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Fašiangy v Liptovskom Mikuláši naplnili všetky zmysly.
Voňali atmosférou spolupatričnosti, chutili šiškami, dotýkali sa sŕdc, zneli melódiami a priniesli radostný pohľad na všetkých 
zúčastnených. V duchu zachovávania tradícií a ich priblíženia mladej generácii sa uskutočnili fašiangové oslavy nielen 
v samotnom meste, ale aj v niektorých mestských častiach. 
Fotoreportáž nájdete na stranách 10 a 11.

Heliport: Nebol to trestný čin! 
Viac na strane 3. 
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V  Liptovskom Mikuláši pribudnú v  tomto 
roku ďalšie investície do škôl, zdravotníc-
tva, kultúrnych ustanovizní a  infraštruktú-
ry. Okrem samotnej radnice tak k  rozvoju 
mesta prispeje státisícami eur aj Žilinský 
samosprávny kraj. „Opravia mosty, stredné 
školy a pokračovať sa bude vo zveľaďovaní 
Liptovskej nemocnice s poliklinikou. Vďaka 
patrí všetkým poslancom z  mikulášskeho 
okresu, ktorí rozpočet samosprávneho 
kraja na roky 2018 až 2020 podporili,“ uvie-
dol primátor Ján Blcháč, ktorý je aj poslan-
com samosprávneho kraja.

Pokiaľ ide o  dopravu, najviac peňazí, 
odhadom 300  tisíc eur, pôjde na rekon-
štrukciu Iľanovského mosta. Kraj na ňom 
urobí nový zvršok a  novú železobetóno-
vú dosku. „Teším sa z  toho, aj keď pôjde 
o  zložitejší proces. Ide o  most, ktorý je 
v najhoršom stave spomedzi mostov po-
nad Váh v Mikuláši. Rekonštrukcia sa mala 
začať v  súvislosti s  prekládkou železnice 
už v marci 2017, ale keďže sa projekt odsú-
va, je potrebné riešiť opravu mosta z roz-
počtu župy. Samosprávny kraj musí pro-
jektovú dokumentáciu získať od železníc 
a následne začať verejné obstarávanie.“

Ďalšou stavebnou akciou bude re-
konštrukcia mosta ponad Jalovčianku 
v  Liptovskej Ondrašovej za 118  tisíc eur. 
Keďže pilier mosta je výrazne podmytý, 
je potrebné vyčistiť koryto a  vypraco-
vať projektovú dokumentáciu. „Pre oba 
mosty poskytneme ako mesto súčinnosť 
pri získavaní projektovej dokumentácie 

a verím, že k obnove reálne v tomto alebo 
v  budúcom roku dôjde. Procesy budeme 
sledovať na týždennej báze,“ zhodnotil 
Ján Blcháč.

V  oblasti školstva pôjde 150  tisíc eur 
na stavebné úpravy domova mládeže 
obchodnej akadémie. Zrealizuje sa roz-
siahla stavebná úprava zdravotechnickej 
inštalácie, hygienických zariadení a povr-
chová úprava podláh. Ďalších 100 tisíc eur 
je určených na stavebné úpravy budovy 
mikulášskej Strednej zdravotníckej školy, 
peniaze poslúžia na zníženie energetic-
kej náročnosti. Predmetom rekonštruk-
cie bude demontáž priečok z  dupronitu, 
oprava a  zateplenie strechy, výmena 
podláh, zateplenie obvodových stien či 
úprava vykurovacieho systému. 

Stavebné úpravy v  priestoroch kuchy-
ne za 20 tisíc eur sú pripravené aj v Cen-
tre sociálnych služieb Anima. V Liptovskej 
nemocnici s  poliklinikou MUDr. Ivana 
Stodolu pribudne echokardiograf s  EKG 
prístrojom (63  tisíc eur), ktorý poslúži na 
neinvazívne kardiologické vyšetrenie. 
V  tomto roku by mala byť dokončená 
prestavba očného-krčného pavilónu, sta-
vebné úpravy a  prístavba pre zriadenie 
urgentného príjmu s  prístrojovým vyba-
vením, taktiež pôjde o  stavebné úpravy 
jednotky intenzívnej starostlivosti neu-
rologického oddelenia a  rekonštrukciu 
hygienických zariadení v nemocnici. Táto 
medziročná župná investícia predstavuje 
vyše milióna eur. -red-

v uplynulom mesiaci sa prehupol fašiango-
vý čas do pôstneho obdobia. Ten fašiango-
vý sme v  meste a  v  niektorých  mestských 
častiach oslávili fašiangovými sprievodmi 
i veselicami a potvrdili sme takto mikuláš-
sku úctu k tradíciám. Koniec fašiangového 
času bol pre naše mesto radostný aj z toho 
dôvodu, že k nám prišla dobrá správa – zís-
kali sme ďalších viac než 500 tisíc eur na 
vybudovanie mestskej cyklotrasy. Darí sa 
nám tak naďalej získavať externé penia-
ze na rôzne projekty, ktoré zlepšujú život 
nám  – obyvateľom Liptovského Mikuláša. 
Od roku 2015 dodnes je to už viac než 7 
miliónov eur získaných z externých zdrojov. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto úspe-
chu podieľajú a teším sa, že máme aj vďaka 
týmto zdrojom lepšie podmienky pre spo-
ločenský, kultúrny a športový život.

Vo februári sme dostali ďalšiu dobrú 
správu. Naše mesto zaznamenalo najlepší 
hospodársky výsledok vo svojej histórii  – 
viac než 1 milión eur. Na konci roku 2017 
sme zasa dosiahli historicky najnižšiu mieru 
zadlženosti, keď dosiahla hodnotu 29 per-
cent, koncom roku 2018 to bude ešte o pár 
percent menej.

Zároveň sa v našom meste realizuje mi-
moriadne rozsiahla investičná výstavba, 
opravujeme kultúrne domy, športoviská, 
chodníky, školské zariadenia. Po tom, ako 
sme v  roku 2017 urobili dôkladnú revíziu 
stavu komunikácií, chodníkov a parkovísk, 
naplánovali sme systémovú opravu tých, 
ktoré sú v  nedobrom stave. Investičný dlh 
je mimoriadny, odhadujem ho na 12-14 
miliónov eur. Je prijatý plán obnovy na šesť 
rokov. Každý z  vás si môže nájsť tú svoju 
cestu, chodník, či parkovisko a zistiť, v kto-
rom roku príde na rad. Máme metódu, ako 
túto náročnú úlohu splniť bez toho, aby 
sme museli siahať na úver, zakladať maje-
tok či platiť úroky. Verím, že si tento prístup 
osvoja všetci poslanci mesta či už terajší 
alebo budúci, ktorí vzídu z novembrových 
komunálnych volieb.

Pre tento rok máme bohatý aj kalendár 
podujatí, ktoré oživujú naše mesto či už pri-
pomínaním si tradícií, výročí, alebo vzdá-
vaním úcty jednotlivým kategóriám našich 
obyvateľov. Už teraz sa teším na množstvo 
osobných stretnutí s vami.

  Majte sa pekne, priatelia.
  Váš primátor 
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Milí 
Mikulášania,

V Mikuláši pribudnú investície 
do škôl, zdravotníctva a infraštruktúry

Počas tohto roka obnoví radnica dve ha-
sičské zbrojnice v mestských častiach Lip-
tovská Ondrašová a Bodice. Mestu sa po-
darilo na ich rekonštrukciu získať externé 
zdroje od ministerstva vnútra. V Liptov-
skej Ondrašovej je projekt zameraný na 
rekonštrukciu strechy a prístavbu garáže 
pre hasičskú cisternu a hasiacu techniku. 
V Bodiciach tiež zrekonštruujú strechu, 
garáže a vnútorné priestory pre techniku 
a uloženie výstroja.

Projekt má tiež zvýšiť akcieschopnosť po-
žiarneho zboru, zvýšiť komfort vzdeláva-
nia a výcviku členov dobrovoľného hasič-
ského zboru mesta či zlepšiť podmienky 
skladovania výstroja a výzbroje. Súčasťou 
je vybudovanie hygienických a sociálnych 
priestorov podľa súčasných hygienických 
noriem a potrieb zasahujúcich hasičov. 
Radnica získala na obnovu bezmála 60-ti-
síc eur, spoluúčasť mesta predstavuje pri-
bližne 10-tisíc. -red-

Hasičom sa polepší

Okresná prokuratúra v  Martine zasta-
vila trestné stíhanie pre prečin zne-
užívania právomoci verejného činiteľa 
v kauze, ktorú Mikulášania poznajú pod 
názvom heliport.

„Vykonaným trestným stíhaním bolo 
preukázané, že tento skutok nie je trest-
ným činom,“ tlmočil stanovisko prokuratú-
ry zastupujúci hovorca Krajskej prokuratú-
ry Trenčín Vlastimil Krokvička.

Proces od podania neopodstatneného 
trestného oznámenia trval až 32 mesiacov 
z  z  celkových 37 mesiacov funkčného ob-
dobia primátora Jána Blcháča.

„Bol som pod enormným tlakom ja, moja 
rodina aj viacerí moji kolegovia, ktorí boli 
kvôli tomuto účelovému trestnému ozná-
meniu vypočúvaní. Môj obdiv preto patrí 
všetkým, ktorí museli toto príkorie znášať 
so mnou a vďaku vyslovujem tým, ktorí ma 
podporovali a verili mi. S vedomím, že som 
nič zlé neurobil, a  práve naopak  – chcel 
som mestu pomôcť, som spoločne aj s mo-
jimi kolegami z  mestského úradu a  mest-
ských organizácií celý ten čas pracoval 
naplno v prospech mesta, podarili sa nám 
pre Liptovský Mikuláš za tie roky získať veľ-
mi pozitívne projekty – to je to podstatné 
a  rukolapné, nie kauzy, krivé obvinenia či 
politikárčenie,“ vyjadril sa k  rozhodnutiu 
prokuratúry primátor. -red-

Mesto Liptovský Mikuláš vloží do obchod-
ného imania spoločnosti Mestské športové 
zariadenia pozemky spod futbalového šta-
dióna MFK Tatran. Rozhodli o tom poslanci 
mestského zastupiteľstva. Bol to ďalší krok 
potrebný k spolufinancovaniu modernizá-
cie futbalového stánku.

