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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Pri vrchnom parkovisku na Háji Nicovô vzniká nový vyhliadkový bod. 

Poslúži aj ako amfiteáter na príležitostné kultúrne podujatia. Robotníci na mestskú stavbu využívajú kamenné obruby zo zrekonštruovaného cintorína. Sú z kvalitnej žuly, ktorá 
tvorí vhodný architektonický doplnok lokality. K polkruhovému sedeniu pribudne aj malé javisko. Hotovú stavbu by malo pokrstiť podujatie Vatra zvrchovanosti, ktoré mesto 
zorganizuje 15. júla. V tomto roku si špeciálnym programom pripomenieme jej okrúhle 30. výročie.
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Oživte svoj prázdninový program tra-
dičnými letnými podujatiami. Súčasťou 
Mikulášskeho leta sú pravidelné tematické 
hudobné popoludnia pri fontáne Meta-
morfózy či letné kino v záhrade mestského 
Múzea Janka Kráľa. Poznáte tieto osvedče-
né akcie?

Poseďte si pri gramofóne
Každý utorok počas prázdnin spríjemní 

okoloidúcim teplé letné dni moderované 
hudobné popoludnie s DJ Petrom Rakom. 
Od 17.00 hodiny uvádza pri fontáne Me-
tamorfózy piesne vybraného hudobného 
interpreta, tvorcu alebo vybraného hu-
dobného štýlu. Túto hudobnú produkciu 
dopĺňa hovoreným slovom, v ktorom divá-
kov informuje o rôznych zaujímavostiach v 
danej téme. Dozvedia sa viac napríklad o 
tvorcoch či interpretoch.

Pokračovanie tematickej diskotéky
Posedenie pri gramofóne je pokračova-

ním obľúbeného podujatia 70. – 90. rokov 
uplynulého milénia s názvom tematická 
diskotéka. „Osvedčilo sa aj miesto pri fontá-
ne, v letných dňoch láka veľa návštevníkov, 
ktorí sedia na terasách či na lavičkách so 
zmrzlinou v ruke. Spríjemňuje chvíle ná-
hodným okoloidúcim, ako aj ľuďom pose-
dávajúcim na terasách či deťom šantiacim 
vo fontáne. Podujatie sa prvý rok stretlo s 
veľkým záujmom, tak sme sa rozhodli pra-
videlne ho ponúkať návštevníkom nášho 
mesta,“ vysvetlil Stanislav Štofčík z Domu 
kultúry.

Júl prinesie štyri posedenia
Júlový program Mikulášskeho leta ponú-

ka štyri Posedenia pri gramofóne. Na prvé 
sa môžete tešiť 5. júla, vypočujete si hity 
najväčšieho slovenského country speváka, 
hudobného skladateľa, textára, gitaristu 
a producenta Allana Mikušeka. O týždeň 
neskôr (12.7.) si DJ pripravil dobre známe 
piesne Beáty Dubasovej, Vaša Patejdla a 
Petra Nagya. V druhej polovici mesiaca 
(19.7. a 26.7.) sa námestím rozšíria nestar-
núce hity českého speváka Dalibora Jandu 
a najväčšieho československého hitmakera 
Michala Davida.

Letné kino zostavujeme pre náročné-
ho diváka

Aj toto leto sa záhrada mestského Múzea 
Janka Kráľa každú stredu zmení na obývač-
ku. Nebude v nej chýbať prezentácia filmov 
letného kina, premietania odštartujú prvú 
júlovú stredu komédiou Najhorší človek na 
svete. Pre fajnšmekrov pripravilo mesto v 
komornej atmosfére múzejnej záhrady de-
väť filmov, kvalitný program môže narušiť 
len počasie. 

Filmy s titulkami
Každú snímku, ktorú budete sledovať z 

lavičky či deky na plátne múzejnej budovy, 
vyberajú tvorcovia programu s citom pre 
náročného diváka.  Aby však ulahodili aj 
návštevníkom, ktorí pri pozeraní filmu radi 
vypnú a nechcú sa zaťažovať náročným de-
jom, zaradia do skladby aj komerciu.  „Všetky 
filmy púšťame v originálnom znení s titul-

kami aj v prípade, že na ne existuje dabing. 
Robíme to, aby mal divák odprezentovanú 
autentickú verziu s originálnymi zvukmi a 
hlasmi hercov,“ vysvetlil riaditeľ mestského 
Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši René 
Devečka, ktorý so svojim tímom zabezpe-
čuje programovú skladbu letného kina.

S vankúšom na karimatke
Aj keď sledovanie filmu pod hviezdami 

zahreje srdce, letné večery na Liptove bý-
vajú chladné. Napriek tomu je o letné kino 
veľký záujem. Pravidelní návštevníci, ktorí 
už zažili desiatky predstavení, si na pre-
mietanie nosia teplo zo svojho domova. 
„Vyzbroja sa svetrami, donesú si karimatky 
a deky, poznám dokonca fajnšmekrov, ktorí 
si prinesú aj vankúše. Pri trhákoch zvyklo 
byť v našej záhrade na premietaní aj viac 
ako dvesto návštevníkov, obsadili všetky 
stoličky, lavičky aj miesto na sedenie na 
zemi,“ priblížil riaditeľ Múzea Janka Kráľa 
Jaroslav Hric.

Romantika pod hviezdami
Romantická atmosféra múzejnej záhrady 

ponúkne toto leto priestor pre drámu, krimi 
aj komédie. Program letného kina nájdete 
v mesačníku na strane 18. V prípade zlého 
počasia presunú organizátori z mesta pre-
mietanie na iný termín, zmenu programu 
sa dozviete na facebooku mesta – pred 
premietaním preto sledujte facebook.com/
mestoLM. 

-red-

Letná romantika v záhrade aj zábava pri fontáne

Obetavej práci pre týraných či opustených sa venujú už 20 rokov
Zneužívaným, týraným a zanedbá-

vaným deťom aj ženám zasvätili život 
pracovníci Domu Charitas svätej Kláry v 
Liptovskom Mikuláši. Pomocnú ruku im 
podávajú už dve desaťročia. Okrúhle vý-
ročie si pripomenuli 21. júna slávnostnou 
omšou v Kostole svätého Mikuláša, ktorú 
celebroval biskup Ján Kuboš. 

Pomáhajú im postaviť sa na nohy
Myšlienka zriadenia krízového centra 

sa zrodila v hlave Anny Bodoríkovej, kto-
rú celý Liptov pozná ako sestru Júliu, ešte 
v roku 1994. Do Liptovského Mikuláša 
prišla o rok neskôr, začínala tu ako rehoľ-
ná a zároveň zdravotná sestra. O problé-
mové a týrané dievčatá sa začala starať v 
charitnom dome v roku 2002. Centrum 
zakladali v časoch, keď starostlivosť a 
pomoc problémovým deťom znamenala 
automaticky pobyt v polepšovni. Niekoľ-
ko zanietených dobrovoľníkov ale verilo, že 
to ide aj inak a deťom treba dať šancu. Ako 
hovorí, dnes už má istotu, že to bola Božia 
myšlienka. „Je to veľmi náročné poslanie, 
deti k nám prichádzajú s rôznymi trauma-
mi a v ich vnútri je obrovský zmätok aj veľa 
vulgarizmu, pretože v takom prostredí vy-
rastali. Detičky u nás žijú len dočasne, kým 
sa neodstráni ich problém. My sa im snaží-
me pomôcť a ukázať správnu cestu, súbež-
ne pracujeme aj s ich rodinami,“ vysvetlila 
riaditeľka Domu Charitas svätej Kláry Anna 

Bodoríková. Deti do charitného domu 
môžu prísť aj na dobrovoľný pobyt, v tých-
to prípadoch spravidla nie sú ich problémy 
tak hlboké a dajú sa rýchlejšie vyriešiť.

Anjelská ochrana
V Centre pre deti a rodiny Domu Charitas 

svätej Kláry momentálne žije desať detí vo 
veku od 6 do 17 rokov z celého kraja, zväčša 
pochádzajú z nefunkčných, neúplných ro-
dín, prípadne sa dostali do zlej spoločnosti a 
rodina ich nedokázala usmerniť. Trpia rôzny-

mi traumami a prežili fyzické či psychické 
násilie. Vychovávateľky a ďalší personál 
sa snažia pokračovať vo výchove v tých 
oblastiach, v ktorých rodičia z rôznych 
dôvodov nemohli deťom pomôcť. Okrem 
rodinného prístupu im ponúkajú pomoc 
psychológa, sociálneho pracovníka, sku-
pinovú aj individuálnu terapiu. Pracovné 
návyky si deti osvojujú aj v rámci tvori-
vých dielní, ale predovšetkým podieľaním 
sa na každodenných prácach, pomáhajú 
pri varení, praní, upratovaní a práci v zá-
hrade. „Nie vždy sme si od detí vypočuli 
slová vďaky, ale spätne si uvedomujú, že 
ich pobyt u nás bol úžasný. Nezabudli na 
nás, ozývajú sa nám, niektorí ma volajú na 
svadby či krst ich malých ratolestí,“ vyslo-
vila s radosťou.

Pomoc aj ženám bez prístrešia
Bezprostredne pri Dome Charitas sv. 

Kláry stojí Dom Charitas Božej prozreteľnos-
ti. Pomocnú ruku tam ponúkajú matkám s 
deťmi a ženám z celého Slovenska, ktoré sa 
ocitli na ulici. Služby nocľahární sú nadštan-
dardné. Ženy v nej môžu, na rozdiel od iných 
nocľahárni, zostať počas celého dňa aj noci, 
pokiaľ si nenájdu iné ubytovanie. 

Dlhoročnú službu Domu sv. Kláry ocenil 
primátor Ján Blcháč odovzdaním pamätnej 
plakety do rúk riaditeľky Anny Bodoríkovej. 
Od 1. júla ju po dlhoročnej činnosti nahradí 
Monika Haščičová.                      -red-

Mikulášania remizovali s českosloven-
skými legendami

Trojdňové jarmočné podujatie tento raz 
nebolo len o hudbe, jedení a pití. Na svoje 
si prišli aj fanúšikovia športu. Na futbalovom 
štadióne Mestského futbalového klubu Tat-
ran sa stretli v exhibičnom zápase českoslo-
venské legendy s osobnosťami z Liptovské-

ho Mikuláša. Do mestskej brány sa postavil 
aj primátor Ján Blcháč a na trávniku sa ob-
javili mikulášske osobnosti ako Michal Mar-
tikán, Marek Uram, Ján Laco či Ján Papaj. Za 
Československo si zachytal veľvyslanec ČR 
na Slovensku Tomáš Tuhý a futbalovým fa-
núšikom ulahodili  mená prítomných hráčov 
ako Zdeněk Prokeš, Antonín Panenka, Dušan 

Tittel či bývalý slovenský tréner a futbalista 
Karol Dobiaš. 

Zápas rozhodoval bývalý československý 
prvoligový rozhodca Stanislav Bomba, pís-
kal aj Marek Remeň či Filip Matej. Osobnos-
ti Liptovského Mikuláša remizovali s česko-
slovenskými legendami 4:4.

