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Centrum Mikuláša žije akciami aj v letných mesiacoch.
Vďaka zaujímavo namixovanej skladbe kultúrno – spoločenských a zábavných podujatí 
sa Námestie osloboditeľov počas prázdninových dní zapĺňa domácimi obyvateľmi aj návštevníkmi. 
Videá, fotky a pozitívne meno mesta sa tak šíri aj za hranice našej vlasti.



prihováram sa vám v  čase dovoleniek, 
oddychu a  prázdnin, procesy v  našom 
meste však neoddychujú. Úrad pre ve-
rejné obstarávanie nás totiž informoval 
o  uložení pokuty za porušenie verejného 
obstarávania pri uzatváraní skládky vo Ve-
ternej Porube. Dôvodom tejto pokuty je, 
že Verejnoprospešné služby nášho mesta 
ešte v  roku 2014, počas šéfovania pred-
chádzajúceho  vedenia, uzavreli kúpnu 
zmluvu na drenážny geokompozit, ktorým 
sa rekultivovala skládka, a  to priamym ro-
kovacím konaním. Výber vtedy mali vo 
VPS-ke robiť verejným obstarávaním, nie 
zadaním priamej zákazky. Porušili tým zá-
kon o verejnom obstarávaní a mesto teraz 
bude musieť platiť pokuty, prvú z  Úradu 
pre verejné obstarávanie očakávame vo 
výške približne sedemtisíc. Takýchto pokút 
za zlé obstarávanie však môže prísť niekoľ-
ko, pretože úrad zistil, že v roku 2014, keď 
uzatvárali skládku, konal obstarávateľ v roz-
pore s deviatimi paragrafmi. Pokuty za zle 
uzatvorenú skládku, o  ktorej vás informo-
vali moji kolegovia už v uplynulých číslach 
Mikuláša, sa valia jedna za druhou. Jednu 
vo výške päťtisíc eur už zaslala aj Slovenská 
inšpekcia životného prostredia, táto je zasa 
za únik priesakových kvapalín do prírody. 
Tie unikali zo skládky kvôli tomu, že ju naši 
predchodcovia zle uzatvorili, čo už potvrdili 
aj odborníci. Na skládke urobili viaceré kon-
troly a ani jedna nedopadla dobre.
Leto síce patrí oddychu, my sa však nemô-
žeme zastaviť a hasíme, dali sme už vypra-
covať projekt na opätovné uzatvorenie 
skládky. Celá táto situácia ma škrie, lebo 
technicky sa dalo uzavretie skládky zvlád-
nuť v  zmysle vtedy schválenej projektovej 
dokumentácie, nebolo treba používať pri 
jej uzatváraní prvky ľudovej tvorivosti. 
Nemuseli by sme dnes na opätovné uza-
tváranie skládky teraz všetci doplácať. Za 
peniaze, ktoré budeme musieť vynaložiť na 
ďalšiu rekultiváciu, sme mohli mať viac det-
ských ihrísk, opravených ulíc či chodníkov, 
pribudnúť mohlo viac zelene, vyššie dotá-
cie mohli ísť do športu a kultúry. Prioritou 
sa však teraz stalo životné prostredie a  to, 
aby sme skládku uzatvorili poriadne, keď sa 
to nepodarilo predchádzajúcim obstaráva-
teľom.
Vy, milí Mikulášania, si užívajte august, 
mesto pre vás pripravilo bohatý program 
Mikulášskeho leta, ktorý si môžete pozrieť 
aj na poslednej strane tohto vydania. Ve-
rím, že v ňom každý nájde kúsok radosti.
 

 Ján Bonko, viceprimátor

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

Centrum mesta žije bohatým kultúr-
no-spoločenským dianím aj počas letných 
prázdnin. Radnica programom Mikuláš-
skeho leta potvrdzuje jeden z  príspevkov 
k oživeniu stredu Mikuláša, ako vo svojom 
príhovore k  zaplnenému námestiu v  Ka-
viarni pod holým nebom potvrdil v piatok 
14. júla primátor Ján Blcháč. V  tento deň 
mesto v  spolupráci s  partnermi pripravilo 
viacero atraktívnych podujatí. Už tradične 
nechýbal program Nechaj sa zlapať, ktorý 

bol atraktívny pre domácich aj turistov. 
Široké publikum zaujala módna prehliad-
ka Zdenky Kubányiovej. „Ide o  celkový 
prehľad mojej tvorby,“ povedala. Príjemný 
podvečer osviežila barmanská šou. Ivan 
Nodžák predviedol s  barovým „náradím“ 
doslova ekvilibristické kúsky. Takto nasta-
vená a  zmysluplne namixovaná progra-
mová štruktúra vytvorila predpoklady pre 
pritiahnutie verejnosti do centra aj počas 
ďalších dní Mikulášskeho leta. -red-

Na prelome prázdninových mesiacov 
začneme s  výstavbou ďalšej etapy cyk-
lochodníka od kruhovej križovatky pred 
Jánošíkom smerom do Liptovskej Ondra-
šovej. Presnejšie napísané, ide o cyklopeší 
chodník. To znamená, že bude mať vyzna-
čený pás pre cyklistov a pre peších. Nákla-
dy podľa rozpočtu projektovej dokumen-
tácie predstavovali 381 tisíc eur. „Verejným 
obstarávaním sme však ušetrili verejné 
zdroje vo výške 82 tisíc,“ podotkol primátor 
Ján Blcháč.

Súčasťou stavby bude tiež miesto oddy-
chu pre cyklistov. Vytvorí ho prístrešok, sto-
ly s lavičkami, stojany pre cyklistov, svietidlá 
napájané solárnymi panelmi, odpadkové 
koše a  informačné tabule. Vyvolanými in-
vestíciami sú preložky sietí a zariadení orga-
nizácií Slovenský vodohospodársky podnik 
a Slovenský hydrometeorologický ústav.

Cyklopeší chodník mesto realizuje 
v  rámci cezhraničného projektu Historic-
ko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier. 
Chodník v rámci druhej etapy bude mať 1,4 
kilometra. „Dĺžka úseku bola limitovaná fi-
nanciami z Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja. Preto druhá etapa bude končiť 
odpočívadlom. Pripravujeme však tretiu 
etapu cyklochodníka s  pokračovaním ďa-
lej do Liptovskej Ondrašovej. Napojenie 
druhej etapy s existujúcimi komunikáciami 
bude v mieste križovatky Revolučná a Šte-
fánikova. O spolufinancovanie 3. etapy cyk-
lochodníka z  eurofondov sa tak budeme 
môcť uchádzať už v  najbližšom možnom 
termíne, ktorý predpokladáme v novembri 
tohto roku,“ poznamenala Jana Kormaní-
ková z mestského úradu.

 -js-

Centrum Mikuláša žije bohatým dianím

Začíname 
s výstavbou 
cyklochodníka
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Radnica v čase uzávierky nášho mesační-
ka začala s lokálnymi opravami a náterom 
fasády Pongrácovskej kúrie na Námestí 
osloboditeľov. Budova je vo vlastníctve 
mesta a k opravám bolo potrebné pristú-

piť v rámci plánu údržby a opráv a taktiež 
kvôli zhoršujúcemu sa stavu fasády na 
priečelí budovy. -red-

V rámci veľkoplošných opráv miestnych 
komunikácií mesto realizovalo komplet-
nú opravu chodníka od Vrlíkovej ku ma-
terskej škole. Na tomto úseku vymenili aj 
asfaltový kryt na ceste. Na severnej vetve 

ulice mesto už minulý rok rekonštruova-
lo chodník ku Papuči, vďaka čomu do-
stala lokalita nový šat. V  súvislosti s  re-
konštrukciou okolo Papuče bol dobrým 
krokom odpredaj priľahlej výmenníkovej 

stanice, ktorá bola pôvodne v zlom stave. 
Investor totiž rekonštrukciou objektu tiež 
prispel k zatraktívneniu územia.

