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Jesenná aleja, ktorá lemuje cestu z Hája.
Ako šeď jesenných mesiacov oživuje zlatisté lístie, tak šediny zdobia hlavy všetkých našich starších 
so zlatými myšlienkami, ktorým patril október ako úcta jesene ich života. 
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máme za sebou mesiac úcty k starším. Na-
šim skôr narodeným obyvateľom ďakujeme 
za všetko, čo pre naše mesto vo svojom ži-
vote urobili. Za to, ako sa rozsiahlejším alebo 
skromnejším spôsobom počas svojho pro-
fesionálneho života výchovou detí a vnúčat, 
aktivitami na poli športu, kultúry alebo aké-
hokoľvek druhu spoločenského života priči-
nili o to, že môžeme byť hrdými Mikulášanmi 
a môžeme užívať aj plody ich života. Želáme 
im stabilné zdravie, pokoj v rodinách i v kru-
hu svojich priateľov a   veľa šťastia. Mesto 
pre nich pripravilo opäť program s názvom 
Mikulášska úcta k  starším, tentokrát s  Mar-
celou Laiferovou a spustilo štafetu gratulácií 
k  okrúhlym životným jubileám.  Seniori si 
urobili radosť aj vďaka podujatiu Sami sebe 
s nacvičeným programom. Úžasné.

Naši seniori by nám mali byť vzorom. 
Stretnutia s  nimi by nám mali vyvažovať 
vplyvy virtuálnej reality, ktorá na nás útočí 
zo sociálnych sietí. Komunikácia s  našimi 
najskúsenejšími obyvateľmi je dôležitá prá-
ve v dobe, keď sa často stretávame s prejav-
mi netolerantnosti, nenávisti, šíriaceho sa 
extrémizmu a rozširovaných klamstiev, ktoré 
sa vydávajú za pravdu. Práve naši starší oby-
vatelia ma utvrdzujú vo svojej objektivite. 
Neváhajú pomenovať problém, ak ho nie-
kde vidia. Neváhajú však ani vysloviť slová 
uznania vtedy, keď sa niečo podarí. A  to je 
v dnešnej dobe vzácnosť. Sám sa to snažím 
od nich odkukať, pretože aj mnohí moji spo-
lupracovníci si niekedy zaslúžia počuť slovo 
uznania a poďakovanie. Ďakujem vám všet-
kým.

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

O  cintoríny bolo počas Dušičiek posta-
rané. Aj pamätníky našich slávnych rodá-
kov na Vrbickom cintoríne sa dočkali dôs-
tojnosti. Kríky, ktoré zarastali do cestičiek 
a  pomníkov, nahradili pracovníci VPS vý-
sadbou trvalkových záhonov.

Na Vrbickom cintoríne nájdete pomníky 
či hroby mnohých osobností. Spomenieme 
len Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, 
Juraja Janošku, Aurela Stodolu, Margitu 
Dobrovičovú, Ivana Laučíka či Máriu Rázu-
sovú Martákovú. -red-

Radnica v  budúcom roku vynaloží na 
starostlivosť o  psov takmer dvojnáso-
bok sumy, ktorú vyberie na poplatkoch. 
Vychádza tým v ústrety majiteľom tých-
to štvornohých členov domácností v Lip-
tovskom Mikuláši.

Kým napríklad v roku 2014 boli náklady 
mesta v súvislosti so starostlivosťou o psov 
na úrovni 39 tisíc eur, v budúcom roku ich 
predpokladáme až na úrovni bezmála 58 ti-
síc eur, uviedla Mária Lošonská z  mikuláš-
skeho mestského úradu. „Aby sme nezostali 
len pri proklamatívnych vyjadreniach, už 
v budúcom roku pribudnú v meste priesto-
ry pre voľný výbeh psov. Z  celkovej sumy 
58 tisíc je na výbehy určených 15 tisíc eur,“ 
konštatoval viceprimátor Ján Bonko. Maji-
teľom psov, ktorí zaplatia poplatok, mesto 
taktiež poskytne vrecká na exkrementy. 

K dispozícii budú na mestskom úrade. Ďal-
šie položky z 58 tisícovej sumy predstavuje 
odvoz a zneškodňovanie odpadov a 10 tisíc 
eur pôjde na útulok - karanténnu stanicu. 
Všeobecne záväzný predpis, ktorý zahŕňa 
všetky podmienky pre chov psov v meste, 
odobrili poslanci na zasadnutí októbrové-
ho mestského zastupiteľstva.

Navyše, mesto cez participatívny rozpo-
čet podporí aj Občianske združenie Očami 
psa, ktoré sa pustilo do výstavby útulku pre 
túlavé zvieratá.

Počet zaregistrovaných psov v  meste sa 
pohybuje na úrovni takmer 2 000. V  roku 
2014 ich bolo 1974, v tomto roku 1928. Na 
poplatku za psa vybralo mesto v roku 2014 
37 tisíc eur, v roku 2016 zatiaľ 35 tisíc eur.

 -red-

Servis pre 
majiteľov psov 

Mesto je aj tento rok pripravené na 
prípadný príchod silnejšej zimy. Verej-
noprospešné služby mesta Liptovský Mi-
kuláš majú na sklade 140 ton posypovej 
soli a vysúťažili si aj možnosť v prípade 
potreby priebežne soľ dopĺňať od dodá-
vateľa priamo do svojho skladu. 

„Počasie je nevyspytateľné, ťažko dnes 
povedať či bude zima nenáročná ako minu-
lý rok, alebo sa dočkáme poriadnej sneho-
vej nádielky a mrazov. Sme však prichystaní 

na rôzne verzie zimného počasia,“ zdôraznil 
riaditeľ VPS Dušan Grešo. K posypovej soli 
zaobstarala mestská organizácia aj šesťsto 
ton štrku, tak, ako to bolo aj minulý rok. 
Túto zimu sa bude VPS v Liptovskom Miku-
láši starať o 92 kilometrov vozoviek, 59 kilo-
metrov chodníkov, udržiavať budú aj štyri 
lavičky 11 mostov a  120 bežných metrov 
schodov. Pracovníci mestského podniku 
budú mať na zimnú údržbu k dispozícii 18 
mechanizmov - sypače, traktory, nákladné 

vozidlá, nakladače, UNC-čka aj rýpadlo. 
Prebytočný sneh budú ako každoročne 
odvážať na vyčlenené plochy Petrovičov-
ho nábrežia alebo časť cintorína vo Vrbici, 
čo sú miesta, ktoré schválili vodohospdári 
zo Správy povodia Váhu. Na zimnú údržbu 
v roku 2016 bolo vyčlenených bezmála 82 
tisíc eur, v  prvých zimných mesiacoch na 
začiatku roka 2016 sa z tejto sumy vyčerpa-
lo 38 tisíc.

 -red-

Na zimu sme 
dostatočne 
pripravení

Sviatky našli cintoríny v dôstojnom prostredí
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Horiace kontajnery v Hlbokom si vzali na 
mušku predstavitelia radnice, zástupcovia 
policajného a  hasičského zboru, na mieste 
sa stretli aj odborníci z  hygieny a  zamest-
nanci mesta Liptovský Mikuláš. Výsledkom 
rokovaní by malo byť komplexné a  systé-
mové riešenie, ktoré zníži stále narastajúci 
počet požiarov v  osade. „Máme štatistiky, 
podľa ktorých požiare kontajnerov v  tejto 
časti mesta markantne vzrástli. Kým uplynu-
lé roky hasiči zaznamenali 13 výjazdov k po-
žiarom kontajnerov ročne, tento rok ich mali 
už vyše 40,“ potvrdil primátor Ján Blcháč.

Odborníci návrh z  mestského zastupi-
teľstva, aby kontajnery presunuli bližšie 
k  obydliam, neodporučili. „Vzrástli by totiž, 
podľa hygieny aj hasičov, hygienické a bez-
pečnostné riziká. Mohlo by sa stať nešťastie, 

a to si nechceme zobrať na zodpovednosť,“ 
konštatoval šéf radnice. „Do riešenia situá-
cie chceme zapojiť ľudí priamo z komunity, 
ktorí by dohliadali na situáciu. Opatreniami 
zároveň pomôžeme zlepšiť kvalitu života aj 
ľuďom na sídlisku Nábrežie tak, že negatívne 
javy v  podobe požiarov eliminujeme, načr-
tol Ján Blcháč.

Podľa riaditeľky okresných hasičov Evy 
Krajčiovej požiare v  Hlbokom spôsobujú 
deti, ale aj dospelí. „Príčin je viacero, výjazdy 
sú veľmi časté. Škody nevznikajú len cez 
náklady na výjazd, ale ide aj o škody na ži-
votnom prostredí a naša technika je v ohro-
zení, keďže po nej hádžu kamene a musíme 
privolať hliadky polície na sprevádzanie. 
Navyše, pri požiaroch unikajú do okolia ne-
bezpečné látky, ktoré negatívne ovplyvňu-

jú zdravie komunity,“ uviedla. Hasiči spolu 
s  mestskou políciou začínajú aj s  prácou 
s  deťmi. V  Základnej škole Aurela Stodolu 
pre deti na druhom stupni vytvoria záujmo-
vý krúžok v podobe požiarnej hliadky. „Deti 
dohliadnu na svojich rovesníkov v Hlbokom, 
čiže jednak budú pôsobiť preventívne, a na-
učíme ich aj ako si poradiť so začínajúcim 
požiarom,“ dodala Eva Krajčiová. Riešením 
by mohli byť aj vytvorenie protipožiarnych 
hliadok z hasičských dobrovoľníkov v meste. 
Šéf mestskej polície Marián Jančuška pridal 
ďalšie pomocné opatrenia. „Zapojíme sa do 
projektu rozšírenia kamerového systému 
a  vytvorenia rómskych hliadok v  lokalite. 
Taktiež predpokladáme užšiu spoluprácu 
s  komunitným centrom, už vykonávame aj 
častejšie hliadkovanie.“ -red-

Hlboké: na časté požiare zaostrili hasiči, policajti aj radniční

Participatívny rozpočet prispel ku konsenzu všetkých zainteresovaných
Spokojnosť na všetkých stranách. V duchu 

vzájomného porozumenia a snahy dohod-
núť sa, sa nieslo októbrové prerokovanie 
projektov, ktoré budú čerpať prostriedky 
v rámci participatívneho rozpočtu. Pôvod-
ne mali ísť financie na 13 projektov, keďže 
radnica vyčlenila z rozpočtu na tento pro-
jekt 25-tisíc eur. Záujem však prevyšoval 
vyhradenú sumu. Preto sa počas verejného 
zvažovania a hlasovania obyvatelia zhodli 
na viacerých pozmeňovacích návrhoch. Pri 
niektorých projektoch predkladatelia zľavili 
z požadovanej sumy, inde sa peniaze pre-
sunuli, pri iných zase prejavili záujem po-
dieľať sa na projektoch finančne. Projekty 
predkladali obyvatelia, občianske združenie 
aj základná škola. „Peniaze poslúžia na ve-
rejno-prospešné účely, zveľadia infraštruk-
túru mesta a  skultúrnia prostredie v  meste 
a  mestských častiach,“ vyjadril potešenie 

primátor Ján Blcháč. 
Na podporu výstavby útulku pre túlavé 

zvieratá mesto vyčlenilo 1 300 eur. Workou-
tové ihriská, čo sú akési posilňovne pod ho-
lým nebom, budú podporené v  Liptovskej 
Ondrašovej a pri Základnej škole Českoslo-
venskej brigády sumami 3 700, respektíve 3 
000 eur. Na doplnenie ihriska pre Agátikov 
na Podbrezinách je určených 3 000 eur. V pri-
bližne rovnakej sume sa doplní detské ihris-
ko na rohu Hurbanovej a Komenského. 

Takmer tri tisícky pôjdu do Palúdzky na 
detské ihrisko, ktoré bude pozostávať z prv-
kov ako domček so šmýkačkou či hojdačky. 
Viaceré projekty zrealizujú na Podbrezinách. 
Jednak pôjde o oživenie železničného pod-
chodu grafitty úpravou, rozšírenie oddycho-
vej zóny či úpravu vnútrobloku Pod slivkou. 
Na najľudnatejšom sídlisku pribudne aj mini 
skatepark. Na uvedené akcie mesto poskyt-

ne bezmála 4  000 eur. A  napokon projekt 
s  názvom Skládky NIE, stromy ÁNO pomô-
že obyvateľom zapojiť sa do zveľaďovania 
prostredia, v  ktorom žijú. Zameraný je na 
výsadbu nových stromov a  čistenie mesta 
od malých čiernych skládok. V rámci partici-
patívneho rozpočtu je na projekt určených 
3 900 eur. 

