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Modernizácia futbalového štadióna MFK Tatran Liptovský Mikuláš je oficiálne začatá. V polčase zápasu MFK Tatran – FC ŠTK 
1914 Šamorín, ktorý sa konal na mikulášskom trávniku, odhalili tabuľu pri príležitosti rekonštrukcie. Splnil sa tak sen nielen 
funkcionárom z klubu, ale predovšetkým hráčom a futbalovej verejnosti. (pokračovanie na strane 2).

Obnova futbalového stánku v hodnote 1,25 milióna sa začala
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„Som nadšený, že v  našom mestečku pri-
budne vynovený futbalový stánok, ktorý 
budú môcť zmysluplne využívať ďalšie 
generácie hráčov od tých najmenších až 
po A  mužstvo. Štadión bude slúžiť nielen 
druholigovým futbalistom, je zázemím aj 
pre približne pätnásť družstiev od detí po 
mládež, takže je to základňa pre masový 
futbal. Bude atraktívnejší aj pre hráčov 
menších klubov, ktorí budú mať ambície 
hrať vo vyšších súťažiach,“ priblížil primá-
tor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Financovanie rekonštrukcie 
zastrešuje s.r.o.-čka
Investorom obnovy futbalového stánku je 
spoločnosť Mestské športové zariadenia 
(MŠZ), ktorú založila mikulášska radnica 
spoločne s mestským futbalovým klubom. 
Mesto získalo dotáciu 750 tisíc eur od Slo-
venského futbalového zväzu. Bolo však po-
trebné dofinancovať túto investíciu do cel-
kovej výšky 1,25 milióna. Mesto tak založilo 
obchodnú spoločnosť Mestské športové 
zariadenia, do obchodného imania ktorej 
vložilo pozemky spod futbalového štadió-
na MFK Tatran. Dofinancovanie investície 
tak zabezpečí MFK Tatran vkladom 125 
tisíc a  zvyšných 375 tisíc bude čerpaných 
z  úveru spoločnosťou Mestské športové 
zariadenia.

„Takáto príležitosť sa už nemusí opa-
kovať a  je otázkou času, kedy by mesto 
muselo pristúpiť k  modernizácii štadióna 
výlučne z vlastných zdrojov, pretože rekon-
štrukciu už skutočne potreboval,“ priblíži 
jeden z  konateľov Mestských športových 
zariadení a súčasne poslanec mestského 
zastupiteľstva Matej Géci.

Štadión má vyše 40 rokov
„Pred 25 rokmi bola na štadióne vybudo-
vaná budova so šatňami, sociálnymi za-
riadeniami, priestory reštaurácie a  malé 
administratívne priestory. Avšak naše am-
bície boli vyššie a  v  sezóne 1996/97 sme 
postúpili do 3.ligy. Automaticky bolo tre-
ba riešiť aj zvýšenie úrovne infraštruktúry 
štadióna,“ naznačil minulosť futbalového 
stánku prezident MFK Tatran Milan Miku-
šiak, ktorý má v  pamäti aj vybudovanie 
jednoduchej betónovo-oceľovej tribúny 
na sedenie spred 20 rokov. Časom k nej pri-
budla aj sponzorská tribúna, umelý trávnik, 
vyrástlo druhé trávnaté ihrisko, nové strie-
dačky a digitálna časomiera.

Moderný stánok pre deti a mládež
V  súčasnosti štadión využíva 14  mužstiev 
so zázemím len pre štyri z nich, technické 
priestory sú poddimenzované. Kategórie 
žiakov majú svoje šatne v  unimobunkách 

bez spŕch a  toaliet.  Zmodernizovaný šta-
dión zastreší detský a mládežnícky futbal, 
bude atraktívnejší aj pre hráčov menších 
klubov, ktorí budú mať ambície hrať vo 
vyšších súťažiach.

Zhotoviteľom diela je námestovská spo-
ločnosť Akord stavby, ktorá získala zákazku 
vo verejnom obstarávaní. Práce potrvajú 
150 dní. Zhotoviteľ prevzal stavenisko 11. 
júla. V rámci projektu postavia nové šatne 
a sociálne zariadenia, ktoré budú vyhovo-
vať štandardu štadióna druhej kategórie. 
Taktiež prebudujú priestory v  súčasnom 
objekte pre delegátov a rozhodcov, vybu-
dujú antidopingovú miestnosť a ošetrovňu 
pre činovníkov stretnutia a divákov. „Bude-
me mať tiež viac priestorov pre mládežníc-
ke a  žiacke družstvá,“ podotkol prezident 
MFK Tatran Milan Mikušiak. Okrem toho 
vystavajú západnú tribúnu na sedenie pre 
924 divákov s bufetom a sociálnymi zaria-
deniami a  východnú tribúnu na sedenie 
pre 694 divákov s  bufetom a  toaletami. 
Pribudne nová pokladňa a rekonštrukcie sa 
dočká zavlažovací systém ihriska. Súčasťou 
investície bude parkovisko a spevnená od-
stavná plocha severne od areálu pre par-
kovanie divákov hostí, ktorá bude počas 
týždňa slúžiť obyvateľom Podbrezín.

Harmonogram prác prispôsobili 
zápasom
„So zhotoviteľom sme vypracovali har-
monogram prác, ktorý sme prispôsobili 
termínom domácich zápasov. Dva z  nich 
sme predbežne preložili na trávniky súpe-
ra a v ďalších sa zhotoviteľ po jednom dni 
prispôsobí, aby sme mohli odohrať zápasy 
doma. Veríme, že na budúci rok oslávime 
85. výročie založenia klubu na peknom, 
zrekonštruovanom štadióne a v druhej naj-
vyššej slovenskej súťaži,“ vyslovil želanie 
Milan Mikušiak.

Mesto ročne prispieva na mládežníc-
ky futbal a  činnosť klubu sumou približ-
ne 30  tisíc eur, na A-mužstvo ide ročne 
100  000 eur. V  minulosti radnica investo-
vala aj do umelého trávnika, osvetlenia, 
rozšírenia tribúny, teleskopického tunela, 
futbalových brán a ďalších prevádzkových 
záležitostí.

 -red-

penie vo vláde SR, kde je od marca 2016 
štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra 
SR. Aj vďaka jeho aktivite pribudlo v meste 
futbalové ihrisko s umelou trávou, v dvoch 
školách prebehla rozsiahla modernizácia 
športovísk a rekonštrukciou prešla aj lode-
nica v tunajšom areáli divokej vody.

 � Ako sa na ocenenie s odstupom času po-
zeráte? – spýtali sme Rudolfa Urbanoviča 
po niekoľkých týždňoch od vyhlásenia vý-
sledkov.

„Je to už 35 rokov, čo pôsobím vo verej-
ných funkciách. Ocenenie patrí všetkým 
ľuďom v Mikuláši, je pre mňa nielen pozi-
tívnym signálom, že moja práca je zmys-
luplná, ale najmä, že prináša Mikulášanom 
lepšie podmienky pre každodenný život. Je 

to pre mňa záväzok a výborný impulz k ďal-
šiemu napredovaniu.“

 �Možno ako tento impulz k  napredova-
niu vnímať aj rozmáhajúcu sa spoluprá-
cu medzi Slovenskom a Poľskom, v ktorej 
máte tak trochu „prsty“ aj vy?

„Ale áno (úsmev). Vláda Slovenskej re-
publiky ma menovala za predsedu sloven-
skej časti slovensko-poľskej medzivládnej 
komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Do-
volím si tvrdiť, že je to veľmi úzka a úspešná 
spolupráca. Počas rokovaní som sa zozná-
mil s  viacerými skvelými ľuďmi, ktorí ma 
obohacujú o ďalšie vedomosti a skúsenos-
ti. Verím tomu, že i naďalej budeme takto 
úspešne spolupracovať.“

 -red-

Poľské mesto Žywiec v  júni patrilo sláv-
nostnému vyhláseniu výsledkov súťaže 
Osobnosť horských zemí. Už od roku 2005 
je jej cieľom popularizovať ľudí, podnika-
teľov, mimovládne organizácie, ktorých 
činnosť a  úspechy v  horských oblastiach 
môžu byť vzorom a  inšpiráciou pre ostat-
ných a  významným spôsobom prispeli 
k rozvoju poľských, slovenských a českých 
horských oblastí.

Víťazom kategórie Malý podnikateľ hor-
ských zemí sa stal Marek Benikovský z Au-
relica coffee. Mladý podnikateľ vo veku 21 
rokov založil prvú pražiareň kávy na Lip-
tove aj príjemnú malú kaviareň. Od roku 
2015, kedy začínal sám, sa jeho malá firma 
rozrástla o  ďalšiu kaviareň a  školí zamest-
nancov konkurenčných prevádzok, aby sa 
zvyšovala úroveň kávovej kultúry na Lipto-
ve.