 -js-

Rekonštrukcia zimného štadióna sa bude 
realizovať v  budúcom roku. Úrad vlády 
nám po kontrole verejného obstarávania 
neodporučil uzavrieť zmluvu s úspešným 
uchádzačom, z  tohto dôvodu proces ve-
rejného obstarávania nemohol byť ukon-
čený podpisom zmluvy s obstaraným do-
dávateľom prác. Rekonštrukciu zimného 
štadióna v  takomto rozsahu by sme už 
tento rok aj spolu s novým verejným ob-
starávaním zrealizovať nestihli. Mestský 
hokejový klub by mal veľké existenčné 
problémy, keby nemohol zápasy kvôli 
rekonštrukcii odohrať na domácom ľade 
- hrať mimo domáceho ľadu by bolo pre 
klub likvidačné. V tomto roku preto zopa-
kujeme verejné obstarávanie, Úrad vlády 
nám pridelí dotáciu v nasledujúcom roku 
a my ju budeme môcť použiť až do konca 
roka 2019.

 -MLM-

Opravujeme fasádu Pongrácovskej kúrie

Lokalita okolo Papuče dostala nový šat

Zimný štadión 
začneme 
rekonštruovať 
v budúcom roku

Slovenskí a  českí vojenskí výsadkári sa 
6. júla stretli na mikulášskej výšine Háj Ni-
covô. Takmer 200 veteránov si tu pietnym 
aktom pripomenulo 11 obetí príslušníkov 

2. čs. paradesantnej brigády, ktorí počas 
2. sv. vojny zahynuli pri páde lietadla 
a odpočívajú v 9. rade hrobov na Háji Ni-
covô.  -red-

Veteráni si pripomenuli obete pádu lietadla
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O triedené odpady sa do konca septembra 
bude starať mesto na náklady spoločnosti, 
ktorú nám v auguste po žrebovaní pridelí 
koordinačné centrum. Koncom júna totiž 
mestu vypovedala zmluvu organizácia 
zodpovednosti výrobcov Recyklogroup, 
dôvodom bolo neplnenie záväzkov zo 
strany organizácie voči mestu a  mestskej 
organizácii VPS.

„Od 1. júla si spravujeme túto agendu 
bez organizácie zodpovednosti výrobcov, 
sme však zaradení do žrebovania a  čaká-
me na pridelenie novej organizácie, ktorá 
spätne mestu preplatí náklady spojené 
s  triedeným zberom od 1. júla,“ vysvetlil 

Gabriel Lengyel z odboru životného pros-
tredia a dopravy na mestskom úrade.

Mesto v minulom roku podpísalo zmlu-
vu s  Recyklogroupom na základe najvý-
hodnejšej predloženej ponuky, súčasne 
spečatením partnerstva práve s  touto 
spoločnosťou uprednostnilo domáceho 
výhradného výrobcu. Nastali však kompli-
kácie zo strany partnera mesta. „Táto spo-
ločnosť nám oznámila, že s  nami nebude 
predlžovať zmluvu, ktorá trvala do konca 
júna. Voči Recyklogroupu sme na konci 
júna mali pohľadávky vo výške 163  tisíc 
eur,“ vysvetlil Dušan Grešo z VPS. Vymáha-
nie dlhu VPS rieši súdnou cestou, pričom 

súd už časť pohľadávky pre VPS odklepol.
Za situáciou, ktorú musí VPS a  radnica 

riešiť, stoja jednak problémy Recyklogrou-
pu (rozdiel medzi výškou poplatkov hra-
dených výhradnými výrobcami a  výškou 
uhrádzaných výdavkov na triedený zber, 
ktoré si Recyklogroup stanovil v  zmlu-
vách podpísaných s  obcami  – pozn. aut.). 
Na druhej strane je problémom aj zákon. 
„Chýba napríklad kontrola efektívnosti 
vynaložených peňazí organizáciou zodpo-
vednosti výrobcov, ale aj kontrola minister-
stva životného prostredia vo veci plnenia 
podmienok, ktoré stanovilo v  autorizácii,“ 
dodal Lengyel. -js-

Nové parkovacie miesta pribudnú v  šir-
šom centre mesta na jeseň tohto roku. 
„Na Ulici Československej brigády v tomto 
roku zrealizujeme 36 parkovacích miest. 
Rozpočet projektu predstavuje 118-tisíc 
eur, skutočné náklady budú známe až po 
verejnom obstarávaní na zhotoviteľa prác, 
kedy  sa pravdepodobne znížia,“ podotkol 
Miloš Berník z  mestského úradu. Radnica 
by chcela v  rozširovaní parkovacích miest 
v  tejto lokalite pokračovať v  ďalších eta-
pách, aby pribudlo ďalších 37 státí. Záleží 
však či sa investičná akcia dostane do bu-
dúcoročného rozpočtu. 

 -red-

Čakáme na vyžrebovanie 
novej organizácie zodpovednosti výrobcov

Mikuláš a Palanka sa zasnúbili

Nové 
parkovacie 
miesta pribudnú 
na Československej 
brigády

Srbská Bačka Palanka a Liptovský Mikuláš 
sa stali partnerskými mestami. Oficiál-
ne dokumenty s tým súvisiace podpísali 
predstavitelia oboch samospráv v júli na 
pôde radnice v Palanke. Spolupráca bude 

predbežne predovšetkým v oblasti špor-
tu, mestá by chceli pri organizácii športo-
vých olympiád recipročne pozývať žiakov 
základných škôl.

 -red-
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Možnosť na chvíľku zabudnúť na to, z aké-
ho prostredia pochádzajú a  zažiť, čo by 
bežne finančný rozpočet ich rodiny ne-
dovoľoval, poskytuje deťom zo sociálne 
znevýhodnených rodín Detská cestovná 

kancelária LoBelka. Tento rok organizujú 
v spolupráci s Komunitnou nadáciou Lip-
tov sociálne tábory pre 20 detí, do podpo-
ry detičiek sa s  dotáciou zapojilo aj naše 
mesto. Deti, ktoré by inak nemali možnosť 

aspoň na chvíľu zažiť pocit bezstarostné-
ho detstva so všetkým, čo k  tomu patrí, 
sa koncom júla mohli týždeň tešiť z neza-
budnuteľných zážitkov pobytového tábo-
ra. -red-

Liptovfest - festival dobrej zábavy, 
jedla a zážitkov uplynulý víkend v Lip-
tovskom Mikuláši navštívilo takmer 
štyritisíctristo ľudí. Liptákom sa spo-
lu s  návštevníkmi podarilo vytvoriť 
Slovenský rekord v  lyžičkovom tanci 
a  predstavili región v  tom najlepšom 
svetle.

Úspešný tretí ročník podujatia Liptovfest 
(21. a  22. júla) potvrdil, že Liptov je zaru-
čenou továrňou na zážitky. Atraktívny lip-
tovský kokteil mal chuť tradícií, vôňu leta 
a správnu festivalovú energiu.

„Liptovfest sme toto leto preniesli do 
Tatrapolisu pri Tatralandii, aby sme sa do-
stali do centra dovolenkovej zábavy na Lip-
tove. Podujatie je pre nás oslavou Liptova, 
jeho pestrosti, atrakcií, tradícií a  to všetko 
v modernom prevedení, tak aby sme náv-
števníkov bavili. Tých k nám prišlo takmer 
štyritisíctristo a  najviac si užívali atrakcie 
areálu, koncerty, úžasnú atmosféru pri po-

kuse o Slovenský rekord v lyžičkovom tan-
ci, ale aj výborné jedlo, či večerné kino pod 
holým nebom,“ povedala riaditeľka Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu Region 
Liptov Darina Bartková. Mnohí turisti vďa-
ka festivalu prvýkrát ochutnali grilovaný 
oštiepok, vyskúšali liptovské pivo a objavili 
brusnicovú Demänovku.

Liptáci minulý rok pokorili rekord v klo-
búkovom tanci a  tentokrát s  pomocou 
tanečníkov z  HybajHO! vtiahli ľudí do 
víru tanca s  lyžičkami. „Energia, ktorá išla 
z tanca bola jedinečná. Ľudia veľmi rýchlo 
zvládli kroky a  napriek teplu a  vysokému 
tempu nám pomohli a  vytvorili sme Slo-
venský rekord v  lyžičkovom tanci. Naraz 
tancovalo s  lyžičkami až šesťdesiatsedem 
tanečníkov,“ povedala členka predstaven-
stva Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Region Liptov a riaditeľka marketin-
gu TMR Sylvia Artzová. Liptáci teraz majú 
mesiac na to, aby dotiahli všetky potrebné 

formality a rekord bol zaevidovaný do Slo-
venskej knihy rekordov.

