Mikuláš
august /2020

MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA

ZADARMO

Vojnový cintorín na Háji Nicovô.

Pietne miesto na Háji Nicovô bude niekoľko mesiacov patriť robotníkom.
Mesto chystá obnovu hrobových polí a trávnatej pláne. Základná myšlienka vojnového cintorína zostane nezmenená, rekonštrukciou
prejde 1406 hrobových miest. Súčasťou prác bude aj rekonštrukcia prístupovej komunikácie na Háj – ulice Kpt. Nálepku.
Vizualizácia pietneho miesta po obnove.
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Mesto chystá obnovu
pietneho miesta na Háji

Pietne miesto na Háji Nicovô bude niekoľko mesiacov patriť robotníkom,
kamenárom a stavebným aktivitám.
Mesto chystá obnovu hrobových polí
a trávnatej pláne, na ktorú získala radnica od ministerstva kultúry dotáciu vo
výške 500 tisíc eur. Po obnove by mal
mať areál charakter parkovej úpravy
s prevahou trávnatej plochy. Podoba
vojnového cintorína zostane zachovaná.
Ručná robota zaistí dôstojnosť
Práce na obnove cintorína by mali robotníci vykonávať prevažne ručne, aby nenarúšali
pietu obnovovaného priestranstva. Použitie
ľahkých mechanizmov a ich pohyb výlučne
pomedzi hrobové miesta zabezpečí, aby stroje nezasahovali do samotných hrobov.
„Všetky aktivity na cintoríne musia prebiehať citlivo za minimálneho použitia mechanizmov. Bude potrebné si z dvoch strán vybudovať prístupové komunikácie k hrobom.
Obnovou prejdú polia v smere zhora nadol,
teda od hlavného pylónu k parkovisku. Postupovať by sa malo po jednotlivých blokoch, presný postup však bude možné určiť
až po tom, ako sa reálne začne s prácami. Na
viacerých miestach už totiž cintorín prešiel
rôznymi úpravami, niektoré z hrobov už boli
rekonštruované a nie je zrejmé, či sú všetky
podbetónované,“ priblížil Martin Kögel z VPS.
Obnova sa bude robiť len na povrchu. Budú
sa robiť len práce s obrubami, náhrobnými
kameňmi a trávnikom, robotníci nebudú zasahovať do hrobov ani nijako manipulovať
s pozostatkami.
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Kamene zabezpečia proti grafitom
Travertínové obruby budú rozoberať pracovníci ručne. Kamene odvezú, aby ich očistili od machu a usadenín. „Časť z týchto blokov
použijeme na vytvorenie suchých oporných
múrikov a zvyšnú časť pri ďalších etapách
rekonštrukčných prác na pietnom mieste,“
priblížil vedúci z oddelenia výstavby na mestskom úrade Matej Petran. Náhrobné kamene
zo šedého grafitu budú robotníci voziť ku kamenárovi. Ten ich očistí a upraví špeciálnou
technológiou. Starý typ písma obnoví farbou,
zakonzervuje a na kamene aplikuje aj antigrafitovú úpravu, aby ich vandali nemohli
zničiť sprejovaním. „Obnovené náhrobné kamene zakotvíme do betónových pilótov. Veľa
práce so zameriavaním bude mať aj geodet
kvôli presnému umiestneniu náhrobných kameňov na pôvodné miesta a do pravidelného radu,“ priblížil Petran. Každé pole si pritom
pracovníci nafotia a zaznamenajú, aby nedošlo k zámene náhrobných kameňov s jednotlivými menami.
Obruby sa rozpadávajú
Spôsob obnovy vojnového cintorína
ovplyvnili najmä klimatické podmienky, materiál použitý na hrobové miesta a náročná
údržba prostredia. „Pôvodný spôsob založenia cintorína je veľmi chúlostivý na náročné
klimatické podmienky nášho regiónu. Rozdielna reakcia na tepelnoobjemové zmeny
travertínu a spojovacieho materiálu už pri
prvotnej realizácii areálu pred 59 rokmi nebola zohľadnená. Klimatické podmienky spôsobujú degradáciu jednotlivých obrúb, a to
napriek starostlivosti, keď opakovane nechávame realizovať ručné čistenie jednotlivých

travertínových blokov od machov, lišajníkov
a grafitov,“ uviedla Dana Guráňová z oddelenia kultúry na mestskom úrade.
Trávnik zjednoduší údržbu
Priestor medzi jednotlivými hrobmi tvorí trávnatá plocha, ktorá má rôznu kvalitu
a skladbu. Zložito konfigurované plochy sa
udržiavajú veľmi náročne. Kosenie cintorína
nie je možné realizovať štandardnými technickými prostriedkami, ako sú kosačky. „Robotníci musia pri kosení používať vyžínače
a samostatne obkosiť každý jeden hrob, to
znamená 1 368 hrobových miest,“ priblížila Guráňová. Preto budú súčasťou obnovy
pietneho miesta aj práce na zeleni. Dôjde
k ošetreniu a prekrytiu koreňového systému
stromov, ktoré sú nad úrovňou zeme. Obnova bude finalizovať navážaním zeminy, úpravami pláne a vysiatím trávy. Odstránením
zvetraných obrúb sa zjednoduší aj údržba
trávnika. Na Háji Nicovô je 1368 hrobov
s padlými príslušníkmi 1. československého
armádneho zboru. Upravené však budú aj
miesta, ktoré sú prázdne. Spolu tak obnovou
prejde 1406 hrobových miest.
Doprava na Háj nebude zastavená
Cintorín bude aj počas prác verejnosti stále
prístupný. Doprava v okolí Národnej kultúrnej pamiatky Háj Nicovô nebude v čase výstavby zásadne obmedzená, napriek tomu je
potrebné, aby si návštevníci vrchoviny dávali
pozor. „Prosíme, aby boli motoristi, cyklisti aj
peší na ceste na Háj opatrní, nakoľko tu bude
zvýšený pohyb stavebnej techniky. O tom
bude informovať aj dočasné výstražné dopravné značenie. Peším odporúčame určite

využiť náučný chodník lesom v smere ku pamätníku,“ upozornil Gabriel Lengyel, vedúci
odboru dopravy na mestskom úrade.
Zrekonštruujú aj prístupovú cestu
Súčasťou obnovy pietneho miesta bude
aj rekonštrukcia prístupovej komunikácie na

Háj Nicovô – ulica Kpt. Nálepku. V úseku od
ul. Družstevnej po železničnú trať dostane komunikácia nový povrch, mesto tu opraví odvodnenie a priestorovo ju oddelí od existujúcich parkovacích miest, ktoré sú umiestnené
popri ceste. Úsek cesty od železničnej trate na
Háj mesto komplexne zrekonštruovalo pred
I/2020/08/02Podchod
pri Maytexe
zrevitaliRobotníci musia obkášať
ručne
vyše
zujú
1300 hrobov. Odstránenie obrúb
zjednoduší údržbu.

piatimi rokmi.
Hrob za tristo eur
Na realizáciu získalo vedenie mesta financie od Ministerstva kultúry SR. Polmiliónovú
sumu rozdelia na dve časti. Obnova cintorína
vyjde približne 440 tisíc eur, čo predstavuje na
rekonštrukciu jedného hrobu sumu 313 eur.
Sú v nich zahrnuté náklady na odstránenie
obruby a odvoz kamenných blokov, kamenárske práce (vyčistenie náhrobku, obnova
písma a antigrafitový nástrek), založenie trávnika, práce geodeta a ďalšie pomocné práce. Zvyšnú časť financií (60 tisíc eur) použije
mesto na rekonštrukciu prístupovej ulice Kpt.
Nálepku.
Blíži sa výročie cintorína
Financie z dotácie môže mesto čerpať aj
počas roku 2021. Obnovu by chcela radnica
preto ukončiť do výročia založenia vojnového
cintorína. „Nasledujúci rok to bude 60 rokov
od založenia pietneho miesta na Háji Nicovô. Preto chceme všetky práce zrealizovať do
tohto obdobia, aby sa cintorín dočkal dôstojných osláv pri príležitosti svojho výročia.
V budúcnosti chceme určite zháňať financie
aj na obnovu súsošia pri vstupe na cintorín,
zreštaurovať treba aj 18 vencov, ktoré lemujú prístupové schodisko. Opraviť je potrebné
aj tribúnu pod pylónom. Všetko smerujeme
k tomu, aby náš cintorín na Háji nadobudol
status Národný vojnový cintorín," prezradil
primátor Ján Blcháč.
-vč-
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OZNAMY
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V Okoličnom bude letná škola
Zmysluplné využitie voľného času pre deti
počas prázdnin ponúka žiakom letná škola,
na ktorú získala finančnú podporu Základná
škola s materskou školou Okoličianska.
„V letnej škole chceme upevniť a prehĺbiť
vedomosti a zručnosti žiakov, ktorí prejavili
záujem a tým uľahčiť ich adaptáciu na školské
prostredie. Na aktivitách budeme spolupracovať s Centrom voľného času, so základnou
umeleckou školou či s detskou jazykovou
školou. Činnosť letnej školy sa uskutoční formou zážitkového učenia a didaktických hier.

