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ZADARMO

PF 2020
Sánkovačka pri Areáli vodného slalomu na Nábreží je populárna medzi rodinami s deťmi.
Naše mesto však ponúka aj mnoho ďalších lokalít na sánkovanie, v obľube sú zasnežené lúky na svahoch Hája Nicovô a sane radi ľudia
ťahajú aj z druhej strany výšiny, ku vleku na Podbrezinách. Medzi najväčším sídliskom a Stošicami je tiež priestor na bobovačku,
viac o zimnom vyžití v Liptovskom Mikuláši sa dočítate na strane 2.

SPRAVODAJSTVO

Doprajte si zimné vyžitie v našom meste

I/2019/08/01Podchod
Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Korčuľovanie na mobilnej ľadovej ploche, bežkovanie po stope na cyklochodníku či lyžovačka v Iľanove - možnosti
zimného športového vyžitia, ktoré ponúka mikulášska radnica, sú rozmanité.
Zamestnanci mesta ich pre Mikulášanov pripravujú v čase uzávierky nášho
mesačníka (druhá polovica decembra),
keď ešte poveternostné podmienky nie
sú ideálne. My však veríme, že v čase,
keď náš článok o zimnom vyžití v našom meste čítate, snehovej pokrývky je
dostatok a podmienky pre šport sú už
vhodné.
Klzisko na Podbrezinách
Rovnako, ako v minulosti, aj túto zimu otvára radnica mobilnú ľadovú plochu, ktorá sa
nachádza na najväčšom mikulášskom sídlisku
v areáli tamojšieho fitnes centra. (Pozn. v čase
uzávierky nám nebol známy presný termín
otvorenia tohto športoviska, keďže plusové
teploty majú zvýšené nároky na chladenie.)
Korčuľovať tu môžete za symbolickú cenu
jedno euro. „Cestu za korčuľovaním si na na-
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šej ploche nachádza veľa detí a mnohé z nich
robia svoje prvé kroky na korčuliach práve na
tomto klzisku, preto je dôležité ľuďom túto
možnosť každoročne poskytnúť. Táto plocha
je totiž najbezpečnejšia forma korčuľovania,
predsa len, na ľade v prírode nikdy nemáte
istotu, čo sa pod vami nachádza,“ povedal primátor Ján Blcháč, ktorý pripomenul, že plocha by v prípade dobrých poveternostných
podmienok mala byť Mikulášanom k dispozícii do konca februára.
Zapožičajte si korčule
Prísť si zakorčuľovať môžu aj ľudia, ktorí
korčule nevlastnia. „V požičovni si vyberú svoju veľkosť a za 50 centov si ich môžu požičať.
Lístok na klzisko si zákazníci zakúpia za euro
na recepcii priľahlého fitnes centra. Je to cena
za jednorázový, časovo neobmedzený vstup,“
vysvetlil Tibor Molnár z Verejnoprospešných
služieb mesta, ktoré majú na starosti prevádzku mobilnej ľadovej plochy. Odpratávajú napadaný sneh, ktorý vzniká v dôsledku korčuľovania a upravujú nerovnosti na ľade.
Prípadní záujemcovia o korčuľovanie si

môžu prenajať aj celú ľadovú plochu s rozmermi 48 x 24 metrov. Objednávky a bližšie
informácie poskytnú na telefónnom čísle:
044/55 34 158.
Stopa na cyklochodníku
K zimnému vyžitiu v našom meste bezpochyby patrí aj bežkovanie. Aj to je na našom cyklochodníku možné len v prípade
dostatočného množstva snehu. „Úpravu
cyklochodníka na trať pre bežkárov sme objednali u Združenia športových klubov Jasná. Cyklochodníku tak prikladáme rozmer
multifunkčného využitia počas celého roka.
Samozrejme, že stopa vzniká až vtedy, keď sú
na to snehové podmienky,“ uviedol Gabriel
Lengyel z mikulášskeho mestského úradu. Už
tradične býva bežecká stopa robená na telese
cyklochodníka popri Váhu od mosta ponad
Smrečianku až po starú lodenicu. Využívajú
ju desiatky nadšencov bežeckého lyžovania,
preto radnica vyzýva k ohľaduplnosti, aby stopu ostatní obyvatelia neničili pešou chôdzou.
Vlek v Iľanove
Zjazdové lyžovanie zabezpečuje mesto
Liptovský Mikuláš na iľanovskom vleku. Po
ostatné roky mohli obyvatelia Mikuláša brázdiť stredne náročný svah v horskom prostredí
zadarmo, tento rok je však cena lyžiarskeho
lístka otázna, keďže poslanci nerokovali o rozpočte mesta, z ktorého sa poskytujú aj dotácie na šport. Vzhľadom na to, že mesto nemá
rozpočet pre rok 2020 a funguje v rozpočtovom provizóriu(viac sa dočítate na strane 4),
za použitie vleku v Iľanove si budú zrejme
musieť Mikulášania platiť. V Iľanove je k dispozícii vlek a zjazdovka s dĺžkou 350 metrov
či umelé osvetlenie, zasnežovanie a spustenie
lyžovačky tiež závisí od poveternostných podmienok.
-red-
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Jazdia ďalšie nové autobusy,
niektoré zastávky budú na znamenie

V polovici decembra boli do prevádzky v
MAD Liptovský Mikuláš nasadené tri nové
autobusy s veľkou kapacitou 89 miest. Doplnil sa tak vozidlový park s ôsmimi novými
stredne veľkými vozidlami z leta tohto roku.
Mesto tým zavŕšilo modernizáciu cestovania autobusovou dopravou.
Nové autobusy majú bezbariérové vstupy,
sú plne klimatizované, vybavené informačnými technológiami a sú maximálne ekologické. Cestujúcim a vodičom poskytujú
vysoký štandard bezpečnosti a pohodlia pri
preprave.
Pribudlo 15 zastávok na znamenie
Od 15. decembra sa zmenili aj niektoré autobusové zastávky zo stálych na zastávky na
znamenie. To znamená, že na týchto zastávkach budú autobusy zastavovať v prípade,

že bude niekto vystupovať alebo nastupovať. Ak chce cestujúci nastúpiť na zastávke
na znamenie, musí viditeľne stáť v priestore
zastávky. V prípade vystúpenia cestujúci
vodičovi signalizuje úmysel stlačením červeného tlačidla STOP, ktoré sa nachádza v
autobusoch na madlách, prípadne aj pri vyhradených sedadlách. „Taktiež môže použiť
zelené tlačidlo s piktogramom ruky na dverách. Cieľom tohto opatrenia je zrýchlenie
dopravy,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z oddelenia dopravy na mestskom úrade.
Zoznam zastávok na znamenie
Alexyho - Cestné stavby; Borbisova - bytovky; Borbisova - Vrbický cintorín; Kollárova Geodézia; Nová - Lidl; Priemyselná - Deltech;
Priemyselná - Vrbický cintorín; Nábrežie - Vrbická; Podtatranského - bytovky; Podtatran-

ského - záhradné mesto; Rumanova - úrad
práce; Čsl. brigády – základná škola; Zápotockého; Nálepkova - VPS; Ploštínska cesta.
Z auta do busu
Obnova vozidlového parku a reforma cestovných poriadkov sú kroky, ktoré prispejú
ku skvalitneniu MAD. Vďaka nej by sa mala
zvýšiť konkurencieschopnosť voči osobnej
automobilovej doprave, ktorá je v meste
zdrojom rôznych problémov, ako sú dopravné zápchy či problémy s parkovaním.
„V mestskej doprave pripravujeme aj ďalšie inovatívne kroky. Čísla prepravených
osôb sú pozitívne, preto veríme, že obyvatelia mesta postupne zmenia svoje návyky
a prejdú z drahej a neekologickej osobnej
dopravy k lacnejšej a ekologickejšej hromadnej doprave,“ povedal Gabriel Lengyel.
-js-

Na Novoročnom koncerte
udelia Cenu mesta
Celkovo sedem osobností z Liptovského Mikuláša, ktoré prispeli k rozvoju mesta v rôznych oblastiach, bude ohodnotených Cenou mesta Liptovský Mikuláš.
Návrh na ocenenie odobrili poslanci mestského parlamentu na decembrovom zasadnutí.
Cenu mesta udelia Pavlovi Bobákovi za prínos v oblasti architektúry, stavebníctva a verejného života. Za prínos v kultúrnej, spoločenskej
a výchovnej oblasti udelia cenu Jozefovi Daníkovi, Jozefovi Oškovi a Jánovi Tomčíkovi. Za prínos v telovýchovnom lekárstve dostane cenu Juraj
Sýkora. Za dlhodobé aktívne pôsobenie v zdravotníctve, dobrovoľníctve
a verejnom živote získa ocenenie Marta Voštináková. In memoriam udelili cenu Zoltánovi Reiterovi za jeho príspevok na poli kultúry a duchovného rozvoja mesta.
Návrhy na ocenenia zaslali obyvatelia Liptovského Mikuláša na základe výzvy radnice. Po posúdení doručených návrhov udelí primátor Cenu
primátora aj Viliamovi Dolníkovi, Jozefovi Kršákovi a Ľudevítovi Dušanovi Žuffovi. Ocenenia odovzdajú nominovaným slávnostným spôsobom
na Novoročnom koncerte 5. januára 2020.
Počas roka 2019 udelili priebežne Cenu mesta kolektívu Folklórneho
súboru Ďumbier, Cenu primátora Petre Vlhovej, Matúšovi Sukeľovi, Jakubovi Grigarovi a Michalovi Barbierovi za výborné športové výsledky
a za šírenie dobrého mena mesta. Primátor v rovnakom duchu ocenil aj
kolektív Old Boys z Liptovskej Ondrašovej.
-red-
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SPRAVODAJST VO

Poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí
poslanci odmietli rokovať o rozpočte na rok 2020.