Liptovfest moderovala obľúbená Di-
diana a v sobotu famózny Sajfa. Z progra-
movej ponuky mal najväčší úspech koncert 
slovenskej kapely Polemic, kino pod holým 
nebom v spolupráci s Golden Apple Cine-
ma, lyžičkový tanec s folkloristami z Hybaj-
HO!, gastro show, na ktorej súťažiaci plnili 
Liptovské droby tradičnou technikou cez 
kravský roh. Vystúpili aj bubeníci z  Cam-
pana Batucada a  tanečnice z  liptovskej 
Dancemanie, deti uchvátil kúzelník Ta-
lostan a  mnohých prekvapil dokumentár-
ny film Valaška o tradičnej ovci, ktorá bola 
akýmsi architektom Liptova a  donedávna 
jej hrozilo vyhynutie. Zabudnúť netreba na 
Liptovských zbojníkov, ktorí bavili všetky 
vekové kategórie a vytvárali úžasnú atmo-
sféru pohody plnej úsmevov.

 -Katarína Šarafínová-

Oslava Liptova vyšla na jednotku
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Oblastné organizácie cestovného ruchu 
Región Liptov a Región Vysoké Tatry budú 
koordinovať svoje aktivity pri spolupráci so 
zahraničnými trhmi. Vznikla spoločná desti-
načná obchodná centrála, ktorej primárnym 
cieľom je vytvorenie atraktívneho destinač-
ného produktu oboch regiónov.

V jednote je sila, povedali si Liptáci a Tat-
ranci a  vstupujú do spolupráce, od ktorej 
očakávajú, že vytvoria atraktívnu ponuku 
pre vzdialenejšie trhy. Obe oblastné organi-
zácie už dlhší časť spolupracovali napríklad 
pri získavaní nových leteckých spojení do 
Popradu a súvisiacich marketingových akti-
vitách. Doteraz však neexistoval žiadny šta-
tút spolupráce. Uvedomili si, že spoločným 
postupom dokážu lepšie osloviť nové trhy 
a  pripraviť im ponuky, ktoré budú konku-
rencieschopné voči širokej škále možností, 
ktoré súčasná doba cudzincom, ktorí cestu-
jú ponúka. Výsledkom spoločných rokovaní 
je vznik cestovnej kancelárie, ktorá bude 
spĺňať úlohu destinačnej obchodnej centrá-
ly. Oblastné organizácie cestovného ruchu 
plnia predovšetkým úlohu marketingovú, 
prirodzene preto vznikla potreba posunúť 
tieto aktivity na vyššiu úroveň a zastrešiť ich 
aktivitami obchodnými. „Doteraz sme sa 
orientovali najmä na trhy tradičné. Tými sú 

pre nás Česko, Poľsko, Maďarsko a domáce 
Slovensko. Naďalej budú pre nás spome-
nuté trhy prioritné a ťažiskové, ale chceme 
efektívnejšie oslovovať aj trhy vzdialenej-
šie a  to si už vyžaduje komplexný produkt 
a koordinovaný postup. Pri hľadaní nových 
trhov potrebujeme naše regióny spojiť, vy-
užiť ich potenciál naplno a  pripraviť čo 
najkvalitnejšiu ponuku," ozrejmil predseda 
predstavenstva Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Región Vysoké Tatry Michal 
Sýkora. Jedná sa najmä o  Veľkú Britániu, 
rusky a nemecky hovoriace krajiny, Škandi-
náviu a Izrael. Perspektívne možno aj o Čínu 
a iné ázijské krajiny, ktorých obyvatelia Slo-
vensko síce navštevujú, ale viac menej len 
prechádzajú a na niekoľko hodín počas po-
bytu navštívia hlavné mesto Bratislavu, čím 
nie je dostatočne využitý potenciál našej 
krajiny a našich služieb.

„Prvoradým poslaním je preto vytvoriť 
zrozumiteľné informačné a  produktové 
portfólio pre potenciálnych zahraničných 
partnerov. Chceme sa  profilovať ako spo-
ľahlivý, profesionálny partner, poskytujúci 
komplexné služby tak, aby sme nastolili 
všestranne výhodné podmienky na stabil-
nú, dlhodobú spoluprácu s víziou každoroč-
ne udržateľného rastu," povedal predseda 

predstavenstva Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Region Liptov Ján Blcháč. 
Nástrojom spoločného postupu je aj vyu-
žitie existujúceho know how všetkých ko-
merčných subjektov v  regiónoch. To si vy-
žaduje v prvom kole pochopenie očakávaní 
a možností jednotlivých subjektov a násled-
ne proaktívnou a ústretovou komunikáciou 
aj zvýšenie ich zainteresovanosti na spoloč-
nom cieli. Tým je vybudovanie medzinárod-
ne rozpoznateľnej, konkurencieschopnej 
a  bezpečnej destinácie cestovného ruchu. 
Obe oblastné organizácie si od toho sľubujú 
napríklad predĺženie zimnej a  letnej sezó-
ny, pritiahnutie dopytu v  mimosezónnych 
mesiacoch a  predĺženie priemernej dĺžky 
pobytu v  oboch  regiónoch. „Plánujeme 
ponúknuť príležitosť pre všetky ubytovacie 
zariadenia a  subjekty poskytujúce služby 
cestovného ruchu v  regiónoch Vysokých 
Tatier a Liptova, ktoré majú kvalitnú ponuku 
a chuť spolupracovať,“ zdôraznila riaditeľka 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Region Liptov Darina Bartková.

Najvyššia forma konkurencie je spoluprá-
ca. Oblastné organizácie to pochopili a  aj 
vznikom cestovnej kancelárie sa pokúsia 
vytvoriť atraktívny destinačný produkt re-
giónov Vysoké Tatry a Liptov. -red-
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Šéfovia OOCR Vysoké Tatry 
(Michal Sýkora vľavo) a Region 

Liptov (Ján Blcháč vpravo), kto-
rí chcú získavať návštevníkov 

vzdialenejších trhov.

Liptov 
a Vysoké 
Tatry 
smerujú na 
vzdialenejšie 
trhy spoločne
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Na križovatke Revolučná – Štefánikova 
upraví mesto stredový ostrovček, pri-
budnú nové priechody a napojenie na 
ďalšiu etapu cyklopešieho chodníka.

SPRAVODAJSTVO

Letné investície skrášlia tvár mesta
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NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁN
2017

Prihlášky a informácie:
KSTL Liptovský Mikuláš, mobil: 0903 156 278, e-mail: kstl.nvk@gmail.com, nvk@centrum.sk
www.kst.sk, www.matica.sk, www.vysoketatry.sk, www.tatry.sk

MATICA SLOVENSKÁ

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV LIPTOVA
z poverenia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV

a MESTO VYSOKÉ TATRY, MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,
MATICA SLOVENSKÁ, OBEC PRIBYLINA

o r g a n i z u j ú

 Príchod účastníkov do ATC Pribylina – Račkova dolina, (ubytovanie vo vlastných stanoch)  
 17.30 hod.  -   Slávnostné otvorenie Národného výstupu na Kriváň 2017 ATC Račkova dolina 

 vystúpenie country speváka Romana Vítkovského 

18. 8. 2017 (piatok)

venovaný
J.M.Hurbanovi
pri príležitosti 

200. výročia
jeho narodenia.