„Štadión bude slúžiť nielen druholigo-
vým futbalistom, je zázemím aj pre približ-
ne pätnásť duržstiev  – od najmladších po 
dorast, takže je to základňa pre masový 
futbal v  našom meste. Získali sme 750 ti-

síc eur od Slovenského futbalového zvä-
zu, ako aj iné mestá na Slovensku. Našou 
povinnosťou ale je dofinancovať túto in-
vestíciu do celkovej výšky milión 250 tisíc, 
z  čoho 125 tisíc dáva samotný klub MFK 
Tatra. Aby sme túto operáciu mohli zrea-
lizovať a  získať moderný štadión, založili 
sme obchodnú spoločnosť Mestské špor-
tové zariadenia a  teraz robíme majetkové 
a  finančné operácie tak, aby sa projekt 
zrealizoval,“ vysvetlil prebiehajúce procesy 
primátor Ján Blcháč.

Futbalový štadión by teda mali začať už 
v tomto roku modernizovať v hodnote 1,25 
milióna eur tak, aby spĺňal požiadavky na 
druhú najvyššiu futbalovú súťaž a  taktiež 
vyhovoval potrebám rozvoja mládežníc-
kej základne. Ako zhrnul primátor, zo sumy 
1,25 milióna poskytne zväz dotáciu 750 
tisíc eur, 125 tisíc zabezpečí MFK Tatran 
a  375 tisíc bude dofinancovaných čerpa-
ním úveru spoločnosťou Mestské športové 
zariadenia.

 -red-

Poslanci schválili 
ďalší dôležitý 
krok k modernizácii 
futbalového štadióna

Kauza heliport: 
Nebol spáchaný 
žiadny trestný čin!
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Dobré hospodárenie mesta sa pozitívne 
premieta do verejnoprospešných aktivít 
pre Mikulášanov. Tohto motívu sa v  rámci 
používania mestských peňazí drží súčasné 
vedenie radnice. Pod dohľadom primátora 
Jána Blcháča dosiahli radniční v roku 2017 
najlepší výsledok hospodárenia, odkedy 
mesto vedie podvojné účtovníctvo. Radni-
ci sa tak ponúkajú široké možnosti, nemusí 
napríklad zvyšovať poplatky, môže viac in-
vestovať do opráv ciest, chodníkov, ale na-
príklad aj do zelene, životného prostredia 
alebo vianočnej výzdoby, ktorá je súčasťou 
skrášľovania mestského prostredia.

Medziročný rast výsledku je na úrovni 
28 percent. Výsledok hospodárenia má od 
roku 2015 rastúcu tendenciu, ktorú dosiah-
lo napriek tomu, že v roku 2014 vykazovalo 
stratu až 681 tisíc eur. „Táto strata tu bola 
aj napriek tomu, že celkové výnosy mesta 
vtedy boli o  1,85 milióna eur vyššie v  po-
rovnaní s  rokom 2017,“ upozornila vedúca 
oddelenia rozpočtu, účtovníctva a  majet-
ku na mestskom úrade Lenka Debnárová.

Na druhej strane v  porovnaní s  rokom 
2014 celkové náklady mesta poklesli o 3,5 
milióna eur. Paradoxne za poklesom nákla-
dov môžeme vidieť rozsiahle aktivity mes-
ta na investičnom poli, o  čom svedčí zvy-
šovanie nákladov na odpisy. Tie boli oproti 
roku 2014 o 94 tisíc eur vyššie.

Mesto tiež investuje do svojho majetku 
ako je rekonštrukcia mestského úradu, čím 
na druhej strane šetrí prevádzkové nákla-
dy. V Mikuláši sa realizuje rozsiahla investič-
ná výstavba, vďaka čomu sa zvyšujú výno-
sy dane z nehnuteľnosti, rast návštevnosti 
sa odráža vo zvýšenom výbere dane z uby-
tovania. -red-

Vyhlásenie MHK 32 
Liptovský Mikuláš 
k personálnym zmenám

Pol milióna eur pôjde do cyklotrasy, ktorá povedie vnútrom mesta

Terchovčania odpustili Mikulášanom, že 
odsúdili ich rodáka, Juraja Jánošíka. Je zná-
me, že náš národný hrdina Juraj Jánošík 
prišiel na svet v Terchovej a v Liptovskom 
Mikuláši bol odsúdený na smrť. Predstavi-
telia týchto dvoch samospráv sa zhodli, že 
je načase zabudnúť na staré krivdy, zmieriť 
sa a nájsť spoločnú reč. „Ťažoba ukrivdenia, 
ktoré bolo spôsobené pred 305 rokmi prá-
ve v našom mestečku, keď sa našim pred-
chodcom podarilo odsúdiť národného 
hrdinu, sa tiahne dejinami Liptovského Mi-
kuláša veľmi výrazne. Preto sme sa rozhodli 
zmeniť povesť nášho mesta vo vzťahu k Já-
nošíkovi a symbolicky odprosiť Terchovča-
nov, že sme im tak vzácneho rodáka odsú-

dili na smrť,“ povedal mikulášsky primátor 
Ján Blcháč. Na pozadí dejinných súvislostí 
sa akt zmierenia medzi terchovským sta-
rostom Jozefom Dávidíkom a mikulášskym 
primátorom Jánom Blcháčom uskutočnil 
príznačne v priestoroch Múzea Janka Kráľa, 
kde bol Jánošík odsúdený. Primátor a sta-
rosta na pôde múzea podpísali zmierova-
ciu listinu. Ako prejav dobrej vôle a  vzá-
jomného porozumenia Ján Blcháč navrhol 
starostovi Jozefovi Dávidíkovi partnerstvo 
samospráv. Na oplátku starosta Terchovej 
v mikulášskom Dome kultúry priviedol na 
koncert Nebeskú muziku, ktorá je známa 
spevmi a  ľudovou hudbou z  Jánošíkovho 
kraja. -red-

Môžeme sa 
pochváliť 
historicky najlepším 
hospodárskym 
výsledkom

Chlapci, ktorí pôsobia v občianskej poriadkovej službe, zaberajú naplno. 
Za ostatné týždne zorganizovali už tri brigády. Ľudia z marginalizovanej 
komunity na Priemyselnej či v Hlbokom si pod dohľadom príslušníkov služby 
robia poriadok vo vlastnom rajóne. Fotka dokumentuje upratovanie prostredia 
pri spojovacom chodníku medzi Hlbokým a Kamenným poľom.

Viceprimátor Ján Bonko prevzal v poľskej Szczawnicy pre mesto Liptovský 
Mikuláš Cenu Petra Buriana za spoluprácu pri realizácii projektu Historicko-
kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier. V rámci projektu mesto vybudovalo 
takmer 6 kilometrov cyklochodníka po hrádzi Váhu.

Po odchode hlavného trénera A  muž-
stva MHK 32 Liptovský Mikuláš Pavla 
Paukovčeka sa vedenie a  orgány spo-
ločnosti mestského hokejového klubu 
dohodli na spolupráci s dvojicou tréne-
rov Marek Uram a  Juraj Halaj. Zodpo-
vednosť za mužstvo do konca sezóny 
preberá po dohode Marek Uram a Juraj 
Halaj bude pôsobiť naďalej ako asistent 
trénera. Očakávame, že cieľ, ktorý sle-
dujeme od začiatku sezóny, ktorým je 
postup do play off, bude naplnený.

Predseda predstavenstva MHK 32 
Liptovský Mikuláš Štefan Kuric. -red-

Niekoľkoročné úsilie mikulášskej radnice 
v budovaní cyklotrás prináša pre cyklistov 
prvé ovocie. Vyše dvoch rokov totiž mesto 
Liptovský Mikuláš vysporiadavalo pozem-
ky, po ktorých bude viesť vnútromestská 
cyklotrasa a  dnes sa už vedenie radnice 
môže pochváliť aj prvým úspechom. Na 
mestský úrad prišla dobrá správa, že mesto 
získalo vyše pol milióna eur (502 tisíc) na 
realizáciu prvej etapy projektu Mikulášskej 
cyklotrasy. Potvrdil to liptovskomikulášsky 
primátor Ján Blcháč.

V meste v prvej etape výstavby pribud-
ne 2,2 kilometra cyklochodníkov a  cyk-
lokoridorov. „Začína sa v  parku oproti 
železničnej stanici, pokračuje Hodžovou, 
Kukučínovou, cez Rohonciho záhradu, 
Pišútovu, Námestie osloboditeľov a skon-
čí na križovatke na Rachmaninovom ná-
mestí,“ priblížil šéf radnice a pripomenul, 
že cyklotrasa bude viesť vnútrom mesta, 

preto bude praktická napríklad pre ľudí, 
ktorí chcú chodiť na bicykli aj do zamest-
nania.

V priestore pri železničnej stanici v rámci 
projektu vybudujú aj dvojpodlažné uza-
mykateľné cykoboxy. Umožnia bezpečne 
odstaviť bicykel, odložiť prilbu a ďalej po-
kračovať iným spôsobom verejnej dopravy. 
Bude tam situované aj posedenie a servis-
ný modul na dofúkanie pneumatík. Jedno-
podlažné cykloboxy inštalujú aj v  Rohon-
ciho záhrade a  pribudne tiež cyklostojan 
pre 30 bicyklov na Námestí osloboditeľov. 
Cyklotrasu budú na vozovke vyznačovať 
piktogramy a  na vhodných miestach aj 
smerovníkmi s atraktívnymi cieľmi v meste.

Realizácia sa môže začať po ukončení 
procesu verejného obstarávania a  jeho 
kontrole, čo bude v  tomto roku. „Základ-
ným cieľom projektu je zvýšenie atrakti-
vity a  prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy na celkovom počte prepravených 
osôb v meste. Vnútromestská cyklotrasa je 
zárodok systému, na ktorý nadviažu lokál-
ne cyklotrasy k  jednotlivým atraktivitám 
mesta a cyklotrasy do okolia Mikuláša. Sú-
časťou cyklotrasy sú pešia a parkové zóny 
v  bezbariérovom prevedení s  farebným 
a  povrchovým odlíšením pre potreby sla-
bozrakých,“ poznamenala Jana Kormaní-
ková z mestského úradu.

Mesto už podalo žiadosti aj na ďalšie tri 
etapy cyklotrasy. Podané žiadosti o  nená-
vratné financie ešte neboli vyhodnotené. 
Celková dĺžka vnútromestskej cyklotrasy 
predstavuje bezmála štyri kilometre. Trasa 
bude pripojená na existujúci cyklochod-
ník na Alexyho a  na Štefánikovej. Na cyk-
lochodník po nábreží Váhu získala samo-
správa financie z eurofondov v predošlých 
rokoch.