NOVÝ ROK ZAČÍNAME V ROZPOČTOVOM PROVIZÓRIU
O rozpočte na rok 2020 poslanci ani nerokovali, vyradili ho z programu rokovania.
Liptovskomikulášski mestskí poslanci na
poslednom tohtoročnom plánovanom zasadnutí nerokovali o rozpočte mesta na rok
2020. Vypustili ho z programu. Návrh na jeho
vypustenie vo štvrtok 12. decembra predložil
predseda poslaneckého klubu Nový Mikuláš
(SaS, OĽaNO, KDH, Nova, Šanca) Vincent Kultan. Zahlasovali zaň všetci poslanci z tohto
klubu spolu s poslancami z klubu Skutočne
nezávislí poslanci. Ani jeden z týchto zástupcov ľudí v mestskom parlamente, ktorí odmietli rozpočet prerokovať, sa nezúčastnil na

pripomienkovaní tohto dokumentu a nezaslal jeho tvorcom žiadnu námietku voči rozpočtu. Mesto opäť začne nový rok v rozpočtovom provizóriu tak, ako to bolo aj začiatkom
roku 2019.

Žiadnu z týchto naplánovaných a pripravených rekonštrukcií nemôže mesto bez rozpočtu začať robiť. Že je to naozaj potrebné
dokazuje fotodokumentácia, ktorú Vám poskytujeme na strane 6.

Mali sa robiť cesty aj cintoríny
Radnica mala budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 33 miliónov eur. Plánovala
pracovať najmä na rozvoji infraštruktúry,
modernizácii ciest, cintorínov a verejných
priestranstiev. Najviac peňazí z mestskej
kasy malo ísť do školstva. Pokračovať sa malo
v komplexnej rekonštrukcii mestských komunikácií, plánovali sa robiť nasledujúce akcie:

Nebudú dotácie, eurofondy ani charita
Tí istí poslanci mali na rozpočet rozdielny
názor už minulý rok. Kým ho schválili, museli
sa stretnúť päťkrát. Mesto tak aj do roku 2019
vstupovalo v provizóriu, ktoré trvalo 42 dní.
V rozpočtovom provizóriu nebude môcť
magistrát poskytovať dotácie športovým
klubom, kultúrnym organizáciám ani charite.
Nebude môcť čerpať financie z eurofondov
a v jednom mesiaci môže mesto financovať
len výdavky do výšky jednej dvanástiny rozpočtu predchádzajúceho roka.

AKCIE, KTORÉ SÚ PRIPRAVENÉ A ČAKAJÚ NA SCHVÁLENIE V ROZPOČTE PRE ROK 2020

• chodník popri Váhu od
križovatky Jánošík po privádzač
• chodník pri ceste III. triedy
na Podbrezinách
• chodník na ul. 1. mája
v Starom meste
• rekonštrukcia ulice
Lesnícka v Palúdzke
• parkovacie plochy na
Podbrezinách ul. Hradišská
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• odstavné plochy na Nábreží
ul. Borbisova
• II. etapa modernizácie
parku pred Kultúrnym domom
Iľanovo
• II. etapa rekonštrukcie
ulice Majerská
• odstavné plochy na ulici Vrlíkova
• rekonštrukcia ulice Štefánikova

Poslanci, ktorí rozhodli o vyradení rozpočtu z rokovania:
Jaroslav Barok, Peter Cibák, Anna Dvorščáková, Vincent Kultan, Michal Luníček, Ľubomír Raši, Jozef Repaský, Ján Smieško, Alžbeta
Smiešna, Ľubica Staroňová, Táňa Šufliarská,
Jozef Bobák, Lucia Cukerová, Jaroslav Čefo.
Za rokovanie o rozpočte boli poslanci:
Miroslav Boďa, Soňa Čupková, Marek Nemec, Miroslav Neset, Rudolf Urbanovič, Marta
Voštináková, Andrea Žideková, Matej Géci,
Marta Jančušová, Michal Paška, Ľuboš Trizna.

ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM

Odmietli rokovať aj
o úvere na skládku
Z rokovania decembrového mestského
zastupiteľstva poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci hlasovaním
stiahli aj ďalší dôležitý bod, ktorý sa týkal
opätovného zakrytia pretekajúcej skládky vo
Veternej Porube. Išlo o návrh na schválenie
podmienok úveru a financujúcej banky na
realizáciu tejto stavby. Poslanci stiahli materiál aj napriek tomu, že Slovenská inšpekcia
životného prostredia rozhodla o vykonaní
rekultivácie skládky a vydala stavebné povolenie, podľa ktorého musí byť do decembra
2021 skládka opätovne uzatvorená. Navyše, poslanci ešte v októbri na zastupiteľstve
konštatovali, že mesto má v pláne financovať
prekrytie skládky z úveru.
„Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov alebo nevykoná jej rekultiváciu v stanovenej lehote, Inšpekcia životného prostredia je oprávnená uložiť mu pokutu vo výške
od 150 000 eur do 1 000 000 eur. Nové uzatvorenie a rekultivácia bola Inšpekciou životného
prostredia nariadená z dôvodu, že prvé uza-

Z rozpočtu
žije aj hokej
V období rozpočtového provizória nemôže mesto poskytovať žiadne dotácie. Z tých
žije aj mikulášsky hokej. Klub MHK 32, a. s.
je stopercentne mestský a v rozpočtovom

tvorenie a rekultivácia boli vykonané v rozpore s projektom stavby a požiadavkami právnych predpisov,“ informovala Brigita Pokorná
zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
Predpokladaná výška investičných nákladov na znovu uzatvorenie skládky je 1,6
miliónov eur. Mesto na túto investíciu v kase
prostriedky nemá, bude potrebovať úver.

Zo skládky zaznamenali pracovníci Verejnoprospešných služieb od februára 2017 viaceré priesaky a únik do prítoku Smrečianky.
Mesto v tejto súvislosti každoročne vynakladá
aj financie na odvedenie odpadových vôd zo
skládky, len za ostatných päť rokov šlo o čiastku 270 tisíc eur.

„Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov v stanovenej lehote, inšpekcia je oprávnená
uložiť mu pokutu vo výške od 150 000 eur do 1 000 000 eur. Nové uzatvorenie a rekultivácia bola
nariadená z dôvodu, že prvé uzatvorenie a rekultivácia boli vykonané v rozpore s projektom stavby
a požiadavkami právnych predpisov.“ Brigita Pokorná, SIŽP.

provizóriu nie je možné zabezpečiť ani jeho
financovanie.
Počas našej uzávierky zasadala dozorná
rada klubu, ktorá na základe tejto krízovej
finančnej situácie poverila predstavenstvo
klubu vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na
odstúpenie Tipsportligovej licencie. Výsledok

súťaže nám v čase uzávierky mesačníka ešte
nebol známy. Isté však je, že hokej v Liptovskom Mikuláši je potrebné odpolitizovať, aby
nebol závislý na rozhodnutiach v zastupiteľstve, bol vzorom pre mládež a robil radosť
ľuďom aj samotným hráčom.
-red-

Klub MHK 32, a. s. je stopercentne mestský a v rozpočtovom provizóriu nie je možné
zabezpečiť ani jeho financovanie, ani dotácie pre ďalšie športové kluby, kultúrne
inštitúcie či charitu.
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ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM

Komunikácie pripravené na rekonštrukciu, ktoré majú byť realizované v roku 2020. Bez rozpočtu ich však mesto
nemôže opraviť. Poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci rokovanie o rozpočte na návrh
Vincenta Kultana odmietli. Avizovali tiež nesúhlas s financovaním týchto ciest a chodníkov.
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Chodník pri ceste III. triedy na Podbrezinách.
Plánovaná rekonštrukcia za 145 000 eur. Pripravená, čaká na schválenie v rozpočte.

Chodník popri Váhu od križovatky Jánošík po
privádzač. Plánovaná rekonštrukcia za 40 000
eur. Pripravená, čaká na schválenie v rozpočte.

Chodník na ulici 1. mája. Plánovaná rekonštrukcia za 200 000 eur. Pripravená, čaká na schválenie v rozpočte.

Ulica Majerská. Plánovaná rekonštrukcia za
595 000 eur. Pripravená, čaká na schválenie
v rozpočte.

Chodník aj cesta na ulici Štefánikova. Plánovaná rekonštrukcia za 341 000 eur. Pripravená,
čaká na schválenie v rozpočte.

Odstavné plochy na ulici Borbisova. Plánovaná
investícia za 309 000 eur. Pripravená, čaká na
schválenie v rozpočte.