19. 8. 2017 (sobota)
 6.00 hod.  - Odchod autobusu z Liptovského Mikuláša 
 6.30 hod.  - Odchod autobusu z ATC Račkova dolina 
 06.30 – 11.00 hod.  - Výstup na Kriváň 
 11.00 hod.  - Privítanie účastníkov na Kriváni 
 17.00 hod.  -  Odchod autobusu z Troch studničiek do  ATC Račkova dolina a Liptovského Mikuláša 
 18.30 hod.  - Ukončenie podujatia ATC Račkova dolina, posedenie pri táboráku 

Na prelome prázdninových mesiacov 
mesto začalo s viacerými investičnými ak-
ciami. „Rozhodli sme sa skultúrniť centrál-
nu časť Palúdzky okolo evanjelického kos-
tola na Námestí SNP,“ konštatoval primátor 
Ján Blcháč. V priestore pri kostole pribudnú 
parkovacie miesta, nový bude aj chodník 
v  napojení na Okružnú ulicu. Pred kosto-
lom vznikne spevnená plocha s dlažobnou 
krytinou. Nový asfaltový povrch dostanú 
aj ulice, ktoré priliehajú k námestiu. Práce 
potrvajú približne dva mesiace. Stavebné 
práce začali aj na vybudovaní novej ulice 
od Pišútovej smerom k obchodnému cen-
tru na Námestí mieru. „Ide o novú obslužnú 

komunikáciu, ktorú budú využívať na záso-
bovanie zadných traktov prevádzok na se-
vernej strane Námestia osloboditeľov,“ pri-
blížila Eva Medvecká z mikulášskej radnice. 
Súčasťou stavby bude aj vyznačenie pruhu 
pre cyklistov v rámci budúcej siete vnútro-
mestských cyklotrás a vybudovanie chod-
níka. Vybudovanie odbočky z  Pišútovej je 
dôležité aj z  toho hľadiska, že prevádzky 
nebudú zásobované z pešej zóny, ktorá je 
prioritne určená chodcom a cyklistom. Prá-
ce potrvajú tri mesiace. Verejnoprospešné 
služby začali aj s opravou chodníka v okolí 
Základnej školy Okoličianska. „Pracuje-
me aj na úprave frekventovanej križovat-

ky Revolučná  – Štefánikova, kde zvýšime 
bezpečnosť pre chodcov. Upravíme stre-
dový ostrovček, pribudnú nové priechody 
a napojenie na ďalšiu etapu cyklopešieho 
chodníka. Ide zároveň o  miesto, kde sa 
budú začínať vnútromestské cyklotrasy,“ 
podotkol Gabriel Lengyel z  radnice. Pre 
verejnosť už slúži aj prístrešok na bicykle, 
ktorý je inštalovaný pri vstupe do mest-
ského úradu. Radnica naň získala financie 
z  grantu. Vymenovanie investičných akcií 
uzavrieme úpravou podbrezinských vnút-
roblkov na Žiarskej a Gaštanovej.

 -js-
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mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Evergreeny rozpálili 
chladnú letnú noc

Úspešne sme hostili
celoštátny festival múzeí

Nablýskané staré autá pred vstupom do 
mestského múzea, staré šlágre v  maj-
strovskom podaní kapely Slovak Tango, 
roztancovaná múzejná záhrada a nobles-
né dobové odevy oživili v  piatok 14. júla 
tradíciu vychýrených tanečných zábav 
z  čias prvej republiky. „Po vydarených 
predchádzajúcich dvoch ročníkoch sme 
tohtoročnú Retrotančiareň vyšperkovali 
angažovaním hudobníkov, ktorí sa naplno 
venujú retrožánru a sú v ňom slovenskou 
špičkou. Vďační návštevníci sa dosýta vy-
tancovali pri skladbách nášho rodáka Du-
šana Pálku a ďalších slávnych slovenských 
skladateľov, Gejzu Dusíka či Pavla Braxa-
torisa. Pomerne chladný letný večer sa 
rýchlo zmenil na horúcu swingovú noc,“ 
zhodnotila duša originálneho podujatia 
Katarína Verešová.

Metropola Liptova sa najnovšie zaradila 
medzi mestá, kde turistickí návštevníci, ale 
i  miestni obyvatelia majú možnosť zahrať 
si v lete na klavíri priamo na ulici. „Ochotná 
darkyňa nám nezištne venovala na tento 
účel jej vlastné pianino. Najskôr sme ho 
zverili do rúk majstrovi ladičovi, ktorý sa 
mu venoval takmer desať hodín. Keď sa 
dozvedel, čo zamýšľame, síce upozornil, že 
vonkajšie podmienky takémuto hudobné-
mu nástroju určite neprospejú, ale zároveň 
kvitoval, že to bude skvelá propagácia hud-
by a klavírneho umenia. Naladené pianino 
sme umiestnili pod arkády prvého stoličné-
ho domu a ihneď vzbudilo pozornosť oko-
loidúcich. Od rána až do podvečera skúšajú 
na ňom hrať malí i veľkí, úplní začiatočníci, 
ale aj zdatní klaviristi. Občas si musia svo-
ju príležitosť vystáť v  rade. Elektrizujúci 
zážitok predviedol talentovaný konzer-
vatorista. Vykúzlil zopár ladných tónov 
a vzápätí sa okolo neho zbehlo množstvo 
obdivovateľov. Z okolitých obchodov vyšli 
na námestie nielen zákazníci, ale dokonca 
aj predavači a  mladého virtuóza odmenili 
zaslúženým búrlivým potleskom. Aby bolo 
jasné, o čo ide, ozdobili sme pianino sloga-
nom Zahrajte si, som tu pre Vás. Veríme, že 
okoloidúci sa budú k nemu správať čo naj-
šetrnejšie, aby prinášal čo najdlhšie radosť 
z hodnotného pouličného muzicírovania,“ 
pozval všetkých záujemcov riaditeľ mest-
ského Múzea Janka Kráľa.

 -mjk-
 Foto: Ján Svidran

Priestranstvo pred Župným domom patri-
lo v pondelok 26. júna 14. ročníku Festivalu 
múzeí Slovenska. Do nášho mesta zavítali 
takmer dve stovky múzejníkov zo štyroch 
desiatok múzeí z  celého Slovenska. „Keď 
sme pred rokom prevzali organizátorskú 
štafetu, dostali sme odvážny nápad pri-
blížiť toto tradičné stavovské stretnutie 
slovenských múzejníkov aj širokej verej-
nosti. Popri odborných prednáškach, se-
minároch a vzájomnej výmene skúseností 
sme tak zúčastneným múzeám ponúkli 
originálnu možnosť prezentovať sa priamo 
na námestí,“ skonštatovala Eva Greschová 
zo Slovenského múzea ochrany prírody 
a jaskyniarstva. Primátor Ján Blcháč pripo-
menul, že toto výnimočné podujatie bolo 
ďalším potvrdením toho, že Liptovský Mi-
kuláš sa môže právom hrdiť titulom Mesto 
múzeí a galérií.

Zlatým klincom júlových piatkových pod-
večerov na námestí pred mestským mú-
zeom pod názvom Nechaj sa zlapať! bol 
talentovaný speváčik Samko Zich (na foto 
druhý sprava). Pomedzi naživo zanôtené 
slohy muzikálového hitu Zbohom buď, 
lipová lyžka zatancoval aj poriadny odze-
mok. -red-

Každú stredu je v záhrade mestského 
Múzea Janka Kráľa pre vás pripravené 
premietanie filmov. Aj počas augusta sa 
premietanie domácej i zahraničnej pro-
dukcie začína vždy o 21:30.
  -red-
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SPRAVODAJSTVO

Až do konca septembra potrvá výstava ľu-
dového rezbára Ivana Líšku v Dome Matice 
slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Má ná-
zov Liptovská stolica v erboch a pripravili 
ju mesto Liptovský Mikuláš, Dom Matice 
slovenskej a Múzeum Janka Kráľa.

Autor, rodák z Ploštína, technikou dre-
vorezby vytvoril erby liptovských obcí a 
mesta Liptovský Mikuláš. Vystavené sú tri 

verzie erbu mesta, tak, ako sa postupne vy-
víjali a používali. Okrem drevorezieb erbov 
Ivan Líška vytvoril aj množstvo portrétov 
osobností Liptova a Slovenska (Martin Rá-
zus, Janko Kráľ, Aurel Stodola, Alojz Štróbl, 
M. R. Štefánik). Ako materiál používa lipové 
drevo a niekedy aj topoľ. „Drevo je sym-
bolom svedectva podoby zeme a histórie 
ľudstva“, uviedol autor.

Ivan Líška okrem Slovenska vystavoval aj 
v Petrohrade, s jeho drevorezbami sa mož-
no stretnúť aj v Kanade, USA, Bahrajne a v 
Spojených arabských emirátoch. V každom 
jeho diele sa nachádza umelecké posol-
stvo – cesta k slobode, pokore, k duchov-
nému svetu, ale aj k sile ľudského génia.

