území
nášho mesta stále nachádzajú plochy, ktoré sú zarastené, množia sa na nich buriny,
šíria sa z nich pele a niektoré sa stávajú domovom pre plazy a znepríjemňujú život ľuďom v susedstve,“ vysvetlila Mária Lošonská
z mestského úradu a dodala, že sa zástupcovia mesta rozhodli rokovať s okresným úradom o možnosti udeľovania vyšších sankcií.
„Pokuty totiž udeľuje okres, nie my. My však
každoročne najskôr pristupujeme k pre-

3RVODQFL0HVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYDY/LSWRYVNRP0LNXOiãL
9iVSR]êYDM~QD
S
\
ê
V~ĢDåOLSWRYVNRPLNXOiãVN\FKPHVWVNêFKþDVWt

vencii a vyzývame majiteľov pozemkov na
pokosenie. Ak však aj napriek výzve túto povinnosť zanedbajú, môžu dostať pozvánku
na prerokovanie sankcie.“ Napriek apelom
z radnice či sankciám, ktoré okresný úrad
udeľuje, sa každý rok nájdu vlastníci pozemkov, ktorým sa kosiť jednoducho neoplatí.
Od rokovania s okresným úradom o vyšších
pokutách očakávajú zamestnanci úradu výsledok, na základe ktorého sa nedbanlivým
vlastníkom pozemky kosiť vzhľadom na výšku sankcie oplatí.
-red-

10:00
13:00

Mesto Liptovský Mikuláš a Centrum voľného času v L. Mikuláši, Spolok slovenských spisovateľov a Rázusovie klub spisovateľov
v L. Mikuláši, Vydavateľstvo Georg v Žiline vás pozývajú

Sprievodný program:
tombola
detské atrakcie
ďXGRYiKXGED+DOXãND

12. septembra 2019 o 17.00 hod.
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O/2019/09/06

O/2019/09/05

INZERCIA

I/2019/09/01

O/2019/09/04

V programe vystúpia: Folklórna skupina Lúčanskí hudci,
V. Motýľová - akordeon a recitátori K. Staroňová, P. Moravec,
Z. Matejková, V. Paulíny - hosť z Prahy. S recenziami vystúpia P. Mišák,
F. Heiser, N. Gilániová a ďalší. Podujatie otvára školský rok 2019/2020
v Centre voľného času L. Mikuláš.

O/2019/09/03

do Centra voľného času na Nábreží Dr. Aurela Stodolu
na hudobno-literárny program a autogramiádu
s uvedením knihy Jozefa Daníka Zahmlený čas.
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SERVIS

V mesiaci júl 2019 sa
v Liptovskom Mikuláši narodili:
Jana KRUŠINSKÁ, Robert HUNA, Nina
NADZAMOVÁ, Mara KRAJC, Dajana Wivien KOKYOVÁ, Alexander LICHARDUS,
Juraj DOBROVODSKÝ, Júlia DOBROVODSKÁ, Dávid HONEC, Eva SOTÁKOVÁ, Jakub STAROŇ, Šimon MIKULÁŠ,
Gregor PIŠTA, Patrik PAŽITNÝ, Adam
MAKOVICKÝ, Nela SARVAŠOVÁ, Chiara Luce KUSTROVÁ, Elliot VOJKOVIČ,
Jakub KUBÍK, Adela SUKEĽOVÁ, Viktor
ARBERT, Barbora PRIECHODSKÁ, Petra ŠIMČEKOVÁ, Natália MURGOŠOVÁ,
Jana MAJERSKÁ, Ela FOLTOVÁ, Jakub
FLIEGA, Matej LAUKO, Filip KLEIN, Alexandra KUBÁŇOVÁ, Richard DUTKA,
Romana PUŠKOVÁ.