I/2019/08/04Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Darovali krv už 80-krát

Schopnosť konať dobro bez nároku na
odmenu, ale aj skromnosť a radosť, ktorú prinášajú. Tieto atribúty zdobia dobrovoľných
darcov krvi.
Darcov na pôde mestského úradu slávnostne ocenili predstavitelia Územného
spolku Liptov Slovenského červeného kríža,
mikulášskej nemocnice či primátori Hrádku
a Liptovského Mikuláša. Odovzdávanie Jan-

Buďte v obraze
V minulosti informoval o všetkých udalostiach, úspechoch, opravách či poruchách obyvateľov miest či obcí rozhlas. Dnes tento priestor vytvára pre
Mikulášanov mobilná aplikácia SOM Liptovský Mikuláš (Správy o meste – SOM),
ktorá posiela tie najaktuálnejšie správy
na telefóny ľudí v reálnom čase.
Aktuálne informácie o dianí v meste získa
každý, kto si do svojho mobilu stiahne aplikáciu SOM Liptovský Mikuláš. „Snažili sme
sa dosiahnuť, aby mali Mikulášania na jednom mieste informácie z webovej stránky,
dôležité SMS správy z mesta alebo mestské
noviny, aby boli v prípade potreby informovaní čo najskôr o rôznych odstávkach,
rozkopávkach a podobne,“ priblížil primátor Ján Blcháč význam novej mestskej mobilnej aplikácie, ktorú daroval obyvateľom
ako darček pod stromček.

ského plakiet sa uskutočnilo v tomto roku jediný raz. Z Liptovského Mikuláša a jeho mestských častí bolo ocenených 82 ľudí, z nich
35 získalo bronzovú (10 odberov krvi), 31
striebornú (20 odberov) a 13 zlatú Janského
plaketu (ženy 30 a muži 40 odberov). Do exkluzívneho „klubu“ Mikulášanov s najvyšším
počtom darovaní sa s diamantovou plaketou
zaradili Ľubomír Pepich či Milan Moravík (80

darovaní). A neutíchajúci potlesk si vyslúžila
Jarmila Kucharičová, ktorá prekonala métu 80
odberov, za čo jej patrí Kňazovického plaketa.
Zlatú medailu z okresného mesta získali:
Vladimír Blahut, Ján Lupták, Ján Kello, Tibor
Klamár, Monika Maliňáková, Vladimír Tekel,
Miroslav Kubo, Katarína Koreňová, Jozef Červeň, Tatiana Fiačanová, Peter Jochovič, František Glončák, Miroslav Šebo.
-js-

Na mieru
Na prispôsobení aplikácie mikulášskemu
komunikačnému prostrediu sa podieľal zástupca primátora Ľuboš Trizna, ktorý spolu
s dodávateľom ohýbal možnosti aplikácie podľa potrieb. „Takto sa nám podarilo
vytvoriť moduly šité na mieru priamo pre
naše mesto, v mobile si na jednom mieste
nájdete okrem aktualít, oznamov a podujatí
aj verejnú dopravu, možnosti parkovania na
mestských parkoviskách a môžete si zvoliť
v nastaveniach, z ktorej mestskej časti chcete aktuality dostávať,“ priblížil Ľuboš Trizna.
Zadarmo
Aplikácia je k dispozícii pre všetky mobilné
telefóny s operačným systémom Android
a taktiež pre zariadenia Apple. Stačí si ju
vyhľadať v Google Play a Apple Store pod
názvom SOM Liptovský Mikuláš (od spoločnosti Perry Soft) a pohodlne si ju stiahnuť
do mobilného zariadenia.
-vč-

Historické unikáty sprístupnia vo vzácnej knižnici
Na pôde mesta na jar pribudne vzácna historická knižnica. Čitatelia v nej nájdu približne
1500 knižných muzeálií, napríklad rukopisy
evanjelického kňaza Matúša Blaha z 18. storočia. V mnohých výtlačkoch sa nachádzajú aj
podpisy významných slovenských dejateľov,
medzi nimi aj Hurbana či Hodžu.
Knižnicu umiestni mestské múzeum do

pracovne v starej evanjelickej fare. Chceli by
ju otvoriť symbolicky v marci, mesiaci knihy.
„Vzhľadom na to, že v nej bude mimoriadne
vzácny obsah, prevádzka expozície bude mať
špeciálny režim. Návštevníkom bude prístupná vždy len v prítomnosti zamestnanca múzea, ktorý im tiež môže expozíciu bližšie predstaviť,“ konštatoval riaditeľ mestského Múzea

Janka Kráľa Jaroslav Hric.
Knižný fond je majetkom evanjelickej cirkvi
a na základe vzájomnej dohody ho bude
spravovať mestské múzeum. „Chceme tieto
historické unikáty ukázať čo najširšej verejnosti a bádateľom, aby nezostali zabudnuté
v depozitároch,“ priblížil dôvod, prečo sa rozhodli knižnicu sprístupniť verejnosti.
-js-
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Mikulášania sa v decembri rozdávali:
pomohli miestnym rodinám v núdzi
December bol v našom meste prejavom ľudskosti Mikulášanov, ktorí pri každej možnej príležitosti potvrdili veľkosť svojej solidarity a empatie. Do vecnej zbierky pre ľudí a rodiny v núdzi, ktorú zorganizoval mestský úrad ku Dňu darovania 3. decembra,
sa zapojilo takmer päťsto Mikulášanov. Následne prišiel 6. december, pre Prešovčanov smutný Mikuláš, ktorý zmobilizoval Mikulášanov k ďalším veľkorysým gestám.
Deň darovania bol unikátny
Pri príležitosti Dňa darovania priniesli na
mestský úrad stovky Mikulášanov šatstvo,
hračky, hygienické potreby či trvanlivé potraviny. Osobne, prípadne prostredníctvom
základných škôl či klubov seniorov priniesli
aj knihy alebo školské potreby pre deti, obzvlášť zimné čiapky, rukavice a šály. Zo 460
darcov vecí boli 35 ľudia, ktorí darovali svoju krv. Mesto Liptovský Mikuláš sa pre tento
úspech rozhodlo zorganizovať zbierku ku
Dňu darovania aj na budúci rok a urobiť z tejto charitatívnej aktivity tradíciu. "Liptovský
Mikuláš je plný dobrosrdečnosti, nezištnosti
a solidárnosti. Keď som zbadal všetkých tých
darcov, niektorí práve stáli v rade na vypisovanie formulárov pre darovanie krvi, iní mali
plné krabice pre nás bežných vecí svoje dary
podávali na pripravené stoly, bol som hrdý na

to, že som primátorom v tomto meste, plnom
tak skvelých ľudí. Mikulášania svojimi príspevkami potvrdili svoju štedrosť a empatiu
s ľuďmi, pre ktorých nie je samozrejmosťou
to, čo je pre iných štandard," povedal primátor Ján Blcháč, ktorý sa do celosvetového Dňa
darovania (Giving Tuesday) na radnici zapojil
darovaním krvi.
Dary išli do miestnych rodín
Darované veci zo zbierky, ktorú zorganizovali zamestnanci mesta Liptovský Mikuláš pri
príležitosti Dňa darovania, odovzdal primátor
Ján Blcháč charitatívnym organizáciám. Tie sa
postarali o to, aby sa veci dostali do rúk ľudí,
ktorí ich najviac potrebujú.
Marika Kubíková, Slovenský Červený kríž –
Územný spolok Liptovský Mikuláš:
„Trvanlivé potraviny a hygienické potreby