 -red-

Liptovská stolica v erboch

Vatrou si 
pripomenuli 
štvrťstoročie 
deklarácie 
o zvrchovanosti

Na Háji sa v  piatok 14. júla rozhorela 
vatra zvrchovanosti. Ako už názov napo-
vedá, ľudia sa na výšine zišli, aby si pripo-
menuli štvrťstoročie prijatia Deklarácie 
Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti 
Slovenskej republiky. Viceprimátor Rudolf 

Urbanovič v príhovore priblížil dejinný 
postup Slovákov k samostatnosti. V rám-
ci programu vystúpil spevokol Senior a 
Folklórna skupina Poludnica zo Závažnej 
Poruby.

 -red-
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ŠPORT

Futbalový štadión TJ Sokol Beňadiková 
patril prvú júlovú sobotu turnaju „O pohár 
Liptovskej stolice“. V meste si pripomíname 
viacerými podujatiami 340. výročie, odke-
dy sa Liptovský Mikuláš stal sídlom Liptov-
skej stolice. „Do programu osláv sme sa 
rozhodli prispieť športom, tak sme zorga-
nizovali futbalový turnaj. Milo nás prekva-
pila účasť, v Beňadikovej sme privítali 10 tí-
mov,“ informoval Marek Nemec, predseda 
TJ Sokol Beňadiková a hlavný organizátor 
turnaja.

Hralo sa v dvoch skupinách, na ihrisku 
bolo 5 hráčov a brankár. Na malé brány 
hrali zápasy, ktoré trvali dvakrát 10 minút. 
Vo finále vyhral tím „SNS“, keď Podbreziny 
zdolal až na penalty. V riadnom hracom 

čase sa zápas skončil remízou 1:1. V zápase 
o tretie miesto domáci dorastenci TJ Sokol 
Beňadiková zdolali Maticu po výsledku 3:2.

Pohár pre víťazom odovzdával hlavný or-
ganizátor Marek Nemec, starosta Beňadi-
kovej Ján Martinovič a viceprimátor Liptov-
ského Mikuláša Rudolf Urbanovič. „Teší ma, 
že sa podarilo spojiť významnú historickú 
udalosť, ktorú si v Liptovskom Mikuláši po-
čas celého roka pripomíname, so športom. 
Je výborné, že takýto turnaj pritiahne po-
zornosť až desiatich celkov. Zaujímavosťou 
bol určite štart ženského tímu MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš. Čo som videl, tak baby 
chalanov vôbec nešetrili,“ povedal s úsme-
vom Rudolf Urbanovič.

 -red-

Medzi najúspešnejšie oddiely na majstrov-
stvách Slovenska v atletike mladších žiakov 
a  žiačok v  Trenčíne patrilo naše Centrum 
voľného času s dvoma zlatými medailami.

Najrýchlejšou mladšou žiačkou na 60 
metrov na Slovensku je Petra Krotáková, 
potvrdila to víťazstvom v behu na 60 met-
rov časom 8,17 sekundy. Zlato z  Trenčína 
priniesla aj všestranná Vesna Hynková, 
ktorá s  prehľadom dominovala a  zvíťazila 
v disciplíne vrh guľou a v skoku do diaľky 
skončila na 4. mieste.

Úspešnú atletickú sezónu na dráhe pre 
mikulášsku atletiku zavŕšili juniorky - Ro-
mana Králiková, ktorá na juniorských maj-
strovstvách Slovenska v Bratislave skončila 
v behu na 100 metrov prekážok na 3. mies-
te a Lenka Králiková 4. miestom v hode kla-
divom.

 -red-

Úspešné mladšie žiačky: Petra Krotáková a Romana Králiková

Súťažili O pohár Liptovskej stolice
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Tradičný, každoročný celoslovenský turnaj 
hokejových fanklubov v hokejbale, sa tento 
rok počas prvého prázdninového víkendu 
7. – 9. júla uskutočnil v neďalekom Poprade. 
Napísal už svoju dvanástu kapitolu. Minulý 
rok sa konal turnaj práve u  nás v  Liptov-
skom Mikuláši na zimnom štadióne.

Partizáni sa stretli v  základnej skupine 
s  fanklubmi zo Žiliny, zo Skalice, z  Barde-
jova a  z  Košíc. V  úvodnom zápase podali 
dobrý bojovný výkon a  získali v  zápase 
prvý bod za remízu 2:2. Súper zo Žiliny 
vyrovnal až v  poslednej minúte riadnej 
hracej doby a  našim chlapcom sa bod za 
remízu málil. Úspešný štart dával nádej na 
dobré vystúpenie v  turnaji. Druhý zápas 
so Skalicou, ktorým sa uzavrel prvý hrací 
deň, však našim hráčom nevyšiel podľa 
predstáv. Nedokázal, aj napriek viacerým 
dobrým šanciam, prekonať vynikajúceho 
brankára Skaličanov. Naopak, až trikrát sa 
museli skloniť pred umením súpera a v zá-
pase prehrali 0:3. Druhý hrací deň priniesol 
pre našich chlapcov viac radosti. V zápase 
s  Bardejovom nenechali nič na náhodu 
a  dokázali napnúť sieť súpera päťkrát, do 
vlastnej siete neinkasovali a zápas dotiahli 
do úspešného konca v pomere 5:0.

V  poslednom zápase skupiny ich čakal 
súper z  východu HC Košice. Zápas bol po 

celú dobu vyrovnaný. Nášmu tímu sa ale 
predsa len podarilo dostať do vedenia, 
keď Paprčka tvrdou strelou z ľavého kruhu 
prekonal brankára východniarov. Bohužiaľ, 
približne v  polovici druhej časti sa Oce-
liarom podarilo vyrovnať. Naši chlapci sa 
v závere stretnutia pokúsili aj o power play, 
hre bez brankára, nakoľko iba víťazstvo by 
im prisúdilo iného súpera vo štvrťfinále 
ako domáci Poprad, ktorý bol pasovaný za 
hlavného kandidáta na majstrovskú trofej. 
Gól Liptáci nepridali aj napriek tlaku na sú-
perovu bránku, a tak sa rozišli s Košičanmi 
remízou 1:1. V skupine obsadili štvrtú prieč-
ku so ziskom štyroch bodov za jedno víťaz-
stvo, dve remízy a jednu prehru.

Nedeľný program pripravil pre divákov 
súboje o  všetko. Začala sa vyraďovacia 
časť turnaja štvrťfinálovými stretnutiami. 
Mikulášania sa predstavili proti domácim 
hráčom Popradu. Ako sme spomínali, do-
máce mužstvo bolo v danom zápase vyso-
ký favorit, čo sa nakoniec prejavilo aj pria-
mo v zápase. Naši chlapci aj napriek veľkej 
snahe nedokázali konkurovať súperovi 
a  prehrali nešťastne 0:6. Svoje vystúpenie 
skončili medzi ôsmimi najlepšími tímami 
na turnaji. Cieľ, ktorý si stanovili pred od-
chodom do Popradu splnili, každý však 
dúfal, že by si mohli zahrať aj o  medaily. 

Bohužiaľ, tento rok mali v podobe mužstva 
z Popradu obrovskú prekážku.

Tomáš Šury, predseda Fanklubu Partizá-
ni LM: „Som rád, že sme sa opäť stretli dob-
rá partia a vcelku úspešne sme reprezento-
vali Liptovský Mikuláš na turnaji. Cieľ, ktorý 
sme si dali pred turnajom, sme postupom 
do štvrťfinále splnili. Škoda toho, že sme 
dostali asi najťažšieho možného súpera 
v  podobe domácich hráčov. Snažili sme 
sa, súper bol ale objektívne lepší. Tešíme 
sa už teraz na ďalší ročník, po organizač-
nej stránke to chalani z Popradu zvládli na 
jednotku. Teraz sa už sústredíme na novú 
hokejovú sezónu.“
Cesta Partizánov turnajom HBTF 2017:
Základná skupina

L. Mikuláš – Žilina 2:2, góly Partizánov – 
Šimček, Slivka; L. Mikuláš  – Skalica 0:3; L. 
Mikuláš  – Bardejov 5:0, Pastva 3, Paprčka, 
Slivka; L. Mikuláš – Košice 1:1, Paprčka.
Štvrťfinále

L. Mikuláš – Poprad 0:6
Najlepší hráči Partizánov na turnaji – Jo-

zef Šoltýs, Jaroslav Repček, Patrik Rybársky. 
Turnaj ovládli hráči Spišskej Novej Vsi, pred 
Nitrou, Martinom, Popradom, Košicami, 
Žilinou, Skalicou, Mikulášom, Piešťanmi 
a Bardejovom.

