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Obrovský úspech Mikulášanky Petry Vlhovej sa pretavil do vrelého prijatia v rodnom meste.
Tisíce Mikulášanov, ale aj ľudí z okolitých obcí a miest ováciami a spontánnym skandovaním privítali na námestí dojatú majstersku sveta v
obrovskom slalome s rodinou a servisným tímom. Na pódium sa dostala cez preplnené námestie za tónov Petinej hymny v podaní Ľudovej
hudby Jas. Pri pohľade na zaplnené námestie neskrývala dojatie, cez slzy šťastia sa jej ťažko tisli slová z úst.

SPRAVODAJSTVO

Plné námestie Petru Vlhovú rozplakalo
Piatok 22. február 2019 sa do kroniky
Liptovského Mikuláša zapíše ozaj zlatými písmenami. V tento deň beznádejne
zaplnené Námestie osloboditeľov privítalo vynikajúcu lyžiarku Petru Vlhovú
s jej tímom, ktorý tvoria prevažne členovia jej rodiny.
Rodáčka z Liptovského Mikuláša sa len
niekoľko dní predtým (14. februára) stala vo Švédsku majsterkou sveta v obrovskom slalome. Okrem najcennejšieho
kovu Petra získala na svetovom šampionáte aj striebornú a bronzovú medailu.

nou vôbec nepredpokladala. Cítim, že ste so
mnou, celé Slovensko je na nohách,“ netajila
dojatie Petra, ktorej tvár zdobili i slzy šťastia.
Atmosféra v historickom centre nášho mesta
bola skutočne úchvatná a okrem Petry si ju
jednohlasne pochvaľovali i všetci členovia
rodiny.
Zaslúžená Cena primátora
„Desať minút pred štartom pretekov to
je v mojom podaní „konečná“, stres. Musím
byť sám a ideme na to,“ takto na vyzvanie

moderátora Mareka Pavlíka líčil svoje pocity
pred pretekmi Petrin otec Igor. Jej brat Boris,
zároveň šéf tímu, odpovedal na otázku o ponorkovej chorobe. „Nie, nie, tá medzi nami
nehrozí. Pýta sa nás na to veľa ľudí aj v zahraničí,“ prezradil s úsmevom a v rovnako výbornej nálade pokračovala i Peťa. „Ak sa pohádame, tak maximálne na päť minút.“
Potom sa už pódium symbolicky odelo
do slávnostného puncu. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč za aplauzu námestia
odovzdal Petre Vlhovej Cenu primátora mes-

ta. „V takej ťažkej konkurencii z celého sveta
je úžasné, že majsterka sveta je práve z nášho
mestečka. Titul je o to cennejší, že v obrovskom slalome je Peťa prvou majsterkou sveta
zo Slovenska. V mene mesta i jeho obyvateľov
jej srdečne blahoželám. Ďakujem jej rodičom,
trénerom, tímu a samotnej Peti, že ten talent,
ktorý v nej je, rozvíja. Že neľutuje čas na tréningy a tvrdé prípravy, jej tvrdá práca prináša
úžasné výsledky,“ ocenil Ján Blcháč.
Hotelová akadémia, darmo…
Petra Vlhová bola po celý čas vo výbornej
nálade. Tá sa prejavila i pri krájaní torty, o ktorú
sa neskôr podelila s fanúšikmi. Keď moderátor
skonštatoval, že jej to ide od ruky, s úsmevom
prehodila. „Hotelová akadémia, darmo. Aj keď
som tam moc často nebola, niečo sa na mňa

nalepilo,“ hovorila s úsmevom.
V chladnejšom, ale slnečnom februárovom
dni, mali zrejme všetci na tele zimomriavky
v okamihu, keď na veľkoplošnej obrazovke
pozerali zlatú Petrinu jazdu. Bodaj by sme takých okamihov zažívali čo najviac!
Petra sa nepodelila len o tortu, ale i o šampanské, ktoré vystriekala aj do publika. Aj tu sa
naplno prejavila jej veľká živelnosť a spontánnosť, rovnako i schopnosť podeliť sa o radosť
a úspech s tými, ktorí jej fandia. Svojich rodákov napokon potešila aj podpisom v rámci
nachystanej autogramiády. Petra ďakujeme!
Vzostupná kariéra
Petra Vlhová je bývalou členkou Lyžiarskeho klubu v Liptovskom Mikuláši, LKS Banská
Bystrica, v sezóne 2011/2012 bola členkou Ski

Klub Javorovica Liptovský Ján a Centra olympijskej prípravy Poprad. Od roku 2013 jazdila za športový klub Ski team Vlha Liptovský
Mikuláš. V súčasnosti je členkou Vojenského
športového centra Dukla Banská Bystrica,
najnovšie je aj členkou Olympijského klubu
Liptova. Trénuje ju Livio Magoni, kondičným
trénerom je Šimon Klimčík.
Vo februári 2011 sa vo švajčiarskej Crans
Montane stala juniorskou majsterkou sveta
v obrovskom slalome v kategórii do 18 rokov.
Vo februári 2014 sa na domácom svahu v Jasnej stala juniorskou majsterkou sveta v slalome. Majsterkou sveta v obrovskom slalome sa
stala na februárových pretekoch vo švédskom
Åre.
-red-

Ľúbime ťa, Peťa!
Slávnostný uvítací ceremoniál, ktorý pripravila mikulášska radnica, odštartoval vystúpením Ploštín Punku. Počas známych hitov
tejto domácej kapely už fanúšikovia túžobne
hľadali svoju hviezdu. Za vyblikaným služobným autom mestskej polície prišla medzi
skandujúci dav na symbolickom zlatom aute
s otvorenou strechou naša lyžiarska jednotka. „Ľúbime ťa, Peťa!“ kričali ľudia spontánne,
keď ju zazreli.
„Peťa si top, si naša hviezda, tak Peťa poď.“
Hymna Peti Vlhovej nechýbala ani na veľkej
slávnosti, na Námestí osloboditeľov zaznela
v podaní Ľudovej hudby Jas. Za obrovského
aplauzu burácajúceho námestia, v ktorom
boli fanúšikovia zo všetkých kútov Slovenska,
prišla naša lyžiarska hviezda na pódium.
„Za tým, čo som dosiahla, je veľa driny.
Som veľmi šťastná, že ste sem prišli a že sa
s vami môžem tešiť. Dnes si uvedomujem,
že som majsterka sveta, čo som pred sezó-
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Návrhy od opozičných a nezaradených poslancov, ktoré vedenie mesta
akceptovalo a zapracovalo do druhého návrhu rozpočtu (dnes už schváleného):

Primátor podpísal rozpočet,
provizórium sa skončilo

Návrh nezaradeného nezávislého poslanca Jaroslava Čefa z dňa 14.1.2019
Zníženie bežných výdavkov navrhované poslancom Jaroslavom Čefom:
Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta v rádiu Liptov
Reprezentačné - cattering - partnerské vzťahy
Všeobecné služby - Participatívny rozpočet
SPOLU

- 10 000 €
- 3 000 €
- 50 000 €
- 63 000 €

Navýšenie kapitálových výdavkov navrhované poslancom Jaroslavom Čefom:
Prípravná a projektová dokumentácia
- park plochy ul. Jefremovská (15 parkovacích plôch) + 3 000 €
Rekonštrukcia a modernizácia
- parkovacie plochy ul. Jefremovská (15 parkovaích plôch) + 60 000 €
SPOLU
+ 63 000 €
Návrh predsedu klubu Nový Mikuláš Vincenta Kultana
(SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA z dňa 14.1.2019
Zníženie bežných výdavkov navrhované poslancom Vincentom Kultanom:
Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov
- 5 000 €
Odmeny a príspevky poslancom
-20 000 €
Energie - plyn
- 6 000 €
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
- 7 000 €
Špeciálne služby - verejné obstarávanie
- 15 000 €
SPOLU
- 53 000 €

Primátor Ján Blcháč svojim podpisom
ukončil 42 dňové rozpočtové provizórium v Liptovskom Mikuláši. Rozpočet
mesta na rok 2019 schválili poslanci na
rokovaní 11. februára bez zmien tak,
ako bol navrhovaný. Ponechali v ňom aj
položku na znovu uzatvorenie presakujúcej skládky. Z rozpočtu sa im napriek
opätovnému tlaku predsedu klubu
Nový Mikuláš Vincenta Kultana nepodarilo vylúčiť ani pripravované rekonštrukcie ciest.
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Podpisom primátora pod uznesenie
o schválenom základnom ekonomickom dokumente mesta je mestský rozpočet platný tak, ako ho schválili poslanci – bez zmien. Jeho schválený druhý
návrh obsahoval aj tie položky, ktoré
poslanecký klub Nový Mikuláš z pôvodného prvého návrhu rozpočtu vyhodil.
Mesto vyšlo poslancom v ústrety
Radnica po viacerých stretnutiach
s poslancami predložila na rokovanie zastupiteľstva nový návrh rozpočtu. Boli v ňom

zapracované viaceré návrhy na zmeny od
opozičných poslancov, aby vedenie mesta
preukázalo vôľu spolupracovať. Položky (rekultivácia zle uzatvorenej skládky a komplexné rekonštrukcie ciest), po vylúčení ktorých
by mestu hrozili vysoké pokuty či absencia
ktorých narúšala rozvoj mesta, však radnica
opäť v rozpočte ponechala. Vedenie mesta
predložilo na zastupiteľstvo tento nový rozpočet ako kompromis voči opozícii s tým, že
doňho radniční zapracovali všetky nesporné
a akceptovateľné návrhy opozičných a nezaradených poslancov až vo výške 116 tisíc eur
z predchádzajúceho rokovania mestského
zastupiteľstva. „Vykonali sme viacero sedení,
konzultácií a rokovaní k rozpočtu, pretože
niektorí poslanci mali k nemu zlé informácie,
nepodložené exaktnými číslami, ale len dojmológiou šíriaciou sa po sociálnych sieťach,
a tak váhali. Na základe našej argumentácie
a zrejme aj tlaku verejnosti nakoniec pochopila krehká väčšina poslancov potrebu
všetkých navrhovaných položiek v rozpočte,“
zhodnotil primátor Ján Blcháč.
Mesto Liptovský Mikuláš tak po 42 dňovom provizóriu rozbehlo športový, kultúrny,
spoločenský a sociálny život a rozvoj tak, ako
na to boli jeho obyvatelia doteraz zvyknutí.
Liptovský Mikuláš bude v tomto roku hospodáriť s 32 miliónmi eur, gro financií pôjde
do školstva, sociálnej oblasti či na odpadové
hospodárstvo, rekonštrukcie komunikácií
a verejný poriadok s bezpečnosťou.