Za poslanecký zbor bol koordinátorom 
rozpočtu Matej Géci. Celé formovanie pro-
jektu a jeho posun k realizácii zhodnotil po-
zitívne. „So samotnou realizáciou nás čaká 
ešte veľa práce. Ale na konci sa Mikulášania, 
ale aj obyvatelia, budú tešiť z nových ihrísk, 
workoutových cvičísk či novej zelene. Už te-
raz môžem povedať, že malo zmysel veno-
vať toľko času myšlienke a verím, že v meste 
zanecháme výsledky práce s  dlhoročným 
prínosom.“

 -red-
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Nedoplatky na mestských nájomných 
bytoch klesajú. Za prvý polrok 2016 sa 
znížili pohľadávky na nájomnom a služ-
bách, ktoré sú spojené s užívaním bytu, 
o  56-tisíc eur. Sú zároveň najnižšie od 
roku 2014. Predstavujú sumu do 400-ti-
síc eur, uviedol Ľubomír Kandera z mest-
ského úradu.

Vo väčšine prípadov sú mestské byty pri-
delené do užívania sociálne slabším obyva-
teľom. „Robíme tak za účelom poskytnutia 

určitej formy pomoci pri ich často neľahkej 
životnej situácii, avšak pri splnení požado-
vaných kritérií,“ pripomenul.

Kvôli nárastu prípadov neplatenia v  mi-
nulosti zriadilo mesto pozíciu referenta 
pohľadávok. Radnica vymáha pohľadávky 
rôznymi spôsobmi. „K prvému kroku vo 
veci vymáhania pristupujeme spravidla 
po uplynutí 14 dní splatnosti pohľadávky,“ 
konštatoval Ľubomír Kandera. 

V rámci mimosúdneho konania s dlžník-

mi uzatvárajú dohody o uznaní dlhu, doho-
dy o pristúpení k záväzku, dohody o prevza-
tí dlhu, prípadne je pohľadávka prihlásená 
do dedičského konania. Vysoko účinnou 
formou je zavádzanie inštitútu osobitného 
príjemcu. Zámerom je zaistenie pravidel-
nosti splátok už vzniknutých nedoplatkov 
a  zároveň zamedzenie vzniku nových, čo 
vedie k platobnej disciplíne a zníženiu dlhu. 
„K riešeniu platobnej disciplíny u  neplati-
čov pristupujeme individuálne. Efektívne 
sú všetky formy mimosúdneho konania. 
Až v prípadoch, kedy dlžníci evidentne ne-
majú záujem spolupracovať, pristupujeme 
k  vymáhaniu prostredníctvom právneho 
zástupcu alebo súdneho exekútora,“ dodal. 

Oddelenie správy bytov a  nebytových 
priestorov radnice má v správe 39 bytových 
objektov, ktoré pozostávajú z  591 mest-
ských nájomných bytov a mestskú ubytov-
ňu s kapacitou 33 izieb.

 -red-

Nedoplatky na 
mestských nájmoch 
majú klesajúcu 
tendenciu

Začala sa obnova Kukučínovej

Múzeum Janka Kráľa má za sebou mimo-
riadne úspešnú letnú sezónu. Podstatný 
nárast návštevnosti má na svedomí určite 
i globálna situácia, keď sa mnoho Slovákov 
rozhodlo uprednostniť pred potenciálnymi 
hrozbami v  zahraničí strávenie dovolenky 
vo svojej vlasti a objavovať prírodné a his-
torické krásy Slovenska, vysvetlil riaditeľ 
Múzea Janka Kráľa Jaroslav Hric a  vyjadril 
dôveru, že k  pozitívnym číslam prispeli aj 
aktivity múzea na spestrenie a  oživenie 
hlavnej expozície. „Návštevníci sa radi zveč-

nili pod arkádami pri fotostene so zboj-
níckym motívom, vábili ich tóny verklíka. 
Ihneď sa osvedčil aj nový vstupný priestor,“ 
skonštatoval.

Počas júla a  augusta zavítalo do syna-
gógy viac ako 3000 prevažne zahranič-
ných turistov. „Do tohto počtu nerátame 
účastníkov celej série príležitostných pod-
ujatí. Keby sme pripočítali odhadom vari 
aj 700-členné publikum tradičnej akcie 
Mosty – Gesharim či viacero ďalších tema-
tických koncertov, boli by štatistiky ešte 

výraznejšie. Spomínaných 3000 bežných 
návštevníkov je v medziročnom porovnaní 
nárast viac ako o tretinu,“ spresnil s tým, že 
podstatnú časť tvorili Izraelčania. „Nezabú-
dame, že na dvere už pomaly klope hlavná 
zimná turistická sezóna s množstvom lyžia-
rov z celého Slovenska i zahraničia, ktorých 
chceme počas ich pobytu pritiahnuť aj do 
nášho mesta. Uvažujeme o predĺžení otvá-
racej doby a  ďalšom zatraktívnení expozí-
cií,“ dodal Jaroslav Hric.

 -red-

Leto v múzeu lámalo 
rekordy návštevnosti

Komplexnú rekonštrukciu Kukučínovej 
ulice v  širšom centre by mala radnica za-
bezpečiť do polovice decembra. Obnova 
spočíva v  odstránení vrchnej vrstvy živič-
ného krytu a  nevhodného podložia. „Zre-
alizujú sa násypy pod novú komunikáciu, 

nový asfaltobetónový kryt, osadia obrubní-
ky a postavia nové chodníky,“ priblížila Eva 
Medvecká z mestského úradu. Celková dĺž-
ka obnovy predstavuje 260 metrov. Z  dô-
vodu stavebných prác bude Kukučínova do 
15. decembra uzavretá. „Kvôli bezpečnosti 

a  plynulosti prác prosíme, aby obyvatelia 
uzávierku cesty rešpektovali. Pre prípadné 
státie áut použite, prosím, okolité ulice,“ po-
žiadala. -red-
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Renomovaní odborníci vyslovili jasné 
ÁNO predĺženiu  Belopotockého ulice 
smerom k budúcej novej železničnej 
stanici v Liptovskom Mikuláši. Stano-
visko autorizovaní architekti, urbanisti 
a stavební inžinieri adresovali primáto-
rovi a poslancom mestského zastupiteľ-
stva. 

V úvode pripomínajú inžinieri a architek-
ti históriu plánovania preložky železnice 
do južného dopravného koridoru. Preložka 
bola v územnom pláne mesta a nadrade-
ných územnoplánovacích dokumentoch 
už v 70-tych rokoch minulého storočia 
spolu s projektmi na výstavbu vodných 
diel Liptovská Mara - Bešeňová. Už v tých-
to a následných územných plánoch bola 
navrhnutá koncepčne logická severojužná 
rozvojová os mesta. Plánovaná bola v trase 
od historického jadra - most cez Váh - nová 
železničná a autobusová stanica Južné 
mesto. Všetky ďalšie dokumentácie a ich 
aktualizácie, ktoré boli zastupiteľstvami a 
primátormi počas troch desaťročí schvaľo-
vané, vrátane súčasne platného územného 
plánu, túto rozvojovú os rešpektovali a po-
tvrdili.

Prepojiť centrum so stanicou je priro-
dzené

Fenomén prepojenia centra s novou 
stanicou sa podľa stanoviska odborníkov 
nedá vypustiť bez toho, aby jeho vyne-
chanie spôsobilo vážne negatívne ná-
sledky pre budúci rozvoj a život v meste. 
„Odborným podkladom celej dopravnej 
koncepcie mesta, vrátane mostu v pre-
dĺžení Belopotockého, je platný Územný 
generel dopravy a výstupy z neho. Z nich 

jednoznačne vyplýva, že nevybudovaním 
tejto dopravno - rozvojovej osi by došlo v 
meste k dopravnému kolapsu na Vrlíkovej 
alebo na diaľničnom privádzači. Ďalšie se-
vero - južné prepojenie je tiež nenahradi-
teľné pre peších a cyklistov, návštevníkov a 
obyvateľov mesta.“ 

Most zlepší dopravnú situáciu
Jednoznačné a čím kratšie prepojenia 

centra a dopravných terminálov je pre 
súčasný život Mikuláša a jeho bezkolízny 
rozvoj bezpodmienečne nutné, zdôrazňu-
jú odborníci v stanovisku. To znamená, že 
dopravná situácia sa vybudovaním tejto 
trasy explicitne zlepší. V dlhodobom hori-
zonte je možné predpokladať prerod tejto 
osi na mestský bulvár do rozvíjajúceho sa 
južného mesta na ľavom brehu Váhu.

Historická príležitosť pre generácie
„Trasa cez Belopotockého s priamym 

napojením na centrum je vhodná aj z hľa-
diska revitalizácie dnešnej nevyhovujúcej 
zástavby priemyselných objektov v centre 
mesta. Pre vybudovanie tohto prepojenia 
v južnej časti Belopotockého je ponechaný 
dostatočný priestor, bez nutnosti akého-
koľvek záberu pozemkov existujúcich do-
mov. Nový most cez Váh bude principiálne 
slúžiť na zabezpečenie dopravného prepo-
jenia a integráciu územia Južného mesta so 
sídelnou štruktúrou Liptovského Mikulá-
ša,“ uviedli a zdôraznili, že mesto stojí pred 
historickým rozhodnutím - výzvou, aká 
sa pri plánovaní budúcnosti miest a obcí 
vyskytuje raz za desiatky rokov. „Preto je 
pri rozhodovaní stavať na vypracovaných 
odborných posudkoch a nepodľahnúť ira-

cionálnym emočným útokom s negatív-
nym vplyvom na rozvoj mesta,“ reagovali 
odborníci v stanovisku na ohlasy jednotliv-
cov, ktorí bojujú proti vybudovaniu mosta. 
„Týmto stanoviskom chceme vyjadriť plnú 
podporu realizácii výstavby modernizá-
cie železničnej trate v súlade s vydaným 
územným rozhodnutím. Sme presvedčení, 
že týmto riešením dosiahneme cieľ, ktorý 
bude v prospech súčasných a budúcich ge-
nerácií obyvateľov a návštevníkov nášho 
mesta,“ uzatvorili.

Investíciu nebude platiť mesto
Šíria sa nepravdivé chýry, že vybudova-

nie mosta by malo platiť mesto. Aktivisti, 
ktorí majú problém s vybudovaním mosta 
a túto investíciu si v meste neželajú, vyví-
jajú aktivity až v  Bruseli, aby bol projekt 
zmätený zo stola. Primátor mesta Liptov-
ský Mikuláš Ján Blcháč po preštudovaní 
stanoviska odborníkov upozorňuje, že 
mesto by malo stáť za vybudovaním mos-
ta z  prostriedkov, ktoré nebudú musieť 
byť čerpané z mestskej kasy. Zaplatí ho in-
vestor prekládky železničnej trate. „Niekto 
nám chce dať milióny eur na vybudovanie 
potrebného mosta a  my povieme, že ne-
chceme. Čas ukáže, že most bude jedného 
dňa tak či tak nutné postaviť, a potom ho 
budeme budovať z  mestských zdrojov? 
Také zbytočné milióny radnica mať nikdy 
nebude,“ uviedol Ján Blcháč. Apeloval na 
to, aby sa záležitosť prestala brať politic-
ky. „Skúsme ako región spojiť sily, aby sa 
investícia podarila. Zo zmarenej investície 
v Liptove môžu mať radosť možno len iné 
regióny, kde budú financie pravdepodob-
ne presunuté,“ trpezlivo vysvetlil.  -red-

ÁNO od odborníkov 
k predĺženiu 
Belopotockého ulice
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Keď na úseku zelenej vlny nebudú 
šoféri dodržiavať najvyššiu povolenú 
rýchlosť 50km/h, zelená vlna nebude 
pre každého zelená. Nastavená je totiž 
na základe predpisov, vysvetlil Gabriel 
Lengyel z  oddelenia dopravy miestnej 
radnice.

„Koordinácia svetiel je nastavená na 
päťdesiatkovú rýchlosť. Pri vyššej rýchlos-
ti sa dostanú autá k ďalšej signalizácii ešte 
skôr, ako sa zmení signál na zelenú a budú 
musieť trpieť červenú.“ Problém každej 
zelenej vlny môže nastať aj v  dopravnej 
špičke, kedy je priemerná rýchlosť v urči-
tých situáciách nižšia. „To môže zasa spô-
sobiť, že nie všetky vozidlá v kolóne stih-
nú prejsť na zelený signál. Sú to však veci, 
ktoré neovplyvníme, lebo sú spôsobené 
buď samotnými vodičmi pri nedodržiava-
ní predpisov, alebo intenzitou dopravy na 
ceste I/18, ktorá je premenná,“ upozornil 
Lengyel.