 -red-

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
A MUŽSTVA MHK 32
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:

4. augusta 2017 
o 17.00 hod. 
Súper: Saryarka Karaganda 
Miesto: Zimný štadión Ružomberok

24. augusta 2017 
o 17.00 hod. 
Súper: HC Košice 
Miesto:  Zimný štadión Lipt. Mikuláš

Ostatné prípravné zápasy odohrajú 
hokejisti na ľade súperov. -red-

Fanklub Partizáni Liptovský Mikuláš bol opäť na hokejbalovom turnaji

Jedna z júlových etáp cyklistických pre-
tekov Euroregión Tatry Tour mala štart a 
cieľ na mikulášskom Námestí oslobodite-
ľov. Pretekalo 70 cyklistov z Poľska a Slo-

venska, etapa mala 39 kilometrov. Cyklisti 
súťažili na trase okolo Liptovskej Mary, 
dokonca prešli aj po priehradnom múre.
 -red-
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom 
oddelenia životného prostredia a  poľ-
nohospodárstva upozorňuje vlastníkov, 
správcov alebo užívateľov pozemkov na 
povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona. Ide 
o  odstraňovanie inváznych druhov rastlín 
zo svojho pozemku a  starostlivosť o  po-
zemky v takej miere, aby sa zamedzilo ich 
opätovnému šíreniu.

Invázne druhy rastlín je  potrebné od-
straňovať hneď v  počiatočnom štádiu ich 
výskytu, keď je ich odstraňovanie najefek-
tívnejšie. Za nesplnenie vyššie uvedených 
povinností môže inštitúcia ochrany prírody 
uložiť fyzickej osobe pokutu do 3 319 eur, 
podnikateľovi alebo právnickej osobe do 
9 958 eur. Vyhláška ministerstva životného 
prostredia určuje tieto druhy inváznych 
rastlín: ambrózia palinolistá, glejovka ame-
rická, pohánkovec (krídlatka), boľševník 
obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ ka-
nadská, zlatobyľ obrovská.

Invázne dreviny sú:
 pajaseň žliazkatý a javorovec jaseňolistý 

(jedince samčieho pohlavia nevytvárajú-
ce plody možno ponechať v  zastavanom 
území obce), beztvarec krovitý, kustovni-

ca cudzia. Podrobnejšie podmienky týka-
júce sa spôsobov odstraňovania a  výni-
miek sú uvedené v  prílohe č. 2a vyhlášky 
č. 24/2003 Z. z. -red-

Zlatobyľ kanadská

Glejovka americká

Netýkavka žliazkatá

Ambrózia palinolistáBoľševník obrovský

Odstráňte invázne 
rastliny zo svojho 
pozemku! 
Pokuty sú vysoké.

INZERCIA

I/2
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Netýkavka žliazkatá
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OZNAMY

MOSTY
HIDAK
GESHARIM
PHURTA
BRIDGES

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ABBY ART, MOSTY-GESHARIM o. z. 
a MOSTY n. f. v spolupráci s ROzHLASOM A TELEVízIOU SLOVEnSKA

autor projektu: 
Ladislav Snopko

produkcia: 
Jana Vachová

VSTUP VOĽNÝ

2017

Synagóga Liptovský Mikuláš

9.8.2017
streda

o 19:30

26. vyrocie

ˆ

`

Korben Dallas (SK)

Bacsó Kristóf (H)  
Adam Baldych (PL)

David Koller (Cz)
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LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠMIKULÁŠ
Spoznajte mesto so sprievodcom

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
in 7 di� erent ways ...
Discover the town with a guide

Vydal: ICM LM, Mesto Liptovský Mikuláš, OOCR REGION LIPTOV, 2017. Fotografie: archív ICM. Dizajn: © Štúdio HARMONY, s.r.o. Banská Bystrica, www.studioharmony.sk. 

www.mikulas.travel 
www.mikulas.sk

p Námestie mieru 1
t 044/16 186, 552 24 18
@ info@mikulas.sk

Spoznajte mesto so sprievodcomSpoznajte mesto so sprievodcom
7 x inak

❶ Tour of Jánošík | ❷ TOP 11 places in the historical centre of Liptov-
ský Mikuláš | ❸ Landmarks of the history of Liptovský Mikuláš 
❹ Mikuláš´s Jews | ❺ Traditions of Liptovský Mikuláš | ❻ Artists of 
Liptovský Mikuláš | ❼ The � rsts of tourism in Liptovský Mikuláš

Except free tours, tourist guide services can be booked for any day and time in the Information 
centre of the town: for max. 14 people 35 €/ hour, over 14 people 2.50 €/person/hour.

Mimo bezplatných prehliadok si možno služby sprievodcu 
objednať v Informačnom centre mesta: v slovenskom jazyku skupina 
do 14 osôb 28 €/hodina, nad 14 osôb 2 €/osoba/hodina. V cudzom jazyku 
skupina do 14 osôb 35 €/hodina, nad 14 osôb 2,50 €/osoba/hodina.

11 NAJ 
historického centra 
Liptovského Mikuláša

Míľniky mikulášskej histórie

Mikulášski
židia

Mikulášske
tradície

Jánošíkova 
cesta židia tradície❹

Mikulášski
umelci

11 NAJ❷

Jánošíkova 
cesta

❶

historického centra 
Liptovského Mikuláša

❸

Prvenstvá
mikulášskeho  turizmu

❻

❼

Mikulášske
tradície

❺
JÚL - AUGUST 2017: bezplatné sprievodcovské služby každý piatok o 16.00 pred INFORMAČNÝM CENTROM

July - August 2017: 
free guide services in English 

language every Friday at 16:00 in front 
of the INFORMATION CENTRE

7. 7. 2017

14. 7. a 4. 8. 2017

21. 7. 2017

28. 7. 2017

11. 8. 2017

18. 8. 2017

25. 8. 2017

© Štúdio HARMONY, s.r.o. Banská Bystrica, www.studioharmony.sk. 

Projekt je realizovaný s � nančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Sakrálne pamiatky
Liptovského Mikuláša 
s audiosprievodcom

Projekt je realizovaný s � nančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Vydal: ICM LM, Mesto Liptovský Mikuláš, 
OOCR REGION LIPTOV, 2017. Dizajn a ilustrácie: © Štúdio HARMONY, s.r.o. Banská Bystrica, www.studioharmony.sk. Fotogra� e: archív ICM.

Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš 

t  +421/44/16 186, +421/44/552 24 18
h  Po-Pi: 9.00-18.00,  So-Ne: 9.00-17.00 www.mikulas.travel,   www.mikulas.sk

v historickom centre
in the historical centre

w historycznym centrum

Mikulášska synagóga
Navštívte jednu z najväčších 
a najštýlovejších synagóg!
15. jún - 14. september 2017: 
denne 10.00-18.00
Vstupné 2 €/dospelý, 1 €/dieťa

The synagogue 
of  Liptovský Mikuláš
Visit one of the biggest and most stylish 
synagogues in Slovakia

Open from 15/6 to 14/9: daily 10.00-18.00
Admission 2 €/adult, 1 € children

Kostol sv. Mikuláša
Objavte skvosty najstaršej 

stavebnej pamiatky mesta!
Sprístupnený pre verejnosť: 

v mesiacoch júl - august 2017: 
Po-Pi 10.00-12.00, 13.00-17.00

Vstupné 0,50 €, deti do 12 r. bezplatne

Church of St. Nicholas
Discover the treasures of the town’s 

oldest architectural monument
Opened to the public in July - August:

Mo-Fri 10.00-12.00, 13.00-17.00
Admission 0.50 €/person, children 

under the age of 12 are free of charge

Mikulášska synagóga

Sacral monuments of Liptovský Mikuláš  WITH ENGLISH   

AND POLISH     AUDIOGUIDE  Júl / July – August 2017

               
               

        (synagogue till 14th September 2017)

AUDIOSPRIEVODCU 
v Kostole sv. Mikuláša 

a Mikulášskej synagóge
nájdete v aplikácii Liptovský Mikuláš
www.mikulas.sk/turisticka-aplikacia

AUDIOPRZEWODNIK
po Kościele św. Mikołaja

i po synagodze można pobrać 
w aplikacji  Liptowski Mikulasz

www.mikulas.sk/pl/turystyczna-aplikacja

AUDIO GUIDE around
     the Church of St. Nicholas

and synagogue available 
in the mobile app Liptovský Mikuláš

www.mikulas.sk/en/tourist-mobile-app
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Dar najkrajší
život dáva do kočiara...   