Navýšenie bežných výdavkov navrhované poslancom Vincentom Kultanom:
Propagácia,reklama a inzercia - Do práce na bicykli
+ 1 000 €
Areál vodného slalomu - modernizácia objektov a zariadení AVS
+12 000 €
SPOLU
+ 13 000 €
Navýšenie kapitálových výdavkov navrhované poslancom Vincentom Kultanom:
Nákup pozemkov - ul. Okružná 4 (Palúdzka)
+ 10 000 €
Nákup budov, objektov alebo ich častí - ul. Okružná 4 (Palúdzka)
+ 10 000 €
Rekonštrukcia a modernizácia - FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a izby + 20 000 €
SPOLU
+ 40 000 €

Mesto žiada
ospravedlnenie
Dňa 12. februára 2019 poslanecký klub
Nový Mikuláš distribuoval do viacerých mailových schránok tlačovú správu s názvom
Rozpočet bol schválený, veľa dôvodov na
radosť však nemáme. Tlačová správa obsahovala množstvo nepravdivých informácií,
ktoré poškodzujú verejnú mienku o rozpočte
mesta Liptovský Mikuláš a hospodárení mesta Liptovský Mikuláš.
Tlačová správa napríklad uvádza: „Mesto
Liptovský Mikuláš tak ani v budúcom roku
neinvestuje do ciest a chodníkov vlastné
zdroje.“ Pravdou je, že financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií je v rozpočte
schválené so zdrojovým kódom 46, čo predstavuje financovanie z vlastných zdrojov. Dôkazom toho je strana 197 rozpočtu, riadok 7
a 8 položiek v tabuľke, zdroj 46. Na základe
týchto faktov je tvrdenie rozposlané z adresy
tlacove@novymikulas.sk NEPRAVDA.
Tlačová správa tiež uvádza: „V Liptovskom
Mikuláši bude aj v tomto roku pokračovať
ničím nelimitované zadlžovanie mesta.“
Pravdou je, že súčasťou mestského rozpočtu
(strana 230) je prepočet dlhovej služby mesta
Liptovský Mikuláš, ktorá hovorí o konkrétnom zadlžení s predpokladom 31,59 percent.
Tento fakt dokazuje, že nejde o „nelimitované“ zadlžovanie, ako zavádzajúco tvrdí tlačová správa klubu Nový Mikuláš.
Mesto Liptovský Mikuláš požiadalo
klub Nový Mikuláš, aby sa ospravedlnil za
poškodzovanie verejnej mienky o meste
Liptovský Mikuláš zverejnením preukázateľne nepravdivých informácií.

Ktoré ulice oblečieme do nového šatu
Rekonštrukcia ulíc a chodníkov v Liptovskom Mikuláši bude vďaka schválenému
rozpočtu pokračovať v tomto roku podľa
stanoveného plánu. Opraviť by malo mesto
chodník od križovatky pri Jánošíku po diaľničný privádzač. Taktiež môžeme očakávať
obnovu parkoviska a chodníkov na Vrbickej
1894 na Nábreží. V pláne je aj oprava chodníka popri ceste III. triedy na Podbrezinách
a chodníka Pod dielom v Liptovskej Ondrašovej. Nového chodníka sa dočkajú aj obyvatelia Ulice 1. mája.
V pláne sú v tomto roku aj parkovacie a odstavné plochy na Jilemnického, Borbisovej,
Hradišskej. Modernizácia je pripravená aj na
druhú etapu Majerskej na Nábreží a na dokončenie Zgútha-Vrbického. V rekonštrukcii

bude mesto pokračovať aj v parku pred kultúrnym domom v Iľanove. „Dokončíme prvú
etapu vnútromestskej cyklotrasy a začneme
štvrtú etapu v Parku Márie Rázusovej-Martákovej. Ďalších niekoľko desiatok menších akcií zrealizujeme v rámci veľkoplošných opráv,“
poznamenal Gabriel Lengyel, vedúci odboru
dopravy, životného prostredia a verejných
priestranstiev na mestskom úrade. Realizácia každej stavby, ktorú bude mesto hradiť
z kapitálových výdavkov rozpočtu, závisí od
spustenia verejného obstarávania. „Časový
harmonogram rekonštrukcií urobíme po vysúťažení zhotoviteľa na tieto modernizácie,
obyvatelia sa o nich dozvedia včas,“ dodal
Lengyel.
-js-
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Liptovský Mikuláš a obce
spustili petíciu proti ťažbe štrku
Nový viceprimátor Trizna:
Pustím sa aj do nepopulárnych tém
Od februára na stoličku zástupcu primátora zasadol Ľuboš Trizna. Dotvoril tak
viceprimátorský tandem s Rudolfom
Urbanovičom. Ľuboš Trizna (1983) vyštudoval elektrotechniku, profesionálne sa v ostatných rokoch venuje kultúre a marketingu. Je ženatý, má tri deti.
Na začiatku jeho pôsobenia vo vedení
mesta sme Ľubošovi Triznovi položili
niekoľko otázok.
Čomu sa budete v rámci samosprávy
primárne venovať?
Mojím zámerom je dostať sa ešte viac medzi ľudí a riešiť ich problémy priamo s nimi,
nie od stola či počítača. V oblasti chodu samosprávy sa primárne budem venovať kultúre, marketingu a Verejnoprospešným službám, tu plánujem presadiť rôzne inovácie.
Pre dobré nápady by som chcel nadchnúť
celé politické spektrum, mám záujem viac
komunikovať s poslancami. Chystám sa spoločne s odborníkmi na dopravu pustiť aj do
takej nepopulárnej témy, akou je parkovacia

politika.
Aké boli vaše prvé kroky v úrade?
S nadšením som sa hneď pustil do práce,
ešte som ani nemal namontovaný počítač
(úsmev). Začal som riešiť problematiku Verejnoprospešných služieb. Absolvoval som
s predstaviteľmi tejto organizácie už niekoľko
stretnutí, chcem mať úplný prehľad o realizovaných prácach na jednotlivých úsekoch.
Od nežnej revolúcie ste druhým zástupcom primátora z Liptovskej Ondrašovej.
Bude mať táto mestská časť vďaka tomu
nejaké privilégiá?
Určite nie. Ako viceprimátor budem pristupovať ku každej časti mesta rovnako. Budem
pozorne počúvať názory a podnety všetkých
ľudí a snažiť sa ich požiadavky naplniť. Samozrejme, chcem, aby sa Liptovská Ondrašová
aj naďalej rozvíjala tak, ako doposiaľ.
S čím budete spokojný na konci kalendárneho roka?

Keď sa mi podarí naštartovať inovácie
v oblastiach, na ktoré sa zameriam. Dúfam
tiež, že si Mikulášania zvyknú na to, že dvere
mojej kancelárie sú im otvorené. Takto o rok
chcem byť s nimi spätý rovnako, ako s obyvateľmi, ktorých som zastupoval v poslaneckom zbore. Tiež sa posnažím ako nezávislý
poslanec byť koncom roku mediátorom pri
schvaľovaní rozpočtu. Keďže schvaľovanie
tohtoročného rozpočtu bola zdĺhavá a náročná cesta aj s ohľadom na politické zastúpenie
v mestskom parlamente, chcem to na jeseň
trošku zmeniť. Mám záujem, aby sme do momentu schvaľovania rozpočtu mali už veci
predrokované a zhodli sa na zásadných záležitostiach. Pri samotnom schvaľovaní by sme
potom už len doladili detaily. Budem iniciovať stretnutia v širšom kruhu so zástupcami
poslaneckých klubov a vedúcich príslušných
oddelení mestského úradu, kde si predpokladané sporné veci odkonzultujeme.
-Ján Sokolský-

S príchodom odmäku skládka opäť preteká
S oteplením a príchodom dažďových zrážok signalizoval počas prvého februárového víkendu bezpečnostný systém zo skládky vo Veternej Porube pracovníkom VPS mnohonásobne zvýšený prítok priesakových vôd. V nedeľu 3. februára odčerpali špecializované vozidlá
LVS zo skládky 85 metrov kubických priesakových a drenážnych kvapalín, ktoré pretekali zo
zbernej šachty.
Problém s priesakmi skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube eviduje
mesto už od roku 2015. Hlavným dôvodom je jej neodborné uzatvorenie (rok 2014), poukazujú na to výsledky kontrol a prieskumov zo skládky. Slovenská inšpekcia životného prostredia uložila prevádzkovateľovi skládky, ktorým sú Verejnoprospešné služby, povinnosť vypracovať novú projektovú dokumentáciu na jej opätovné uzatvorenie. Aktuálne na inšpekcii
prebieha konanie o vydanie stavebného povolenia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky.
V stavebnom povolení inšpekcia určí termín realizácie stavby a termín podania žiadosti o kolaudáciu stavby.
Návrh rozpočtu, ktorý poslanci schválili 11. februára, zahŕňa už aj rozpočtové opatrenia
na opätovné uzatvorenie Skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube. -red-
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Mikulášska radnica nesúhlasí so zámerom
ťažby štrkopieskov v katastrálnom území Liptovský Ján. Spoločne s dotknutými obcami
spustila petíciu proti tejto aktivite, na ministerstvo životného prostredia doručí okrem
petície aj nesúhlasné stanovisko k zámeru.
Spoločnosť Slovenské štrkopiesky plánuje
od roku 2020 vyťažiť na ľavom brehu Váhu
(približne v území vymedzenom zo severu
riekou Váh, z východu Uhorskou Vsou, z juhu
diaľnicou D1 a zo západu stavbou závodu
Ikea Industry Slovakia) až 200 tisíc ton štrku
ročne. Ťažbu plánujú Slovenské štrkopiesky
na obdobie 15 rokov.
Mesto Liptovský Mikuláš nesúhlasí s tým,
ako je zámer na ťažbu štrkov spracovaný.
„Nehodnotí správne vplyvy stavby a ťažob-

nej činnosti na životné prostredie, nehodnotí
ani vplyvy na dopravu, na ekosystémy či na
záber bonitnej poľnohospodárskej pôdy,“ priblížil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice.
Mesta Liptovský Mikuláš sa dotýka najmä
riešenie dopravy v tomto zámere, teda vplyv
prepravy vyťaženého materiálu cez Okoličné
a prejazd kamiónov cez križovatku a centrum
mesta. „Cesta III. triedy zo Závažnej Poruby
a križovatka I/18 s touto cestou v Okoličnom
už teraz nepostačuje súčasnej intenzite dopravy. Všetok vyťažený materiál bude smerovať cez mesto ďalej, čo považujeme pri
súčasnom dopravnom zaťažení Mikuláša
za neprípustné,“ vyjadril sa vedúci odboru
životného prostredia, dopravy a verejných
priestranstiev Gabriel Lengyel.