Popoludní budú aktivity pokračovať v školskom klube detí,“ priblížila riaditeľka školy
Zuzana Pavelicová.
Žiaci 1. až 4. ročníka navštívia letnú školu
v termíne od 10. do 14. augusta. Cieľom projektu bude opätovné stretnutie a rovesnícka
interakcia, ktoré budú prepojené s podnetnými výchovno-vzdelávacími aktivitami.
Piataci až ôsmaci sa budú od 17. do 21. augusta zameriavať na rozvoj tvorivosti a kritického myslenia. „Žiaci budú pracovať v tímoch

so stavebnicami, budeme rozvíjať aj ich čitateľskú a jazykovú gramotnosť a oboznámime
ich s regiónom. Hlavným dôvodom zriadenia
letnej školy bolo zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie koronavírusu a s tým súvisiace prerušenie vyučovania
v školách. Preto sme neváhali a ponúkli našim žiakom možnosť stráviť prázdninové dni
v škole,“ dodala Zuzana Pavelicová. Ponuku
školy využilo 33 žiakov.
-red-
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ĽUDIA NEMÔŽU STAVAŤ ANI BÝVAŤ V MESTSKÝCH
BYTOCH: POSLANCI NEPRIŠLI NA ZASTUPITEĽSTVO

Poslanci dvoch klubov zo štyroch neprišli
a zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné.
Volení zástupcovia Mikulášanov tak neprerokovali predaje prebytočného majetku,
bez ktorých ľudia či firmy nemôžu stavať.
V programe mali tiež návrh na personálne
obsadenie bytovej a sociálnej komisie, bez
ktorej nemôže mesto prideľovať mestské nájomné byty a prerokovať mali aj rekonštrukciu ľadovej plochy na zimnom štadióne, bez
ktorej bude ohrozená činnosť klubov i mládeže a mesto bude dokonca musieť platiť
za nefunkčnú plochu koncesionárovi ročne
320 tisíc eur.
Obštrukcie majú dopad na obyvateľov
Keďže zastupiteľstvo ľuďom opäť neodpredalo alebo nedalo do nájmu prebytočné
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mestské pozemky, ktoré obyvatelia žiadali
napríklad za účelom doriešenia prístupu
v rámci výstavby rodinného domu alebo garáže či vstupov do prevádzok, nemôžu títo
ľudia pokračovať vo svojich investičných zámeroch.
Niektorí neúčasť neodôvodnili
Z rokovania sa ospravedlnilo 14 poslancov
z celkového počtu 25. Išlo o všetkých poslancov klubu Nový Mikuláš (OĽANO, SaS, KDH,
NOVA, Šanca), ktorý vedie Vincent Kultan
a všetkých poslancov z klubu Skutočne nezávislí poslanci, na čele ktorého je aktuálne
Lucia Cukerová (predtým Jaroslav Čefo).
Dôvody na ospravedlnenie boli rôzne. Niektorí poslanci napísali, že sú v zahraničí, iní
uviedli osobné, pracovné dôvody, ďalší svoju

neprítomnosť neodôvodnili. „Dnešného neplánovaného rokovania MsZ sa nezúčastním.
Žiadam Vás o ospravedlnenie mojej neúčasti,“ napísala poslankyňa Cukerová približne
hodinu pred začiatkom rokovania. „Vo väčšine ospravedlnení išlo o výhovorky, pretože
viacerí poslanci, ktorí sa ospravedlnili napríklad z dôvodu dovolenky, boli v práci. Ide
o očividne organizovanú a dopredu dohodnutú neúčasť tak, aby rokovanie zmarili. Žiaľ,
neuvedomujú si, že tým neškodia vedeniu
mesta, ale práve ľuďom a vo veľkej miere aj
svojim vlastným voličom,“ povedal primátor,
ktorý rokovanie o neodkladných agendách
avizoval poslancom už 7. júla 2020. Skoré avízo im podľa jeho slov zaslal práve z dôvodu,
aby mali dostatočný časový priestor na zabezpečenie svojej účasti na zasadnutí. -red-

Štadión bude mať novú fasádu
Čoskoro by sa mali začať ďalšie práce na rekonštrukcii zimného štadióna. Mesto sa chystá obaliť ho do novej fasády, ktorá bude estetickejšia a ušetrí peniaze na úspore energie.
„V rámci rekonštrukcie sa uskutoční aj
úprava južnej, východnej a západnej fasády
zimného štadióna. Tvoriť ju budú sendvičové
panely, ktoré majú skvelé tepelno-izolačné
vlastnosti a zároveň vďaka ich farebnej variabilite pohľadovej úpravy plechu bude fasáda

pôsobiť hravejším dojmom,“ priblížil vedúci
odboru výstavby mestského úradu Matej
Petran.
Okrem fasády by sa v rámci tejto etapy
obnovy štadióna mala dokončiť rozcvičovňa, kancelárie pre administratívu zimného
štadióna a pre analýzu zápasov. Zhotoviteľ
následne pristúpi k rekonštrukcii vodomernej šachty, nainštaluje systém odvlhčenia
priestoru nad ľadovou plochou a namontuje

potrebnú technickú infraštruktúru. „Chystáme sa tiež na inštaláciu moderného multimediálneho zariadenia, ktorý bude prenášať obraz a zvuk pre skvalitnenie diváckeho zážitku
zo športového podujatia,“ zhrnul Petran.
Peniaze na túto etapu rekonštrukcie získalo mesto vo forme dotácie od Ministerstva
financií SR vo výške milión eur.
-red-

Nevyhnutná oprava ľadu sa odkladá
Ľadová plocha na mestskom zimnom
štadióne sa nachádza v kritickom stave a jej
rekonštrukcia je nevyhnutná. Ľad sa nepredvídateľne topí a nefunguje spoľahlivo.
Financovanie jeho rekonštrukcie mali riešiť
poslanci na zastupiteľstve 20. júla, keď mali
schváliť úver na obnovu ľadu. Viacerí však na
rokovanie neprišli a korčuliari, hokejisti, kluby
a mládež musia preto čakať. Mestu zároveň
hrozí, že bude platiť za nefunkčnú plochu
koncesionárovi ročne 320 tisíc eur.
„Na to, aby mohli užívatelia ľadu fungovať v normálnych podmienkach, im okrem

vynovenej haly musíme zabezpečiť aj to najpodstatnejšie – kvalitný ľad. Slovenský zväz
ľadového hokeja v júni schválil dotáciu na
rekonštrukciu ľadovej plochy vo výške 121 tisíc eur. Spoločnosť JL aréna poskytne vlastné
financie vo výške 39 tisíc eur, ale dotácia od
zväzu bola podmienená spolufinancovaním
zo strany mesta,“ priblížil primátor Ján Blcháč.
Rekonštrukciu teda musí radnica financovať
z externých zdrojov vo forme dlhodobého
bankového úveru. Ten ale musí schváliť mestské zastupiteľstvo.