Manželstvo je vtedy krásne, keď sa
dvaja zhodnú v láske...
Manželstvo uzavreli:
Denis PIŠTA – Rozália FRÁTRIKOVÁ, Ing.
Dušan NAGY – Bc. Adriana HOLIČKOVÁ, Ján VEREŠ – Renáta URBANOVÁ,
Jozef VOZÁR – Mgr. Michaela ŽILKOVÁ,
Michal UHRÍK – Terézia PAVLOVOVÁ,
Miloš HURBAN – Marta KUBIŠOVÁ, Ján
HARMAN – Terézia GRÍSNIKOVÁ, Marek MAJERČIAK – Petra VLHOVÁ, Pavol
TKÁČ – Mgr. Katarína JANOVČÍKOVÁ,
Ján ĎUROŠKA – Jana ADAMČÍKOVÁ,
Ľubomír ŠIMŠÁLEK – Viera ŠIMŠÁLEKOVÁ, Michal DŽURMAN – Jitka PÁLOVÁ,
Tomáš KUTLIAK – Michaela VLHOVÁ,
Pavol PAPRČIAK – Veronika FAŠKOVÁ,
Peter NUŠTÁK – Renáta SÝKOROVÁ,
Ing. Michal PORUBEN – Zdenka KRAJČOVÁ, Marek MIARTUŠ – Lenka RAČKOVÁ, Richard STEHLÍK – JUDr. Ivana
MICHALÍKOVÁ, Vladislav HOLAN – Nina
SOCHOROVÁ.

Je taká chvíľa, skončí sa život, začne
spomienka....
Opustili nás:
Vojtech KOKY 72 r., Božena PAULÍNYOVÁ 90 r., Ladislav WEIS 87 r., Emília HALAJOVÁ 90 r., Mária BOČKAJOVÁ 89 r.,
Jana FEKETÍKOVÁ 79 r., Ján MIKULÁŠ
65 r., Ing. Štefan PACÁK 91 r., Cyril HRNČIAR 86 r., Jarmila HUDÁKOVÁ 79 r., Matej ZVADA 82 r., Ružena RÁZUSOVÁ 80
r., Boris HEINRICH 65 r., Anna KACHNIČOVÁ 57 r., Anna REPOVÁ 85 r., Ján VEREŠ 44 r., Ing. Jozef KUKURA 60 r., Pavel
MORAVČÍK 92 r., Zdena DIAČIKOVÁ 65
r., Stanislav ŠEFRANKO 84 r., Ján PLCH
88 r., Ivan DODIČ 81 r.

Voľnočasové krúžky
Centra voľného času
v Liptovskom Mikuláši
v školskom roku 2019/2020

KALENDÁR PODUJATÍ

Zápis do krúžkov sa koná počas školského roka priebežne každý deň.
Je možné prihlásiť sa na viac krúžkov. Krúžková činnosť v CVČ sa začína
16. septembra 2019. Bližšie informácie nájdete na www.cvclm.sk.
Športové krúžky (telocvičňa ZŠ Nábr. A.
Stodolu)
Atletika (atletický štadión M.M.Hodžu- Staré
mesto)
Detská atletika (atletický štadión M.M.HodžuStaré mesto)
Basketbal
Bedminton
Box (alokované CVČ Podbreziny)
Florbal
Halové veslovanie (posilňovňa CVČ Nábr. A.
Stodolu)
Halový futbal chlapci (aj v alokovanom CVČ
Podbreziny)
Halový futbal dievčatá
Džudo (alokované CVČ Podbreziny)
Kondičná príprava (posilňovňa CVČ Nábr. A.
Stodolu)
Krasokorčuľovanie (JL aréna)
Moderná gymnastika (učebňa CVČ Nábr. A.
Stodolu a telocvičňa Sokolovňa)
Plavecký základný neplavci (mestská plaváreň)
Plavecký zdokonaľovací, kondičný (mestská
plaváreň)
Plavecké kurzy pre školy (mestská plaváreň)
Posilňovanie (posilňovňa CVČ Nábr. A. Stodolu)
Stolný tenis (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
Volejbal
Modelárske, výtvarné krúžky (učebne CVČ,
Nábr. A. Stodolu)
Aranžovanie rastlín
Čarovný svet – tvorivé dielne pre deti (vhodné
aj pre ZŤP)
Elektrotechnický
Letecký modelár
Lodný modelár
Malá škola paličkovanie - (aj v alokovanom CVČ
Podbreziny)
Papierový modelár
Plastikový modelár
Šitie, pletenie, háčkovanie
Výroba bytových doplnkov
Výroba šperkov
Výtvarný krúžok (aj v alokovanom CVČ Podbre-