Zelenú vlnu testovali
Mesto na základe podnetov od obyva-

teľov o  zlom skoordinovaní svetelnej sig-
nalizácie požiadalo o  doladenie dodáva-
teľa tohto technicky náročného diela. Ten 

však v systéme nenašiel žiadnu chybu. Po 
spustení koordinácie pravidelne vykoná-
vali kontrolu opakovanými prejazdami cez 
úsek cesty I/18 od Hypernovi po Rachma-
ninovo námestie a nazad. „Ani kontrolami 
neboli zistené závažné nedostatky. Situá-
cia na úseku je lepšia, ako pred realizáciou 
tohto projektu a podstatnejšia väčšina vo-
zidiel prejde na zelenú plynule. Samozrej-
me, vždy sú aj výnimky či už z objektívnych 
alebo subjektívnych príčin,“ vysvetľuje ve-
dúci oddelenia dopravy.

Dôvody, prečo sa nám môže zdať, že ze-
lená nie je zelenou

Dopravná špička: v prípade zvýšenej in-
tenzity dopravy sa v čase špičky tlačí z boč-
ných smerov na hlavný úsek veľa vozidiel. 
To spôsobí na najbližšej križovatke krátku 
kolónu, dôsledkom nej je zníženie rých-
losti vodičov v hlavnom smere. V ojedine-
lých prípadoch sú títo vodiči nútení aj na 
okamih zastať, kým sa nedajú do pohybu 
vozidlá stojace v  kolóne. Signálny plán je 
nastavený tak, že vozidlá v hlavnom smere 
následne väčšinou bez problémov prejdú 
v koordinácii. Je to spôsobené vysokou in-
tenzitou dopravy, ktorú, žiaľ, nedokážeme 

nijako regulovať.
Priechody pre chodcov: zdržanie vo-

dičov v  koordinovanom úseku spôsobujú 
priechody pre chodcov, ktoré nie sú riade-
né svetelnou signalizáciou. V  našom prí-
pade je to najmä priechod pri podnikoch 
Route66 a  Sóda. Vozidlá tu dávajú pred-
nosť chodcom. Takéto zdržanie môže vý-
nimočne spôsobiť, že na ďalšej signalizácii 
vozidlo nestihne zelený signál.

Prepínanie signálnych plánov: keďže 
v priebehu dňa intenzita dopravy na ceste 
I/18 kolíšte, koordinácia svetelných križova-
tiek pracuje na základe troch rôznych sig-
nálnych plánov (zvlášť pre rannú dopravnú 
špičku, zvlášť pre poobednú a  zvlášť pre 
čas dňa s  nižšou intenzitou dopravy). Pri 
prepínaní týchto signálnych plánov medzi 
sebou sa stáva, že na 2 až 3 minúty nie sú 
križovatky medzi sebou skoordinované, 
pretože systém potrebuje tento krátky čas 
na automatické nastavenie. Preto sa vodi-
čom môže stať, že v  tomto krátkom čase 
počas dňa nebudú môcť využiť koordiná-
ciu. Jedná sa však len o  tri krátke časové 
úseky v priebehu dňa.

 -red-

ZELENÁ VLNA: funguje len pri dodržiavaní predpisov

Na pôde Akadémie ozbrojených síl M. R. 
Štefánika sa konala 3. olympiáda spoloč-
nej bezpečnostnej a obrannej politiky. Na 

slávnostnom otvorení sa popri rektorovi 
Jozefovi Putterovi, štátnom tajomníkovi 
ministerstva obrany Róbertovi Ondrejc-

sákovi a predstaviteľoch ozbrojených síl 
zúčastnil aj primátor Ján Blcháč. 

 -red-

Mesto Liptovský Mikuláš vás pozýva na kultúrne podujatie  
Tolerancia nie je len slovo, ktoré sa uskutoční 15. novembra 
2016 o 16:30 hod. v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.
V programe vystúpi mladá generácia z mesta.

K TOLERANCII JE 
TREBA DOZRIEŤ
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Dana Guráňová: 
Liptovský Mikuláš 
je mesto kultúry

Po desiatkach rokov sa jej podarilo 
angažovať účinkovanie Slovenského 
komorného orchestra Bohdana War-
chala v  synagóge, zrealizovať zážitkové 
adventné koncerty, novoročný koncert 
s celosvetovo uznávaným husľovým vir-
tuózom Daliborom Karvayom, známym 
mladým talentom Ferdinandom Slezá-
kom.

Tradičné Mosty Gesharim, celoročné pro-
jekty 300 rokov legendy, Mesto umenia, 
ale aj oslavy výročí, pietne akty, podujatia 
k ukončeniu 2. svetovej vojny, organizácia 
Dňa rodiny, koncerty, súťaže a  sprievodné 
podujatia hlavných mestských eventov  – 
to ešte stále nie je všetko, čo si pripisuje na 
papier svojho životopisu vedúca oddelenia 
mládeže, športu a kultúry Dana Guráňová. 
V rámci samosprávy je istým spôsobom ne-
storom kultúry. Tejto oblasti zasvätila celý 
pracovný a veľkú časť osobného života.

 � Keby sme nazreli do vášho životopisu, 
kde by sme našli prvé zárodky, ktoré vás 
nasmerovali na dráhu na poli kultúry?

Prvé dúšky kultúrneho diania som vdy-
chovala pri mojom ockovi ako dieťa v Liptov-
skom Hrádku. Bol učiteľ, ktorý neoddeľoval 
prácu učiteľa od svojho voľného času. V čase 
svojho voľna učil v  Ľudovej škole umenia, 
spieval vo vtedy známom Mužskom spevo-
kole, hral na hudobných nástrojoch, viedol 
záujmové aktivity so žiakmi, mal pod pal-
com úžasnú knižnicu. Dodnes cítim jej vôňu, 
rada som sa tam schovávala. Preto mám aj 
dnes rada listovanie v knihách, potrebujem 
cítiť každý jeden list papiera. Ocko bol prvý 
človek, ktorý mi sprostredkoval stretnutia 
s  kultúrou. Na základnej škole som mala 
úžasného učiteľa výtvarnej výchovy. Ešte 
stále si spomínam na hodiny v  hrádockom 
arborétu pri jazierku.

 �Dá sa porovnať kultúrne dianie v  Lip-
tovskom Mikuláši pri vašich začiatkoch 
a v súčasnosti?

Je to neporovnateľné. Nástroje, pro-
striedky, finančné nároky… Kedysi bolo 
v  meste doslova pár profesných kultúr-

nych inštitúcií. Dnes ich je na území mesta 
podstatne viac. Je množstvo záujmových 
združení a  kultúru už robia všetci. Človek 
si môže vybrať z rôznych žánrov, typov ak-
tivít. Kedysi sme urobili pár plagátov, živú 
upútavku v  meste a  mali sme plné sály. 
Dnes máme k  dispozícii množstvo médií, 
profesionálne webové stránky, sociálne 
siete, plagátovacie plochy, a napriek tomu 
sa stretávam s názorom, že je slabá propa-
gácia. Myslím si, že človek, ktorý je aj dnes 
hladný po kultúre, v našom meste nájde, čo 
potrebuje.

 � Aké zmeny ste v  kultúrnom svete po-
strehli, nebanujete za niečím z tejto sféry, 
čo vtedy bolo a dnes nie je?

Čo je dnes iné a mrzí ma to, je vnímanie 
kultúry a miesto kultúry v spoločnosti. Veď 
kultúra, stručne povedané je človekom pre-
tvorená príroda, ktorú človek prispôsobuje 
sebe, svojim životným potrebám. Sú to ma-
teriálne i  duchovné hodnoty človeka, ná-
zory, morálne hodnoty, výsledky umenia, 
akékoľvek tvorivé aktivity, ktoré zvyšujú 
životnú úroveň jednotlivca a  prispievajú 
k  zdravému životnému štýlu. Našťastie ľu-
dia pohybujúci sa v kultúre však ostali ľuď-
mi, tak, ako vždy. Našťastie i dnes sú rovna-
ko kreatívni, majú invenciu a  hlavne majú 
chuť robiť kultúru. Toto sa nezmenilo.

 � Je podľa vás Mikuláš kultúrne mesto?
Stretávam ľudí mimo Mikuláša, ktorí 

sú nadšení z  kultúrneho diania v  našom 
meste. Nie je to klišé. V  Bratislave počas 
Liptovskej kaviarne sa ma pýtali návštev-
níci na naše aktivity, ktoré sledujú na webe 
a páčia sa im. Počas celoročného projektu 
Mesto umenia som stretla ľudí z  Martina, 
Žiliny, ktorí mi povedali, že prišli na podu-
jatia v  rámci tohto projektu a  odchádzali 
spokojní. A  mohla by som menovať viac. 
Dnes je celá logistika kultúrnych podujatí 
finančne podstatne náročnejšia. O  to viac 
ma preto teší, že naše mesto nielenže bolo 
mestom kultúry a spolkov, ale ním je i na-
ďalej a s ľuďmi, ktorí v kultúre či už profes-
nej alebo záujmovej pôsobia, ním aj bude.

 � Pristavme sa pri oblasti z  kultúrnych 
vôd, o ktorej sa až tak často nepíše. Ako sa 
mesto stará o pamiatkové objekty?

V  poslednom období sme zrekonštruo-
vali šesť národných kultúrnych pamiatok – 
pamätníkov a  pamätných tabúľ, inštalo-
vali sme informačnú tabuľu na národnú 
kultúrnu pamiatku Háj Nicovô, v minulom 
roku sme obnovili písmo na všetkých ná-
hrobných miestach vojnového cintorína, 
o chvíľu bude zrealizovaná obnova ďalších 
dvoch pamätníkov v Bodiciach a Iľanove.

 � Aj na oblasť kultúry majú vplyv rôzne 
nastupujúce trendy, inovácie. Preto nám 
nedá sa neopýtať či na kultúrnom poli 
v  meste plánujete nejaké novinky? Aké 
najvýznamnejšie podujatia z vašej dielne 
Mikulášania môžu navštíviť v najbližšom 
čase?

Už dnes si všetci, ktorí majú záujem o dia-
nie v meste, nájdu v mesačníku pozvánku 
na novembrové podujatie  – Spomienkový 
akt k ukončeniu 1. svetovej vojny – Medzi-
národný deň vojnových veteránov. V Brati-
slave uvedieme 3. novembra vernisáž Lip-
tovský Mikuláš na starých pohľadniciach, 
23. novembra tradičnú Liptovskú kaviareň. 
Samozrejme, nechcem predbiehať, ale blíži 
sa asi najkrajší čas  – čas Vianoc a  my sme 
opäť pripravili sériu adventných koncer-
tov. Čo ma veľmi teší, vedenie mesta veľmi 
pozitívne prijalo filozofiu nového celo-
ročného projektu  – Liptovská župa, keďže 
v roku 2017 si pripomenieme 340. výročie 
odvtedy, ako zasadnutie Liptovskej župy 
v Nemeckej Ľupči rozhodlo, že stálym síd-
lom župy bude Liptovský Mikuláš. Už teraz 
sa teším na spoluprácu so všetkými inštitú-
ciami v  meste, profesnými i  záujmovými, 
cirkvami. Pretože to, čo je veľmi dôležité pri 
organizácii a zabezpečovaní kultúry v mes-
te vôbec, je komunikácia, spolupatričnosť, 
pocit zodpovednosti voči obyvateľom 
i  návštevníkom. Dnes môžem povedať, že 
spolupráca, alebo ak chceme modernej-
šie – participácia, nám funguje napriek rôz-
norodosti zriaďovateľov.

 Ján Sokolský
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Žiaci liptovskomikulášskych základných 
škôl sa začiatkom októbra zúčastnili na 10. 
ročníku Mestskej športovej olympiády, na 
ktorej ukázali svoje športové kvality. Na 
troch športoviskách sa podarilo zorganizo-
vať vynikajúce športové podujatie, uviedla 
Dana Guráňová z mestského úradu.

Školáci súťažili v  Základnej škole Janka 
Kráľa na Podbrezinách vo volejbale, mini-
futbal si zahrali na umelom trávniku v špor-
tovom areáli ZŠ v Okoličnom, súťaže v atle-
tických disciplínach sa konali v areáli ZŠ M. 
R. Martákovej na Nábreží 4. apríla.

Vo volejbale sa najviac darilo domácemu 
družstvu dievčat a  chlapcov zo ZŠ Janka 
Kráľa. Striebornú priečku obsadili dievčatá 
a chlapci z partnerského mesta Opava, ktorí 
tento rok pricestovali v 42-člennom zložení. 
Bronzové medaily získalo družstvo dievčat 
a  chlapcov zo ZŠ na Demänovskej ulici. 
V minifutbale sa najlepšie darilo žiakom zo 
ZŠ Okoličianska. Podobne ako vo volejbale 
na druhom mieste skončili futbalisti z Opa-
vy a tretia priečka patrila hráčom ZŠ Apoš-
tola Pavla.

