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Počas Dňa otvorených dverí na mestskom úrade navštívili primátorovu kanceláriu stovky ľudí.
Deti najviac zaujali mestské insígnie, skúšali si primátorskú reťaz a naučili sa, že modrá a biela sú farby nášho mesta. Pýtali sa, prečo visí 
na stene v kancelárii slovenský znak, správne určili, ako vyzerá mestský erb a vyskúšali si, ako sa sedí na primátorovej stoličke. Z telefónu 
šéfa radnice dokonca zadali pokyn o prinesení horúcej čokolády, lebo na ňu práve dostali veľkú chuť. Fungovanie mesta im tak kancelária 
vedenia priblížila hravou formou.
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Prípravy na výber dodávateľa komfortnej-
ších autobusov sú v plnom prúde. Súťažné 
podklady na verejné obstarávanie pre-
vádzkovateľa s  prísnymi kritériami na kva-
litu a  nadčasovosť mestskej autobusovej 
dopravy schvaľovali poslanci 23. októbra. 
„Zmluva s  doterajším dopravcom sa končí, 
nová bude platiť desať rokov s možným pre-
dĺžením na päť rokov v zmysle európskej le-
gislatívy,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z odboru 
dopravy na mestskom úrade.

Tvrdé podmienky zaručia profesionálov
Podmienky súťaže nastavilo mesto tak, 

aby bol prepravca skúsený v  poskytovaní 
vyššieho štandardu a  MAD tak využívalo 
viac ľudí. Majú k  tomu prispieť ekologické 
a komfortnejšie autobusy, spoje budú frek-
ventované, ľudí poteší mobilná aplikácia, 

kde si budú môcť skontrolovať či ich auto-
bus príde na čas alebo prečo mešká a  kde 
sa nachádza. Do budúcnosti má mesto am-
bíciu na samostatný jazdný pruh pre auto-
busy. „So Slovenskou správou ciest chceme 
vyrokovať vytvorenie jazdného pruhu, čím 
sa ľudia autobusom dostanú domov a  do 
práce skôr, ako autom. Ak chceme ľudí do-
stať z áut, dopravca musí zabezpečiť kvalitu 
aj  rýchlosť a  vyhnutie sa zápcham. Okrem 
toho plánujeme v budúcnosti zaviesť takto-
vú dopravu z Podbrezín. Linky budú jazdiť 
v  pravidelných intervaloch.“ Všetky tieto 
hromadné dopravné prostriedky by mali 
byť podľa podmienok zmluvy klimatizo-
vané, bezbariérové a  mesto požaduje od 
prevádzkovateľa autobusy troch rôznych 
veľkostí, aby ich prispôsobilo vyťaženosti 
jednotlivých liniek.

Európska kvalita za rovnakú cenu
Zákazka bude zverejnená v  európskom 

vestníku, do mesta preto môžu zavítať tren-
dy európskej kvality. „Na slovenskom, ale 
aj unijnom trhu sú dopravcovia, ktorí naše 
vyššie požiadavky dokážu splniť. Zvyšujeme 
teda kvalitu a zaručujeme, že to nebude mať 
žiadny dopad na výšku cestovného pre oby-
vateľov. Tým, že kupujeme ekologickejšie 
a menšie autobusy, očakávame totiž úsporu 
na pohonných hmotách,“ poznamenal zá-
stupca primátora Ján Bonko.

Súťaž spustí mesto už začiatkom novem-
bra, dopravcu by radniční chceli mať vybra-
tého začiatkom roka 2018. V budúcom roku 
by už po Mikuláši mali jazdiť nové autobusy.

 -red-

Kvalita, rýchlosť a komfort: Nová mestská autobusová 
doprava má ambíciu konkurovať autám

Ľuďom na Podbrezinách sa uľaví. V  tretej 
októbrovej dekáde mesto prostredníctvom 
Verejnoprospešných služieb pristúpilo ku 
komplexnej oprave mosta ponad Smrečian-

ku. Podľa projektu tentokrát nepôjde len 
o  výmenu výdrevy, ale aj o  zásahy do kon-
štrukcie tak, aby bol most bezpečný aj z po-
hľadu statiky. Nová výdreva bude kvalitnejšia 

a  trvácnejšia. Práce by mali byť hotové do 
polovice novembra v  závislosti od počasia. 
Obchádzková trasa vedie cez most na ulici 
Kemi. -js-

Most na Podbrezinách už nebude búchať
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Prieťah cesty I/18 Liptovským Miku-
lášom vníma aj vedenie nášho mesta 
ako vysoko problematický. Je tu nedo-
statočná obnova značenia, veľký počet 
priechodov pre chodcov na frekvento-
vanom ťahu, cez ktorý prejde až 18 000 
vozidiel denne a následkom sú dve smr-
teľné nehody za posledné krátke obdo-
bie.

Cesta I/18 nepatrí mestu, jej správcom 
je Slovenská správa ciest. Primátor preto 
inicioval rokovania s  kompetentnými in-
štitúciami, ktoré môžu problematický úsek 
v meste vyriešiť.

 
Zrušením neoznačených priechodov sa 
zlepší bezpečnosť

Zástupcovia Slovenskej správy ciest, 
Okresného úradu zo Žiliny (ako správneho 
orgánu) aj zástupcovia policajného zboru 
sa zhodli, že v  kritickom úseku je potreb-
né zredukovať duplicitné priechody bez 
svetelnej signalizácie. Až dva na krátkom 
úseku sa nachádzajú práve medzi Rachma-
ninovým námestím a  Garbiarskou ulicou, 
kde sa za posledné obdobie stali závažné 
dopravné nehody. „Keď správca cesty zre-
dukuje priechody bez svetelnej signalizá-
cie, my na chodníky osadíme zábradlie, aby 
ľudia cez túto frekventovanú cestu nepre-
biehali,“ vysvetlil primátor Blcháč a dodal, 
že priechody na ceste I/18, ktoré nemajú 
svetelnú signalizáciu, nie sú problematické 
len z  pohľadu bezpečnosti chodcov. Ne-

kontrolovaný vstup chodcov na priechod 
ovplyvňuje aj zelenú vlnu v meste.

Situáciu na „podbrezinskej“ križovatke 
vyriešia inteligentné semafory

Radnica plánuje komplikovanú situáciu 
na križovatke ciest I/18 a  III/2335 vyriešiť 
už v  budúcom roku. Ide o  križovatku, cez 
ktorú sa vyše 10 tisíc obyvateľov Podbrezín 
a spádových obcí potrebuje dostať do cen-
tra Mikuláša. Jej kapacita je nedostačujúca, 
a preto v nej v časoch špičky vznikajú do-
pravné zápchy. Riešenie nachádza mesto 
v  podobe inteligentnej dynamicky riade-
nej svetelnej signalizácie, ktorú plánujú na 
križovatke inštalovať v budúcom roku.

Inteligentné semafory dokážu dopravu 
riadiť podľa jej aktuálnej intenzity. „Zare-
agujú na počet vozidiel v  danom smere 
a podľa toho sa mení signálny plán, takže 
v smere, v ktorom je viac áut, sa operatívne 
mení červená na zelenú, čiže sa zelená za-
pína častejšie a trvá dlhšie,“ priblížil Gabriel 
Lengyel z mikulášskej radnice.

 
Slovenská správa ciest kruhový objazd 
nevybuduje

Predstavitelia mesta iniciovali sériu ro-
kovaní s vlastníkmi ciest (Slovenská správa 
ciest, Správa ciest Žilinského samospráv-
neho kraja), na ktorých požiadali o riešenie 
nevyhovujúceho stavu tohto úseku cesty 
I/18, na ktorú sa napája komunikácia III. trie-
dy z Podbrezín. „Veľkú okružnú križovatku 

podobného typu, ako je pri hoteli Jánošík, 
Slovenská správa ciest realizovať neplá-
nuje. Dôvodom je podľa nich nedostatok 
financií z  ich strany či množstvo podzem-
ných sietí, ktoré by sa museli pri jej realizá-
cii prekladať,“ konštatoval Lengyel, ktorý 
upozornil, že SSC žiaľ aj napriek urgenciám 
mesta a doloženým pokladom a výpočtom 
nepovažuje za prioritu riešenie tejto križo-
vatky a dodal, že mesto nemôže investovať 
financie do stavebných úprav cudzej cesty. 
„Porušili by sme tým zákon, mesto môže 
zveľaďovať len vlastný majetok a táto cesta 
patrí štátu, preto si musíme poradiť sami.“

Preložka železnice by výrazne odbre-
menila prieťah mestom

Mesto Liptovský Mikuláš so zástupcami 
policajného zboru preto hľadali iné rieše-
nie. „Svetelnú signalizáciu mesto realizovať 
môže. Do týchto technológií môžu samo-
správy investovať bez ohľadu na to, či budú 
cesty vo vlastníctve štátu alebo župy, preto 
sme zvolili riešiť križovatku inteligentnými 
semaformi,“ vysvetlil primátor, ktorý zá-
roveň upozornil, že aj kritická križovatka, 
kvôli preplnenosti ktorej sa v danom úseku 
tvoria denno-denné zápchy, mohla byť vy-
riešená prekládkou železnice. „Tento prie-
ťah našim mestom už neznesie také množ-
stvo áut ani z pohľadu bezpečnosti, nie len 
premávky a  hustoty dopravy a  aj toto je 
dôvod, prečo sa stále snažíme urobiť kroky 
k  preložke železničnej trate. Preložkou by 
sme totiž s  určitosťou výrazne odbreme-
nili dnešný prieťah mestom, pretože by sa 
zrealizovali aj ďalšie obchvaty okolo mesta, 
ktoré by mohli využívať aj Podbrezinčania,“ 
ukončil primátor. -red-

Hlavný ťah mestom rieši radnica zo všetkých strán

 Petíciu za komplexnú opravu 
cesty I/18 v úseku Liptovský Michal - 
Liptovský Mikuláš súvislou asfaltovou 
vrstvou môžete podpísať na prízemí 
mestského úradu. -red-
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Štvornohými miláčikmi ocikané lampy, la-
vičky či trávniky, na ktorých sa hrajú deti, 
budú v  našom meste minulosťou. Mesto 
pre psov pripravuje ekologické toalety. 