V  kategórii Samosprávca/Politik hor-
ských zemí získal prvenstvo viceprimátor 
Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič. 
V  jeho osobe má náš okres priame zastú-

Víťazi súťaže 
Osobnosti horských 
zemí sú aj z Liptova

Naša 
samospráva má 

už dve Osobnosti 
horských zemí. 

V roku 2014 
získal ocenenie 

aj primátor 
Ján Blcháč.

(pokračovanie zo strany 1)

Vizualizácia moderného
futbalového štadióna na Podbrezinách.

Na začiatok školského roka sa už teraz 
môžu tešiť návštevníci Základnej školy 
s  materskou školou Demänovská ulica. 
Mesto tam aktuálne vytvára 20 nových 
parkovacích miest pre rodičov a  zamest-
nancov, súčasťou stavby je aj obslužná 
komunikácia. Pribudne nové oplotenie 
a brána do areálu.

Postupne sa rozbehli aj práce na rekon-
štrukcii prístupovej cesty a  parkovacích 
miest pri bytovkách 773 a 774 na Jilemnic-
kého ulici v Starom meste.

Pracuje sa aj na komunikácii v  Iľanove. 
Investorom je Správa ciest Žilinského sa-

mosprávneho kraja, ktorá v  júli vymenila 
asfaltový koberec v celej dĺžke intravilánu 
tejto mestskej časti.

Zo skratiek budú chodníky
Verejnoprospešné služby začali aj s  vý-
stavbou chodníka, ktorý bude prepájať 
vnútroblok na Žiarskej s  nákupným cen-
trom na Podbrezinách. Obyvatelia tento 
koridor často využívali a vychodili si tým-
to smerom cestičku. Mesto sa rozhodlo 
túto ich skratku zoficiálniť chodníkom 
z  dlažobných kociek. Takto pribudne aj 
chodník v Palúdzke za bytovými domami 

na Palúčanskej a J. Lenka ku detskému ih-
risku, ktorý je taktiež nespevnený a veľmi 
využívaný.

Chodci popri ceste I/18 
už nebudú zakopávať
Denne môžeme vidieť robotníkov aj na 
ulici 1. mája. Komplexná rekonštrukcia 
chodníka by mala trvať do konca leta, 
zhotoviteľ však začne spúšťať chodník do 
prevádzky už priebežne po jednotlivých 
úsekoch.

 -red-

Stavebný ruch neutícha ani počas prázdnin

Pracuje sa aj na komunikácii v Iľanove. 
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Juraj Jánošík sa narodil v Terchovej a jeho 
osud spečatil súd vtedy slávnej Liptovskej 
stolice práve v  Liptovskom Mikuláši. Táto 
legendami opradená jedinečná postava 
slovenských dejín je častým predmetom 
záujmu domácich i  zahraničných návštev-
níkov Liptovského Mikuláša i  celého Lip-
tova. Najmä Slováci, ale i  početní turisti 
z Česka a Poľska radi vyhľadávajú čokoľvek, 
čo sa týka tragického zavŕšenia osudu zboj-
níckeho kapitána. Tunajšiemu mestskému 
múzeu sa podaril husársky kúsok. V auten-
tických priestoroch historicky prvého Sto-
ličného domu v centre Liptovského Mikulá-
ša, kde v roku 1713, s pravdepodobnosťou 
hraničiacou s  istotou, vyriekli ortieľ nad 
zbojníkom Jurajom Jánošíkom, sprístupnili 
20. júna súdnu sieň – novú interaktívnu ex-
pozíciu múzea. Jej názov je „Juraj Jánošík 
- od kolísky až po šibenicu“ a je venovaná 
tomuto legendárnemu hrdinovi chudob-
ných.

„Už dlhšie v  nás dozrievalo odhodlanie 
zrekonštruovať súdnu sieň Liptovskej sto-
lice a  využiť unikátnu možnosť, že máme 
priamo v našom mestskom múzeu auten-
tickú miestnosť. To, že sa nezachovalo jej 
pôvodné vybavenie, nám ponúklo mož-

nosť zriadiť interaktívnu expozíciu. Náv-
števníci sa tak môžu doslova prevteliť do 
úloh sudcov, drábov či súdeného zbojníka, 
obliecť si dobové odevy, zahrať sa na súd-
ny proces a  spraviť si aj populárne selfie 
v sudcovskom kresle či na dereši," povedal 
predseda predstavenstva Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV 
a primátor mesta Liptovský Mikuláš v  jed-
nej osobe Ján Blcháč. Múzeum má v tejto 
budove zriadenú aj mučiareň Jánošíka a je 
tu možnosť si vyraziť mincu s podobizňou 
zbojníka z Terchovej.

„Liptov ponúka turistom a návštevníkom 
množstvo rôznorodých lákadiel. História 
života aj smrti Jánošíka patrí v Liptovskom 
Mikuláši k  veľmi vyhľadávaným. To, že sa 
podarilo pripraviť túto expozíciu a  zatrak-
tívniť ju dokonca aj divadelnou inscená-
ciou, je veľkým impulzom pre cestovný 
ruch. Dnes už nie je doba bežných expozí-
cií. V silnej konkurencii komerčných atrakcií 
musíte zaujať a  tunajšie múzeum, zdá sa, 
našlo recept, ako na turistov. Už teraz som 
zvedavá, koľko Jánošíkov, sudcov či drábov 
pribudne vďaka interaktívnym prvkom 
výstavy v  smartfónoch a  na sociálnych 
sieťach,“ s  úsmevom uzavrela riaditeľka 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
REGION LIPTOV Darina Bartková.

Jánošíkovská novinka tak obohacuje 
atraktívny program Mikulášskeho leta. 
Divadelné výjavy zo života slávneho zboj-
níckeho kapitána Juraja Jánošíka si môžete 
pozrieť aj počas tohto mesiaca. V piatky 3., 
17. a 31. augusta o 19. hodine ožije minulosť 
pred Múzeom Janka Kráľa (program celého 
Mikuášskeho leta, ktorého súčasťou je aj 
Juraj Jánošík – od kolísky po šibenicu, náj-
dete na strane 20).

 -kš-

Jánošík – od kolísky až po šibenicu

Prvú júlovú stredu sa na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika konalo slávnostné vyradenie absolventov do prvej 
dôstojníckej hodnosti - poručík. Do hodnosti pasovali mečom 69 absolventov, ktorí úspešne ukončili prvý stupeň denného 
vysokoškolského vzdelávania. -vč-

Už na budúci rok by mali Železnice Sloven-
skej republiky začať s prácami na moderni-
zácii trate v úseku Paludza – Liptovský Hrá-
dok. Investor už spustil proces posúdenia 
vplyvov výstavby novej železničnej trate 
na životné prostredie. Do roku 2021 by 
mala byť trať okolo Liptovského Mikuláša 
hotová.

Nášho mesta sa modernizácia dotkne vo 
veľkej miere, ide totiž o  preloženie želez-
nice na južnú stranu diaľnice. Štreka bude 
prechádzať popod diaľničný kruhový ob-
jazd, za diaľnicou nad Areálom vodného 
slalomu bude nová železničná stanica. Na 
pôvodnú trať sa koľaje napoja v  Liptov-
skom Hrádku.

Radniční celý minulý rok bojovali za to, 
aby sa robilo nové posúdenie čiastkové-
ho úseku, teda od Paludze po Liptovský 
Hrádok, pretože v  prípade posudzovania 
celého úseku po Lučivnú by proces trval 
roky. „Som rád, že naše požiadavky boli vy-
počuté a budem spokojný, ak modernizácii 
a prekládke trate v budúcnosti už nič neza-
bráni,“ vyjadril sa prvý muž mesta.

Cestnej doprave sa výrazne uľaví
Po preložke železničnej trate sa výraz-
ne uľaví aj cestnej doprave v  Liptovskom 

Mikuláši. Železnica bude ponovom ob-
chádzať Liptovský Mikuláš z juhu. ŽSR po-
stavia nový objekt stanice s  podchodom 
v blízkosti dnešného poľnohospodárskeho 
družstva. Pribudne parkovisko s  vyše sto 
miestami a počíta sa aj s plochou pre auto-
busovú stanicu, ktorá sa tiež presunie.