Atléti prekonali rekordy
Dievčatá a  chlapci pretekali v  šiestich 

disciplínach (beh na 60 metrov, 600 met-
rov – dievčatá, 800 metrov – chlapci, štafe-
ta 4 x 200 m, skok do diaľky z miesta, skok 
do výšky, hod kriketovou loptičkou – pozn. 
aut.).

Kvôli nepriaznivému počasiu v  pred-
chádzajúcich dňoch organizátori zmenili 
skok do diaľky za skok do diaľky z  miesta 
v  telocvični. Na všetky ostatné disciplíny 
mali atléti výborne pripravené športovis-
ká v  ZŠ  M. R. Martákovej a  aj vďaka tomu 
mladí športovci prekonali spolu tri doteraj-
šie rekordy olympiády. Petra Krotáková zo 
ZŠ M. R. Martákovej zabehla 60 m v čase 8,3 
sekundy, Beata Gatnárková z  Opavy si vy-
skákala 147 cm v skoku do výšky a chlapci 
z  Opavy v  zložení David Gabriel Kavecký, 
David Šárka, Kryštof Kněžínek a Adam Cha-
lupa si vybojovali rekord v disciplíne štafeta 
4 x 200 m.

 -red-

Na mestskej olympiáde prekonali tri rekordy

Záverečný stolnotenisový turnaj potvrdil, 
že projekt Mami, oci, poď hrať pingpong, 
mal zmysel. V Komunitnom centre Nový svet 
Hlboké rodičia a deti zúročili tréningové po-
poludnia v rámci krúžku, na ktorý z príspev-
ku Žilinského samosprávneho kraja zakúpilo 
mesto pingpongový stôl, rakety aj loptičky 
pre rómsku komunitu. „Cieľom tohto projek-
tu bolo formou stolnotenisového záujmo-
vého krúžku rodičom v rómskej komunite 
prakticky ukázať, ako zmysluplne tráviť čas 
so svojimi deťmi. Cieľ projektu bol splnený. 
Bolo zaujímavé sledovať, ako deti vnímajú 
svojich rodičov pri spoločnej hre a naopak. 
Ďakujeme mestu aj kraju,“ povedala vedúca 
komunitného centra Alena Novajovská.

 -red-

Mami, oci, poď 
hrať pingpong

Mesiac úcty k starším si 8. októbra 
v Dome kultúry pripomenul dav seniorov. Mesto pre nich pripravilo program s Marcelou 
Laiferovou. -red-

Na južnej fasáde kostola Zbierka vo Vrbi-
ci pribudne pamätná tabuľa padlým oby-
vateľom v 1. svetovej vojne. Slávnostné od-
halenie tabule je plánované na symbolický 
dátum 11. novembra počas Dňa vojnových 
veteránov, ktorý si pripomínajú v mnohých 
kútoch sveta položením kytíc červených 
makov k pamätníkom obetí vojnových kon-
fliktov. Pamätná tabuľa ponesie mená 215 
padlých obyvateľov z  územia súčasného 
Liptovského Mikuláša. Realizáciu projektu 
zabezpečia prostredníctvom Múzea Janka 
Kráľa.

 -red-

Osadia pamätnú 
tabuľu padlým 
v 1. svetovej vojne

Mikulášska úcta k starším
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Existujúce cyklistické chodníky preuká-
zali vysokú životaschopnosť a sú nepre-
tržite využívané turistami a  miestnymi 
obyvateľmi na pohybové aktivity. Pri-
niesli podstatné oživenie turizmu, pre-
to sme im venovali priestor aj v našom 
mesačníku.

Cyklisti aj peší chodníkom do Liptovskej 
Ondrašovej

V  Liptovskom Mikuláši vznikne vďaka 
realizácii druhej etapy Historicko - kultúr-
no - prírodnej cesty okolo Tatier cyklopeší 
chodník. Viesť bude od okružnej križovatky 
pri hoteli Jánošík po pravostrannej hrádzi 
Váhu smerom do Liptovskej Ondrašovej. 
Dlhý bude 1,4 kilometra. Po ukončení ve-
rejného obstarávania na zhotoviteľa diela 
by sa realizačné práce mali začať v druhom 
kvartáli 2017. Mesto na stavbu dostane 
z eurofondov a štátneho rozpočtu 284 tisíc 
eur.

Komfortné spojenie pre Ondrašanov
Mesto zrealizuje chodník pre cyklistov 

aj peších po hrádzi Váhu. „Pre cyklistickú 
dopravu bude spájať mestskú časť Liptov-
skú Ondrašovú s existujúcim cyklochodní-
kom, ktorý je momentálne realizovaný po 
križovatku Jánošík,” prezradil primátor Ján 
Blcháč. Na túto stavbu je už podľa jeho slov 
vydané právoplatné stavebné povolenie 
a  realizovať by sa mala v  budúcom roku. 
„Z týchto dôvodov sme sa rozhodli pre re-
alizáciu cyklochodníka popri Váhu, ktorý 
zabezpečí cyklistom bezpečné dopravné 
napojenie Liptovskej Ondrašovej  a  naviac 
bude spĺňať aj rekreačnú funkciu.” Pred-
stavitelia mesta už dopredu rozmýšľajú, 
akým spôsobom nateraz napojiť koncový 
bod cyklochodníka čo najpohodlnejšie pre 
obyvateľov Ondrašovej.

Pôvodná dokumentácia je neaktuálna
Existovala ešľte jedna možnosť, kadiaľ 

môže viesť cyklochodník do Liptovskej 
Ondrašovej. Na túto pôvodnú trasu cyk-
lochodníka popri ceste č. II/584, ktorá nie 
je mestská, ale vo vlastníctve VÚC, existuje 

aj spracovaná projektová dokumentácia 
pre územné rozhodnutie ešte z roku 2007. 
Gabriel Lengyel z  oddelenia dopravy na 
miestnej radnice však upozornil, že do-
kumentácia je už neaktuálna. „Odvtedy 
došlo k  realizácii rôznych stavieb na ceste 
a  v  jej okolí, ako napríklad okružná križo-
vatka Jánošik, oporný múr Hotela Jánošik 
či autoumývarka,” vymenoval a  dodal, že 
tento úsek je veľmi zložitý na majetkopráv-
ne vysporiadanie, ktoré je nutné pred prí-
padnou realizáciou stavby vyriešiť. „Naviac 
by si cyklochodník popri ceste vyžiadal aj 
realizovať odkanalizovanie zrážkových vôd 
z cesty č. II/584, ktoré by celú stavbu zásad-
ne predražil,” vysvetlil Gabriel Lengyel.

Dopravný inšpektorát nesúhlasil s opat-
reniami na ceste II/584

Radniční sa snažili vyriešiť aj bezpečnosť 
cyklistov na ceste II/584, pretože napriek 
tomu, že po nej cyklochodník nevedie, je 
cyklistami využívaná. „Požiadali sme spo-
ločnosť Dopravoprojekt o  spracovanie 
návrhov riešení. Tie spočívali v umiestnení 
cyklistických pásov a  vyznačení na cestu. 
Realizácia týchto opatrení si však vyža-
dovala zúženie jazdných pruhov na ceste 
a zníženie maximálnej povolenej rýchlosti 
na 30 km/h. S tým na následnom rokovaní 
nesúhlasil okresný dopravný inšpektorát, 
a  preto sa opatrenie nemôže realizovať,“ 
podotkol Gabriel Lengyel.

 Ján Sokolský

Tu bude 
viesť nový 

cyklochodník. 

Existujúci cyklochodník, 
ktorý bude pokračovať 
popri Váhu do Liptovskej 
Ondrašovej.

Raj pre cyklistov: cez eurofondy stavajú 
cyslistické trasy v celom Euroregióne Tatry 

Cyklochodník 
aj do Závažnej 
Poruby

Cesta okolo Tatier 
bude komplexnejšia

Postupne poprepájať jednotlivé úseky 
cyklochodníka na slovenskej a  poľskej 
strane euroregiónu bude možné cez vý-
zvy v rámci Programu Interreg V – A, Poľ-
sko - Slovenkso 2014  – 2020. Mesto Lip-
tovský Mikuláš má v  pláne vybudovať 
obojsmerný cyklistický chodník spolu 
s  pásom pre chodcov po pravom brehu 
rieky Váh od sútoku s  potokom Smre-
čianka až po mostný objekt ponad Váh 
do obce Závažná Poruba. „Navrhovaný 
cyklistický chodník sa bude napájať na 
už existujúci cyklochodník v dĺžke 3,2 ki-
lometra, ktorý mesto vybudovalo v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľ-
sko  – Slovensko 2007  – 2013 počas rea-
lizácie prvej etapy projektu Historicko  – 
kultúrno  – prírodná cesta okolo Tatier,” 
prezradila Jana Kormaníková.

Na jar 2017 sa bude môcť začať aj s vý-
stavbou ďalších cyklistických úsekov na 
poľskej a  slovenskej strane Cesty okolo 
Tatier, ktorá je strategickým projektom 
Euroregiónu Tatry.  Vďaka druhej etape 
projektu pribudne ďalších 60 kilomet-
rov cyklistických trás a infraštruktúra pre 
cyklistov. Slováci dokončia hlavnú cyklis-
tickú trasu Cesty okolo Tatier a  vznikne 
kompletný cyklistický úsek od hranice 
Chocholów – Suchá Hora na západ až po 
hranicu Kacwin  – Veľká Franková na vý-
chode.  Partneri budú pokračovať vo vý-
stavbe cyklistických trás od Ždiaru v sme-
re na Tatranskú Kotlinu a  Spišskú Belú 
ďalej do Kežmarku. Okrem toho na Slo-
vensku vzniknú ďalšie úseky Cesty okolo 
Tatier. Na poľskej strane bude chodník 
pokračovať od mesta Nowy Targ na vý-
chod cez Gminu Szaflary, Gminu Nowy 
Targ, Gminu Łapsze Niżne až k hraničné-
mu prechodu Kacwin  – Veľká Franková. 
Vo vlajkovom projekte spolupracuje de-
väť samospráv zo Slovenska a Poľska.

 Ján Sokolský

Na palúčanskom moste sa napojí nový cyklopeší chodník vedúci do 
Liptovskej Ondrašovej na existujúcu cyklistickú sieť.
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So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

„Odovzdávajme odpad v zberných 
dvoroch, prispejeme k zlepšeniu 
ekologickej situácie v meste a znížime 
počet čiernych skládok na jeho území.“

Zberné dvory sú určené na zhromažďo-
vanie zložiek komunálneho odpadu od ob-
čanov mesta Liptovský Mikuláš na základe 
občianskeho preukazu. V  meste Liptovský 
Mikuláš sú prevádzkované dva zberné dvo-
ry, a  to na Podtatranského 23 a  Okoličian-
skej 344/40. Odpad môžeme na zberné dvo-
ry odovzdať počas prevádzkových hodín.

Zberný dvor na Podtatranského
Pondelok – sobota 8:30 – 19:00, obedňajšia 
prestávka od 11:00 do 11:30 hod. V nedele 
a sviatky zatvorené. Kontakt: 0905 688 321.

Zberný dvor na Okoličianskej
Pondelok  – sobota 8:30  – 16:00, obedňaj-
šia prestávka od 11.00 hod. do 11.30 hod. 
Zatvorené v  nedele a  sviatky. Kontakt: 
0918 876 993.

Druhy odpadov, ktoré môžete odovzdať 
na zberných dvoroch
• objemný odpad (starý nábytok, koberce, 

vane, a pod.)
• drobný stavebný odpad (len na zbernom 

dvore Okoličné)
• odpadové drevo
• vyradené elektronické a elektrické 

zariadenia obsahujúce súčasti 
a komponenty nutné pre ich činnosť 
(chladničky, práčky, televízory, mobilné 
telefóny, mikrovlné rúry, kávovary, 
počítače, tlačiarne a pod.)

• odpad z kovov
• odpad z papiera a lepenky (kartón) 

neznečistené potravinami alebo iným 
materiálom

• odpad z plastov (napr. PET fľaše, fólia, 
obaly z drogérie, tvrdený plast, 
záhradný nábytok) neznečistený 
zvyškami pôvodne obsahujúceho 
materiálu

• odpad zo skla, okná aj so sklenenou 
výplňou - len na zbernom dvore 
Okoličné

• nebezpečný odpad (odpadový 
motorový olej, prepálený olej 
z domácností, farby, lepidlá, tlačiarenské 
farby, batérie, akumulátory, žiarivky 
a pod.)

• odpad zo zelene (pohrabané lístie, 
pokosená tráva, konáre z orezaných 
stromov a pod.)

• viacvrstvové obaly (tzv. krabicové obaly 
z mlieka, džúsov a pod.)

• polystyrén biely - obal alebo obklad.

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa v súla-
de s novým Zákonom o odpadoch 
(79/2015 Z. z.) vykonáva spätný zber 
opotrebovaných pneumatík (160103) 
na určených predajných miestach 
a v autoservisoch.