Mesto tiež vyčíta investorovi fakt, že ťažobná činnosť sa pripravuje napriek tomu,
že v regióne nie je zvýšený dopyt po štrkoch.
„Tento dopyt na území Liptova zastrešuje už
niekoľko spoločností. Sme predsa regiónom
turizmu. My tu nechceme mať mesačnú
krajinu, ani hlučné a prašné prostredie a desiatky kamiónov cez centrum mesta denne,“
upozornil viceprimátor Liptovského Mikuláša
Ľuboš Trizna, ktorý inicioval spustenie petície
proti ťažbe štrku. Podľa údajov zo zámeru
bude prach a hluk v lokalite znižovať kvalitu
života nielen počas dňa, ale nepretržite 365
dní v roku aj počas noci. V lokalite už je v prevádzke niekoľko stredných a vysokých zdrojov znečistenia ovzdušia. Mesto bude požadovať doložiť k zámeru okrem dopravného
posúdenia aj hlukovú štúdiu.
Petičné hárky proti plánovanému zámeru
ťažby štrkopieskov môžu záujemcovia podpísať fyzicky aj elektronicky, petičný výbor
bude zbierať podpisy približne mesiac. Petičné hárky sú obyvateľom k dispozícii aj vo
vstupnej hale Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši, v Informačnom centre mesta, na
jednotlivých obecných úradoch v Uhorskej
Vsi, Beňadikovej, Závažnej Porube. K rozdistribuovaniu petície dopomôžu aj občianske
združenia, ktorých zástupcovia sú členmi petičného výboru.
Podpísané petičné hárky zašle petičný
výbor na vybavenie ministerstvu životného
prostredia, banskému úradu aj obci Liptovský Ján.
-red-

Mikulášske gymnázium oslavuje storočnicu
Na slávnostnú akadémiu pri príležitosti
stého výročia vzniku Hodžovho štátneho reálneho gymnázia (dnes Gymnázium Michala
Miloslava Hodžu) zavítala aj predsedníčka
Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. V príhovore poďakovala predstaviteľom
gymnázia za vysokú úroveň vzdelávania a výchovy mladej generácie. Pri tejto príležitosti
tiež odovzdala symbolický šek 1 000 eur do
rúk riaditeľa gymnázia Jozefa Škorupu. Ten
poďakoval za pomoc a podporu župe aj mes-

tu. Primátor Ján Blcháč, ktorý je tiež absolventom mikulášskeho gymnázia, pripomenul
množstvo erudovaných pedagógov a študentov, ktorí robia dobré meno mestu v rôznych oblastiach na poli vedy, výskumu, športu či v spoločenských kruhoch na Slovensku
i v zahraničí. Listom prítomných pozdravila aj
ministerka školstva Martina Lubyová. Gymnázium pri príležitosti storočnice vydalo aj
pestrú a hodnotnú pamätnicu.
-red-

Spomienka na oslobodenie Okoličného mala začiatkom februára rôzne podoby. Túto významnú udalosť si pripomenula mladšia
generácia na florbalovom turnaji základných škôl v priestoroch Základnej školy s materskou školou Okoličianska, staršia generácia,
ako aj aj predstavitelia radnice si uctili spomienku pri pamätníku v Okoličnom. Spomenuli si na chvíle, od ktorých uplynulo 74 rokov.
Po ťažkom boji bolo Okoličné oslobodené prvým Československým armádnym zborom a vojskami Červenej armády.
-red-

7

SPRAVODAJSTVO

Ako ste videli fašiangy vy?
Fašiangy v Liptovskom Mikuláši odštartovali v sobotu 16. februára masky v Liptovskej Ondrašovej. V čase našej uzávierky sa vo fašiangovom
rytme niesli všetky mestské časti, vyvrcholením sa stal 1. marec – fašiangový pochod centrom mesta. Ako ste prežili fašiangy vy? Prinášame vám
malú ochutnávku v podobe fotiek, ktoré ste nám poslali na facebookový profil Mesto Liptovský Mikuláš pred uzávierkou nášho mesačníka.

Liptov prekonal ďalší milión
Liptáci v roku 2018 vybrali daň z ubytovania vo výške 1 333 869 eur. Dokázali medziročne narásť o 4,16 percent.
Výber dane z ubytovania v tomto regióne presahuje milión eur už od roku
2015. Skokanom sa za rok 2018 stala
obec Bešeňová, ktorá navýšila výber
dane o takmer 21,8 percent. Najvyšší
výber dane v absolútnych číslach dosiahla opäť obec Demänovská Dolina.
„Je to tam,“ povedala si po zisku historicky
prvého zlatého kovu na Majstrovstvách sveta
v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová, momentálne najžiadanejšia Liptáčka. Rovnaké tri
slová majú svoje opodstatnenie aj v cestovnom ruchu v Petrinom rodnom Liptove. „Viac
ako miliónový výber dane z ubytovania sme
na Liptove dokázali už po štvrtý raz, pričom
rok od roka je náš výber dane vyšší. V roku
2018 sme si medziročne polepšili o 4,16 percent a vybrali sme historicky najvyššiu daň
1 333 869 eur. Za efektívnym výberom dane
stoja jednotlivé samosprávy a významne im

Čakajte rozhodnutia
o vyrubení daní
Rozhodnutia o vyrubení daní a poplatku
za komunálny odpad na rok 2019 vám doručí
radnica už v priebehu marca a apríla. Fyzické
osoby a právnické osoby s aktívnou schránkou na doručovanie ich dostane elektronických schránok, ostatným poplatníkom prídu
v listovej forme do vlastných rúk. Nezabudni-
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pomáha aj produkt liptovskej regionálnej
karty, ktorú môžu poskytovať ubytovatelia
len oficiálne ubytovaným hosťom. Najvyšší
výber dane opäť dosiahla obec Demänovská
Dolina (425 816 eur) a najvyšší medziročný
nárast dosiahla obec Bešeňová až 21,8 percent. Pri tomto trende očakávame, že budúci rok by sme mohli výber dane v porovnaní
s rokom 2011 už aj zdvojnásobiť,“ povedal
predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Ján
Blcháč.
Liptáci spoločne sledujú výber dane v regióne od roku 2011. Čísla vyhodnocujú za
členské mestá Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovský Hrádok a obce Bešeňová, Lúčky, Pribylina, Liptovský Ján, Pavčina Lehota,
Demänovská Dolina a Liptovský Trnovec. Sadzba dane v jednotlivých obciach a mestách
nie je jednotná. Pohybuje sa od 40 centov
v obci Pribylina po euro v hlavných turistických lokalitách Demänovská Dolina, Liptovský Ján, Lúčky a Liptovský Mikuláš.
Vďaka existencii Oblastnej organizácie

cestovného ruchu REGION LIPTOV a zákonu o cestovným ruchu, ktorý umožnil vznik
jednotlivých oblastných organizácií, narastajú prostriedky v spoločnom regionálnom
rozpočte. Tie sa späť vracajú vo forme investícií do marketingu, podujatí, produktov
cestovného ruchu a aj lepšej infraštruktúry
a služieb. „Tým, že pracujeme ako jeden celok, dokážeme naše prostriedky, ktoré sme
z cestovného ruchu akumulovali, oveľa efektívnejšie a adresnejšie využiť. Naviac, aj vďaka nárastu vybranej dane očakávame vyššiu
dotáciu od štátu na podporu spoločných
aktivít cestovného ruchu. V prípade, že prejde podľa plánu schvaľovací proces s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, siahneme
si na dotáciu na podporu cestovného ruchu
na Liptove vo výške približne 968 tisíc eur,“
povedal predseda predstavenstva. Liptov
s Bratislavou, spoločne s Vysokými Tatrami sú
najvýznamnejšími destináciami cestovného
ruchu Slovenska.
-kš-

te si preto počas nasledujúcich dvoch mesiacov kontrolovať svoju elektronickú schránku,
odoslaná pošta s fikciou doručenia sa totiž
považuje za doručenú.
Splatnosť dane z nehnuteľností, dane za
psa, dane za predajné automaty a dane za
nevýherné hracie prístroje a poplatku za komunálny odpad je do 31. mája tohto roku.
„Pokiaľ poplatník nadobudol, predal, daroval
nehnuteľnosť alebo pozemok či zmenili účel
ich využitia v roku 2018, nastala mu povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností
do 31. januára 2019. Preto vyzývame tých, čo
si nesplnili túto povinnosť, aby tak urobili v čo
najkratšom čase,“ vyzvala Anežka Makovická
z oddelenia daní a poplatkov na mestskom
úrade.