Problémy sú dlhodobé
Ľadová plocha nefunguje spoľahlivo už
od roku 2019. Aj napriek servisným zásahom
spôsobovali nedostatky v chladení lokálne
rozpúšťanie ľadu. Odborníkom sa podarilo
udržať jeho kvalitu istý čas na použiteľnej
úrovni, začiatkom decembra 2019 sa však
stav časti plochy natoľko zhoršil, že hlavný
rozhodca prehlásil kvalitu ľadu za nepostačujúcu pre extraligový zápas. Obnova plochy by
priniesla bezproblémovú sezónu aj zníženie
nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia.
-red-

5

Strata 400 tisíc za odpad:
mesto musí zvýšiť poplatok
Na odpadové hospodárstvo doplácalo mesto v minulom roku o 400 000
eur viac, ako boli príjmy z poplatku
za komunálne odpady. Radnica tak
obrovský rozdiel sanovala z mestskej kasy. Liptovskomikulášska samospráva avizuje nepopulárny krok.
Mestský úrad prichádza s návrhom zvýšiť
poplatok za komunálny odpad, aby vykrylo
straty. Väčšina miest a obcí zvýšila tento poplatok už minulý rok, dôvodom bol nárast
cien za skládkovanie a pokles podielových
daní, ktoré prichádzajú od štátu do mestskej
pokladnice.
„Stratu približne štyristotisíc, ktorá nám
vzniká ako rozdiel medzi sumou vybratého
poplatku a nákladmi na odpadové hospodárstvo, sa doposiaľ snažilo vedenie nášho
mesta sanovať z mestskej kasy. Prioritou totiž
bolo, aby sa nezaťažovali peňaženky obyvateľov. Takže, kým iné mestá poplatok zvyšovali, my sme od roku 2014 zachovali jeho
rovnakú úroveň,“ vysvetlila vedúca oddelenia
daní a poplatkov z mestského úradu Anežka
Makovická.
Na radnici však postupne pribúdali okolnosti, ktoré nútia finančníkov za odpad od
obyvateľov pýtať od budúceho roka viac.
„Dôvodom sú legislatívne zmeny, ktorými
štát výrazne zvýšil poplatky za skládkovanie,
zníženie príjmu podielových daní od štátu
a dnes už aj dopady koronakrízy, kvôli ktorej
mestská pokladnica prišla o viaceré druhy
príjmov,“ zhrnula Anežka Makovická.
Na straty upozornil aj NKÚ
Náklady na nakladanie s komunálnym odpadom je podľa zákona obec povinná hradiť
z miestneho poplatku za komunálne odpady. Radnicu na nápravu financovania odpadov vyzval aj Najvyšší kontrolný úrad (NKU),
podľa ktorého je potrebné zvýšiť poplatkovú
povinnosť tak, aby sa znížilo zaťaženie mesta
na odpadové hospodárstvo. „Stratu vo výške
400 tisíc za odpady musíme podľa zákona
rozdeliť medzi 31 000 obyvateľov, čo zname-
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ná 12,9 eur za osobu,“ priblížila Makovická.
Súčasný poplatok 22,55 eur za komunálny
odpad tak navrhuje oddelenie daní a poplatkov zvýšiť na 35 eur na osobu ročne. „Ani napriek tomuto zvýšeniu nebude pokrytý celý
únik na odpadovom hospodárstve, čo budeme musieť riešiť úspornými opatreniami,“
priblížil primátor Ján Blcháč. Zvýšenie poplatku by mali prerokovať poslanci mestského
zastupiteľstva na septembrovom zasadnutí.
Je to poplatok štátu, nie miest
Od januára 2019 platí nariadenie vlády,
ktorým sa upravuje výška poplatkov za uloženie odpadov na skládky. Táto výška zároveň závisí od percenta vytriedenia zložiek
komunálneho odpadu. Štát zvýšil poplatok
za skládkovanie komunálneho odpadu (pri
miere separovania od 40 percent) zo 7 eur
v roku 2019 na 12 eur v roku 2020 a od roku
2021 na 18 eur za tonu. „Len v tomto je medziročný rozdiel 6 eur za tonu, čo premietnuté do reči čísel znamená, že keď Mikulášania
vyprodukujú 7 800 ton odpadu, pri navýšení
6 eur za tonu už potrebujeme vyrubiť 46 800
eur. Keď štát zvyšuje ceny, mesto musí zvýšiť
poplatky, ak ich už nedokáže sanovať za obyvateľov,“ vysvetlila Makovická.
Zľavy je potrebné zaplatiť
Mesto obyvateľom z poplatku za komunálny odpad poskytuje rôzne zľavy. Vo výške
30 percent ju majú obyvatelia nad 62 rokov,

čiže zaplatia 15,78 eur. Len pri týchto zľavách
mesto prichádza o ďalších 47 tisíc eur. Študenti a pracujúci mimo mesto rovnako neplatia za komunálny odpad. Ide o 2 151 ľudí,
kde mesto prichádza pri súčasnom poplatku
22,55 eur o ďalších 48 tisíc eur.
Triedenie by výrazne pomohlo
Obyvatelia Liptovského Mikuláša vytvoria
ročne až 7 800 ton komunálneho odpadu.
Poplatky za zneškodnenie odpadov na skládke budú kvôli prijatiu nariadenia v najbližších
rokoch ďalej rásť. „Momentálne triedime približne 50 percent odpadov. Ak sa nezlepšíme
a zostaneme na tejto úrovni, nevyhneme sa
ani ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov, pretože
v tomto prípade platí – čím vyššie percento vytriedenia odpadov, tým je poplatok za
uloženie odpadu na skládku nižší, teda čím
viac vytriedime, tým menej za zneškodnenie
komunálu zaplatíme,“ dala návod Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia na
mestskom úrade.

Získavajú zručnosti v zahraničí:
marketing v Anglicku, morské plody v Írsku
Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši kvalitne pripravuje študentov na náročný
národný a medzinárodný trh práce. Škola sa
totiž zapája do medzinárodných projektov
a organizuje zahraničné praxe, naposledy
to bol projekt Získajme odborné zručnosti

v Európe. Študenti 3. a 4. ročníka si zlepšili
marketingové digitálne kompetencia v britskom Plymouthe a v španielskej Salamance.
Na prípravu a servis jedál z morských plodov
a rýb bola zameraná druhá časť projektu, ktorú absolvovali študenti 3. až 5. ročníkov a pe-

Dane sa zvyšovať nebudú
Zvýšenie poplatku za komunálny odpad
neznamená, že mesto pristúpi aj k zvyšovaniam daní. „Až v roku 2024 musíme dodržať
zákonné podmienky nastavenia sadzieb na
daniach zo stavieb,“ ukončila Makovická z oddelenia miestnych daní a poplatkov.
-red-

dagógovia v Írsku. „Projekt zhodnotili učitelia
a študenti pozitívne. Išlo pre nich o veľmi
dobrú skúsenosť, získali mnoho poznatkov
a spoznali nové krajiny,“ poznamenala riaditeľka školy Katarína Uličná.
-vč-

Zaleskli sa v Dubnici
Naši výtvarníci žali úspech
na Výtvarnom spektre
Výtvarníci z Liptovského Mikuláša patrili
medzi najúspešnejších na krajskej postupovej súťaži Výtvarné spektrum 2020. Odborná porota pod vedením Jaroslava Uhela na
slávnostnom vyhodnotení v Turzovke udelila

12 cien a 14 čestných uznaní. Z Mikuláša sa
ocenenia dostalo Alene Fiačanovej, Štefanovi
Packovi a Andrey Jármayovej. Čestné uznanie
putovalo do rúk Aleny Fiačanovej.
-bk-