O/2019/09/07
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UTOROK 03.09.2019
ORGANOVÉ POLHODINKY Evanjelický
kostol
16:00
Každý utorok sa bude Evanjelickým kostolom niesť monumentálna chrámová
hudba.

ziny)
Železničný modelár (aj v alokovanom CVČ
Podbreziny)
Tanečné, folklórne krúžky (učebne CVČ,
Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)
Balet
Divadelný krúžok
Ďumbier - detský folklórny súbor
Hip-hop
Joga
Maestro – tanečná škola
Moderný tanec
Spoločenské tance
Stolný tenis (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
Tanečný krúžok

NEDEĽA 02.09.2019
ODTANCUJTE DO ŠKOLY S LACIM STRIKOM
STOP SHOP Liptovský Mikuláš
15:00
Tanečná šou Laciho Strika.
NEDEĽA 08.09.2019
MANDALKOVANIE VO FUN FABRIC Fun
Fabric
15:00
35€
Cyklus intuitívneho
maľovania mandál.

Prírodovedné krúžky
(učebne CVČ, Nábr. A. Stodolu)
Akvaristický
Astronómia
Herpetologický (plazy)
Hipologický (kone), (alokované CVČ Podbreziny)
Chovateľ exotických zvierat

UTOROK 10.09.2019
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY ZÓNA
22 MINÚT 50,28 SEKUNDY
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
16:30-18:00
2€ 1€
Komentovaná
prehliadka výstavy Zóna 22 minút 50,28 sekundy s
kurátorkou D. Čarnou.

Jazykové krúžky (učebne CVČ, Nábr. A.
Stodolu)
Anglický jazyk
Anglický jazyk pre materské školy mesta Liptovský Mikuláš
WORKSHOP- Angličtina pre každého.
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Výučba jazykov PC

ORGANOVÉ POLHODINKY Evanjelický
kostol
16:00
Každý utorok sa bude Evanjelickým kostolom niesť monumentálna chrámová
hudba.
ŠTVRTOK 12.09.2019

Spoločenské krúžky (učebne CVČ, Nábr. A.
Stodolu)
Divadelný krúžok
Klub mamičiek s deťmi
Klub rodičia s deťmi
Šachový krúžok (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
Výpočtová technika

UVEDENIE DO ŽIVOTA 17. BÁSNICKEJ ZBIERKY
JOZEFA DANÍKA CVČ, Nábr.Dr.A.Stodolu 1932
16:30

Očkovanie psov je povinné
Povinné očkovanie psov proti besnote sa uskutoční pred kultúrnymi domami:
5. september o 16 .00 hod. Andice, Benice; 5. september o 17.00 hod.
Palúdzka; 6. september o 17.00 hod. Liptovská Ondrašová.

Mestské zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 19. septembra 2019 o 10.00 hodine na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

STREDA 18.09.2019
CYKLORAŇAJKY odpočívadlo pri
cyklochodníku
06:00 - 08:00
Príďte si dať
s nami raňajky v rámci národnej kampane Európsky
týždeň mobility.
FOTOKLUB
orol
17:00

Klubovňa LKS v NKP Čierny
Stretnutie členov klubu.

PRÁVNA POMOC
Centrum pre rodinu a
vzťahy, Župný dom
16:00-17:00
Odborná pomoc tým, ktorí potrebujú poradiť či pomôcť
v oblasti súvisiacej s rodinou.
SPOMIENKA NA TETU MARIENKU
Rázusovie dom
15:00
Rozprávanie Dušana
Rázusa pri príležitosti 55. výročia úmrtia M.R.
Martákovej.