 -red-

Tristoročná krivda zažehnaná:
Mikulášania sa zmierili s Terchovou 
za Jánošíkovu popravu

Mestská polícia upozorňuje vodičov, aby 
dbali na správne parkovanie svojich áut. 
Uľahčia tak život nielen sebe, ale aj iným 
vodičom, chodcom či cyklistom. Častým 
neduhom je parkovanie na chodníkoch, 
kde takýto vodiči znepríjemňujú život 
peším. „Na chodníkoch nesmiete zasta-
viť a stáť, okrem prípadu, že ostane voľná 
šírka chodníka najmenej 1,5 metra. Státie 
na ceste je dovolené len za podmienky, že 
musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh 
široký najmenej tri metre pre každý smer 
jazdy. Na zastavenie musí zostať voľný as-
poň jeden jazdný pruh široký najmenej tri 

metre pre oba smery jazdy,“ upozornil ná-
čelník mestskej polície Marián Jančuška.

Príslušníci mestskej polície robia v  Lip-
tovskom Mikuláši kontroly správnosti par-
kovania. „V  prípade nesprávneho parko-
vania môžeme uložiť v  blokovom konaní 
pokutu do 50 eur. V roku 2017 sme naprí-
klad riešili 427 priestupkov, ktoré sa týkali 
nesprávneho parkovania. Situáciu riešime 
aj preventívne osádzaním pevných stĺpi-
kov s  retiazkami na okrajoch chodníkov. 
Tieto zábrany poskytujú aj ochranu pre 
chodcov na chodníku,“ pridal informácie 
Marián Jančuška. -js-

Pozor na nesprávne parkovanie!
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Urobili sme
V  Ploštíne predstavitelia Liptovského Mi-
kuláša v roku 2017 dokončili práce na prvej 
etape projektu protipovodňových opatre-
ní v lokalite Tretiny za 169 tisíc eur. V rám-
ci prác vybudovali betónové zatrubnenie 
s  vtokovým objektom, ktorý bude sťaho-
vať prívalové dažde nad Tretinami do poto-
ka Ploštínčanka. V minulom roku bola kom-
pletne zrekonštruovaná ulica Do malého 
poľa v dĺžke 160 metrov. V oboch častiach 
mesta podporuje mesto kultúrno  – spo-
ločenské vyžitie a  zachovávanie tradícií, 
ktoré je tam na vysokej úrovni. Radniční 
investujú do zlepšovania infraštruktúry 
kultúrnych domov, takto urobili napríklad 
rekonštrukciu stropu v  iľanovskom kultúr-
nom dome a obnovu sociálnych zariadení 
v ploštínskom kultúrnom dome.

V  Iľanove ožil v  rámci participatívneho 
rozpočtu projekt Slovenské tradičné re-
meslá v dreve v podobe drevených plastík, 
rovnako drevené sochy pribudli aj v Ploští-
ne. Mesto aktuálne pripravuje územný plán 
zóny Ploštín. V Iľanove sa súčasnému vede-
niu Liptovského Mikuláša podarilo zrekon-

štruovať pamätník a  skultivovať priestor 
okolo neho. Doplnené boli tiež prvky det-
ského ihriska. V  Iľanove tiež pre Mikuláša-
nov zabezpečili možnosti športového vyži-
tia v podobe bezplatnej lyžovačky.

Kam smerujeme
V Ploštíne plánujeme pokračovať v protipo-
vodňových opatreniach. Vedenie radnice 
by sa chcelo dohodúť na ďalšej spolupráci 
s  prevádzkovateľmi lyžiarskeho strediska 
v  Iľanove, aby zostalo pre Mikulášanov za-
darmo aj v budúcnosti. Vo výhľade niekoľ-
kých mesiacov by sa mala realizovať oprava 
Iľanovského mosta, čím sa zabezpečí bez-
problémová dopravná dostupnosť do cen-
tra mesta pre Ploštínčanov a Iľanovčanov.

V roku 2018 čaká Ploštín rekonštrukcia ko-
munikácie Za ulicou v hodnote 56 tisíc eur, 
v ďalších rokoch sa pustí vedenie mesta do 
obnovy ulíc Na kút, Ku družstvu, Spojova-
cia, K cintorínu a Výhon. V  Iľanove v tomto 
roku nechá súčasné vedenie radnice opraviť 
chodník popri ceste III. triedy za 30 tisíc eur 
a  zrealizujú prvú etapu úpravy okolia kul-
túrneho domu po kostol. Do nasledujúcich 

troch rokov má primátor víziu pokračovať 
v  úprave okolia „kultúry“, pristúpiť aj k  re-
konštrukcii ulíc Oslobodenia, Ohrady a Po-
rubská. Predstavitelia mesta tiež podporujú 
budovanie infraštruktúry pre rozvoj turiz-
mu, chystajú sa zlepšovať materiálno-tech-
nické vybavenie kultúrnych domov v Iľano-
ve aj v  Ploštíne (posilňovanie folklórnych 
tradícií), to sa tiež týka zázemia pre špor-
tovcov a opravy budovy požiarnej zbrojnice 
pre dobrovoľných hasičov. V  Ploštíne chcú 
v  kultúrnom dome vymeniť okná, vytvoriť 
sociálne zariadenia pre účinkujúcich, od-
vodniť objekt a  vyznačiť parkovisko pred 
kultúrou. Plánujú tiež vysporiadať pozemky 
pre šatne, revitalizáciu detských ihrísk a re-
generáciu pomníka SNP. Systematicky bude 
vedenie radnice riešiť cintoríny  – zeleň, 
vstupy, chodník, osvetlenie či ozvučenie 
pietnych miest. Pre zvýšenie bezpečnosti 
plánujú zaviesť osvetlenie pri spojovacej 
ceste do mesta. V  Iľanove sa chystajú riešiť 
poškodenú kanalizáciu, pripraviť opravu 
zábradlí na mostíkoch cez potok, zvýšia po-
čet stojísk na kontajnery, doplnia kuchynku 
v  kultúrnom dome, pripravia územný plán 
zóny a  tiež idú iniciovať zmenu organizá-
cie dopravy. Spolu s urbariátom pripravujú 
v Iľanove revitalizáciu námestia pri kostole.

 -red-

Z MIKULÁŠSKYCH MESTSKÝCH ČASTÍ: Iľanovo a Ploštín

Richtári na striedačku
Iľanovo aj Ploštín sa v  14. storočí stali 

poddanskými obcami hrádockého pan-
stva. Jemu museli spoločne odvádzať aj 
rôzne dávky. Keďže boli obidve dediny 
malé, zlúčili sa a od 16. storočia vieme, že 
si striedavo volili spoločného richtára. Raz 
bol z  Iľanova a  raz z  Ploštína. Aj samotnú 
obec zvykli v tejto dobe označovať ako Plo-
štín-Iľanovo.

Medzi obcami sa nachádza lokalita Ro-
hačka, ktorá patrí k najstarším známym ar-

cheologickým náleziskám Liptova. V dobe 
bronzovej a  železnej tu stáli hradiská. Po-
zostatky po osídlení tu ľudia nachádzali 
už v prvej polovici 18. storočia. Vtedy sa tu 
údajne nachádzali ruiny rozhľadne a v nej 
rôzne keramické črepy, ale aj staroveké 
mince.
Osamostatnili sa v 19. storočí

V dobe zavádzania Tereziánskeho urbá-
ra, v roku 1771, bolo v Iľanove 11 a v Ploští-
ne 18 poddanských usadlostí. Dvojdedina 
stále patrila do hrádockého panstva. Osudy 
obcí sa rozišli až v druhej polovici 19. storo-
čia, kedy už tvorili dve samostatné obce. 
Opäť boli spojené až v roku 1976. Vtedy sa 
pričlenili k mestu Liptovský Mikuláš.

V tomto roku si dôstojne pripomenieme 785. výročie prvej zmienky o Iľanove a 755. výročie o Ploštíne.
Minulosť Iľanova a Ploštína je vzájomne prepojená. Staršia obec Ploštín pravdepodobne vznikla už pred 11. storočím a zaraďuje 
sa tak k najstarším liptovským sídlam. Avšak prvé zmienky o ploštínskom chotári a potoku pochádzajú až z rokov 1263 a 1269 
a najstaršia zmienka o obci samotnej je až z roku 1355. Vznik Iľanova sa kladie do obdobia pred 13. storočím. Prvá zmienka 
o ňom je už z roku 1233. 

Ploštín

Poškodená obec Iľanovo na konci druhej svetovej vojny

Iľanovo

V lete ulice Ploštína ožívajú Mikulášskou pohodou, ktorú organizuje OZ Ľuďom Mikuláša pod taktovkou primátora Jána Blcháča v spolupráci s 
Pozemkovým spoločenstvom Ploštín a podporou mesta Liptovský Mikuláš už štyri roky.

Obec Ploštín na mape prvého 
vojenského mapovania z 18. storočiaZ histórie



98

Ako vlastník 594 mestských nájomných 
bytov eviduje naše mesto pohľadávky na 
nájomnom. Podstatnú časť týchto pohľa-
dávok tvoria nedoplatky za byty v lokalite 
Hlboké. Riešenie neplatičov zabezpečuje 
radnica v  zmysle zákona, v  súdnom a  ná-
sledne v  exekučnom konaní cez externú 
advokátsku kanceláriu, ktorá mesto za-
stupuje. „Od minulého roku, kedy nastala 
zmena systému prideľovania poverení na 
vykonanie exekúcie, sú mestu prideľovaní 
exekútori aj z  iných okresov. To, že nie sú 
priamo Liptovskomikulášania, sa javí ako 

správny legislatívny krok,“ vyjadril sa po-
zitívne na zákonodarcu Ľubomír Kandera 
z mestského úradu.

V súčasnosti mesto eviduje zvýšený po-
čet právoplatných rozhodnutí súdu o  vy-
pratanie bytu, na základe ktorých budú 
následne realizované exekučné konania 
neplatičov nájomného. Dôkazom účinnos-
ti zmeny systému je, že začiatkom januára 
bol v exekučnom konaní vyprataný nájom-
ný byt v lokalite Hlboké a súdy a exekútori 
už konajú aj v ďalších prípadoch neplatenia 
nájmu. -red-

SPRAVODAJSTVO SPRAVODAJSTVO

Radnica v  týchto dňoch podporila myš-
lienku obyvateľov miestnej časti Andi-
ce – Benice, ktorí majú záujem využívať 
tamojší kultúrny dom na organizovanie 
kultúrno-spoločenských a športových ak-
tivít. „Počas ostatných troch rokov sme za-
bezpečili opravu a  rekonštrukciu priesto-
rov kultúrneho domu. Keďže sme vytvorili 
dôstojné podmienky, domáci neváhali 
a zorganizovali sa,“ uviedol Ľubomír Kan-
dera z mestského úradu. 

Za účelom využívania priestorov na 
vyplnenie voľnočasových športových 
a  kultúrnych aktivít požiadali obyvatelia 
primátora mesta o  poskytnutie priesto-
rov. Po nevyhnutných administratívnych 
úkonoch dnes Kultúrny dom v  Beniciach 
slúži na cvičenie, posilňovanie, stolný te-
nis, organizovanie turnajov a iné športové 
aktivity.