V zberných dvoroch sa nerobí zber
• komunálneho odpadu z činnosti 

prevádzok (okrem vyseparovaných 
komodít - papiera, skla, plastov, 
viac kombinovaných obalov, kovov) 
a stavebného odpadu z činnosti 
stavebných firiem

• odpadu z okolitých obcí (od obyvateľov 
a prevádzok)

• zmesového komunálneho odpadu
• liekov a odpadu zo zdravotnej 

a veterinárnej starostlivosti
• stavebného odpadu s obsahom azbestu
• keramiky
• uhynutých zvierat

Cena za prinesené odpady
Na zberných dvoroch sa odpad odoberá 

bezplatne. Spoplatnený je iba drobný sta-
vebný odpad (odpad zo stavebnej činnosti, 
ktorá nepodlieha ohlasovacej povinnosti 
stavebnému úradu, resp. vydaniu staveb-
ného povolenia - napr. výmena dlažby 
v byte, obitá omietka zo stien a pod.) Cena 
za 1kg stavebného odpadu je 0,015 eur.

Podmienky ukladania odpadu
Na zbernom dvore evidujeme oso-

bu (meno, priezvisko,  číslo občianskeho) 
a  druh odpadu, ktorý priniesla. Osoby, 
ktoré privezú odpad na zberný dvor, sa 
pohybujú v  areáli dvora len v  sprievode 
zodpovedných pracovníkov a  riadia sa 
ich pokynmi. Obyvatelia prinesený od-
pad ukladajú do kontajnera určeného na 
daný druh odpadu alebo do vyhradených 
priestorov. Po sebe zanechávajú poriadok. 
V prípade rozsypania, rozliatia odpadu po-
užijú na odstránenie na to určené náradie.

 -red-

Zberné dvory eliminujú 
čierne skládky

Mesto Liptovský Mikuláš 
žiada obyvateľov, aby už na miesta, kde boli vyložené veľkoobjemové 
kontajnery, neukladali odpad. Obyvatelia môžu využiť na vývoz odpadu 
zberné dvory. -red-

Panáčika Separáčika do  loga 
kampane na zlepšovanie život-
ného prostredia navrhol 17-roč-
ný Mikulášan Andrej Gažo.

Od začiatku roka 2016 sa mesto zba-
vilo troch desiatok čiernych skládok. 
Bolo na nich umiestnených vyše 84 ton 
komunálneho odpadu. Celkovo stálo 
odstraňovanie skládok v  tomto roku 
17 tisíc eur. Značnú sumu z toho (12,5 ti-
síc) však tvorí vypratanie kotolne na Ko-
mentského ulici za materskou školou, 
čo bola ešte zdedená agenda z minulos-
ti. Skládky odstraňuje radnica prostred-
níctvom Verejnoprospešných služieb.

Fotopasce a osveta
Radniční už dlhodobo riešia aj príčiny 

vzniku čiernych skládok, nielen dôsledky. 
„Našou snahou je zlepšiť životné prostre-
die a zároveň zestetizovať priestory, v kto-
rých skládky vznikajú. Často ide o  miesta 
v blízkosti obytných súborov či frekvento-

vaných miestach výskytu chodcov. Musí-
me sa však zamerať na prevenciu tvorenia 
skládok prostredníctvom fotopascí a osve-
ty,“ konštatoval viceprimátor Ján Bonko.

Výchova už u škôlkarov
V  materských a  základných školách za-

vádza radnica inovácie vo výučbe, súťaže 
a  názornými príkladmi vychovávajú naj-
mä deti a  mládež. „Zároveň pre deti pri-
pravujeme konferenciu na tému životné 
prostredie v  objekte mestského úradu. 

Samozrejme, osvetu šírime aj prostred-
níctvom mesačníka a kampane Separáčik, 
naša mestská polícia či sociálny odbor pô-
sobia osvetovo prostredníctvom letákov 
v  problémových komunitách,“ vysvetlila 
Mária Lošonská z oddelenia životného pro-
stredia, ktoré podáva žiadosti na získanie 
externých zdrojov na odstránenie čiernych 
skládok. Radnica využíva aj výzvy na rozší-
renie kamerového systému. Do konca roka 
pribudnú v meste fotopasce.

 -red-

Zákaz ukladania odpadu

Odstraňovanie čiernych skládok ako na bežiacom páse
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Mesto Liptovský Mikuláš     Zväz vojakov SR - klub LM     
Jednota dôchodcov Slovenska - okr. organizácia 

Oblastná a základná organizácia SZPB

Vás pozývajú na
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Lipt. Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš a primátor mes-
ta Liptovský Mikuláš vyzývajú obyvateľov 
mesta i širokú verejnosť na predkladanie 
návrhov na udelenie nasledovných 
ocenení.

1. Čestné občianstvo mesta 
Liptovský Mikuláš

2. Cena mesta Liptovský 
Mikuláš

3. Cena primátora mesta
4. Iné vyznamenania

1. Čestné občianstvo mesta 
Liptovský Mikuláš – udeľuje 
mestské zastupiteľstvo fyzic-
kým osobám, ktoré sa ob-
zvlášť významným spôsobom 
zaslúžili o hospodársky, sociál-
ny alebo kultúrny rozvoj mesta, 
jeho propagáciu a šírenie dobré-
ho mena Slovenska v zahraničí, o 
porozumenie, mier a priateľstvo 
medzi národmi a o rozvoj vzťa-
hov medzi partnerskými mesta-
mi, alebo ktorí obohatili ľudské 
poznanie vynikajúcimi tvorivý-
mi výkonmi. Čestné občianstvo 
mesta sa môže udeliť aj cudzím 
štátnym príslušníkom.

2. Cena mesta Liptovský Mikuláš – 

sa môže udeliť občanom mesta s trvalým 
pobytom na území mesta Liptovský Mi-
kuláš. Udeľuje ju mestské zastupiteľstvo, 
za mimoriadne výsledky pri zveľadení 
a rozvoji mesta, šírení dobrého mena 

doma i vo svete, za vynikajúce výsled-
ky v oblasti vedy, kultúry, športu, 

vzdelávania, spoločenského a 
duchovného života, v hos-
podárstve, zdravotníctve, 
ochrane životného pros-
tredia, publicistike.
3. Cena primátora mesta – 
sa môže udeliť občanom 
mesta s trvalým pobytom 

na území mesta Liptovský 
Mikuláš za ich záslužnú čin-

nosť v prospech samosprá-
vy mesta a rozvoja mesta a za 

vynikajúce výsledky pri repre-
zentácii mesta na celosveto-
vých, európskych a svetových 
podujatiach. Cenu udeľuje pri-
mátor mesta Liptovský Mikuláš.
4. Iné vyznamenania – Pri-

mátor mesta Liptovský Mikuláš 
môže udeliť obyvateľom mesta 

za aktívnu činnosť v orgánoch 
samosprávy, podiele na rozvoji 
mesta, za vynikajúce výsledky a 
vzornú reprezentáciu mesta na 

regionálnej a miestnej úrovni, za mimo-
riadne pedagogické výsledky a pedago-
gickú angažovanosť v oblasti výchovy a 
vzdelávania Pamätnú plaketu ako morál-
ne ocenenie, môže oceniť prijatím u pri-
mátora mesta
a odovzdaním Pamätného listu.

Vaše návrhy a odporúčania nám doručte 
osobne, prostredníctvom pošty, alebo elek-
tronickou poštou v termíne do 30. 11. 2016 
nasledovne:

• osobne na Mestský úrad v Liptovskom 
Mikuláši – kancelária vedenia mesta

• poštou na adresu Mestský úrad v Lip-
tovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš

• e-mailom na sekretariát@mikulas.sk

Návrh musí obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného,
b) zdôvodnenie odporúčania (zhodnote-

nie doterajšej činnosti, dosiahnuté úspechy, 
vyznamenania, ktoré už boli navrhované-
mu udelené a pod.),

c) návrhy na druh ocenenia, okrem ceny 
primátora mesta Liptovský Mikuláš. Pred-
kladá mestskému zastupiteľstvu primátor, 
resp. ním poverený člen mestskej rady.

 -red-

Navrhnite ocenenia na rok 2016
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Prvé židovské rodiny prišli do Mikuláša 
pred tromi storočiami spoza rieky Mora-
vy. Prišli do priateľského a  pohostinného 
prostredia, v  ktorom mohli slobodne žiť, 
pracovať, tvoriť, vzdelávať sa i  vyznávať 
svoju vieru. Mikuláš sa tak premenil na troj-
konfesionálne mesto a  židovská komunita 
niekoľko storočí spoluformovala jeho tvár 
i podobu, veď ešte po prvej svetovej vojne 
tvorila tretinu mikulášskeho obyvateľstva.

Po stopách mikulášskej židovskej komu-
nity sa vydáva aj aktuálna výstava v Múzeu 
Janka Kráľa. Identifikuje konkrétne miesta, 
keď prepája súčasné obrazy mesta s  ich 
predvojnovou históriou. A  predstavuje 
i  konkrétnych ľudí, ich príbehy a  osudy. 
Sú to príbehy obchodníkov, podnikate-
ľov, učencov, vedcov, lekárov, advokátov, 
učiteľov, umelcov, fotografov, hotelierov, 
bankárov, ekonómov, pekárov, cukrárov, 

krajčírov, hodinárov… Príbehy otcov, ma-
tiek a  ich detí. Ľudské príbehy zakotvené 
v liptovskomikulášskych súradniciach.

Okrem množstva fotografií a  originál-
nych dokumentov výstava prezentuje aj 
zbierku obradových textílií z  liptovskomi-
kulášskej synagógy. Najstaršia z nich – plášť 
na Tóru – pochádza z 18. storočia a sprevá-
dzala tak náboženský život tunajšej židov-
skej komunity temer od jej začiatkov. Troji-
ca vzácnych textílií bola v roku 2013 vďaka 
grantu Ministerstva kultúry Slovenskej re-
publiky komplexne zreštaurovaná a  verej-
nosť ju má jedinečnú možnosť obdivovať 
vo výstavnej sieni múzea do 8. decembra 
2016.

„Srdečne pozývame všetkých Mikuláša-
nov, ale i návštevníkov nášho mesta na pre-
hliadku tejto originálnej a poučnej výstavy. 
Významnou pridanou hodnotou je, že sa 
nám ju podarilo zrealizovať vo vlastnej réžii. 
Autorsky ju zostavila Zuzana Nemcová, gra-
fickú podobu jej dodala Katarína Verešová 
a sami sme zvládli aj pomerne zložitú inšta-
láciu. Značný obnos ušetrených finančných 
prostriedkov tak budeme môcť investovať 
do ďalších rozvojových aktivít,“ vyzdvihol 
riaditeľ nášho mestského múzea Jaroslav 
Hric. -MJK-

  foto: Ján Svidran

Originálna výstava 
približuje dejiny 
mikulášskej židovskej 
komunity

Do školy prišli na bicykli
Základná škola Janka Kráľa sa v rámci 

Európskeho týždňa mobility zapojila do 
projektu Do školy na bicykli. „Žiaci prichá-
dzali na vyučovanie na bicykli, čím pod-
porili alternatívne druhy dopravy a urobili 
tak aj niečo pre svoje zdravie. Cyklojazdou 

v sprievode príslušníčok mestskej polície 
sme tento projekt ukončili. Žiakom sa ak-
cia veľmi páčila a aj v budúcom roku sa 
škola do projektu zapojí“, uviedla riaditeľ-
ka školy Eva Vondráková. 

 -red-

Počas dvoch dní Divadelného festivalu 
Ivana Stodolu navštívilo sedem predsta-
vení takmer 600 divákov. Bola to zaťaž-
kávacia skúška pre zrekonštruovaný Kul-
túrny dom v  Palúdzke, kde sa  divadelný 

festival konal na podnet riaditeľa Domu 
Matice slovenskej Mareka Nemca. Išlo 
o  prvý matičný divadelný festival, ktoré-
mu dal Peter Vrlík pomenovanie Divadel-
ný festival Ivana Stodolu. Liptovský Mi-

kuláš sa považuje za Mekku slovenského 
ochotníckeho divadla. Práve tu sa z pod-
netu Gašpara Fejérpataky Belopotockého 
pred 185 rokmi začalo hrať prvé slovenské 
ochotnícke divadlo. Mikulášski ochotníci 
vtedy zahrali hru Jána Chalupku Kocúrko-
vo.  -vr-

Divadelný festival navštívilo 600 ľudí
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ŠPORT

Prvá vážnejšia previerka plavcov z Mest-
ského plaveckého klubu Delfín Liptovský 
Mikuláš sa uskutočnila koncom septembra 
v Dolnom Kubíne tretím kolom Severoslo-
venskej plaveckej ligy. Plavci z  Mikuláša si 
počínali veľmi úspešne, o čom svedčí 40 
umiestnení na stupňoch víťazov. Okrem 
samotných umiestnení na stupňoch víťa-

zov potešila aj skutočnosť, že až 95 per-
cent výkonov bolo zároveň aj prekonaním 
osobných rekordov jednotlivých plavcov, 
uviedol Peter Ferko. 