JAZZ V MESTE: ONDŘEJ ŠTVERÁČEK QUARTET
Route 66
19:00
12€
Koncert
fenomenálneho českého saxofonistu a skladateľa
Ondřeja Štveráčka s kapelou!
NEDEĽA 22.09.2019
RETRO TOUR Námestie osloboditeľov
15:30
Príďte podporiť Európsky týždeň
mobility svojou jazdou hoc aj na retro bicykli.
PONDELOK 23.09.2019
ŠANSÓNY A INÉ PIESNE - R.MÜLLER,
M.KOCÁB, O.SOUKUP Veľká sála DKLM
18:00
23€, 25€
Koncertný program
bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka/Horáček.
UTOROK 24.09.2019

ŠTVRTOK 19.09.2019
JORDÁNSKO A IZRAEL - PREZENTÁCIA
CESTOVATEĽSKÝCH ZÁŽITKOV ZDENKA ZAŤKA
Liptovská knižnica G.F. Belopotockého
16:00 Prezentácia cestovateľských zážitkov
Zdenka Zaťka.
PRÍBEHY STARÝCH TALIANSKYCH ZÁHRAD
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš
14:30
Rozprávanie o kráse a histórii talianskych
záhrad.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Centrum pre
15:00-18:00
rodinu a vzťahy, Župný dom
Radi Vás privítame v našom centre a zoznámime s
tým, čo pripravujeme.
ŠKOLSKÉ OKRESNÉ PRETEKY DRUŽSTIEV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V CEZPOĽNOM BEHU CVČ,
9:00
Nábr.Dr.A.Stodolu 1932
Školské bežecké podujatie organizované Centrom voľného času.
STREDA 25.09.2019

SKÔR NEŽ POVIEŠ ÁNO Centrum pre rodinu a vzťahy, Župný dom
17:00
Úvodné
stretnutie záujemcov o prípravu na najdôležitejší
vzťah v živote.

ODCHODY VLAKOV Veľká sála
18:00
16€
Vynaliezavá a invenčná komédia pre
dvoch hercov z pera legendárneho autora Petra
Zelenku na motívy hry Michaela Frayna.

ŠLÁGER PARÁDA Veľká sála DKLM
17:00
10€
Hudobno zábavný
program v podaní populárnych interpretov TV
Šláger.

ŠTVRTOK 26.09.2019

VOŇAVÁ ŠKOLIČKA O BYLINKÁCH
Fun
Fabric
18:00
15€
Bylinkový workshop
„Babie leto v prírodnej kozmetike“

MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČKlubová scéna
18:00
1€
NÁ SHOW
Miro Kasprzyk a jeho pokračovanie v pravidelnom cykle pantomimicko-improvizačnej one man
show.
PIATOK 27.09.2019

PIATOK 13.09.2019
ŠVÁBKAFEST
Námestie osloboditeľov
od 15:00
5. ročník tradičného podujatia
Švábkafestu so skvelým programom a hudobnými
hosťami.

Zápis do krúžkov sa koná počas školského roka priebežne každý deň. Je možné prihlásiť sa na viac
krúžkov. Krúžková činnosť v CVČ sa začína 16. septembra 2019. Bližšie informácie nájdete na
www.cvclm.sk.

SKÚŠKA SIRÉN
13. septembra 2019 o 12.00 hodine
bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné
preskúšanie systémov varovania
obyvateľstva dvojminútovým stálym
tónom sirén.

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

O/2019/09/08

Dar najkrajší život dáva do kočiara...

SEPTEMBER
2019

O/2019/09/09

Občiansky servis
JÚL 2019

OZNAMY

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

ZRKADLENIE S EDITOVOU RADOJA JÓNYOVOU Fun Fabric
18:00
5€, na mieste 7€
Talk show v zrkadlení otázok a odpovedí - nielen
o slovanských čarovniciach.
UTOROK 17.09.2019
PREDSTAVENIE MOTIVAČNÝCH VÍKENDOV
PRE MANŽELOV Centrum pre rodinu a vzťahy,
Župný dom
17:00
Dozviete sa viac o
priebehu, témach víkendov a spätných väzbách
účastníkov.