Začiatkom prázdnin si na dorasteneckých
atletických pretekoch v Dubnici nad Váhom
výborne počínala mikulášska atlétka Centra
voľného času Petra Krotáková. Napriek protivetru zvíťazila v behu na 100 a 200 metrov.
Na 100 metrov prekážok zase zvíťazila Paula
Peroníčková a tretie miesto obsadila Nina
Krajčová. Úspešní boli aj ďalší Mikulášania.
Tomáš Revaj získal prvenstvo v behu na
110 a 400 metrov prekážok. Z prvého miesta sa na pretekoch tešila aj Vesna Hynková
v disciplíne hod diskom. Pekné druhé miesta
si vybojovala Zuzana Letošová v behu na 800
metrov a Nina Krajčová v behu na 400 metrov
prekážky.
-red-
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August v meste rozihrá všetky zmysly
Druhý prázdninový mesiac poskytne
Mikulášanom aj návštevníkom široké
spektrum podujatí a aj niekoľko noviniek. V žičlivej atmosfére sa môžete
tešiť na približne štyri desiatky akcií,
ktoré oživia centrum okresného mesta.
Začiatok augusta bude patriť pokračovaniu Mikulášskeho jazzového festivalu, v rámci
ktorého sa predstavia interpreti z Maďarska,
z Česka, z Poľska a z domácej scény. Aj v auguste každú stredu pokračuje tematické hudobné popoludnie s názvom Posedenie pri
gramofóne a stredajšie večery patria Letnému kinu v záhrade Múzea Janka Kráľa. Letné
kino ponúka atraktívne tituly Joker, Dovidenia tam hore, Jan Palach či Vlastníci. V piatky
sa bude pri fontáne konať zábavno – náučný
cyklus pre malých a veľkých s názvom Kúzelná fyzika. Nebudú chýbať programy v podaní
míma Miroslava Kasprzyka, ktorý nimi bude
pozývať na piatkové večerné podujatia.
Veľavravné ticho má už 60 rokov
Prvá a tretia augustová nedeľa bude patriť na Námestí osloboditeľov rozprávkam.
Divadlo Portál z Prešova predstaví príbeh
O troch grošoch, 16. augusta Divadlo na
hojdačke zo Žiliny odohrá rozprávku popretkávanú vtipnými pesničkami Sofia
z predmestia. Na centrálnom námestí oslávia
14. augusta okrúhle 60. výročie pantomímy
festivalom PAN v podaní slovenských mímov
Adriána Ohrádku, Vladimíra Kulíška, Adriána
Kobetiča a Miroslava Kasprzyka.
Z každého rožku trošku
V sobotu 15. augusta je nachystané spoje-
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nie športu a kultúry. Štvrťhodinu pred deviatou štartuje Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa príznačne pred domom
tohto významného slovenského dejateľa.
Tradičné podujatie, ktoré spája rôzne náboženstvá, kultúry a myšlienky Mosty Gesharim
sa uskutoční v synagóge 18. augusta o 19:30
h. Jednou z noviniek tohtoročnej letnej sezóny v Liptovskom Mikuláši je Fest Street
Food. Cieľom podujatia je dostať do Mikuláša celosvetový trend pouličného jedla, teda
street food. Zámerom je rozšíriť gastronomický rozhľad pri výbere zo slovenských a zahraničných špecialít. Gastronomický zážitok
dotvorí príjemná hudba. Akcia sa uskutoční
od 21. do 23. augusta.

Slalom v lete? Na vode to pôjde…
Predposledný augustový víkend obohatí
ponuku tradičné podujatie na vodách mikulášskeho kanála Medzinárodné tatranské slalomy, Memoriál Ondreja Cibáka. Športová akcia zaknihuje už 72. rok existencie. Záver leta
bude 28. augusta patriť Rozlúčke s prázdninami v podaní Norberta Pompu so skupinou
a Duchoňovcom. Mikulášske leto uzavrie 29.
augusta o 20:30 hod. deviaty ročník tradičného večerného behu mestom Night Run.
Celú augustovú ponuku Mikulášskeho leta
si môžete prečítať na 20. strane v našom mesačníku.
-red-

Do Mikuláša mieri festival pouličného jedla
O tom, kam smeruje moderná gastronomická scéna, ale aj o tom, ako sa dá variť
v pojazdných kuchyniach kvalitne a chutne,
nás príde do Mikuláša presvedčiť festival
pouličného jedla Fest Street Food. V rámci
programu Mikulášskeho leta sa táto akcia
uskutoční na Námestí osloboditeľov od 21.
do 23. augusta.
Netradičná gastronómia
Festival je určený pre všetkých gurmánov,
ktorých privíta v centre mesta zóna plná
dobrého jedla. „Pre najmenších sme pripravili sladké dobroty a dospelí môžu ochutnať
špeciality slovenskej a zahraničnej kuchyne.
Cieľom festivalu je pripraviť pred očami návštevníkov kvalitné jedlo v rôznych štýlových
stánkoch a foodtruckoch. Budú mať možnosť
ochutnať tradičné slovenské jedlá netradičným spôsobom,“ uviedla organizátorka
podujatia Lenka Konduliaková.
V Liptovskom Mikuláši pôjde o prvú akciu
takéhoto druhu. „Mali sme od Mikulášanov
dopyt po takomto podujatí, preto sme privítali ponuku od organizátorov urobiť festival
jedla aj u nás. V prípade, že bude úspešný,
uvítame, ak sa stane tradíciou,“ povedala
šéfka marketingu z mestského úradu Soňa
Višňovská.

celom svete. „Ide tiež o stretnutie predajcov
streetfoodovej komunity, ktorá sa na Slovensku vytvára. V Mikuláši budete môcť ochutnať jedlá od približne 15 predajcov z celého
Slovenska,“ prezradila Konduliaková.
Okrem dobrôt, ako sú buchty a langoše,
si návštevníci festivalu jedla pochutnajú na
čínskej, španielskej, mexickej, thajskej či americkej kuchyni. „Myslíme tiež na celiatikov,
pre ktorých sme nachystali vozík s jedlami

bez lepku. Nebudú chýbať miešané nápoje,
dobrá káva a kvalitné vína,“ poznamenala organizátorka.
Celým augustovým víkendom bude na
námestí sprevádzať moderátor, ktorý pre ľudí
pripraví rôzne súťaže. Vďaka nim bude možnosť ochutnávky v prevádzkach zadarmo.
Festival potrvá v piatok a v sobotu od 10:00
do 22:00 hod. a v nedeľu do 20:00 hod.
-js-

Slovenské buchty aj mexická kuchyňa
Festival bude ukážkou modernej gastronómie. Jeho koncept je rozšírený a obľúbený po
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Krídla Ivana Laučíka napísali 38. ročník
Literárnu súťaž začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka vyhodnotili v júli na pôde
Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky
Belopotockého. Porota v rámci 38. ročníka
vyberala spomedzi 44 príspevkov od 34 au-

torov. Rovnocenné zastúpenie mali poézia aj
próza. Trojnásobnú prevahu však mali ženské
autorky a takmer polovica autorov bola z najmladšej vekovej kategórie 15 až 19 rokov.
V kategórii próza získal cenu na povzbudenie

Marek Baláž z Liptovského Mikuláša. Spomedzi ocenených bol jediným zástupcom nášho
mesta. Texty najlepších autorov bude prezentovať zborník Výhonky.
-LK GFB-

Cez víkend 21. až 23. augusta sa Liptovský Mikuláš, ktorý je kolískou ochotníckeho divadla, opäť stane dejiskom
rozsiahleho divadelného podujatia.
Festival neprofesionálneho divadla LiptovDIV a Divadelná udalosť prichádza
do nášho mesta pri príležitosti Roku slovenského divadla a pri 190. výročí vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku.
Lomidrevo aj Popoluška
Návštevníci podujatia budú mať možnosť
počas troch dní vzhliadnuť divadelné predstavenia ochotníkov zo Závažnej Poruby,
z Ploštína, z Ružomberka, z Hubovej a z Liptovského Mikuláša.
„Na festivale je pripravený program aj pre
rodiny s deťmi, ktoré sa môžu tešiť na divadelné predstavenia Lomidrevo a Popoluška.
Rozprávkové príbehy sa rozohrajú na javisku
na Nádvorí Čierneho orla. V prípade nepriazne počasia sa predstavenia uskutočnia vo veľ-
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kej sále Domu kultúry,“ uviedla Eva Štofčíková
z Liptovského kultúrneho strediska.
Ako župana vítali
Už tradične pred budovou Múzea Janka
Kráľa sa ochotníci Matičnej ochotníckej divadelnej scény predstavia v komédii Ako
župana vítali, ktorou diváka prenesú do
minulosti, aby ju mal možnosť porovnať so
súčasnosťou. „Ak očakávate, že sa niečo zmenilo, budete sklamaní, ale o smiech a zábavu
bude postarané. Náročnejšiemu divákovi
odporúčam predstavenia Matka a Solitarita
z produkcie ploštínskych a ružomberských
divadelníkov,“ prezradila Štofčíková a študujúcej mládeži odporučila kreatívne multižánrové predstavenie Vystúp z obrazu študentov
súkromného tanečného konzervatória.
Ochotníci neprázdninujú
Ochotníci mávajú v lete divadelné prázdniny rovnako, ako ľudia, ktorí dovolenkujú. Toto