  -red-

Pre právnické a  fyzické osoby, ktoré majú 
aktívnu schránkou na doručovanie, bude 
mesto od tohto roku zasielať rozhodnutia 
za komunálne odpady, daň z nehnuteľnos-
tí a  psa elektronicky. Z  celkového počtu 
daňovníkov a poplatníkov sa to bude týkať 
necelých dvoch tisíc fyzických a  právnic-
kých osôb. Rozhodnutia bude mesto zasie-
lať počas marca a apríla, uviedla to Anežka 
Makovická z mestského úradu.

Pre podnikateľov je záväzný júl 2018
S účinnosťou od 1. januára 2018 sa rozši-

ruje povinná elektronická komunikácia so 
správcom dane na všetky právnické osoby 
zapísané v  obchodnom registri a  fyzické 
osoby, ktoré sú podnikateľmi a  sú regis-
trovaní pre daň z  príjmov podľa zákona. 
S  účinnosťou od 1. júla 2018 je posunutá 
povinnosť elektronickej komunikácie pod-
nikateľov – fyzických osôb.

Schránka je pre fyzické osoby 
dobrovoľná

Fyzické osoby - občania si môžu akti-
vovať elektronickú schránku dobrovoľne. 
V prípade, že si ju aktivujú na doručovanie, 
môže do nej orgán verejnej moci doručiť 
úradné rozhodnutie elektronicky. Takéto 
rozhodnutie je rovnocenné s tým, ktoré by 
bolo zaslané v listinnej forme. Pre podrob-
nejšie informácie o  zriadení a  aktivovaní 
elektronickej schránky kliknite na www.
slovensko.sk.

 -red-

Sprievodca po niektorých cintorínoch 
stredného a horného Liptova je názov pub-
likácie, ktorej autorkou je Anna Šmelková. 
Dlhoročná pracovníčka Múzea Janka Kráľa 
v Liptovskom Mikuláši na svojom bývalom 
pôsobisku 15. februára 2018 skutočne vtip-
ným spôsobom predstavila svoje najnovšie 
dielo. Predstavuje miesta, na ktorých sú 
pochovaní významní liptovskí rodáci. Po-
čas svojich potuliek po cintorínoch zažila 
mnohé zaujímavé situácie, s ktorými oboz-
námila zvedavé a vďačné publikum.

Programom sprevádzal Štefan Packa, 
správca Rázusovie domu vo Vrbici. Riaditeľ 
Múzea Janka Kráľa Jaroslav Hric sa z vyda-
reného podujatia musel ospravedlniť zo 
zdravotných dôvodov.

Symbolicky zeminou z  Vrbického cin-
torína publikáciu uviedli do života spolu 
a  autorkou poslanec Zastupiteľstva Žilin-
ského samosprávneho kraja Erik Gemzický 
a  poslanec liptovskomikulášskeho mest-
ského zastupiteľstva a  predseda komisie 
kultúry Michal Paška.  -red-

Rok 2018 bude v Liptovskom Mikuláši bo-
hatý na oslavu rôznych okrúhlych výročí, 
ktoré majú celoštátny význam.

Dôraz budú klásť na storočnice prvého 
mája, vzniku I. Československej republiky 
(28. októbra) a koniec 1. svetovej vojny (11. 
novembra) a  tiež výročie Žiadostí sloven-

ského národa (10. mája). Súčasťou všetkých 
akcií bude bohatý kultúrny program, vý-
stavy či koncerty. O  jednotlivých akciách 
vás budeme podrobnejšie informovať na 
stránkach mesačníka Mikuláš ale aj na fa-
cebookovom profile Mesto Liptovský Mi-
kuláš.  -red-

V  Liptovskom Mikuláši by mala začať od 
septembra 2019 fungovať Súkromná zák-
ladná škola Felix. Jej zaradenie do siete škôl 
a  školských zariadení SR schválili poslanci 
mikulášskeho zastupiteľstva. Škola prefe-
ruje moderný konštruktivistický prístup ku 

vzdelávaniu, čím rozšíri ponuku v meste.
V Liptovskom Mikuláši je šesť základných 

škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
s počtom žiakov 2341 a taktiež dve cirkev-
né školy so 437 žiakmi.

 -red-

Kultúrny dom 
v Beniciach 
po rokoch naberá 
na význame

V Mikuláši by mala byť 
súkromná základná škola

Pozor! Daňové 
rozhodnutia 
nájdete 
v elektronickej 
schránke

Predstavuje 
našich významných rodákov

Čaká nás niekoľko storočníc

Vymáhanie pohľadávok cez exekútorov 
so sídlom mimo Mikuláša je účinné

Tvorcovia pamätnice vznikajúcej 
k 100. výročiu založenia Gymnázia 
Michala Miloslava Hodžu žiadajú 
o pomoc pri zhromažďovaní 
rôznorodého dokumentačného 
materiálu zo života školy.

Ďakujeme!
Kontakt: vyrocie@gymlm.sk 
alebo na t. č. 0905 636 965 
(PhDr. Matúš Stáňa).
Aktuálne do 30. 6. 2018

Výzva 
pre absolventov 
GMMH
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FAŠIANGY: Štyridsaťdňovému pôstu predchádzali plesy, 
zábavy a karnevaly, fašiangovalo celé mesto.

Fašiangové veselenie spustili v  našom 
meste 230 členovia klubov seniorov, ktorí 
si 30. januára zorganizovali v  spoluprá-
ci s  mestom fašiangovú zábavu. Veselice 
pokračovali v  jednotlivých mestských čas-

tiach, v  sobotu 3. februára sa radosť pod 
maskami niesla po Liptovskej Ondrašovej, 
v Palúdzke v ten deň stihli pochovať aj basu. 
Sprievodom plným muziky, zábavy a spevu 
pokračovali fašiangy v  piatok 9. februára 

v centre mesta. Procesia sa pohla od mest-
ského úradu na Námestie osloboditeľov, do 
sprievodu sa radi nechali vtiahnuť aj okolo-
idúci. V Bodiciach, v Iľanove a v Ploštíne sa 
fašiangovalo nasledujúci deň.
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SPRAVODAJSTVO

Obzrieť sa za uplynulým a  naplánovať 
aktivity pre tento rok bolo cieľom hodno-
tiacej schôdze Klubu seniorov a  Jednoty 
dôchodcov v  Demänovej. Uskutočnila sa 
v sobotu 17. februára 2018 v priestoroch ta-
mojšieho kultúrneho domu a odštartovalo 
ju vystúpenie spevokolu Prameň.

Klub seniorov a  Jednoty dôchodcov 
v  Demänovej má aktuálne 110 členov, na 
stretnutí ich bolo prítomných viac ako šesť-
desiat. „Pri našich vlaňajších aktivitách bol 
tradične veľký záujem o kultúrno – spolo-
čenské podujatia,“ prezradila predsedníčka 
klubu Alina Janovčíková. Seniori sa stretli 
pri opekačke, varení gulášu či posedení 
pri jedličke, ktoré bolo spojené s tradičnou 
vianočnou kapustnicou. Nezabúdali ani na 
brigádnickú činnosť, v rámci ktorej skrášľo-
vali nielen okolie svojho klubu, ale naprí-
klad aj vojnový pamätník Háj – Nicovô. Ich 
pozornosti sa tešila aj poučná prednáška 
príslušníkov mestskej polície.

„Vaša generácia je tá, ktorá sa vyzna-
čovala veľkou pracovitosťou a  záujmom 
o svoje okolie a mesto. Teraz by ste si v po-

koji mohli užívať zaslúžený odpočinok, no 
naplno sa venujete viacerým aktivitám, čo 
je obdivuhodné. Vážime si, čo ste pre toto 
mesto urobili a ako mu pomáhate i teraz – 
cennými skúsenosťami a  radami. Tie si od 
vás vždy vo vedení mesta pozorne vypo-
čujeme a  sme za ne vďační,“ poďakoval 
viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf 
Urbanovič.

Nasadenie a prácu seniorov v Demäno-
vej ocenil i Michal Kotian, predseda Krajskej 
organizácie Jednoty dôchodcov Žilinského 
kraja. Povedal, že patria medi najväčšie or-
ganizácie v  regióne. „Vždy medzi vás rád 
prídem. Vaša činnosť je bohatá v rámci ce-
lého mesta. To, čo vás trápi, vaša pani pred-
sedníčka vždy prednesie na Rade starších, 
ktorá je poradným orgánom primátora,“ 
poznamenal Michal Kotian a doplnil zaují-
mavé čísla. „V  okrese Liptovský Mikuláš je 
40 organizácii, vlani počet členov vzrástol 
o približne 200 na súčasných 2500. V Žilin-
skom kraji máme 13 385 členov, sme teda 
treťou najväčšou organizáciou v rámci Slo-
venska.“ -red-

Dom kultúry v  Liptovskom Mikuláši 
patril počas tretej februárovej so-
boty mladým ľuďom z  Liptovského 
Mikuláša a  z  regiónu. Približne 230 
sa ich prišlo zabaviť na ôsmy ročník 
Stredoškolského bálu. Jeho otvore-
nia a úvodného tanca sa na pozvanie 
organizačného výboru (tvorili ho štu-
denti stredných škôl) zhostil Rudolf 
Urbanovič, viceprimátor Liptovského 
Mikuláša.

 „Ďakujem organizátorom, súčas-
ným i  bývalým, že pripravili už ôsmy 
ročník podujatia, ktorým sa môže 
v  rámci Slovenska pochváliť len 
málo miest. Liptovský Mikuláš je naj 
mestom Slovenska aj vďaka tomu, že 
vy, študenti, ste takíto aktívni. Chcem 
vám dnes popriať naj naj naj zábavu,“ 
zaželal viceprimátor.

 Výťažok z  bálu už tradične popu-
toval na dobročinný účel  – združeniu 
rodičov so zdravotne postihnutými 
deťmi Koliesko.

 -red-

Do mikulášskej kroniky sa začiatkom toh-
to roka zapísali ďalšie významné mená 
osobností, ktoré si zaslúžili úctu a uznanie 
prostredníctvom ocenení mesta Liptovský 
Mikuláš. Udelením mestských cien vzdali 
predstavitelia radnice aj mestskí poslanci 
poctu osobnostiam, ktoré pôsobia či pôso-
bili na území Liptovského Mikuláša. Cenu 
primátora mesta si začiatkom tohto roka 
prevzalo šesť osobností, Cenu mesta Lip-
tovský Mikuláš odovzdali do rúk siedmim 
ľuďom. Počas slávnostného večera udelili 
aj najvyššie ocenenie mesta, ktorým je 
čestné občianstvo (in memoriam).