sme rozdali ľuďom bez domova, rodinám,
ktorým sme pripravili balíčky z trvanlivých
potravín a aj pre seniorov v zariadeniach.
Vytypovali sme si konkrétne osoby a rodiny,
ktorým bolo potrebné pomôcť.“
Júlia Bodoríková zo Spišskej katolíckej charity – Centrum pre deti a rodinu:
„Hneď sme mali predstavu o tom, koľko
detí obdarujeme, nie len v našom centre, ale
aj v rodinách, ktoré sú naozaj chudobné a na
Vianoce nemali možnosť mať takéto krásne
darčeky, ako sme dostali my tu. Rozdali sme
hračky, školské potreby, oblečenie, za všetko
ďakujeme.“
Ďakujeme
Mesto Liptovský Mikuláš ďakuje všetkým
Mikulášanom, rodinám aj každému jednotlivcovi, ktorí sa zapojili do zbierky pre ľudí a rodiny v núdzi pri príležitosti Dňa darovania.
Organizáciám, školám a klubom, ktoré
podporili svojimi darmi ľudí a rodiny v núdzi
v zbierke pri príležitosti Dňa darovania:
Y klubu, Materskej škole Komenského 13,
Základnej škole M. Rázusovej Martákovej,
Základnej škole Janka Kráľa, Základnej škole
s Materskou školou Okoličianska, Evanjelickej spojenej škole, Klubu seniorov Ploštín,
Klub seniorov-učiteľov, Klubu seniorov Iľanovo, Klubu seniorov Demänová, Klubu seniorov Okoličné, Klubu seniorov 1 aj Klubu
seniorov 2.
Miesto ohňostroja peniaze Prešovu
Solidarita a ľudskosť v srdciach ľudí z Mikuláša sa nezaprela ani po tragickom výbuchu
plynu v jednom z bytových domov v Prešove.
Ešte v deň tragédie 6. decembra informovalo
vedenie radnice o podpore mesta Prešov vo
výške 10 tisíc eur z rozpočtu mesta. Návrh primátora Blcháča jednohlasne schváli poslanci
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aj Prešovčanom z vybuchnutého paneláka
na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Následne zachytil primátor na sociálnych sieťach
ohlasy obyvateľov z Liptovského Mikuláša
o tom, že by sa radi zriekli silvestrovského
ohňostroja v prospech Prešovčanov. Myšlienku si zobral za svoju a okamžite zrušil objednávku na silvestrovský ohňostroj. „Peniaze,
ktoré boli určené na ohňostroj, sme radšej
pripísali k sume 10 tisíc na účet pre ľudí zasiahnutých výbuchom plynu na Mukačevskej
ulici. V takýchto neľahkých životných situáciách si musíme pomáhať, ako sa dá,“ konštatoval primátor. Z radnice tak na účte pre obyvateľov z vybuchnutého paneláka pribudol
darček od Mikulášanov vo výške 11 500 eur.
Pre dobrú vec sa spojili aj hokejisti
Podať pomocnú ruku Prešovčanom sa rozhodli aj hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš.
Po tom, ako v špeciálnej edícii vianočných
dresov odohrali dva domáce zápasy, dresy
klub vydraží aj s podpismi hokejistov. Všetky
financie, ktoré sa ich predajom získajú, poputujú do Prešova.
Dražba každého dresu sa začne na 35 eurách. Svoje ponuky môžu fanúšikovia posielať
do 8. januára 23.59 hod. na emailovú adresu:
drazbadresov@mhk32lm.sk.
Do ponuky je potrebné napísať meno,
priezvisko, telefónne číslo a ponúkanú sumu.
Na stránke mhk32lm.sk bude sekcia, kde si
budú môcť záujemcovia on-line pozrieť, aká
suma je práve najvyššie ponúkaná za ktorýkoľvek dres. „Všetci v klube veríme, že za pomoci našich fanúšikov vyzbierame čo najvyššiu sumu, ktorá poputuje na pomoc obetiam
prešovskej tragédie,“ priblížil generálny manažér klubu Milan Čanky. Dresy sa po dražbe
dostanú majiteľom priamo počas domáceho
zápasu proti Slovanu Bratislava, ktorý sa uskutoční 10. januára.
-vč-

Vianočné dresy, ktoré hokejový klub vydraží.
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Mikulášski matičiari si vyslúžili mimoriadnu cenu!
V polovici decembra si členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši pripomenuli vzácnu
storočnicu Matice slovenskej. Uplynulo totiž sto rokov od čias, čo sa po štyridsiatich štyroch rokoch obnovila na
valnom zhromaždení činnosť tejto našej národnej a kultúrnej inštitúcie. Boli
schválené aj upravené stanovy, v ktorých sa počítalo so vznikom miestnych
odborov v slovenských mestách a dedinách. Do konca roku 1919 vzniklo deväť
miestnych odborov Matice slovenskej,
jedným z prvých odborov na Slovensku
bol aj odbor v Liptovskom Svätom Mikuláši.
Mikulášski matičiari si pri oslave tohto výročia počas slávnostného večera (11. decembra) pripomenuli svoju činnosť a významné
osobnosti, ktoré boli súčasťou miestneho
odboru. V scénickom programe stvárnili aj
Michala Miloslava Hodžu, ktorý stál pri zrode
Tatrína – predchodcu Matice slovenskej. Stál
aj pri vzniku tejto inštitúcie v roku 1863, bol
prvým jednateľom pre Liptov. Predstavili učiteľa, spisovateľa, básnika, dramatika a publicistu Rehora Urama-Podtatranského, ktorý
do Matice slovenskej vstúpil v roku 1874
a bol posledným jednateľom pre Liptovský
Mikuláš. V roku 1875 bola Matica slovenská
zatvorená, bol preto jedným z posledných
členov spolku z prvého obdobia (1863-1875).
Začiatkom novembra 1919 vznikol Miestny
odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a jeho predsedom sa stal evanjelický farár,
správca evanjelického vydavateľstva Trano-
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scius v Liptovskom Mikuláši Jur Janoška, ktorý sa neskôr stal prvým slovenským generálnym biskupom slovenskej evanjelickej cirkvi
a. v. a predsedom Matice slovenskej.
Prišiel aj najstarší z nich
Zaujímavosťou scénického programu na
pripomienke storočnice bolo zhmotnenie
vstúpenia do Miestneho odboru MS študenta mikulášskeho gymnázia Karola Komanderu (stvárnil ho Peter Schvantner), ktorý do
Matice vstúpil v roku 1942. Karol Komandera
bol osobne prítomný ako najstarší matičiar
(96-ročný).
„Dejiny mikulášskeho Miestneho odboru Matice slovenskej píšu kľukatú cestu. Od
roku 1919 do roku 1954 pôsobil prvých 35
rokov, potom mal štrnásť rokov pauzu, pôsobil ďalších deväť rokov (1968 - 1977), až bol
obnovený v decembri v roku 1989, kedy sa
k nemu začali prihlasovať predvojnoví noví
členovia. Tohto roku uplynulo od tej doby
ďalších tridsať rokov. Mikulášski matičiari
počas 74 rokov svojej existencie dokázali,
že táto organizácia je životaschopná a vždy,
keď padla, postavila sa na nohy a kráčala
ďalej po ceste dejinami. Mnoho osobností,
ktoré formulovali tento odbor, sa zapísalo
nie len do histórie svojho mesta, ale aj do
celoslovenského konspektu. Stali sa významnou zložkou pri tvorbe národnej kultúry
v našom meste nie len na regionálnej, ale
aj celoslovenskej úrovni. Za to im, všetkým
známym aj menej známym matičiarom, patrí
naša vďaka,“ povedal riaditeľ Domu Matice
slovenskej a podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec (poslanec za Palúdzku).

Vzor pre ostatné odbory
Primátor Ján Blcháč odovzdal mikulášskemu odboru zlatú plaketu primátora mesta
a pamätný list. Predseda Matice slovenskej
Marián Gešper pripomenul, že mikulášsky
odbor patrí medzi najstaršie na Slovensku
a bol, aj je stále aktívny pri organizovaní národných podujatí a môže byť vzorom pre
ostatné odbory na Slovensku. Výbor Matice
slovenskej sa rozhodol Miestnemu odboru
v Liptovskom Mikuláši udeliť pri príležitosti
100. výročia Mimoriadnu cenu Matice slovenskej.
Ocenenia za dlhoročnú spoluprácu rozdávali aj mikulášski matičiari. Udelili ich mestu
Liptovský Mikuláš, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Liptovskom Mikuláši,
mestskému Múzeu Janka Kráľa, Liptovskej
knižnici G. F. Belopotockého, Liptovskému
kultúrnemu stredisku a spevokolu Senior- riaditelia a vedúci, ktorí ocenenia prevzali, sú aj
členmi Miestneho odboru Matice slovenskej
v Liptovskom Mikuláši.
Publikácia k storočnici
Storočnicu si uctili aj vydaním publikácie.
S názvom Miestny odbor Matice slovenskej
v Liptovskom Mikuláši – storočná cesta dejinami ju zostavil Peter Vrlík, na jej tvorbe spolupracoval aj Ivan Bubelíny, Marcela Feriančeková, Ferdinand Chovanec a Marek Nemec.
Publikácia obsahuje autentické materiály,
medailóny významných osobností, ktoré pôsobili v mikulášskom odbore Matice.
(PSP, red)

SPRAVODAJSTVO

Naša atletika má storočnú tradíciu
Podľa športového historika Ivana Bubelínyho má atletika ako olympijský šport v meste
Liptovský Mikuláš vyše storočnú tradíciu.
Potvrdzujú to historické fotografie a výpisy
z mestskej kroniky.
V meste olympijských víťazov sa atletika
začínala rozvíjať v roku 1912 v novozaloženom Športovom klube v odbore základnej telovýchovy. Medzi dvoma vojnami ju pestovali
žiaci Hodžovho gymnázia, keď si v roku 1919
na školskom dvore postavili jednoduchú dráhu. Na jeseň roku 1940 ich ihrisko zničilo ťaženie nemeckej armády. Po vytvorení Okresného výboru telovýchovy v roku 1952 vznikol
atletický oddiel vo vtedajšej TJ Iskra. O dva
roky neskôr vybudovali vojaci ihrisko s atletickou dráhou a ďalšími atletickými sektormi
v objekte Technického učilišťa. Z iniciatívy

poslucháčov Technického učilišťa bol v roku
1961 založený atletický oddiel Dukla L. Mikuláš. Neskôr bol dlhé roky dušou atlétov Dukly
neúnavný organizátor Vlastimil Jaroš. V 70.
rokoch vznikla Telovýchovná jednota Kriváň
Liptovský Mikuláš pri vtedajšom pionierskom
dome a v súčasnosti tento šport zastrešuje
Centrum voľného času Liptovský Mikuláš. Atletický oddiel je registrovaný na Slovenskom
atletickom zväze od 1. 1. 2015. Venuje sa deťom a mládeži od 5 do 30 rokov a je zaradený
do projektov Detská atletika a Útvar talentovanej mládeže. Počet registrovaných atlétov
je v našom meste až 170.
Bilancia výsledkov a činnosti oddielu mala
od začiatku rastúci trend a po piatich rokoch
je rok 2019 najúspešnejším rokom v krátkej
histórii oddielu s bilanciou 21 medailí z maj-