Medailová bilancia plavcov: Alex Kožuš-
kanič 4 – 1 – 0, Simona Jurigová 4 – 1 – 0, 
Rebecca Gerecová 4 – 0 – 0, Tamara Miha-

lovičová 1 – 4 – 0, Zuzka Moniková 1 – 3 – 0, 
Jakub Nemtušiak 1 – 2 – 0, Viktória Matyu-
sová 0 – 2 – 0, Samuel Bebko 0 – 1 – 1, Ve-
ronika Chrzanová 0 – 1 – 1, Lucia Kováčová 
0 – 1 – 1, Martin Nahálka 0 – 1 – 1, Tamara 
Kaliská 0 – 0 – 2, Adam Pavlov 0 – 0 – 1, Ši-
mon Renko 0 – 0 – 1. 

 -red- 

Mikulášski plavci žali medaily

Liptáci sa držia v  hornej polovici ta-
buľky a zbierajú body ako na bežiacom 
páse.

V  prvom októbrovom zápase zdolali na 
domácom ľade hráčov Zvolena. Liptáci 
si v  prvej tretine vytvorili dvojgólový ná-
skok po góloch Richarda Hunu a  Piatku. 
V  druhej tretine domáci diváci, ktorí boli 
opäť fantastickí, gól nevideli aj napriek 
viacerým sľubným šanciam. Hostia v úvod-
ných minútach záverečnej tretiny znížili na 
rozdiel gólu, domáci hráči si ale víťazstvo 
nenechali vziať. V poslednej desaťminútov-
ke sa dvakrát presadil Matúš Sukeľ a poistil 
výsledok. Fanúšikovia si tak po záverečnej 
siréne mohli vychutnať víťaznú „ďakovač-
ku“ s hráčmi.

Prvý novembrový piatok privítal náš klub 
na domácom zimnom štadióne súpera zo 
Žiliny. V prvej tretine dokázal dvakrát skó-
rovať Števuliak a Liptáci tak po prvej treti-
ne viedli dvojgólovým rozdielom. Domáci 
potom kontrolovali priebeh zápasu a držali 
hráčov súpera ďaleko od svojho brankára. 
Žilinčania vykresali pre svoje farby iskierku 
nádeje na začiatku tretej tretiny, keď po 
trme  – vrme predsa len pretlačili puk do 
siete. Liptáci napokon ustáli aj záverečný 
tlak pri power play a tešili sa z ďalšieho troj-
bodového zápisu do tabuľky.

V  jedenástom kole Tipsport ligy čakala 
na našich chlapcov jama levova. Cestovali 
na ľad majstrovskej Nitry, a  tá mala EŠKE 
čo vracať. V prvom vzájomnom zápase po-
razili úradujúceho majstra na našom ľade 
4:3 po samostatných nájazdoch, a  tak od-
hodlanie domácich hráčov bolo viditeľné. 
Zahryzli sa do našich chlapcov od prvej mi-

núty a strieľali na brankára z každej pozície. 
V prvej tretine sa im podarilo streliť iba je-
den gól a zápas bol stále otvorený. V druhej 
tretine ale pridali tri góly a rozhodli o osu-
de zápasu. V  záverečnej tretine už Rudolf 
Huna iba korigoval stav stretnutia. Nitrania 
rozhodli o  osude stretnutia päťminútovej 
gólovej smršti v prostrednej tretine.

Hokejový sviatok na Liptove nastal po-
čas dvanásteho kola ligy, keď na mikuláš-
sky ľad zavítali hráči HC Košice. Súper bol 
veľký favorit stretnutia, ale naši chlapci sa 
poctivo na zápas pripravili. Hráči Košíc mali 
síce v  úvodnej tretine streleckú prevahu, 
udrelo však na druhej strane. Sukeľ dokázal 
otvoriť skóre stretnutia a  domáci v  prvej 
prestávke viedli. Keď v druhej tretine pridal 
Lištiak druhý gól Liptákov, na zimnom šta-
dióne panovala elektrizujúca atmosféra. 
V  polovici zápasu Bartánus dokázal znížil 
rozdiel skóre na jeden gól. Laco Liptákom 
dve sekundy pred koncom tretiny vrátil 
vedenie o  dva góly a  Liptáci boli opäť na 
koni. V záverečnej tretine si EŠKA postrážila 
víťazstvo a do tabuľky si pripísali hráči MHK 
32 ďalšiu výhru.

Podtatranské derby v  Poprade naši 
chlapci nezačali najlepšie. Zagrapan zúro-
čil aktivitu domácich a  Liptáci museli do-
biehať skóre. Pred koncom tretiny sa im ale 
predsa podarilo vyrovnať a  po  góloch Ri-
charda Hunu a Urama dokonca otočili stav 
stretnutia. V druhej tretine ovládli naši hrá-
či hru a  Sukeľ so Stumpelom pridali góly, 
ktoré rozhodli o  stretnutí. V  záverečnej 
tretine Semorád ešte dokázal zdramatizo-
vať stretnutie, Liptáci si však svoje vedenie 
umnou hrou postrážili a s asi stovkou fanú-

šikov si mohli vychutnať víťaznú oslavu na 
súperovom štadióne.

Tomáš Paprčka
Tipsport liga
9. kolo
MHK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 

4:1 (2:0,0:0,2:1)
Góly: 18. Ri. Huna (Ru.Huna, Ro.Huna), 20. 

Piatka (Kadlubiak, Laco), 52. Sukeľ (Uram, 
Kriška), 54. Sukeľ (Kriška, Uram) – 42. Mráz 
(Misenev)

10. kolo
MHK 32 Liptovský Mikuláš - MŠHK Žilina 

2:1 (2:0,0:0,0:1)
Góly: 14. Števuliak (Bobček) PP, 18. Števu-

liak (Bobček, Štumpel) – 53. Švihálek (Drá-
bek)

11. kolo
HK Nitra – MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:1 

(1:0,3:0,0:1)
Góly: 4. Mezei (Kutálek, Ručkay), 31. Slo-

vák (Blackwater, Laliberté), 34. Ručkay (Or-
dzovenský, Krištof), 36. Macík (Štefanka) 
resp. 53. Huna Ru. (Huna Ro.)

12. kolo
MHK 32 Liptovský Mikuláš  – HC Košice 

3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Góly: 16. Sukeľ (Kriška, Oravec), 27. Lištiak 

(Laco, Moravčík), 40. Laco (Sukeľ) – 32. Bar-
tánus (Bicek, Boltun)

13. kolo
HK Poprad  – MHK 32 Liptovský Mikuláš 

2:4 (1:2,0:2,1:0)
Góly: 10. Zagrapan, 44. Semorád (Kroták, 

Dinda) – 17. Ri. Huna, 18. Uram (Kriška), 28. 
Sukeľ (Kriška, Uram), 35. Stümpel (Kriška)

 Tomáš Paprčka

 EŠKA v októbri excelentná
Foto Magdaléna Nahálková
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OZNAMY

Partneri podujatia: 

25. novembra 2016 (piatok) 11.00 – 18.00 hod
Námestie osloboditeľov - Liptovský Mikuláš 

Mesto Liptovský Mikuláš
a

občianske združenie „Živé námestie“ Liptovský Mikuláš

Vás pozývajú na

Ukážka výroby tradičných zabíjačkových špecialít.
Klobásy, jaternice, tlačenku a iné delikatesy si budú môcť 

návštevníci podujatia zakúpiť v predajnom stánku.
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VSTUPY ZDARMA

Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš 
Rímsko-katolícky farský úrad Okoličné 

Liptovské kultúrne stredisko a Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Mesto Liptovský Mikuláš 

Nádvorie Čierneho orla, Lipt. Mikuláš
Dobrý večer, pokoj stály vinšujem vám...

Vianoce

CON MOTOŽenská spevácka skupina Čriepky a Ľudová hudba FS Liptov,
Ružomberok
FS Terchovec a DFS Terchovček, Terchová
ĽH Martinky Bobáňovej 
„Terchovský orchester ludových nástrojov“

Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Námestie ŽSN, Lipt. Mikuláš

Adventure Strings je zoskupenie muzikantov,
ktorých spoločnou črtou je dobrodružstvo
(Adventure) a hra na sláčikových nástrojoch (Strings)

Evanjelický kostol, Námestie ŽSN,
Lipt. Mikuláš

koncert zboru dirigentov s čítaním
proroctiev  a adventných príbehov

Gotický kostol
sv. Petra z Alkantary Okoličné

NOVEMBRA 2016, 15.00 h

DECEMBRA 2016, 16.00 h
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19.11.2016 19:00 - 22:00
Tatralandia ožije jedinečnou
atmosférou halloweenskej svadby.

Predpredaj na www.gopass.sk www.tatralandia.sk

• To ste ešte nezažili, prvý krát
 v Tatralandii - SCARY WEDDING
• Neopakovateľná veselo strašidelná večerná show
• Netradičný svadobný obrad
 seňority Conchity a seňora Pedra
• Jedinečné herecké vystúpenia
• Kúpanie v netradičnom čase
• Bohatý animačný program - strašidlá,
 súťaže, kreatívne dielne
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Zrodil sa život 
a čo je nádhernejšie a čo je viac...  

V mesiaci september 2016 
sa v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Dávid BALÁŽ, Viliam BOŽÍK, Katarína SLU-
KOVÁ, Bruno KOVÁČ, Kristína KOKYOVÁ, 
Koloman GÁBOR, Lea ŤAŽKÁ, Milla EVIA-
KOVÁ, Ella KRÁLIKOVÁ, Andrej HONKO, 
Oliver ŠPIREC, Jakub FEJEŠ, Adela JANOV-
ČÍKOVÁ, Matej VANČO, Jakub STANČÍK, 
Tobias BRUTOVSKÝ, Aladár BALÁŽ, Romana 
JANČUŠKOVÁ, Tamara RAKYTOVÁ, Dušan 
SLODKI, Šimon LIETAVA, Ema PETRÁŠOVÁ, 
Sofia HORVÁTHOVÁ, Veronika RÁCHELOVÁ, 
Miroslava TORÁČOVÁ, Matej František MA-
TEJKA.

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

Manželstvo uzavreli:

  Miloš HUDEC - Viera POŠIVÁKOVÁ, Peter 
CRKOŇ - Lucia ČUPKOVÁ, Ing. Peter PAULUS 
- Zuzana PAPŠOVÁ, Pavel SVITOK - Mgr. Bar-
bora BULIAKOVÁ, , Ondrej KUREK - Ing. arch. 
Michaela KÚDOROVÁ, Lukáš KATUŠČÁK - 
Tina HUDÁKOVÁ, Peter VALAŠTIAK - Beata  
MURÍNOVÁ, Pavol KUBÍK - Simona PETRA-
NOVÁ, Ing. Ján OSTROVSKÝ - Lucia KYSE-
ĽOVÁ, Pavel KŇAZOVIČ - Lýdia TURANOVÁ, 
Ing. Pavel HURTAJ - Mgr. Simona KÚRŇA-
VOVÁ, Peter KRAJMER - Michaela HLAVATÁ, 
Mgr. Michal STAROŇ - Veronika TURZOVÁ, 
Milan MAJERČIN - Monika MINÁRIKOVÁ, 
Dušan BLIŠŤAN - Zuzana MATEJKOVÁ, Ivan 
HÚLEK - Mgr. Petra HÚLEKOVÁ, Ing. Matej 
BLAŇAR - Zuzana MEDZIHRADSKÁ, Milan 
KIČKO - Petra KADLECOVÁ, Kamil VAŇKO - 
Jana CHALOUPKOVÁ, Juraj KUČERA - Petra 
BÖHMEROVÁ, Dušan GUTLEBER - Vlasta 
ČERVEŇOVÁ, Ing. Stanislav PÁLUŠ - Ivana 
KŮSOVÁ, Jaroslav DEVEČKA - Mária KVIT-
KOVSKÁ, Marián BRDÁR - Božena BELANO-
VÁ, Marián SOCHÁŇ - Miroslava ZÁBOJNÍ-
KOVÁ, Ing. Vladimír KORMANÍK - Katarína 
ŠIMKOVÁ.

Dych, slovko krátke, nenápadné,
bez neho však končí život...