Pri zdedení nehnuteľnosti je povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní
od právoplatného rozhodnutia o dedičstve.
Rovnako je to aj pri vydražení nehnuteľnosti.
Potvrdenia na zníženie daní, prípadne poplatku za komunálny odpad, je potrebné doručiť pred vydaním rozhodnutia, teda do 15.
marca na oddelenie daní a poplatkov (č. dverí
21 – 23). Či máte nárok na zníženie daní a poplatkov, sa dozviete zo Všeobecne záväzné
nariadenia o miestnych daniach a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 9/2008/VZN, ktoré nájdete na stránke
mesta www.mikulas.sk v zložke Samospráva –
základné dokumenty – všeobecné záväzné
nariadenia pod číslom 09/2008.
-red-

Petra Poľacká Dubjelová - Fašiangy Liptovský Ján
…s úžasnou muzikou Haluška. Vždy sa na to tešíme,
skvelé šišky, fánky, frndžalica, fantastické masky, spev a tanec. Ako jedna veľká rodina… Do zábavy zapájame aj deti,
aby sa táto tradícia uchovala aj pre vnúčatá a ďalšie pokolenia.

Lukáš Konupka - Fašiangy Bodice
Fašiangy každoročne oslavujeme u nás v mestskej časti Bodice, vždy ráno sa všetci stretneme v kultúrnom dome, kde si
zaželáme príjemný fašiangový deň a následne sa vyberieme
do ulíc Bodíc. Tam spievame, tancujeme, jeme a zabávame
sa. Na predu sprievodu ide vždy gazda a gazdiná, ktorí chodia po domoch vinšujú pekný fašiang, bohatú úrodu, zdravie
a šťastie. Na fotografii je Nelka Ondríková.

Jan Doma – Fašiangy Bodice
Fašiangy sú pre mňa návšteva niektorej bujarej obchôdzky. Je ňou aj spomienka na fašiangové šialenosti v 60. rokoch v Bodiciach. Hlavnými postavami boli cigáni a medvede. Medveďmi boli zdatní regrúti, alebo mladí muži,
ktorých úlohou okrem rabovania kurínov bolo čierniť tváre
okolopozerajúcich. Bola to aj previerka fyzickej zdatnosti
detskej populácie, overenej naháňačkou o život. Hrdinom
bol ten, kto mal najdlhšie čistú tvár. Je pravda, že podvečer
nás vlastná mať poznala, až keď sme si zmyli čiernu mastnú
sadzu.

9

SPRAVODAJST VO

SPRAVODAJSTVO

Ján Blcháč
predsedom ZMOLu

Hnedé nádoby slávia úspech
Veľkou novinkou minulého roka v Liptovskom Mikuláši bola zmena v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadu. Mesto
prešlo od zberu tohto odpadu z plastových
obalov do samostatných zberných nádob.
Verejnoprospešné služby bezodplatne rozdali celkovo 3 000 nádob hnedej farby. Okrem
rodinných domov boli nádoby na základe
požiadaviek pridelené aj do bytoviek. „Záujem o tento spôsob zberu prejavili aj podnikateľské subjekty, napríklad prevádzkovatelia penziónov, ktorí si tieto nádoby kúpili,“
zhrnula Mária Lošonská z odboru životného
prostredia mestského úradu.
Novinka zvýšila kvalitu nakladania s odpadom. Odstránil sa nepríjemný zápach z rozkladu odpadu, kolieska na nádobe uľahčili
manipuláciu. Záujem o zber zeleného odpa-

du týmto spôsobom je značný. Svedčí o tom
1611 ton vyzbieraného odpadu za rok 2018.
Mesto navyše na žiadosť obyvateľov predĺžilo zber o dva týždne oproti plánovanému termínu. „Evidujeme už aj požiadavku na zvýšenie frekvencie zo súčasného dvojtýždňového
odvozu na jednotýždňový,“ podotkla Mária
Lošonská.
Zelený odpad zo záhrad zvážajú Verejnoprospešné služby do nimi prevádzkovaného
zariadenia na zhodnocovanie odpadov kompostovaním, ktoré sa nachádza v areáli odpadového hospodárstva v Okoličnom. „V roku
2019 sa zameriame na osvetu kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu.
V tomto duchu sa bude niesť aj konferencia
Separáčik, ktorú zorganizuje mesto a základné školy,“ dodala.
-red-

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč
bol zvolený za predsedu Združenia miest
a obcí Liptova (ZMOL). Za podpredsedu prítomní členovia združenia schválili starostu
Podturne Mariána Vojtíka. Stalo sa tak na
sneme ZMOL. Obaja menovaní budú aj členmi Rady Združenia miesta a obcí Slovenska.
Do Rady ZMOL boli jednohlasne potvrdení
Branislav Tréger, Vladimír Janičina a Ladislav
Sedlák a doplnení o Vladimíra Kapríniho a Milana Zuzaniaka.
-js-

Mesto rozkvitne z externých zdrojov
Kým za uplynulé štyri roky pre ľudí v Mikuláši získalo súčasné vedenie mesta takmer 10
miliónov eur, teraz len za prvé tri mesiace tretieho primátorovania Jána Blcháča pribudlo
na účte radnice už takmer 1,5 milióna. V nastolenom trende chce šéf mesta pokračovať,
aj keď získať peniaze bude podľa jeho slov čoraz náročnejšie. Dôvodom má byť množstvo

Nové auto
zabezpečí servis
na vysokej úrovni

Po čistení nasleduje maľovanie
Čistenie chodníkov a ciest od posypového
materiálu začnú Verejnoprospešné služby realizovať od apríla. Zimná údržba v meste totiž
trvá do 31. marca. „Čistenie v týchto dňoch
nemá zmysel, pretože nám počas marca ešte
kedykoľvek môže napadnúť sneh a môže sa
stať, že by sme na očistený chodník znovu
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použili posypový materiál,“ vysvetlil riaditeľ
VPS Dušan Grešo.
Od apríla tak zamestnanci nastúpia na čistenie odvodňovacích žľabov, kanalizačných
vpustí, 97 kilometrov chodníkov a ciest. „Má
to svoju postupnosť, najskôr ide vozidlo s kefami, následne zametacie auto, niečo bude

potrebné dočistiť ručne a napokon nastúpi
kropiace auto, aby sme eliminovali prašnosť,“
vysvetlil. Hneď po skončení čistenia nabehnú pracovníci VPS operatívne na maľovanie
vodorovného značenia priechodov v celom
meste. Po priechodoch nanovo vyznačia križovatky a parkovacie plochy.
-js-

administratívy či nastavenie programovacích
období a operačných programov, načrtol primátor Ján Blcháč.
„Chceme získať financie na ďalšie pokračovanie cyklochodníka a vnútromestskej
cyklotrasy za zamestnaním. Podávame ďalšie žiadosti na dažďové záhrady v školách,
na kamerový systém, na generel dopravy, na

obnovu pamätníka na Háji, na depozitár, na
projekt zelenej obce, na obstaranie odborných učební v základných školách, na rôzne
druhy ihrísk, na podporu vzdelávania, na
opravu mestskej ubytovne a na ďalšie. Verím,
že naše mestečko bude naďalej prekvitať do
krásy,“ uzavrel primátor.
-vč-

Psičkári odmietajú vrecúška na exkrementy
V druhej polovici februára vyčistili pracovníci Verejnoprospešných služieb od
množstva psích exkrementov cyklochodník
v úseku od Nábrežia popri garážach až po
lodenicu. Zvyšky po štvornohých chlpáčoch
odhalil roztopený sneh napriek tomu, že majitelia psov majú po zaplatení dane za psa nárok na vrecúška na psie exkrementy zadarmo.
„Stojí za zamyslenie, prečo je vôbec potrebné
riešiť tému upratovania psích exkrementov
z cyklochodníka, keď má každý majiteľ psa
k dispozícii bezplatne dostatok vreciek. Oni

si ich však nepreberajú. Nemajú o vrecká vôbec záujem. Tento rok ich v rozhodnutí o vyrubení dane za psa upozorníme, aby si ich
vyzdvihli, či ich však budú používať, zaručiť
nemôže nikto,“ upozornila Anežka Makovická
z mestského úradu.
Za rok 2018 si prevzalo vrecká len 408 Mikulášanov z 1920 majiteľov psov. V roku 2017
to bol približne rovnaký počet. Vrecúška si
môžu psičkári vyzdvihnúť na mestskom úrade, prípadne ich dostanú pri osobnom zaplatení dane na čísle dverí 23.
-red-

Verejnoprospešné služby zlepšili servis
obyvateľom citlivej oblasti pohrebných služieb. Do garáží im pribudlo nové pohrebné
vozidlo. Disponujú teda dvomi, jedno už nepostačovalo. „Ročne vybavíme približne 260
pohrebov. Keďže zabezpečujeme komplexný servis od odvozu zosnulého, cez hrobové
miesto, kvetinovú výzdobu až po potrebnú
administratívu, doterajšie jednou auto nám
už kapacitne bolo málo,“ vysvetlil riaditeľ VPS
Dušan Grešo. Kúpa nového pohrebného auta
vzišla z výberového konania z viacerých ponúk.
-js-
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Nezneužívajme pomoc dobrovoľných hasičov
Od začiatku roka zasahovali hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru mesta Liptovský Mikuláš už sedemkrát. Nie vždy však bol
zásah opodstatnený, hasiči tak realizovali
výjazdy aj vtedy, keď nebolo bezprostredne
ohrozené zdravie, život či majetok a majitelia
nehnuteľností si dokázali pomôcť aj sami. Vo
všetkých prípadoch išlo o technický zásah
v súvislosti so snehom. Dobrovoľní hasiči
majú riešiť len náhle, nepredvídateľné a mimoriadne udalosti. Upozorňujú preto na prípady, kedy ich pomoc nie je nevyhnutná.
Povinnosti majú najmä vlastníci nehnuteľností
„Samozrejme, že hasiči sú schopní a ochotní pomôcť, ale netreba zabúdať na povinnosti vlastníkov nehnuteľností. Obyvatelia
majú užívať a spravovať svoj majetok tak, aby
jeho stav nespôsobil škodu inému a nebol
potrebný zásah hasičov,“ vysvetlil požiarny
technik z mestského úradu Ľubomír Klobušiak. Zákon napríklad na obce presunul povinnosť udržiavať v zime schodné chodníky.
Táto sa však nevzťahuje na sneh a ľad, ktorý
ohrozuje okoloidúcich pádom snehu z budov. „Za udržiavanie bezpečných priestorov
pod nehnuteľnosťami je zodpovedné spoločenstvo vlastníkov, správca bytov alebo
vlastník domu. On má zabezpečiť, aby nedo-