Cena primátora mesta 
Liptovský Mikuláš

Významné ohodnotenie životného die-
la, ktorým je Cena primátora mesta Lip-
tovský Mikuláš, patrí Ivanovi Bubelínymu 
za rozvoj športu. Mária Čajková získala 
prestížne ocenenie primátora mesta za 
dlhoročnú kultúrno-výchovnú činnosť, 
za činnosti spojené s  Kardioklubom a  za 
množstvo spoločenských aktivít. Cenu pri-
mátora pri príležitosti životného jubilea, za 
dlhoročnú činnosť v  okresnom poľovníc-
kom zbore, za prácu s mládežou a za záslu-

hy rozvoja slovenského poľovníctva, ktoré 
boli ocenené Zlatou medailou prezidenta 
Slovenského poľovníckeho zväzu, získal 
aj František Jaroš. Miline Kormaňákovej 
patrí ocenenie za kultúrno-výchovnú čin-
nosť, rozvoj divadelníctva a  aktívnu účasť 
na kultúrnom živote v  mestskej časti Lip-
tovská Ondrašová. Marianna Nahalková je 
ďalšou osobnosťou, ktorá si zaslúžila Cenu 
primátora mesta za udržiavanie kultúrnych 
tradícií a  celoživotný prínos v  oblasti kul-
túry. Pri príležitosti životného jubilea, za 
aktívnu prácu v obchodnej diplomacii Čes-
koslovenska odovzdal primátor Ján Blcháč 
ocenenie aj Ľudovítovi Priecelovi.

Cena mesta 
Liptovský Mikuláš

Za prínos v  oblasti medicíny a  sociál-
nych vecí udelili Cenu mesta Kvetoslave 
Antolovej. Nadežde Gilániovej a Michalovi 
Kotianovi patrí za prínos v  spoločenskej, 
kultúrnej a výchovnej oblasti. Pavol Chce-
ben ju dostal pri príležitosti životného 
jubilea za mimoriadne zásluhy pri rozvoji 
vedy, techniky a za šírenie dobrého mena 
Slovenska a  Liptovského Mikuláša. Du-
šan Lichardus získal cenu za rozvoj mesta 

v oblasti obchodu, služieb a za zachovanie 
Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. 
Ivana Stodolu. Cena mesta sa dostala aj do 
rúk Rudolfa Macha za aktívnu činnosť v zá-
chranných zložkách a za prínos v športovej 
oblasti. Vojtecha Rázusa ocenili za aktívny 
odboj počas 2. svetovej vojny a za aktivity 
v športovej oblasti.

Čestné občianstvo 
in memoriam 
pre Martu Sališovú

Čestné občianstvo mesta Liptovský Mi-
kuláš in memoriam si za obohatenie ľud-
ského poznania vynikajúcimi tvorivými 
výkonmi a  za celoživotný prínos v  oblasti 
vedy a  vzdelávania zaslúžila Marta Sališo-
vá. Narodila sa v  roku 1945 v  Okoličnom. 
Pracovala ako odborná asistentka, neskôr 
ako docentka na Katedre organickej ché-
mie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Bola autorkou 12 
skrípt učebných textov a viac ako dvadsiat-
ky ročníkov úloh chemickej olympiády pre 
stredné školy z organickej chémie. Zapája-
la sa aj do medzinárodných aktivít v rámci 
programov Tempus, Sokrates  – Erasmus. 
Jej výskumné pôsobenie bolo zamerané 
na syntézu a  reaktivitu zlúčenín ferocénu. 
Neskôr sa venovala chémii chirálnych zlú-
čenín na báze aminokyselín a  na syntéze 
potenciálnych inhibítorov angiogenézy. 
Výsledky jej výskumnej práce publikovali 
vo viac ako 50 článkoch, väčšinou v zahra-
ničných časopisoch. Dlhoročne sa venovala 
práci pri výchove mladej generácie chemi-
kov. Organizovala letné školy pre riešiteľov 
chemických olympiád, s najlepšími sa ako 
mentorka zúčastnila na medzinárodných 
olympiádach. Marta Sališová mala hlboký 
zmysel pre čestnosť a  spravodlivosť. Bola 
veľmi obľúbená u  študentov a  mala pria-
teľské vzťahy aj s kolegami na fakulte. Mala 
veľmi rada slovenskú prírodu, rodný Liptov 
bol jej veľkou láskou a Milan Rúfus bol jej 
obľúbeným básnikom. -red-

Odpad zo záhrad už nebudú musieť Miku-
lášania zhromažďovať do igelitových vriec, 
ako doteraz. Na zber lístia, trávy, konárov 
či ďalšieho biologicky rozložiteľného od-
padu budú používať zberné nádoby. Tie 
budú odovzdávať pracovníci Verejnopro-
spešných služieb mesta postupne po jed-
notlivých mestských častiach počas marca. 
„Obyvatelia sa nemusia o  nádoby nikde 
hlásiť, presný termín odovzdávania nádob 
obyvateľom oznámime verejným a  regi-
onálnym rozhlasom, prostredníctvom TV 
Liptov či plagátmi. Kto si nebude môcť 
prevziať nádobu v  stanovenom termíne, 

prevezme si ju v  náhradnom termíne do-
hodnutom s Verejnoprospešnými službami 
Liptovský Mikuláš. Spíšu aj zápis o prevzatí, 
nádobu budú mať ľudia od mesta v bezod-
platnom nájme,“ vysvetlila Mária Lošonská 
z mestského úradu.

Zberná nádoba hnedej farby označená 
štítkom bioodpad bude zadarmo pride-
lená do každého rodinného domu, ktorý 
sa nachádza na území mesta. „Skvalitne-
nie nakladania s  týmto odpadom mestu 
umožňujú finančné prostriedky získané 
z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia,“ uviedla Mária Lošonská.

Konáre, burina či lístie už do vriec 
nepatria

Vývoz odpadu zo zberných nádob Ve-
rejnoprospešné služby zabezpečia podľa 
termínov stanovených na vývoz zeleného 
odpadu v  Plánovacom kalendári na rok 
2018 (zverejnený vo februárovom čísle me-
sačníka Mikuláš na strane 17  – pozn.) Po 
pridelení nádoby na bioodpad už nebude 
možné ukladať zelený odpad do vriec. Do 
nádoby na bioodpad patrí slama, tráva, 
seno, burina, lístie, odrezky z konárov (max. 
rozmer 15 cm), zvyšky ovocia a  zeleniny, 
kvety a  iné rastliny. Do nádoby nepatria 
plasty, sklo, kovy, kamene, nebezpečný od-
pad, rôzne oleje a  iné kvapaliny, zmesový 
odpad, stavebný odpad, textil, popol, uh-
lie, jednorazové plienky, uhynuté zvieratá, 
zvieracie exkrementy či zvyšky jedla. Má-
ria Lošonská poznamenala, že obyvatelia 
mesta budú môcť naďalej využívať mož-
nosť odniesť biologický odpad na zberné 
dvory (Podtatranského, Okoličianska). Do 
úvahy tiež prichádza kalendárny zber bio-
odpadu na jar a v jeseni jeho uložením do 
veľkoobjemových kontajnerov, ktoré bý-
vajú umiestnené na stanoviskách v  termí-
noch uvedených v plánovacom kalendári.

 -vč-

Kopa s biologicky 
rozložiteľným 
odpadom na 
kompostárni 
v Okoličnom.

Seniori v Demänovej
bilancovali i plánovali

Nádoby na bioodpad
do každého rodinného domu

Stredoškolský bál 
opäť pomáhal

Máme ďalších ocenených obyvateľov aj čestného občana
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Na konci
evolúcie

nie je krása

vstup
volnýOLEJNATKA LABUTIA

[ CYGNUS OLEUS ]

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

WWW. E KO T O P F I LM . S K

5. 3. 2018 | 16:30 - 21:30
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
DK - KLUBOVÁ SCÉNA

SPOLUORGANIZÁTOR

TOUR V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PODPORILI:

GENERÁLNY PARTNER OFICIÁLNI PARTNERI HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERIDESTINAČNÝ PARTNER MEDIÁLNI PARTNERI REKLAMNÍ PARTNERIFESTIVAL PODPORILISPOLUORGANIZÁTORI

t h e  p r i n t i n g  c o m p a n y
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V predchádzajúcom čísle novín sme Vám 
predstavili novovzniknutú kliniku v Lip-
tovskom Mikuláši - ORTO REHAB CLINIC 
pre odbory ortopédia, denzitometria, 
a  fyzioterapia. Podľa slov personálu 
kliniky je fyzioterapia najefektívnejšia 
forma liečby pri všetkých problémoch 
pohybového aparátu, a  preto sa odpo-
rúča ju podstúpiť aj preventívne. Ne-
vyhnutnosťou je najmä pre tých, ktorí 
majú sedavý spôsob života, či už v práci, 
tak aj doma alebo za volantom. Včasná 
prevencia človeku zabezpečí nielen, že 
sa bude cítiť kondične zdravšie, ale aj za-
bráni vzniku bolestí, ktoré skôr či neskôr 
postihnú vekom každého z nás. Fyziote-
rapeutickú liečbu v ORTO REHAB CLINIC 
poskytuje odborne vyštudovaný, milý 
a  proklientský personál, o  čom sa nám 

podarilo aj osobne presvedčiť. Na liečbu 
a  prevenciu sa používajú najúčinnejšie 

metódy v  spojení s  najmodernejšími 
prístrojmi a vybavením. Vzhľadom na to, 
že ORTO REHAB CLINIC začala pôsobiť 
v  našom regióne len nedávno, posky-
tuje svojim pacientom výrazné cenové 
zvýhodnenia za účelom zabezpečenia 
dostupnosti príslušných fyzioterapeu-
tických procedúr.

Nová moderná 
klinika ponúka 
uvítacie zľavy
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Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...   

V mesiaci január 2018 sa 

v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Matúš DZUROŠKA, Tobias MAR-

KO, Lukáš POLHOŠ, Branislav 

HLINIČAN, Gréta GAJDOŠOVÁ, 

Šimon ADAME, Sofia ŠIMKOVÁ, 

Adam ORAVEC.

Manželstvo je vtedy krásne, 
keď sa dvaja zhodnú v láske...

Manželstvo uzavreli:

  Ing. Lukáš VOLÁRIK – Ing. Iveta 

POHRANCOVÁ, Jozef BUTAŠ – 

Mgr. Monika ORAVCOVÁ, Michal 

MEDZIHRADSKÝ – Mária ŠTRBKO-

VÁ, Viliam LUKÁŇ – Ľubica MAR-

KOVÁ.

Nadišla chvíľa, keď sme sa navždy 
museli rozlúčiť...