 -red- 
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Atmosféru tradičných Stoličných dní si v 
centre Liptovského Mikuláša po dvojročnej 
pauze vychutnali opäť ľudia z celého regió-
nu. Jedno z najobľúbenejších podujatí v na-
šom meste ponúklo nielen moderné ume-
nie, ale hlavne príchuť minulých storočí. Do 
dávnych čias nás vtiahla remeselná ulička, 
vďaka nej každoročne spoznávame slávne 
liptovské tradície na jednom mieste.

Remeslo má zlaté dno
Historickú atmosféru navodili návštev-

níkom stánky s tradičnými výrobkami z 
dreva, z prútia či z keramiky. Remeselná 
ulička je neoddeliteľnou súčasťou Stolič-
ných dní od leta 2015. Ľudoví majstri boli 
dovtedy roztrúsení po celom námestí, pred 
ôsmymi rokmi ich radniční sústredili na 
jednu zo vstupných uličiek, kde spoločne 
predvádzajú svoje umenie dodnes. Záujem 
tvorcov ľudových výrobkov o zviditeľnenie 
svojej práce je z roka na rok vyšší, tentokrát 
svojou účasťou dokonca prevýšili ostatných 
predajcov. „Smer, ktorým sme sa vybrali, je 
správny. Remeselníci predsa pradú dlhú 
priadzu našich tradícií a mladej generácii 
prezentujú originálne remeselné postupy, 
ktoré pomaly vymierajú,“ doplnil šéf miku-
lášskej radnice. Na podujatí sa prvýkrát ofi-
ciálne predstavili aj výrobcovia Produktov 
Liptova, návštevníkom ponúkli ručne tkané 
koberce, ručne vyšívané kroje, prírodné by-
linkové mydlá, med a ďalšie výrobky. Cer-
tifikátom Produkt Liptova sa zatiaľ pýši 11 
lokálnych producentov.

Netradičný mestský stánok 
Tohtoročné Stoličné dni boli výnimoč-

né aj pre mesto Liptovský Mikuláš. Radni-
ca prvýkrát postavila medzi jarmočníkov 

Stoličné dni sa vrátili k tradíciám
vlastný stánok, kde prezentovala top atrak-
tivity pre domácich aj turistov. Okoloidúci 
mohli v mestskom stánku ochutnať našu 
regionálnu špecia-
litu Liptovské dro-
by, bližšie spoznať 
mesto, v ktorom žijú 
a obyvatelia regió-
nu si mohli bezplat-
ne prevziať kartu 
zliav Liptov region 
card. Domáci túto 
špeciálnu ponuku 
hojne využili, počas 
troch dní odovzdala 
Oblastná organizá-
cia cestovného ru-
chu Region Liptov 
takmer 380 zľavo-
vých kariet. S kartou 
sú lacnejšie vstupenky do múzeí a galérií, 
kina či akvaparkov a ušetriť sa dá aj vo vy-
braných reštauráciách. Liptov region card v 
lete ponúka viac ako 85 zliav.

Šimon Nemec si prevzal Cenu mesta
Za zisk bronzovej medaily na zimných 

olympijských hrách v Pekingu 2022 a šíre-
nie dobrého mena svojho rodiska si prevzal 
mladý talentovaný hokejista Šimon Nemec 
Cenu mesta Liptovský Mikuláš. Nemec bol 
jedným z najmladších hráčov slovenskej 
hokejovej reprezentácie, ktorá dosiahla na 
zimnej olympiáde historický úspech a pod 
piatimi kruhmi vybojovala pre Slovensko 
premiérový cenný kov. „Je to veľká vec, do-
stať v takomto mladom veku tak významné 
ocenenie. Som za to veľmi vďačný. Potešilo 
ma, že ma na námestie prišlo pozdraviť sku-
točne veľa ľudí. Bol som taký istý, vždy som 

si vážil stretnutie s lepším športovcom, ako 
som ja. Rád sa so všetkými porozprávam či 
odfotím,“ povedal po prevzatí ceny mladý 

Mikulášan Šimon 
Nemec.

Hokeju sa začal 
venovať ako päť-
ročný vo svojom 
rodnom meste. Na-
vštevoval Základnú 
školu Márie Rázu-
sovej Martákovej 
na Nábreží, ktorá 
do dnešného dňa 
vychováva mladé 
hokejové talenty. S 
ocenením za vzornú 
reprezentáciu mes-
ta na najväčšom 
športovom sviatku 

sa spája aj finančná odmena vo výške 1500 
eur.

Trhy na námestí
Námestie pred stoličným domom odjak-

živa slúžilo ako trhovisko. Prvopočiatky mi-
kulášskych trhov a jarmokov môžeme vidieť 
už v časoch, keď mestečko Svätý Mikuláš 
tvorilo len niekoľko domov v blízkosti kato-
líckeho kostola. Veriaci zo vzdialených obcí, 
ktorí sa v kostole stretali na nedeľné bo-
hoslužby, rýchlo zistili, že po obrade majú 
skvelú príležitosť sa porozprávať o tom, čo 
im na gazdovstve chýba a čoho majú nao-
pak nadbytok. Okolie Kostola svätého Mi-
kuláša sa tak stalo miestom, kde prebiehala 
výmena tovaru, väčšinou zvierat, obilia, poľ-
nohospodárskeho náradia alebo odevu. 

Radi si vypili
Tí majetnejší sa do Mikuláša dopravili na 

voze – lojtriaku. Ostatní, hlavne sedliaci zo 
vzdialenejších dedín ako Važec alebo Vý-
chodná, museli ísť pešo. Obchodníci s do-
bytkom sa preto museli vybrať už o polnoci a 
ženy z Boce, čo chceli predať maslo, aj o tretej 
ráno. Ekonomický prínos trhov a jarmokov 
pre mestečko bol nepopierateľný. Známy 
mikulášsky rodák Ivan Stodola však poukázal 
aj na ich odvrátenú stránku. "Mrzko sa píjalo 
na trhoch a jarmokoch. Zapíjal sa dobrý ob-
chod ale aj zlý a koniec bol často nepekný. My 
z Huštáku bavievali sme sa najviac hneď za 
mestom. V trhové dni veru často sme dvíha-
li opitých dedinčanov, váľajúcich sa v blate.“ 
Ivan Stodola, Bolo ako bolo.

-red-

Pri manažovaní sú skúsenosti vždy lepšie, ako pokusy
Riadil samosprávu s poslaneckou men-

šinou v mestskom zastupiteľstve. S tímom 
pracovníkov z mestského úradu odolával 
náročnému obdobiu pandémie korona-
vírusu, v ktorom mesto suplovalo úlohy 
štátu. Do toho prišla utečenecká kríza, kde 
opäť mesto úkoloval štát a nasledovalo ex-
trémne zdražovanie s veľkým dopadom na 
mestskú ekonomiku. O pár mesiacov uply-
nú ďalšie štyri roky, ktoré má za sebou vo 
funkcii primátora Liptovského Mikuláša Ján 
Blcháč. Toto obdobie považuje síce za ná-
ročné, ale napriek tomu úspešné. Kormidlo 
rozvoja držal pevne vo svojich rukách vďa-
ka dlhoročným skúsenostiam a manažér-
skym schopnostiam. Na sklonku tretieho 
funkčného obdobia na čele nášho mesta sa 
bližšie pozrel na výsledky svojej práce. 

Byť na čele najľudnatejšieho mesta v 
regióne, zodpovedný za každý podpísaný 
papier, tlačiť projekty cez nekompromis-
né rozhodnutia mestského zastupiteľstva, 
a pritom si zachovať priazeň obyvateľov, 
asi nie je jednoduché. Pán primátor, ako 
sa Vám riadilo mesto v uplynulých štyroch 
rokoch?

Z troch funkčných období bolo toto po-
sledné najťažšie. Ale optimizmom ma na-
pĺňa pohľad na stovky zrealizovaných, ale 
aj rozpracovaných projektov, za tie štyri 
roky sú to veru tisícky primátorských pod-
pisov pod pozitívnu správu pre mesto či 
ľudí.  A práve preto si môžem dovoliť hrdo 
a so vztýčenou hlavou skonštatovať, že sme 
mesto previedli všetkými turbulenciami 
najlepšie, ako to bolo možné a Liptovský 
Mikuláš zostal naďalej fungujúci, živý a roz-
víjajúci sa. Vďačím za to aj skúsenostiam, 
ktoré som nadobudol za tie roky na čele 
samosprávy. Skúsenosti sú vždy lepšie, ako 
pokusy.

Ktoré z tých projektov sú pre Vás naj-
väčším úspechom?

Každý obyvateľ potrebuje niečo iné. Špor-
tovci sa tešia areálom, mamičky ihriskám, 
vodiči zasa potrebujú dobré cesty, takže 
vybrať najúspešnejší projekt nie je jedno-
duché. Ale mňa osobne napríklad potešili 
dva nové úseky cyklochodníka popri Váhu 

a vnútromestská cyklotrasa, pretože ich vy-
užíva veľká časť Mikulášanov. Dokopy sme v 
poslednom období vybudovali viac ako štyri 
kilometre nových cyklistických komunikácií, 
v tomto smere sme jedno z najlepších miest 
na Slovensku. A s otváraním nových úse-
kov nekončíme, cyklochodník plánujeme 
dobudovať smerom na Liptovský Trnovec, 
na Liptovský Hrádok, na Demänovú aj na 
Smrečany a Žiar. Tiež sa môžeme pochváliť 
bohatou sieťou športovísk, do tejto rodiny 
pribúda nový atletický štadión. Pre obyva-
teľov chceme v blízkom období postaviť aj 
pumptrackovú dráhu. Projekt už je hotový. 
V oblasti školstva sme dovybavili naše školy 
didaktickými pomôckami, vybudovali sme 
mnoho špecializovaných učební a labora-
tórií. Pokračujeme v rekonštrukciách škôl, v 
areáloch postupne zriaďujeme dažďové zá-
hrady a podporujeme ekologickú mobilitu 
novými cykloprístreškami. S úspechom sa 
stretla aj veľká reforma cestovných poriad-
kov MAD, ktorá skvalitnila cestovanie auto-
busmi. Priniesla taktovú dopravu, posilnenie 
spojov do mestských častí aj zavedenie no-
vej linky. 

Mesto bolo úspešné aj s projektmi v ob-
lasti odpadového hospodárstva. Čo všet-
ko ste dosiahli na tomto poli?

Separáciu odpadu držíme už niekoľko 
rokov nad úrovňou 50 percent, čím sa ra-
díme medzi najúspešnejšie slovenské sa-
mosprávy. Podarilo sa nám získať takmer 
milión eur na zhodnocovanie kuchynského 
odpadu. Aj túto povinnosť hodil štát na 
naše plecia a novú komoditu zbierame od 
začiatku minulého roka. V oblasti odpado-
vého hospodárstva by sme radi do celého 
mesta zaviedli podzemné kontajnery, avšak 
je to veľmi finančne náročné. Jedno stojisko 
vyjde na viac ako 30.000 eur, bez financova-
nia z externých zdrojov to nepôjde. V prvej 
etape sme využili zatiaľ jedinú možnosť 
čerpania eurofondov na tento účel a pod-
zemné kontajnery sme osadili na Podbrezi-
nách. Žiaľ, odvtedy sa výzva neopakovala, 
čakáme na novú.