leto však derú dosky, ktoré znamenajú svet,
práve v auguste. Prečo je to tak? „Odpoveď je
veľmi jednoduchá, tak tomu bolo aj pred 190
rokmi, keď prišli študenti domov na “vakácie“
a mohli sa zapojiť do prípravy divadla. A tak sa
to dialo aj v našom meste za čias pôsobenia
Belopotockého v roku 1830. Práve preto sme
ako dátum mimoriadnej Divadelnej udalosti
stanovili 22. august. V túto sobotu sa v podvečerných hodinách v priestoroch synagógy
uskutoční formou netradičného predstavenia
Kocúrkovo po 190 rokoch v réžii Jána Mikuša,“
povedala Eva Štofčíková. V predstavení budú
účinkovať okrem hercov z Divadla Gasparego
aj známi profesionálni herci. Vstup na všetky
predstavenia trojdňového divadelného festivalu je zadarmo. Pripravilo ho Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci
s mestom Liptovský Mikuláš.

O/2020/08/01

Festival uvedie Divadelnú udalosť

Podujatie finanène podporili Národné osvetové centrum, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
z verejných zdrojov finanène podporil Fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.
Hlavní partneri

Hlavný organizátor

Spoluusporiadatelia

Mediálni partneri
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mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Palúdzka: V parku pri nemocnici bol cintorín
Parčík oproti Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš slúžil kedysi ako hlavný cintorín pre obyvateľov Palúdzky. Bol funkčný približne 70
rokov, od roku 1840 do roku 1910. Následne
sa tu pochovávať prestalo. V roku 1854 bola
na tomto priestranstve postavená aj cintorínska kaplnka. Cintorín mal tvar trojuholníka
a kaplnka stála v rohu jeho západnej časti.
Práve na tomto cintoríne by mali byť pochovaní niektorí členovia rodu Paluďajovcov
/Palugyayovcov/ s príbuznými, napríklad Dr.
Oskar Paluďay či Ublad Rády a ďalší.
V blízkosti kaplnky bola pochovaná aj
manželka Wolfganga Paluďaja, grófka Johanna rodená Pletichová. Pravdepodobne

je tu pochovaný aj básnik Ján Drahotín Ondruš, ktorý sa narodil v Palúdzke v roku 1816
a zomrel tu v roku 1845.
V tridsiatych rokoch 20. storočia časť cintorína predala obec evanjelickej cirkvi, aby si
mohli postaviť v Palúdzke kostol. Ten však nakoniec vystavali na námestíčku Priesadiská.
V tom období už cintorín na pochovávanie
neslúžil. Dlhé roky ostal v nezmenenom stave, nevykonávali sa na ňom žiadne údržbové
práce a podpísal sa na ňom zub času. Pomníky boli odvezené, telá pochovaných sa na iné
miesto neprenášali. Cintorín úplne zanikol
a neskôr bola zbúraná aj chátrajúca kaplnka.

HIDAK
GESHARIM
PHURTA
2020
BRIDGES

Budovu škôlky postavila kuchárka
Bývalý cintorín hraničí s dnešnou miestnou materskou školou. Pôvodnú budovu si
dala postaviť Elena Guzikiewiczova, ktorá
pracovala ako kuchárka v nemocnici v Palúdzke. Bola to sestra Eugena Guzikiewicza
(poslanec, politik, podnikateľ), predstaviteľa
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v meste počas trvania Slovenského štátu. Stavba
v tom čase nedostala stavebné povolenie. Po
druhej svetovej vojne v nej boli zriadené byty
pre lekárov, ktorí pracovali v blízkej nemocnici. Ako materská škola začala budova slúžiť
až neskôr. Z rozprávania obyvateľov Palúdzky
vieme, že vo vile bola materská škola už v 70.
rokoch.
-MJK-

18.8. utorok

2020

koncert sa koná pri príležitosti poľského
predsedníctva vo vyšehradskej skupine

o 19:30

Synagóga Liptovský Mikuláš

Jiří Suchý
Milan Lasica (SK)
a Orchester Divadla Semafor (CZ)

Andrzej Jagodziński (PL)

Tamás Ittzés (HU)

autor projektu:
Ladislav Snopko
produkcia:
Jana Vachová
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Bratislava Hot Serenaders (SK)
O/2020/08/02

Hrobka Palugyayovcov umiestnená
oproti dnešnej nemocnici v Liptovskom
Mikuláši, archív Múzea Janka Kráľa.

Velvyslanectví České republiky
v Bratislavě

VSTUP VOĽNÝ

O/2020/08/03

Školy cez prázdniny neoddychujú
V niektorých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zarezávajú naplno aj počas
prázdnin. Na dvoch vládne stavebný ruch,
odstraňujú havárie či opravujú okná.
V Základnej škole s materskou školou
Okoličné riešia zlý stav strechy, pod ktorý sa
podpísalo nepriaznivé počasie. „To narušilo
jej izolačné vlastnosti. Presakuje cez ňu voda
a vzniká riziko vlhnutia nosných konštrukcií
pavilónu, tiež sa v prechodných obdobiach

tvorí pod stropom pleseň. Rekonštrukciou
a zateplením sa zlepšia tepelno-izolačné
vlastnosti strechy, zároveň eliminujeme negatívne javy, ktoré sprevádzajú zmeny počasia,“ vysvetlil vedúci výstavby na mestskom
úrade Matej Petran. Na dvoch pavilónoch
Základnej školy na Nábreží Dr. A. Stodolu boli
poškodené okná, ktoré cez prázdniny vymenia.
-vč-

Primátor požiadal ministra
o prednosť prekládke železnice
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Liptovský Mikuláš patrí medzi významné
strediská cestovného ruchu. Ako centrum
regiónu Liptov zaznamenáva veľký nárast
intenzity cestnej dopravy. Obzvlášť frekventovaná sa stala štátna cesta č. I/18, ktorá prechádza celým mestom v dĺžke viac ako šesť
kilometrov.
„Denne sme svedkami niekoľkokilometrových dopravných kolón a častých dopravných nehôd a škodových udalostí na tejto
ceste. Práve v realizácii projektu modernizácie železničného úseku na trati Liptovský Mikuláš – Poprad vidíme riešenie. Súčasťou
tohto projektu je okrem samotnej preložky
a modernizácie trate aj výstavba preložky
štátnej cesty číslo I/18, ktorá sa stane tzv. južným obchvatom mesta Liptovský Mikuláš,
čím sa doprave v našom meste uľaví,“ priblížil
primátor Ján Blcháč.
Európska únia plánuje masívnu investičnú podporu svojich členských štátov. Ve-

denie mesta Liptovský Mikuláš využilo túto
informáciu a zaslalo ministrovi dopravy list,
v ktorom požiadali predstavitelia našej radnice o uprednostnenie financovania projektu
železničnej a cestnej infraštruktúry. „V mene
mesta Liptovský Mikuláš Vás preto, vážený
pán minister, žiadam o Vašu podporu tohto
projektu a o jeho prioritizáciu v rámci najbližších investičných zámerov Ministerstva
dopravy a výstavby SR a o zabezpečenie, aby
sa tento projekt, ktorý je projekčne aj inžinieringovo takmer pripravený (chýba už len
stavebné povolenie), realizoval ako celok, to
znamená aj vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry,“ napísal primátor. List zaslal aj generálnemu riaditeľovi železníc. Odpovede ešte
radnica nedostala. Projektom preloženia trate, ktorý má významne pomôcť odľahčeniu
dopravy v Liptovskom Mikuláši, sa súčasné
vedenie mesta zaoberá už od roku 2008.
-red-