Ešte v  tomto roku ich pribudne desať - 
na Podbrezinách, na Nábreží, v  Palúdzke 
a  v  Starom meste. „Chceme takto chrániť 
verejné priestranstvá pred exkrementami 
od psíkov, zatiaľ je to na skúšku, uvidíme, 
ako sa zariadenia osvedčia, buď počet eko-
logických toaliet rozšírime, alebo máme 
možnosť bez sankcií ich vrátiť dodávateľo-
vi,“ konštatoval Ján Sokolský z mikulášske-
ho mestského úradu.

Feromóny, ktoré sú v  týchto eko toale-
tách, lákajú psíka vykonať svoju potrebu 
práve do nich. Okrem toho táto toaleta ob-
sahuje absorbčnú vrstvu s látkou, ktorá ničí 
baktérie a dezinfikuje. „Samozrejme, že je 
tu potrebná spolupráca majiteľa psíka, kto-
rý ho musí doviesť k tejto toalete a feromó-
ny v  záchodíku už zohrajú svoju rolu tak, 
aby psík toaletu použil a naučil sa, že práve 
tu chce svoju potrebu vykonávať,“ uviedla 
Mária Lošonská z oddelenia životného pro-
stredia.

Na čistení psích toaliet sa bude podieľať 
dodávateľská spoločnosť, ktorá zabezpečí 

výmenu feromónovej a  absorpčnej látky. 
Verejnoprospešné služby zrealizujú odvoz 
exkrementov v  košoch, ktoré sú súčasťou 
zariadenia. „Frekvencia bude rovnaká ako 
vývoz odpadkových košov. Mesto doplní 
vrecká na odpad,“ vysvetlila Lošonská.

Mesto vychádza majiteľom psov v ústre-
ty vo viacerých oblastiach. Každý, kto za-
platil daň za psa, má možnosť si vyzdvih-
núť na mestskom úrade vrecká na zber 
psích exkrementov. Radnica tiež pripravuje 
projekt na voľný výbeh psov, ktorého reali-
zácia bude v najbližších mesiacoch. Okrem 
toho ročne podporuje mestský psí útulok 
sumou 10 tisíc eur. „Tento rok navyšujeme 
jednorázovo dotáciu útulku Očami psa 
o ďalších päťtisíc, pretože sa mu zvýšia ná-
klady kvôli sťahovaniu do nových priesto-
rov. Päťtisíc k dobru pripíše radnica útulku 
na účet aj začiatkom budúceho roku. Záro-
veň sme pre zvieratká z Očami psa dopo-
siaľ dvakrát vyčlenili čiastky z participatív-
neho rozpočtu.“
 -red-

Toalety pre psíkov ochránia verejné priestranstvá

Sexuálne a pracovné vykorisťovanie, núte-
né žobranie či nútený sobáš – aj toto boli 
témy, o ktorých sa hovorilo v liptovskomi-
kulášskom Dome kultúry 18. októbra 2017. 
Stalo sa tak v  rámci Európskeho dňa proti 
obchodovaniu s ľuďmi.

Približne 500 žiakov zo škôl v okrese Lip-
tovský Mikuláš navštívilo zážitkovú konfe-
renciu, počas ktorej sa prostredníctvom 
hraných scénok a  množstva informácií 
dozvedeli, ako predísť novodobému ot-
rokárstvu, ktorým obchodovanie s  ľuďmi 
nepochybne je. Veľkému záujmu sa tešil aj 
záverečný online test, do ktorého sa zapo-

jilo približne 80 žiakov.
„Po obchode so zbraňami a drogami ide, 

žiaľ, o  ďalší typ trestnej činnosti, ktorý je 
pre organizátorov veľmi výnosný. Minis-
terstvo vnútra prostredníctvom Odboru 
prevencie kriminality Kancelárie ministra 
vnútra pripravilo sériu zážitkových konfe-
rencií. Tie vyvrcholili v Liptovskom Mikuláši 
práve počas Európskeho dňa proti obcho-
dovaniu s ľuďmi. Ten sme si v Európe pripo-
menuli už po jedenásty krát,“ informoval 
Rudolf Urbanovič, štátny tajomník Minis-
terstva vnútra Slovenskej republiky a záro-
veň aj národný koordinátor pre oblasť boja 

proti obchodovaniu s ľuďmi.
Potešilo ho, že zážitková konferencia sa 

v Liptovskom Mikuláši stretla tak s veľkým 
ohlasom. „Od pedagógov viem, že žiakom 
sa páčila práve zvolená forma prezentá-
cie  – hrané scénky, doplnené hudobnými 
vystúpeniami, ich zaujali. Rozdali sme im 
viaceré propagačné materiály, v  ktorých 
nájdu potrebné informácie k tejto proble-
matike,“ dodal Rudolf Urbanovič.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na 
internetovej stránke ministerstva vnútra 
(www.minv.sk) v  sekcii „Obchodovanie 
s ľuďmi“. -red-

Ako sa nestať novodobým otrokom
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Nové hospodárne vozidlo obohatilo 
autopark Verejnoprospešných služieb
Verejnoprospešné služby (VPS) začali používať nové auto na separovaný zber. Vozidlo je vybavené špeciálnou rotujúcou nadstav-
bou, ktorá pomelie odpad. Ide o ekonomicky výhodné auto, ktoré má nižšiu spotrebu a poskytuje vodičovi vyšší komfort. VPS 
získali na kúpu externé zdroje z Envirofondu. -red-

Seniori zabavili 
široké publikum

Zaplnená sála mikulášskeho Domu kultúry 
19. októbra aplaudovala pri vystúpeniach 
predstaviteľov klubov seniorov z  mesta. 
Išlo už o  deviate takéto stretnutie, ktoré 
nesie názov Sami sebe. Podujatie básňami 
spestrila Edita Halušková z Klubu seniorov 

3, žilky rozihrali dôchodcovia z  Palúdzky 
presvedčivým tangom, úsmev na tvári vy-
čarili v  Babinci dámy z  Iľanova, brušným 
tancom zaujala Mária Almanová, na mla-
dosť si zaspomínali pásmom piesní pred-
staviteľky z  klubu seniorov v  Demänovej 

a Bodiciach. Dámy a páni vo vyššom veku 
presvedčili, že aj jeseň života má svoje 
čaro a hodnotným kultúrno-spoločenským 
programom nechali na chvíľu zabudnúť na 
každodenné starosti.
 -red-
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V Mikuláši sa prejavuje 
investičný rozvoj: 
Domy a byty pribúdajú ako na bežiacom páse

V  Liptovskom Mikuláši za ostatné dva 
roky pribudlo alebo  je práve vo výstavbe 
vyše 120 rodinných domov. V  porovnaní 
napríklad so susedným približne rovnako 
ľudnatým Ružomberkom ide o  obrovské 
číslo. Najväčšiu výstavbu zaznamenávame 
v  Palúdzke, v  Okoličnom a  hlavne v  Stoši-
ciach. Na  niektorých plochách postupne 
jednotlivci či súkromní investori dokonču-
jú obytné bloky, inde ich ešte rozširujú a sú 
miesta, kde sa pripravuje nová individuál-
na bytová výstavba.

Mestečko je obľúbené 
Liptovský Mikuláš sa stáva obľúbeným 

miestom pre život. Svedčia o tom aj mno-
hé ďalšie aktivity investorov, ktorí stavajú 
bytovky so značným počtom bytov. V Lip-
tovskej Ondrašovej sa v  súčasnosti kolau-
duje 127 bytov investora Vladimíra Zubaja, 
v tejto mestskej časti pribudla aj výstavba 
dvadsiatky bytov spoločnosti Morava. 
V bývalej LASke vzniká 34 apartmánových 
bytov. V centre mesta je vo výstavbe 19 lof-
tových bytov v nadstavbe Domu služieb – 
terajší OC Central. V tomto roku sa plánuje 
kolaudácia 62 bytov pri daňovom úrade 
s  názvom Live Center. A  napokon, sedem 
bytov pribudne v  areáli bývalého vojen-
ského útvaru na Čsl. Brigády od bystrickej 
spoločnosti Eltender.

Milióny išli do obnovy
Mesto naposledy v  roku 2014 kupovalo 

47 bytov v  polyfunkčnom objekte Domi-
nanta. „Odvtedy v meste nevznikol vhod-
ný developerský projekt, na ktorého kúpu 
by sa dali získať financie zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania a  ministerstva dopravy,“ 
priblížil Miroslav Kašák z  mikulášskeho 
mestského úradu. „Avšak za ostatné tri 
roky sa vo veľkom obnovovali bytovky. 
Išlo hlavne o  zatepľovanie, modernizáciu 
výťahov či výmenu rozvodov inžinierskych 
sietí. Za toto obdobie sa rekonštruovalo 
27 bytoviek, v  ktorých sa nachádza 1  100 
bytov. Od roku 2015 tak do obnovy šlo 3,7 
milióna eur,“ potvrdil. 

Fondy budeme môcť využiť aj na po-
zemky

Od roku 2018 bude ŠFRB poskytovať 
úverové prostriedky aj na kúpu pozemkov 
na nájomné byty pre samosprávy (dopo-
siaľ mesto muselo mať vhodný pozemok, 
zaplatiť projekt, vybaviť stavebné povole-
nie, platiť stavebný dozor a iné – pozn. aut.) 
„Pôjde o  výhodnejšie financovanie a  pre 
radnicu sa tak vytvoria vhodné podmien-
ky ísť do výstavby a financovania bytových 
domov aj vo vlastnej réžii. Týmto sa nám 
otvára cesta, ktorú určite využijeme, aby 
sme zabezpečili dôstojné bývanie pre ši-
roké vrstvy obyvateľstva,“ dodal primátor. 
 -red-

Pre návštevníkov cintorínov pripravilo 
mesto a Verejnoprospešné služby mesta 
Liptovský Mikuláš (VPS) potrebný servis 
a  pred blížiacimi sa sviatočnými dňami 
Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. 
Predĺžili aj otváracie hodiny kancelárie 
Domu smútku na hlavnom Vrbickom 
cintoríne. „Od 43. týždňa máme zvýšenú 
frekvenciu vývozu komunálneho odpadu 
na všetkých cintorínoch, a  to až trikrát za 
sedem dní. Zvýšili sme počet kontajnerov 
aj na cintoríne v Liptovskej Ondrašovej. Na 
najväčšom a  centrálnom Vrbickom cinto-
ríne budeme dokonca vyvážať odpad aj 1. 
novembra, podľa potreby sa budú naši za-
mestnanci obracať v tento deň aj na cintorí-
noch v ďalších mestských častiach,“ priblížil 
riaditeľ VPS Dušan Grešo. Na Vrbickom cin-
toríne sú umiestnené aj nádoby na plasty, 
kde by mali návštevníci cintorína hádzať 
sviečky a  umelé vence. Na hlavnom cin-
toríne je až 11 kontajnerov na komunálny 
odpad. Pred sviatkami zintenzívnili zamest-
nanci VPS aj úpravu hrabaním lístia a kose-
ním trávy pomedzi hroby. Spoločnosť VPS 
sa stará o 13 pohrebísk a dva cintoríny, kde 
sa už nepochováva.