Hovorí sa, že podľa vône asfaltu sa vie, 
že sa blížia voľby. V tomto období už mali 

finišovať rekonštrukcie ciest, ale mesto 
cesty len pláta a priznajme si, ich stav na-
ozaj nie je na pochvalu. 

Môžem len súhlasiť, sám som šofér a jaz-
dím po meste denne. Pred piatimi rokmi 
sme pripravili zoznam miestnych komu-
nikácií, podľa ktorého sme rozplánovali 
rekonštrukcie všetkých našich ciest. Každý 
chodník a cestu v meste sme osobne obišli 
a určili, v akom stave sú, podľa toho sme 
stanovili obdobie rekonštrukcie v horizon-
te šiestich rokov. V roku 2023 sme mohli 
mať cesty v meste bez výtlkov, s novými 
kobercami aj parkovacími miestami. Na-
miesto toho ich štyri roky doslova látame, 
nie je to však z vlastnej vôle. Poslanci, ktorí 
majú v zastupiteľstve väčšinu, neschválili fi-
nancovanie. Keby si ľudia pred štyrmi rokmi 
zvolili viac tých poslancov, ktorí podporo-
vali môj volebný program, už by sme zalie-
vali asfaltom posledné chodníky. Viete, de-
ravé cesty zrejme poslancom, čo hlasovali 
proti financovaniu veľkoplošných opráv, 
vyhovujú. Oni štyri roky brzdili tento veľký 
projekt, lebo dúfajú, že obyvatelia to spočí-
tajú pri volebných urnách mne. Myslím si, 
že každý súdny človek pochopí, čo spôso-
bili. Pretože ceny stavebných materiálov v 
uplynulom období extrémne narástli a keď 
sa k plánu obnovy ciest bude musieť mesto 
vrátiť, rekonštrukcie si vyžiadajú mnohoná-
sobne viac peňazí z mestskej kasy. Bude sa 
to počítať na milióny navyše.

Vo Vašom volebnom programe ste pred 
štyrmi rokmi sľubovali Mikulášanom mest-
skú pláž na palúčanských brehoch Liptov-
skej Mary. Je tento Váš zámer ešte aktuálny?

Prebudovanie východného pobrežia 
priehrady na mestskú pláž je priamo zá-
vislé od prekládky železničnej trate, ktorú 
štát zatiaľ nezrealizoval. No mestská pláž je 
živý projekt, akonáhle sa trať preloží, môže 
sa na nej robiť. Bude to upravená relaxačná 
zóna, kde si oddýchnu všetci Mikulášania. 
Na pláži si dajú drink, okúpu sa, ugrilujú 
nejaké mäsko či opečú klobásky a utečú 
pred náporom turistov, ktorí sa v lete zdru-
žujú v preplnených akvaparkoch. Môj plán 
s vybudovaním mestskej pláže je stále ak-
tuálny.                       -red-
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Slovenskou klasikou v novom šate - insce-
náciou Matka od Jozefa Gregora Tajovského 
si ploštínski ochotníci pripomenuli 100. vý-
ročie divadla v Ploštíne. Oslavy storočnice 
pre pandémiu pred dvomi rokmi odložili, 
vznik súboru si pripomenuli v tomto roku v 
predposledný júnový víkend. Ochotníckych 
divadelníkov v Ploštíne vedie už takmer dve 
desaťročia Mária Grajciarová, pod jej reži-
sérskou taktovkou si ochotníci naštudovali 
už 20 inscenácií. „Ďakujem predstaviteľom 
mesta a Liptovského kultúrneho strediska 
za to, že ocenili našu činnosť a teším sa na 
ďalšiu spoluprácu. A samozrejme, chcem 
poďakovať vám všetkým, pretože čo by bolo 
divadlo bez diváka? Ak nie je divák, nie je pre 
koho hrať,“ prihovorila sa publiku vedúca sú-
boru.

Ich prácu ocenili
Pri príležitosti 100. výročia ochotníckeho 

divadla odovzdal ochotníkom šéf radnice 
dôležité ocenenia. Cenu mesta Liptovský 
Mikuláš udelil Márii Grajciarovej a Jánovi 
Čupkovi. Cenu primátora mesta Liptovský 
Mikuláš si odniesla Soňa Čupková. Verejné 
uznanie za zásluhy dostali Ludevít Žuffa, 
Katarína Čupková, Anna Uličná, Ľudmila 
Dzúriková, Viera Kompišová, Zdeno Dzúrik, 
Ján Dzúrik a Želmíra Gešková. Zo zlatej pla-
kety sa tešili Juraj Španko a Eva Štofčíková, 
zo striebornej Eva Dideková, Darina Uličná a 
Vladimír Uličný a z bronzovej Katarína Čup-
ková, Silvia Dzúriková, Jana Čupková, Lucia 
Sirotová, Anna Žuffová, Jana Sontelecan, Mi-
lan Nízky, Tomáš Uličný, Andrea Kováčová, 
Lucia Dzúriková, Monika Moravčíková, Kris-
tína Hermely, Alexandra Dzúriková, Andrea 
Dzúriková, Gabriela Blaščíková, Katarína 
Grešová, Miroslava Spodniaková, Jana Hlini-
čanová, Kristián Kmec, Peter Mikuláš, Martin 

Kompiš či Rudo Kohulák. Pamätný list puto-
val do rúk Dariny Beťkovej, Márie Dzúrikovej, 
Anny Krevovej, Ivice Rajniakovej, Drahomíra 
Klobušiaka, Želmíry Žudelovej, Želmíry Klo-
bušiakovej, Jany Trnovskej, Kataríny Fabovej, 
Stanislava Kaľavského, Pavla Uhrína, Petra 
Gärtnera, Mareka Nemca, Jozefa Košíka, Mi-
lana Švrla a Martin Réves.

Prvé predstavenie v hostinci
Prvé divadelné predstavenie odohrali Plo-

štínčania v hostinci na Vŕšku v roku 1920 na 
popud miestneho učiteľa Jána Krmešského. 
S ochotníkmi nacvičil dve veselohry – Kubo 
od Jozefa Hollého a Už sme všetci v jednom 
vreci od Ferka Urbánka. Javisko, oponu aj 
kulisy pomáhali hercom vyrábať viacerí de-
dinčania. Napriek nevyhovujúcim priesto-
rovým podmienkam zožalo predstavenie 
veľký úspech, herci ho v ten deň odohrali 
celkovo trikrát. Odvtedy sa Ploštínčania ve-
novali divadlu pravidelne, preto sa rozhodli 
postaviť si z vlastných zdrojov kultúrny stá-
nok, v ktorom by sa stretávali. Ochotnícku 
tradíciu prerušili až v 70. rokoch minulého 

storočia. Začiatkom 90. rokov začali divadel-
níci postupne obnovovať svoju činnosť, až 
napokon v roku 2004 sa pod vedením Márie 
Grajciarovej, organizátorky kultúrneho živo-
ta v obci, sformoval súčasný divadelný súbor 
ŠAPO.

Záruka kvality
Súčasný divadelný súbor nadviazal na dl-

horočnú tradíciu ochotníckeho divadla v Plo-
štíne. Spočiatku inscenovali len autorské di-
vadlá s vianočnou tematikou.  Po úspešných 
prvotinách sa súbor rozhodol napredovať s 
vyššími ambíciami a začal sa prezentovať aj 
mimo obce a na rôznych súťažiach po celom 
Slovensku. Kvalitatívne napredoval od insce-
novania klasických predlôh s kašírovanými 
kulisami až k modernému divadlu využívajú-
cemu symbolickú minimalistickú scénografiu 
a kostýmovú štylizáciu. Ochotníkom zo ŠAPO 
sa viackrát podarilo reprezentovať na ce-
loštátnych súťažných  prehliadkach. Posledný 
a najväčší úspech bolo vlaňajšie víťazstvo na 
Belopotockého Mikuláši.

-red-

Divadlo v Ploštíne oslávilo storočnicu

Spoločne s Petrou Vlhovou, Jurajom Ba-
čom či Michalom Martikánom je v Olympij-
skom klube Liptova aj Marcela Pavkovčeko-
vá. Dokonca je jeho podpredsedníčkou. 
Bývalá mikulášska biatlonistka naštartovala 
kariéru striebornou medailou na Majstrov-
stvách sveta juniorov, pred 20 rokmi dosiah-
la životný úspech, keď ako členka štafety na 
Zimných olympijských hrách v Salt Lake 
City skončila na piatom mieste. Trojnásobná 
olympijská reprezentantka dnes pracuje na 
pozícii koordinátorky a napomáha rozvoju 
regiónu Liptov. 

Náš klub patrí medzi najväčšie
Olympijský klub Liptova je jeden z naj-

väčších a najstarších na Slovensku. V tomto 
roku oslavuje 30. výročie založenia. „Po-
chváliť sa môžeme širokou základňou, kto-
rú tvorí 150 členov. Venujeme sa mnohým 
športovým a kultúrno-spoločenským akti-
vitám v oblasti šírenia olympijských myšlie-
nok medzi deťmi, mládežou a dospelými v 
regióne. Našou pravidelnou akciou je naprí-
klad Beh olympijského dňa, ktorý sa v Lip-
tovskom Mikuláši uskutočnil koncom júna 
na Námestí osloboditeľov,“ ozrejmila pod-
predsedníčka klubu Marcela Pavkovčeková.

Trojnásobná olympijská reprezentantka 
zveľaďuje Liptov

Mikuláš - liaheň športovcov
Športovkyňa telom aj dušou si bez den-

nodennej aktivity svoj život nevie pred-
staviť. S láskou k pohybu sa vraj už naro-
dila, vraví, že Mikulášania ju majú v krvi. 
„Žijeme v krásnom kraji, ktorý nám po-
núka veľa možností na športové vyžitie. V 
týchto dňoch k tomu výrazne prispieva aj 
rozvinutá cykloinfraštruktúra. Svoju dcéru 
som odmala viedla k športu, k zjazdovému 
aj k bežeckému lyžovaniu, k plávaniu, k 
bicyklovaniu aj k behu. V súčasnosti sa ve-
nuje kickboxu. Nezatracujem ani moderné 
športy, hlavne, aby sa hýbala. Odporúčam 
všetkým rodičom, aby svoje ratolesti pod-
porovali vo všetkých športových aktivi-
tách, aby sa šport stal súčasťou ich bežné-
ho života.“

Živé spomienky z olympiád
Mikulášanka reprezentovala Slovensko 

na troch olympiádach – V Nagane, v Salt 
Lake City a v Turíne. Jedinečné momen-
ty, ktoré na týchto športových sviatkoch 
prežila, vidí stále živo a priala by ich všet-
kým športovcom. „Atmosféra japonského 
Nagana ma pred rokmi očarila, dodnes 
som nebola v čarovnejšej krajine. Bývali 
sme v kúpeľnom meste s krásnymi malými 

domčekmi. Vo vnútri každého z nich bol 
malý bazénik. Mohli sme si do ktoréhokoľ-
vek vojsť, namočiť si nohy alebo sa okúpať a 
pokračovať ďalej. Ľudia tam boli veľmi úcti-
ví a pohostinní. Jedlá, ktoré som ochutnala 
boli gurmánskym zážitkom,“ opísala.

Zabezpečuje rozvoj regiónu
Bývalá olympionička dnes pôsobí ako 

koordinátorka pre činnosť regionálneho 
rozvoja na Liptove. Pre samosprávy a širo-
ký verejný sektor pripravuje žiadosti pre 
poskytnutie nenávratných finančných pro-
striedkov. V Liptovskom Mikuláši pracova-
la na projektoch rekonštrukcií požiarnych 
zbrojníc, výstavby atletického štadióna či na 
dvojmiliónovom projekte zateplenia budo-
vy mestského úradu.                      -red-

Marcela Pavkovčeková počas svojej aktívnej 
kariéry.

Vychovávajú umelcov 
Už sedemdesiat rokov je na mikulášskej 

kultúrno-spoločenskej scéne etablovaná 
Základná umelecká škola Jána Levoslava 
Bellu. Výročie vzniku školy si pripomenuli 
veľkým predstavením. „Snažíme sa, aby naši 
absolventi neboli len umelci, ale predovšet-
kým dobrí a citliví ľudia. Samozrejme, po-

kračujeme v stopách, ktoré nám zanechali 
naši predchodcovia,“ naznačila smerovanie 
školy riaditeľka Eva Hollá. 

Slávnostný podtón podujatiu dali mest-
ské ocenenia bývalým riaditeľom – Kve-
toslave Staroňovej (za rozvoj literárno-dra-
matického odboru) a Ľubomírovi Rašimu 
(za podporu pravidelnej súborovej činnosti 

a nadviazanie družobných aktivít so za-
hraničím). Ocenenie si prevzala aj súčasná 
riaditeľka. Škola aktuálne prostredníctvom 
39 pedagogických zamestnancov vzdeláva 
vyše 800 žiakov. Tí navštevujú hudobný, 
výtvarný, literárno-dramatický a tanečný 
odbor.

-red-
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Na májových Majstrovstvách Slovenska 
v kickboxe v Trnave zaznamenali doslova 
medailovú žatvu. Ich úspech si všimli aj 
predstavitelia nášho mesta. Verejné uzna-
nie za zásluhy putovalo do rúk realizačného 
tímu v zložení Peter a Martin Navrátilovci a 
Marianna Šuchtárová. Mestské ocenenie 
získali za aktívnu činnosť v klube NVR gym 
Liptovský Mikuláš a za šírenie dobrého 
mena mesta doma i v zahraničí. 

Ocenili sme úsilie mikulášskych kickboxerov 
a ich realizačný tím

Kluboví odchovanci si od primátora pre-
vzali pamätný list a pamätnú plaketu za 
vynikajúcu reprezentáciu Liptovského Mi-
kuláša. Ocenenia za zlaté medaily na maj-
strovstvách dostali Nora Buzinkajová, Mi-
chal Gažo, Jozef Hurák, Matúš Bukovinský 
a Samuel Bíroš. Druhé miesto zaznamenali 
Martin Grešo, Matúš Koreň, Martin Mičun-
da a Filip Šimkovič.                               

-red-

Začínajúce nádeje z Klubu športovej 
gymnastiky Liptovský Mikuláš si vynikajúco 
počínali na 24. ročníku celoslovenskej súťa-
že Vrútocký pohár. V kategórii mladšie žub-
rienky si prvenstvo vybojovala Emka Vyšná 
a druhé miesto Tamarka Rakytová. V tejto 
kategórii si donieslo domov víťazstvo aj celé 
družstvo. Mikulášskemu klubu sa darilo aj 
v kategóriách staršie žubrienky a mladšie 

Mikulášske gymnastické nádeje obsadili 
čelné pozície na Vrútockom pohári

žabky, zhodne zaujali bronzové pozície. „Na 
súťaži sa mohli zúčastniť len gymnastky bez 
výkonnostnej triedy, z nášho klubu, teda šli 
deti, ktoré necvičia ešte ani rok,“ zhodnoti-
la úspech šéfka klubu Andrea Žideková. Za 
klub sa na pretekoch zúčastnili rozhodkyne 
Natália Jamnická, Natália Jírovcová, Mirosla-
va Riessová a Marcela Lubelcová.   
                                                              -red-

SPRAVODAJSTVO

Nové trampolínky, ktoré nechala radnica 
inštalovať na Námestí mieru, si získali det-
skú pozornosť. Okolie je teraz bezpečne 
upravené zatrávňovacími rohožami, ktoré 
onedlho prerastú trávou. V Starom meste 
tak radniční dotvorili priestor, ktorý poslúži 
na šantenie detí na preliezkach a hojdač-
kách a pre starších ako oddychová zóna s 
lavičkami.

-red-

Radosť na námestí

V záhrade mestského Múzea Janka Kráľa 
vyhodnocovali literárnu a výtvarnú súťaž s 
názvom Svet podľa Kráľa alebo čo nebolo v 
učebniciach. Bola to jedna z mnohých akti-
vít mesta a múzea, v rámci ktorých sme si 
pripomenuli nekonvenčnú osobnosť Janka 
Kráľa a do popredia dali aj menej propago-
vané fakty o jeho živote a osobnosti. Spo-
medzi literátov a neprofesionálnych výtvar-
níkov z celého Slovenska si ocenenia prišli 
prevziať umelci až z Partizánskeho či Spiš-
skej Novej Vsi. Porotcami za literárnu časť 
súťaže boli známi autori Štefan Packa a Jo-
zef Daník z Rázusovie spolku spisovateľov. 
Z množstva výtvarných prác tie najlepšie 
vybral výtvarník Oto Kandera. Porotcovia 
spoločne udelili viac ako tridsať ocenení.

-red-

Svet podľa Kráľa

V deň svojich narodenín prišla Petra 
Vlhová na radnicu podpísať zmluvu na 
prevod pozemku. K čestnému občianstvu 
mesta, ktoré získala za Veľký krištáľový gló-
bus ešte v sezóne 2020/2021, pribudol aj 
mestský pozemok. V pondelok 13. júna pri 
príležitosti narodenín podpísala s primáto-
rom zmluvu o prevode za symbolické euro. 
Pozemok s rozlohou tisíc štvorcov sa na-
chádza v lokalite Pod Stráňami, Petriným sa 
stane zápisom do katastra nehnuteľností.

-red-

Vlhová má zmluvu
Záhradkárom v Kališti, Pod Hájom a Zá-

hradnom meste Západ konečne tečie voda. 
Prístup k nej nemali od jari, pretože vlast-
níkovi potrubia sa skončila platnosť povo-
lenia na odber povrchovej vody zo Smre-
čianky. V lokalite medzi Mútnikom a Hájom 
preto bolo ohrozené nielen pestovanie plo-
dín a rastlinstvo, ale aj protipožiarna ochra-
na. V prípade požiaru by totiž hasiči nemali 
zdroj vody. 

Aby mohol okresný úrad, ktorý vydá-

Mimoriadna situácia v záhradkárskej oblasti je zrušená 
va povolenie na odber povrchovej vody, 
urýchlene konať, zvolal primátor Ján Bl-
cháč mestský krízový štáb a jeho členovia 
sa zhodli na vyhlásení mimoriadnej situácie 
v lokalite. Vďaka tomu Slovenský vodohos-
podárky podnik vydal v krátkej dobe súhlas 
na odber, na základe ktorého urýchlene re-
agoval aj okresný úrad. "Obidve inštitúcie 
po vyhlásení mimoriadnej situácie začali 
konať promptne, vďaka čomu mali záhrad-
kári prístup k úžitkovej vode už do niekoľ-

kých dní," priblížil primátor.
Vodovod nepatrí mestu a o kritickej situ-

ácii záhradkári informovali jeho predstavite-
ľov až v júni. „Prosíme obyvateľov mesta, aby 
nás v prípade problému kontaktovali vždy 
čo najskôr. Ani pri najlepšej snahe nevieme 
vždy o všetkých problémoch. Aj keď nie sme 
v niektorých prípadoch kompetentní konať, 
možno dokážeme veci pozitívne ovplyvniť 
a poradiť, ako to bolo aj v tomto prípade,“ 
uzavrel primátor.                                              -red-

Základná škola (ZŠ) Janka Kráľa otvorí v 
novom školskom roku svoju prvú športovú 
triedu zameranú na plávanie. Športovo ta-
lentované deti sa tak v Liptovskom Mikuláši 
môžu od septembra vzdelávať na dvoch zá-
kladných školách. Športové triedy má aj ZŠ 
s MŠ Okoličianska, zamerané sú na futbal a 
gymnastiku. Hokejová trieda na ZŠ Márie 
Rázusovej Martákovej sa pre nižší záujem v 
novom školskom roku neotvorí. 

Plávanie zaujalo viac
Rozhodnutie otvoriť plaveckú triedu 

vznikalo v ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách 
postupne. Prispelo k tomu aj dlhé obdobie 
nečinnosti počas pandémie, keď deti presta-
li športovať, zhoršilo sa  ich zdravie či držanie 
tela. Škola preto ponúkla rodičom štvrtákov 
otvorenie tejto triedy. „Ponúkli sme im plá-
vanie a volejbal. Väčšina rodičov prejavila 
záujem o plávanie, ktoré sa považuje za jed-
no z biologicky najúčinnejších športových 
aktivít a je vhodné takmer pre každého je-
dinca,“ uviedla riaditeľka Eva Vondráková. 

V septembri otvárame novú športovú triedu
Pri rozhodovaní rodičov podľa nej zavážili aj 
neustále rastúce ceny za krúžkové činnosti. 
„Majú možnosť dať dieťa na šport, ktorý ab-
solvuje v rámci vyučovania a netreba s ním 
nikde dochádzať,“ doplnila. Škola spolupra-
cuje s Mestským plaveckým klubom Delfín, 
ktorého zverenci dosahujú na súťažiach po-
predné umiestnenia. V ideálnom prípade do 
tejto triedy v septembri nastúpi 25 žiakov.

Za nájom už platiť nebudú
Plavecká trieda bude v tomto školskom 

roku otvorená v mestskej škole prvýkrát v 
histórii Liptovského Mikuláša. Vedenie mesta 
sa preto rozhodlo podporiť rozvoj ďalšieho 
druhu športu v rámci vlastných možností. 
Plavecké kluby s registrovanými oddielmi, 
ktoré vychovávajú mládež k reprezentácii 
mesta na rôznych súťažiach, nebudú musieť 
platiť mestu nájom za plaváreň. Navrhol to 
zástupca primátora Rudolf Urbanovič, pod-
ľa ktorého je potrebné podporovať oddiely, 
ktoré nielen vychovávajú stovky detí a mlá-
dež a vedú ich k zdravému životnému štýlu, 

ale aj k reprezentovaniu. „Tieto kluby totiž 
svojich odchovancov zapájajú aj do rôznych 
súťaží ,čím robia dobré meno nášmu mestu. 
Účasti na súťažiach nie sú lacná záležitosť a 
podľa druhu klubu s plaveckým oddielom 
môže urobiť odpustenie nájmu za plaváreň 
aj niekoľko tisíc eur ročne. Takto budú mať 
kluby možnosť použiť prostriedky na ďalší 
rozvoj,“ priblížil viceprimátor Urbanovič. Pod-
poru mesta pocítia aj deti z podbrezinskej 
športovej triedy. Plaváreň budú mať v rámci 
hodín vyučovania zadarmo. 

Výhody športových tried
Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej 

prípravy sú určené pre talentovaných žiakov, 
systematická pohybová príprava je v nich 
súčasťou vyučovania. Do týchto špecializo-
vaných tried sa prijímajú žiaci po ukončení  
4. ročníka a po overení špeciálnych zručnos-
tí, schopností a športového nadania. Špor-
tovú prípravu majú deti v rozvrhu navyše. 
Rozsah a obsah ostatných predmetov je 
rovnaký.                       -red-
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Medailové prekážky pre mikulášsku atletiku 

SPRAVODAJSTVO

Liptovský Mikuláš reprezentovali v prvej polovici júna na dvojdňových 
majstrovstvách Slovenska v atletike dorastu v Banskej Bystrici atléti z nášho 
mestského Centra voľného času a skončili na jednotku. 

V prvý deň si dobehla Paula Perončíková v behu na 100 metrov preká-
žok s časom 14,49 sekundy po bronzovú medailu a kvalifikovala sa na me-
dzištátne stretnutie dorastu do Maďarska. Splnila taktiež B limit na Európ-
sky festival mládeže, ktorý sa bude konať v júli v Banskej Bystrici. 

Výborným výkonom v behu na 400 metrov prekážok prekvapil Michal 
Kopček a vybojoval si striebornú medailu s časom 60,18 sekundy. Rovnako sa 
kvalifikoval na medzištátne stretnutie dorastu do Maďarska. 

"Leila Glevická skončila na 9. mieste v skoku do výšky výkonom 150 cm 
a v trojskoku skončila na 10. priečke. Michal Bruňo v hode diskom bojoval 
o medailu, nakoniec obsadil 6. miesto výkonom 37,68 metrov. V behu na 
3000 metrov skončila Ela Hvorková na 7. miesto a Tereza Rarabová na 8. 
mieste. Sára Riegelová skončila na 10. pozícii v behu na 400 metrov preká-
žok. Postavili sme aj štafetu dorasteniek na 4x100 metrov, ktorá skončila na 
11. mieste," informoval riaditeľ CVČ Roman Králik.

-red-

Metropola Liptova bola v prvej polovi-
ci júna dejiskom Majstrovstiev Slovenska 
vo volejbale starších žiakov. Na finálovom 
šampionáte štartuje vždy osem najlepších 
družstiev, účasť si zabezpečili aj volejbalisti 
z domáceho klubu Rachmaninka Liptovský 

Mladí volejbalisti ukončili sezónu domácimi majstrovstvami
Mikuláš, keď v dlhodobej stredoslovenskej 
súťaži obsadili prvé miesto. Domáce druž-
stvo starších žiakov obsadilo konečnú sied-
mu priečku, z titulu sa nakoniec tešili chlapci 
zo Starej Ľubovne. „Organizáciou Majstrov-
stiev Slovenska sme ukončil súťažnú sezónu 

a všetkých nás momentálne čaká zaslúžený 
oddych. Ďalšiu sezónu odštartujeme s pod-
porou mesta Liptovský Mikuláš augustovým 
letným sústredením. Už teraz pre našich di-
vákov chystáme zopár noviniek,“ prezradil 
predseda klubu Lukáš Chudý.                    -red-

 Ďakujeme žiakom, študentom, dobro-
voľníkom a občianskym združeniam za vý-
sadbu zelene a dobrovoľným hasičom za 
polievanie. Aktívni žiaci zo Základnej školy 
M. R. Martákovej a študenti z gymnázia M. 
M. Hodžu sa zapojili do projektu výsadby 

Podporujeme výsadbu zelene
Liptovských stromoradí. Do aleje popri cyk-
lochodníku pribudlo k 150 javorom horským 
ďalších 30 stromčekov.  Projekt realizujú OZ 
Lipa a Tatry, mesto Liptovský Mikuláš po-
skytlo pozemky a materiálnu pomoc zo 
strany Verejnoprospešných služieb. Stromy 

vysádzajú dobrovoľníci aj na súkromných 
pozemkoch popri cyklochodníku. Výsadba 
Liptovských stromoradí bude pokračovať aj 
v jeseni.

-red-

Do Liptovského Mikuláša priniesli ďalší 
majstrovský titul

Žiak Základnej školy Miloša Janošku Ri-
chard Turčaník zahviezdil na Majstrovstvách 
SR juniorov, dorastencov a mladších doras-
tencov za rok 2021. Ako reprezentant mi-
kulášskeho Karate klubu Torade nastúpil v 
kategórii kumite mladší kadeti 12-13 rokov 
nad 55 kg a stal sa majstrom Slovenska v 
konkurencii nie menej kvalitných šestnás-
tich pretekárov. Vyhral všetky štyri zápasy 
stavom 2:0, 8:0, 2:1, 6:0. "Richard podal vý-
borný výkon, na tatami mal prevahu. Situá-
ciu mal pod kontrolou a poctivý tréning mu 
priniesol želané ovocie," zhodnotil Richar-
dov výkon jeho otec a súčasne tréner Michal 
Turčaník starší.   -red-

Petronela Jurigová z Mestského pla-
veckého klubu Delfín získala na Majstrov-
stvách SR mladších a starších žiakov v plá-
vaní, ktoré sa konali od 10. do 12. júna v 
Banskej Bystrici, celkom päť medailí. Stala 
sa dvojnásobnou majsterkou Slovenska, 
uspela v disciplínach 50 a 100 metrov voľ-
ný spôsob. Okrem toho obsadila ešte dve 
druhé miesta v disciplínach 200 metrov 
voľný spôsob a 200 metrov znak a jedno 

Plavkyňa Petronela Jurigová získala na 
majstrovstvách päť medailí

tretie miesto v disciplíne 400 metrov voľný 
spôsob. Striebornú medailu si domov pri-
niesol aj Alex Antol, úspešný bol v motýliku 
na 200 metrov.

Pretekov sa zúčastnilo celkom 58 plavec-
kých klubov a 426 plavcov z celého Sloven-
ska. Mestský plavecky klub Delfín Liptovský 
Mikuláš zastupovalo deväť plavcov, spolu 
získali šesť medailí a v 31 prípadoch si zlep-
šili svoje osobné rekordy.                           -red-

Na najľudnatejšom mikulášskom sídlisku 
dostali na Deň detí Mikulášania do užívania 
zrevitalizovaný vnútroblok. Na Jefremov-
skej - Hradišskej – Senickej vznikla zóna, 
kde si môžu ľudia oddýchnuť a vychutnať 
si prostredie plné zelene, zároveň sú im k 
dispozícii zariadenia pre aktívne využitie 
voľného času. Deti a mládež najviac poteší 

Na MDD dostali do užívania ihrisko
workoutové ihrisko a umelo vytvorené ná-
vršie, ktoré poslúži na rôzne hry a v zime na 
sánkovanie. Pribudli tu aj nové chodníky a 
cestičky, na jednej z nich si môžete dokon-
ca masírovať chodidlá. Tento akupresúrny 
chodník tvoria polia vyplnené pieskom, štr-
kom, šiškami a kamennými okruhliakmi. Krí-
ky a kvetinová výsadba so suchým múrikom 

oddeľujú vnútroblok od cyklochodníka.
Revitalizácia vnútrobloku Jefremovská 

– Hradišská – Senická je jednou zo štyroch 
pilotných investičných akcií projektu Sa-
lute4CE, na ktorý získalo mesto financie z 
eurofondov.

-red-

SPRAVODAJSTVO
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Šikovné ruky zamestnancov Verejnopro-
spešných služieb naaranžovali pestrofareb-
nú zmes rastlín do kvetinových veží. Tie na 
12 miestach skrášľujú centrum mesta na 
Námestí mieru a na Námestí osloboditeľov. 

Do viacposchodových nádob vysádzajú 
sezónne kvety, cez leto ich tvoria prevažne 
popínavé muškáty, na jeseň veže čaká ob-
mena v podobe vresov.                   
                                        -red-

Začiatkom júna oslávil Jozef Ruttkay úc-
tyhodných 100 rokov. Srší z neho pozitívna 
energia a životný elán, možno aj preto, že 
o svoju kondičku sa poctivo stará. Každý 
deň strávi dokopy hodinu na stacionárnom 
bicykli. Cesnak a švédske kvapky sú jeho re-
ceptom na dlhovekosť. Celý život pracoval 
ako bankár, venoval sa záhradke a svojej ro-
dine. K narodeninám mu bol zablahoželať aj 
primátor Ján Blcháč, potešil ho tortou, kviet-
kami a pamätnou plaketou.

-red-

Storočnica nie je 
každý deň!
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Spomíname na 
aktivistu Rudolfa Pada
Vo veku 53 rokov nás 20. júna 2022 po dl-

hej a ťažkej chorobe navždy opustil dlhoroč-
ný aktivista a enviromentalista Rudolf Pado. 
Bojoval za ochranu prírody, za posilňovanie 
ekologickej stability krajiny, zvýšenie miery 
triedenia odpadov a humanizáciu verejných 
priestranstiev. Tiež bol predsedom Občian-
skeho združenia Tatry. Za svoju činnosť zís-
kal Pado a jeho občianske združenie niekoľ-
ko ocenení.

„Sadenie stromov je najstarším nábo-
ženstvom. Je vyjadrením viery v život. Je 
zvestovaním toho, že život bude pokračo-
vať. S nami či bez nás, po nás.“      
                                   
                         -red-

SPRAVODAJSTVO

Skládka stále nie je uzatvorená
Mestské zastupiteľstvo opäť neschválilo 

čerpanie úveru na prekrytie skládky vo Ve-
ternej Porube. Tú nariadila znovu uzatvoriť 
Slovenská inšpekcia životného prostredia. 
Samospráva na rekultiváciu peniaze nemá, 
musí si zobrať úver. Inšpekcia nariadila uza-
tvorenie skládky odpadov do 31. decembra 
2021, termín už mesto pre nevôľu zastu-
piteľstva prešvihlo. Podľa inšpekcie si tak 
prenáša povinnosť do budúcna, pretože 
skládku je nutné nanovo prekryť.

Mesto podalo ešte v roku 2021 trestné 
oznámenie na podozrenie spáchania trest-
ného činu marenia úlohy verejným činite-
ľom, a to z dôvodu, že poslanci už vtedy 
opakovane neschválili návrh na prijatie 
úveru, ktorý mesto potrebuje na nové uza-
tvorenia skládky. Že bola pôvodne prekry-
tá nesprávne, napovedajú už aj odpadky, 

ktoré vytŕčajú na povrchu. Tie mali zostať 
zakonzervované pod niekoľkými vrstvami 
fólie, geotextílie, ílu aj zeminy. V daždi-
vom počasí či pri topení snehu preteká cez 
skládku voda, ktorá pri stekaní telesom na-
berá škodliviny z odpadu. Na jej likvidáciu 
minie mesto ročne 70 000 eur. 