Kde sa opravia
cesty a chodníky
Aj v časoch koronakrízy má radnica cez
svoje oddelenie dopravy pripravené opravy
ciest a chodníkov vo všetkých častiach mesta.
Ich realizácia je hradená z bežného rozpočtu
mesta. V týchto mesiacoch tak už mesto pristúpilo k rekonštrukciám ciest a chodníkov za
niekoľko desiatok tisíc eur. „Tieto opravy sme
spísali v prvých dvoch mesiacoch roka na
základe požiadaviek obyvateľov, poslancov,
vedenia mesta a na základe našej kontrolnej
činnosti,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z odboru
dopravy mestského úradu.
Väčšie rekonštrukcie chodníkov už boli
urobené v Okoličnom, na Dubovej a pri autobusovej zastávke na Podbrezinách, radnica
zrealizovala aj odvodnenie chodníka pri Lidli
v Liptovskej Ondrašovej a odstavné plochy
na Lipovej. Po realizácii je už aj výjazd zo Stodolovej ulice v Starom meste. V Palúdzke pribúdajú nové chodníky pre peších ku garážam
na Palúčanskej a Lenkovej. Mesto tiež odvodňuje parkovisko za Bocianom v tejto mestskej
časti.
-red-

V septembri
bicyklujte do práce
Celoslovenská kampaň Do práce na bicykli
sa kvôli situácii s koronavírusom presunula v tomto roku na september. Do súťaže je
možné registrovať dvoj až štvorčlenné tímy,
ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií
a organizácií. Mikulášania môžu prihlasovať
svoje tímy cez formulár na stránke dopracenabicykli.eu. Záujemcovia sa môžu priebežne registrovať počas celého augusta až do 7.
septembra.
Liptovskomikulášska samospráva patrí
v kampani dlhodobo k veľmi úspešným.
Napríklad v minulom roku sa mesto stalo
druhým najúspešnejším v rámci celého Slovenska, kedy Mikulášania v rámci 132 tímov
najazdili za zamestnaním vyše 34 tisíc kilometrov.
-js-
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O/2020/08/05

Joker

122 min.

BezpLatný
vstup

visitliptov.sk
INZERCIA

Réžia: Todd Phillips
Hrajú: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beets, Frances Conroy
Skrachovaný komediant Arthur Fleck sa dlho pohybuje na tenkej hranici medzi realitou a
šialenstvom. V jeden deň sa potuluje vo svojom obleku klauna po uliciach Gotham City a
dostáva sa do konfliktu s brutálnymi zlodejmi. Pomaly sa roztáča špirála udalostí, ktorá vyústi do
hrozivých rozmerov. Opustený Fleck začne čoraz viac prepadať do hlbín šialenstva a postupne
sa mení v ikonického zločinca, ktorého už čoskoro bude svet poznať pod menom Joker.

Jan Palach
Dráma/životopisný/historický

Česko/Slovensko

2018

124 min.

Vlastníci
Komédia/dráma

Česko 2019 97 min.

Réžia: Jiří Havelka
Hrajú: Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus

Projekt je financovaný s podporou
Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.

www.slovakia.travel
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I/2020/08/01

Jan Palach. Študent, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Československa. Nekompromisný mladý muž, ktorý priniesol najväčšiu obeť v túžbe vyburcovať národ z okupačnej letargie. Meno, ktoré u nás pozná každý. Film rozpráva príbeh posledných mesiacov Palachovho života, ukazuje cestu, na ktorej sa z milujúceho syna, oddaného priateľa a citlivého študenta
filozofie stala „pochodeň číslo 1“.

Majitelia bytov v staršom dome sedia na domovej schôdzi a pokúšajú sa o nemožné. Vyriešiť vo
vzájomnej zhode problémy týkajúce sa správy ich domu. Pani Záhradková s manželom chcú
dom zachrániť a novomanželia Bernáškovci sa k nápadu pripájajú. Pani Roubíčková zapisuje
priebeh schôdze a pani Horvátová všetko iniciatívne komentuje. Naivný pán Švec na schôdzi
zastupuje svoju mamičku. Pán Nitriansky veľmi túži po podkroví. Pan Kubát dôsledne sabotuje
každé rozhodnutie a v úzadí číhajú ešte bratia Čermákovci. Len starý pán profesor Sokol zatiaľ
mlčí. A títo všetci sa musia nakoniec dohodnúť.

O/2020/08/04

Réžia: Robert Sedláček
Hrajú: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, Kristína Kanátová

SS-20004-09_SSLM_letna_kampan_BB_inzercia_182x124.indd 1

15/06/2020 12:55
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A všetko sa začalo tým, že ruky moje
vzal si do tých svojich...
Manželstvo uzavreli:
Luboš MÁČEK – Veronika PLCHOVÁ,
Mgr. Milan MEDLA – Veronika KRIŠKOVÁ, Adam SLOTKA – Mgr. Veronika
NOVÁKOVÁ, Branislav ŠERBULA – Jarmila POLIAKOVÁ, Ľuboš ANDREJDES
– Andrea ŽALÚDEKOVÁ, JUDr. Juraj
MARTAUS – JUDr. Petra KAŠELÁKOVÁ,
Mgr. Peter SEKAN – Laura LUNÍČKOVÁ,
Vladimír GEJDOŠ – Mgr. Lenka MAJERČIAKOVÁ.

Nadišiel deň, keď sme sa navždy museli
rozlúčiť...
Opustili nás:
Ján TRNOVSKÝ 70 r., Dušan SLOVÍK
76 r., Milan HUSARČÍK 59 r., Viera ČERNOCHOVÁ 72 r., Jozef KOTLÁR 89 r.,
Božena LUBELCOVÁ 94 r., Kvetoslava
HERCEGOVÁ 55 r., Mária MATÚŠKOVÁ
83 r., Soňa ALMANOVÁ 57 r., Valéria KARASOVÁ 87 r., Oľga LAZIŠŤANOVÁ 90 r.,
Vladimír PIVKO 54 r., Milan SERMEK 77
r., Terézia PALLOVÁ 85 r., Pavol RADENA
60 r., Margita POLIAKOVÁ 74 r., Peter
BRUNČIAK 62 r., Ivan BALÁŽ 76 r., Viera
KUBOVÁ 58 r.

O/2020/08/07

SKÚŠKA SIRÉN
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14. augusta 2020 o 12.00 hodine
bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné
preskúšanie systémov varovania
obyvateľstva dvojminútovým stálym
tónom sirén.

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie majetkovoprávne. Celé znenie a podmienky obchodných verejných súťaží sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke
mesta.

KINO NICOLAUS

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície
špecialista útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

AVA: BEZ SÚCITU
(Americký film , od 15 rokov, 96 min. )
Pi. 7.8. 20.00 5 € | So. 8. 8. 20.00 5 € | Ava je elitná
nájomná vrahyňa a od svojej tajnej organizácie dostáva tie
najnebezpečnejšie zabijacké úlohy. Jedna operácia však
nedopadne ...

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:
•
koordinácia, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku školstva na úrovni
mesta podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•
zabezpečovanie výkonu činností školského úradu (zákon č. 596/2003 Z. z.)
•
štatisticko-ekonomické činnosti súvisiace s chodom škôl a školských zariadení.

#FOLLOWME
(Americký film , od 15 rokov, 88 min. )
Po. 10.8. 20.00 5 € | Ut. 11. 8. 18.00 5 € | Hviezda
sociálnych sietí vycestuje s priateľmi do Moskvy kvôli
novému vlogu. Keďže on sám a aj jeho kamaráti radi posúvajú hranice, zapoja sa do vražednej hry.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
•
odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa základnej školy v zmysle vyhlášky
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamest
nancov
•
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
•
znalosť legislatívy pre oblasť školstva a samosprávy,
•
znalosti z oblasti financovania školstva výhodou,
•
občianska bezúhonnosť,
•
osobnostné a morálne predpoklady,
•
znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave,
•
znalosť práce s PC, Word, Excel, PowerPoint, Outlook
•
samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť
•
vodičský preukaz skupiny B.