Vence zakúpia návštevníci priamo na 
cintoríne

Zabezpečený je nie len vzhľad a úprava 
cintorína, pripravené sú aj služby - náv-
števníci hlavného cintorína si budú môcť aj 
tento rok v prípade potreby zakúpiť vence 
či sviečky priamo na cintoríne. „Keďže tieto 
sviatky sú každoročne spojené s náporom 
návštevníkov, pripravili sme veľkú ponuku 
kvetov, kytíc či smútočných vencov, sviečok 
a iných predmetov, ktorými vzdávame úctu 
zosnulým. Tieto artikle si ľudia môžu kúpiť 
v kancelárii Domu smútku na cintoríne vo 
Vrbici v  predĺžených otváracích hodinách 
od 7:30 do 19:00 hod.,“ informovala Ivana 
Danková zo správy cintorínov mesta.

Starostlivosť 
o cintoríny 
sa sviatkami 
neskončí

Stošice sa stávajú jednou z obľúbených 
mestských častí na výstavbu rodinných domov.
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Bez poplatku či zmluvy môžete prísť 
k zrušenému hrobu

V  rámci predĺžených otváracích hodín 
kancelárie Domu smútku na Vrbickom cin-
toríne sa môžu ľudia informovať aj o zapla-
tení poplatkov za hrobové miesta. „Boli by 
sme radi, keby návštevu cintorína spojili aj 
s informovaním sa o tom, či majú uhradené 
tieto poplatky a podpísané nájomné zmlu-
vy k hrobovým miestam, aby sa predišlo ne-
príjemnostiam. Často zrušenie hrobového 
miesta ľudia zisťujú práve na Dušičky a prísť 
zapáliť sviečku blízkemu na zrušené hrobo-
vé miesto nie je pekná skúsenosť, chceme 
tomu predísť, preto naozaj prosíme ľudí, 
aby našu kanceláriu neobišli,“ apeluje Iva-
na Danková. V  informačných vitrínach pri 
vstupe do Vrbického cintorína je umiestne-
ný orientačný plán pohrebiska a abecedný 
zoznam pochovaných zosnulých.

Mestská polícia dohliadne na dopravu 
aj zlodejov

Ani príslušníci miestnej mestskej polície 
sa počas sviatkov nezastavia. V  nastávajú-
cich dňoch zabezpečia riadenie dopravy 
a  hliadky budú vo zvýšenej miere dozerať 
na bezpečnosť a dianie na jednotlivých cin-
torínoch. „Budeme predchádzať krádežiam 
osobných vecí, vlámačkám do osobných 
áut, krádežiam vecí z hrobov. Chystáme sa 
tiež upozorňovať návštevníkov cintorínov, 
aby venovali zvýšenú pozornosť osobným 
veciam a aby v autách nenechávali cennos-
ti, vyzývame ich k  tomu aj touto cestou,“ 
povedal náčelník mestskej polície Marián 
Jančuška.

Pohrebiská sa zazelenejú
Počas októbra až marca spracujú ľudia 

zo strediska verejnej zelene inventarizáciu 
drevín na všetkých mestských cintorínoch. 
„V  nej vyhodnotíme, ktoré stromy a  kedy 
budeme ošetrovať, ktoré sú určené na vý-

rub kvôli ohrozeniu životov, presychaniu 
alebo napadnutiu škodcom. Dôležité je 
určiť správny druh orezu, aby sme zmier-
nili poškodzovanie hrobov,“ zdôraznila 
Zuzana Štreitová, mestská dendrologička, 
ktorá bude riešiť aj novú výsadbu na pohre-
biskách. „Pozornosť sa jej nevenovala dlhé 
roky. Momentálne riešime asi najpálčivejšiu 
problematiku, ktorou sú korene stromov 
v  blízkosti hrobov. Tie poškodzujú hroby, 
rovnako ako lístie či peľ.“

Investuje sa aj do výstavby
Mesto v  jarných mesiacoch plánuje me-

dzi pomníkmi významných dejateľov na 
hlavnom cintoríne upraviť ďalšiu časť. Pri-
budne tam chodník a zrealizujú sa sadové 
úpravy. V  pláne je tiež rozširovať cintorín 
v  Liptovskej Ondrašovej o  ďalších 15 tisíc 
metrov štvorcových. Ešte tento rok radnica 
urobí potrebné geometrické plány na od-
členenie pozemku, ktorý bude určený na 

rozšírenie. Následne začne majetkoprávne 
oddelenie s vysporiadaním, čo by mali stih-
núť do troch rokov.

V Okoličnom vzniklo dôstojné miesto
Mikulášska radnica v  uplynulých dňoch 

ukončila rekonštrukciu miesta posledného 
odpočinku v  Okoličnom. „Vybudovali sme 
nové oplotenie z  betónových lamiel, pri-
budli nové chodníky a  vznikla technická 
miestnosť. Najmä pre starších ľudí poslúži 
studňa s  čerpadlom a  dávkovačom vody 
presne pre krhlu, zaujímavá pre návštevní-
kov v rámci starostlivosti o hroby môže byť 
možnosť elektrických prípojok,“ pozname-
nal viceprimátor Ján Bonko. „V budúcnosti 
počítame aj s rozširovaním tohto cintorína, 
okrem toho sem chceme zaviesť kamerový 
systém a tomu budú predchádzať aj vege-
tačné úpravy, aby konáre a stromy nepre-
kážali prístupu kamier,“ ukončil zástupca 
primátora. -red-
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Liptovský Mikuláš sa na jeden deň premenil na 
mesto módy. Krásu, estetiku a štýl priniesol na mód-
nu prehliadku do synagógy známy módny návrhár 

Martin Hrča. Prehliadku doplnilo spevácke vystú-
penie Szidi Tobias. Ak sa vám nepodarilo zúčastniť 
sa osobne na prehliadke, ktorú pre vás organizova-

lo mesto Liptovský Mikuláš, ponúkame vám po-
hľady prostredníctvom objektívu Gabriela Liptáka. 
 -red-

Liptovský Mikuláš ako mesto módy 

Na Háji Nicovô pribudne pomník s menami 
vojakov Ozbrojených síl Slovenskej repub-
liky, ktorí zahynuli pri vykonávaní služob-
nej činnosti v  zahraničných vojenských 
operáciách a mierových pozorovateľských 
misiách. Zmluvu o  spolupráci medzi mi-
nisterstvom obrany a  mestom Liptovský 
Mikuláš podpísal generálny riaditeľ Sekcie 
ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR 

Radoslav Ivančík a  primátor Liptovského 
Mikuláša Ján Blcháč.

Mesto vyhotoví projektovú dokumen-
táciu na realizáciu výstavby pomníka, vy-
čísli predpokladané náklady stavby a pre-
dá pozemok, na ktorom má byť pomník, 
ministerstvu symbolicky za jedno euro. 
Ministerstvo odkúpi od mesta projektovú 
dokumentáciu, zabezpečí finančné pro-

striedky na realizáciu výstavby pomníka 
a bude ho prevádzkovať aj udržiavať.

O Národnú kultúrnu pamiatku je posta-
rané aj z hľadiska údržby a opráv, vstupná 
brána Háj Nicovô nadobudla nový vzhľad. 
Radnica tam totiž dokončila výmenu tra-
vertínových dosiek s nápismi, gravírovanie 
slovenského a  ruského textu na doskách, 
opravu travertínovej brány a jej impregná-
ciu. Doteraz sa od roku 1994 (po tom, ako 
začali krádeže a  poškodzovanie bronzo-
vých nápisov) tieto nápisy a  podkladové 
dosky upravovali len pravidelnými náter-
mi, čo však nebolo trvácne.

 -red-

Háj nadobúda ďalší celoslovenský 
rozmer, pribudne tu jedinečný pomník
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Prvú októbrovú stredu sa na jeden celý 
deň otvorili všetky dvere na mestskom 
úrade a  v  mestských organizáciách, aby 
zamestnanci obyvateľom ukázali, ako fun-
guje naša samospráva. „Otvorenými dve-
rami sme Mikulášanom chceli symbolicky 
prezentovať, že sme tu pre nich a  tiež im 
priblížiť, ako pracujú ľudia, ktorí spravujú 
rozsiahle agendy nášho mesta. Zároveň 
sme sa týmto spôsobom pokúsili zbaviť 
stereotypnej nálepky úradníkov, o ktorých 
sa hovorí, že len kávičkujú a  nič na tých 
úradoch nerobia. Veríme, že keď návštev-

níci nášho úradu videli kopy spisov v kan-
celáriách a  naši sprievodcovia im poroz-
právali o  našej agende, budú nás vnímať 
aj ako prístupnejších a  najmä ľudských,“ 
vysvetlila hovorkyňa mesta Liptovský Mi-
kuláš Viktória Čapčíková.

V  rámci Dňa otvorených dverí mesta 
mohli ľudia v  hodinových vstupoch ob-
javovať zákutia budovy úradu aj so sprie-
vodcom. Radnica ich pozvala navštíviť 
jednotlivé oddelenia, sobášnu sieň, mali 
možnosť nahliadnuť do primátorskej kan-
celárie či vidieť fungovanie príslušníkov 

mestskej polície, ktorá tiež sídli v budove 
Mestského úradu na Štúrovej ulici. Dvere 
im boli otvorené aj v zákulisiach mestské-
ho múzea, v dome kultúry a ďalších mest-
ských inštitúciách.

Pred mestským úradom predstavilo svo-
ju činnosť aj Informačné centrum, Občian-
ske združenie Živé námestie, Občianske 
združenie Liptovské droby a  organizácia 
cestovného ruchu Región Liptov. Popo-
ludní bol pre návštevníkov pripravený kul-
túrny program.