Skládka komunálneho odpadu vo Veter-
nej Porube slúžila mestu Liptovský Mikuláš 
na ukladanie tuhého komunálneho odpa-
du od roku 1994. V októbri 2014 (primátor 
Alexander Slafkovský) ju predčasne uzavre-
li, podľa správ z Úradu pre verejné obsta-
rávanie a Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia nebola zrekultivovaná v zmysle 
platnej legislatívy a v zmysle schválenej 
projektovej dokumentácie. Náklady na jej 
uzatvorenie vtedy predstavovali viac ako 
1,16 milióna eur.                       -red-

Voliť budeme rovnaký 
počet poslancov
Počty poslancov aj volebných obvodov 

na obdobie rokov 2022 až 2026 sa v Lip-
tovskom Mikuláši nezmenia. V októbrových 
komunálnych voľbách si budeme vyberať 
25 poslancov mestského zastupiteľstva do 
ôsmych obvodov, čo je rovnaký počet, ako 
v súčasnosti. Väčšinovo o tom rozhodli na 
zasadnutí mestského parlamentu aktuálni 
poslanci. 

V Starom meste budeme voliť štyroch 
poslancov, vo volebných obvodoch Vrbi-
ca-Nábrežie a Podbreziny-Vitálišovce bude 
pôsobiť po sedem poslancov. V obvode Pa-
lúdzka-Andice-Benice budú traja poslanci 
a po jednom volenom zástupcovi si zvolia 
obyvatelia v obvodoch Okoličné-Stošice, Iľa-
novo-Ploštín, Demänová-Bodice a Liptovská 
Ondrašová. 

Voľby primátora a mestského zastupiteľ-
stva vyhlásil predseda parlamentu na 29. ok-
tóbra, súčasne budú spojené s voľbami žu-
panov a poslancov krajských zastupiteľstiev.

-red-

Desiatky detí z mikulášskych materských 
a základných škôl kriedami vyzdobili chod-
níky v okolí Námestia Ústavy SR pri Dome 
Matice slovenskej rozprávkovými kresbami 
najrôznejších hradov, zámkov, drakov aj 
princezien. Našli sa medzi nimi kópie Bra-
tislavského hradu a Smolenického zámku, 
ale aj rozprávkové majestátne sídla stojace 
v oblakoch a pri dúhach. Na chodníkoch 
vzniklo celkom viac ako 200 detských diel. 

Aktivitu organizovali pri príležitosti 
nadchádzajúceho 200. výročia narodenia 
maliara Petra Michala Bohúňa mikulášski 
matičiari. Ich cieľom bolo podporiť detskú 

Chodníky boli rozprávkové: Deti ich vyzdobili kresbami
fantáziu a kreativitu a zábavnou formou im 
predstaviť Slovensko ako svetovú veľmoc v 
počte hradov a zámkov. „Deti na podujatí 
spoznali vymierajúce remeslo – garbiarstvo, 
prácu s kožou im ukázal Ivan Líška. Dobo-
vú atmosféru navodila ukážka historického 
boja v podaní Mojmírovej družiny a aktív-
ne sa zapojili aj do interaktívnej divadelnej 
hry o strašne smutnej sasanke. V priesto-
roch Domu Matice slovenskej si prezreli 
štúrovské kostýmy a ďalšie výstavy. Ani pár 
kvapiek dažďa nám nepokazilo výbornú 
náladu,“ opísal jednotlivé aktivity pestrého 
programu hlavný organizátor a podpredse-

da Matice slovenskej Marek Nemec.
Deti podľa neho vnímajú hrady a zámky 

hlavne z rozprávok a v dnešnom moder-
nom svete, kde nie je miesto pre mágiu, 
sú jednoducho ukážkami stredovekej ar-
chitektúry a miestom, kde sa uchovávajú 
historické hodnoty. Vďaka matičnej aktivite 
presmerovali mikulášski žiaci svoju pozor-
nosť na tieto majestátne klenoty a mnohí 
sa inšpirovali aj vo svojom okolí. Deti sa po-
tešili prítomnosti kráľa s kráľovnou aj maj-
strovi Petrovi Michalovi Bohúňovi, ktorý na 
nich celý deň dohliadal.

-red-

SPRAVODAJSTVO
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22. - 24. JÚL 2022
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV

Sleduj nás na Instagrame a Facebooku
@feststreetfood

GASTRONOMICKÝ FESTIVAL
POULIČNÉHO JEDLA POD TATRAMI

WWW.FSF.SK FESTSTREETFOOD

PREDAJNÝ ČAS

Piatok    12:00 – 22:00
Sobota  12:00 – 22:00
Nedeľa  12:00 – 20:00

Vstupné: zadarmo 

SPRIEVODNÝ PROGRAM
Moderátor: Gabriel Blcháč - www.onuo.sk

Piatok 22.7. o 19:30
Anika IRIS s kapelou 
Peter Juhás s kapelou

Nedeľa 24.7. o 16:00
krajčír Demeter nitôčka - divadelná rozprávka
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15. júla 2022 o 20.00 h Háj Nicovô15. júla 2022 o 20.00 h Háj Nicovô

Odchod autobusu:
19.20 h - Garbiarska ulica, centrum

19.25 h - Ul. 1. mája, Rachmaninovo námes�e
Doprava je bezplatná.

Program:
18.30 – 20.00 h

 ak�vity pre de�

19.30 h
Janko Svetlan Majerčík

20.00 h
mužská spevácka

skupina ŠAMBRIŇCI

VATRU 
ZVRCHOVANOSTI
30. výročie prija�a deklarácie SNR o zvrchovanos� Slovenskej republiky

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Vás pozýva na 
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Kostol 
sv. Mikuláša
Objavte skvosty 
najstaršej stavebnej 
pamiatky mesta!
Po-Pi 10.00-12.00, 
13.00-17.00
(vstupné dobrovoľné)

    Navštívte unikát gotického 
staviteľstva na Slovensku! 

Ut-Pi 10.00 -12.00, 
14.00 -17.00 

So-Ne 14.00-17.00
(vstupné dobrovoľné)

AUDIOSPRIEVODCA 
v sakrálnych pamiatkach 

Mikulášska synagóga
Obdivujte secesný interiér štýlovej 
synagógy do 15. septembra 
denne od 10.00 do 18.00!
Nová multimediálna 
inštalácia s atmosférou 
židovských 
transportov. 
(2 €/dospelý, 1 €/dieťa)

Projekt realizovaný s � nančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Vydal: ICM LM, Mesto Liptovský Mikuláš, 
OOCR REGION LIPTOV, 2022. Dizajn a ilustrácie: © Štúdio HARMONY, s.r.o. Banská Bystrica. Fotogra� e: archív ICM.

www.mikulas.travel 
www.visitmikulas.sk

   Sakrálne 
pamiatky Liptovského MikulášaLiptovského MikulášaLiptovského Mikuláša

s audiosprievodcom

Kostol sv. Petra z Alkantary

s audiosprievodcom

Evanjelický 
kostol
Navštívte jeden 
z najväčších ev. kostolov 
na Slovensku s neskoro-
barokovým 
oltárom.
Po-Pi 10.00-12.00, 
13.00-17.00
(vstupné dobrovoľné)

                           LETNÉ ORGANOVÉ            POLHODINKY každý utorok o 16.00 v Evanjelickom kostole a každý štvrtok o 16.00 v Kostole sv. Mikuláša

Majster z Okoličného 
a gotické umenie okolo r. 1500
v nedeľu 3., 17. a 31. júla a 21. augusta o 16.00

1. júl - 31. august 2022

SS-22002-08-za_7_horami_182x124_LM.indd   1 08/06/2022   11:44
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V Liptovskom 

Mikuláši sa narodili :

 Matúš GROMA, Sebastián BÉREŠ, 

Adam JURÍK, Adam LINTNER, Ri-

chard SIMONKA, Ondrej GURÁŇ, 

Elizabeth BENDOVÁ, Martin FRIAN, 

Sebastián KOKI, Lívia ŽIARANOVÁ, 

Stanislav VYŠNÝ, Juraj KRÁĽ, Štefan 

MIKULA, Dominik MORONGA, Mi-

chal MOČARNÍK, Alex MARKO.  

Manželstvo uzavreli:

 Ivan KMEŤ – Monika ČUPKO-

VÁ, Michal MITOŠINKA – Veronika 

MASLOVIAKOVÁ, František FILAN-

DER – Lucia ŠMOLLOVÁ, Dávid 

BALÁŽ – Natália ČONKOVÁ, Peter 

HORVAY – Petra STAROŇOVÁ.

Navždy nás opustili:

 

 Pavel BELLA – 68 r., Viera KORE-

ŇOVÁ – 85 r., Anna PORUBENOVÁ 

– 91 r., Jaroslav BAHNERT – 83 r., 

Anna PORUBENOVÁ – 91 t., Mária 

CHRIAŠTELOVÁ – 86 r., Alžbeta ŠAT-

KOVÁ - 88 r., Milan KOŠTIAL – 58 r., 

Danica NAHÁLKOVÁ – 92 r., Želmíra 

BARIENČÍKOVÁ – 83 r., Anna PIA-

ČEKOVÁ – 92 r., Danica REPOVÁ – 75 

r., Ľudmila BATIZOVÁ – 76 r., Etela 

KOŠŤÁLOVÁ – 91 r., Irena DUTKOVÁ 

– 89 r., Ján BRZIAK – 54 r., Alexandra 

RUMANSKÁ – 55 r.

Občiansky servis 
MáJ 2022 

Za obsah Občianskeho servisu zodpovedá 
matrika, tel. 044/5565174.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je 
milované.

Vlastníš to, čo nemá nikto iný na 
svete. Kľúč od môjho srdca.

Smrť je len ďalšia cesta, ktorou 
musíme ísť...
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 PIATOK 01.07.2022 
INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY  Múzeum 
Janka Kráľa  15:00  Inaugurácia poštovej 
známky pri príležitosti 200. výročia narodenia 
významných osobností štúrovskej generácie.

 PIATOK 01.07.2022 
KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - VYHODNOTENIE 
LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV 

 Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 
Štúrova 56  10:30  Slávnostné vyhodnotenie 
40. ročníka literárnej súťaže začínajúcich autorov.

 PONDELOK 04.07.2022 
VERNISÁŽ VÝSTAVY DIANE VICTOR  Galéria 
Kolomana Sokola  16:30  Vernisáž výstavy 
juhoafrickej autorky Diane Victor.

 STREDA 06.07.2022 
FILOZOFICKÉ REFLEXIE MESIANIZMU Múzeum 
Janka Kráľa   17:00  Prednáška prof. R. 
Dupkalu.

 PIATOK 08.07.2022
OTVORENIE MÓLA A PADDLEBOARD CENTRA 

 Maladinovo  9:00 - 19:00   Srdečne vás 
pozývame na otvorenie nového móla a paddleboar-
dového centra na Liptove. 

 NEDEĽA 10.07.2022  
ROZPRÁVKOVO DOBRÁ NEDEĽA  STOP SHOP 
Liptovský Mikuláš   14:00 - 17:00  Užite si 
bábkové divadlo a ďalší skvelý program. 

 UTOROK 19.07.2022
PRÁZDNINOVÉ OKIENKO PRE DETI: GRUFFALO A 
GRUFFALINKA  Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého, Štúrova 56  9:30  Zážitkové 
čítanie o putovaní odvážnej myšky hlbokým lesom. 
Pre deti od 4 do 6 rokov.

 ŠTVRTOK 21.07.2022
PRÁZDNINOVÉ OKIENKO PRE DETI: O PAŽRAVEJ 
ŤAVE (OSMIJANKOVE ROZPRÁVKY) Liptovská 
knižnica G. F. Belopotockého, Štúrova 56   9:30

 Ako slávny cestovateľ Celestín Filiškus precestuje 
saharskú púšť?  

 PONDELOK – PIATOK 25.07.2022 | 29.07.2022 
LETNÝ ART TÁBOR - RECY VECI  Liptovská 
galéria P. M. Bohúňa  8:00 - 15:00    80 €  

 Denný letný art tábor na tému recyklácia. 
 PIATOK – NEDEĽA 29.07.2022 | 31.07.2022   

LETNÝ MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL 2022
 Dom kultúry Liptovský Mikuláš   19:00     

30 €  Iránsky & kubánsky jazz, Bóková, 
Hlavenková, Lakatos a ďalší na 18. ročníku festivalu. 

 MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA 
(Americký � lm, MP, 88 min., Slovenský dabing) 
Pi. 1. 7.  18.00   5 € | So. 2. 7.  18.00   5 € | Ne. 3. 
7.  18.00   5 € | Ut. 5. 7.  18.00   5 € | St. 6. 7.  18.00   
5 € |   Najžltšia a najúspešnejšia animovaná � lmová 
séria sa vracia do kín vo svojom absolútne kľúčovom 
momente.

 PREZIDENTKA 
(Český � lm, od 12 rokov, 98 min.) 
Pi. 1. 7.  20.00   5 € | So. 2. 7.  20.00   5 € | Ne. 3. 
7.  20.00   5 € | Po. 4. 7.  18.00   5 € |   Kateřina 
Čechová, prvá česká prezidentka sa jedného dňa v 
preoblečení  v noci vytratí z hradu. Plán jej vyjde 
dokonale, ale ...

 NENÁVISŤ 
(Francúzsky � lm, od 12 rokov, 97 min.) 
Po. 4. 7.  20.00   4 € |   Nenávisť, míľnik francúzskej 
kinematogra� e, je odvážnym, znepokojivým a 
vizuálne výbušným pohľadom na štvrť „banlieue“ na 
predmestí Paríža.

 ČO SME KOMU VŠETCI UROBILI? 
(Francúzsky � lm, od 12 rokov, 98 min., Český dabing) 
Ut. 5. 7.  20.00   5 € | St. 6. 7.  20.00   5 € |  Claude 
a Marie Verneuilovci sú späť. A samozrejme, s ich 
rozšírenou rodinou sa stretávajú s celým radom 
nových problémov.

 THOR: LÁSKA A HROM 
(Americký � lm, od 12 rokov, 119 min., Slovenský 
dabing) 
Št. 7. 7.  18.00   5 € | So. 9. 7.  20.00   5 € |  Thor 
odchádza na odpočinok, ale nakoniec sa opäť  musí 
vrátiť a naverbovať Valkýru, Korga a Jane Fosterovú 
– ktorá je teraz mocným Thorom ...

 MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA 
(Americký � lm, MP, 88 min., Slovenský dabing) 
So. 9. 7.  18.00   5 € | Ne. 10. 7.  18.00   5 € |  

 Najžltšia a najúspešnejšia animovaná � lmová séria 
sa vracia do kín vo svojom absolútne kľúčovom 
momente.

 POVEDZ TO PSOM 
(Český � lm, od 12 rokov, 85 min.) 
Ne. 10. 7.  20.00   5 € | Po. 11. 7.  18.00   5 € | Ut. 12. 
7.  20.00   5 € |  Dita dostane od svojho priateľa 
Filipa namiesto dieťaťa, ktoré chcela, mladú border 
kóliu, hoci nikdy nechcela psa a psiu komunitu 
považuje za smiešnu...
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KALENDÁR PODUJATÍJÚL 2022 Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete 
v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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 ÚSMEV, PROSÍM ! 
(Francúzsky � lm, od 12 rokov, 95 min.) 
Po. 11. 7.  20.00   5 € | Ut. 12. 7.  18.00   5 €   Keď 
Thierrymu manželka, Claire, oznámi, že ho opúšťa, 
rozhodne sa vziať svoju rodinu do Grécka, kde pred 20 
rokmi strávili svoje najlepšie rodinné prázdniny...

 ELVIS 
(Americký � lm, od 12 rokov, 159 min.) 
St. 13. 7.  18.00   5 € |  Št. 14. 7.  18.00   5 € |  Film o 
živote a hudbe Elvisa Presleyho, videné cez jeho 
komplikovaný vzťah s jeho záhadným manažérom, 
plukovníkom Tomom Parkerom.

 PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2 (Seniorsky Filmový 
Štvrtok) 
(Český � lm, od 12 rokov, 92 min.) 
Št. 14. 7.  14.00   3 € |   Humorný pohľad na stret 
mužského a ženského sveta a hľadaní ich vzájomného 
porozumenia, ktoré môže jedného i druhého doviesť 
k šialenstvu...

 HÁDKOVCI 
(Český � lm, od 12 rokov, 98 min.) 
Pi. 15. 7.  18.00  5 € | So. 16. 7.  20.00  5 € | Ne. 17. 
7.  20.00  5 € | Po. 18. 7.  20.00  5 € |  Keď sa rodina 
zíde pokope, je to vždy radosť. Alebo nie? Vo vzduchu 
visí dedičstvo po dedkovi...

 VEĽA ŠŤASTIA, PÁN VEĽKÝ 
(Veľká Británia, od 15 rokov, 97 min.) 
Pi. 15. 7.  20.00   5 € | Po. 18. 7.  18.00   5 € | Ut. 19. 
7.  20.00   5 € | St. 20. 7.  20.00   5 € |   Nancy za celý 
svoj život spala iba s vlastným mužom a uvedomí si, že 
vlastne vôbec netuší, čo je to dobrý sex. A tak si 
objedná služby skúseného profesionála...

 NÁMESAČNÍCI 
(Nemecký � lm, MP, 85 min., Slovenský dabing) 
So. 16. 7.  18.00   5 € | Ne. 17. 7.  18.00   5 € |  Keď 
starší brat Peter jednej noci zistí, že jeho sestra Anna 
zmizla, uvedomí si, že jej bláznivý príbeh o 
hovoriacom chrobákovi nebol vymyslený...

 KING 
(Francúzsky � lm, od 7 rokov, 105 min., Slovenský 
dabing) 
Ut. 19. 7.  18.00   6 € |St. 20. 7.  18.00   6 € | Št. 21. 
7.  18.00   6 € |  King, levíča určené na prepašova-
nie, uteká z letiska a nájde útočisko u Inès a Alexa, 
ktorí potom dostanú bláznivý nápad vziať ho domov 
do Afriky... 

 MURÉNA 
(Chorv.-Brazília -Slovinsko-USA, od 15 rokov, 96 min.) 
Št. 21. 7.  20.00   4 € |  Dospievajúca Julija sa počas 
víkendu pri Jadranskom mori rozhodne nahradiť 
svojho ovládajúceho otca jeho bohatým zahranič-
ným priateľom.

 JURSKÝ SVET: NADVLÁDA 
(Americký � lm, od 12 rokov, 147 min., Slovenský 
dabing) 
Pi. 22. 7.  18.00   5 € |  Dinosauria a ľudská civilizácia 
sa konečne stretli. No miesto na planéte Zem je 
vyhradené len pre jeden druh... 

 NÁMESAČNÍCI 
(Nemecký � lm, MP, 85 min., Slovenský dabing) 
So. 23. 7.  18.00   5 € | Ne. 24. 7.  18.00   5 € | Po. 25. 
7.  17.30   5 € |  Keď starší brat Peter jednej noci 
zistí, že jeho sestra Anna zmizla, uvedomí si, že jej 
bláznivý príbeh o hovoriacom chrobákovi nebol 
vymyslený...

 HÁDKOVCI 
(Český � lm, od 12 rokov, 98 min.) 
So. 23. 7.  20.00  5 € | Ne. 24. 7.  20.00  5 € |  Keď sa 
rodina zíde pokope, je to vždy radosť. Alebo nie? Vo 
vzduchu visí dedičstvo po dedkovi...

 NÁDHERNÁ 
(Nemecký � lm, od 12 rokov, 132 min.) 
Po. 25. 7.  19.30  6 € | Ut. 26. 7.  18.00  6 € |  Päť 
celkom rozdielnych žien sa musí pozrieť do zrkadla a 
vysporiadať sa s požiadavkami okolia, ale aj s nárokmi, 
ktoré na seba kladú ony samy.

 VŠETKO, VŠADE, NARAZ 
(Americký � lm, od 15 rokov, 139 min.) 
St. 27. 7.  18.00  5 € | Št. 28. 7.  18.00  5 € |  Akčná 
sci-�  komédia sa stala jedným z najväčších a 
najpríjemnejších � lmových prekvapení.

 LÁSKA HORY PRENÁŠA (Seniorsky Filmový 
Štvrtok) 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 85 min.) 
Št. 28. 7.  14.00  3 € |  Akčná sci-�  komédia sa stala 
jedným z najväčších a najpríjemnejších � lmových 
prekvapení.

 MÚZEUM JANKA KRÁĽA       
Námestie osloboditeľov 31 | Po-Ne: 10:00-18:00 | 
4 €, 2 € |Kapitoly z histórie mesta, Jánošíkova 
mučiareň, Historická knižnica – expozície múzea 
prevádzajú viac ako 735-ročnými dejinami mesta 
Liptovský Mikuláš.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA       
Tranovského 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka 

Kráľa pre vopred ohlásené návštevy | Po-Ne: 
10:00-18:00 |  2 €, 1 € |Expozícia v priestoroch 
niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 40. 
rokov 19. stor.

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV       
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka 
Kráľa alebo na tel. č. 0944 536 985 (správca) | 2 €, 
1 € | Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov 
Rázusovcov.

 EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA 
SLOVENSKU       
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | 
Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa | Po-Ne: 
10:00-18:00  | 1 €, 0,50 € | Expozícia venovaná 
poštovému holubárstvu na Slovensku.

 SYNAGÓGA       
Hollého 4 | Po-Ne: 10:00-18:00 | 2 €, 1 € | Jedna z 
najväčších a najštýlovejších synagóg na Slovensku 
približuje dejiny mikulášskej židovskej komunity.

 SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY 
A JASKYNIARSTVA       
Školská 4 | Po-Ne: 10:00-18:00| Posledný vstup 
hodinu pred zatvorením | 8 €, 4 € | Kras a jaskyne 
Slovenska; Človek, hory, Natura 2000; Zem, miesto 
pre život - Moderné interaktívne expozície v 
jedinom špecializovanom múzeu svojho druhu na 
Slovensku.

 LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA       
Tranovského 3 | Ut-So: 10:00-17:00 | všetky stále 
expozície 6 €/ 3 € | Pôvod maľby (maľby, ikony, 
skulptúry 15.-19. stor.); Bohúňova sieň; 19. stor. – Por-
trét krajina, žáner, 20. stor. - Moderna; Liptov - do-
mov aj exil.

 GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA       
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 
| Ut-So: 10:00-17:00 | 3 €, 1,50 € | Diela významné-
ho gra� ka a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom 
Mikuláši.

 LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL       
ul. 1. mája 28/196 | Po-Pi: 9:00 – 16:00, Ne: 12:00 
– 16:00  len pre ohlásené skupiny | 3 €, 1,50 € | 
Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove (od stredoveku po 
súčasnosť), Expozícia ľudovej liečiteľky Eleny 
Badovej.

 03.03.2022 | 31.12.2022     
PAVOL SOCHÁŇ - LYRIK NÁRODOPISNEJ 
FOTOGRAFIE | Rázusovie dom | Výstava pri 
príležitosti 160. výročia narodenia Pavla Socháňa. 

 19.05.2022 | 15.02.2023     
90 ROKOV ĽADOVÉHO HOKEJA V LIPTOVSKOM 
MIKULÁŠI | Múzeum Janka Kráľa, výstavná sieň | 
10:00 - 18:00 2€/1€ | Výstava predstaví najvýznam-
nejšie medzníky, úspechy a osobnosti spojené s 
nesmierne bohatou históriou najrýchlejšej 
kolektívnej hry v srdci Liptova.

 22.06.2022 | 17.09.2022     
ROZETA 1995 - 2022 | Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa  | Ut-So: 10:00 - 17:00  5€ / 2,50€ | 
Spoločná výstava zoskupenia ROZETA, ktoré 
združuje umelcov v Ružomberku.

 29.06.2022 | 10.09.2022     
IVETA TOMANOVÁ - PARALELNÉ SVETY | 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa | Ut-So: 10:00 - 
17:00  3€/1,50€ | Výstava slovenskej sochárky o 
prelínaní reálneho a virtuálneho sveta.

 01.06.2022 | 30.06.2022     
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP SHOP Liptovský 
Mikuláš | Výstava obrazov v STOP SHOP Liptovský 
Mikuláš.

 04.07.2022 | 26.07.2022     
NAJKRAJŠIA KNIHA KRAJA 2021 | Liptovská 
knižnica G. F. Belopotockého, Štúrova 56 | 9:00 
- 17:00 | Putovná výstava víťazných kníh súťaže 
Kniha roka 2021.

 05.07.2022 | 05.11.2022     
DIANE VICTOR | Galéria Kolomana Sokola | 10:00 
- 17:00  3€/1,50€ | Monogra� cká výstava 
juhoafrickej autorky Diane Victor.

 PO ČOM MUŽI TÚŽIA (FILMOVÝ KLUB SENIOROV) 
Komédia, ČR - 2022 - (12) - 95 min. - CIN - originálna 
verzia 
Pi. 1. 7.  14.30   3 € 

 POSLEDNÉ PRETEKY(FILMOVÝ KLUB SENIOROV)  
Dráma, historický, životopisný, ČR - 2022 - (12) - 100 
min., originálna verzia
Pi. 15. 7.  14.30   3 € 

 LÁSKA HORY PRENÁŠA(FILMOVÝ KLUB 
SENIOROV)  
Komédia, romantický  SR/ČR - 2022 - (12) - 85 min. - 
CON - originálna verzia
Pi. 29. 7.  14.30   3 €
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Letné 
            Kinov záhrade Múzea 

Janka Kráľa
júl 2022 začiatok predstavení o 21:30 hod.

august 2022 začiatok predstavení o 21:00 hod.

6.7.2022 • 21:30 • Najhorší človek na svete
Komédia - Nór./Franc./Švéd./Dán. - 2021 - 129min • Réžia: Joachim Trier • Hrajú: Renate Reinsve, Anders Danielsen 
Lie, Herbert Nordrum

• Čoskoro tridsaťročná Julie stále hľadá svoje miesto vo svete a experimentuje, zatiaľ čo jej starší priateľ 
Aksel by sa rád usadil a začal novú životnú etapu. Veci sa skomplikujú, keď zvedavá Julia prenikne na večierok, 
na ktorom stretne mladého a okúzľujúceho Eivinda… Film na pomedzí drámy a komédie rozpráva vtipne, 
pravdivo a s citom o vzťahoch a živote v čase, keď môžeme mať takmer nekonečné možnosti, a napriek tomu 
si pripadať ako najhorší človek na svete.

13.7.2022 • 21:30 • Quo vadis, Aida?
Dráma - Bosna a Hercegovina/Rakúsko/Rumunsko/Holandsko/Nemecko/Poľsko/Francúzsko/Nórsko/Turecko - 
2020 - 101min • Réžia: Jasmila Žbanić • Hrajú: Jasna Đuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler

• Bosna, júl 1995. Srbská armáda sa blíži k Srebrenici, ktorá je vyhlásená za „bezpečnú zónu“ OSN. Desaťtisíce 
ľudí utekajú zo svojich domovov na blízku základňu OSN. Prekladateľka Aida, pracujúca pre OSN, dôverne pozná 
situáciu na základni i mimo nej. Bojuje s neúprosne sa krátiacim časom, aby našla cestu z blížiaceho sa pekla pre 
obyvateľov mesta i jej najbližších.

20.7.2022 • 21:30 • Raoul Taburin
Komédia - Francúzsko - 2018 - 90min • Réžia: Pierre Godeau • Hrajú: Benoît Poelvoorde, Suzanne Clément, 
Edouard Baer

• Raoul Taburin je opravár a dodávateľ bicyklov zo slnkom zaliateho juhu Francúzska, ktorý sa v týchto doprav-
ných prostriedkoch vyzná ako nikto iný. Po celý život ho však trápi tajomstvo, ktoré zatiaľ nikomu neprezradil, 
dokonca ani svojej manželke. Nevie sa totiž bicyklovať! Láskavá komédia je adaptáciou rovnomennej literárnej 
predlohy, ktorej autorom je populárny francúzsky humorista a ilustrátor Jean-Jacques Sempé.

27.7.2022 • 21:30 • Mimoriadna udalosť
Komédia - Česko - 2022 - 103min • Réžia: Jiří Havelka • Hrajú: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková

• Malebnou českou krajinou prechádza motoráčik. Ľudia vo vnútri sedia, rozprávajú sa, alebo naopak mlčia, 
pokukujú z okien alebo pospávajú. Vlak sa náhle pokazí a strojvodca Miloš musí vystúpiť z vlaku, aby poruchu 
napravil. Vlak stojaci v miernom spáde sa však samovoľne rozbehne späť do východiskovej stanice a vydesené-
mu Milošovi nezostáva nič iné, len sa poklusom vydať za ním. Cestujúci pomocou brutálnych prostriedkov a po-
ľovníckej pušky otvoria dvere oboch kabín strojvodcu, ale dosiahnu iba potvrdenie svojich najhorších očakávaní, 
a to – že motoráčik nikto neriadi…

3.8.2022 • 21:00 • Izba
Dráma - Írsko/Kanada - 2015 - 118min • Réžia: Lenny Abrahamson • Hrajú: Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean 
Bridgers

• Pre päťročného Jacka je izba celým svetom. Je to miesto, kde sa narodil, vyrastá a kde žije v bezpečí so 
svojou mamou Joy. O svete sa Jack dozvedá len z niekoľkých detských kníh a televíznych seriálov. V noci ho 
mama ukladá do bezpečia šatníka, v ktorom zaspáva rýchlejšie, než príde starý Nick, ich väzniteľ. Joy vymyslí 
preto odvážny plan úteku, v ktorom sa spolieha na statočnosť svojho syna a nutnú dávku šťastia. Keď plán na-
ozaj funguje a obidvaja sú konečne slobodní, Joy si s hrôzou uvedomí, ako nepripravená je žiť mimo štyroch 
stien malej izby a byť svojmu synovi oporou aj v skutočnom svete. 

10.8.2022 • 21:00 • Okupácia
Dráma - Česko - 2021 - 98min • Réžia: Michal Nohejl • Hrajú: Martin Pechlát, Cyril Dobrý, Antonie Formanová

• Jedna noc, jeden bar. Ospalý večierok hercov po predstavení naruší návšteva nepozvaného hosťa. Ruský 
dôstojník prišiel predať kanister armádneho benzínu, lenže obchod sa zvrhne na preteky v pití vodky a Rus, 
zaujatý nielen pohľadnou Miladou, ale hlavne komickou zbabelosťou všetkých prítomných mužov, sa k odchodu 
nemá. Atmosféra hustne spolu s oblakmi cigaretového dymu, charaktery sa lámu, Rus sa skvele baví. Hra sa mení 
na pascu, hrdinovia v zbabelcov a zbabelci v hrdinov. A z okupovaného baru vedie iba jediná cesta: revolúcia! Po 
tejto pitke nikto nezostane ako predtým.

17.8.2022 • 21:00 • Parazit
Komédia/Thriller - Južná Kórea - 2019 - 132min • Réžia: Džun-ho Pong • Hrajú: Kang-ho Song, Seon-gyoon Lee, 
Yeo-jeong Jo

• Čierna komédia sleduje chudobnú, ale prefíkanú štvorčlennú rodinu, ktorá sa rozhodne infiltrovať do bohatej 
domácnosti biznismena Parka. Čo sa môže stať, keď sa stretnú dva odlišné svety? Originálne dielo majstrovsky 
pracuje s prvkami thrilleru, drámy ale aj satiry a prináša vtipný a nepredvídateľný divácky zážitok.

24.8.2022 • 21:00 • Zažiť to znovu
Komédia - Francúzsko - 2019 - 115min • Réžia: Nicolas Bedos • Hrajú: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier

• Akú dobu by ste chceli zažiť, ak by ste mali túto možnosť? Pred touto otázkou stojí Viktor, keď od svojho syna 
dostane darčekovú poukážku agentúry Time Travelers. Tá dokáže pomocou filmových kulís a hercov zinscenovať 
akúkoľvek epochu a sprostredkovať svojim klientom stretnutie so slávnymi osobnosťami dejín podľa ich želania. 
Zatiaľ čo sa chcú iní zákazníci pozrieť na dvor Ludvika XVI. či večerať s Hitlerom, Viktor sa túži vrátiť do nespúta-
ných sedemdesiatych rokov a ešte raz prežiť rande so svojou ženou – obdobie, keď v ňom dokázala vidieť viac, 
ako len nudného páprdu v pruhovanom pyžame. 

31.8.2022 • 21:00 • Odnikiaľ
Krimi - Nemecko/Francúzsko - 2017 - 106min • Réžia: Fatih Akin • Hrajú: Diane Kruger, Denis Moschitto, Samia 
Muriel Chancrin

• Katja je vydatá a spolu so svojím mužom Nurim a synom Roccom žije spokojným životom. Stačí však jeden mo-
ment a jej život sa zmení. Manžel aj syn zomierajú pri bombovom útoku. Je rozhodnutá urobiť všetko, aby dosiahla 
spravodlivosti. 
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