Opustili nás:

  Ján BARTKO  - 75r., Ján MIKUŠIAK - 90r., 
Jolana KOLLÁROVÁ - 84r., Jana MILONOVÁ 
- 55r., Ivan SILVAJ - 59r., Helena ŠVECOVÁ 
- 82r., Ema STANKOVIANSKA - 69r., Elena 
BOTOŠOVÁ - 67r., Martin HERCEG -30r., Ire-
na HANIČÁKOVÁ - 87r., Anna BUBNIAKOVÁ 
-78r., Peter GALVÁNEK - 79r., Libor CHOMÍK 
- 64r., Vladimír HAJKO - 69r., Ema BROSKO-
VÁ - 85r., Mária MOYŠOVÁ - 72r., Vladimír 
KOVÁČ - 75r., Ján VESELOVSKÝ - 49r., Elena 
ČENKOVÁ - 83r., Jozef KOMÁR - 76r., Cecília 
ŽABČÍKOVÁ - 88r., Mária ČUPKOVÁ - 87r., 
Zuzana OGOREKOVÁ - 92r., Mária BLAŠKO-
VÁ - 84r., Paulína MLYNARČÍKOVÁ - 86r., 
Vladimír OBERUČ - 63r., Pavel LABAJ - 94r., 
Andrej KRAJŇÁK - 87r., Pavel DUDÁŠ - 48r., 
Vladimír SOCHOR - 91r.

Občiansky servis 
SEPTEMBER 2016

SERVIS

Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že:

Nájdete nás na facebooku  facebook.com/MestoLM  
P R A V D I V É  I N F O R M Á C I E  O  D I A N Í  V  M E S T E
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Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-
stva sa uskutoční 18. novembra 
2016 o 10. hodine na Mestskom 

úrade v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
11. 11. 2016 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

• dňa 10.11.2016 bude v čase od 8:00 hod. 
do  12:30 hod. v Liptovskom Mikuláši – v 
mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA a STA-
RÉ MESTO (ul. Športová - v zmysle rozpi-
su, ktorý je uverejnený na www.mikulas.
sk v rubrike Úradná tabuľa) prerušená 
distribúcia elektriny z dôvodu plánova-

ných prác na zariadeniach distribučnej 
sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a. s.

Ďalšie odstávky elektriny, plánované 
v novembri, ktoré oznámila spoločnosť SSE 
po uzávierke, zverejňujeme na webovej 
stránke mesta v rubrike Úradná tabuľa.

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši 
v súlade s § 18a ods. 2 a 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 

na deň 18. novembra 2016
Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie  
Rozsah výkonu funkcie: plný pracovný úväzok (1,0) 
Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť 
Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky: 
1. meno, priezvisko a titul, adresa trvalého bydliska, prípadne adresa na doručo-

vanie písomností ak nie je  zhodná s adresou trvalého bydliska, kontaktné údaje 
(e-mail, telefón, mobil) 

2. štruktúrovaný profesijný životopis 
3. úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
5. súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov na účely vy-

konania voľby v mestskom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších 
predpisov.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši dňa 18. 11. 2016 tajným hlasovaním v malej zasadacej miestnosti Mestské-

ho úradu v Liptovskom Mikuláši. 
Kandidáti na hlavného kontrolóra budú mať možnosť vystúpiť pred Mestským zastupiteľ-
stvom v Liptovskom Mikuláši v deň konania voľby hlavného kontrolóra, a to v trvaní 5 mi-
nút, po ich predstavení a pred uskutočnením samotného aktu voľby hlavného kontrolóra. 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať na Mestskom úrade v Liptov-
skom Mikuláši najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra svoju pí-

somnú prihlášku a ostatné požadované doklady v zalepenej obálke  s označením:   „Voľba 
hlavného kontrolóra – neotvárať“. 

Adresa na doručenie prihlášky: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš
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Základná organizácia Vojenských táborov nútených prác – PTP
v Liptovskom Mikuláši a mesto Liptovský Mikuláš

Pripomienka obetí VTNP – PTP 19. novembra o 14. hod. 
Námestie osloboditeľov, pamätná tabuľa na Župnom dome

vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, 
Námestie osloboditeľov 1.  Prednáška je spojená s besedou s priamou 

účastníčkou odboja Miroslavou Kaštovskou

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
Oblastný výbor v Liptovskom Mikuláši pozýva na prednášku Mgr. KAMILY 

POLÁKOVEJ, riaditeľky Památníku 2. světové války v Hrabyni
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ OPERÁCIA

8. novembra 2016 o 9:00 hod.
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SERVIS

1

SERVIS

KALENDÁR PODUJATÍ

November
2016

 Streda 02.11.2016 
 KNIŽNIČNÝ JARMOK  

 Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš
 Po-Pi 9:00 – 18:00  Antikvárny predaj kníh. 

 Štvrtok 03.11.2016  
 CHRIS ELLYS  

 Central Perk  19:00  2 €  Koncert Indie Folk 

 Piatok 04.11.2016 
 CHLIEB S MASLOM  

 Dom kultúry  18:00  13 €/15 €  Ženy sa skrátka k mužom 
nehodia. 

 ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU SŠ VO FUTSALE  
 telocvičňa SZŠ 

 Sobota 05.11.2016  
 POHÁR LIPTOVA V MODERNEJ GYMNASTIKE  

 Liptov Aréna  od 9:00  
 MFK TATRAN - MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN  Futbalový 

štadión MFK Tatran  14:00  2 €  1 €  14. kolo II. liga dospelí 

 Pondelok 07.11.2016  
 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZŠ VO VIACBOJI VŠESTRANNOSTI  

 telocvičňa na mestskej plavárni  12:00  

 Utorok 08.11.2016 
 DIVADLO NA HRANE  

 Central Perk  19:00    4 €/5 €  Humoristické dialógy  
 FINANČNÁ MÁGIA  

 Fun Fabric  16:30  11,11 €  Zážitkový workshop o tom, ako 
si do života pritiahnuť hojnosť a prosperitu. 

 Štvrtok 10.11.2016 
 BIBLIOTÉKA 2016  

 Incheba Bratislava   8:00 - 18:00  Prezentácia knižnice 
a regionálnych autorov na Bibliotéke. 

 MARIE ROTTROVÁ - 75 TOUR  
 Dom kultúry  19:00  25 €  Slovenská koncertná šnúra, 

ktorou Marie Rottrová oslaví svoje 75. narodeniny. 

 Piatok 11.11.2016 
 MEDZINÁRODNÝ DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV  

 Pamätník „Matka“ na Vrbickej ul.  11:11  Spomienkový 
pietny akt obetiam 1. svetovej vojny a ďalších vojnových kon� iktov.

 6. NARODENINY  
 STOP SHOP Liptovský Mikuláš  15:00  Príďte s nami 

osláviť naše 6.narodeniny. 

 Nedeľa 13.11.2016  
 KYSUCKÝ PRAMEŇ Z OŠČADNICE  

 Dom kultúry  16:00  7 €, ZŤP 4 €, vozíčkári 2 €  Koncert 
jednej z najobľúbenejších kapiel v TV Šlágr 

 Utorok 15.11.2016  
 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ OLYMPIÁDA ZŠ V SLOVENSKOM JAZYKU  

 Centrum voľného času Nábrežie Dr.A.Stodolu 1932  9:00 
otvorenie  

 Streda 16.11.2016  
 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZŠ V ASTRONÓMII  

 Centrum voľného času, Nábrežie Dr.A.Stodolu 1932  9:00 
otvorenie  

 HENRYK SIENKIEWICZ  
 Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš  16:00 
 Prednáška J. Cwetlara pri príležitoti Roka H. Sienkiewicza. 

 CESTOU - NECESTOU  
 Central Perk  od 18:00  5 €/6 €  Cestovateľský festival opäť 

v Liptovskom Mikuláši

 Piatok 18.11.2016  

 LITERÁRNY KLUB: CUDZINA  

 Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš
18:00  Stretnutie členov klubu. 

 DANCEMANIA  

 Dom kultúry - veľká sála  18:00  Tanečné predstavenie 

 Sobota 19.11.2016 

 FRIDA  

 Dom kultúry - veľká sála  18:00     20 €, ZŤP 13 €, vozíčkári 
10 €  Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky Fridy Kahlo. 

 MFK TATRAN - FK HANISKA  

 Futbalový štadión MFK Tatran  13:30  2 €  1 €  16. kolo II. 
liga dospelí 

 Sobota – nedeľa 19.11.2016 | 20.11.2016 

 ŠAMANSKÉ BUBNOVANIE  

 Fun Fabric   14:00  15 €  Riadená meditácia - šamanská 
cesta 

 Utorok – sobota 22.11.2016 | 26.11.2016  

 XXIII. PAN 2016 A II. ROČNÍK PANART  

 Dom kultúry  Celoslovenská súťažná prehliadka pantomímy a 
pohybových divadiel s medzinárodnou účasťou

 Streda 23.11.2016  

 HĽADANIE A KUPOVANIE ŠŤASTIA POD HIMALÁJAMI  

 Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš  16:00  Beseda 
so Svetozárom Krnom. 

 Štvrtok 24.11.2016  

 ARCHEOLOGICKÉ BOHATSTVO LIPTOVA  

 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskniarstva  16:00 
 130. ekopodujatie spojené s prezentáciou knihy Opevnenia na 

Liptove 

 Piatok 25.11.2016  

 LIPTOVSKÁ ZABÍJAČKA  

 Námestie osloboditeľov  11:00 - 18:00  Ukážka tradičnej 
výroby zabíjačkových špecialít a predaj zabíjačkových výrobkov. 

 JAZZ V MESTE - KALTENECKER´S 1705 FUSION!  

 Bar & Restaurant Route 66  19:30  Exkluzívny koncert top 
maďarského jazzového tria klavírneho mága Zsolta Kalteneckera 

 Sobota 26.11.2016  

 DIAMONDS FIGHT NIGHT III.  

 Liptov Aréna  18:00    17 €/15 €, afterpárty 7 €  Tretí 
ročník športového galavečera a afterpárty s EGOm. 

 Nedeľa 27.11.2016  

 I. ADVENTNÝ KONCERT - DOBRÝ VEČER, POKOJ STÁLY 
VINŠUJEME VÁM...  

 Nádvorie Čierneho orla  15:00  Prvý adventný koncert 
spojený s remeselným dvorom. 

 DIVADLO NOMANTINELS: NATRETÉ STRACHOM  

 Dom kultúry - klubová scéna  15:00  Inscenácia o strachu 
žien, ktoré ušli z domoviny. 

 Streda 30.11.2016 

 SPOMÍNANIE NA SOŇU KOVAČEVIČOVÚ  

 Múzeum Janka Kráľa  16:00  Podujatie k 95. výročiu 
narodenia významnej slovenskej etnografky. 

 30.11.2016  

 ŠALIANSKY MAŤKO  

 Centrum voľného času, Nábrežie Dr.A.Stodolu 1932  9:00 
 24. ročník obvodného kola postupovej súťaže v recitovaní 

slovenskej povesti. 

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptovskom Mikuláši nájdete 
v  centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV (Amer. � lm MP, Slov. dabing)  

Ut. 1. 11.  18.00  3,00 €  Čo asi robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste 
doma? Animovaná rodinná komédia.

 UČTOVNÍK (Americký � lm od 15 r.)  
Ut. 1.11.  20.00  4,00 € | St. 2.11.  17.30  4,00 €  Ben A�  eck ako 
účtovník zločineckých organizácií. Keď však začne odkrývať účtovné záznamy, v jeho 
okolí začne stúpať počet mŕtvych...

 SLOBODA POD NÁKLADOM (Slovenský � lm od 12 r.)  
St. 2.11.  20.00  3,00 €  V dokumentárnom � lme Pavla Barabáša spoznáme 
najstaršiu generáciu tatranských nosičov. 

 DOCTOR STRANGE (Americký � lm od 12 r.)  
Št. 3.  17.45  4,00 € | Pia. 4.  20.00  4,00 € | So. 5.  20.00  4,00 € 
| Ne. 6.  17.45  4,00 €  Štúdio Marvel uvádza � lm o svetoznámom neurochirur-
govi Dr. Stephenovi Strange.

 ROZPRÁVKY PRE EMU ( Český � lm, od 12 r.)  
Št. 3. 11.  20.00  4,00 € | So. 5. 11  18.00  4,00 € | 
Ne. 6.11.  20.00  a Po. 7.11  20.00  3,30 €  Romantická komédia 
Rozprávky pre Emu v hlavných úlohách s Aňou Geislerovou a Ondřejom Vetchým.

 TROLLOVIA (Americký � lm, MP, Slovenský dabing)  
So. 5. 11  16.00  4,00 € | Ne. 6. 11.  16.00  4,00 € | 
Po. 7.11.  18.00  3,30 € | Ut. 8. 11.  18.00  4,00 €  Tollovia sú vždy 
veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev. Výborný 
animák pre celú rodinu!

 DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ (GB - USA -Franc. od 15 r., Český 
dabing)  
Ut. 8. 11.  20.00  4,00 € | St. 9. 11.  17.45  4,00 €  Utrpenie najväčšej 
smoliarky v dejinách neskončilo. 
PROJEKT 100  

 SKÚŠKA DOSPELOSTI (Rum. -Franc. - Belgicko, od 15 r.)  
St. 9.11.  20.00  3,50 €  Film o zásadách a ústupkoch, o rozhodnutiach a 
voľbách, o vzdelávaní, rodine i o starnutí. Keď raz urobíme prvý veľký ústupok, už niet 
cesty späť…“

 HACKSAW RIDGE: ZRODENIE HRDINU
(USA - Austrália, od 12 r.)  
Pia. 11. 11  17.30  4,00 € | So. 12.11.  20.00  4,00 €  Skutočný 
príbeh muža, ktorý sa počas vojny stal hrdinom bez jediného výstrelu.

 PRVÝ KONTAKT (Americký � lm od 12 r.)  
Pia. 11. 11.  20.00  4,00 € | So. 12. 11.  17.45  4,00 € | 
Ne. 13.  20.00  4,00 €  Planéta Zem opäť stojí v centre pozornosti mimozem-
skej civilizácie. Prišli v mieri alebo sa ľudstvo má začať obávať? 

 TROLLOVIA (Americký � lm, MP Slovenský dabing)  
So. 12.11.  16.00  4,00 € | Ne. 13. 11.  18.00  4,00 € | Po. 14. 
11.  18.00  3,30 €  Výborný animák pre celú rodinu!

 SNOWDEN (Nem. - Franc. - USA, od 12 r.)  
Po. 14.11.  20.00  3,50 €  Strhujúci príbeh, ktorý viedol až k najväčšej 
špionážnej kauze modernej doby.

 BOBO (Chorv. - Slovin. - Maced. - ČR od 12 r.)  
Ut. 15.11.  18.00  4,00 €  Príbeh a troch  úplne odlišných ľuďoch, ktorí žijú v 
jednej budove a sú proti ich vôli spojení a závislí jeden na druhom.

 EGON SCHIELE (Nem. - Luxem. od 15 r.)  
Ut. 15. 11.  20.00  4,00 € | St. 16. 11.  18.00  4,00 €  Maliar 
a gra� k. Jeden z najprovokatívnejších viedenských umelcov začiatku 20. storočia.

 IMT SMILE A LÚČNICA: MADE IN SLOVAKIA (Slovenský � lm, 
od 7 r.)  
St. 16. 11.  20.00  4,00 € | Št. 17.11.  20.00  4,00 €  Záznam z 
megaúspešného hudobno-tanečného predstavenia, doplnený o doposiaľ nezverejnené 
zákulisné zábery a výpovede tvorcov.

 FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT (USA - GB, od 12 r., 
Slovenský dabing)  
Št. 17.11.  17.45  4,00 € | Ne. 20.11.  17.45  4,00 € | 
Pia. 18.11  20.00  4,00 € | So. 19.11.  20.00  4,00 €  Úplne nové 
čarodejnícke dobrodružstvo, ktoré nás vracia do sveta čarodejníkov a zvláštnych bytostí. 

 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (Český � lm, od 12 r.)  
Ne. 20. 11.  20.00  4,00 € | Po. 21. 11.  20.00  3,30 € | Ut. 22. 
11.  18.00  4,00 €  Komédia o hrdosti, odhodlaní a problémoch, s ktorými sa 
môže stretnúť aj tá najlepšia ženská zo všetkých...

 AMERICKÁ IDYLA (Americký � lm)  
Po. 21. 11.  18.00  3,30 € | Ut. 22. 11.  20.00  4,00 €  Príbeh rodiny, 
ktorej zdanlivo idylický život je rozbitý sociálnym a politickým chaosom 60-tych r.. 

 VTEDY V RAJI (ČR - SR, od 12 r.)  
Ne. 27.11.  18.00  4,00 € | Po. 28.11.  18.00  3,30 € | 
Ut. 29.11.  18.00  4,00 € | St. 30. 11.  20.00  4,00 €  Film na motívy 
rovnomenného románu spisovateľa a scenáristu Josefa Urbana - Vtedy v raji.

 NESPOZNANÝ (Slovenský � lm od 12 r. )  
Ne. 27.  20.00  3,50 € | Po. 28.11.  20.00  3,50 €  Film je intímnym 
rezom do života legendárneho speváka Richarda Müllera.

 NOČNÉ ZVIERATÁ (Americký � lm od 12 r.)  
Ut. 29.11.  20.00  4,00 € | St. 30. 11.  18.00  4,00 €  Psychologický 
triler Toma Forda ponúkne silnú emotívnu zápletku a dve dramaticky nabité dejové línie.

 
 DEDO (ČR (7), 110 min., originálna verzia)  

Pi. 04.11. o  14:30   letná rodinná komédia
 TOTO JE NÁŠ SVET (USA (12), 118 min., ASFK, české titulky)   

Pi. 18.11. o  14:30   dráma
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 16.05.2016 | 14.11.2016  
HUBÁRSKA A BYLINKÁRSKA PORADŇA
Slovenské múzeum ochrany prírody a jas-
kyniarstva, Ul. 1. mája 38 | každý pondelok 
13:00 - 15:00 | Dobré rady pri zbere, určovaní 
a spracovávaní húb a byliniek 

 04.09.2016 | 30.11.2016  
CITHARA SANCTORUM V DUCHOVNÝCH 
DEJINÁCH SLOVENSKA
expozícia Tatrín, Tranovského 8 | Po - Pi: 
8:00-16:00 | 1 €   0,50 € | Výstava pri príle-
žitosti 380. výročia prvého vydania Cithary 
sanctorum

 27.09.2016 | 07.01.2017  
AKADÉMIA ŠPERKU
Centrum Kolomana Sokola Ut - So: 10:00 - 
17:00 | 2€   1€ | Spoločná výstava viacerých 
autorov

 11.10.2016 | 31.12.2016  
VENDULA CHALÁNKOVÁ
Liptovská galéria P.M.Bohúňa Ut - So: 10:00 
- 17:00 | 2€   1€ | Autorská výstava 

 11.10.2016 | 31.12.2016  
VINCENT HLOŽNÍK
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 
10:00 - 17:00 | 2€   1€ | Autorská výstava 

 13.10.2016 | 08.12.2016  
MIKULÁŠSKA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA:
PRÍBEHY - OSUDY - ĽUDIA
výstavná sieň Múzea Janka Kráľa | Po - Pi 
9:00-16:00, So - Ne 10:00-17:00 | 0,50 € | 
Výstava z dejín liptovskomikulášskej židovskej 
komunity 

 04.11.2016 | 30.11.2016  
FRAGMENTY ISLANDU | Klubovňa LKS 
v NKP Čierny orol | Po - Pi 8:00-15:00 | 0,50 
€   0,20 € | Výstava fotogra� í Martina Sprušan-
ského | Vernisáž výstavy 3.11. o 16:30

 11.11.2016 | 13.01.2017  
MESTSKÉ VIANOCE
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol
Po-Pi 8:00 - 16:00, So-Ne len pre ohlásené 
skupiny (min. 10 osôb) | 0,40 €   0,20 € | 
Výstava približuje spôsob slávenia Vianoc 
v mestských rodinách v polovici 20. stor.

 22.11.2016 | 31.01.2017  
FRAGMENTY Z PRÍRODY - NAŠE VTÁCTVO
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut 
zatvorené, So-Ne: na objednávku - posled-
ný vstup hodinu pred zatvorením | XIV. 
ročník cyklu výstav určený predovšetkým pre 
nevidiacich a slabozrakých | Vernisáž výstavy 
22.11. o 10:00

 22.11.2016 | 31.01.2017  
XIV. PRÍRODA NAŠIMI OČAMI
Slovenské múzeum ochrany prírody a jas-
kyniarstva | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut zatvore-
né, So-Ne: na objednávku - posledný vstup 
hodinu pred zatvorením | XIV. ročník výstavy 
výtvarných prác ľudí s mentálnym hendike-
pom | Vernisáž výstavy 22.11. o 10:00

 28.11.2016 | 29.11.2016  
MINERÁLOVO - PREDAJNÁ MINERALOGIC-
KÁ VÝSTAVA | RGB Liptov | Minerálovo - 
predajná mineralogická výstava v RGB Liptov
 

 02.11.2016 | 30.11.2016  
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVAR-
NÍKOV | Remeselné dielne LKS (Okresný 
úrad) | mesačne 5 € | Kreslenie v klube 
neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom 
Mgr. art. R. Močiliakom

 05.11.2016  
ANJELSKÉ MANDALY | Študio KREATIVITY 
v priestoroch LGPMB
10:00-15:00 | 23 € | Zážitkové maľovanie 
anjelskej mandaly na hodváb. 

 16.11.2016 | 15.12.2016   
ZIMNÉ RECYKLOVANIE S POWERTEXOM
Študio KREATIVITY v priestoroch LGPMB
14:00-17:00 | 45 € | Relaxačný kreatívny 
kurz recyklovania s tužidlom Powertex
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 18.11.2016 | 16.12.2016  
ZIMNÉ KÚZLENIE S HODVÁBOM | Študio 
KREATIVITY v priestoroch LGPMB
14:00-17:00 | 45 € | Relaxačný kreatívny 
kurz - maľovanie na hodváb pre začiatoční-
kov aj pokročilých 

 19.11.2016  
ALTERNATÍVNE EXPERIMENTÁLNE VÝ-
TVARNÉ POSTUPY | Remeselné dielne LKS
(Okresný úrad) | 9:00 | Monotypia. 

 24.11.2016  
MANDALA WORKSHOP | Fun Fabric | 
16:30 | 8 € | Intuitívne maľovanie a stav duše 
pretavený do obrázku. Magický tvorivý relax. 

 26.11.2016  
VIANOČNÉ GULE LÁSKY | Fun Fabric | 
14:00 | 8 € | Výroba ozdôb na stromček 
technikou falošného patchworku.

 SLOV. VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.   
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 
10:00 - 17:00  1 €   0,5 € | Obrazy a sochy 
umelcov z obdobia romantizmu a realizmu.

 SLOV. VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOR.   
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00  1€   0,5 € | Výstava 
diel autorov E.M.Šimerová, Martin Martinček, 
Miroslav Ksandr, Michal Kern. 

 STARÉ UMENIE   
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 
10:00 - 17:00  1 €   0,5 € | Slovenské umenie 
15. - 18. storočia - gotika, renesancia, barok.

 KOLOMAN SOKOL   
Centrum Kolomana Sokola | Ut - So: 
10:00 - 17:00  1 €   0,5 € | Diela významného 
slovenského gra� ka a maliara, ktorý sa narodil 
v Liptovskom Mikuláši

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ   
Námestie osloboditeľov 31 | Po-Pi 9:00-
16:00, So-Ne 10:00-17:00  2 €   1 € | Najväčšia 
expozícia múzea prevádza viac ako 730-ročný-
mi dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

 MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ   
Námestie osloboditeľov 31 | Po-Pi 9:00-
16:00, So-Ne 10:00-17.00 | Jedinečná expo-
zícia približuje druhý deň súdu s legendárnym 
zbojníkom Jurom Jánošíkom.

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA   
Hollého 4 | od 16. 9.: mimo sezóny možnosť 
objednať vstup vopred v Múzeu Janka 
Kráľa  1 €   0,50 € | Jedna z najväčších synagóg 
na Slovensku približuje dejiny mikulášskej 
židovskej komunity. 

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV
RÁZUSOVCOV   
Vrbická ul. 312 | Po-Pi 8:00 - 16:00  1 €   
0,50 € | Expozícia venovaná životu a dielu 
súrodencov Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOV. NÁRODA   
Tranovského ul. 8 | Po-Pi 8:00 - 16:00  1 € 
0,50 € | Expozícia v priestoroch niekdajšej 
Hodžovej fary približuje obdobie 40. rokov 
19. stor. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA   
Slovenské múzeum ochrany prírody a jas-
kyniarstva, Školská 4  | Po,St-Pi: 9:00-17:00, 
Ut zatvorené, So-Ne: na objednávku - po-
sledný vstup hodinu pred zatvorením  6 €   
2,50 € | Jediné špecializované múzeum svojho 
druhu na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE 
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | 
Po-Pi 8:00 - 16:00, So-Ne len pre ohlásené 
skupiny (min. 10 osôb)  1 €   0,50 € | 
Expozícia zachytáva dejiny poľovníctva 
a rybárstva na Liptove od stredoveku po 
súčasnosť. 

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY 
ELENY BADOVEJ   
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi 
8:00 - 16:00, So-Ne len pre ohlásené skupi-
ny (min. 10 osôb)  0,20 €   0,10 € | Expozícia 
venovaná významnej bylinkárke, ľudovej 
liečiteľke známej nielen na Slovensku.
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