šlo k ohrozeniu chodcov či parkovaných áut,“
upozornil Klobušiak na prevenčnú povinnosť,
ktorá má predchádzať zásahu hasičov.
Opatrenia pred povodňami
Podľa slov požiarneho technika je popri
prevencii dôležité naučiť sa aj predvídať. Týka
sa to aj prípadných povodní. „Po zime príde
oteplenie, ktoré môže spôsobiť záplavy, preto si treba už vopred na vlastnom pozemku
urobiť opatrenia, aby nedošlo k vytápaniu
a ohrozeniu vlastnej nehnuteľnosti,“ dodal.
Do dnešného obdobia boli štyri zásahy

Moderné cykloboxy sa budú dať požičať
V našom meste opäť pribudla zaujímavá
novinka. Ako sme už v mesačníku avizovali,
v dvoch lokalitách Mikuláša inštalovala radnica cykloboxy. Poslúžia na bezpečné odloženie bicyklov a cyklistického vybavenia.
Bicykel v nich bude chránený voči poveternostným vplyvom a proti krádeži.
Cykloboxy sú situované pri železničnej stanici a v Rohonczyho záhrade pri Obchodnom
centre Central. V prevádzke budú od leta,
uskladniť v nich bude možné 50 bicyklov.
„Budeme ich vypožičiavať na určité obdobie
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bezplatne po zložení drobnej zálohy. Výzvu
na predkladanie žiadostí o výpožičku zverejníme na webe mesta a záujemcovia budú
môcť žiadosti predkladať od apríla,“ vyjadril
sa vedúci odboru dopravy mestského úradu
Gabriel Lengyel.
Cykloboxy sú súčasťou doplnkového mobiliára vnútromestskej cyklotrasy, ktorá vedie
od železničnej stanice cez centrum mesta
k Rachmaninovmu námestiu.
-js-

dobrovoľných hasičov zo siedmich neopodstatnené. Išlo o prípady, v ktorých mohli obyvatelia predvídať, alebo si pomôcť vlastnou
silou - napríklad o odstraňovanie snehu zo
strechy súkromného objektu, vyťahovanie
zapadnutého auta zo záveja alebo viacnásobné odčerpávanie vody z okolia súkromného objektu, ktorý nemal zabezpečený
odvodový kanál. „Uvedomme si, že títo ľudia
vykonávajú svoju činnosť dobrovoľne. Majú
svoju prácu a iné povinnosti, nezneužívajme
preto ich ochotu pomôcť, pokiaľ si vieme pomôcť sami,“ ukončil Klobušiak.
-red-

Vychytávka roku 2019: Trasa venovaná Aurelovi Stodolovi
Mestské Informačné centrum prinesie
v roku 2019 viaceré novinky. Najvýznamnejšou z nich je súbor spomienkových aktivít pri
príležitosti 160. výročia narodenia Aurela Stodolu, ktoré bude realizovať radnica v spolupráci s mestskými organizáciami. Ide o rôzne
podujatia a exteriérové prvky venované Aurelovi Stodolovi. „Múzeum Janka Kráľa rozšíri
expozíciu Aurela Stodolu, informačné centrum pripraví novú tematickú prehliadkovú
trasu mestom, ktorá bude prezentovať život
a dielo tohto slávneho mikulášskeho rodáka.
Súčasťou trasy bude aj návšteva expozície
v múzeu, povedie k fontáne Metamorfózy,
ktorá je poctou jeho tvorivému mysleniu,“

priblížila riaditeľka Informačného centra
v Liptovskom Mikuláši Jana Piatková. Mesto
teda bude tento rok žiť osobnosťou Aurela
Stodolu. Jedno zo zastavení Stodolovej trasy
bude v evanjelickom kostole, kde bol pokrstený a uzatvoril manželstvo. Vydať sa po stopách jeho života budete môcť od mája až do
jesene.

boli vytvorené nové citylighty pri fontáne
a propagačný leták. Termíny programov sú
nastavené na príchody Night city busov z Jasnej a v tomto roku navyše aj z Tatralandie, pozvaní sú však nielen turisti z týchto miest, ale
predovšetkým domáci Mikulášania, ktorým
je Aurel Stodola a jeho život blízky,“ zhrnula
Jana Piatková.

Príďte na večer géniov
Prvú z aktivít venovaných výročiu Aurela
Stodolu spustilo mesto už v januári a potrvá do polovice marca, nesie sa pod názvom
Večerné stredy v historickom centre s podtitulom Večery géniov. „K tomuto programu

V Mikuláši sa nudiť nedá
V centre mesta pokračujú aktivity už začatých projektov a organizátori z radnice
a mestských organizácií ich inovujú podľa
aktuálnych požiadaviek a trendov. „Máme
nachystané turistické prehliadky v troch sakrálnych pamiatkach, tiež program 12 NAJ
historického centra, nesmieme zabudnúť na
program pre rodiny s deťmi - Dobrodružstvá
s Mikulášom, stále sú aktuálne turistické prehliadky mesta pod názvom Liptovský Mikuláš
sedemkrát inak alebo zimné večerné stredy
v historickom centre, všetky informácie sú
dostupné na webe nášho informačného centra,“ zhrnula Jana Piatková.
V evanjelickom kostole by sa mali po predbežnej dohode počas letnej sezóny konať aj
organové koncerty ako obohatenie ponuky
sakrálnych pamiatok. Podobným spôsobom,
ako mestské Informačné centrum spracovalo
ponuku pre rodiny s deťmi, sa chcú jeho zamestnanci venovať ďalšej cieľovej skupine žiakom a študentom. „Pre nich pripravujeme
vzdelávacie aktivity, ktoré súvisia s Tatrínom
a Žiadosťami slovenského národa, s Aurelom
Stodolom a s lesoparkom na Háji Nicovô, ku
ktorému budeme prvý raz tvoriť aj propagačný leták,“ ukončila.
-js-
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mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Prispejte k ornamentálnej mape Slovenska

(Jozef Piťo)
Žiaci prispievajú k ornamentálnej mape
Slovenska
Počas minulého roka sa do povedomia
verejnosti dostal unikátny školský projekt
Ornamentálna mapa Slovenska, ktorý vznikol z medzinárodného integračného projektu Ornamentálna mapa sveta (Ornamental
map of the world). Jeho cieľom je zvyšovanie povedomia o hodnote tradičnej ľudovej
ornamentiky v rámci svetového kultúrneho
dedičstva.
Miesto Liptova prázdny priestor

Projekt bol realizovaný formou školskej
hry, ktorá spojila žiakov na celom Slovensku a v minulom roku sa na ňom zúčastnilo
takmer 9000 detí. V súčasnosti sa začína druhá etapa projektu. Jeho úlohou je vypátrať
ornamenty pre zostávajúcich 2000 miest
a obcí Slovenska. Medzi regióny, ktoré na ornamentálnej mape zatiaľ tvoria len prázdne
biele miesta, patrí aj Liptov. Múzeum Janka
Kráľa v Liptovskom Mikuláši preto vyzvalo
žiakov a učiteľov materských, základných
a stredných škôl k tvorivej spolupráci na spo-

ločnom diele.
Navrhnite ornament nášho mesta
Každá trieda, ktorá navštívi aktuálnu ornamentálnu výstavu Krajina krásy a zúčastní sa
na tvorivých dielňach, sa automaticky stáva
reprezentantom Slovenska v tomto medzinárodnom projekte. „Vyzývame žiakov a študentov, aby pátrali spolu s naším múzeom po
typickom liptovskom ornamente. Nech ho
nakreslia a jeho fotografiu zašlú na e-mailovú adresu tatrin@tatrin.sk. Tento ornament
bude reprezentovať mesto alebo obec v súťaži O najkrajší ornament a nájdu ho aj na
Google Maps,“ priblížila Katarína Verešová
z mestského Múzea Janka Kráľa. Uzávierka
projektu je 30. novembra. Potom budú s materiálom pracovať umelci a kartografi, ktorí
skompletizujú a zdigitalizujú maľované ornamenty.
Odfoťte sa pri maľovanom ohnisku
Po zaregistrovaní na stránke www.tatrin.
sk sa môžu mladí výtvarníci zapojiť aj do kolektívnej edukačnej výtvarnej hry Maľované
ohnisko. Podklady na realizáciu nádherného
tradičného maľovaného ohniska zašlú škole
z tatrin.sk zadarmo. Fotografiu triedy pri hotovom Maľovanom ohnisku učiteľ doručí na
adresu tatrin@tatrin.sk. Tieto fotografie budú
zverejnené na webovej stránke Ornamentálna mapa Slovenska, kde sa uskutoční hlasovanie o najkrajšie maľované ohnisko.