V mesiaci jún 2017 
sa v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Timea TEREKOVÁ, Tomáš CHOMO, Ale-
xandra RATULOVSKÁ, Barbora KRAMÁRI-
KOVÁ, Matej BLAŽEK, Dominika ZELENÁ, 
Adam BOTEV. Jasmína BALÁŽOVÁ, Libor 
BEŤKO, Nela BUBNIAKOVÁ, Maxim BUR-
GEL, Slavomír MIKULÁŠ, Tobias JENDRUŠ, 
Alex PAČAN, Nikola GONDOVÁ, Sabína 
BALÁŽOVÁ, Zuzana POULÍKOVÁ, Denis 
PUŠKA, Lukas STANKOVIANSKY, Veronika 
VELKOVOVÁ, Ondrej KOVÁČIK, Gejza BUČ-
KO, Tereza FILIPKOVÁ.

Jeden pre druhého nech ste vždy 
oporou, nech vaše prstienky 
nie sú len ozdobou...

Manželstvo uzavreli:

  Martin KRAJČI – Zuzana NIŇAJOVÁ, Sla-
vomír HESTERIAK – Ing. Iveta JANOVCO-
VÁ, Ján ČECH – Karolína ŠUCOVÁ, Ing. 
Miroslav BERNÍK – Katarína BALÁŽIKOVÁ, 
David ŠKOLA – Iveta MATÚŠOVÁ, Lukáš 
ZÁBORSKÝ – Viktória ŠEVCOVÁ, JUDr. 
Ľubomír FLIEGA – Zuzana FARKAŠOVÁ, 
Michal JANEK – Dominika HARAKAĽOVÁ, 
Igor RÚFUS – Zuzana FROLOVÁ, Zoltán 
SZEKERES – Mgr. Dagmar SUMMEROVÁ, 
Mgr. Ján ČERVEŇ – Daniela MAJKOVÁ, 
Ing. arch. Marek OPAVSKÝ – Mgr. Andrea 
KRAMPLOVÁ, Pavel BARTKO – Sabína 
SADLOŇOVÁ, Marian MEDZIHRADSKÝ – 
Lenka KYSEĽOVÁ, Ivan VYPARINA – Lucia 
SIROTOVÁ, Tomáš BARTKO – Martina TUR-
ČIAKOVÁ, Luboš REICHL – Mária SABOLO-
VÁ, Peter TRCKA – Veronika SAMEKOVÁ, 
Pavel ŠKVAREK – Miroslava ĎURICOVÁ, 
Ivan DZUREK – Jana HLINIČANOVÁ, Da-
niel NEVIZÁNSKY – Sandra PALUKOVÁ, 
Ján BALÁŽ – DIANA NOVÁKOVÁ, Michal 
BODÍK – Vladimíra LIPTÁKOVÁ, Jozef ZA-
JAC – Zuzana FIDEKOVÁ, Jaroslav KUBOŠI 
– Marta SEDLÁKOVÁ, Dušan MESÁROŠ – 
Jana SLOBODOVÁ.

Dych, slovko krátke, nenápadné... 
bez neho však končí život

Opustili nás:

  Slavomír BÖHMER 70 r., Dušan ŠTRIC 73 
r., Anna JUNGMANNOVÁ 88 r., Vladimír 
NEMEC 77 r., Klára ZVADOVÁ 82 r., Magda-
léna ZAŤKOVÁ 59 r., Ján ORAVEC 86 r., Žel-
míra JANČUŠOVÁ 86 r., Ing. Milan ULIČNÝ 
84 r., Ján MICHALOVIČ 88 r., Dušan KRAJČÍ 
71 r., Pavol NAHÁLKA 59 r., Štefan ČONKA 
73 r., Matilda KAŠTANOVÁ 80 r., František 
MLYNČEK 81 r., Rudolf  PONGRÁC 67 r., 
Irena JESENSKÁ 84 r., Mgr. Marianna JAN-
ČUŠOVÁ 40 r., Elena STAROŇOVÁ 88 r., Pa-
vol SALIŠ 89 r., Mária FRNIAKOVÁ 98 r., La-
dislav KRČULA 74 r., Emília GONDOVÁ 84 r., 
Ladislav BALÁŽ 69 r., Ján PREFEKTUŠ 73 r.

Občiansky servis 
JÚN 2017

SERVIS

Nájdete nás na facebooku
 facebook.com/MestoLM

Nájdete nás aj na Twitteri  twitter.com/MestoLMikulas
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SKÚŠKA SIRÉN
11. 8. 2017 o 12.00 hodine bude  
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Distribúcia, a. s. Žilina:
všetky odstávky elektriny, ktoré SSE Distribúcia plánuje v auguste, sú zverejnené na webo-
vej stránke mesta v rubrike Úradná tabuľa.

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin 
Dátum Materské školy v prevádzke Varí jedáleň

31. 7. – 4. 8. 2017 MŠ Čs. brigády, MŠ Kláštorná MŠ Čs. brigády (5 dní)

7. 8. – 11. 8. 2017 MŠ Čs. brigády, MŠ Kláštorná MŠ Čs. brigády (5 dní)

14. 8. – 18. 8. 2017 MŠ Vranovská, ZŠ a MŠ Okoličianska, MŠ Palúčanská MŠ Vranovská (5 dní)

21. 8. – 25. 8. 2017 MŠ Vranovská, ZŠ a MŠ Okoličianska, MŠ Palúčanská MŠ Vranovská (5 dní)

30. 8. –  2. 9. 2017 MŠ Vranovská MŠ Vranovská (3 dni)

KALENDÁR
PODUJATÍAUGUST 2017

Podujatia a výstavy múzeí, galérií a organizácií, ktoré sa konajú v Liptovskom Mikuláši v mesiaci júl 
a  program kín na aktuálny mesiac môžete nájsť v  centrálnom kalendári podujatí na webe mesta 
www.mikulas.sk/kalendar-podujati. www.mikulas.sk
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www.hurricanefactory.com
Sezónna zľava na základe dobrých vztahov s mestom Liptovský Mikuláš,
ktoré aj týmto spôsobom podporuje turizmus vo svojom okolí.
A season discount based on good relations with the town
of Liptovský Mikuláš, which supports tourism in its area.

DIEŤA DO 12 ROKOV
FOR CHILDREN UNDER 12 YEARS

45 €

DOSPELÝ
ADULT 

http://www.mikulas.sk/sk/_clanok.php?clanok=2159
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OZNAMY

hlavné pódium Námestie osloboditeľov

moderuje Veľmajster Jerry 

20.30 - Freeze dance group
21.30 - Jamadan - bubnová show
23.00 - Chiki Liki Tu-a
20.30 - 01.00  pablic dj

LIBERTY CAFFE
Latino night - DJ Steve

Big garden party - live music & Dj 

LIVE CAFFÉ
DJ SHYPO - /funky house, deep house/

AURELICA COFFEE
Strunkovanie v uličke

Q WINE
Live show saxo beats - DJ Matthias Sai

CREPITO

Retro Reštart night

Crepito street night

FUNK & FUN

Silent night

SPIJANKOVO

ALTO Sushi

CENTRAL PERK
Perk music night - 
vystúpenie kapiel  a DJ

REŠTAURÁCIA ROTUNDA
Live music s kapelou NOVA

ZAPOJENÉ PODNIKY:

VINOTÉKA 

SODA CLUB Restaurant
Art Septet Nicolaus

BARBADOS Cocktail & Caffe

KOLOTOČOVO

VELVET BAR
Garden beer summer night - Archeonic, Eufory

SHOT Cafe & Bar

DIERA DO SVETA

RESTART BURGER

RIDERS CLUB

Alto sushi house night by Martin Cehelský

Vinotéka night

Latino night
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Tradičné liptovské jedlá a nápoje ochutnáte v týchto prevádzkach:

02.08.  16:00 Hudobná streda - Ľudová hudba Sláčik     Námestie osloboditeľov
02.08.     17:00     Holokaust - Poraimos               Synagóga  
                                   Galaprogram spojený s emotívnou hudbou. 
02.08.  21:30 Letné kino - Učiteľka                                 Záhrada Múzea Janka Kráľa 
  Dráma, Slovensko/Česko, 2016, 102 min.
03.08.  19:30 Open stage         Námestie osloboditeľov
  Priestor pre začínajúcich umelcov nielen z Liptovského Mikuláša.   
04.08.   16:00         11 naj historického centra Liptovského Mikuláša   pred Informačným centrom   
  - prehliadka mesta so sprievodcom 
  Spoznajte najväčšie turistické atraktivity s bohatou históriou i súčasnosťou, 
                                        osobnosti či umelecké diela.
04.08.  19:15  Nechaj sa zlapať                   Námestie osloboditeľov
  Scénka zachytávajúca moment zlapania, mučenia a vypočúvania  
  legendárneho zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka. 
04.08.  20:30 Street music night       Námestie osloboditeľov
  Freeze, Jamadan, Chiki-liki-tua a bohatý program v podnikoch v pešej zóne. 
05.08.  20:00 Tanečný víkend - Dancemánia       Námestie osloboditeľov
06.08.  19:00 Tanečný víkend        Námestie osloboditeľov
  ŠKOLA TANCA - street dance pod vedením FREEZE dance Group a tanečný battle. 
09.08.  16:00 Hudobná streda - Maj DUR     Námestie osloboditeľov
  Mladí pesničkári z Liptovského Mikuláša.
09.08.     19:30 Koncert Mosty Gesharim              Synagóga 
  Tradičné podujatie, ktoré spája rôzne náboženstvá, kultúry a myšlienky. 
09.08.   21:30  Letné kino - Aj dvaja sú rodina                Záhrada Múzea Janka Kráľa 
  Komédia, Francúzsko / Veľká Británia, 2016, 118 min.
10.08.  19:30 Open stage        Námestie osloboditeľov
  Terezka Martiniaková, pop-operné árie. 
11.08.     16:00   Mikulášske tradície               pred Informačným centrom  
  - prehliadka mesta so sprievodcom
  Rozprávanie nielen o slávnej bryndzi, syroch, bylinných likéroch 
  či prvotriednych kožiach.
11.08.  19:15  Mikuláš vás baví                   Námestie osloboditeľov
  Zaži letný večer s Mikulášom.
11.08.  19:30 Revival víkend        Námestie osloboditeľov
  U2 revival, 1st Slovak Pink Floyd Revival
12.08.     13:00   Ondrašovská  fazuľa     Okolie kultúrneho domu v Liptovskej Ondrašovej 
  Akcia spojená so súťažou v jedení fazuľovice.
12.08.  19:30 Revival víkend        Námestie osloboditeľov
                   René Lacko - Jimi Hendrix tribute 
13.08.   Revival víkend       Námestie osloboditeľov
  19:30     Green day tribute 
  21:00     ORAVIA - Deep Purple tribute 
16.08.  16:00 Hudobná streda - Jazzovanie pri fontáne     Námestie osloboditeľov
16.08.  21:30 Letné kino - Únos               Záhrada Múzea Janka Kráľa
  Dráma, Slovensko, 2017, 102 min.
17.08.  19:30 Open stage       Námestie osloboditeľov
  Priestor pre začínajúcich umelcov nielen z Liptovského Mikuláša.
18.08.     16:00     Mikulášski umelci                     pred Informačným centrom
     - prehliadka mesta so sprievodcom
  Život a dielo velikánov umenia, ktoré presiahlo hranice Slovenska. 
18.08.   19:15  SLÁVNA STOLICA LIPTOVSKÁ      Námestie osloboditeľov
  Matičná divadelná ochotnícka scéna priblíži, ako sa Ľupčania s Mikulášanmi 
  o sídlo slávnej Liptovskej stolice preťahovali.

18.08.   19:30 Veronika Rabada s kapelou         Námestie osloboditeľov
  Miss  Liptov - predstavenie �nalistiek.     
19.08.      06:00   Národný výstup na Kriváň            Vysoké Tatry - Kriváň
    Výstup je venovaný J. M. Hurbanovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.
19.08.  od 10:00  Šikovný trh - Obývačka pod stromami                Rohonciho záhrada 
  Trh šikovných rúk, tvorivosti, šikovnosti, domácej výroby, tvorivých dielní pre  
  malých i veľkých s pop up reštauráciou a kaviarničkou, pestrý program.
19.08.   19:30 Natalie & Martin Bies        Námestie osloboditeľov
   Gitarové �amengo a soulová speváčka.
20.08.   19:30 Katka Koščová, M. Geišberg , D. Špiner        Námestie osloboditeľov
23.08.   16:00 Hudobná streda - Agazaga          Námestie osloboditeľov
23.08.   21:30 Letné kino - Warrior     Záhrada Múzea Janka Kráľa
  Dráma USA, 2011, 140 min.
24.08.   19:30 Open stage        Námestie osloboditeľov
  Priestor pre začínajúcich umelcov nielen z Liptovského Mikuláša.
24.08.   09:00 Oldtimer Rallye Tatry         Námestie osloboditeľov 
  Výstava a štart historických vozidiel.                          
24.08.      10:00    Športový deň zdravotne postihnutých                           Areál Hotela Lodenica 
                   V príjemnom prostredí areálu Hotela Lodenica sa opäť stretnú ľudia 
                   s akýmkoľvek zdravotným postihnutím, ale i ich príbuzní, známi...
25.08.      14:00    Oslavy 73. výročia SNP      Námestie osloboditeľov, následne NKP Háj Nicovô  
  Slávnostný pietny akt. 
25.08.      16:00    Prvenstvá mikulášskeho turizmu                   pred Informačným centrom
   - prehliadka mesta so sprievodcom  
   Najväčšie atraktivity a najvýznamnejšie úspechy cestovného ruchu v minulosti  
  a súčasnosti. 
25.08.   17:00    Pozvánka na DFF pod Skalkou, Ploštín                       Námestie osloboditeľov
  Účinkuje DFS Zabavlianka, Sokal - Ukrajina.                                         
25.08.   19:15  Mikuláš vás baví                     Námestie osloboditeľov
  Zaži letný večer s Mikulášom.
25.08.  20:30 Divadelný víkend - Obvoďák      Námestie osloboditeľov
                   Obvoďák - monodráma - LUNETRDLO.
26.08.      11:00      Deň Okoličného a Stošíc           Areál Klubu seniorov v Okoličnom 
  Príďte medzi nás a spolu obnovme tradíciu kultúrnych aktivít v našej  
  mestskej časti pri výbornom „Okoličianskom guláši“.
26.08.   20:30 Divadelný víkend                           Námestie osloboditeľov 
  Comedia Poprad - Neprebudený.
27.08.   09:00 Oldtimer Rallye Tatry - konkurz elegán      Námestie osloboditeľov
27.08.     14:30     Detský folklórny festival pod Skalkou, Ploštín                   
                                   Areál pri dome Pozemkového spoločenstva - mestská časť Ploštín 
                   Účinkujú: DFS Pramienok, Ďumbier, Cindruška, o�ciálny hosť z Ukrajiny  
  Zabavlianka, Prvosienka z Banskej Bystrice a Klobučánek z Moravy.
27.08.   20:00 Divadelný víkend Umenie Ticha                        Námestie osloboditeľov 
  Večer venovaný najlepším mímom zo Slovenska a Čiech.
  V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v Dome kultúry.
30.08.   16:00 Hudobná streda        Námestie osloboditeľov
30.08.   21:30 Letné kino - Piata loď                Záhrada Múzea Janka Kráľa
  Dráma, Slovensko, 2017.
31.08.   19:30 Open stage                        Námestie osloboditeľov
  Angry Chair, gruge - rocková kapela. 
01.09.    Rozlúčka s prázdninami       Námestie osloboditeľov
   19:30 Next rout 
   21:00     Vec & Škrupo
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