Dopravu ku železničnej stanici chcú pus-
tiť od kruhového objazdu v Demänovej po 
existujúcej Poľnohospodárskej ulici, ktorú 
zrekonštruujú. Z  centra mesta sa k  novej 
stanici dostanete po už existujúcom Vr-
bickom moste z  Vrlíkovej ulice, ktorý tiež 
prejde rekonštrukciou. Plánový most ako 
predĺženie Belopotockého ulice, ktorý by 
Vrlíkovu odľahčil, projekt nezahŕňa. Rieši 
však napojenie Kamenného poľa s  novou 
železničnou stanicou.

Z  pôvodnej cesty I/18, ktorá je veľmi 
frekventovaná a denne ňou prejde 22 tisíc 
áut, by po prekládke vznikol mestský bul-
vár. Znamená to, že by sa táto cesta výraz-
ne odľahčila.

S preložením trate súvisí aj 
vybudovanie ciest
Od  novej stanice postavia železnice dve 
cesty (pozn. na mape naznačené zelenou), 
jedna bude viesť popri ľavom brehu Váhu 

do Závažnej Poruby, na súčasnú cestu sa 
napojí pred mostom medzi Okoličným 
a  Závažnou Porubou. So stanicou spojí 
priemyselnú zónu vo východnej časti mes-
ta, čiže kamióny a  nákladné autá nebudú 
chodiť cez centrum, ale na diaľnicu sa do-
stanú po novej ceste popri stanici.

Druhá cesta pôjde južne od diaľnice, pre-
pojí stanicu v Liptovskom Mikuláši s nový-
mi stanicami v Závažnej Porube a v Liptov-
skom Jáne.

Preloží sa aj cesta I/18
Po preložení trate bude potrebné vyriešiť 
aj skompletizovanie preložky cesty I/18, 
ktorú už nebudú riešiť železnice. Zahŕňa 
ju však generel dopravy mesta Liptovský 
Mikuláš, ktorý hovorí aj o prepojení Andíc 
s Demänovou a priemyselnej zóny v Oko-
ličnom so Stošicami. Vznikne tak ucelený 
južný obchvat mesta (pozn. na mape na-
značené trhanou modrou čiarou).

Podľa projektu, ktorý železničiari predlo-
žili na posúdenie, sú odhadované investič-
né náklady 518 miliónov eur. Predpoklada-
jú kombinovaný spôsob financovania, teda 
príspevkom zo štátneho rozpočtu a z fon-
dov Európskej únie.

 -red-

Budova zdravotníckej školy
už nebude strašiť
Po dlhých mesiacoch vzájomnej komuni-
kácie poslancov kraja za okres i liptovsko-
mikulášskeho primátora rozhodla župa 
definitívne o  tom, že sa bude rekonštru-
ovať Stredná zdravotnícka škola podľa 
pripraveného projektu. Začiatkom júla za-
stupiteľstvo ŽSK schválilo ďalších 200 tisíc 
eur k  už 100  tisícom, ktoré sú v  rozpočte 

ŽSK na tento rok vyčlenené. Peniaze budú 
použité na úhradu stavebných prác v roku 
2018. Bude nasledovať verejné obstaráva-
nie na dodávateľa prác. Škola sa dočasne 
presťahuje do objektu bývalého Bankov-
ního institutu na dobu realizácie diela (10 
až 12 mesiacov). Celkový náklad na sta-
vebné úpravy predstavuje 4,4 milióna eur.

 -red-

Rok 2019 prinesie  prekládku železničnej trate  

cesty plánované v genereli dopravy

cesty, ktoré vybudujú Železnice SR, 
ako súčasť prekládky trate

súčasná trasa železnice
rieka Váh

diaľnica D1

nová trasa železnice
most Belopotockého nebude

nová železničná stanica
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ktorá bola umiestnená pred vstupom do 
areálu Akadémie ozbrojených síl gen. M. 
R. Štefánika. Obnova sa dotkla aj pamätnej 
tabule o  oslobodení Demänovej na bu-
dove základnej školy. Mikulášsky mestský 
úrad nechal po viac ako 40 rokoch opraviť 
vnútorné priestory tribúny na futbalovom 
štadióne vrátane výmeny okien, elektric-
kých, vodovodných a kanalizačných vede-
ní, pribudol bezbariérový vstup do objektu 
a nové sociálne zariadenia. Súčasné vede-
nie mesta zabezpečilo opravami funkčnosť 
miestneho rozhlasu a  nechali odstrániť aj 
jeho nepotrebné stĺpy. Iniciatíva sa prejavi-
la aj cez participatívny rozpočet – z peňa-
zí mesta pribudlo v  areáli materskej školy 
nové detské ihrisko, zreferoval poslanec za 
mestskú časť Štefan Ganoczy. Úpravami 
prešiel aj miestny cintorín. Obnovili povrch 

cesty na ulici Dlžiny povyše futbalového 
ihriska, pretože cesta bola v  zlom stave. 
Povodie Váhu vyčistilo koryto Demänovky 
v rámci protipovodňových opatrení. 

Bodice
Rozsiahle investície smerovali do kultúr-

neho domu, kde mesto dalo opraviť fasá-
du, elektroinštaláciu, sociálne zariadenia, 
vymeniť okná a  dvere či  namontovať za-
bezpečovací systém a  vertikálne žalúzie. 
V  roku 2016 bol komplexne zrekonštruo-
vaný pamätník Slovenského národného 
povstania pri kultúrnom dome. Rozsiahlou 
rekonštrukciou prešla Bodická ulica. Rad-
nica sa už tradične postarala aj o športové 
vyžitie Bodičanov – pravidelne podporuje 
podujatie Beh oslobodenia Bodíc, ktorý 
mal v roku 2018 poradové číslo 38.

Kam smerujeme
Kam smeruje Demänová

„V  sále kultúrneho domu vybudujeme 
nové vykurovanie. Pripravujeme projektovú 
dokumentáciu na osvetlenie nového chod-
níka do Jasnej,“ načrtol primátor Ján Blcháč. 
So svojím tímom sa chce zaoberať riešením 
zberu a  triedenia odpadu od podnikateľ-
ských subjektov, ktoré zaň neplatia. Budú 
tiež riešiť parkovanie popri hlavnej prejaz-
dovej ceste a parkovacie miesta pri cintorí-
ne. „Vytvoríme podmienky pre ďalšie zvy-
šovanie zamestnanosti v cestovnom ruchu. 
Investície budú smerovať do zveľaďovania 
kultúrneho domu a  povenujeme sa zeleni 
na problematických plochách. Doriešime 
nadväznosť spojov na nadregionálne linky 
autobusov a vlakov,“ vymenoval šéf radnice 
plány do najbližšieho obdobia. 

Aká je budúcnosť Bodíc
Zámerom súčasného vedenia mesta 

je iniciovať realizáciu protipovodňových 
opatrení, ktoré uchránia majetok oby-
vateľov Demänovej a  Bodíc. Plánujú tiež 
obnovu brehov Bodického potoka. „V  Bo-
diciach sa nám podarilo získať externé 
zdroje z ministerstva vnútra na obnovu ha-
sičskej zbrojnice, k  čomu pristúpime ešte 
v  tomto roku, rovnako ako ku generálnej 
oprave úseku ulice popri kostole k  rodin-
ným domom,“ informoval primátor. Pred-
pokladá tiež úpravu zelene okolo kostola 
v Bodiciach podľa požiadaviek obyvateľov. 
„Uvažujeme o vybudovaní cyklochodníka, 
úprave dopravného značenia či ďalších 
investíciách do kultúrneho domu v  tejto 
úhľadnej časti mesta,“ dodal. -red-

Z MIKULÁŠSKYCH MESTSKÝCH ČASTÍ: DEMÄNOVÁ, BODICE

Z histórie Demänovej
Hodnoverné údaje o  území, na ktorom 

Demänová vznikla, pochádzajú z  roku 
1269. V tom období daroval kráľ Štefan V. 
tento zväčša zalesnený majetok svojmu 
kľučiarovi Poznanovi. V roku 1280 uznal kráľ 
Ladislav V. vlastníctvo tohto majetku Po-
znanovi a jeho synovi Demianovi. Najstar-
šia správa o  dedine Demänová pochádza 
z  roku 1299, opäť v  súvislosti s  vymedzo-
vaním chotára Palúdzky. V stredovekých 
písomnostiach sa zväčša vyskytuje názov 
v  maďarskom tvare Damyanfalwa, ojedi-
nele v slovenskom tvare Demyenowawez. 
Všetky názvy sú nepochybne odvodené od 
mena Demiena, majiteľa a iniciátora vzniku 
Demänovej. Od roku 1511 až do polovice 
19. storočia patrila Demänová šľachticom 
Kubínskovcom.