Pokúšajú sa o rekord
Projekt nie je financovaný zo žiadnych
grantov ani sponzorstva. Na nevyhnutné náklady sa zbierajú dobrovoľníci, zatiaľ najmä
učitelia. „Boli by sme radi, keby sa do projektu
zapojilo čo najviac žiakov. Využitím možnosti
reprezentovať Slovensko na Ornamentálnej
mape sveta nám zároveň pomôžu vytvoriť zápis do knihy rekordov v maľovaní ornamentov,“ dodala Katarína Verešová z múzea.
Iniciatíva aj pre individualistov
Do projektu sa môžu zapojiť aj individuálni záujemcovia počas víkendových tvorivých
dielní v mestskom Múzeu Janka Kráľa. Dozvedia sa o typických znakoch liptovských
ľudových ornamentov, môžu sa odfotografovať v ľudových krojoch a vyhotoviť si ľudový
ornament niektorou zo zaujímavých výtvarných techník. Mestské Múzeum Janka Kráľa
vás srdečne pozýva.
-kv-

Oravské poháre putovali do Liptovského Mikuláša
Karatisti z mikulášskeho karate klubu Torade – Dáša Brziaková, Martina Magurová,
Anička Verebová, Richard Turčaník a Michal
Turčaník st. si zmerali vo februári zmerali sily
v populárnej súťaži Orava cup 2019, ktorá sa
uskutočnila v Dolnom Kubíne. Súťaž mala
bohaté zastúpenie 40 klubov a 335 pretekárov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky.
Naši karatisti sa nenechali zahanbiť a z Oravy
si odniesli štyri cenné kovy. V poradí klubov
skončili na peknom 12. mieste.
Richard Turčaník nastúpil v kategórii kumite 10 - 11 r. starší žiaci nad 40 kg a po štyroch vyhratých zápasoch sa zaslúžene stal
víťazom 107 cm vysokého pohára v svojej
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kategórii (prvé kolo vyhral 3:0, druhé 9:0,
tretie 3:0 a finále 3:1). Michal Turčaník st. sa
umiestnil na 3. mieste v kategórii kata masters. Jeho silnejšou stránkou je však disciplína kumite, kde v kategórii muži masters bez
rozdielu hmotností vybojoval 1. miesto a pohár. Anička Verebová podala výborný výkon
v kategórii kumite staršie žiačky 10-11 r. do
35 kg, keď prehrala iba s víťazkou a skončila
na 3. mieste. Martina Magurová a Dáša Brziaková sa prebojovali až do repasáže, ale obidve prehrali rozhodujúci zápas o 3. miesto
a medaila im unikla o vlások. Z Oravy odchádzali bez úrazu a s dobrými pocitmi z podaných výkonov.
-red-
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OZNAMY
OZNAMY

OZNAMY

marcové klubové koncerty
jazzovej špičky priamo
z New Yorku!

Marko Churnchetz Trio
feat. Joe Sanders, K.Sumbry
M.Bugala, J.Hoard Aimée Allen Quartet
O/2019/03/02

O/2019/03/01

9. marec 2019 • Route 66

dodávate

lektro-technológií

30. marec 2019 • Route 66

vstupenky: www.bit.ly/mikulasjazzfest
viac info: www.facebook.com/mikulasjazzfest
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SERVIS

Občiansky servis
JANUÁR 2019

MAREC
2019

www.mikulas.sk

KALENDÁR PODUJATÍ

Dar najkrajší život dáva do kočiara...

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

V mesiaci január 2019 sa
v Liptovskom Mikuláši narodili:
 ichal MATLOŇ, Jasmína POLHOŠOM
VÁ, Liliana STROMKOVÁ, Anna KABZANOVÁ, Nina PELACHOVÁ, Timea
ZUBAJOVÁ, Sofia DEVEČKOVÁ, Matej
TRSŤAN, Alžbeta FIDESOVÁ, Natália
TOMLÁKOVÁ, Adrián ONDREJKA, Andrea ŠAJDLEROVÁ, Alžbeta HULECOVÁ, Ronya MONSBERGEROVÁ, Ema
CHOVANCOVÁ, Filip KARÁČ, Adam
BELLA, Matúš KRÁĽ, Viktória MARTIAK, Tomáš BEŤKO, Michal ŽUFFA,
Patrik ŠTRIC, Peter NUŠTÁK, Dorota
ŠUŤÁKOVÁ, Katarína JANČUŠKOVÁ,
Samuel STAROŇ, Vivien VÍŤAZOVÁ,
Matúš MAJERČÍK, Michaela KUČEROVÁ, Sarah Noemi KNAPČÍKOVÁ.

O/2019/03/05

PIATOK 01.03.2019
CIGÁNSKI DIABLI & DESMODTOUR 2019 Liptov Aréna Tatralandia
19:00
25 €, 35 €, 40
€, 55 €, VIP 100 € Netradičné zosúladenie dvoch
zaujímavých elementov slovenskej hudobnej scény.
Vstupenky v predaji v Informačnom centre mesta.

PÁRTY S MATELLOM
Mikuláš
10:00

I ng. Miroslav ŠINTAJ – Denisa MLYNARČÍKOVÁ, Jaroslav BRADÁČ – Martina SRPOŇOVÁ, Ing. Ján GROZANIČ
– Petra GAJDOŠOVÁ.
Kto v srdci žije, neumiera...
Opustili nás:
 ilma RÝCHLIKOVÁ – reholná sestra
V
OLYMPIA 87 r., Mária TKÁČOVÁ 93 r.,
Dušan ČUPKA 88r., Jozef JURÍČEK 75
r., Ján VYŠNÝ 82 r., Mária BENKOVÁ 91
r., Anna TUTUROVÁ 89 r., Pavel STANISLAV 72 r., Lýdia CHOLVADTOVÁ
72 r., Jaroslav TRNKA 67 r., Mgr. Branislav PIROH 89 r., Ján TICHÁŇ 74 r.,
Ernest RIEGEL 78 r., Zuzana ULIČNÁ
87 r., Emília CAKOCIOVÁ 89r., Jozef
PUJDES 78 r., Ružena ONDREJKA 90
r., Anna MÓRESOVÁ 82 r., Juraj ORAVEC 70 r., Elena PAPRČKOVÁ90 r., Igor
KOLLÁRIK 60 r., Jaroslav VYŠNÝ 87 r.,
Jozef TURAC 66 r., Michal ŠTEVLÍK 72
r., Daniel VÔSTIK 61 r. Anna SYNOVCOVÁ 91 r..

Bodice - začiatok

FAŠIANGY V PALÚDZKE
pred kultúrnym domom
14:00

Palúdzka - začiatok

FAŠIANGY V PLOŠTÍNE
pred kultúrnym domom
13:00

Ploštín - začiatok

LADISLAV MEDŇANSKÝ - VERNISÁŽ VÝSTAVY Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
16:30
Vernisáž výstavy Ladislav Medňanský
- 100. výročie úmrtia.
STREDA 06.03.2019
KUBO ČESKOSLOVENSKÝ MUZIKÁL Dom
kultúry
19:00 „ Anča, ja mám nožík „ - legendárny výrok Jozefa Kronera. Vstupenky v predaji
v Informačnom centre mesta a v Dome kultúry.

PRÍĎTE NÁS AJ VY PODPORIŤ NA
CYKLOMARATÓN OD TATIER K DUNAJU

18843 - SM_NADEJ_OTD 2019_A3b.indd 1
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O/2019/03/06
O/2019/03/07
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FAŠIANGY V BODICIACH
pred kultúrnym domom
09:00

DONSKÍ KOZÁCI - BALALAJKA 2019 Dom
kultúry
18:00
9€, vozík 4€
Koncertný
program BALALAJKA 2019 prináša známe ruské
melódie, tradičné piesne donských kozákov, nových
hostí, nové piesne a niekoľko milých prekvapení.
Vstupenky
v
predaji
v
Informačnom centre mesta a v Dome kultúry.

SKLERÓZA MULTIPLEX 20. 5. – 24. 5. 2019
PLESO – ZUBEREC 20. 5.
SA NEDÁ ZASTAVIŤ. ŠTRBSKÉ
POVAŽSKÁ BYSTRICA 21. 5.
PRIEVIDZA 22. 5.
MY TIEŽ NIE. DUDINCE 23. 5.
VELKÝ MEDER 24. 5.
WWW.NADEJ.NET

2/14/19 16:05

Nájdete nás na facebooku
facebook.com/MestoLM
PRAVDIVÉ INFORMÁCIE O DIANÍ V MESTE

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN Námestie
osloboditeľov, Liptovský Mikuláš
15:30
Oslava sviatku žien, spomienka na boj žien
za uznanie ich spoločenskej rovnoprávnosti
SOBOTA 09.03.2019
MARKO
CHURNCHETZ TRIO
FEAT.
JOE SANDERS, KWEKU SUMBRY & JONATHAN HOARD Route 66
19:00
18€ Vychádzajúca hviezda new yorskej jazzovej scény s TOP kapelou a špeciálnymi hosťami!
STREDA 13.03.2019
THE DUCHON´S- POCTA KAROLOVI DUCHOŇOVI Dom kultúry
29 €, balkón: 26 €, v deň
podujatia 33 €
19:00
Hudobno-tanečná
divadelná show, kde zaznejú nesmrteľné hity interpretované Karolom Duchoňom. Vstupenky v predaji v Informačnom centre mesta a v Dome kultúry.
VEČERY GÉNIOV Námestie osloboditeľov,
Múzeum Janka Kráľa 17:30, 18:30 Nechajte
sa zlákať do historického centra Liptovského Mikuláša, kde na Vás čaká jedinečný večer plný oživenej
histórie a tradičných chutí!
ŠTVRTOK 14.03.2019

UTOROK 05.03.2019

SKÚŠKA SIRÉN

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa
uskutoční 21. marca 2019 o 10.00 hodine na Mestskom úrade v Liptovskom
Mikuláši.

STOP SHOP Liptovský

SOBOTA 02.03.2019

Manželstvo uzavreli:

Mestské
zastupiteľstvo

FAŠIANGY V MESTE Mestský
úrad,
OD prior (1. zastávka), Námestie osloboditeľov (2. zastávka)
16:00
Čas
pred pôstnym obdobím spríjemní fašiangový sprievod centrom Liptovského Mikuláša.
PIATOK 1.3.2019 | ŠTVRTOK14.3.2019

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

8. 3. 2019 o 12.00 hodine bude
v Liptovskom Mikuláši pravidelné
preskúšanie systémov varovania
obyvateľstva dvojminútovým stálym
tónom sirén.

SERVIS
OZNAMY

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

VEČERY GÉNIOV Námestie osloboditeľov, Múzeum Janka Kráľa
17:30, 18:30
Nechajte sa zlákať do historického centra Liptovského Mikuláša, kde na Vás čaká jedinečný
večer plný oživenej histórie a tradičných chutí!
PIATOK 08.03.2019
HUDBA BEZ BARIÉR 5 Liptov Aréna
18:24
Emma Drobná, Tereza Mašková, Peter Bič Project, Martin Harich, Adéla Radimcová FS
Majerán a ??? – prekvapenie. Vstupenky v predaji
v Informačnom centre mesta a v Dome kultúry.