 -red-

Úradníci otvorili svoje dvere dokorán

foto: MsU
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mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Preplnená Rázusovie ulička bola 18. ok-
tóbra dejiskom spomienkových osláv 129. 
výročia narodenia Martina Rázusa. „Keď 
sme sa zamýšľali, ako vzdať hold nášmu 
významnému rodákovi, literátovi, politiko-
vi, kňazovi a  neochvejnému národovcovi, 
ktorý sa narodil 18. 10. 1888 práve v tomto 
domčeku vo Vrbici, rozhodli sme sa vydať 
na neľahkú cestu oživenia tejto jedinečnej 
expozície nášho mestského múzea,“ vy-
svetlil Jaroslav Hric, riaditeľ Múzea Janka 
Kráľa s tým, že vedenie radnice v tejto sú-
vislosti privítalo iniciatívu rodiaceho sa Rá-
zusovie klubu spisovateľov. Jeho zaklada-

júcimi členmi sú Štefan Packa, Jozef Daník 
a Peter Vrlík.

Predchádzajúce tri týždne boli v zname-
ní parkových úprav na priedomí i vo dvore 
Rodného domu Rázusovcov. „Priečelie sme 
ohraničili predzáhradkami. Z  dvora sme 
s  pomocou mestských Verejnoprospeš-
ných služieb vyviezli dva kontajnery ore-
zaných konárov stromov a krovín. Vykopali 
sme viac ako 120 jám, do ktorých sme vysa-
dili ozdobné kvety, ovocné kríky a stromy. 
Najväčším ocenením pre nás všetkých je 
znovuzrodenie Maroškovej záhrady. Reno-
vačné práce sme konzultovali s  Dušanom 

Rázusom, ktorý sa narodil a  prežil značnú 
časť života v tomto dome,“ zdôraznil Štefan 
Packa z Rázusovie klubu spisovateľov a na 
vymenovanie aktivít zareagoval aj primá-
tor Ján Blcháč: „Toto je dokonalý príklad ak-
tivistov v  tom dobrom slova zmysle, tých, 
ktorí si dokážu vysúkať rukávy, ponúknuť 
pozitívnu inšpiráciu, priložiť ruky k  dielu. 
Prajem im úspech a  prejavujem vďaku za 
iniciatívu.“

 -mjk-
 foto: Ján Svidran

Rázusovie ulička dostáva nový šat

U Rázusovcov vo Vrbici bolo 18. októbra ozaj plno

Pamätnú vŕbu na priedomí 
pomohol zasadiť aj predseda Spolku Martina Rázusa Stanislav Žiška.

Knihu Petra Vrlíka Liptovské povedačky 
„pokrstili“ bryndzou a žinčicou.



VSTUPY 
ZDARMA

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

Čas adventný...čas sviatočný...
Andrea Bučko, spev/klavír
Mária Kmeťková, harfa
Pavol Bereza, gitara

Nádvorie Čierneho orla, Lipt. Mikuláš

Keď sa advent rozhostí chodia
čudnie bytosti
DFs Liptáčik
FS Liptov z Ružomberka
DFS a ĽH Ďumbier z L. Mikuláša
a liptovskí remeselníci

Mesto Liptovský Mikuláš
Liptovské kultúrne stredisko, Liptovská galéria P. M. Bohúňa
a Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš
Rímsko-katolícky farský úrad Okoličné

Gotický kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom 

Danube MonArchi
MozArtove Vianoce v podaní
sláčikového kvarteta

Evanjelický kostol, Námestie ŽSN, Lipt. Mikuláš

Trblietanie 
Miriam Kaiser & band  
(sláčikovo-akustický adventný koncert) 
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Pokiaľ dodržiavajú pravidlá, je o  nich 
postarané

Často správaním pohoršujú obyvate-
ľov  – konzumujú verejne alkohol, zne-
čisťujú verejné priestranstvá či obťažujú. 
Zhromažďujú sa v  menších skupinkách 
na konkrétnych miestach. Niekto sa nad 
nimi pohoršuje, iní ich zasa ľutujú a  súci-
tia s nimi. Problém s ľuďmi bez domova je 
v Liptovskom Mikuláši rovnaký, ako v kaž-
dom inom meste na Slovensku. Obyvatelia 
na nich často volajú mestských policajtov. 
Pokiaľ však neporušujú verejný poriadok, 
mestská polícia nemá možnosť konať. „Ve-
rejnosť týchto ľudí vníma veľmi negatívne. 
Mestská polícia môže túto situáciu riešiť 
len zákonnou cestou a verejnosť musí brať 
do úvahy fakt, že obyvatelia bez prístrešia 
sú svojprávne osoby, proti ktorým nemôže 
príslušník polície zasiahnuť, pokiaľ neporu-
šujú verejný poriadok,“ konštatovala Vero-
nika Bániková z mikulášskej radnice. Ak ale 
k porušeniu verejného poriadku z ich stra-
ny dochádza, je dôležité, aby na to ľudia 
upozornili na telefónnom čísle 159 a pokiaľ 
dochádza na danom mieste k  opakova-
nému porušovaniu verejného poriadku, 
treba volať mestskú políciu aj opakovane. 
„Čím častejšie sú tí problémoví kontakto-
vaní hliadkami mestskej polície, tým rých-
lejšie strácajú záujem o  stretávanie sa na 
im vyhovujúcom mieste. Dôležité je však 
uvedomiť si, že mestská a ani štátna polícia 
nemôže človeka bez prístrešia len tak zo-
brať a vysadiť mimo územia nášho mesta,“ 
upozornila.

Situáciu zmierni len spolupráca
Problém sa dá podľa sociálnej manažé-

rky pre marginalizované skupiny obyvate-
ľov Veroniky Bánikovej eliminovať len dl-
hodobými a systematickými krokmi, ktoré 
musia byť kombináciou pomoci zo strany 
samosprávy, štátnych inštitúcií, neštátnych 
organizácií, ktoré sa zaoberajú pomocou 
občanom bez prístrešia a mestskej polície. 
Mesto Liptovský Mikuláš poskytuje pre 
bezdomovcov prostredníctvom svojich 
referentov a terénnych sociálnych pracov-
níkov bezplatné sociálne poradenstvo, 
pomáha pri vybavovaní osobných identifi-

kačných dokumentov, ďalej pri vybavovaní 
dávok v  hmotnej núdzi, v  prípade zlého 
zdravotného stavu poskytuje aj pomoc 
pri vybavovaní umiestnenia do zariadenia 
sociálnych služieb a  spolupracuje so soci-
álnymi sestrami pri hospitalizácii takého 
človeka.

Nocľah, sprcha aj práčka celoročne 
v Komunitnom centre

Komunitné centrum Nový svet Hlboké, 
ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta, poskytujeme pre ľudí bez prístrešia soci-
álne služby za naozaj symbolické sumy. Ide 
o nocľaháreň, kde je možné za poplatok 50 
centov stráviť noc, zabezpečiť osobnú hy-
gienu a pripraviť si vlastné jedlo, a to celo-
ročne, v čase od 18:00 do 8:00 hod. K dispo-
zícii je tiež stredisko osobnej hygieny, kde 
si za 33 centov zabezpečia nevyhnutnú 
základnú osobnú hygienu v  čase od 8:00 
do 16:00 hod. Nechýba ani práčovňa, kde si 
cez deň môžu za 83 centov oprať a ožehliť 
svoje šatstvo. V  komunitnom centre sa 
ďalej môžu zaregistrovať ako predajcovia 
časopisu Nota bene, ktorého predajom si 
privyrobia.

Viac inštitúcií, viac možností
V meste sa nachádza aj útulok pre mužov 

s  kapacitou 12 klientov, ktorý je v  zriaďo-
vateľskej pôsobnosti vyššieho územného 
celku (VÚC). Útulok je otvorený celodenne, 
ale klienti musia dodržiavať prísny režim. 
Okrem radnice a  VÚC poskytuje pomoc 
obyvateľom bez prístrešia na území nášho 
mesta aj územný spolok Slovenský červený 
kríž, ktorý má pre nich k dispozícii stredisko 
osobnej hygieny za poplatok 0,30 eur, po-
skytuje im šatstvo za ceny od 10 do 30 cen-
tov, v zimnom období pre nich pripravuje 
teplé jedlo a poskytuje prístrešie prostred-
níctvom nocľahárne a  dennej miestnosti. 
Bezdomovcom v  Mikuláši podávajú po-
mocnú ruku tiež cirkevné organizácie, a to 
najmä poskytnutím stravy a ošatenia. „Po-
môcť bezdomovcom môžu aj obyvatelia 
Mikuláša finančnou alebo vecnou podpo-
rou týmto organizáciám,“ dodala Veronika 
Bániková.

 -js-

Historické centrum Liptovského Mikuláša 
obsadili hasiči. Našťastie, nešlo o  „ostrý“ 
zásah, ale o večerné preteky dobrovoľných 
hasičov v požiarnom útoku.

15 tímov dobrovoľných hasičských zbo-
rov počas druhej októbrovej soboty súťaži-
lo O pohár Dobrovoľného hasičského zbo-
ru Mesta Liptovský Mikuláš. Z  prvenstva 
sa tešili hasiči z Hýb, druhá priečka patrila 
Partizánskej Ľupči pred Uhorskou Vsou. 
V ženskej kategórii vyhrali hasičky z Trste-
ného, druhé boli zástupkyne Uhorskej Vsi.

„Nočné preteky boli zároveň aj vyvrcho-
lením 16. ročníka Okresnej hasičskej ligy. 
V tejto sezóne tímy absolvovali 7 pretekov,“ 
vysvetlila Eva Krajčiová, riaditeľka Okresné-
ho riaditeľstva Hasičského a  záchranného 
zboru v  Liptovskom Mikuláši. V  mužskej 
kategórii sa z  prvenstva tešila Liptovská 
Kokava, medzi ženami boli najúspešnejšie 
hasičky z Trsteného.