PIATOK 20.09.2019
AUTOGRAMIÁDA A BESEDA Rázusovie dom
15:00
AUTOGRAMIÁDA A BESEDA s básnikom Jozefom Daníkom a spisovateľom Petrom
Vrlíkom o ich najnovších knihách Zahmlený čas a
Rozprávanie o Kriváni.
SOBOTA 21.09.2019
FOTOSTRETNUTIA Klubovňa LKS
v NKP Čierny orol 8:00
10€ Workshop
s Romanom Husárikom na tému postprodukcia
fotografie.
FOLKLÓRNY SÚBOR ŽELEZIAR Veľká sála
18:00
10€
ŇE JEDEN, ŇE DVA ANI NĚ TRI
- program zo štyroch regiónov.

LITERÁRNY KLUB
Liptovská knižnica G.F.
17:00
Stretnutie členov
Belopotockého
klubu a autorov vlastnej literárnej tvorby
MINI HIP-HOP-LATINO DANCING
Fun
16:30
3€
Cyklický tanečno Fabric
pohybový program pre deti.
NEDEĽA 29.09.2019
HANIČKA A MURKO Veľká sála
10:00
6€ / 6€
Veselé pesničkovo-divadelné vystúpenie pre malé deti.
KORTINA Veľká sála
17:00
9€, v
Koncert známej šlágrovej
deň koncertu 12€
skupiny.

OZNAMY
RAMBO: POSLEDNÁ KRV
(Americký film, od 15 rokov, 100 min.)
Ne. 22. 9. 20.00 5 € | Ut. 24. 9. 17.00 5 € |
Ešte raz, naposledy a osudovo prichádza do kín John
Rambo v podaní Sylvestra Stalloneho.

CEZ PRSTY
(Český film, od 12 rokov, 101 min.)
Ne. 1. 9. 20.00 5 € | Po. 2. 9. 18.00 4 € Drsne
romantická komédia o vzťahoch, mužoch, ženách, plážovom
volejbale a tikajúcich biologických hodinách ...

POMAĽOVANÉ VTÁČA
(ČR – SR – Ukrajina, od 18 rokov, 169 min.)
Ut. 24. 9. 19.00 5 €
Príbeh chlapca, ktorého rodičia
posielajú k tete na ukrajinu, aby ho ochránili pred
nástrahami vojny. Snahu o fyzické prežite po vojne však
strieda aj iný boj...

ANNA
(Francúzsky film, od 15 rokov, 119 min.)
Po. 2. 9. 20.00 4 € | Ut. 3. 9. 17.45 5 € | St. 4. 9. 20.00
5 € Očarujúca Anna je hlavnou hrdinkou strhujúceho
akčného thrilleru, plného prekvapivých dejových zvratov a
vášnivých vzťahov.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
PAVAROTTI
(GB - USA, od 12 rokov, 114 min.)
Ut. 26. 9. 14.00 2 €
Dokument Pavarotti ukazuje, aký
bol, ako žil, čo ho poháňalo dopredu, z čoho mal obavy a
strach, čo ho trápilo, čo ho robilo šťastným...

DEVÄŤDESIATE
(Americký film, od 12 rokov, 85 min.)
Ut. 3. 9 . 20.00 4 € Trinásťročný Stevie žije so svojou
matkou a jeho agresívnym bratom. Túži iba utiecť a tak si
zaobstará skateboard a pridáva sa k skupine skejterov..

DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU
(Americký film , od 12 rokov, 92 min.)
Št. 26. 9. 20.00 5 € | Pi. 27. 9. 18.00 5 € Dvaja mladí
ľudia prichádzajú do New Yorku na víkend a zlé počasie sa
im postará o sériu prekvapení. Nová romantická komédia
Woodyho Allena.