SCOOB!
(Americký film , MP, 94 min., Slovenský dabing )
So. 15.8. 18.00 5 € | Ne. 16. 8. 18.00 5 € | Po. 17. 8. 18.00
4 € | Už od detstva riešia Shaggy, Fred, Velma a Daphne
záhady po celom svete so Shaggyho maznáčikom,
Scoobym-Doo, ale ich najväčšia záhada ešte len príde..

Požadované doklady:
•
profesijný životopis,
•
kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pre učiteľa základnej školy v zmysle platnej legislatívy,
•
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
•
písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

FATIMA
(USA - Portugalsko , od 12 rokov, 113 min. )
Ut. 18.8. 18.00 5 € | St. 19. 8. 20.00 5 € | Strhujúca
historická dráma, nakrútená podľa skutočných udalostí,
odhaľuje príbeh detí, ktorým sa v portugalskej Fatime zjavila
Panna Mária....

Termín nástupu: 24. 8. 2020, resp. 1. 9. 2020

LETNÍ REBELI
(SR - Nemecko , od 7 rokov, 90 min. )
St. 19.8. 18.00 5 € | Št. 20. 8. 18.00 5 € | Jonáš sa veľmi
teší na prázdniny u deda Bernarda. No ten sa necíti najlepšie
a tak musí Jonáš niečo vymyslieť...

Tarifný plat/ 5 rokov praxe: cca 900 eur + osobné ohodnotenie

Kontaktná osoba : Ing. Dana Chromeková, tel.: 044/5565206, e- mail: d.chromekova@mikulas.sk

ŠARLATÁN
(ČR - SR , od 12 rokov, 118 min.)
Št. 20. 8. 20.00 5 € | Pi. 21. 8. 20.00 5 € |
Ne. 23.8. 19.30 5 € | Po. 24. 8. 20.00 4 € |
Ut. 25. 8. 17.45 5 € | St. 26.8. 17.45 5 € Životopisná
dráma inšpirovaná skutočným príbehom výnimočného
muža, liečiteľa Jana Mikoláška, na ktorého sa v priebehu
niekoľkých desaťročí obracali s prosbou o pomoc státisíce
ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev.
VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO MALEJ PANDY
(Rusko - USA , MP, 84 min., Slovenský dabing )
Ne. 23.8. 17.30 5 € | Po. 24. 8. 18.00 5 € | Veľký hnedý
medveď Brum Brum si žije svoj pokojný život, až kým mu
jedného dňa popletený bocian nedoručí omylom zvláštnu
zásielku – malú pandu.

Literárna súťaž KongenScript
Kategórie: • Próza • Poézia • Môj domov
• 75. výročie konca II. svetovej vojny

6. ročník Propozície www.kongenkult.sk

CHRUMKÁČI
(USA - Španielsko , MP, 94 min., Slovenský dabing )
Pi. 28. 8. 18.00 5 € | So. 29. 8. 18.00 5 € |
Animované dobrodružstvo pre celú
Ne. 30.8. 17.00 5 €
rodinu a v hlavnej úlohe sú kúzelné sušienky, ktoré by chcel
každý.

2

JONAS KAUFMANN: MOJA VIEDEŇ
Ne. 2.8. 18.00 8 € záznam koncertu Rakúsko - 2019 - (U)
- 98 minút - Pannonia Ent. Titulky/dabing: české titulky
TOSCA
So. 8.8. 18.55 12€ záznam prenosu z Metropolitnej
opery New York, (12) - cca 197 minút (2 prestávky), Titulky/
dabing: taliansky s anglickými a slovenskými titulkami
ŠPINDL 2 (FKS)
Pi. 14.8. 14.30 2,50 € Komédia, ČR - 2019 - (12) - 107
minút – CON, Titulky/dabing: originálna verzia

3BOBULE
(Český film , od 12 rokov, 102 min.)
Št. 13. 8. 19.00 5 € | So. 15.8. 20.00 5 €
Honza a Klára sa stali majiteľmi vinárstva a rodičmi dvojčiat.
V manželstve im to teraz až tak neklape a navyše prichádza
vinobranie...
SALTO JE KRÁĽ
(Slovenský film , od 12 rokov, 102 min.)
Št. 13. 8. 17.45 4 € | Ne. 16. 8. 20.00 4 € |
Po. 17.8. 20.00 4 €
Najvyššie vodopády sveta a ich
zlaňovanie. Neskutočná scenéria, adrenalínový zážitok
alebo div sveta, ktorý bežný smrteľník nepresiahne? Nový
dokument od Pavla Barabáša.

19.08.2020 | 18.09.2020
LIPTOV OČAMI RUDOLFA KMEŤA | Klubovňa LKS v NKP
Čierny orol | Po-Pia: 8:00-15:00 | 0,50€ 0,20€ | Výstava
historických fotografií Liptovského Mikuláša a okolia. Pocta
práci slovenského fotografa Rudolfa Kmeťa.

ŠŤASTIE JE KRÁSNA VEC
(Český film , od 15 rokov, 99 min.)
Št. 27. 8. 18.00 5 € | Pi. 28. 8. 20.00 5 € |
So. 29.8. 20.00 5 € | Ne. 30. 8. 19.00 5 € |
Výhra balíka peňazí v lotérii človeku
Po. 31. 8. 18.00 4 €
rozhodne zmení život. Otázka je ako. Nová česká komédia je
plná situačného humoru a vypointovaných dialógov.

TROLLOVIA: SVETOVÉ TURNÉ
(Americký film ,MP, 91 min., Slovenský dabing)
Pi. 7. 8. 18.00 5 € | So. 8. 8. 18.00 5 € |
Ne. 9.8. 17.00 5 € |Po. 10. 8. 18.00 4 € |
St. 12. 8. 18.00 5 €
Animovaná nálož dobrej nálady.
Trolovia vás presvedčia, že všetky problémy sveta sa dajú
vyriešiť tancom, spevom a objímaním.

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa na osobnom pohovore na uvedenú
pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi do 07. augusta 2020 na adresu
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim požadované podmienky oznámený e-mailom,
prípadne telefonicky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky.

AKO BYŤ DOBROU ŽENOU
(Francúzsko - Belgicko , od 12 rokov, 108 min. )
St. 5.8. 18.00 5 € | Št. 6. 8. 18.00 5 € | Francúzska
komédia je vtipným, satirickým pohľadom na večný príbeh
o hľadaní rovnosti žien a mužov.
REBELKY
(Francúzsky film , od 15 rokov, 87 min. )
Št. 6. 8. 20.00 4 € | Mix klasickej gangsterky o taške plnej
špinavých peňazí, ktorá sa dostane do rúk troch robotníčok
konzervárne. A vtedy sa začnú problémy..

ŠTÚROVA 1989/41, 031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

13.07.2020 | 11.10.2020
OBECNÁ ŠKOLA
| NKP Čieny orol L. Mikuláš- Liptovské múzeum |Po-Pia:
9:00-16:00,So-Ne: 13:00-16:00| 0,50€ / 0,50€ | Výstava
zo zbierok múzea zachytávajúca zaujímavosti o školách,
učiteľoch, žiakoch...