Opustili nás:

  Branislav MARTINKA 67 r., Jolana 

DORNIAKOVÁ 99 r., Mária VÁCLA-

VÁKOVÁ 86 r., Oktávia MUCHOVÁ 

85 r., Viera SPILÁ 79 r., Marta KO-

VALČÍKOVÁ 86 r., Božena HALA-

HIJOVÁ 81 r., Jozef LELOVICS 78 r., 

Kamil MADAJ 26 r., Ľudovít ŠEVC 

67., Lídia STAROŇOVÁ 77., Viliam 

ERHARDT 67r., Ladislav KANDERA 

72., Ján TRNOVSKÝ 88., Elena BA-

ŠISTOVÁ 86., Helena SEMANOVÁ 

76., Jozefína BALAŠOVÁ 76 r., Va-

leria MAJSTRÁKOVÁ 80., Margita 

ČAVRNOCHOVÁ 89., Ing. Franti-

šek REHA 60., Anna POLJAKOVÁ 

75 r., Anna KUŠNIEROVÁ 92 r., Pe-

ter BALÁŽ 60 r.

Občiansky servis 
JANUÁR 2018

SERVIS

1

SERVIS

 

.ŠTVRTOK 1. 3. 2018 
 KONCERT: KALLE  Diera do sveta  19:00 

 4€  Koncert českej alternatívnej skupiny Kalle. 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ STREDNÝCH ŠKÔL VO 
FLORBALE CHLAPCOV  telocvičňa ZŠ Janka Kráľa 

 8:30-12:00  Postupová súťaž na regionálne kolo. 

 PIATOK 2. 3. 2018 
 HOKEJ MHK32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:HK NITRA

 zimný štadión Lipt. Mikuláš  17:00  4€ / 2€

 PONDELOK 5. 3. 2018 
 DETSKÁ MASÁŽ  Rodinné centrum DANTIA

 10:00  10€  Masáž určená pre deti od 1 do 3 r. 

 EKOTOP FILM  Dom kultúry - Klubová scéna
 16:30-21:30  Festival s výberom fi lmov a sprie-

vodného programu o trvalo udržateľnom rozvoji. 

 PONDELOK 5. 3. 2018 | SOBOTA 10. 3. 2018 
 TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V LIPTOVSKEJ 

KNIŽNICI GFB  Liptovská knižnica GFB Liptovský 
Mikuláš  9:00-18:00  Súbor podujatí pre verej-
nosť na propagáciu knižníc a čítania. 

 UTOROK 06. 3. 2018 
 BALALAJKA TOUR - DONSKÍ KOZÁCI  Veľká 

sála DK LM  18:00  9 €   Sólisti Donského 
kozáckeho chóru prinášajú z rodného Rostova na Done 
v Rusku svoje piesne. 

 VEĽKONOČNÉ FOTENIE  Rodinné centrum 
DANTIA  9:00-17:00  25€  Veľkonočné fotenie 
s profesionálnou fotografkou. 

 STREDA 07. 3. 2018 
 KLAMSTVO  Veľká sála DK LM  18:00  19€ 

 Milosrdná lož a nemilosrdná pravda. Dva mantinely, 
medzi ktorými sa odohráva táto divadelná komédia. 

 MIKULÁŠ VÁS BAVÍ - NECHAJTE SA ZLÁKAŤ!
 Múzeum Janka Kráľa  19:30  Interaktívne 

stretnutie s historickými osobnosťami mesta spojená 
s gastronomickou ochutnávkou.

 LITERATÚRA V ČERENÍ ČASU  Rázusovie dom
 16:00  Beseda spojená s literárnym kvízom. 

 MIROSLAV KASPRZYK: ŠAŠKOVE PRÍBEHY... 
A USMIEVANIA  Liptovská knižnica GFB Liptovský 
Mikuláš  16:00  Beseda s M. Kasprzykom a 
prezentácia jeho novej knihy. 

 ŠTVRTOK 8. 3. 2018 
 MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN  Námestie oslo-

boditeľov, Liptovský Mikuláš  15:00  Oslava 
sviatku žien, spomienka na boj žien za uznanie ich 
spoločenskej rovnoprávnosti. 

 PIATOK 9. 3. 2018 
 FREEZE DANCE GROUP LM - TANEČNÁ HORÚČKA

 Veľká sála DK LM  17:00  Vystúpenie úspeš-
nej tanečnej skupiny FREEZE DANCE. 

 HOKEJ MHK32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:HC B.BYS-
TRICA  zimný štadión Lipt. Mikuláš  17:00 

 4€ / 2€

 MAREK VAGOVIČ : VLASTNOU HLAVOU  Diera 
do sveta  18:00  Diskusia s Marekom Vagovičom, 
investigatívnym novinárom. 

 SOBOTA 10. 3. 2018 
 ŽIVÉ SPOMIENKY  Veľká sála DK LM  18:00 

 5€  Spomienka na kamaráta–muzikanta Mirka 
Koreňa.

 NEDEĽA 11. 3. 2018 
 POETICKÉ SOIRÉE S PREZENTÁCIOU NOVEJ KNIHY 

OD MARUŠKY SKONC  Evanjelický cirkevný dom 
(starý kultúrny dom)  16:00  Autorské čítanie 
knihy s výstavou ilustrácií zabalené do príjemnej 
hudby. 

 SPOZAVOZA: RUŽOVÁ ROZPRÁVKA  Diera do 
sveta  16:00  2€ / 2€  V Ružovej rozprávke 
sa Prasiatka rozhodnú hľadať si svoj (lepší) domov v 
rôznych krajinách sveta. 

 PONDELOK 12. 3. 2018 
 STRETNUTIE MASÁŽ DETÍ  Rodinné centrum 

DANTIA  10:00  Srdečne Vás pozývame na 
spoločné stretnutie masérov, rodičov i nadšencov 
masáží detí. 

 STREDA 14. 3. 2018 
 PREZENTÁCIA BIBLIOGRAFIE BÁSNIKA JOZEFA 

DANÍKA  Rázusovie dom  16:00  Prezentácia 
bibliografi e básnika Jozefa Daníka. 

 MIKULÁŠ VÁS BAVÍ - NECHAJTE SA ZLÁKAŤ!
 Múzeum Janka Kráľa  19:30  Interaktívne 

stretnutie s historickými osobnosťami mesta spojená s 
gastronomickou ochutnávkou.

 PYTAGORIÁDA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL  Veľká 
zasadačka MsÚ Liptovský Mikuláš  8:30

 STREDA 14. 3. 2018 | SOBOTA 17. 3. 2018 
 JEDEN SVET - FESTIVAL DOKUMENTÁRNYCH FIL-

MOV  Diera do sveta  2€ / 2€  Medzinárodný 
festival dokumentárnych fi lmov Jeden svet. 

 ŠTVRTOK 15. 3. 2018 
 KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ TURNAJ V BASKETBALE 

ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL  telocvičňa ZŠ Janka 
Kráľa  8:00-14:00  Postupový turnaj víťazov 
regiónov Žilinského kraja na majstrovstvá Slovenska. 

 PIATOK 16. 3. 2018 
 JAZZ V MESTE - KRISTÍNA BÁRTA FEAT. MIROSLAV 

HLOUCAL  Route 66  19:00  15€  Kvartet 
veľmi talentovanej klaviristky a jednej z najkrajších 
mladých umelkýň v ČR. 

 PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA VO FYZIKE ZÁKLAD-
NÝCH ŠKÔL  Centrum voľného času Nábr.Dr.Au-
rela Stodolu 1932/47  8:30-12:00  Postupová 
súťaž na krajské kolo. 

 TANEČNÁ HORÚČKA LIPTOVA  Veľká sála DK 
LM  17:00  3€ / 1€  VI. ročník nesúťažnej 
prehliadky  tanca, tanečných skupín, tanečných škôl a 
súborov z Liptova a okolia.

 SOBOTA 17. 3. 2018 
 KONCERT: THE YOUNIVERSE  Diera do sveta

 20:30  5€  Koncert energickej alternatívnej 
blues-rockovej kapely Youniverse.

 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI  Centrum 
voľného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47

 9:00

 SOBOTA 17. 3. 2018 | NEDEĽA 18. 3. 2018 
 HORMONÁLNA JOGA  Fun Fabric  10:00-

18:00  Hormonálna jogova terapia pre ženy - víken-
dový seminár s certifi kovanou lektorkou. 

 M-SR V HALOVEJ LUKOSTREĽBE DOSPELÝCH
 Liptov aréna  17.03.2018 09:00-17:00, 

18.03.2018 09:00-15:00  Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v halovej lukostreľbe dospelých. 

 MDF SÚHVEZDIE HÔR  Veľká sála DK LM  XIV. 
medzinárodný festival tvorivosti detí a mládeže/ Odesa 
-Ukrajina. 

 PONDELOK 19. 3. 2018 
 ASTONOMICKÁ SÚŤAŽ ČO VIEŠ O HVIEZDACH

 Centrum voľného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 
1932/47  9:00  

 STREDA 21. 3. 2018 
 STRETNUTIE S OSOBNOSŤAMI MESTA L. MIKULÁŠ

 Rázusovie dom  16:00  Stretnutie s osobnos-
ťami mesta Lipt. Mikuláš. 

 MIKULÁŠ VÁS BAVÍ - NECHAJTE SA ZLÁKAŤ!
 Múzeum Janka Kráľa  19:30  Interaktívne 

stretnutie s historickými osobnosťami mesta spojená s 
gastronomickou ochutnávkou.

 SVETOVÝ DEŇ POÉZIE  Liptovská knižnica 
GFB Liptovský Mikuláš  9:00-18:00  Poézia ako 
súčasť každodenného života v rámci Svetového dňa 
poézie. 

 ŠTVRTOK 22. 3. 2018 
 BESEDA A DISKUSIA- MAREK RABIK - EKODO-

MY, PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO  Diera do sveta
 18:00  Beseda a diskusia o prírodnom stavi-

teľstve s Marekom Rabikom z remeselného družstva 
Bývame zdravo. 

 PREBÚDZANIE JARI - REMESELNÍCKE VARIÁCIE
 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-

stva, Školská 4, Liptovský Mikuláš  10:00-16:30 
 0,50€ / 0,50€  Prezentácia tradičných veľkonoč-

ných remeselníckych výrobkov. 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ STREDNÝCH ŠKÔL VO 
VOLEJBALE ŠTUDENTIEK  telocvičňa SZŠ  8:30-
12:00  Postupová súťaž na regionálne a potom na 
krajské kolo. 

 TEMNÉ KECY TRIP - STAND UP COMEDY  Bar & 
Restaurant ROUTE 66  19:00  15€  Miluješ sa 
zabávať tak, že si myslia, že si nesvojprávny? 