FREE SOLO
(Americký film, od 12 rokov, 100 min.)
St. 4.9. 18.00 5 € | Št. 5. 9. 20.00 5 €
Americký
športovec zdoláva zložité strmé vrcholy sám a bez
akéhokoľvek istenia. Oscarom ovenčený dokumentárny
thriller .

CASINO. $K
(Slovenský film, od 15 rokov, 107 min.)
Pi. 27. 9. 20.00 5 € | So. 28. 9. 20.00 5 € |
Net. 29. 9. 19.30 5 € | Po. 30. 8. 18.00 4 € |
Život je jediná hra, ktorú si človek nevyberá sám. Príbehy,
ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu a hráčom pokru,
ale aj príbehy z vonkajšieho sveta.

AFRIKA NA PIONIERI
(Slovenský, od 15 rokov, 100 min.)
Št. 5. 9. 18.00 5 € | Ne. 8. 9. 18.00 5 € |
Po. 9. 9. 20.00 4 € | Prvý slovenský motorkársky Road
Movie o ceste piatich Slovákov naprieč africkým
kontinentom.

ANGRY BIRDS VO FILME 2
(Americký film , MP, 96 min., Slovenský dabing)
So. 28. 9. 18.00 5 € Red, Bomb a Chuck sa vracajú v
pokračovaní populárnej rozprávky.

VTEDY V HOLLYWOODE
(Americký film, od 15 rokov, 159 min. )
Ut. 10. 9. 18.00 5 € |St. 11. 9. 18.00 5 € | Št. 12. 9. 19.00
V deviatom filme režiséra Quentina Tarantina sa
5€
televízny herec a jeho dlhoročný kaskadér rozhodnú
presadiť pri filme na konci zlatej éry Hollywoodu v roku 1969
v Los Angeles.
HODINÁROV UČEŇ
(ČR - SR, MP, 102 min.)
Pi. 13. 9. 18.00 5 € |So. 14. 9. 18.00 5 € | Ne. 15. 9. 18.00
5 € Rozprávka o nástrahách osudu, ktoré hlavnému
hrdinovi Urbanovi dali do vienka bratia Rodoslav a Rodomil
spolu s ich sestrou Zloticou.
STEHLÍK
(Americký film, od 15 rokov, 149 min.)
Pi. 13. 9. 20.00 5 € |So. 14. 9. 20.00 5 € Theovi zabili
mamu počas bombového útoku v Metropolitnom múzeu.
Jeho život sa od tej chvíle zmenil na nekonečnú cestu plnú
smútku a viny, znovuzrodenia a vykúpenia – ale aj lásky.
SKUTOK SA STAL
(Slovenský film, od 12 rokov, 82 min.)
Ne. 15. 9. 20.00 5 € | Po. 16. 9. 18.00 4 €
Ut. 17. 9. 20.00 5 €
Pohľad a mapovanie slovenskej
minulosti cez konkrétny príbeh troch kamarátov - Oskara
Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha.
LOLI PARADIČKA
(Slovenský film, od 12 rokov, 89 min.)
Po. 16. 9. 20.00 4 € | Ut. 17. 9. 18.00 5 € |
St. 18. 9. 18.00 5 € Romantická komédia o láske dvoch
,,nešťastníkov“ z Východného Slovenska. Smiešno-smutný
príbeh o nádeji a trpkosti života.
SVETOZÁR STRAČINA
(Slovenský film, od 12 rokov, 68 min.)
St. 18. 9. 20.00 4 €
Výnimočný umelec, ktorý sa
spoľahlivo vymyká akémukoľvek „priečinkovému“
zaradeniu. Bohém, ktorý bytostne vnímal a rozvíjal
autentický folklór.
AD ASTRA
(Americký film, od 12 rokov, 115 min.)
Št. 19. 9. 19.30 5 € | Pi. 20. 9. 20.00 5 € |
So. 21. 9. 20.00 5 € Brad Pitt objavuje tajomstvá, ktoré
spochybňujú povahu ľudskej existencie a naše miesto vo
vesmíre.
ANGRY BIRDS VO FILME 2
(Americký film , MP, 96 min., Slovenský dabing)
Pi. 20. 9. 18.00 5 € | Ne. 22. 9. 18.00 5 € Red, Bomb a
Chuck sa vracajú v pokračovaní populárnej rozprávky.
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CEZ PRSTY
(Český film, od 12 rokov, 101 min.)
Ne. 8. 9. 20.00 5 € | Po. 9. 9. 18.00 5 € Drsne
romantická komédia o vzťahoch, mužoch, ženách, plážovom
volejbale a tikajúcich biologických hodinách ...