Bodice sa nazývali Boda
Počiatky histórie Bodíc siahajú do roku 

1283. Uhorský kráľ Ladislav IV. dal Bodovi 
územný majetok rozprestierajúci sa juž-
ne od Palúdzky a dovtedy patriaci k jej 
majetkom. V súvislosti s vymedzovaním 
jej chotára sa Bodice spomínajú v listine 
z roku 1299. Od konca 13. až do 19. storo-
čia boli neustále vo vlastníctve potomkov 
spomínaného zemana Bodu. V stredove-
kých písomnostiach sa Bodice vyskytujú 
pod maďarským názvom Bodafalu, prípad-
ne Boda. Ľudový názov Bodice poznáme 
až od roku 1557, hoci obyvatelia ho veľmi 
pravdepodobne používali už skôr. Bodice 
patrili v 18. a prvej polovici 19. storočia Pa-
lugyaiovcom.

Urobili sme
Demänová 

Radnica nedávno nechala vybudovať 
úsek chodníka popri ceste do Jasnej, čím 
eliminovala kolízie chodcov s  autami. Na 
Kernovej ulici pri základnej škole s  mater-
skou školou pribudli počas primátorovania 
Jána Blcháča parkovacie plochy. Celkovou 
rekonštrukciou prešla Dechtárska ulica, na 
ktorej pribudlo aj odvodnenie. Mesto zrea-
lizovalo stavbu nového oplotenia objektu 
kultúrneho domu vrátane novej vstupnej 
brány. Z mestskej kasy sa urobila aj gene-
rálna oprava kanalizačného potrubia na 
Dlžinách, čo umožnilo obnoviť napojenie 
kultúrneho domu na kanalizáciu. Kladenie 
dôrazu na demänovský „kulturák“ neutí-
chal, postupne vymenili žľaby na dažďovú 
vodu a opravili sociálne zariadenia. V klube 
seniorov pribudli nové svietidlá, konvek-
tory, maľovky, omietky a  koberec. V  roku 
2015 zabezpečilo mesto výrobu bronzo-
vého odliatku busty gen. M. R. Štefánika, 

Demänová. Bodice.

Demänová a Bodice na mape z druhej 
polovice 18. storočia

Pohľad na Bodice (1999).Ulica v Demänovej (1999).
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Na Námestí osloboditeľov vyrástla nová 
dominanta - lanovka na Chopok z  roku 
1949 s  bočnou sedačkou. Láka okoloidú-
cich a  návštevníkov na novú výstavu pod 
názvom Objektívom Alojza Lutonského. 
Práve tento človek bol iniciátorom výstav-
by historicky prvej lanovky v  Nízkych Tat-
rách a priekopníkom tatranského turizmu.

„Radi sme využili možnosť umiestniť 
tento doslova pamätník aspoň dočasne 
priamo pred sídelnú budovu nášho mest-
ského múzea. Prečo práve tu? Nie je to 
žiadny výstrel do prázdna. Alojz Lutonský, 
iniciátor výstavby historickej prvej lanovky 
v Nízkych Tatrách, priekopník tatranského 
turizmu, jaskyniar, publicista, fotograf, bol 
okrem mnohého iného v  rokoch 1963 až 
1969 riaditeľom Múzea Janka Kráľa,“ pozval 
na nevšednú prehliadku Jaroslav Hric, sú-

časný riaditeľ mestského múzea v  Liptov-
skom Mikuláši. 15. júla 2018 sa konala ver-
nisáž tejto novej výstavy a jej dátum nebol 
zvolený náhodne. Alojz Lutonský bol totiž 
aj propagátorom esperanta, preto múzej-
níci využili príležitosť letného stretnutia 
esperantistov, ktoré sa v  tom čase konalo 
v Liptovskom Mikuláši. Nová výstava „Ob-
jektívom Alojza Lutonského“ bude pre ve-
rejnosť prístupná celú letnú sezónu až do 
31. augusta 2018. Vznikla vďaka vzácnemu 
a  rozsiahlemu foto-archívu, ktorý múzeu 
nezištne darovali potomkovia Lutonského.

Lutonský má naše čestné občianstvo
Alojza Lutonského ocenilo v  minulom 

roku mesto najvyšším vyznamenaním. 
Čestné občianstvo in memoriam prevzala 
jeho dcéra Mária Setničková z  rúk primá-

tora Jána Blcháča. „Vizionár Alojz Lutonský 
dokázal získať pre realizáciu svojich pred-
stáv ľudí rôznych povolaní a  charakterov, 
neodradili ho neprajníci, hoci to boli ľudia 
významného spoločenského postavenia. 
Aj preto si zaslúži, aby sme si ho uchovali 
v pamäti. Aktivity Lutonského nám dávajú 
človečenský rozmer, robia nás ľudskejšími 
a  učia nás vážiť si našu históriu, kultúru 
a prírodu. Málokto asi vie, že je aj autorom 
názvu Jasná. Práve on tiež prišiel s  ideou 
postaviť lanovku, ktorá by spájala Liptov 
a  Horehronie. Dnes je toto spojenie rea-
litou a  ponúka našim turistom, dovolen-
károm, všetkým návštevníkom Liptova aj 
Horehronia veľké možnosti ako tráviť čas 
v  horách," povedal predseda predstaven-
stva Oblastnej organizácie cestovného ru-
chu REGION LIPTOV Ján Blcháč.

V  roku 2018 oslavujú Slováci a  Česi 100 
rokov od vzniku prvého spoločného štá-
tu Československo. Malá stredoeurópska 
krajina vstala z  popola rozpadnutej Ra-
kúsko-Uhorskej ríše. Čechy boli priemy-
selne vyspelé, Slovensko bolo agrárnou 
krajinou. Po odchode uhorských štátnych 
zamestnancov vzniklo na Slovensku vá-
kuum, ktoré vypĺňali Česi. No nielen zrelí 
štátni úradníci. Prichádzali aj mladí študen-
ti. Medzi nimi aj Alojz Lutonský, študent 
obchodnej školy. Turistika má najväčšiu zá-
sluhu na tom, že Alojz Lutonský prišiel na 
Slovensko, na Liptov. Vďaka nej si obľúbil 
tento kút našej krajiny a  natrvalo sa v  nej 
usadil. Pochovaný je na Vrbickom cintoríne 
v Liptovskom Mikuláši.

 -kš-

SPRAVODAJSTVO

Porozprával mu o dejinách Liptovského 
Mikuláša, o osobnostiach, ktoré tu žili, tvo-
rili našu históriu aj súčasnosť, priblížil mu 
možnosti turistického vyžitia v okolí. Jeho 
excelencia Lin Lin sa zapísal aj do kroniky 
nášho mesta. -red-

Prvý muž nášho mesta 
prijal vo svojej kancelá-
rii veľvyslanca Čínskej 
republiky na Slovensku 
J. E. Lin Lina.

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá osoby, 
ktorých sa osudovo dotkol rok 1968 a boli 
politicky rehabilitované v  zmysle zákona 
č. 119/1990 Zb. o  súdnych rehabilitáciách 
a zákonom č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych 
rehabilitáciách. Týchto ľudí chce radnica 
verejne oceniť pri príležitosti intervencie 

vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Čes-
koslovenska. Pokiaľ takéto osoby poznáte, 
dajte o nich vedieť do 15. augusta 2018 na 
adresu: sekretariat@mikulas.sk. Je potreb-
né predložiť ich meno, priezvisko, kontakt 
a kópiu dokladu o rehabilitovaní.

 -red-

Dotkol sa vás rok 1968? Ozvite sa nám!
Aplikácia pomôže 
znevýhodneným

Mikulášske 
námestie zdobí 
lanovka

V Liptovskej galérii P. M. Bohúňa predstavili 
výstavu Okná do vesmíru. Vernisáž Rytie-
ra Rádu umenia a  literatúry Jána Zoričáka 
patrí sklu, ktoré kurátor výstavy Ivan Jančár 
označil za kryštálové gotické katedrály. Vý-
stavu si môžete pozrieť v priestoroch Lip-
tovskej galérie do 30. septembra.
 -red-

Na jar tohto roku spustila radnica mobilnú 
aplikáciu, ktorou sa dá platiť za parkova-
nie na mestských platených parkoviskách. 
Táto služba sa ujala a mnoho motoristov ju 
využíva pravidelne (mobilná aplikácia Par-
kDots).

Aplikácia má aj ďalšie funkcie, ktoré 
môžu motoristi využiť. Jednou z nich je aj 
navigácia k  parkovisku, informácia o  jeho 
obsadenosti a praktická navigácia k samot-
nému voľnému parkovaciemu miestu.