„Okresná hasičská liga má veľmi peknú 
tradíciu. Pre dobrovoľné hasičské zbory je 
výbornou formou prípravy na skutočné 
zásahy. Keďže obce súťažia medzi sebou, 
o  motiváciu nikdy nie je núdza,“ povedal 
s  úsmevom po otvorení pretekov štátny 
tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urba-
novič. Vysoko ocenil prácu dobrovoľných 
hasičov. „Životy, zdravie a  majetok nás 
všetkých ochraňujú na úkor svojho voľné-
ho času, bez nároku na odmenu. Patrí im 
veľký obdiv a naša vďaka.“

 -red-

Výborná príprava 
dobrovoľných 
hasičov

ĽUDIA BEZ PRÍSTREŠIA

 Základná organizácia Vojenských 
táborov nútených prác – PTP 
v Liptovskom Mikuláši a mesto Liptovský 
Mikuláš vás pozývajú na pripomienku 
obetí VTNP – PTP, ktorá sa bude konať 
17. novembra o 10:00 hod pri pamätnej 
tabuli na Župnom dome na Námestí 
osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.
 -red-
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Zimná sezóna pre plavcov z  mestského 
plaveckého klubu sa začala úspešne. Prvé 
preteky, na ktorých sa naši plavci zúčastni-
li, bol Slovenský pohár žiakov v  Trenčíne. 
Tam sme mali zastúpenie piatich plavcov, 
ktorí nás úspešné reprezentovali a Simon-
ka Jurigová získala v disciplíne 100 m voľný 
spôsob bronzovú medailu. Teší nás však 
skutočnosť, že už na začiatku sezóny si 
všetci zúčastnení plavci zlepšili svoje osob-
né maxima. Ďalšie preteky sa uskutočnili 
v Dolnom Kubíne v podobe Majstrovstiev 
stredoslovenskej oblasti na dlhé trate. Na 
týchto pretekoch sa zúčastnili Simonka Ju-
rigová a Karolína Kubová, ktoré opäť potvr-
dili vzostup výkonnosti ziskom striebornej 
medaily pre Simonu Jurigovú v  disciplíne 
400 m voľný spôsob. Tak isto potešil zlep-
šený osobný výkon u  Karolíny Kubovej, 
ktorá si v  disciplíne 800 m voľný spôsob 
zlepšila svoje osobné maximum. Plavci 
z  mikulášskeho klubu sa zúčastnili aj na 
Pohári olympijských nádejí, kde vybojovali 
štyri medaily.

V  dňoch 14. a  15. októbra sa zúčastnili 
na plaveckých pretekoch Štiavnický kaha-
nec v Banskej Štiavnici, kde sa predstavilo 
24 klubov z celého Slovenska a jeden klub 
z  Čiech v  celkovom počte 219 plavcov. 
„Výprava našich plavcov si počínala opäť 
veľmi úspešne, keď sa nám podarilo získať 
10 umiestnení na stupňoch víťazov a  22 
umiestnení v  prvej desiatke. Najúspešnej-
šou plavkyňou sa stala Simonka Jurigová, 
ktorá v každej disciplíne, v ktorej štartova-
la, získala medailové umiestnenie. Celkom 
si vybojovala štyri zlaté a  dve strieborné 
medaily, aj tu jej do zlata chýbalo niekoľ-
ko stotín sekundy. Úspešné si počínala aj 
Viktória Matyusová, ktorá získala dve zlaté 
medaily, uviedol Peter Ferko z mikulášske-
ho klubu. Z ďalších medailistov získal Alex 
Kožuškanič jednu striebornú a jednu bron-
zovú medailu a Samuel Bebko získal jednu 
bronzovú medailu. -red-

Na najväčší úspech v histórii hokeja v Liptov-
skom Mikuláši  – víťazstvo v  Slovenskej ná-
rodnej hokejovej lige v sezónach 1971/1972 
a 1973/1974 – si jeho priami aktéri zaspomí-
nali na symbolickom mieste: v  reštaurácii 
len pár krokov od zimného štadióna.

Stretnutie zorganizoval bývalý brankár 
Peter Ondrejka. Potešilo ho, že sa stretlo 
približne dvadsať bývalých spoluhráčov, 
ktorí vo veľmi príjemnej atmosfére spo-
mínali na vynikajúce časy hokeja. Zraz ho-
kejových legiend si dohodli na nedávnom 
pohrebe spoluhráča Ruda Pongráca.

 Mená ako Jozef Sasko, Peter Ondrejka, 
Ján Plch, Anton Kalousek, Tibor Koniar, 
Ján Laco, Vincent Školiak, Emil Sliviak, Ivan 
Naď, Peter Tkáč, Ján Šeliga, Jozef Šeliga, 

Ivan Bobula, Ivan Cibák, Ivan Kriška, Milan 
Kriška, Vladimír Korček, Dušan Lazišťan, 
Vladimír Čabuda, Ďusan Halaj, Ladislav 
Hričák, Július Šupler a  Peter Bielený fanú-
šikom hokeja určite netreba predstavovať.

Pozvaní na stretnutie, ktoré sa uskutoč-
nilo počas predposledného októbrového 
piatku, boli samozrejme aj funkcionári Ján 
Štepita, Peter Žitník, Milan Mravec a Vladi-
mír Slovikovský.

Pozvanie do spoločnosti bývalých výbor-
ných hokejistov so cťou a potešením prijali 
aj predstavitelia vedenie mesta. Za vzornú 
reprezentáciu mesta Liptovský Mikuláš im 
pri príležitosti 85. výročia založenia hokeja 
v meste odovzdali pamätné listy.

 -red-

Priam ako na objednávku prišlo babie leto 
pre pretekárov, ktorí sa počas tretej ok-
tóbrovej soboty postavili na štart šiesteho 
ročníka Stop Shop polmaratónu.

Preteky zároveň boli už devätnástym 
ročníkom Memoriálu Vlastimila Jaroša 
a na ich štart sa postavil viac ako solídny 
počet bežcov – organizátori ich napočítali 
163. 

Trať, ktorej štart aj cieľ bol pred nákup-
ným centrom na Ulici 1. Mája, ako prvý 
zdolal Miroslav Gad (ŠK Copy Servis Lip-
tovský Mikuláš) s  časom 1:20:04. Druhé 
miesto patrilo Matúšovi Vlčkovi (Moji ľu-
dia Černová), ktorý na víťaza stratil len se-
kundu. Tretí do cieľa dobehol Peter Pulík 

(Metropol Košice), ktorému v  cieli name-
rali čas 1:22:01.

Polmaratón bol zároveň dvanástym 
ročníkom majstrovstiev Slovenska pro-
fesionálnych hasičov. „Privítali sme 26 
pretekárov. Samotní hasiči priznávajú, že 
liptovský región ich láka,“ prezradila Eva 
Krajčiová, riaditeľka Okresného riaditeľ-
stva Hasičského a  záchranného zboru 
v Liptovskom Mikuláši.

Medzi hasičmi bol víťazom (v celkovom 
poradí mu patrila štvrtá priečka) s časom 
1:22:12 Tomáš Benko z Novák. K výborné-
mu umiestneniu mu po dobehnutí bla-
hoželal aj štátny tajomník ministerstva 
vnútra Rudolf Urbanovič. -red-

Plavci opäť 
začínajú 
zbierať medaily

Stretli sa legendy mikulášskeho hokeja

Na štarte polmaratónu 163 pretekárov!
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Nominujte 
športovcov 
mesta
za rok 2017
Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptov-
ský Mikuláš každoročne uskutočňuje 
vyhodnotenie najlepších športovcov 
roka za predchádzajúci kalendárny 
rok. V  roku 2017 bude opäť Komisia 
športu a  mládeže pri Mestskom za-
stupiteľstve v  Liptovskom Mikuláši 
vyberať v  zmysle stanovených krité-
rií z  nominovaných športovcov tých, 
ktorí budú ocenení primátorom. Sláv-
nostný akt sa uskutoční 12. januára 
2018. Ocenených bude desať jednot-
livcov do 18 rokov, desať jednotlivcov 
nad 18 rokov a tri kolektívy za kolek-
tívne športy.

 
„Žiadame všetky telovýchovné jed-

noty, športové kluby a  občianske zdru-
ženia  pôsobiace v  oblasti športu na 
území mesta Liptovský Mikuláš, aby 
nominovali svojich športovcov na oce-
nenie „Najlepší športovec mesta za rok 
2017“. Nominácie môžu posielať špor-
tové kluby, občianske združenia i  oby-
vatelia mesta pri dodržaní podmienok 
prijatých komisiou športu, ktoré určujú, 
že nominovaný môže byť iba športo-
vec, ktorý reprezentuje klub so sídlom 
na území mesta Liptovský Mikuláš,“ vy-
svetlila Dana Guráňová z  mikulášskeho 
mestského úradu.

Tlačivá nominácií jednotlivcov aj ko-
lektívov za rok 2017 nájdete na webe 
mesta pod banerom Nominácie na 
športovcov mesta Liptovský Mikuláš. Je 
potrebné zaslať ich poštou na odd. mlá-
deže, športu a kultúry Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš, alebo e-mai-
lom na zuzana.gregorova@mikulas.sk, 
najneskôr do 30. novembra 2017.

 -red-
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NAVRHNI LOGO
A VYHRAJ DOTYKOVÝ TABLET!
Občianske združenie Mikulášsky okrášľovací spolok vyhlasuje súťaž o  grafické 
spracovanie témy Logo občianskeho združenia Mikulášsky okrášľovací spolok

Podmienky súťaže:
• Do súťaže sa môže zapojiť široká verejnosť bez vekového alebo iného obmedzenia. 
Grafické návrhy spracovaného loga môžete elektronicky posielať v  bežne čitateľných 
formátoch. Jeden autor môže zaslať aj viacero súťažných návrhov.

• Do emailu je potrebné uviesť meno autora, adresu a telefonický kontakt.

Súťažné návrhy môžete posielať elektronicky na adresu:

sona.visnovska@mikulas.sk do 15. januára 2018. 
Autor víťazného loga vyhrá dotykový tablet. Víťazné logo poskytne autor na základe 
zmluvy občianskemu združeniu Mikulášsky okrášľovací spolok  pre účely jeho propagá-
cie bezplatne na neobmedzený čas.

Účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa zá-
kona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov.