MULTIKINO
G. A. CINEMA

TO KAPITOLA 2
(Americký film, od 15 rokov, 165 min.)
Pi. 6. 9. 19.00 5 € | So. 7. 9. 19.30 5 € |
V pokračovaní najúspešnejšieho hororu všetkých čias sa
do mesta Derry vracia zlo a členovia Klubu núl budú musieť
opäť spojiť svoje sily...

TVORIVÉ DIELNE

PLAYMOBIL VO FILME
(Americký film, MP, 99 min., Slovenský dabing)
Prostredníctvom akčného
Ne. 1. 9. 18.00 5 €
dobrodružstva si Marla a Charlie uvedomia, že bez ohľadu
na to, ako sa ich život odohráva, dosiahnete čokoľvek, keď
veríte v seba!

10.09.2019
TVORIVÁ DIELŇA K VÝSTAVE ZÓNA 22 MINÚT 50,28
SEKUNDY| Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa|
10:00-11:30 | 2€ 1€ | Tvorivé dielne pre deti s kurátorkou
výstavy na tému konceptuálne umenie M. Kerna.
12.09.2019 | 13.09.2019
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU - HLINENÁ ABECEDA| Remeselné dielne LKS na Nám.
osloboditeľov| 16:30 | 13€ / 13€ | Modelovanie písmen,
monogramov z plátov. Dielňa pre deti, ale aj dospelých.
17.09.2019 | 19.11.2019
TRÉNING PAMÄTI S MARKÉTOU| Liptovská knižnica G.F.
Belopotockého | 13:00 | 10€ | Cyklus prednášok a
praktických cvičení trénovania pamäti najmä pre seniorov.

STÁLE EXPOZÍCIE

KINO NICOLAUS

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

SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 2€
/ 1€, celá galéria 7€ | Obrazy a sochy umelcov z obdobia
romantizmu a realizmu.
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOR.
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 2€
/ 1€, celá galéria 7€ | Diela autorov 1. pol. 20 st. - Moderna a
2. pol. 20. st. - Osobnosti
STARÉ UMENIE
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 2€
/ 1€, celá galéria 7€ | Slovenské umenie 14. - 18. storočia
- gotika, renesancia, barok.
GALERIJNÁ ZÁHRADA
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | denne: 9:00-17:00 |
Zelená záhrada priamo v historickom centre s detským
ihriskom, knihobúdkami a lavičkami.
KOLOMAN SOKOL
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00 2€ / 1€
| Diela významného slovenského grafika a maliara, ktorý sa
narodil v Liptovskom Mikuláši

FLORENCINO KNÍHKUPECTVO
(GB – Nemecko – Španielsko , od 12 rokov, 113 min.)
Po. 30. 9. 20.00 5 € Do malého mestečka v Anglicku
prichádza Florence Green, ktorá je aj napriek odporu
bezohľadnej miestnej opozície, rozhodnutá otvoriť svoje
kníhkupectvo...

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ +
JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ + SÚDNA SIEŇ
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 |
Po-Ne: 10:00-18:00 - pravidelné hodinové vstupy
4 € / 2 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

DADDY COOL (FKS)
Pi: 13.9. 14.30 2 € Komédia, FR - 2017 - (12) - 98 minút
– BON, český dabing

JANOŠÍKOVA ZÁHRADA
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 |
Po-Ne: 10:00-18:00 bezplatne | Záhrada plná zábavných
aktivít s jánošíkovskou tematikou.