„Práve túto funkciu chceme použiť v prí-
pade parkovacích miest v centre mesta pre 
zdravotne znevýhodnené osoby. Vybrali 
sme 16 parkovacích miest, na ktoré budú 
osadené takzvané senzory obsaditeľnosti, 
ktoré budú poskytovať údaje do aplikácie. 
Záujemcov o parkovanie na tieto miesta aj 
„odnavigujú“. Touto novinkou budú môcť 
hendikepované osoby ísť prakticky naisto 
na parkovacie miesto, ktoré si vyhliadnu, 
respektíve sa budú môcť jednoducho in-
formovať, kde sa dá momentálne parkovať 
a kde nie,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z miku-
lášskej radnice.

Radnica zaplatí vyše 4 000 eur za tech-
nológiu, montáž a  inštaláciu do mobilnej 
aplikácie.  Následne bude platiť za prenos 
dát zo senzorov do aplikácie približne 30 
eur mesačne, dodal Lengyel. -js-

Vyše 140 modelov dámskych, pánskych 
a  detských odevov predstavila návrhárka 
Zdenka Kubányiová na módnej šou, kto-
rú OZ Živé námestie (spoluzakladateľom 
je mesto) zorganizovalo v júli na námestí. 

Prehliadku letnej spoločenskej kolekcie, 
ktorá je inšpirovaná folklórom a  zároveň 
je pohľadom do budúcnosti, si napriek ne-
priazni počasia pozreli tri stovky ľudí.
 -red-

Z výstavy Objektívom 
Alojza Lutonského.
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Mesto počas aktuálneho vegetačného 
obdobia upozorňuje a  vyzýva vlastníkov 
a  užívateľov pozemkov na ich pravidelné 
kosenie. Dôvodom nie je len vzhľad okolia. 
Alergény, ktoré sa šíria z burín a nepokose-
ných pozemkov, sú pre niektorých alergi-
kov veľmi nepríjemné. Mesto upozorňuje aj 
na dodržiavanie zákona. Majiteľov nepoko-
sených pozemkov však stále pribúda. „Už 
sme výzvami upozornili niekoľko desiatok 
vlastníkov pozemkov, nielen fyzické osoby, 
ale aj podniky. Termín kosby stanovujeme 
minimálne na sedem dní od prijatia výzvy,“ 
poznamenala Mária Lošonská z mestského 
úradu.

Ak sa nepostaráte, 
príde pokuta

Upozornenia z  radnice na povinnosť 
kosenia treba radšej akceptovať, inak hro-
zí neposlušným majiteľom zatrávnených 
plôch pokuta. Povinnosť kosenia totiž 
upravuje všeobecné záväzné nariade-
nie mesta o  zeleni, ale aj samotný zákon 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy. Pokiaľ vlastník pozemku poruší na-
riadenie mesta, hrozí mu pokuta až do výš-
ky 6638 eur. Podnety, ktoré odošle radnica 
na Okresný úrad, môžu byť pokutované až 
do sumy 33 200 eur na jeden hektár (práv-
nická osoba, fyzická osoba  – podnikateľ) 
a pri fyzických osobách do 330 eur.

Porast nesmie mať viac 
ako 20 centimetrov

Podľa platného všeobecne záväzného 
nariadenia má vlastník pozemku kosiť zele-
né plochy pri maximálnej výške porastu 20 
cm (v prípade, že tieto plochy nie sú poľno-
hospodársky využívané). Vlastník (správ-
ca) neobrábaného pozemku je povinný 
predchádzať výskytu a  šíreniu burín ich 
ničením mechanickým alebo chemickým 
spôsobom, ktorý je ekologicky prijateľný, 
prípadne ich kombináciou.  -red-

Deň plný zábavy, športu, jedla, remesiel 
a  pohody avizovali organizátori tohtoroč-
ného Palúčanského dňa. Ich slová sa v so-
botu 21. júla naplnili do bodky.

Od popoludnia si to na miestny futba-
lový štadión namierili všetky vekové ka-
tegórie. Program otvoril futbalový turnaj 
žiakov, po ňom prišiel na rad remeselný jar-
mok. Nechýbali atrakcie pre deti, zaujala aj 
ukážka činnosti Dobrovoľného hasičského 
zboru mesta Liptovský Mikuláš.

Známy kuchár Ivan Rusina predviedol 
školu varenia, po ňom patrila pozornosť 
folklórnemu združeniu Stráne z  Važca. 
Pred jeho vystúpením prítomných v mene 
radnice pozdravil viceprimátor mesta Ru-
dolf Urbanovič. Chutil i  palúčanský guláš 
a zaujala aj výstava fotografií z tejto našej 
mestskej časti.

Palúčanský deň pripravili občiansky 
klub, klub seniorov a radnica.

 -red-

Palúčanský deň opäť lákal

Súčasťou série podujatí Bambifest (festiva-
lu dobrovoľníckej práce s  deťmi a  mláde-
žou v Liptovskom Mikuláši) boli aj cyklistic-
ké preteky nazvané „Kráľ Nicova.“

„Zaregistrovala sa približne polstovka 
pretekárov. Teší ma, že vo väčšom počte sa 
zúčastnili najmä deti,“ povedal za organi-
zátorov Jozef Korený. Na súťažiacich čakali 
tri rôzne trate, každý si mohol vybrať tú, na 
ktorú si trúfol.

„Ďakujeme organizátorom za ich prácu, 
opäť raz pripravili pekné podujatie, ktoré je 
súčasťou Bambifestu. Teší nás, že pred tro-
mi rokmi kompletne opravená cesta na Háj 
Nicovô poslúži aj tejto peknej športovej ak-
tivite,“ prihovoril sa pred štartom primátor 
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Jeho zástupca Rudolf Urbanovič zaželal 
športujúcim veľa šťastia a spokojnosť s do-
siahnutými výsledkami. -red-

Na netradičnom mieste sa uskutočnil prvý 
ročník pretekov Fight Arena. Ich dejiskom 
bolo parkovisko pred obchodno-zábav-
ným centrom na Kamennom poli. V  spo-
lupráci so známym a  úspešným klubom, 
ktorý vedie bývalý vynikajúci pretekár 
a dnes tréner Peter Navrátil, pripravili zápa-
sy v kategóriách thai box, K1 a box. Diváci 
mali možnosť vzhliadnuť spolu 11 tvrdých 
súbojov. Na fotografii sú Lukáš Hromulák 
a  Erich Abt, ktorí sa predviedli v  kategórii 
do 62 kilogramov. Prvý menovaný, ktorý 
je zverencom trénera Mariána Kulizáka, 
vyhral na body jasne 3:0. Zápas rozhodoval 
Miroslav Žiška. -red-

Tradičné športové podujatie pre deti 
a  mládež sa uskutočnilo v  závere školské-
ho roka na Námestí osloboditeľov v centre 
Liptovského Mikuláša. Akcia súvisela so 
založením Medzinárodného olympijského 
výboru a  myšlienkou obnovenia novove-
kých olympijských hier v roku 1894 v Paríži. 
Beh olympijského dňa, lebo o ňom je reč, 
nemohol teda chýbať ani v meste olympij-
ských víťazov. Už 25. ročník sa bežal na 400 
metrovom okruhu okolo Župného domu.

V  jednotlivých kategóriách súťažili 230 
žiaci materských a  základných škôl. Na 

otvorení pred mestským Múzeom Janka 
Kráľa sa zúčastnil primátor Ján Blcháč, ve-
dúci odboru školstva radnice Ján Hučík 
a olympionička – biatlonistka Marcela Pav-
kovčeková. Podujatie organizačne zastreši-
li zamestnanci Centra voľného času Liptov-
ský Mikuláš a členovia Olympijského klubu 
Liptova. Z mestských škôl sa darilo bežcom 
základných škôl Demänovská ulica, Janka 
Kráľa, Dr. Aurela Stodolu, Apoštola Pavla. 
Najlepší dostali okrem medailí a diplomu aj 
pekné tričko s logom podujatia.

 -rk-

Víkend pred prázdninami sa v Banskej Bys-
trici uskutočnili majstrovstvá Slovenska 
v  ľahkej atletike, kde nechýbali ani nádej-
ní mladí mikulášski športovci. Matúš Grieš 
skončil na 3. mieste v trojskoku s výkonom 
12,19 metra  a  v  skoku do  výšky výkonom 
175 cm obsadil 5. miesto.