Prvé správy o atletike medzi dvoma vojnami
pochádzajú z roku 1919, keď si žiaci Hodžovho
gymnázia postavili na školskom dvore jednoduchú dráhu, kde začali trénovať pod vedením
profesora Jaroslava Jelínka. Na fotografii profesor
Jelínek s cvičencami Sokola, ktorí sa venovali aj
atletickým disciplínam. Foto: archív K. Špánik

strovstiev Slovenska. Získali ich Petra Krotáková, Vesna Hynková, Paula Perončíková, Matúš Grieš, Laco Lubelec a Viky Perreyro. Títo
atléti reprezentovali Slovensko aj v zahraničí
na medzištátnych stretnutiach žiakov a dorastu. „Do budúcna sú tieto výsledky zaväzujúce a motivujúce zároveň. V ďalšom rozvoji
a zlepšovaní osobných rekordov snáď našim
atlétom pomôže kvalitná bežecká dráha. Do
roku 2021 by sa s podporou Slovenského atletického zväzu a mesta mala uskutočniť výstavba atletického štadióna s 300 metrovým
oválom na Nábreží Dr. Aurela Stodolu, ktorá
zamedzí odliv najlepších mikulášskych atlétov za lepšími podmienkami do iných miest,“
povedal riaditeľ Centra voľného času Roman
Králik.
-red-

Hľadáme kolegu na stavebný úrad
MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

referent oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku.
Termín nástupu: 1. február 2020
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania (stavebná fakulta)
Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta:
- občianska bezúhonnosť; prax v odbore výhodou; znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť; znalosť práce s PC; znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave; asertívne správanie a komunikačné schopnosti; samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť; vodičský
preukaz skupiny B; osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu podľa §
117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou.
V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na uvedenú pracovnú pozíciu, doručte
svoju žiadosť spolu s profesijným životopisom a písomným súhlasom s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. v
platnom znení do 20. januára 2020 na uvedenú adresu.
Kontaktná osoba: Ing. Dana Chromeková, tel.: 044/5565201, e- mail: d.chromekova@mikulas.sk
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Ďalšia vydarená bodka
za futbalovým rokom
Futbal je hra a hrať by sa mal človek pre radosť. Pod týmto názvom MFK Tatran Liptovský Mikuláš už po deviatykrát usporiadal obľúbené vianočné podujatie, ktoré aj tentoraz
pomohlo tým, ktorí to najviac potrebujú. Diváci vo verejnej zbierke vyzbierali sumu 1120
eur, ktorá pomôže pri liečbe Amy Ondrlovej.
V utorok 10. decembra 2019 sme spoznali
najlepších hráčov v jednotlivých kategóriách – od futbalového drobizgu MFK Tatran až
po A mužstvo, na pódiu nemohli chýbať ani
futbalistky, ktoré v klube pôsobia.
„Stále sa presviedčam o tom, že v Liptove
je veľa futbalových talentov, len treba s nimi
neustále pracovať,“ povedala pred oceňovaním v Dome kultúry futbalová legenda

a poslanec parlamentu Dušan Galis, ktorý od
činovníkov MFK Tatran na čele s Milanom Mikušiakom prijal pozvanie na vydarenú akciu.
„Lepšiu otázku som už dlho nedostal,“
usmial sa viceprimátor Rudolf Urbanovič na
moderátora Jakuba Halušku po otázke, aký
ma vzťah k futbalu. Je totiž bývalým dlhoročným hráčom a trénerom, ako funkcionár
pôsobil aj ako prezident práve v MFK Tatran
Liptovský Mikuláš. Spestrením akcie bol aj
sprievodný program a tombola.
Ocenení v jednotlivých kategóriách
U7: Michal Forgáč
U8: Tomáš Dudášik
U9: Patrik Maro

U10: Jakub Kopček
U11: Samuel Vetrík
U12: Adrián Zajac
U13: Lucas Ambroz
U14: Samuel Bohunčák
U15: Matej Brtáň
U17: Matej Bartoš
U19: Daniel Kováč
Ženy a žiačky: Michaela Lehotská
A mužstvo:
1. Richard Bartoš,
2. Tomáš Staš,
3. Ivan Lišivka
-red-

Mladí hasiči súťažili v minifutbale
Telocvičňa Základnej školy na Nábreží Dr.
Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši patrila
mladým dobrovoľným hasičom a hasičkám
z nášho okresu. Až 16 tímov si v dvoch kategóriách zahralo na štvrtom ročníku Mikulášskeho turnaja mladých hasičov v minifutbale.
„Ako bývalého futbalistu ma teší, že budete
športovať. Okrem toho, že ste nádejní budúci
hasiči, šport a zvlášť futbal sú veľmi vhodné
na rozvíjanie kondície i kolektívu. Ďakujem
organizátorom za ich prácu, veľmi si ju vážim.
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Želám si, aby sa celý turnaj niesol v priateľskom a v mikulášskom duchu a v znamení fair
play,“ povedal počas slávnostného otvorenia
7. decembra 2019 štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a viceprimátor Liptovského
Mikuláša Rudolf Urbanovič, pod ktorého
záštitou sa športové zápolenie konalo.
Na otvorení sa zúčastnila aj riaditeľka
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová, tajomník výboru Územnej organizácie
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Liptovskom

Mikuláši Patrik Ferjanc, predsedníčka komisie
mládeže tejto organizácie Lucia Dulanská
a riaditeľka hostiteľskej základnej školy Dana
Gajdošová.
Výsledky:
Dievčatá: 1. Liptovský Hrádok, 2. Konská,
3. Jamník.
Chlapci: 1. Liptovský Mikuláš, 2. Liptovská
Kokava, 3. Prosiek.
-red-
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OZNAMY

FOLKLÓR – DUŠA
SLOVENSKA

organizátor

v kraji Jánošíka
B E N E FI Č N Ý K O N C E R T P R E

DENISA Z DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU KELČOVAN
Detský folklórny súbor Ďumbier, Liptovský Mikuláš
Detský folklórny súbor Kelčovan, Čadca
Detský folklórny súbor Liptáčik, Ružomberok
Detský folklórny súbor Hájov, Strečno
Folklórna skupina Stráne, Važec
Folklórny súbor Liptov, Ružomberok
Folklórny súbor Váh, Liptovský Mikuláš
Folklórny súbor senior Oprášené krpce, Žilina
Ľudová hudba Nebeská muzika, Terchová
Ľudová hudba Oravskí gajdoši, Oravská Polhora
Konferuje: Gabriel Blcháč z Liptovského Mikuláša

10. január 2020

spoluorganizátor

partneri

18.00 hod.

Dom kultúry | Hollého 4 | Liptovský Mikuláš

PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Dom kultúry, Liptovský Mikuláš | Informačné centrum | www. dklm.sk

PREDAJ VSTUPENIEK HODINU PRED PODUJATÍM
v mieste konania podujatia

cena vstupenky - 5 €

14

podporené
vďaka výzve

Folklór
– duša
Slovenska

O/2020/01/03

Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej

O/2020/01/04

OZNAMY
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OZNAMY
OZNAMY

HĽADAJ SPOJENIE

dvojkoncert

SEARCH FOR A CONNECTION

SKI & AQUA BUS
STIAHNI SI APPKU
DOWNLOAD APP

LIPTOV

ODKIAĽ / FROM

Aquapark
Tatralandia
KAM / TO

Biela Púť

Jasná

KEDY / DATE

04. 01.

ČAS / TIME

08:00

hľadaj / find SKIBUS

dodávate

lektro-technológií

O/2020/01/06

O/2020/01/05

Trasa A Jasná – Demänová a späť
Trasa B Jasná – Tatralandia a späť
Trasa C Jasná – Jánska dolina a späť
Trasa D Jasná – Bešeňová – Lúčky a späť
Trasa S Shuttle bus – Jasná Parking P1 – P5
Trasa E Ružomberok – Hrabovo, Malinô Brdo

visitliptov.sk

INZERCIA

=ÿ$9
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OZNAMY

SEPAROVANÝ

ZBER

Mikulášsky zvozový kalendár 2020

Mesiac
Týždeň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Mesiac
Týždeň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

1
1
2
3
4
5
27
1
2
3
4
5

JANUÁR
2 3 4
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
JÚL
28 29 30
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26

FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 10 17 24
2 9 16 23 30
6 13 20 27
4 11 18 25 1 8 15 22 29
4 11 18 25
3 10 17 24 31
7 14 21 28
5 12 19 26 2 9 16 23 30
5 12 19 26
4 11 18 25
1 8 15 22 29
6 13 20 27 3 10 17 24
6 13 20 27
5 12 19 26
2 9 16 23 30
7 14 21 28 4 11 18 25
7 14 21 28
6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15 22 29 5 12 19 26
8 15 22 29
7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30 6 13 20 27
9 16 23
1 8 15 22 29
5 12 19 26
3 10 17 24 31 7 14 21 28
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
31 31 32 33 34 35 36 36 37 38 29 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53
27
3 10 17 24 31
7 14 21 28
5 12 19 26
2 9 16 23 30
7 14 21 28
28
4 11 18 25
1 8 15 22 29
6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15 22 29
29
5 12 19 26
2 9 16 23 30
7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30
30
6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15 22 29
5 12 19 26
3 10 17 24 31
31
7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30
6 13 20 27
4 11 18 25
1 8 15 22 29
5 12 19 26
3 10 17 24 31
7 14 21 28
5 12 19 26
2 9 16 23 30
6 13 20 27
4 11 18 25
1 8 15 22 29
6 13 20 27
5 5
27
28
29
30
31
1
2

1. Zber plastov - vrecia

štvrtok v párnom týždni:
štvrtok v nepárnom týždni:

2. Zber tetrapakov zo škôl

Posledný štvrtok v mesiaci okrem mesiacov júl a august, posledný zber 17. decembra

3. Zber zeleného odpadu

Týždenne:

Pondelok: Liptovská Ondrášová
Utorok: Demänová, Okoličné, Bodice
Streda: Páludzka, Andice, Benice
Štvrtok: Iľanovo, Ploštín, Vitálišovce, Stošice, Podbreziny – ul. Jahodová
Piatok: Staré mesto, Nábrežie - Vrbica

4. Mobilný zber nebezpečného odpadu

Zastávky podľa harmonogramu
plasty

O/2020/01/07

Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Iľanovo, Ploštín
Demänová, Bodice, Okoličné, Vitálišovce, Stošice

5. Triedený zber kontajnery

papier
sklo

6. Kalendárový zber – zber objemného odpadu a BRO

Sídliská
Prímestské časti
Sídliská
Prímestské časti

2x týždenne
2x týždenne
1x týždenne, 2x týždenne Podbreziny
1x týždenne
2x mesačne
umiestnenia kontajnerov podľa
16. – 23. marec, 12.– 19. október Lokality
harmonogramu na druhej strane kalendára

Poznámka: Odvoz odpadu v deň sviatku sa nevykonáva, odvoz sa uskutoční v nasledujúci deň.

Lokality umiestnenia kontajnerov počas
kalendárového zberu objemného
a biologicky rozložiteľného odpadu
Miesto:
Liptovský
Mikuláš
Liptovská
Ondrašová
Demänová
Andice
a Benice
Bodice

Lokalita:

Miesto:

Lokalita:

Zákruta Zápotockého ul. a Podtatranského ul.

Liptovská
Ondrašová

Mincova ul. – zastávka autobusu pri kostole

8:40 – 8:55

Pri závorách

Andice
a Benice

Andická ul. – pri potravinách v Beniciach

9:05 – 9:15

Otočka MHD – oproti obchodu za výmeničkou

Palúdzka

Priehradná ul. – pri Dyname FC 34 štadión

9:25 – 9:35

Demänová

Dlžiny – kultúrny dom

9:45 – 9:55

Bodice

Bodická ul. – križovatka pri pamätníku

10:00 – 10:10

Ploštín

Ploštínska ul. – pred kultúrnym domom

10:20 – 10:30

Iľanovo

Iľanovská – pred kultúrnym domom

10:40 – 10:50

Nábrežie 4. apríla – Belopotockého ul. –parkovisko za Billou

11:00 – 11:10

Nábrežie Dr. A. Stodolu – Za Havlovci – pri pošte

11:15 – 11:25

Veľká kolónia – Textilná ul. – pri garážach

11:30 – 11:40

Okoličné

Sihotská ul. – vedľa ihriska

11:45 – 11:55

Priehradná ul.

Stošice

Stošická ul. – 50 m za železničným priecestím

12:00 – 12:10

Demänovská cesta

Vitálišovce

ul. Lipová, Podbreziny

12:15 – 12:25

Nábrežie 4. apríla – smer Nábrežie J. Kráľa
Nábrežie Dr. A. Stodolu

Za kultúrnym domom
Odbočka Bodice pri Demänovke
Ku trafostanici
Kultúrny dom
Ku cintorínu
Stred

Iľanovo

Za kultúrnym domom

Ploštín

Otočka autobusu

Okoličné

Kláštorná ul.

Liptovský
Mikuláš

Mierová ul.

Stošice

Pri trati

Vitálišovce

Odstavná plocha pod vlekom

Palúdzka

Miesta zastávok kalendárového zberu
nebezpečných odpadov

Vranovská ul.
Petrovičovo nábrežie

Podbreziny ul. Kemi – parkovisko

Čas:

12:30 – 12:40

O/2020/01/08

Žuffova ul.

UPOZORNENIE:

Odpad je možné ukladať len do pristavených kontajnerov. Uloženie odpadu mimo kontajnerov alebo uloženie odpadu na predmetné miesto po odvoze
kontajnerov bude posudzované ako nezákonné umiestnenie odpadu a bude riešené podľa zákona o odpadoch.
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SERVIS

Občiansky servis
NOVEMBER 2019
Zrodil sa človek a čo je nádhernejšie
a čo je viac...
V mesiaci november 2019 sa
v Liptovskom Mikuláši narodili:
Alex KRULIŠ, Boris BALÁŽ, Sofia SAKOVÁ, Erika ADAMOVIČOVÁ, Ján GROZANIČ, Michaela KUCHÁRIKOVÁ, Adam
ORAVEC, Ondrej PAAL, Jakub KUBÍK,
Matej PORUBSKÝ, Jozef HRTKO, Lukáš
PSOTKA, Katarína JURKOVIČOVÁ, Jozef
SZEBELLAL, Viliam ŠMIHULA, Filip BRTIŠ, Sofia BUBNIAKOVÁ, Andrea OMASTOVÁ.

A všetko sa začalo tým, že ruky moje
vzal si do tých svojich...
Manželstvo uzavreli:
Matej BARTKO – Katarína ZMORAYOVÁ,
Miroslav MIRGA – Barbora BALÁŽOVÁ,
Miroslav DVORSKÝ – Katarína MADLIAKOVÁ, Milan TOMKO – Ivana PAČAJOVÁ.

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

O/2020/01/10

SKÚŠKA SIRÉN
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10. januára 2020 o 12.00 hodine
bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné
preskúšanie systémov varovania
obyvateľstva dvojminútovým stálym
tónom sirén.

Pozývame vás
na slávnostné
vyhodnotenie

Literárnej súťaže
KongenScript
2019
30. januára 2020
(štvrtok)
o 16:00 hodine
Dom kultúry
v Liptovskom Hrádku

O/2020/01/11

Margita NAHÁLKOVÁ 86 r., Margita KURÁŇOVÁ 77 r., Vladimír MLYNČEK 68 r.,
Viera PIAČKOVÁ 85 r., Jaroslav BARANEC 74 r., Milan KUBÁNY 72 r., Vladimír
BEŤKO 72 r., Pavlína CHOVANKOVÁ 91
r., Mária SEKANOVÁ 84 r., Pavel JÁNOŠ
63 r., Jaroslav VYLITA 57 r., Anna ČUPKOVÁ 84 r., Ľudmila TOMKOVÁ 73 r.,
Ľubomír HÁČIK 61 r., Ján JACKO 70 r.,
Josef ŠTUSÁK 80 r., Božena POTOMOVÁ
88 r., Ľudmila TOMČÍKOVÁ 90 r., Ľudmila MIKITOVÁ 85 r., Emília PATKANOVÁ
70 r., Magdaléna HOLÁ 93 r., Štefan JAVOŠ 53 r., Vladimír DIDA 91 r., Jozef MIŠOVIČ 77 r., Pavel REVAJ 77 r., Ľudmila
JÁNOŠÍKOVÁ 95 r., Vladimír KUBÍK 63 r.,
Anton ŠČEVÍK 71 r.

O/2020/01/09

Opustili nás:

SERVIS
OZNAMY

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

JANUÁR
2020

www.mikulas.sk

KALENDÁR PODUJATÍ

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

UTOROK 31.12.2019
SILVESTER Námestie osloboditeod 22:30 Príďte aj tento rok
ľov
osláviť príchod Nového roku 2020 na
Námestie osloboditeľov.
UTOROK 31.12.2019 | STREDA 01.01.2020

SILVESTER V TATRALANDII Aqu18:00-04:00
apark Tatralandia
od 18€
Tropický Silvester v bazéne, s drinkom v ruke a rytmickou latino
hudbou Eusebia.
SOBOTA 04.01.2020
SURF NIGHT Aquapark Tatralan20:00-24:00
27€ Chcete
dia
zažiť niečo výnimočné? Práve pre vás je
tu noc plná surfovania pre všetkých.
NEDEĽA 05.01.2020
NOVOROČNÝ KONCERT
Dom kultúry - veľká sála
16:00
Novoročný koncert spojený so
slávnostným aktom udelenia ocenení
mesta.
PIATOK 10.01.2020
FOLKLÓR - DUŠA SLOVENSKA
Dom kultúry - veľká sála 18:00
Benefičný koncert.
UTOROK 14.01.2020
NIKDY SA NEVZDÁVAJ Centrum
pre rodinu a vzťahy, Župný dom
17:00
Video prednáška pre všetkých, ktorí pracujú vo vedúcich pozíciách
alebo niekoho vedú.

ŠTVRTOK 16.01.2020
OLYMPIÁDA V NEMECKOM A
ANGLICKOM JAZYKU CVČ, Nábr.
9:00 Školská
Dr.A.Stodolu 1932
súťaž organizovaná Centrom voľného
času.
PIATOK 17.01.2020
ŠPORTOVEC MESTA ZA ROK 2019
Dom kultúry - veľká sála
16:00
Slávnostný galaprogram pri príležitosti
vyhlásenia športovca mesta za rok 2019.
SOBOTA 18.01.2020 | NEDEĽA 19.01.2020

ČAROVNICE FUN FABRIC 9:00
160€ 2-dňový seminár slovanskej
jogy - gymnastiky slovanských žien pre
zdravie a krásu.
NEDEĽA 19.01.2020
FÓNKA A TÓNKA Z GRAMOFÓNIEA
Klubovej scéne Domu kultúry
16:00
3€ Dve škriatkovské
princezné putujú svetom s pesničkami
a hľadajú si kamarátov. Predstavenie je
plné pesničiek, tanca a efektov.
PONDELOK 20.01.2020
ZO ŽIVOTA HORSKÉHO METEOROLÓGA Slovenské múzeum ochrany
16:00
prírody a jaskyniarstva
Úspešný amatérsky film a diskusia
s meteorológmi z Chopku.
UTOROK 21.01.2020
MANŽELSKÉ HRY Centrum pre
17:00
rodinu a vzťahy, Župný dom
Čo sú manželské „hry“, prečo máme
tendenciu ich hrať?
ŠTVRTOK 23.01.2020
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Centrum pre rodinu a vzťahy, Župný dom
10:00-13:00 a 14:00-18:00
Príďte
sa dozvedieť viac o nás a našej práci.

TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE
DETI CVČ, Nábr.Dr.A.Stodolu 1932
9:00
Sobotňajšie šachové podujatie v Centre voľného času.
NEDEĽA 26.01.2020
PRELÍNANIE ČASOV - OD BAROKA
PO ROMANTIZMUS Kostol Iľano16:30
Koncert organového
vo
majstra Janka Siromu otvorí druhý ročník
Iľanovských píšťal.
UTOROK 28.01.2020
VERNISÁŽ VÝSTAVY VIKTÓRIA
LENGYELOVÁ - SOCHY Liptovská ga16:30
léria Petra Michala Bohúňa
Vernisáž sochárskej výstavy mladej
autorky, ktorá pracuje s drôtom.
SKÔR NEŽ POVIEŠ ÁNO Centrum
pre rodinu a vzťahy, Župný dom
17:00
Plánujete svadbu,plánujte
manželstvo! Stretnutie záujemcov o
prípravu na manželstvo.
STREDA 29.01.2020
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV
5. A 9. ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Veľká zasadačka MsÚ L. Mikuláš
8:30 Školská súťaž organizovaná
Centrom voľného času.
ŠTVRTOK 30.01.2020
OCHUTNÁVKA KOUČINGU Centrum pre rodinu a vzťahy, Župný dom
9:00 - 17:00 Dotované stretnutie
s koučom 1 osoba 45 min. Je potrebné
sa prihlásiť na: 0948040250.
MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ SHOW Klubová scéna
18:00
1€ Pravidelný cyklus
pantomimicko-improvizačnej one man
show
PIATOK 31.01.2020

DVOJKONCERT: MARIÁN SLÁVKA
- VLÁSKA / KUBO URSINY & TEATRO
19:00
10€
FATAL Route 66
MIKULÁŠSKY PLES Dom kultúry
Klubovú sezónu 2020 otvoríme s
19:00
70€ Otvorenie plesovej
sezóny pre rok 2020, buďte jeho súčasťou vLáskou Mariána Slávku a Teatrom Fatal
aj Vy!
Kuba Ursinyho.
SOBOTA 25.01.2020
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MASKOVANÍ ŠPIÓNI
(Americký film, MP, 104 min., Slovenský dabing)
Superšpión Lance Sterling a vynálezca
Št. 2. 1. 17.30 5 €
Walter Beckett sú totálnymi protikladmi. Táto nepravdepodobná dvojica je nútená spojiť sa na veľkú misiu, ktorá
vyžaduje neuveriteľné...

ZAKLIATE PIERKO
(Český film, MP, 94 min.)
Pi. 3. 1. 17.30 5 € | So. 4. 1. 17.30 5 € Príbeh dievčiny,
ktorá sa vyberie do ďalekého sveta, aby oslobodila zakliateho
princa. O tom, že byť dobrým človekom, je jedna z najväčších
hodnôt, ktoré v živote máme.

BAD BOYS NAVŽDY
(Americký film, od 15 rokov, 120 min.)
Kultoví zlí
Št. 23. 1. 17.30 5 € | Pi. 24. 1. 20.00 5 € |
chlapi sa vracajú! Will Smith a Martin Lawrence v
pokračovaní populárnej akčnej komédie..

AMUNDSEN
(Nórsko – Švédsko - ČR, od 12 rokov, 125 min.)
St. 8. 1. 17.30 5 € | Št. 9. 1. 19.30 5 € | So. 11. 1. 20.00 5 €
Roald Amundsen, dobrodruh, ktorý zapĺňal prázdne miesta
na mape sveta, ako prvý dobyl južný pól a dosiahol obidva
póly zemegule.

PLNOTUČNÁ SEBALÁSKA
(Dánsky film, od 15 rokov, 127 min.)
Pi. 24. 1. 17.30 4 € Film o hanbe a povstaní, ale aj o
humornej a srdečnej ceste partie mladých „tlstých„
energických žien.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
(Slovenský film, od 12 rokov, 92 min.)
St. 8. 1. 20.00 5 € | Št. 9. 1. 17.30 5 € |Pi. 10. 1. 20.00 5 € |
Vianočná
Ne. 12. 1. 19.30 4 € | Ut. 14. 1. 18.00 5 €
romantická komédia s výnimočným hereckým obsadením
cez množstvo komických, ale i romantických situácií ukazuje,
že láska má veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde.

POĎME KRADNÚŤ KONE
(Nórsky film, od 15 rokov, 123 min.)
Ne. 26. 1. 19.00 4 € Bolo to leto, počas ktorého 15 ročný
Trond dospel a po prvýkrát zacítil vôňu ženy, po ktorej túžil.
Tej istej, s ktorou sa Trondov otec chystal stráviť celý svoj
život. Strieborný medveď za najlepší mimoriadny umelecký
počin Berlinale 2019

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
NECH JE SVETLO
(SR - ČR, od 15 rokov, 93 min.)
Príbeh o rodine, do ktorej sa vplietla
Št. 9. 1. 14.00 2 €
polovojenská mládežnícka skupina. Syn je zapletený do
šikanovania a usmrtenia spolužiaka...

20.01.2020 | 27.01.2020
MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY OBETÍ HOLOKAUSTU|
Liptovská knižnica G.F. Belopotockého | 9:00 - 18:00 |
Výstava kníh a dokumentov o holokauste.

HODINÁROV UČEŇ (FKS)
Pi. 10. 1. 14.30 2,50 € Rozprávka, ČR/SR - 2019 - (U) - 103
minút – BON, slovenský dabing

29.01.2020 | 28.02.2020
FOTOTROJLÍSTOK | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol |
Po - Pi: 8:00 - 15:00 | 0,50€ 0,20€ | Výstava fotografov troch
liptovských fotoklubov - z Lipt. Mikuláša, Ružomberka a Lipt.
Hrádku.
29.01.2020 | 07.03.2020
VIKTÓRIA LENGYELOVÁ - SOCHY| Liptovská galéria
Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00 | 2€ 1€ | Sochárska
výstava mladej autorky, ktorá pracuje s drôtom.

SÚŤAŽE

MULTIKINO
G. A. CINEMA

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
VLASTNÍCI
(Český film , od 12 rokov, 96 min.)
Majitelia bytov v činžovom dome,
Št. 30. 1. 14.00 3 €
ktorí sedia na domovej schôdzi, sa pokúšajú o nemožné.
Komédia pre tých, čo to nezažili. Dráma pre tých, ktorí tým
žijú.

15.11.2019 | 11.01.2020
PRÍRODA NAŠIMI OČAMI| Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš |
Po., Str., Štvr., Pia.: 09.00-17.00 (posl. vstup 16.00); Ut.:
zatvorené; So.: 10.00-16.00 (posl. vstup 15.00); Ne.:
09.00-11.00 (na objednávku 3 dni vopred min. 20 osôb) |
Výtvarné práce s prírodnými motívmi autorov s mentálnym
postihnutím.

18.12.2019 | 24.01.2020
TRETIA KLUBOVÁ VÝSTAVA| Klubovňa LKS v NKP Čierny
orol | po-pia 8:00-15:00 | 0,50€ 0,20€ | Výstava fotografií z
tvorby členov Fotoklubu pri Liptovskom kultúrnom stredisku.

MÔJ PRÍBEH
(Český film, od 12 rokov, 90 min.)
Elizabeth kvôli
St. 29. 1. 17.45 5 € | Št. 30. 1. 20.00 5 €
osudovej láske ukončí úspešnú kariéru baletky. Muž jej srdca
má však dve tváre, a tak sa ocitne na úplnom dne, z ktorého
nie je vidina cesty späť.