 PIATOK 23. 3. 2018 
 HUDBA BEZ BARIÉR  Liptov Aréna  18:00 

 státie 12 €, sedenie 20 €  Štvrté pokračovanie 
Hudby bez bariér podporia svojím vystúpením v dvoj-
hodinovom programe viaceré osobnosti. 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ STREDNÝCH ŠKÔL VO 
VOLEJBALE CHLAPCOV  telocvičňa SZŠ  8:30-
12:00  Postupová súťaž na regionálne a potom na 
krajské kolo. 

 VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE  NKP Čierny 
orol L. Mikuláš  08:00-15:00  0,35€ / 0,35€ 

 Podujatie k Veľkej noci spojené s ukážkami ľudo-
vých remesiel pre školy a verejnosť. 

 SOBOTA 24. 3. 2018 
 MFK TATRAN - SLAVOJ TREBIŠOV  Štadión 

Okoličné  15:00  2€  II. liga dospelí 

 TAO JOGA 1-DŇOVÝ KURZ  Rodinné centrum 
DANTIA  9:00-17:00  49€  1-dňový kurz TAO-
JOGY venovaný detoxikácii a harmonizácii organizmu. 

 PONDELOK 26. 3. 2018 | UTOROK 27. 3. 2018 
 FESTIVAL DETSKÉHO DIVADLA V LIPTOVE

 Dom kultúry- klubová scéna  8:00  1€ / 1€ 
 Prehliadka detského divadla, seminár pre vedúcich 

DDS a workshop pre deti. 

 UTOROK 27. 3. 2018 
 ŠTÚDIO L+S SKAZA TITANICU  Veľká sála DK 

LM  19:00  16€  Vychutnajte si divadelnú hru 
plnú sebairónie a klaunských gagov.

 SKÔR NEŽ POVIEŠ ÁNO  Centrum pre rodinu 
a vzťahy Nám. osloboditeľov 1 L. Mikuláš  17:00 

 Príprava na manželstvo pre všetkých, čo sa chcú 
naň dobre pripraviť. 

 STREDA 28. 3. 2018 
 170. VÝROČIE VYHLÁSENIA LIPTOVSKÝCH 

ŽIADOSTÍ  Námestie osloboditeľov, Liptovský Mi-
kuláš  10:00  Živé obrazy významnej historickej 
udalosti. 

 LITERÁRNE POPOLUDNIE  Rázusovie dom
 16:00  Pravidelné podujatie pri dobrej literatúre. 

 LENT-PAŠIE  Hl. evanjelický kostol  17:00 
 Americké a svetové pašiové spirituály v podaní 

speváckeho zboru z Mineapolis (USA).

 RYBA ROHATÁ ALEBO TOTO NIE JE RYBA  Lip-
tovská galéria Petra Michala Bohúňa  10:00 

 1,50€  Ryba rohatá alebo Toto nie je ryba - 
Bábkové divadlo Žilina. 

 ŠTVRTOK 29. 3. 2018 
 MIM SHOW  Klubová sála  18:00  1€ / 1€

KALENDÁR PODUJATÍ

MAREC
2018
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

Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-
stva sa uskutoční 12. apríla 2018 

o 10.00 hodine na Mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
9. 3. 2018 o 12.00 hodine bude  

v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Občianske združenie „Živé námestie“ Liptovský Mikuláš
Občianske združenie Liptovské droby Litovský Mikuláš

Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
Vás srdečne pozývajú  na prezentačné stretnutie

Zviditeľňujeme regionálne a mestské tradície
2. marca 2018 o 16.00 hod. v zariadení Café –bar Župný dom na Námestí osloboditeľov

Hudobní hostia: Michaela Šipeková – saxofón, Simona Mikulášová - gitara.

Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk
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  VEREJNÁ VYHLÁŠKA  
Mesto Liptovský Mikuláš je orgánom územného plánovania podľa § 16 ods.2 a  ob-
starávateľom územnoplánovacej dokumentácie mesta Liptovský Mikuláš podľa § 18 
ods. 4  stavebného zákona v  znení neskorších predpisov. V  súlade so zákonom SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa §-u 4 ods. 3 písm. j/ v znení neskorších zmien 
a doplnkov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov podľa §-u 23 predkladá návrh

„Územný plán zóny Trnovecká zátoka“

za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Mesto Liptovský Mikuláš má územný plán schválený uznesením mestského zastupiteľ-
stva č.115/2010 dňa 16. 12. 2010 s vyhlásením jeho záväznej časti všeobecne záväzným 
nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16. 12. 2010 s účinnosťou 
dňom 1. 1. 2011 v znení zmien a doplnkov. Účelom obstarávania územného plánu zóny 
Trnovecká zátoka je potreba získania záväzného územno-plánovacieho dokumentu, 
ktorý bude podrobnejšie stanovovať zásady a  regulatívy priestorového usporiada-
nia a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technické-
ho vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a  ochrany a  tvorby ži-
votného prostredia. Spracovateľom návrhu „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ je 

Ing. arch. Peter Čerňanský, Žilina a kol.

Komplexný materiál návrhu „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ je zverejnený na 
internete www.mikulas.sk.

Vyzývame fyzické a právnické osoby, aby sa k návrhu „Územný plán zóny Trnovecká 
zátoka“ vyjadrili.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k predloženému návrhu do 21. 3. 2018 na 
adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

praktické, teplé oblečenie
(najmä pánske)

trvanlivé potraviny
každého druhu

hygienické potreby
základnej potreby

Chcete pomôcť ľuďom v núdzi adresne a efektívnejšie?
Podporte organizáciu, ktorá sa im venuje dlhodobo a systematicky  

SLOVENSKÝ 
ČERVENÝ KRÍŽ
Kuzmányho 15, 

Liptovský Mikuláš

Materiálna pomoc

Slovenský Červený kríž 
územný spolok Liptov

Číslo účtu: 4837342/0200 
Variabilný symbol: 080804

do poznámky uviesť: 
ľudia v núdzi

Finančná pomoc: Podporujú:Miesto doručenia:
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SERVIS

  
 TLMOČNÍK (SR - ČR - Rakúsko, od 12 r., 114 min.)  

Št. 1. 3.  17.30  5 € | Pi. 2.  20.00  5 € | So. 3.  18.00  
5 € | Ne. 4. 3.  18.00  5 € | Ut. 6. 3.  20.00  5 € 

 Svojrázne roadmovie o dvoch pánoch, cestujúci 
krížom cez Slovensko, aby spoznali pravdu o vlast-
nej minulosti.

 ČERVENÁ VOLAVKA  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 136 min.)
Št. 1. 3.  19.30  5 € | So. 3. 3.  20.00  5 €  Dominika 
Jegorovová má veľa tvárí. Ale je najmä špičkovo 
vycvičená agentka ruských tajných služieb...

 VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY  
(Nem. - Austrália, MP, 84 min. Slovenský dabing)
So. 3. 3.  16.15  5 € | Ne. 4. 3.  16.15  5 € | 
Ne. 11. 3.  16.15  5 €  Podarí sa Včielke Maji 
a jej kamarátom vyhrať Sladké Hry? Animák pre 
najmenších.

 EKOTOPFILM  
Po. 5. 3. Bloky fi lmov od  16.00  do  21.30  Vstup 
zdarma  Medzinárod. environmentál. fi lm. festival

 OTCOVA VOLGA (Český fi lm, od 12 r., 90 min.)  
Št. 8. 3.  18.00  5 € | Pi. 9. 3.  18.00  5 € | 
Ne. 11. 3.  20.00  5 € | Po. 12. 3.  20.00  4 € | 
Ut. 13. 3.  18.00  5 €  Zábavná cesta dcéry a 
matky, ktoré sa vo Volge Gaz 21 vydajú na cestu 
po bývalých milenkách svojho otca a manžela, aby 
zistili viac o jeho tajomstvách ...

 WINCHESTER: SÍDLO DÉMONOV  
(USA - Austrália, od 15 rokov, 99 min.)
Št. 8. 3.  20.00  5 €| Pi. 9. 3.  20.00  5 €  Veríte na 
duchov? Okná, za ktorými je múr, dvere otvárajúce 
sa do prázdna, schodiská, čo nikam nevedú. Také je 
sídlo rodiny Winchesterovcov... 

 LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA  
(Talian. - Poľsko, od 7 r., 82 min., Slovenský dabing) 
Ne. 11. 3.  18.00  5 € | Po. 12. 3.  18.00  4 € 

 Animovaný fi lm o mladom Leonardovi da Vinci. 
Kreatívnom a odvážnom chlapcovi, ktorý svojimi 
vynálezmi neustále prekonáva zákony fyziky. 

 LADY BIRD (Americký fi lm, od 12 r., 94 min.)  
Ut. 13. 3.  20.00  5 € | St. 14. 3.  18.00  5 €  Lady 
Bird je neobyčajný príbeh o obyčajnom dospievaní 
dievčaťa, ktoré zúfalo hľadá to, čo všetci...

 BRATŘÍČEK KAREL (Čes. fi lm, od 12 r., 79 min.)  
St. 14. 3.  20.00  4 €  Čo bolo tak príťažlivé na 
„malom spevákovi s veľkým hlasom“? Milovali ho 
davy, ale umieral opustený a zatrpknutý – pretože 
nikdy nerobil kompromisy. 

 BACKSTAGE (SR - ČR, od 12 rokov, 100 min.)  
Št. 15. 3.  18.00  5 € | Pi. 16. 3.  20.00  5 €  Príbeh 
mladých tanečníkov zo Svitu, ktorých vzájomné 
priateľské vzťahy budú vystavené tvrdej skúške, 
keď sa ocitnú vo  fi nále televíznej talentovej súťaže. 

 HMYZ (ČR - SR, od 15 rokov, 98 min.)  
Št. 15. 3.  20.00  4 €  Animovano-hraná čierna 
komédia je inšpirovaná divadelnou hrou bratov Čap-
kovcov Zo života hmyzu a novelou F. Kafku Premena. 

 S LÁSKOU VINCENT (Poľ. - GB, od 12 r., 95 min.)  
Po. 19.3.  18.00  4,50 €  Poľská režisérka a kritička 
umenia Dorota Kobiela, vyrozprávala životný príbeh 
Van Gogha výhradne prostredníctvom jeho diel..

 PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SLOBODY  
(Americký fi lm, od 18 rokov, 105 min.)
Po. 19. 3.  20.00  4 € | Ut. 20. 3.  20.00  5 € | 
St. 21. 3.  18.00  5 €  Pikantná erotická romanca 
okorenená poriadnou dávkou thrilleru s niekoľkými 
nečakanými prekvapeniami.