V  Dubnici súťažili  juniorky, na 4. mies-
te skončila  Lenka Bruňová v  hode ošte-
pom a smolu mala Romana Králiková, keď 
v behu na 100 metrov ponad 83 cm prekáž-
ky zakopla a  po bolestivom páde preteky 
nedokončila. Najlepšie výsledky dosiahli 

v najväčšej konkurencii v rámci registrova-
nej slovenskej atletiky mladší žiaci a žiačka 
v  Michalovciach. Trojčlenná výprava pod 
vedením trénera Tibora Pelacha priniesla 
zlatú a dve bronzové medaily, 1.miesto vo 
vrhu  3 kg  guľou získal talentovaný vrhač 
Michal Bruňo výkonom 10,62 m, bronz si 
priniesol najlepší liptovský mládežnícky 
vytrvalec Adrián Frič, v  novom osobnom 
rekorde na 1500 metrov 5:05,67. Do bu-
dúcna perspektívna  Paulína Perončíková 
v  behu na 60 metrov prekážok dobehla 
v osobnom rekorde 10,09 sekundy. -rk-

Pretekali o titul 
Kráľ Nicova

Preteky sa odohrali 
pod holým nebom

Stovky detí si zabehli v duchu olympizmu

Medailová žatva z majstrovstiev Slovenska 
pre atlétov Centra voľného času Liptovský Mikuláš

Nezabúdajte 
na kosenie svojich 
pozemkov!

Bolo ju vidieť zo široka  – ďaleka. Reč je 
o  šesťmetrovej Vatre zvrchovanosti, ktorá 
sa rozhorela na priestranstve pod parko-
viskom na Háji Nicovô. Takýmto spôsobom 
si desiatky nielen Mikulášanov v piatok 20. 
júla 2018 pripomenuli udalosti spred 26 ro-
kov. Vtedy bola prijatá Deklarácia Sloven-
skej národnej rady o Zvrchovanosti Sloven-
skej republiky.

„Zo srdca si vážim, že ste si prišli uctiť 
a  pripomenúť tento významný sviatok 
v  novodobých dejinách slovenského ná-
roda. V Liptovskom Mikuláši si ho pripomí-
name nepretržite od roku 1992, čo je určite 
unikát aj medzi inými mestami či obcami,“ 
uviedol viceprimátor Liptovského Mikuláša 
Rudolf Urbanovič.

Vo svojom prejave tiež zdôraznil, že Mi-
kulášania môžu byť právom hrdí na histó-
riu, ktorá sa odohrávala nielen v  Liptov-
skom Mikuláši, ale i  v  regióne. „10. mája 
sme si v  našom meste pripomenuli 170. 
výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského 

národa, ktoré spísala významná štúrovská 
generácia. Boli vyhlásené práve tu, v  Lip-
tovskom Mikuláši. Tohtoročný prvý máj 
sa niesol v znamení pripomenutia si stého 
výročia, kedy na nádvorí Čierneho orla pri-
jali a  vyhlásili Mikulášsku rezolúciu. V  nej 
sa tiež hovorilo o tom, že každý národ má 
právo na sebaurčenie,“ pripomenul Rudolf 
Urbanovič.

Poslanec Národnej rady Slovenskej re-
publiky Štefan Zelník zdôraznil, že musíme 
zahodiť nenávisť a závisť. „Musíme ísť ako 
Svätoplukove prúdy a  stáť jeden pri dru-
hom. Vtedy bude naša krajina, ktorá má 
veľa pracovitých a múdrych ľudí, úspešná.“

Vatru zapálil aj viceprimátor Liptovského 
Mikuláša Ján Bonko, poslanec zastupiteľ-
stva Žilinského samosprávneho kraja Erik 
Gemzický, prednosta Okresného úradu 
v Žiline Michal Lavrík a prednostka Okres-
ného úradu v  Liptovskom Mikuláši Lenka 
Mitrengová.

 -red-

Nad mestom horela Vatra zvrchovanosti
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Synagóga Liptovský Mikuláš
14. 8.2018 o 19:30utorok

MOSTY
HIDAK
GESHARIM
PHURTA
BRIDGES

2018

VSTUP VOĽNÝ

27. vyrocie

ˆ

`

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ABBY ART, MOSTY-GESHARIM O. z. A MOSTY N. f.  
V SPOLUPRÁcI S ROzHLASOM A TELEVízIOU SLOVENSKA

Viktória Herencsár (H)

Sima Martausová (SK)

Joanna Duda (PL)

Tomáš Klus (cz)

KONcERT SA KONÁ PRI PRíLEžITOSTI SLOVENSKéHO  
PREdSEdNícTVA VO VYŠEHRAdSKEj SKUPINE.

autor projektu:  
LAdISLAV 
SNOPKO
produkcia:  
jANA VAcHOVÁ
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
OBLASTNÁ A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU

PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
AOS gen. M. R. ŠTEFÁNIKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Vás pozývajú na

Program:
Promenádny koncert Mestského dychového orchestra
(Námestie osloboditeľov pred Múzeom Janka Kráľa)

Slávnostný pietny akt
(Námestie osloboditeľov, následne NKP Háj Nicovô) 

13:30 

14:00 

(autobus pristavený pri Múzeu Janka Kráľa) 
preprava na Háj Nicovô zabezpečená 

28. 8. 2018 o 10.00 h Pamätná tabuľa (Štúrova ulica) 
28. 8. 2018 o 10.30 h Pamätná tabuľa (Palúdzka) 
28. 8. 2018 o 12.30 h  m. č. Okoličné 
25. 8. 2018 o 18.00 h m. č. Bodice 
25. 8. 2018 o 17.00 h m. č. Demänová 
26. 8. 2018 o 18.00 h m. č. Iľanovo 
26. 8. 2018 o 14.30 h m. č. Ploštín  

Pietne akty v meste a mestských častiach
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•	 Nočná	jazda	lanovkami	na Chopok
•	 Trojhlavý	drak	chŕliaci oheň a dym
•	 Dobrodružná	cesta	dračími	príbehmi
•	 Bohatý	animačný	program		

a	dračie	špeciality	

Predpredaj	na	www.gopass.sk
www.jasna.sk

www.lidl.sk - sekcia Kariéra

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA –
POKLADNÍK/ČKA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK

NÁSTUPNÁ MZDA:

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

371 € - 649 €*

*podľa druhu skráteného úväzku (20 - 35 h/týž.)

vyhrávajú
Letné nákupy

1. 7. - 31. 8. 2018

Nakúpte za 15 €a vyhrajte skvelé ceny

stop-shop.com
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

BABY SHOP
Laura

SS-18007_Summer_campaign_LM_InzMikulas_182x124.indd   1 19. 6. 2018   10:13:45
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Dar najkrajší život dáva do kolísky...
  

V mesiaci jún 2018 sa v Liptovskom 
Mikuláši narodili:

  Alexandra ČEFOVÁ, Stella KOŠOVÁ, 
Sofia BUČKOVÁ, Michal MAGDO-
ŠKO, Jakub MAGDOŠKO, Waldemar 
DEVEČKA, Teo JAŠKO, Karolína ČON-
KOVÁ, Alexandra BALÁŽOVÁ, Lukáš 
Patrik ŽUFFA, Samuel PROCHÁZKA, 
Júlia STANOVÁ, Teodor LACH, Lucia 
VOLÁRIKOVÁ, Adela PAVNICOVÁ, 
Ema SIVÁKOVÁ, Ján STUPKA, Vladi-
mír ŠEVČOVIČ,  Richard ŠRAMO, Boris 
GÁBOR, Dorota VEGOŠOVÁ.  Eliška 

PLESKOTOVÁ, František BUGOŠ.

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

Manželstvo uzavreli:

  Kamil CHODÁS – Monika ONDRÁ-
ŠOVÁ, Mgr. Juraj LEHOTSKÝ – Silvia 
MATÁKOVÁ, Ing. Jozef ŠABLATÚRA 
– Zuzana ŠAŠINKOVÁ, Miroslav RIESS 
– Magda MALACKÁ, Ing. arch. Miloš 
DZÚR – Helena STRIŠKOVÁ, James 
Andrew BULL Msc. – Ing. Nadežda 
BERNÍKOVÁ, Tomáš KOSSUTH – Soňa 
SZYMIKOVÁ, Ing. Radoslav ŠPANKO 
– Mgr. Katarína KASALOVÁ, Tomáš 
KUNA – Bc. Zuzana HUSARČÍKOVÁ, 
Jaroslav KAROLČÍK – Kateřina DOLEJ-
ŠOVÁ, Ing. Matej PAJUNK – Ing. Erika 
KUČMOVÁ, Ondřej KAČABA – Adela 
PIATKOVÁ, Michal ORAVEC – Domini-
ka ŠUŇOVÁ, Michal BARÁNYI – Zuza-
na FEDORŠOVÁ, Anton ČAVRK – Ve-

ronika ŠPIRCOVÁ.