MONETOVY LEKNÍNY - MAGIE VODY A SVĚTLA
Po. 24.8. 18.00 dospelí: 6,90€, deti: 5,90€ Dokument
- IT - 2018 - (12) - 90 minút - Aerofilms Titulky/dabing: české
titulky
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ (FKS)
Pi. 28.8. 14.30 2,50€ Komédia, SR/ČR - 2020 - (15) - 107
minút – CON, Titulky/dabing: slovenský dabing
22.01.2020 | 31.12.2020
ŽIVOT V DIVADLE - DIVADLO V ŽIVOTE | Múzeum Janka
Kráľa | Po-Ne: 10:00-18:00 | Výstava pri príležitosti 190.
výročia založenia slovenského ochotníckeho divadla.
28.02.2020 | 29.08.2020
ARNOLD PETER WEISZ-KUBÍNČAN - UMELCOVA
(ŤAŽKÁ) BATOŽINA | Liptovská galéria Petra Michala
Bohúňa | 10:00-17:00 | 2€ 1€ | Výstava malieb, kresieb,
skíc a grafík medzivojnového expresionistu.
11.03.2020 | 29.08.2020
KALIGRAFIA = KRASOPIS | Galéria Kolomana Sokola |
10:00-17:00 | 2€ 1€ | Interaktívna výstava pre deti o umení
krásneho písania.
14.05.2020 | 09.08.2020
KALCIT, MAJSTER TVAROV | Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský
Mikuláš | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut: 9:00-12:00, So-Ne:
11:00-18:00. Posledný vstup hodinu pred zatvorením
| 1€ od 4 rokov 1€ | Výstava vzácnych exponátov kalcitu,
ktorý je jedným z najúžasnejších minerálov vďaka svojim
jedinečným vlastnostiam.
19.05.2020 | 14.08.2020
SCHMERZ ROT GELB BLAU | Rumanský Art Centre |
Ut-Pia: 13:00 – 17:00 | Vystavované diela Rity Koszorús, sú
autorským výberom jej najnovšej tvorby.
01.06.2020 | 23.08.2020
90 ROKOV SLOVENSKÉHO HOKEJA| Múzeum Janka
Kráľa | Po-Ne: 10:00-18:00 | Výstava pri príležitosti 90.
výročia organizovaného slovenského hokeja.
18.06.2020 | 14.08.2020
SLIAČANSKÍ MUŽI | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol |
Po-Pia 8:00-15:00 | 0,50€ 0,20€ | Výstava fotografií
tradičného mužského odevu z Liptovských Sliačov.

26.08.2020 | 26.09.2020
DANIELA KRAJČOVÁ - ZA ZÁBRADLÍM | Liptovská
galéria Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00 | 2€ 1€ |
Vernisáž výstavy 25.8.2020 o 16:30. Výstava kresieb,
vytvorených na základe prechádzok autorky s deťmi v okolí
galérie.

STÁLE EXPOZÍCIE

Markus STRKÁČ, Róbert ČONKA, Šimon CHUDÝ, Timea SOCHOROVÁ, Samuel RUMANSKÝ, Juraj TOMČÍK, Boris
FRTÚS, Hugo KORČEK, Magdaléna LEPIŠOVÁ, Linda POTFAJOVÁ, Alexandra
VYŠŇANOVÁ, Sofia MRÁZOVÁ, Adam
BALÁŽ, Natália JANEKOVÁ, Denis LACKO, Michaela LEPIŠOVÁ, Jakub BÁTORY,
Charlotte CHOMA, Benjamín Alexej
BALÁŽ, Žofia BLAŠČÍKOVÁ, Marek ZUBAJ.

nehnuteľnosť – pozemok parc. č. KN-C 1333/4 ostatné plochy o výmere 8 711 m2 podľa geometrického plánu č. 44026595-64/2020 nachádzajúci sa v priemyselnej zóne v k. ú. Okoličné.
Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je 304 885,- eur.

02.07.2020 | 15.08.2020
MIKULÁŠ NEJESTVUJE | Liptovská galéria Petra Michala
Bohúňa | Ut-So: 10:00-17:00 | 2€ / 1€ | Výstava, ktorú
pripravil spisovateľ M. Hvorecký je poctou mestu a jeho
obyvateľom.

KIRUNA – PREKRÁSNY NOVÝ SVET
(Český film, od 12 rokov, 87 min.)
Št. 27.8. 20.00 4 €
Ak ste mali možnosť postaviť celú spoločnosť od nuly, ako
by to vyzeralo? Švédske mesto Kiruna, situované za hlboko
za polárnym kruhom, sa musí presťahovať...

MULTIKINO G. A. CINEMA

v Liptovskom Mikuláši narodili:

OZNAMY

DÉMON ZATRATENIA
(Americký film , od 15 rokov, 95 min. )
Ut. 25.8. 20.00 5 € | St. 26. 8. 20.00 5 € | Z lesa sa
medzi ľudí priplazilo starobylé zlo. Tisíc rokov stará
čarodejnica vyliezla zo svojej skrýše v koreňoch stromu a má
hlad...

HAVEL
(Český film , od 12 rokov, 100 min.)
Po. 3. 8. 18.00 4 € | Ut. 4. 8. 18.00 5 € |
St. 5.8. 20.00 5 € |Ne. 9. 8. 19.00 5 € |
Film sa sústredí na Havlov búrlivý osobný život, ktorému
dominuje boj za pravdu a správnu vec, prenasledovanie,
väzenie, ale aj milostné aféry.

VÝSTAVY

V mesiaci jún 2020 sa

nehnuteľnosť – pozemok parc. č. KN-C 1327/23 ostatné plochy o výmere 6 668 m2 podľa geometrického plánu č. 44026595-64/2020 nachádzajúci sa v priemyselnej zóne v k. ú. Okoličné.
Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je 233 380,- eur.

O/2020/08/06

Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...

nehnuteľnosti – pozemky parc. č. KN-C 1989 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 a parc.
č. KN-C 1990 zastavané plochy a nádvoria o výmere 339 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Palúdzka, na
ul. Okružná. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je 19 600,- eur.

O/2020/08/08

Občiansky servis
JÚN 2020

SERVIS

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

V zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto
Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou:

O/2020/08/09

SERVIS

SYNAGÓGA
Hollého ulica 4 | 1.7.-31.8. Po-Ne: 10:00-18:00 2€ / 1€ |
Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približuje dejiny
mikulášskej židovskej komunity.
KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Námestie osloboditeľov 27 | 1.7.-31.8. Po-Pia:
10:00-12:00, 13:00-17:00 Vstupné: dobrovoľné. |
Najstaršia stavebná pamiatka mesta a najväčší ranogotický
kostol na Liptove.
EVANJELICKÝ KOSTOL
Tranovského ulica 12 | 1.7.-31.8. Po-Pia: 10:00-12:00,
13:00-17:00. Vstupné: dobrovoľné. | S 1700 miestami na
sedenie patrí k najväčším evanjelickým kostolom Slovenska.
Ako kňaz tu pôsobil Michal Miloslav Hodža.
MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 3 | Po-Ne: 10:00-18:00
pravidelné hodinové vstupy 4€ / 2€ | Kapitoly z histórie
mesta; Jánošíkova mučiareň; Historická knižnica - expozície
múzea prevádzajú viac ako 730-ročnými dejinami mesta
Liptovský Mikuláš.
TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA
Tranovského ul. 8 | 1.7.-31.8. Po-Pia: 10:00-12:00,
13:00-17:00 2€ / 1€ | Expozícia v priestoroch niekdajšej
Hodžovej fary približuje obdobie 40. rokov 19. stor.
RODNÝ DOM RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa
alebo na tel. č. 0944 536 985 (správca). 1 € / 0,50 € |
Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.
EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA
SLOVENSKU
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Na
požiadanie v Múzeu Janka Kráľa 1 € / 0,50 € | Jedinečná
vystáva predstavuje činnosť Spolku chovateľov poštových
holubov.
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY
A JASKYNIARSTVA
Školská 4 | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut: 9:00-12:00, So-Ne:
11:00-18:00. Posledný vstup hodinu pred zatvorením
8€ / 4 € | Kras a jaskyne Slovenska; Človek, hory, Natura
2000; Zem, miesto pre život - Moderné interaktívne
expozície v jedinom špecializovanom múzeu svojho druhu
na Slovensku.
LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA
Tranovského ul. 3 | Ut - So: 10:00 - 17:00 Všetky výstavy
7€ / 3,50€, jedna výstava 2€ / 1€ | Staré umenie (slovenské
umenie 14.-18. stor.); Bohúňova sieň; 19. stor. - Portrét,
krajina, žáner; 20. stor. - Moderna; Liptov - domov aj exil (od
2. pol. 20. stor.).
GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Ut - So:
10:00 - 17:00 3 € / 1,50 € | Diela významného
slovenského grafika a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom
Mikuláši
LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL
Ul. 1 . mája 28/196 | Po-Pia: 9:00-16:00,So-Ne:
13:00-16:00 2 € / 1 € | Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo
v Liptove (od stredoveku po súčasnosť), Expozícia ľudovej
liečiteľky Eleny Badovej.
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