NÁRODNÁ TRIEDA
(ČR - Nemecko, od 15 rokov, 91 min., Český dabing )
Ut. 14. 1. 20.00 4 € | St. 15. 1. 17.30 4 € Film podľa
rovnomennej knihy Jaroslava Rudiša, v hlavnej úlohe s
Hynkom Čermákom, kombinuje dramatický príbeh s čiernym
humorom.

20.11.2019 | 11.01.2020
FRAGMENTY Z PRÍRODY - ŠELMY A ŠELMIČKY
SLOVENSKA| Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš | Po., Str.,
Štvr., Pia.: 09.00-17.00 (posl. vstup 16.00); Ut.: zatvorené;
So.: 10.00-16.00 (posl. vstup 15.00); Ne.: 09.00-11.00 (na
objednávku 3 dni vopred min. 20 osôb) | Výstava určená
predovšetkým pre zrakovo znevýhodnených návštevníkov.

27.11.2019 | 01.02.2020
LUCIA TALLOVÁ - OSTROVY| Liptovská galéria Petra
Michala Bohúňa | 10:00-17:00 | 2€ 1€ | Výstava, súčasťou
ktorej je inštalácia site specific a najnovšie diela maliarky.

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
(SR – ČR, od 15 rokov, 107 min.)
Po. 27. 1. 20.00 4 € | Ut. 28. 1. 18.00 5 € | St. 29. 1. 19.30
5 € Úsmevný, miestami dojímavý príbeh je dôkazom toho,
že spôsobov lásky je toľko, koľko je ľudí na zemi. Film o láske
k mužom, k deťom, k sebe samým...

PARAZIT
(Južná Kórea, od 15 rokov, 132 min.)
Po. 13. 1. 19.00 4 € Čierna komédia sleduje chudobnú,
ale prefíkanú štvorčlennú rodinu, ktorá sa rozhodne
infiltrovať do bohatej domácnosti biznismena Parka....

14.10.2019 | 31.01.2020
ĽUDOVÝ ODEV| NKP Čierny orol L. Mikuláš | 08:00-16:00 |
0,50€ 0,30€ | Výstava ľudových odevov a doplnkov zo
zbierok Liptovského múzea v Ružomberku.

27.11.2019 | 11.01.2020
KRISTÍNA MÉSÁROŠ - CAFÉ MOON| Liptovská galéria
Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00 | 2€ 1€ | Výstava
malieb autorky patriacej k výraznému prúdu súčasných
umelcov.

KRÁLIČEK JOJO
(Americký film, od 12 rokov, 108 min.)
Byť v nacisticPo. 27. 1. 18.00 4 € | Ut. 28. 1. 20.00 5 € |
kej Tretej ríši malým blonďatým chlapcom znamená dosť
priamočiaru kariéru. Osobitý štýl humoru v satire z druhej
svetovej vojny.

VEĽKÉ ŽELANIE
(Mexický film, od 7 rokov, 90 min., Slovenský dabing)
V mestečku
So. 11. 1. 18.00 5 € | Ne. 12. 1. 17.30 5 €
Santa Clara , kde sa duchovia vracajú raz ročne na Deň
mŕtvych, žije šestnásťročná Salma, ktorá nikdy nepoznala
svojich rodičov. Podarí sa jej vypátrať históriu jej rodičov,
prípadne sa s nimi stretnúť?
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VÝSTAVY

DOKONALÝ PACIENT
(Švédsky film, od 15 rokov, 122 min.)
Št. 23. 1. 19.45 4 € Podmanivý príbeh o najväčšom
právnom škandále vo švédskej histórii, príbeh reportéra,
ktorý spochybnil celý právny systém.

STÁLE EXPOZÍCIE

SRDCOVÁ KRÁĽOVNÁ
(Dánsky film, od 15 rokov, 127 min.)
St. 22. 1. 19.30 4 € Film s kontroverznou témou vzťahu
staršej ženy a mladého chlapca. V roku 2016 získal na MFF
Berlín cenu Strieborný medveď za najlepší ženský herecký
výkon.

ŽENSKÁ NA VRCHOLE
(SR - ČR, od 12 rokov, 105 min.)
Po. 6. 1. 19.30 4 € | Ut. 7. 1. 19.30 5 € Zimná romantická
komédia nás vezme do zasnežených hôr, v ktorých sa
sympatická hrdinka neočakávane ocitne v spoločnosti dvoch
bratov.

27.06.2019 | 10.01.2020
VYZNANIE MAJSTRA ŽELEZA A DRÔTU - LADISLAV
JUROVATÝ ST. |Múzeum Janka Kráľa | Tvorba
umeleckého kováča a drotárskeho majstra Ladislava
Jurovatého st.

15.11.2019 | 11.01.2020
EKOFOTOGRAFIA 2019 | Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva | Po, Str, Štv, Pia: 09.00-17.00
(posl. vstup 16.00); Ut: zatvorené; So: 10.00-16.00 (posl.
vstup 15.00); Ne: 09.00-11.00 (len na tel. obj. 3 dni
vopred, min. 20 osôb) 1€ | Súťažná výstava umeleckých
fotografií s ekologickou tematikou.

SCANDI 6 22. – 26.1. 2020
Čerstvá nádielka severského filmu

ROZPRESTRI KRÍDLA
(Francúzsky film, od 7 rokov, 113 min. Slovenský dabing)
Ne. 5. 1. 18.00 5 € | Po. 6. 1. 17.30 5 € Otec a syn ktorí sa
zblížia vďaka bláznivému plánu na záchranu zanikajúceho
vtáčieho druhu. Neuveriteľná a nebezpečná cesta, na ktorú
sa nezabúda.

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
(SR – ČR, od 15 rokov, 107 min.)
Št. 16. 1. 17.30 5 € | Pi. 17. 1. 20.00 5 € | So. 18. 1. 20.00 5
€ | Ne. 19. 1. 18.00 | Po. 20. 1. 17.30 4 €
| Ut. 21. 1. 17.30 5 € | St. 22. 1. 17.30 5 € Úsmevný,
miestami dojímavý príbeh je dôkazom toho, že spôsobov
lásky je toľko, koľko je ľudí na zemi. Film o láske k mužom, k
deťom, k sebe samým...

VÝSTAVY

CATS
(GB - USA, od 106 rokov, 92 min.)
Po. 20. 1. 19.30 4 € | Ut. 21. 1. 19.30 5 € | Legendárny
muzikál Cats sa dočkal filmového spracovania. S tými
najlepšími hercami, spevákmi a tanečníkmi a sľubuje
nezabudnuteľný divácky zážitok.

MANON
So. 25. 1. 18.55 12 € záznam prenosu z Metropolitnej
opery New York, (12) - cca 252 minút (2 prestávky), Titulky/
dabing: francúzsky s poľskými a slovenskými titulkami

SÚŤAŽE

ŠPINDL 2
(Český film, od 12 rokov, 107 min.)
Št. 2. 1. 19.30 5 € | Pi. 3. 1. 19.30 5 € |So. 4. 1. 19.30 5 € |
Ne. 5. 1. 20.00 5 € | Ut. 7. 1. 17.30 5 € Zasnežené
zjazdovky a horské chaty prajú milostným vzťahom i humoru.
A kde inde by sa mohli všetky príbehy pretnúť a vyriešiť ako v
zasneženom Špindli?

NA NOŽE
(Americký film, od 15 rokov, 130 min. )
St. 15. 1. 19.30 5 € | Št. 16. 1. 19.30 5 € Ako môže
dopadnúť vyšetrovanie záhadného úmrtia autora tajomných
detektívnych príbehov, keď sú všetci v jeho blízkosti
podozriví?

CASINO.$K (FKS)
Pi. 24. 1. 14.30 2,50 € Dráma, SR - 2019 - (15) - 107 minút
– CON, Titulky/dabing: originálna verzia

DOLITTLE
(Americký film, MP, 106 min., Slovenský dabing)
Pi. 17. 1. 18.00 5 € | So. 18. 1. 18.00 5 € | Ne. 26. 1. 17.00
5 € Príbeh výnimočného muža, ktorí si oveľa viac rozumel
so zvieratami ako s ľuďmi. Náš doktor Dolittle avšak nie je
nudný veterinár, ale stopercentný dobrodruh, po ktorého
boku sa nudiť určite nebudete.

31.1.2020 | 29.2.2020
KNIHA LIPTOVA 2019 - VYHLÁSENIE SÚŤAŽE | Liptovská
knižnica G.F. Belopotockého | Vyhlásenie súťaže o naj
knihu Liptova vydanú v roku 2019.

WOZZECK
So. 11. 1. 18.55 12 € priamy prenos z Metropolitnej
opery New York (12) - cca 117 minút (bez prestávky) Titulky/
dabing: nemecky s anglickými a slovenskými titulkami

31.1.2020 | 31.5.2020
KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - LITERÁRNA SÚŤAŽ
ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV | Liptovská knižnica G.F.
Belopotockého | Vyhlásenie 38. ročníka literárnej súťaže
začínajúcich autorov.

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ - BABSKÁ JAZDA
St. 15. 1. 18.00 7,30 € komédia SR/ČR - 2020 – CON,
Titulky/dabing: slovenský dabing

24.01.2020
LITERÁRNY KLUB| Liptovská knižnica G.F. Belopotockého | 17:00 | Stretnutie členov klubu.
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