PSIA DUŠA 2 (FKS)
Pi: 27.9. 14.30 2€ Rodinný, USA - 2019 - (12) - 108 minút
– FOR, český dabing

ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA
Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa. Od 14.6.
do 13.9. denne 10:00-18:00., Od 14.9. na požiadanie v
Múzeu Janka Kráľa. 2 € / 1 € | Jedna z najväčších synagóg
na Slovensku približuje dejiny mikulášskej židovskej
komunity.

29.06.2019 | 03.10.2019
SKLOMAĽBY| NKP Čierny orol L. Miuláš | 8:00-16:00 |
0,50€ 0,30€ | Výstava ľudových malieb na skle prevažne s
náboženskou tematikou zo zbierok múzea.
30.07.2019 | 20.10.2019
ZÓNA 22 MINÚT 50,28 SEKUNDY| Liptovská galéria
Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00 | 2€ 1€ | Diela a
archiválie Michala Kerna ako báza pre úvahy o krajinnom
umení v Strednej Európe. Vernisáž výstavy 30.7. o 16:30.
05.08.2019 | 27.09.2019
AGRESÍVNA DOBA| Klubovňa LKS v NKP Čierny orol |
po-pia 8:00-15:00 | 0,50€ 0,20€ |Autorská výstava diel
Kataríny Vladulovičovej doplnená textami od Alexandra
Parsalla.
23.08.2019 | 30.11.2019
NA PRELOME| Rumanský Art Centre |
02.09.2019 | 30.09.2019
ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV| Liptovská knižnica
G.F. Belopotockého | 9:00 - 17:00 | 0,50€ 0,20€ |Putovná
výstava z Medzinárodného domu detí Bibiana Bratislava na
tému deti s postihnutím.
11.09.2019 | 12.10.2019
EXOTICKÝ HMYZ| Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva | Po,Str,Štv,Pia: 09.00-17.00 (posl. vstup
16.00); So,Ne: 11.00-18.00 (posl.vstup 17.00); Ut:
zatvorené | 1€ od 6 rokov 1€ |Výstava, zameraná na
exotický hmyz, chrobáky a motýle.
13.09.2019 | 14.09.2019
HUBY| Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš | 13.09.2019:
14.00-17.00; 14.09.2019: 11.00-17.00 | 1€ od 6 rokov 1€ |
Výstava živých húb a mykologická poradňa.

KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Námestie osloboditeľov 27 | 14.6.-13.9. po-pia:
10:00-12:00, 13:00-17:00. Vstupné: dobrovoľné. |
Najstaršia stavebná pamiatka mesta a najväčší ranogotický
kostol na Liptove.
EVANJELICKÝ KOSTOL
Tranovského ulica 12 | 14.6.-13.9. po-pia: 10:00-12:00,
13:00-17:00. Vstupné: dobrovoľné. | Ako kňaz tu pôsobil
Michal Miloslav Hodža, ktorý stál pri zrode prvého
celonárodného kultúrneho spolku Tatrín.
RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa
alebo na tel. č. 0944 536 985. 1 € / 0,50 € | Expozícia
venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.
TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa.
Od 14.6. do 13.9. 10:00-12:00, 13:00-17:00 1 € / 0,50 € |
Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary približuje
obdobie 40. rokov 19. stor.
EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA
SLOVENSKU
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov | Na
požiadanie v Múzeu Janka Kráľa 1 € / 0,50 € | Jedinečná
vystáva predstavuje činnosť Spolku chovateľov poštových
holubov.
KRAS A JASKYNE SLOVENSKA; ČLOVEK, HORY,
NATURA 2000; ZEM, MIESTO PRE ŽIVOT
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut zatvorené, So-Ne: 11:00-18:00 posledný vstup hodinu pred zatvorením 7 € / 3,50 € |
Jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku.
POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi: 8:00-16:00,
So-Ne: 13:00-16:00 1 € / 0,50 € | Expozícia zachytáva
dejiny poľovníctva a rybárstva na Liptove od stredoveku po
súčasnosť.
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