Bližšie informácie na tel.č.: 044/55 65 220

Mestská polícia v  týchto dňoch vyzýva 
Mikulášanov, aby výskyt zveri v  blízkosti 
obydlí hlásili príslušníkom na známom čís-
le 159. „V spolupráci s príslušným poľovníc-
kym združením urobíme v prípade pohybu 
divej zveri v obývaných miestach potrebné 
opatrenia,“ upozornil náčelník mestskej 
polície Marián Jančuška. V  tejto oblasti 
však chcú pôsobiť aj preventívne. „Formou 
zvýšenej hliadkovej činnosti a oboznamo-
vaním verejnosti prostredníctvom infor-
mačného letáka a  cez médiá. Zatiaľ sme 

na mestskej polícii nezaznamenali prípad, 
že by divá zver v oblasti našej pôsobnosti 
napadla človeka, ale nedávno nám popred 
hliadkovacie auto prebehlo 12 diviakov, 
ktoré môžu byť pre človeka nebezpečné,“ 
upozornil na skúsenosť a požiadal, aby ľu-
dia nevyhadzovali zvyšky pokrmov na zem 
v blízkosti kontajnerov, neprikrmovali a ne-
pokúšali sa odchytávať divú zver. „Taktiež 
by sa k divej zveri ľudia nemali približovať 
ani ju plašiť,“ dodal náčelník.
 -red-

Pozor na divú zver: Mestská polícia 
bude distribuovať informačný leták

Foto: Michal Uličný
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V  Liptovskom Mikuláši nedávno vzniklo 
nové dynamicky sa rozvíjajúce zdravot-
nícke zariadenie - ORTO REHAB CLINIC 
pre odbory ortopédia, denzitometria, 
ale najmä fyzioterapia. ORTO REHAB CLI-
NIC zaručuje svojim klientom minimálne 
čakacie doby a s tým aj spojené flexibil-
né ordinačné hodiny, najmodernejšie 
technológie v  príslušnej oblasti, ako aj 
erudovaný personál a príjemné prostre-
die. ORTO REHAB CLINIC spolupracuje 
s  príslušnými odborníkmi v  danej ob-
lasti, ktorých hlavným cieľom je efektív-
na diagnostika zdravotného problému 
konkrétneho klienta a  s  tým súvisiaca 
zvolená liečebná metóda s cieľom vylie-
čiť a obmedziť zdravotné ťažkosti. ORTO 
REHAB CLINIC disponuje najmodernej-
šou zdravotníckou technikou v  oblasti 
fyzioterapie, určenou nielen pre vrcho-
lových, ale aj pre amatérskych športov-

cov, či poúrazové stavy a pod. V oblasti 
fyzioterapie sa najčastejšie stretávame 
s klientmi so sedavým spôsobom života, 

ktorí podceňujú prevenciu a  častokrát 
prichádzajú s  blokáciou krčnej, resp. 
driekovej chrbtice a pod.

Nová moderná klinika v našom meste
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INZERCIA

STAČÍ MÁLO A

TANKUJETE 
SO ZĽAVOU

ZĽAVOVÝ KUPÓN
- 3 centov/liter

Zľava platí od 6. 11. do 19. 11. 2017 
pri tankovaní na čerpačke 

Oliva Kaufland Liptovský Mikuláš. Kupón 
odovzdajte obsluhe pred tankovaním.
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Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...   

V mesiaci september 2017 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Marko MORAVČÍK, Barbora BAČÍKOVÁ, Ma-
tias KUTLIAK, Ema ŠPILBERGEROVÁ, Samuel 
Ján VOLKOVICS, Sebastián KUCHÁRIK, Lucia 
REPČEKOVÁ, Claudia HOFFMANNOVÁ, Lea 
HEROLTOVÁ, Alexandra DRAGANOVÁ, Patrícia 
PORUBSKÁ, Vanda PAŠKOVÁ, Daniela TODÁ-
KOVÁ, Oliver GEJDOŠ, Alexander GARABÁŠ, 
Adam PAUKEJE, Michal DIDA, Zoja SLIACKA, 
Sofia HOLLÁ, Viliam SPIŠIAK, Viktória BALÁŽO-
VÁ, Eliška CHEBEŇOVÁ, Matej BALÁŽ, Michae-
la MAJERČÍKOVÁ, Lukáš Sebastian OCENÁŠ, 
Lukáš KNIŽKA, Saša BALLUCHOVÁ, Daša TO-
MANOVÁ, Karin MONČEKOVÁ, Veronika Sofia 

SEDLÁKOVÁ, Viliam KULPA, Nina HIŽNAYOVÁ.

Medzery medzi prstami boli stvorené, 
aby ich niekto mohol vyplniť...

Manželstvo uzavreli:

  Igor GREGOR – Lenka GRIEŠOVÁ, Milan MICHAL-
KO – Daniela HRABLAYOVÁ, Anton BLAHUNKA 
– Mgr. Silvia MLYNČEKOVÁ, Jozef MIKUŠ – Ing. 
Martina VALUŠIAKOVÁ, Bc. Radoslav CHEBEŇ 
– Renata HOLEČKOVÁ, Martin RIFAI – Barbora 
PERNESCHOVÁ, Roman DERMEK – Miroslava 
PILARČÍKOVÁ, Ing. Juraj GEJDOŠ – Veronika 
ZATKUĽÁKOVÁ, Matej DOHŇANSKÝ – Mária 
MLYNARČÍKOVÁ, Peter MIHÁLIK – Alexandra 
MIŠUROVÁ, Peter DIENEŠ – Veronika KOLLÁRO-
VÁ, Marek BONKO – Veronika BALÁŽOVÁ, Mi-
lan ŠTRIC – Mgr. Alexandra ČENKOVÁ, Ing. Mi-
chal CZIKORA – Petra SLAFKOVSKÁ, Ing. Matúš 
HAJDU – Katarína MAGUROVÁ, Tomáš VOJTUŠ 
– Anna KORENÁ, Mgr. Milan NÍZKY – MUDr. Lí-
via ŠPANKOVÁ, Mgr. Vladimír GEJDOŠ – Alena 
KABZANOVÁ, Otto GROSS – Lucia KLINKOVÁ, 
Ivan LACKO – Kamila PUŠKOVÁ, Kamil LACKO 
– Barbora ĎURAŠKOVÁ, Peter KRÁĽ – Katarína 
BALCOVÁ, Ing. Tomáš MEDZIHRADSKÝ – Lenka 
MACHAJOVÁ, Ing. Jozef ŠIMOŇAK – Dominika 
BARDLOVSKÁ, Ľubomír KORČEK – Miroslava 
LÚČANOVÁ, Tomáš KOPRUŠÁK – Mgr. Michae-
la ŠKRIDLOVÁ, Ivan TREFNÝ – Alžbeta SUSKÁ, 
Dalibor ŠVIHRA – Nikola TOMČÍKOVÁ, Ivan 
VDOVEC – Diana KELOVSKÁ, Dominik PETHÖ 
– Andrea FOLTOVÁ, Milan SUCHANOVSKÝ – 
Petra SEEMANNOVÁ, Samuel RACKO –Barbora 
BENKOVÁ, Ing. Miroslav MORAVČÍK – Miroslava 

KRÁLIK, Ján ĎURINDA – Nikola KOVÁČOVÁ.

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

Opustili nás:

  Vincent BARTÁNUS 85 r., Dana BALAŽOVIČOVÁ 
43 r., Ondrej PUŠKA 58 r., Marta ŠPANKOVÁ 74 
r., Viera LEPIŠOVÁ 87 r., Amália STANKOVIAN-
SKA 92 r., Marta KIDOVÁ 58 r., Anna DEMKOVÁ 
88 r., Hedviga HERVARTOVSKÁ 90 r., Peter PIA-
ČEK 65 r., Ján DROPPA 86 r., Peter KONIAR 53 
r., Margita REHÁKOVÁ 80 r., Anna ŠTĚPÁNKOVÁ 
74 r., Ján KATRENČIAK 91 r., Zuzana VYŠNÁ 81 
r., Ivan KASANICKÝ 73 r., Ján BALCO 75 r., Mária 
KOKYOVÁ 79 r., Karol HUSÁRIK 51 r..

Občiansky servis 
SEPTEMBER 2017

SERVIS

Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-
stva sa uskutoční 16. novembra 
2017 o 10. hodine na Mestskom 

úrade v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
10. 11. 2017 o 12.00 hodine bude  
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.
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Viac o investičných akciách mesta Liptovský Mikuláš sa dozviete aj na urobilisme.sk
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Záleží Ti na veciach verejných? 
Rozhodni 4. novembra! Tvoj hlas je dôležitý.



19

OZNAMY

1

SERVIS

 STREDA 01. 11. 2017 
 HOKEJ MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:HC 05 

BANSKÁ BYSTRICA  ZIMNÝ ŠTADIÓN LIPT.
MIKULÁŠ  17:00  4€ / 2€  Majstrovský 
zápas najvyššej hokejovej súťaže SR TIPSPORT 
LIGY. 

 PIATOK 03. 11. 2017 | NEDEĽA 05. 11. 2017 
 FILMOVÝ FESTIVAL INAKOSTI  Diera do 

sveta  V súčasnosti jediný LGBTI fi lmový 
festival na Slovensku organizuje občianske 
združenie Iniciatíva Inakosť. 

 PIATOK 03. 11. 2017 | SOBOTA 04. 11. 2017 
 TAJOMNÝ HALLOWEEN - NOC V DETSKOM 

KÚTIKU  Detský kútik Handy Dandy
 20:00  12€  Populárny formát Noc 

v detskom kútiku je späť! Tentokrát zažijeme 
Tajomný Halloween. 

 SOBOTA 04. 11. 2017 
 MARIANNE SOLIVAN (USA) & WALTER 

PHISHBACHER TRIO  Route 66  19:00 
 13€  Príďte si vychutnať spojenie dvoch 

výrazných osobností newyorskej jazzovej scény! 

 MFK TATRAN- FK PODBREZOVÁ (B)  Šta-
dión Okoličné  13:30  2€  II. liga dospelí

 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI
 Centrum voľného času Nábr.Dr.Aurela 

Stodolu 1932/47  9:00

 NEDEĽA 05. 11. 2017 
 100 ROKOV SIROTINCA  Hl. evanjelický 

kostol, Nám. žiadostí slovenského národa
 9:00  Slávnostné služby Božie pri príleži-

tosti 100. výročia od založenia sirotinca. 

  MFK TATRAN - MŠK MARTIN (DORAST)
 Štadión Okoličné  U-19 10:00, U-17 

12:30  II. liga SD U-19 a MD U-17

 750 ROKOV VRBICE  Vrbický kostolík
 17:00  Slávnostné pásmo pri príležitosti 

750. výročia prvej písomnej zmienky o Vrbici. 