 NOČNÁ HRA (Americký fi lm, od 15 r., 100 min.)  
Ut. 20. 3.  18.00  5 € | St. 21. 3.  20.00  5 €  Každý 
týždeň Max a Annie organizujú zábavný „herný“ 
večer. No teraz Maxov brat Brooks však pripraví 
tentoraz hru, akú ešte...

 TOMB RAIDER (Americ. fi lm, od 12 r., 122 min.)  
Št. 22. 3.  17.30  5 € | Pi. 23. 3.  20.00  5 € | So 24. 
3.  20.00  5 €  Alicia Vikander ako nová Lara Croft 
musí prekonať svoje vlastné limity kým sa z nej 
stane skutočný Tomb Raider.

 MÁRIA MAGDALÉNA (Brit. fi lm, od 12 r., 130 min.)  
Št. 22. 3.  19.45  5 € | Pi. 23. 3.  17.30  5 €  Mária 
Magdaléna patrí k najzáhadnejším biblickým 
postavám. Príbeh ženy, ktorá sa previnila tým, že sa 
narodila do zlej doby.

 CHLOE A TRPASLÍCI  
(Americký fi lm, od 7 r., 89 min., Slovenský dabing) 
So. 24. 3.  16.15  4 €  Chloe a jej mama sa už zasa 
sťahujú. Tentokrát si na novom mieste prenajali 
nádherný, gotický dom, plný zvláštnych záhrad-
ných trpaslíkov...

 CESTA ZA KRÁĽOM TROLLOV  
(Nórsky fi lm, od 12 r., 104 min., Slovenský dabing) 
So. 24. 3.  18.00  5 € | Ne. 25. 3.  18.00  5 €  Príbeh 
Espena, syna chudobného farmára, ktorý sa vydá 
zachrániť princeznú Kristin zo zajatia zlého trolla.

 
TÝŽDEŇ FRANCÚZSKEHO FILMU

 MÔJ SYN (Franc. - Belg., od 15 rokov, 84 min.)  
Ne. 25. 3.  20.00  3 €  Julien je pohltený svojou prá-
cou, až kým nenájde na odkazovači správu, že sa mu 
počas školského výletu v horách stratil jediný syn...

 OHROZENÉ DRUHY (Fra. - Belg., od 15 r., 105 min.)  
Po. 26. 3.  18.00  3 €  Psychologická dráma o vzá-
jomne prepojených osudoch troch rodín. 

 GAUGUIN (Francúzsky fi lm, od 15 r., 102 min.)  
Po. 26. 3.  20.00  3 €  Nekompromisný vizionár 
Paul Gauguin opustí Paríž a usadí sa na ostrove 
Tahiti, Stretne sa s domorodkyňou Tehurou, ktorá 
sa stane jeho ženou i múzou.  

 OBÁVANÝ (Francúzsky fi lm, od 15 r., 107 min.)  
St. 28. 3.  18.00  3 €  V roku 1967 natočí Godard 
ideovo naivnú snímku Číňanka, ktoré sa nesie v duchu 
pop-artu. Kritika ju ale neprijala, a tak začína  pochybovať 
o sebe samom a svojom mieste vo fi lmárskom umení.

 ISMAELOVE PRÍZRAKY (Fra. fi lm od 15 r., 114 min.)  
St. 28. 3.  20.00  3 €  Ismael je režisér, ktorý sa 
oženil sa s dvadsaťročnou Carlottou, ktorá záhadne 
zmizla. O dvadsať rokov sa objaví žena, ktorá tvrdí, 
že je jeho ženou...

 LUMIÉRE (Francúzsky fi lm od 12 r., 90 min.)  
Št. 29. 3.  20.00  3 €  Kolekcia zreštaurovaných 
fi lmov bratov Lumièrovcov nás prenášajú do obdo-
bia, v ktorom ani nechyrovali o počítačovej grafi ke 
alebo špeciálnych efektoch.

 
 LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA  

(Talian. - Poľsko, od 7 r., 82 min., Slovenský dabing)
Pi. 30. 3.  17.30  5 €  Animovaný fi lm o mladom 
Leonardovi da Vinci. Kreatívnom a odvážnom 
chlapcovi, ktorý svojimi vynálezmi neustále preko-
náva zákony fyziky.

 READY PLAYER ONE: HRA SA ZAČÍNA  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 140 min.) 
Pi. 30. 3.  19.15  5 € | Ne. 1. 4.  19.15  5 € | 
Po. 2. 4.  17.30  4 €  V roku 2045 je svet veľmi 
nehostinné miesto a hranica medzi virtuálnym a re-
álnym svetom môže byť tenká. A potom ide o život.

 VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY  
(Nem. - Austr., MP, 84 min., Slovenský dabing)
So. 31. 3.  15.45  5 € | Ne. 1. 4.  15.45  5 €  Podarí 
sa Včielke Maji a jej kamarátom vyhrať Sladké Hry? 
Animák pre najmenších

 KRÁLIK PETER  
(Americký fi lm, MP, 94 min., Slovenský dabing)
So. 31. 3.  17.30  5 € | Ne. 1. 4.  17.30  5 €  Roz-
právková komédia podľa svetoznámych príbehov 
Beatrix Potterovej prichádza na veľké plátno!

 CHLOE A TRPASLÍCI  
(Americký fi lm, od 7 r., 89 min., Slovenský dabing)
Po. 2. 4.  15.45  4 € | Ut. 3. 4.  17.30  4 €  Chloe a 
jej mama sa už zasa sťahujú. Tentokrát si prenajali 
nádherný, rozľahlý, gotický dom, plný zvláštnych 
záhradných trpaslíkov...

 OTCOVA VOLGA (Český fi lm, od 12 r., 90 min.)  
So. 31.3.  19.15  5 € | Ut. 3.4.  19.15  5 €  Zábavná 
cesta dcéry a matky, ktoré sa vo Volge Gaz 21 
vydajú na cestu po bývalých milenkách svojho otca 
a manžela, aby zistili viac o jeho tajomstvách ....

 
 PLAMENE PARÍŽA  

Ne. 4. 3.  15:45  11 €  Priamy prenos z Veľkého 
divadla v Moskve 135 minút.

 OTCOVA VOLGA - BABSKÁ JAZDA  
St. 7. 3.  18:00  7,30€  Komédia, dráma ČR - 2018 - 
(12) - 90 minút - originálna verzia - česky. 

 ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (FKS)  
Pi. 9. 3.  14:30  2€  Tragikomédia, romantický ČR/SR/
Poľsko - 2017 - (12) - 114 minút - originálna verzia - česky.

 SEMIRAMIDE  
So. 10. 3.  18:55  12€  Priamy prenos z Metropolit-
nej opery v New Yorku cca 240 minút (1 prestávka)

 VRAŽDA V ORIENT EXPRESE (FKS)  
Pi. 23. 3.  14:30  2€  Krimi, mysteriózny, dráma 
USA - 2017 - (12) - 114 minút - slovenské titulky. 

 COSI FAN TUTTE 
So. 31. 3.  18:55  12€  Priamy prenos z Metropolit-
nej opery v New Yorku cca 211 minút (1 prestávka).

 24.01.2018 | 31.03.2018  
DAVID DEMJANOVIČ & JARMILA MITRÍKOVÁ- 
ŽABA, HAD A VIRGUĽA | Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa | 10:00-17:00  2€  / 1€ | Autorská 
výstava David Demjanovič & Jarmila Mitríková 
Kurátor výstavy: Róbert Švarc 

 24.01.2018 | 31.03.2018  
HLBOKOMORSKÉ ROZPRÁVKY | Liptovská galé-
ria Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00  2€ / 1€

 12.02.2018 | 09.03.2018  
G+R=VŠADE | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
| po-pi: 8:00-15:00; streda do 18:00  0,50€ / 
0,20€ | Výstava prác študentov ŠUV Ružomberok 
odbor grafi ka a reklama.

 12.02.2018 | 31.05.2018  
V DOBROM AJ V ZLOM | Tatrín a Žiadosti 
slovenského národa | 16:00 | Výstava o osudoch 
manželstiev v dejinách Liptovského Mikuláša. 

 01.03.2018 | 07.04.2018  
KNIHA LIPTOVA 2017 - VÝSTAVA | Liptovská 
knižnica GFB Liptovský Mikuláš | 9:00 - 18:00 
| Výstava kníh nominovaných do súťaže Kniha 
Liptova 2017 + hlasovanie verejnosti. 

 03.03.2018 | 24.03.2018  
JARNÝ SALÓN | Galéria Kolomana Sokola | Ut - 
So: 10:00-17:00  2€ / 1€ | 29. ročník regionálnej 
súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného 
umenia. Vernisáž výstavy 3.3. o 14:00.

 05.03.2018 | 30.04.2018  
DVOJNÍCI - MENOVCI Z PRÍRODY | Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Škol-
ská 4, Liptovský Mikuláš | Po-Pia: 09:00-17:00, 
posledný vstup 16:00  1,00€ / 1,00€ | Výstava ve-
novaná dvojníkom z prírody, ktorých spája rovnaké 
pomenovanie. Vernisáž výstavy 5.3. o 14:00. 

 06.03.2018 | 19.04.2018  
MOTÝLIA KRÁSA | NKP Čierny orol L. Mikuláš 
| 08:00 - 16:00  0,40€ / 0,20€ | Výstava motýľov 
zo zbierok Lipt. múzea v Ružomberku doplnená o 
panelovú výstavu SMOPAJ. 

 07.03.2018 | 15.03.2018  
PUTOVNÁ VÝSTAVA | STOP.SHOP. Liptovský Mi-
kuláš | V marci sa môžete tešiť na putovnú výstavu 
Nadácie Rotary. 

 15.03.2018 | 20.04.2018  
KYSUCE V LIPTOVE | Klubovňa LKS v NKP Čierny 
orol | po-pi: 8:00-15:00; streda do 18:00  0,50€ 
/ 0,20€ | Výstava výtvarných diel od členov Štúdia 
neprofesionál. výtvarníkov regiónu Kysuce. 

 16.03.2018 | 29.06.2018  
ROBERT ŠVARC - ŽIVOT NIE JE OMYL | Rumanský 
Art Centre | Výstava diel maliara a grafi ka, ktorý 
žije a pracuje v Liptovskom Mikuláši.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
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. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut-So 10:00-
17:00  1 € /  0,50 € | Výstava diel autorov E.M.Ši-
merová, M. 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 L. 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 Hodžovej 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 ELE-
NY 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: 
10:00 -16:00, Ne: na objednávku (3 dni vopred 
min. 25 osôb) posledný vstup hodinu pred 
zatvorením  6 € / 2,50 € | Jediné špecializované 
múzeum svojho druhu na Slovensku.
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk