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

Opustili nás:

  Emília KOVÁČIKOVÁ 91 r., Pavel BEN-
KO 64 r., Helena LEPIŠOVÁ 83 r., Ľu-
dovít KOKI 70 r., Mária BENKOVÁ 95 r., 
Anna FARKAŠOVÁ 95 r., Ivan MICHA-
LEC 91 r., Štefánia BRODŇANSKÁ 82 
r., Anna BANIAROVÁ 82 r., Mária BA-
RANCOVÁ 88 r., Mikuláš KACZOR 66r., 
Jaroslav VYŠNÝ 51 r., Ján HALAHIJA 
80 r., Mária LATEČKOVÁ 92 r.

Občiansky servis 
JÚN 2018

SERVIS

Nájdete nás na facebooku  facebook.com/MestoLM  
P R A V D I V É  I N F O R M Á C I E  O  D I A N Í  V  M E S T E

SKÚŠKA SIRÉN
10. 8. 2018 o 12.00 hodine bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné 

preskúšanie systémov varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.

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

2

SERVIS

  
 MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT  

(Americký fi lm od 12 rokov, 147 min.)
So. 4. 8.  19.30  5 € | Ne. 5. 8.  19.30  5 € | Po. 
6. 8.  19.30  4 €  Tom Cruise sa vracia ako agent 
Ethan Hunt, muž na špinavú prácu.

 RODINKA ÚŽASNÝCH 2  
(Americký fi lm MP, 118 min., Slovenský dabing)
So. 4. 8.  17.15  5 € | Ne. 5. 8.  17.15  5 € | Po. 6. 
8.  17.15 5 € | Ut. 7. 8.  17.45  5 €  Vracia sa obľú-
bená rodina superhrdinov. Navyše sa objaví nový 
nepriateľ s geniálnym diabolským plánom...

 CHATA NA PREDAJ  
(Český fi lm, od 12 rokov, 77 min.) 
Ut. 7. 8.  20.00  5 € | St. 8. 8.  18.00  5 € | 
Št. 9. 8.  18.00  5 € | Pi. 10. 8.  20.00  5 €  Ko-
média o tom, čo všetko sa môže stať, keď sa cez 
víkend stretne svojrázna rodina na poslednej 
rozlúčke s chatou.

 WHITNEY (GB - USA, od 12 rokov)  
St. 8. 8.  19.30  5 € | Št. 9. 8.  19.30  5 €  Najpre-
dávanejšia, najúspešnejšia či najoceňovanejšia 
– každý prívlastok sa k famóznej Whitney Houston 
stopercentne hodí...

 RODINKA ÚŽASNÝCH 2  
(Americký fi lm MP, 118 min., Slovenský dabing)
Pi. 10. 8.  17.45  5 € | Ne. 12. 8.  17.15  5 € | 
Po. 13. 8.  17.45  5 € | Ut. 14. 8.  20.00  5 € 

 Vracia sa obľúbená rodina superhrdinov. Navyše 
sa objaví nový nepriateľ s geniálnym diabolským 
plánom...

 MEG: HROZBA Z HĹBIN  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 113 min.)
Ne. 12. 8.  19.30  5 € | Po. 13. 8.  20.00  5 € 

 Môže byť Carcharadon Megalodon, najväčší 
morský predátor, aký kedy existoval, stále nažive?

 KÝM PRIŠLA BÚRKA  
(Americký fi lm od 12 rokov, 101 min.)
Ut. 14. 8.  18.00  5 € | St. 15. 8.  20.00  5 €  Neza-
budnuteľný príbeh o nezdolnosti ľudského ducha 
a ohromnej sile lásky, nakrútený podľa skutočných 
udalostí.

 LÁSKA BEZ BARIÉR  
(Francúzsko - Belgicko, od 12 rokov, 107 min.)
St. 15. 8.  18.00  4 € | Št. 16. 8.  20.00  4 €  Joce-
lyn je úspešný podnikateľ, sukničkár a nenapravi-
teľný klamár, ktorý sa snaží  zviesť Júliu predstiera-
ním, že je telesne postihnutý....

 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ (SR - ČR, od 12 r., 108 min.) 
Št. 16. 8.  18.00  5 € | Pi. 17. 8.  20.00  5 € | 
So. 18. 8.  20.00  5 € | Ne. 19. 8.  18.00  5 € | 
Po. 20. 8.  18.00  4 €  Mladí manželia sa presťa-
hujú do domu vybaveného vysokointeligentným 
systémom. Idylka dokonalého života sa však 
čoskoro mení na nočnú moru a boj o život.

 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ 
DOVOLENKA (Amer. fi lm, MP, 103 min., Slov. dab.)  
Pi. 17. 8.  18.00  5 € | So. 18. 8.  18.00  5 € | 
Ne. 19. 8.  16.00  5 €  V najnovšom pokračovaní 
série Hotel Transylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny 
a zvyšok  partie vydávajú na dovolenkovú plavbu 
na výletnej lodi. …

 EQUALIZER 2 (Amer. fi lm, od 15 r., 121 min.)  
Po.20. 8.  20.00  5 € | Ut. 21. 8.  20.00  5 €  Ro-
bert McCall predstieral vlastnú smrť, aby mohol 
dožiť v pokoji, no nechal sa zatiahnuť do ďalšieho 
súboja...

 CHATA NA PREDAJ (Čes. fi lm, od 12 r., 77 min.)  
Ut. 21. 8.  18.00  5 € | St. 22. 8.  20.00  5 € 

 Komédia o tom, čo všetko sa môže stať, keď sa 
cez víkend stretne svojrázna rodina na poslednej 
rozlúčke s chatou.

 SOM SEXI (Americký fi lm od 12 r., 110 min.)  
St. 22. 8.  18.00  4 € | Št. 23. 8.  20.00  4 €  Re-
nee je úplne obyčajná žena „krv a mlieko“, ktorá 
po údere do hlavy začne samu seba vidieť ako 
super kočku. A tiež sa podľa toho začne správať...

 SKOROSESTRY  
(Francúzsky fi lm, od 12 r., 106 min., Český dabing)
Št. 23. 8.  18.00  5 € | Pi. 24. 8.  20.00  5 € | 
So. 25. 8.  20.00  5 € | Ne. 26. 8.  19.30  5 €  Nič 
nenasvedčuje tomu, že by sa tieto sestry so spo-
ločným biologickým otcom mohli stretnúť...Kým 
po ňom nezdedia byt v Paríži...

 SMELÉ MAČIATKO  
(Čínsky fi lm, MP, 89 min., Slovenský dabing)
Pi. 24. 8.  18.00  5 € | So. 25. 8.  18.00  5 € | 
Ne. 26. 8.  17.30  5 €  Rodinný animovaný príbeh 
o otcovskej láske, odvahe a hľadaní stratenej 
nádeje chytí za srdce nielen všetkých milovníkov 
mačiek!

 RODINKA ÚŽASNÝCH 2  
(Americký fi lm MP, 118 min., Slovenský dabing)
Po. 27. 8.  20.00  5 € | Ut. 28. 8.  17.45  5 € | 
St. 29. 8.  17.45  5 €  Vracia sa obľúbená rodina 
superhrdinov. Navyše sa objaví nový nepriateľ 
s geniálnym diabolským plánom...

 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN  
(Americký fi lm od 12 rokov, 114 min.)
Po. 27. 8.  18.00  5 € | Št. 30. 8.  18.00  5 € | 
Ut. 28. 8.  20.00  5 € | St. 29. 8.  20.00  5 €  Mam-
ma Mia! Najväčšia letná fi lmová párty je späť. A 
s ňou aj nákazlivá nálada rozprávkového ostrova 
Kalokairi a nesmrteľná ABBA .

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
 DÁMSKY KLUB  

(Americký fi lm, od 12 rokov, 102 min.)
Št. 30. 8.  14.00  2 €  Život štyroch zrelých žien 
zmení kniha 50 odtieňov sivej. Výborná komédia  
a  vynikajúce  herecké obsadenie...

 SLENDER MAN (Amer. fi lm od 15 r., 92 min.)  
Št. 30. 8.  20.00  5 € | Pi. 31. 8.  20.00  5 €  Keď 
záhadne zmizne jedna študentka, všetko nasved-
čuje tomu, že je v skutočnosti poslednou obeťou 
Slender Mana...

 KUBKO HRDINA  
(Írsko - Belgicko, MP, 83 min., Slovenský dabing)
Pi. 31. 8.  18.00  5 € | So. 1. 9.  17.30  5 € | 
Ne. 2. 9.   17.30  5 €  Animovaný príbeh malého 
Kubka, ktorý má problémy naučiť sa lietať a mig-
rovať so svojou rodinou do teplých krajín...

 JAN PALACH (Český fi lm, od 12 r., 120 min.)  
So. 1. 9.  19.30  5 € | Ne. 2. 9.  19.30  5 €  Príbeh 
posledných mesiacov Palachovho života, ukazuje 
cestu, na ktorej sa z milujúceho syna, oddaného 
priateľa a študenta fi lozofi e stala „pochodeň číslo 1“.

 
 OTCOVA VOLGA (FKS)  

Pi. 10. 8.  14.30  2€  komédia, dráma ČR - 2018 - 
(12) - 90 minút - originálna verzia – česky

 EQUALIZER 2- CHLAPSKÁ JAZDA  
St. 15. 8.  20.00  6,30 €  akčný thriller USA - 2018 
- (15) - 121 minút - slovenské titulky

 DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA (FKS)  
Pi. 24. 8.2018  14.30  2 €  romantická komédia 
ČR - 2018 - (12) - 90 minút - originálna verzia - česky 

 15. 6. 2018 | 14. 9. 2018  
VÝSTAVA BOHOSLUŽOBNÝCH TEXTÍLIÍ | Tatrín 
a Žiadosti slovenského národa | Po - Pi: 10:00 
- 12:00, 13:00 - 17:00, So - Ne: 10:00-18:00 

 1 € / 0,50 € | Výstava bohoslužobných textílií a 
predmetov... 

 20. 6. 2018 | 2. 9. 2018  
DOBOVÝ ODEV V OBRAZE | NKP Čierny orol L. 
Mikuláš | 08:00 - 16:00  0,40€ / 0,20€ | Obrazo-
vá dokumentácia doplnená meštiackym odevom 
z konca 19. a začiatkom 20. stor. 

 26. 6. 2018 | 14. 9. 2018  
RINGO EVER, REMBRANDT NEVER | Galéria 
Kolomana Sokola | Ut-So: 10:00 - 18:00  4€ | 
Výstava insitnej maľby od Františka Ringa Čecha. 

 10. 7. 2018 | 30. 9. 2018  
JÁN ZORIČÁK, OKNÁ DO VESMÍRU | Liptov-
ská galéria Petra Michala Bohúňa | Ut-So: 
10:00 - 18:00  4 €

 12. 7. 2018 | 24. 8. 2018  
OSAMOTE | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
| po-pi: 8:00-15:00  0,50€ / 0,20€ | Autorská 
multižánrová výstava Lucie Bušfyovej. 

 15. 7. 2018 | 31. 8. 2018  
OBJEKTÍVOM ALOJZA LUTONSKÉHO | Múzeum 
Janka Kráľa | Po-Ne: 10:30-17:30 | Výstava 
fotografi í Alojza Lutonského. 

 24. 8.2018 | 16.11.2018  
JÁN ĎURINA, ONDREJ JÓB, DAVID KALATA | 
Rumanský Art Centre | Výstava troch autorov.

 KOSTOL SV. MIKULÁŠA  
Námestie osloboditeľov 27 | Po-Pi: 10:00-
12:00, 13:00-17:00  vstupné dobrovoľné

 EVANJELICKÝ KOSTOL  
Tranovského 12 | Po-Pi: 10:00-12:00, 13:00 
- 17:00  vstupné dobrovoľné

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Obrazy a sochy umelcov 
z obdobia romantizmu a realizmu.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Výstava diel autorov 
E.M.Šimerová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr, 
Michal Kern. 

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 €  / 0,50 € | Slovenské umenie 15. - 18. 
storočia - gotika, renesancia, barok.

 BOHÚŇOVA SIEŇ  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Diela maliara, po ktorom je 
pomenovaná samotná galéria. 

 KOLOMAN SOKOL  
Centrum Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Diela významného 
slovenského grafi ka a maliara, ktorý sa narodil 
v Liptovskom Mikuláši

 DOM JANA HÁLU VO VAŽCI  
Ut, St: 10:00-13:00, Št - So: 13:00-16:00 alebo 
po telefonickom dohovore  2€ / 1€ | Vysunutá 
expozícia Galérie P.M. Bohúňa dokumentujúca 
život a diela Jana Hálu. 

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 | Po-Ne: 10:30-17:30 - pravidelné hodinové 
vstupy  3 € / 1,50 € | Najväčšia expozícia múzea 
prevádza viac ako 730-ročnými dejinami mesta 
Liptovský Mikuláš.

 JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 | Po-Ne: 10:30-17:30 pravidelné hodinové 
vstupy  2€ / 1 € | Jedinečná expozícia približuje 
druhý deň súdu s legendárnym zbojníkom Jurom 
Jánošíkom.

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

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Počas letnej sezóny len na 
požiadanie. Kontakt na správcu: 0944 536 985, 

 1 € / 0,50 € | Expozícia venovaná životu a dielu 
súrodencov Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Počas letnej sezóny: Po – 
Pi: 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, So – Ne: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Expozícia v priestoroch 
niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 
40. rokov 19. stor. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jas-
kyniarstva | 16.6.-15.9. Po, St-Pi: 9:00-17:00, 
Ut: zatvorené, So-Ne: 11:00-18:00  posledný 
vstup hodinu pred zatvorením  7 € / 3,50 € | 
Jediné špecializované múzeum svojho druhu na 
Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 
9:00-17:00, So-Ne 13:00-17:00  1 € / 0,50 € | Ex-
pozícia zachytáva dejiny poľovníctva a rybárstva 
na Liptove od stredoveku po súčasnosť. 

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY 
ELENY BADOVEJ  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 
9:00-17:00, So-Ne 13:00-17:00  0,20 € / 0,10 € | 
Expozícia venovaná významnej bylinkárke, ľudo-
vej liečiteľke známej nielen na Slovensku.
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Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka 
Kráľa a Rázusovie klub spisovateľov v Lip-
tovskom Mikuláši vyhlasujú pri príležitosti 
130. výročia narodenia Martina Rázusa lite-
rárnu súťaž Pocta Rázusovcom 2018. Môžu 
sa na nej zúčastniť občania SR s  prácami 
v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli 
publikované. Téma je ľubovoľná, odporú-
čame však nadviazať na tvorivý odkaz Mar-
tina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej.

Súťažiaci budú rozdelení do dvoch veko-
vých kategórií: deti a  mládež do 18 rokov 
a dospelí nad 18 rokov. Každý autor môže 
zaslať práce v  dvoch kategóriách: poézia 
- naviac 5 básní a próza - rozsah maximál-
ne 3 normostrany. Súťaž je neanonym-

ná, každá práca musí obsahovať meno, 
priezvisko, kontaktné údaje a  vek autora. 
Súťažné práce treba poslať v  troch papie-
rových kópiách na adresu: Múzeum Janka 
Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, 031 01 
Liptovský Mikuláš a  zároveň elektronicky: 
packa.stefan@gmail.com. Uzávierka sú-
ťaže je 25. septembra 2018. Práce vyhod-
notí odborná porota, víťazné práce budú 
odmenené a prezentované 18. 10. 2018 na 
oslavách 130. výročia narodenia Martina 
Rázusa. Z  víťazných prác zostavíme zbor-
ník, ktorý bude ilustrovaný výtvarnými 
dielami neprofesionálnych výtvarníkov 
z Liptovského Mikuláša. Info: 0944 536 985.

 -red-

Literárna súťaž Pocta Rázusovcom

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na
• dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania 
osobne doručiť alebo poštou zaslať do 7. augusta 2018 na adresu:

Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. 
Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, že majú záujem o pozíciu TSP.

Viac informácií: sekretariat@mikulas.sk alebo 044/5565201.

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje.

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer 
• odpredať obchodnou verejnou súťažou

nehnuteľnosti – pozemky parc. č. KN-C 7168/11 orná pôda o výmere 7943 m2 a parc. 
č. KN-C 7168/12 orná pôda o výmere 2526 m2 (pozemky spolu o výmere 10 469 m²), 

nachádzajúce sa na ul. Pod Stráňami, v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, 
okres Liptovský Mikuláš, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úra-

dom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 4401. Minimálna 
požadovaná cena za nehnuteľnosti je 690 954,– eur.

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie právnych služieb 
(mestský úrad, Štúrova 1989/41, 2. poschodie, č. dv. 203, tel.č. 044/5565240, e-mail: 

miroslava.javornicka@mikulas.sk). Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťa-
že sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.