 MOJE ZRKADLENIE S IGOROM VLHOM
 Fun Fabric  17:00  3€ (predpredaj 

v IC)  Talk show Janky Šipekovej - tentokrát 
s otcom špičkovej lyžiarky Peťky - Igorom Vlhom.

 UTOROK 07. 11. 2017 
 BESEDA S PETROM HOFEREKOM: OKOLO 

SVETA S PALCOM HORE  Liptovská knižnica 
GFB Liptovský Mikuláš  16:00  Beseda 
s mladým cestovateľom, spisovateľom a vydava-
teľom Petrom Hoferekom. 

 ŠKOLSKÁ CELOSLOVENSKÁ KVALIFIKÁCIA 
NA MAJSTROVSTVÁ SVETA ZÁKLADNÝCH 
A STREDNÝCH ŠKÔL V CEZPOĽNOM BEHU

 Centrum voľného času Nábr.Dr.Aurela 
Stodolu 1932/47  11:45

 STREDA 08. 11. 2017 
 LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD  Námestie 

osloboditeľov, Ul. 1. mája, Tranovského ulica, 
Námestie Žiadostí slovenského národa, Baťo-
va ulička, Námestie osloboditeľov  17:00 - 
19:00  Tradičné jesenné podujatie pre malých 
aj veľkých obyvateľov mesta i návštevníkov.

 MÁRIA ČÍROVÁ #2017  Dom kultúry
 18:00  plocha I 16€, plocha II 15€, 

balkón 14€  Akustický koncert k novému 
albumu. 

 MÓRIC BEŇOVSKÝ  Múzeum Janka Kráľa
 16:00-17:00  Odborná prednáška 

 ŠTVRTOK 09. 11. 2017 

 BUBLINOVÁ SHOW  Dom kultúry  18:00 
 7€ / 7€  Prvé divadlo mydlových bublín. 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ STREDNÝCH 
ŠKÔL VO FLORBALE CHLAPCOV  telocvičňa 
Strednej zdravotnej školy  9:00 

 PIATOK 10. 11. 2017 
 IVANA GIBOVÁ, V RÁMCI ČÍTANÍ ANASOFT 

LITERA  Diera do sveta  19:00  Autorské 
čítanie a diskusia s Ivanou Gibovou, fi nalistkou 
Anasoft litera 2017. 

 OSLAVUJEME 7. NARODENINY SO CELESTE 
BUCKINGHAM  STOP.SHOP. Liptovský Mi-
kuláš  15:00  Oslavujeme 7. narodeniny so 
Celeste Buckingham a ďalšími skvelými hosťami. 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ STREDNÝCH 
ŠKÔL VO FLORBALE DIEVČAT  telocvičňa 
Strednej zdravotnej školy  9:00 

 SOBOTA 11. 11. 2017 
 KOCERT SWAN BRIDE A ELECTIONS IN THE 

DEAFTOWN  Diera do sveta  20:00  6€ 
 Swan Bride je alternatívna rocková skupina, 

Elections in the Deaftown hrá indie-pop. 

 MEDZINÁRODNÝ DEŇ VOJNOVÝCH VETE-
RÁNOV  Pamätník „MATKA“ na Vrbickej 
ulici  11:11  Spomienkový pietny akt 
obetiam 1. svetovej vojny a ďalších vojnových 
konfl iktov. 

 POHÁR LIPTOVA V MODERNEJ GYMNASTI-
KE  Liptov aréna Tatralandia  9:30 

 SOBOTA 11. 11. 2017 | NEDEĽA 12. 11. 2017 
 TANCUJ, TANCUJ  Dom kultúry - veľká 

sála  15:00-18:30; 14:00  Celoštátna 
súťažná prehliadka choreografi í folklórnych 
kolektívov. 

 PONDELOK 13. 11. 2017 
 VIACBOJ VŠESTRANNOSTI ZÁKLADNÝCH 

ŠKÔL  mestská plaváreň  11:45 

 UTOROK 14. 11. 2017 
 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ- NAŠE MANŽEL-

STVO  Nám. osloboditeľov, Župný dom
 10:00 - 18:00  Zoznámenie s činnosťou 

Centra pre rodinu a vzťahy. 

 PREMIETANIE FILMU ZAPOMENUTÝ FOTO-
GRAF AHASVER  Galéria Kolomana Sokola

 18:30  Zapomenutý fotograf Ahasver, r. 
Otto Olejár, 2000 

 VIACBOJ VŠESTRANNOSTI MATERSKÝCH 
ŠKÔL  Centrum voľného času Nábr.Dr.Aure-
la Stodolu 1932/47  9:00 

 STREDA 15. 11. 2017 
 SĽUK - GENEZIS  Dom kultúry, veľká 

sála  19:00  prízemie 20 €, balkón 18 € 
 Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) 

prichádza na scénu s projektom „GENEZIS“. 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ V ŠACHU
 Centrum voľného času Nábr.Dr.Aurela 

Stodolu 1932/47  9:00 

 ŠTVRTOK 16. 11. 2017 
 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ STREDNÝCH 

ŠKÔL V STOLNOM TENISE CHLAPCOV  telo-
cvičňa Gymnázium M. M. Hodžu  9:00

 PIATOK 17. 11. 2017 

 DÁVID DEMJANOVIČ - VERNISÁŽ VÝSTAVY
 Diera do sveta  19:00  Vernisáž výstavy 

mladého slovenského výtvarníka Dávida Dem-
janoviča 

 HOKEJ MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:HC 
KOŠICE  ZIMNÝ ŠTADIÓN LIPT.MIKULÁŠ

 17:00 4€ / 2€  Majstrovský zápas najvyššej 
hokejovej súťaže SR TIPSPORT LIGY. 

 SOBOTA 18. 11. 2017 

 MINCE VO FONTÁNE  Kaviareň Pianko

18:00  3 €, pred koncertom 5€  Mince 
vo fontáne a hosť večera z Kremnice Virvar.

 UTOROK 21. 11. 2017 

FRANTIŠEK A VOJTA NEDVĚDOVCI & BAND
 Route 66  20:30  15€  Koncert otca 

so synom. 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ STREDNÝCH 
ŠKÔL VO FUTSALE CHLAPCOV  telocvičňa 
Strednej zdravotnej školy  9:00 

 UTOROK 21. 11. 2017 | SOBOTA 25. 11. 2017 

 PAN- FESTIVAL PANTOMÍMY  Dom 
Kultúry a SZUŠ  9:00  XXIV. PAN 2017 a III. 
PAN ART 

 ŠTVRTOK 23. 11. 2017 

 HOKEJ MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:HK 
ORANGE 20  ZIMNÝ ŠTADIÓN LIPT.MIKU-
LÁŠ  17:00  4€ / 2€  Majstrovský zápas 
najvyššej hokejovej súťaže SR TIPSPORT LIGY. 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLADNÝCH 
ŠKÔL V STOLNOM TENISE  telocvičňa Gym-
názium M. M. Hodžu  9:00 

 PIATOK 24. 11. 2017 

 HOKEJ MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:HKM 
ZVOLEN  ZIMNÝ ŠTADIÓN LIPT.MIKULÁŠ

 17:00  4€ / 2€  Majstrovský zápas naj-
vyššej hokejovej súťaže SR TIPSPORT LIGY. 

 KONCERT FIORDMOSS  Diera do sveta
 19:00  5€  Príďte si vychutnať čes-

ko-nórsky elektro-indie Fiordmoss. 

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

 SOBOTA 25. 11. 2017 

 DIAMOND FIGHT NIGHT IV.  Liptov Aréna 
Tatralandia  19:00  predpredaj 13€, na 
mieste 17€, VIP stôl pre 5 osôb 290€  Slo-
vensko vs. Európa 

 POHÁR CENTIER VOĽNÉHO ČASU V MO-
DERNEJ GYMNASTIKE  sokolovňa  9:00 

 NEDEĽA 26. 11. 2017 

 1. ADVENTNÝ KONCERT  Liptovská galé-
ria P. M. Bohúňa  16:00  Čas adventný - 
Andrea Bučko-spev/klavír, Mária Kmeťová-harfa 
a Pavol Bereza-gitara. 

 ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - NEOBYČAJNÝ 
PRÍBEH OBUVNÍKA JAKUBA  Klubová sála 
DK  16:00  2€ / 2€

 UTOROK 28. 11. 2017 

HORÚCA SPRCHA  Dom kultúry  18:00 
 15€, ZŤP- vozík 5€  Komédia o partner-

ských vzťahoch.

KALENDÁR PODUJATÍ

NOVEMBER
2017
www.m i ku l a s . s k

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

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

 
 MANŽEL A MANŽELKA  

(Taliansky fi lm od 12 rokov, 100 min.)
Ut. 31. 10.  18.00  4 € | St. 1.11.  20.00  4 €  Ta-
lianska komédia o manželskom páre, ktorý sa ocitá 
v kríze a zdá sa, že rozvod je na spadnutie.

 VÁBENIE VÝŠOK  
(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 105 min.)
Ut. 31.10.  20.00  3,50 € | St. 1.11.  18.00  3,50 € 

 Dokumentárny fi lm Pavla Barabáša mapuje vývoj 
slovenského himalájskeho dobrodružstva od jeho 
počiatkov až po prelomové udalosti na Mount 
Evereste.

 VŠETKO NAJHORŠIE  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 96 min.)
Pi. 3. 11.  18.00  4 € | So. 4. 11.  20.00  4 €  Všetko 
najhoršie si pohráva s časovými paradoxami a ne-
šťastnou hrdinkou, ktorá by sa pokojne rozkrájala, 
len aby  ráno po prebudení uvidela iný dátum.

 THOR: RAGNAROK  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 130 min.)
Pi. 3. 11.  20.00  5 € | So. 4. 11.  17.45  5 € | Ne. 5. 
11.  20.00  5 € | Po. 6. 11.  17.45  5 €  Thor je bez 
svojho mocného kladiva nútený pustiť sa do prete-
kov s časom, aby sa vrátil včas do Asgardu a zastavil 
Ragnarok – skazu svojho domova...