PRACHY - ĽUBEĽSKÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO
K.O. URBANA Dom kultúry 18:00 6 €, seniori 4 € Bláznivá situačná komédia o nečakanom náleze kufríka plného peňazí. Vstupenky v predaji v Informačnom centre mesta a v Dome kultúry.
SKÔR NEŽ POVIEŠ ÁNO Centrum pre rodinu
a vzťahy, Župný dom 17:00 Príprava snúbencov na najdôležitejší vzťah v živote. Úvodné stretnutie.
OZVENY LITERATÚRY Rázusovie dom
15:00 Podujatie pri príležitosti mesiaca knihy.
PIATOK 15.02.2019

PIATOK 21.03.2019
O PRÍRODE, VESELO I VÁŽNE Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4,
14:30
Rozprávanie znáLiptovský Mikuláš
meho zoológa a milovníka prírody Miroslava Sanigu.
SVETOVÝ DEŇ POÉZIE Liptovský Mikuláš
9:00 - 18:00
Báseň na každý deň, v knižnici
aj mimo nej.
SOBOTA 23.03.2019
ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT
Centrum
voľného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47
16:00-19:00
Predkasting populárnej Československej súťaže v hľadaní nových talentov.
PONDELOK 25.03.2019
NAJVÄČŠIE TAJOMSTVÁ TRETEJ RÍŠE
Knižnica G.F. Belopotockého
16:00
Beseda s Milanom Zacha Kučerom.
UTOROK 26.03.2019
BLIŽŠIE ODTEBA - RUŽOMBERSKÉ DIVADLO RO18:00
SATHEA Klubová sála Domu Kultúry
5€
Divadelná hra nahliadajúca do štyroch
vzťahov. Vstupenky v predaji v Dome kultúry.
NIEČO PRE LÍDROV Centrum pre rodinu a
17:00
vzťahy Nám. osloboditeľov 1 L. Mikuláš
„Videoprednáška pre lídrov, ktorá Vám pomôže
efektívnejšie viesť. Centrum pre rodiny a vzťahy,
Župný dom
STREDA 27.03.2019
PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA PYTAGORIÁDA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY mestský
8:30-12:00
úrad Liptovský Mikuláš
Postupová súťaž v matematických príkladoch organizovaná Centrom voľného času.
MJK

OTVORENIE
HISTORICKEJ
Múzeum Janka Kráľa

KNIŽNICE
16:00

MIRO JAROŠ - ŤUKI TOUR 3 Liptovský Mikuláš
16:00
10 € Vstupenky v predaji v
Informačnom centre mesta a v Dome kultúry.

ŠTVRTOK 28.03.2019
KEĎ POHÁR PRETEČIE Centrum pre
17:00
rodinu a vzťahy, Župný dom
Interaktívna prednáška o tom, čo sa deje
v našom vnútri,keď „emócie prehovoria“.

ZRKADLENIE S ERIKOM BALÁŽOM FUN
FABRIC
18:00
7 € Talk show v zrkadlení
otázok a odpovedí: tentokrát s ochranárom Erikom
Balážom.

MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ
SHOW Klubo18:00
1€
vá sála Domu Kultúry

PONDELOK 18.03.2019
ŠKOLA HROU PRE DOSPELÁKOV Fun Fabric
18:30
11,11€
Workshopy pre šťastný
život.
UTOROK 19.03.2019

PIATOK 29.03.2019
NOC S ANDERSENOM
Knižnica G.F.
Belopotockého
17:00 - 09:00
Veselo - dobrodružné nocovanie v knižnici.

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ TURNAJ V BASKETBALE
ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL telocvičňa ZŠ
J.Kráľa
09:00
Finálový basketbalový turnaj
ZŠ žilinského kraja organizovaní CVČ L.Mikuláš.

SOBOTA 30.03.2019
AIMÉE ALLEN QUARTET (USA, DE, CZ)
Route 66
19:00
15€
Charizmatická speváčka z USA - spieva latin
jazz a vzdáva poctu brazílskej bossa nove

MAREK ORMANDÍK - VERNISÁŽ VÝSTAGaléria Kolomana Sokola
16:30
Vernisáž výstavy Mareka Ormandíka,
súčasného
slovenského
výtvarníka.

MINCE VO FONTÁNE Kaviareň Pian18:00
predpredaj: 3€, na mieste:
ko
4€
Koncert známej mikulášskej skupiny.

STREDA 20.03.2019

NEDEĽA 31.03.2019

PRÁVNA POMOC Centrum pre rodinu a vzťahy, Župný dom
16:00 - 17:00
Odborná pomoc pre tých, ktorí potrebujú poradiť v oblasti súvisiacej s rodinou.

SMEJKO A TANCULIENKA: HIP, HIP, HURÁ!
Dom kultúry
16:00
€ 9€ prízemie, 8€
balkón,
Ahojte, chrobáčikovia! Vstupenky v predaji v Informačnom centre mesta.

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

JE MI FAJN, s.r.o.
(Francúzsky film, od 12 rokov, 103 min.)
Št. 7. 3. 19.30 3 € Monique sa po rokoch z ničoho nič
vráti jej brat Jacques - naničhodník, ktorého zaujíma jediné:
ako zbohatnúť. Takže skôr než o rodinné stretnutie tu pôjde
o stret dvoch odlišných svetov.
VERNÍ NEVERNÍ
(Francúzky film, od 15 rokov, 75 min.)
Pi. 8. 3. 18.00 3 € Abel a Marianne sú 10 rokov rozídení.
Keď sa znova stretnú, Abel sa rozhodne získať Marianne
späť...
BOJOVNÍČKY SLNKA
(Franc - Belg. - Gruz. - Švajč., od 15 rokov, 115 min.)
Pi. 8. 3. 19.30 3 € Film Bojovníčky slnka je sugestívnym pohľadom na hrdinstvo všedných ľudí vo vyhrotenej
životnej situácii.
BÉCASSINE!
(Francúzsky film, od 12 rokov, 102 min.)
So. 9. 3. 18.00 3 € Adaptácia slávneho komiksu
„Bécassine“ v podaní Bruna Podalydèse.
KNIHA OBRAZOV
(Francúzsky film, od 15 rokov, 90 min.)
So. 9. 3. 20.00 3 € Dielo, v ktorom sa nezaprie vplyv
kultúrnych teórií, je zároveň dôkazom, že náš „problémový
súčasník“ Jean-Luc Godard stále verí v nezastupiteľnú úlohu
kinematografie
DILILI V PARÍŽI
(Francúzsky film, MP, 95 min., Slovenský dabing)
Ne. 10. 3. 17.00 3 € Animovaná rozprávka nám v okúzľujúcom parížskom dobrodružstve dievčatka Dilili priblíži
obdobie „krásnych čias“ na prelome 19. a 20. storočia.
GAUGUIN
(Francúzsky film, od 15 rokov, 102 min.)
Ne. 10. 3. 19.00 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.
PRÍSĽUB ÚSVITU
(Francúzsky film, od 12 rokov, 130 min.)
Po. 11. 3. 17.30 3 € Od ťažkého detstva v Poľsku cez
mladosť pod slnkom v Nice až po kariéru letca v Afrike počas
2. svetovej vojny... Romain Gary prežil výnimočný život.
GREEN BOOK
(Americký film, od 12 rokov, 130 min.)
Po. 11. 3. 19.45 5 € | Ut. 12. 3. 19.45 5 € Green Book
je inšpirovaný skutočným príbehom odohrávajúcim sa v
šesťdesiatych rokoch v Amerike, ktorá nebola prívetivým
miestom najmä pre pretrvávajúci rasizmus.
ŽENY V BEHU
(Český film, od 12 rokov, 93 min.)
Št. 7. 3. 17.45 5 € | Ut. 12. 3. 18.00 5 €
Pi. 15. 3. 18.00 5 € | Št. 14. 3. 20.00 5 € Komédia o
ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.
SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
CENA ZA ŠŤASTIE
(Český film, od 12 rokov, 95 min.)
Št. 14. 3. 14.00 2 € Príbehy ľudí, ktorí cestu k svojmu
šťastiu niekde stratili a pokúšajú sa ju znovu nájsť...
CAPTAIN MARVEL
(Americký film, od 12 rokov, 124 min.,)
Pi. 15. 3. 20.00 5 € | So. 16. 3. 20.00 5 € Film Captain
Marvel nás zavedie do 90-tych rokov, doteraz nezmapovaného obdobia marvelovského univerza.
AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
(Americký film, MP, 104 min., slovenský dabing)
So. 16.3. 16.00 5 € | Mladý Viking Štikút a drak
Bezzubka sa vracajú v pokračovaní úspešnej dobrodružnej
animovanej série.
SKLENENÁ IZBA
(ČR-SR, od 12 rokov, 104 min.)
So. 16. 3. 18.00 5 € | Ne. 17. 3. 19.30 5 € |
Po. 18. 3. 17.30 4 € Príbeh o ľuďoch, ktorých životy a
lásku poznamenali dramatické udalosti doby, rámcuje vznik
architektonického skvostu - brnianskej vily Tugendhat.
ČO SME KOMU ZASE UROBILI
(Francúzky film, od 12 rokov, 98 min., Český dabing)
Po. 18. 3. 20.00 4 € | Ut. 19. 3. 18.00 5 € |
St. 20. 3. 18.00 5 € Claude a Marie Verneuilovi čelia novej
kríze. Ich štyri dcéry a ich manželia, sa rozhodli opustiť Francúzsko. Pokračovanie úspešnej francúzskej komédie.
OSTRÝM NOŽOM
(Slovenský film, od 15 rokov, 89 min.)

MULTIKINO G. A. CINEMA

CRÈME DE LA CRÈME
6 Týždeň francúzskeho filmu

Ten, kto ťa miloval (FKS)
Pi. 1.3. 14.30 2 € komédia, rodinný, krimi ČR - 2018 - (12) 92 minút - originálna verzia – česky
Dcéra pluku
So. 2.3. 18.55 12€ Priamy prenos z Metropolitnej opery
v New Yorku (12) - 175 minút / 1 prestávka, Titulky/dabing:
francúzsky s anglickými a slovenskými titulkami.
Spiaca krásavica
Ne. 10.3. 15.45 11€ Záznam prenosu z Bolšoj baletu v
Moskve 170 minút.
Bohemian Rhapsody (FKS)
Pi. 15.3. 14.30 2€ hudobný, životopisný USA - 2018 - (12)
- 134 minút - slovenské titulky
Balón (FKS)
Pi. 29.3. 14.30 2€ dráma Nemecko - 2018 - (12) - 120
minút - český dabing
Valkýra
So. 30.3. 17.00 12€ Priamy prenos z Metropolitnej opery
v New Yorku (12) - 320 minút / 2 prestávky, Titulky/dabing:
nemecky s anglickými a slovenskými titulkami.
11.12.2018 | 02.03.2019
VÝSTAVA: IZMY A IZBY| Galéria Kolomana Sokola | 10:00-17:00 2€ / 0,50€ Výstava hravou formou
sprostredkováva moderné umenie prelomu 19. a 20.
storočia.
16.01.2019 | 30.03.2019
NESPÚTANÉ ŽIVLY (ELEMENTS UNCHAINED)
| Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
Školská 4, Liptovský Mikuláš |Po,Str,Št,Pia: 09:00-17:00
(posl.vstup 16:00); Ut,Ne: zatvorené; So: 09:00-16:00
(posl.vstup 15:00) | 1€ od 6 rokov 1€ | Výstava predstaví
jednotlivo štyri živly, Oheň, Vodu, Zem a Vzduch.
21.01.2019 | 05.03.2019
FAŠIANGOVÉ MASKY| NKP Čierny orol L. Mikuláš |
08:00-16:00 | 0,50€ / 0,30€ |
Výstava tradičných fašiangových masiek doplnená o
karnevalové masky.
28.01.2019 | 30.04.2019
KRAJINA KRÁSY| Múzeum Janka Kráľa | | Putovná výstava starodávnych ornamentov obcí a miest Slovenska
očami detí.
05.02.2019 | 06.04.2019
GENERÁCIA 1909
| Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |10:00-17:00|
2€ / 1€ | Výstava diel umelcov patriacich do Generácie
1909.
28.02.2019 | 29.03.2019
DRUHÁ VÝSTAVA| Klubovňa LKS v NKP Čierny orol |
pon-pia 8:00-15:00 | 0,50€ / 0,20€ | Výstava členov
05.03.2019 | 06.04.2019
LADISLAV MEDŇANSKÝ - 100. VÝROČIE ÚMRTIA|
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00 |
1€ / 0,50€ | Výstava reštaurovaných diel Ladislava Medňanského zo zbierky LGPMB s podporou FPU.
11.03.2019 | 07.04.2019
SLOVENSKO-SLOVINSKÁ DIMENZIA
| NKP Černy orol L. Mikuláš |08:00-16:00| 0,50€ 0,30€ |
Paralely slovensko-slovinskej histórie a kultúry.

15.03.2019 | 15.04.2019
KOVOZOO - VÝSTAVA ZVIERAT Z KOVOŠROTU | RGB Liptov | 09:00 - 21:00 | Kovozoo - unikátna výstava zvierat
z kovošrotu.
19.03.2019 | 01.06.2019
MAREK ORMANDÍK| Galéria Kolomana Sokola | 10:0017:00 | 2€ 1€ | Výstava predstaviteľa strednej generácie
súčasnej slovenskej výtvarnej scény.

TVORIVÉ DIELNE

AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
(Americký film, MP, 104 min., slovenský dabing)
Pi. 1.3. 18.00 5 € | Po. 4. 3. 18.00 4 € |
Ne. 3. 3. 17.30 5 €
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka
sa vracajú v pokračovaní úspešnej dobrodružnej animovanej série.
VŠETKO NAJHORŠIE 2
(Americký film od 15 rokov, 100 min.)
Pi. 1. 3. 20.00 5 € | Ne. 3. 2. 19.30 5 €
Môže byť niečo
horšie než opakovane prežívaný narodeninový deň, na
ktorého konci vás niekto zabije? Môže!.…
COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE
(GB - USA - Maď., od 12 rokov 111 min. )
Po. 4. 3. 20.00 5 € | Ut. 5. 3. 20.00 5 € Škandálny príbeh
nekonvenčnej a talentovanej ženy, ktorej život bol rovnako
pikantný, ako romány, ktorými okúzlila parížsku spoločnosť.

03.03.2019
ROK S MANDALOU| Fun Fabric |15:00 | 55 € | Cyklus
intuitívneho maľovania mandál. Tentokrát MANDALY
HOJNOSTI.
22.03.2019
LITERÁRNY KLUB| Liptovský Mikuláš |17:00 | Stretnutie
členov klubu

SÚŤAŽE

Ut. 19. 3. 20.00 5 € | St. 20. 3. 20.00 5 €
Št. 21. 3. 18.00 4 € Príbeh otca, ktorý sa ani po rokoch
nedokáže dovolať pravdy je inšpirovaný prípadom študenta
Daniela Tupého, ktorého v Bratislave zavraždili pred 13
rokmi.
LOVEnie
(Český film, od 12 rokov, 100 min.)
Št. 21. 3. 20.00 5 € | Ut. 26. 3. 20.00 5 €
Po. 25. 3. 18.00 4 € | St. 27. 3. 18.00 5 €
Romantická
komédia o tom, že lásky je niekedy málo a niekedy naopak
až príliš veľa. Ako ale spoznať toho pravého?
WOMAN AT WAR
(Island - Fran. - Ukrajina, od 15 rokov, 101 min.)
Po. 25. 3. 20.00 3 €
Je lepšou metódou, ako zachrániť
svet, sabotáž stožiarov vysokého napätia alebo adoptovanie
ukrajinskej siroty?
DOBRÁ SMRŤ
(SR - ČR - Franc. - Rak., od 15 rokov, 83 min.)
St. 27. 3. 20.00 5 €
Nevyliečiteľne chorá Janette by
rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa rozhodne pre
dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť...
SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
ZRODILA SA HVIEZDA
(Americký film, od 15 rokov, 136 min.)
Št. 28. 3. 14.00 2 € V romantickej dráme, stvárni Bradley
Cooper ostrieľaného muzikanta Jacksona Mainea, ktorý
objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally...
ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO
(Islandský film, od 12 rokov , 97 min.)
Št. 28. 3. 20.00 5 € | So. 30. 3. 20.00 €
Muž z havarovaného lietadla uviazne v Arktíde, kde bojuje o svoje prežitie.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
(Český film, od 12 rokov, 100 min.)
Pi. 29. 3. 20.00 5 € | So. 30. 3. 18.00 5 €
Ne. 31. 3. 19.30 4 €
Čierna komédia o partičke chlapov,
ktorí sa vo voľnom čase hrajú na členov URNA – Útvaru
rýchleho nasadenia...
ČAROVNÝ PARK
(Americký film, MP, 85 min., Slovenský dabing)
So. 30. 3. 16.00 5 € | Ne. 31.
3. 17.30 5 € Čarovný park je animák plný adrenalínu, ktorý otvára brány deťom, ktoré sa neboja snívať.

15.1.-30.4. 2019
KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - LITERÁRNA SÚŤAŽ ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV | Liptovská knižnica G. F. Belopotockého
|37. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov - zber
príspevkov.
1.2.-30.4. 2019
AUREL STODOLA A LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | Múzeum
Janka Kráľa |Výtvarná súťaž pre neprofesionálnych
výtvarníkov a žiakov základných a stredných škôl na
tému Aurel Stodola a Liptovský Mikuláš.

STÁLE EXPOZÍCIE

KINO NICOLAUS

OZNAMY
SERVIS

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 € | Diela autorov 1. pol. 20 st. - Moderna a 2. pol.
20. st. - Osobnosti
STARÉ UMENIE
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 1
€ / 0,50 € | Slovenské umenie 14. - 18. storočia - gotika,
renesancia, barok.
BOHÚŇOVA SIEŇ
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 1 €
/ 0,50 € | Diela maliara, po ktorom je pomenovaná samotná
galéria.
KOLOMAN SOKOL
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00 1 € /
0,50 € | Diela významného slovenského grafika a maliara,
ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši
KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ +
JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ
+ SÚDNA SIEŇ
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 |
Po-Ne: 10:00-18:00 - pravidelné hodinové vstupy 3
€ / 1,50 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.
JANOŠÍKOVA ZÁHRADA
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 Novo
otvorená Jánošíkova záhrada so zábavnými aktivitami
(hľadanie Jánošíkovho pokladu, streľba na terč, skladanie
pexesa, ...) bezplatne prístupná počas otváracích hodín
múzea.
ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA
Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa. 2 € / 1 €
| Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približuje dejiny
mikulášskej židovskej komunity.
RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312 | Otvorený na požiadanie na tel. č. (044)
55 22 749, 0915 317 490, 0944 536 985, mail: muzeumjk@
mjk.lm.sk. 1 € / 0,50 € | Expozícia venovaná životu a dielu
súrodencov Rázusovcov.
TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie a pre vopred ohlásené
výpravy 1 € / 0,50 € | Expozícia v priestoroch niekdajšej
Hodžovej fary približuje obdobie 40. rokov 19. stor.
EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA SLOVENSKU
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov | Na
požiadanie v Múzeu Janka Kráľa 1 € / 0,50 € | Jedinečná
vystáva predstavuje činnosť Spolku chovateľov poštových
holubov.
CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvorené, So: 10:00-16:00, Ne:
9:00-11:00 (len na telefonickú objednávku 3 dni vopred,
min. 20 osôb) posledný vstup hodinu pred zatvorením.
7 € / 3,50 € | Jediné špecializované múzeum svojho druhu
na Slovensku.
POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 8:00-16:00,
So - Ne len pre ohlásené skupiny (min. 10 osôb) 1 € /
0,50 € | Expozícia zachytáva dejiny poľovníctva a rybárstva
na Liptove od stredoveku po súčasnosť.
STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY ELENY BADOVEJ
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 8:00-16:00,
So - Ne len pre ohlásené skupiny 0,20 € / 0,10 € |
Expozícia venovaná významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke
známej nielen na Slovensku.
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