 PRÍŠERÁKOVCI  
(Nemecko - GB, od 7 rokov, 96 min. Slovenský 
dabing) So. 4. 11.  16.00  4 € | Ne. 5. 11.  18.00  4 € 
| Ne. 12. 11.  18.00  4 €  Wishbonovci nie sú práve 
šťastná rodinka. Mamu Emmu si totiž vyhliadol 
gróf Dracula. A tak je cesta za šťastím plná úskalí 
a ostrých špicatých zubov.

 HAPPY END  
(Franc.- Nem.-Rakúsko, od 15 rokov, 107 min.)
Po. 6.11.  20.00  3,50 €  Film o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti 
ako takej.  O tom, že už nevnímame jeden druhého 
a stávame sa voči sebe slepými.

 ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR  
(Český fi lm, od 12 rokov, 120 min.)
Ut. 7.11.  17.45  3 €  Druhá kapitola rodinnej 
kroniky Záhradníctvo sa odohráva v rokoch 1947-
1953. 

 MEČIAR (SR - ČR, od 15 rokov, 89 min.)
Ut. 7. 11.  20.00  3 € | Pi. 10. 11.  20.00  3 € | Po. 
13. 11.  18.00  3 €  Film Mečiar vznikol po takmer 
25 rokoch od vzniku samostatnej Slovenskej repub-
liky. Očakávaná novinka mladej režisérky Terezy 
Nvotovej.

 VRAŽDA V ORIENT EXPRESSE  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 110 min.)
Št. 9. 11.  20.00  4 €  | So. 11. 11.  20.00  4 € | Pi. 
10. 11.  18.00  4 €  To, čo začína ako luxusná jazda 
vlakom z Istanbulu do Londýna, sa premení na 
jeden z najzáhadnejších detektívnych príbehov, 
aký bol kedy vyrozprávaný...

 ALIBI NA MIERU  
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Ne. 12. 11.  20.00  3 € | Ut. 14. 11.  18.00  3 € 

 Bláznivá komédia prináša do kín to najlepšie, čo 
francúzske komédie kedy divákom ponúkli.

 SUBURBICON: TEMNÉ PREDMESTIE  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 104 min.)
Po. 13. 11.  20.00  3,30 € | Ut. 14.11.  20.00  4 € 

 Matt Damon a Julianne Moore v čiernej kriminál-
nej komédii o jednej navonok dokonalej rodinke 
žijúcej v zdanlivo idylickom mestečku.

 NA MLIEČNEJ CESTE  
(Srbsko - GB - USA, od 15 rokov, 125 min.)
Št. 16.11.  17.45  3 €  Emir Kusturica sa po dlhých 
rokoch vracia po boku Monicy Bellucci v hlučnej 
a divokej komédii s prvkami modernej rozprávky. 

 ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK  
(Český fi lm, od 12 rokov, 111 min.)
Št. 16. 11.  20.00  4 € | Pi. 17. 11.  18.00  4 € | 
Po. 20. 11.  20.00  3,30 € | Ut. 21. 11.  18.00  4 € 

 NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vy-
kresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a povojnovou generáciou.

 JUSTICE LEAGUE  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 120 min.)
Pi. 17. 11.  20.00  5 € | So. 18. 11.  20.00  5 € | 
Ne. 20. 11.  20.00  5 € | Po. 20. 11.  17.45  5 € 

 Tím DC komiksových superhrdinov musí spojiť 
sily a čeliť novej hrozbe. No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským 
útokom.

 SPIEVANKOVO: KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA  
(Slovenský fi lm, MP, 90 min.)
So. 18. 11.  16.00  3,50 € | Ne. 19.11.  16.00  3,50 € 

 Obľúbené hudobné príbehy pre deti sa vracajú 
na plátna kín!

 EARTH: DEŇ NA ZÁZRAČNEJ PLANÉTE  
(Britský fi lm, od 7 rokov, 95 min., Český dabing)
So. 18. 11.  18.00  4 € | Ne. 19.11.  18.00  4 €  Po-
čas jediného dňa, budete putovať spolu so slnkom, 
od najvyšších hôr k tým najvzdialenejším ostrovom, 
z exotickej džungle až do labyrintov veľkomiest. 

 ŠTVOREC  
(Švéd.-Dánsko-Franc. - Nem., od 15 rokov, 142 min.) 
Ut. 21.11.  20.00  3,50 €  Ruben Östlund vo svojej 
tragikomédii skúma jeden egoistický charakter 
i povýšené pokrytectvo súčasných západných 
spoločností

 MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 116 min.)
So. 25. 11.  20.00  4 € | Ut. 28. 11.  20.00  4 € | St. 
29. 11.  18.00  4 €  Pokračovanie super-úspešnej 
letnej komédie Matky rebelky. Tentokrát si musia 
poradiť s ich vlastnými matkami, ktoré ich na 
sviatky prišli navštíviť.

 SPIEVANKOVO: KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA  
(Slovenský fi lm, MP, 90 min.)
Ne. 26. 11.  18.00  3,50 € | Po. 27.11.  18.00  
3,50 €  Obľúbené hudobné príbehy pre deti sa 
vracajú na plátna kín!

 WIND RIVER (Americký fi lm, od 15 r., 82 min.)  
Ne. 26. 11.  20.00  4 € | Po. 27.11.  20.00  4 €
Mrazivý krimithriller o pátraní po vrahovi mladej 
ženy v uzavretej indiánskej rezervácii Wind River je 
považovaný za jeden z najlepších fi lmov roka.

 VÁBENIE VÝŠOK  
(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 105 min.)
St. 29. 11.  20.00  3,00 € | Št. 30. 11.  18.00  3,00 € 

 Dokumentárny fi lm Pavla Barabáša mapuje vývoj 
slovenského himalájskeho dobrodružstva od jeho 
počiatkov až po prelomové udalosti na Mount 
Evereste.

 FANTASTICKÁ ŽENA  
(Čile - Nem.-Špan. - USA, od 15 rokov, 104 min.) 
Št. 30.11.  20.00  3,50 €  Film Sebastiána Lelia 
je originálnym nadžánrovým pokusom vzdorovať 
spoločenským stereotypom emancipačným príbe-
hom, s vynikajúcim hudobným výkonom herečky 
Daniely Vega.

 
 ŠPINA - fi lmový klub seniorov  

So. 4.11.  14.30  2 €  dráma SR/ČR - 2017 - (15) 
- 88 minút - FOR Titulky/dabing: originálna verzia 
- slovensky 

 ANJEL SKAZY  
So. 18.11.  18.55  12€  Priamy prenos z Met-
ropolitnej opery v New Yorku cca 147 minút 
(1 prestávka)

 AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM  
- fi lmový klub seniorov
Pi. 24.11.  14:30  2€  komédia USA - 2017 - (12) - 
116 minút - BON Titulky/dabing: české titulky 

 SKROTENIE ZLEJ ŽENY  
Ne. 26.11.  15:45  11 €  Záznam prenosu z Veľké-
ho divadla v Moskve 125 minút

 24.08.2017 | 19.11.2017  
KONTEXTY-VZŤAHY-SÚVISLOSTI
Rumansky Art Centre | Ut - Pi: 13:00 - 17:00  1,50 € 
/ 1 € | Výstava autorov: Rastislav Biarinec, Marta Boše-
lová, Ján Kudlička, Pavol Rusko, Ján Hrnčiarik 

 20.09.2017 | 31.12.2017  
SVET DETÍ 
Múzeum Janka Kráľa | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 
10:00 - 17:00 |  Svet detí v 1. polovici 20. storočia – 
svet nevinnosti, bezstarostnosti, ale aj neustáleho 
učenia sa.

 11.10.2017 | 02.12.2017  
PAVOL HUDEC- AHASVER, STRATENÝ PÚTNIK
Galéria Kolomana Sokola | Ut-Pi: 10:00-17:00  2 €
Výstava PAVOL HUDEC- AHASVER, STRATENÝ PÚTNIK 

 18.10.2017 | 07.01.2018  
MAREK JAROTTA, O 5 12
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut- So: 10:00 - 
17:00  2 € | Autorská výstava.

 18.10.2017 | 07.01.2018  
MARTIN BENKA - ČLOVEK A KRAJINA
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut-So: 10:00 - 
17:00  4 € | Výstava Martina Benku 

 09.11.2017 | 01.12.2017  
BUDAPEŠŤ, VIEDEŇ, BRATISLAVA
Klubovňa LKS | Po - Pi: 8:00 - 15:00  0,50 € / 0,20 € | 
Autorská výstava troch fotografov zachytávajúca život 
v troch veľkomestách.

 01.11.2017 | 30.11.2017  
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad, po,st: 
15:00 - 17:45, ut,št: 9:30 - 12:15) 5€ mesačne | 
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov 
s lektorom Mgr.art. R. Močiliakom.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE
19. STOROČIA  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut-So 10:00-
17:00  1 €  / 0,50 € | Obrazy a sochy umelcov z 
obdobia romantizmu a realizmu 

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE
20. STOROČIA  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut-So 10:00-
17:00  1 € /  0,50 € | 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 € /  0,50 € | Slovenské umenie 15. - 18. 
storočia - gotika, renesancia, barok. 

 KOLOMAN SOKOL  
Galéria Kolomana Sokola | Ut-So 10:00 - 17:00 

 1 € /  0,50 € | Diela významného slovenského 
grafi ka a maliara, ktorý sa narodil v Lipt. Mikuláši.

 JÁNOŠÍKOVA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodite-
ľov 31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17:00 
| Jedinečná expozícia približuje druhý deň súdu 
s legendárnym zbojníkom Jurom Jánošíkom. 

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

 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 SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Po-Pi 8:00 - 16:00  1 €  / 
0,50 € | Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžo-
vej fary približuje obdobie 40. rokov 19. stor. 

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | mimo sezóny možnosť objednať 
vstup vopred v Múzeu Janka Kráľa  2€ / 1 € | 
Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približuje 
dejiny mikulášskej židovskej komunity.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi: 
8:00-16:00, So-Ne: ohlásené skupiny  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: ohlásené skupiny  0,20 € /  
0,10 € | Expozícia venovaná významnej bylinkárke, 
ľudovej liečiteľke známej nielen na Slovensku.

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva | Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvorené, So-Ne: 
9:00 -11:00 na objednávku (3 dni vopred min. 
25 osôb) posledný vstup hodinu pred zatvore-
ním  6 € / 2,50 € | Jediné špecializované múzeum 
svojho druhu na Slovensku.
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk


