
august/2021

MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Háj sa rozohní len raz do roka, vždy v júli na oslavu samostatnosti Slovenska. 
Na lúke pod parkoviskom na Háji Nicovô sa už od roku 1992 každé leto rozhorí Vatra zvrchovanosti. Vždy v júli vidieť zďaleka oheň, ktorým si  
ľudia zo širokého okolia aj s vedením radnice a predstaviteľmi rôznych inštitúcií pripomínajú výročie prijatia Deklarácie Slovenskej národnej  
rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992. Napriek letnému šeru okolo Vatry behajú aj deti. Obľúbená tradícia bude  
o rok sláviť už tridsiate výročie, ktoré bude symbolom samostatnosti Slovenska.
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Hlavnú úlohu na každoročnom Švábkafes-
te zohráva naša švábka. Tento rok však bude 
výnimočný. Zemiaky, ktoré boli po celé stáro-
čia pre Liptákov dôležitou plodinou, budú za-
tienené rovno dvoma špecialitami. Vedeniu 
mesta sa totiž podarilo na podujatie dostať 
vyťaženú ale milovanú Peťu Vlhovú, ktorá sa 
stane krstnou mamou. A nie hocijakou, špeci-
álna svetová šampiónka z Liptovského Miku-
láša bude uvádzať do života gastronomickú 
špecialitku, ktorá má s Peťou niečo podobné. 
Niekoľko rokov bojovala vo svete o získanie 
jedinečnosti, čo sa jej nakoniec aj podarilo.

Zlatý glóbus vs. ochranná známka
Hlavná hviezda Švábkafestu Peťa Vlhová 

pokrstí 13. augusta na centrálnom námestí 
zemiakové Liptovské droby s ich chráneným 
zemepisným označením. „Tak, ako získala Peť-

ka svoj zlatý glóbus, tak získali Liptovské dro-
by svoju ochrannú známku. Takže výnimočná 
krstná mama si na uvedenie do života našla 
výnimočný produkt,“ prezradil primátor Ján 
Blcháč, ktorý je mimochodom otcom myš-
lienky ochrannej známky pre droby. S inicia-
tívou nadobudnúť známku pre zemiakovú 
špecialitu prišiel ešte v roku 2015, a to práve 
na tradičnom Švábkafeste.

Cena mesta s autogramiádou
Petrine pôsobenie na Švábkafeste však 

bude aj na vážnu tému. Očakávame, že sa 
s ňou na námestí stretne množstvo fanúšikov, 
čo je pevná pôda pre slávnostné odovzdanie 
ocenenia, ktoré Peti schválili poslanci mest-
ského zastupiteľstva. Za jej reprezentáciu, 
drinu pretavenú do úspechu a šírenie dobré-
ho mena nášho mesta odovzdá Peti primátor 

Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš. 
Samozrejme, že šampiónka si nájde čas aj na 
autogramiádu, takže je sa na čo tešiť.

Liptovský dvor v centre
Námestie osloboditeľov v tento deň bude 

patriť aj ďalšiemu programu, ktorého ústred-
nou surovinou bude “obyčajný“ zemiak. To je 
však len povrchný pohľad, pretože zemiak je 
v Liptove základná surovina, ktorá bola stáro-
čia zdrojom obživy obyvateľov a postupne sa 
z nej stala plodina, ktorá región charakterizu-
je. „Filozofiou tradičného zemiakového podu-
jatia je prezentácia a pripomenutie si histórie 
zemiakov na Liptove v modernej dobe. Chce-
me aj mladšej generácii ukázať, ako to kedysi 
vyzeralo na pravom liptovskom dedinskom 
dvore. V tomto duchu preto aj zmeníme hlav-
né námestie,“ priblížila Soňa Višňovská, vedú-
ca odboru rozvoja mesta.

Zavonia aj zachutí
Organizátori z  radnice nachystali do 

programu aj moderovanú ukážku prípravy 
Liptovských drobov priamo na pódiu. Na 
mieste nebudú chýbať vychýrení liptovskí 
výrobcovia a  predajcovia drobov z  rodiny 
Tkáčovcov a Makovických. Takže na námestí 
bude možné ochutnať túto liptovskú dob-
rotu v  rámci gastro zóny so stánkami, ktoré 
budú zamerané na predaj hotových peče-
ných výrobkov, poznamenala šéfka rozvoja 
mesta Soňa Višňovská.

Podujatie v  piatok trinásteho obohatia 
klasické sprievodné aktivity, ako je ukážka 
pestovateľov zeleniny či Miss Švábkafest, ne-
bude chýbať ani obľúbená remeselná ulička 
a samozrejmosťou bude hudobná produkcia. 
Plagát s programom nájdete na strane 14. Te-
šíme sa na stretnutie.

    -red-

Hlavným ťahákom augustového progra-
mu Mikulášskeho leta bude podujatie 
Švábkafest - Liptovské droby s úžasnou 
Peťou Vlhovou. V  záhrade mestského 
Múzea Janka Kráľa pokračuje premieta-
nie programov letného kina, čakajú na 
vás kinematografické skvosty ako Ob-
chod na korze, Gran Torino či Olovená 
vesta. Program premietania v múzejnej 
záhrade nájdete na strane 15.

Na vojenskú nôtu
Milovníci histórie a  mikulášskej vrcho-

viny si určite nenechajú ujsť slávnostné 
sprístupnenie Hája Nicovô po obnove voj-
nového cintorína (27. augusta). Na námestí 
sa bude konať aj vojenský letofest (8. au-

gusta) s  prehliadkou vojenskej techniky, 
vystúpením čestnej stráže a  koncertmi. 

Mímovia aj Snehulienka
Na 20. augusta si organizátori nachystali 

program Umenie ticha, ktorým oslávia 61 ro-
kov slovenskej pantomímy. Čakajú vás vystú-
penia hviezdnych mímov od Juraja Benčíka 
cez Helenku Škovierovú po Adriána Kobetiča. 
Samozrejmou súčasťou Mikulášskeho leta sú 
aj rozprávkové nedele 15. a 29. augusta s roz-
právkami ako Snehulienka a  sedem trpaslí-
kov či Osmijanko, v ktorých sa nájdu rodiny 
s deťmi.

Pre bežcov aj umelcov
Organizátori nezabudli ani na športovcov, 

tradičný večerný beh mestom Night run sa 
uskutoční 14. augusta. Okrem toho v augus-
te pokračujú aj opakujúce sa podujatia. Aj 
tento mesiac bude každý piatok návštevní-
kov lákať do múzea verná kópia vynálezcu 
Eduarda Penkalu v  špeciálnej maske so špi-
catým nosom, veľkými ušami a  obrovským 
vychádzkovým perom namiesto paličky. Rov-
nakú využíval pri propagácii svojej továrne 
na výrobu písacích potrieb. Prehliadka mesta 
so sprievodcom štartuje v  pondelky, stredy 
a v piatky o 10. hodine spred Informačného 
centra a  umelecky sa vyžiť môžete v  utorky 
počas Organovej polhodinky v evanjelickom 
kostole.

Celý program Mikulášskeho leta na mesiac 
august nájdete na strane 20.  -red-

Mikulášske leto: august láka do centra mesta 

Presne pred sto rokmi objavili Demänov-
skú jaskyňu slobody. Pri príležitosti stého 
výročia uzrela svetlo sveta poštová známka, 
ktorá zobrazuje jej nevšednú krásu. Sláv-
nostná inaugurácia sa aj v  prítomnosti náš-
ho zástupcu primátora Rudolfa Urbanoviča 
uskutočnila v  priestoroch Slovenského mú-
zea ochrany prírody a jaskyniarstva. Poštová 
známka bude vydaná v emisii Ochrana príro-
dy. Autorom diela je akademický maliar Igor 
Piačka. Známka okrem samotnej nádhery 
podzemných priestorov zobrazuje aj vzác-
neho obyvateľa jaskyne – studničkára tatran-
ského, ktorý žije vo vodnom prostredí pod-
zemia a  patrí medzi kôrovce. Demänovskú 
jaskyňu slobody objavili začiatkom augusta 
1921, čím sa začala písať nová éra modernej 
slovenskej speleológie.  -red-

Storočnica jaskyne 
a inaugurácia poštovej 
známky 

Peťu privítame na Námestí osloboditeľov v piatok 
13. augusta počas Švábkafestu.

Námestie osloboditeľov

s Petrou Vlhovou

Autor fotogra�e: Marek Hajkovský

17:30   Autogramiáda
18:30   Krst Liptovských drobov
19:30   Kapela Rock Therapy
               ( KABÁT revival )
20:30   DJ Ján Tlamka

16:30   Petra Vlhová

15:00   FREEZE
16:00   Otvorenie
               Ľudová hudba Haluška

Program:

tvorivé dielne a súťaže pre deti
detské atrakcie
ulička remesiel
ukážka prípravy
Liptovských drobov

Moderátor: Gabriel Blcháč

Sprievodný program:

Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať
aktuálne platnú vyhlášku ÚVZ SR.

13. augusta

Liptovské droby v podaní Peti Vlhovej
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Ambiciózna myšlienka o  vybudovaní 
spomienkového miesta na najväčšieho slo-
venského ľudového hrdinu Juraja Jánoší-
ka nabrala reálne kontúry. Turisti sa budú 
môcť ešte v tomto roku odfotiť pri jeho soche 
a  replike šibenice. Pamätné miesto, ktoré sa 
bude nachádzať v  lokalite popravy Jánošíka 
- na Šibeničkách oproti mliekarňam, doplní aj 
lavička a informačná tabuľa. „Neustále evidu-
jeme dopyt po tomto veľkom hrdinovi, či už 
zo strany domácich alebo turistov z rôznych 
kútov Slovenska. Juraj Jánošík zohral veľ-
kú úlohu v histórii nášho mesta, no napriek 
tomu zatiaľ nemáme žiadne pamätné miesto, 
ktoré by nám ho pripomínalo. S  touto  myš-

lienkou preto pracujeme už dlho,“ pozname-
nal Miroslav Kašák, predseda Mikulášskeho 
okrášľovacieho spolku, ktorý je predkladate-
ľom projektu. Na projekt získal spolok dotá-
ciu vo výške 3600 eur z prostriedkov Žilinské-
ho samosprávneho kraja.

Dominantou bude socha
Najvýraznejším prvkom pamätného mies-

ta bude postava Jánošíka. Miesto je ľahko 
dostupné širokej verejnosti, keďže sa nachá-
dza v  blízkosti hlavnej cesty, preto má pri-
spieť aj k prilákaniu turistov. „Každý vie, kde 
sa Jánošík narodil, kde ho zlapali a na rozdiel 
od miesta jeho väznenia nebola lokalita po-

pravy Juraja Jánošíka doposiaľ prezentova-
ná. Popravenie ľudového hrdinu síce nie je 
na chválenie sa, ale bolo súčasťou histórie 
nášho mesta, preto chceme, aby pamätné 
miesto prispelo aj k informovanosti o tomto 
počine. Len pripomínam, že za Jánošíkovu 
popravu sa už Mikulášania Terchovčanom ve-
rejne ospravedlnili a tí im aj verejne vyjadrili 
odpustenie,“ doplnil o  zmierení medzi part-
nerskými mestami primátor Ján Blcháč. Doš-
lo k nemu počas Stoličných dní v roku 2018 
medzi primátormi miest.

Bohatým bral, chudobným dával
Juraj Jánošík sa narodil v roku 1688 neďa-

leko Terchovej, kde prežil svoje detstvo. Pri-
bližne ako 18-ročný sa pridal ku kuruckému 
vojsku. Počas služby na Bytčianskom zámku 
strážil v  zámockom väzení zbojníka Tomáša 
Uhorčíka, s ktorým sa spriatelil. Ten ho naho-
voril, aby sa stal kapitánom jeho zbojníckej 
družiny. Jánošík zbojníčil krátko, od jesene 
1711 do zimy 1713. Na súde sa nepriznal ku 
všetkým zbojníckym činom, no niektoré mu 
boli nespravodlivo prisúdené. Väznili ho v Pa-
lúdzke v Palugyaiho kaštieli a súdili v Liptov-
skom Mikuláši.

Presné miesto popravy nepoznáme
Zbojníka Jánošíka popravili na popravisku 

Šibeničky, no do dnešného dňa nie je jasné, 
kde presne sa nachádzalo. Podľa Kataríny 
Verešovej z Múzea Janka Kráľa to bolo na vý-
chodnom okraji mesta, medzi Svätým Mikulá-
šom a Okoličným. „Bolo situované za mestom 
na vyvýšenom mieste, aby odsúdencov bolo 
vidieť už z diaľky. Šibeničky sa ako popravisko 
používali ešte aj na začiatku 19. storočia, keď 
tu ako posledného popravili zbojníka Mateja 
Tatarku,“ vysvetlila s tým, že historici určili len 
približné miesto Jánošíkovej popravy. Miesto 
popraviska označovali v minulosti tri stromy, 
ktoré sa v  tejto pomerne veľkej lokalite na-
chádzali ešte v  50. rokoch 20. storočia. „Na 
popravu si zrejme museli zavolať najbližšieho 
kata z  Levoče, Banskej Bystrice alebo Žiliny. 
Ten pravdepodobne Jánošíka aj mučil. To 
však v  úradných záznamoch zo súdu nie je 
zachytené,“ dodala Verešová.

    -red-

Jánošíka pripomenie pamätné miesto s replikou šibenice

O zmierení Jánošíkových rodákov Terchovčanov  
a Mikulášanov, ktorí ho popravili, svedčí aj 
zmierovacia listina. Podpísali ju primátori  
oboch miest v Múzeu Janka Kráľa v roku 2018.

Najväčší slovenskí, českí, poľskí a maďarskí 
umelci sa už tri desaťročia stretávajú na jed-
nom z najvýznamnejších kultúrnych podujatí 
krajín Vyšehradskej štvorky, aby spoločným 
vystúpením umocnili posolstvo porozume-
nia. Jedinečné prostredie liptovskomiku-
lášskej synagógy, v  ktorom pred 30. rokmi 
vznikol projekt Mosty  – Hidak  – Gesharim - 
Phurta - Bridges, zaplnia diváci 6. septembra 
2021. Zažijú tu neopakovateľné stretnutie 
Poľky žijúcej v  Čechách Ewy Farnej a „praž-
ského“ Slováka Mira Žbirku.

Spojenie náboženstiev, kultúr a myšlie-
nok

Mosty oslavujú tento rok 30. výročie, rov-
nako ako spolupráca krajín V4. „Keď v  roku 
1991 vznikali, bola ich hlavnou motiváciou 
spolupráca medzi kresťanskou a  židovskou 
mládežou na záchranu spustošenej miku-
lášskej synagógy a  kresťanských pamiatok 
v okolí mesta. Táto spolupráca symbolizovala 

symbiózu týchto náboženstiev na Liptove,“ 
skonštatoval zakladateľ podujatia Ladislav 
Snopko. Práce na obnove pamiatok pod-
ľa jeho slov tradične končili koncertom, na 
ktorom účinkovali významní umelci v  ne-
zvyklých žánrových i  obsahových kombiná-
ciách. Od roku 2000 tvoria obsahovú náplň 
podujatia výlučne tieto vystúpenia. Záznam 
z  koncertov každoročne ponúka verejno-
právna televízia vo svojom predvianočnom 
vysielaní.

Veľké podujatie s hlbokou myšlienkou
Pri organizácii stojí od zrodu podujatia aj 

odbor kultúry z Mestského úradu v zastúpení 
Dany Guráňovej. Pri stretnutiach s účinkujú-
cimi ju svojím správaním vždy milo prekva-
pili najväčšie hviezdy. „Presvedčila som sa, 
že platí pravidlo, čím väčší umelec, tým väčší 
človek. Ľudia so zvučnými menami ako Hege-
rová, Suchý, Nohavica, Štepka a mnohí ďalší, 
boli a  sú skromní umelci s  veľkým srdcom 

a obrovskou charizmou,“ zamyslela sa.
Odkaz Mostov Gesharim je v dnešnej dobe 

čoraz viac aktuálny aj podľa slov primáto-
ra Jána Blcháča, ktorý doposiaľ nevynechal 
žiadny z  koncertov. „Hudba nepozná jazyky, 
nepotrebuje žiadne veľké slová a  rozumejú 
jej ľudia na celom svete. Možno aj preto sú 
Mosty jedno z mála podujatí, ktoré skutočne 
spája všetkých bez rozdielu veku, národnosti 
či vierovyznania,“ uviedol.

Na koncertoch sa za uplynulé roky zúčast-
nilo dovedna viac ako 15 000 divákov z  rôz-
nych kútov Slovenska.

Nové priateľstvá aj spolupráce
Rovnako, ako sa po prvýkrát spoločne 

postavia na pódium tohtoroční hostia Farna 
a  Žbirka, aj v  predchádzajúcich ročníkoch 
organizátori dokonale spojili umelcov, ktorí 
dovtedy spoločne nevystupovali, prípadne 
sa ani nepoznali, no aj napriek tomu si na-
toľko rozumeli, že sa dohodli na spoločnej 
spolupráci alebo ostali dobrými priateľmi. 
„Neviem, čím to je, ale dramaturgia vždy spojí 
osobnosti, ktoré sa dopĺňajú nielen žánrovo, 
ale aj hodnotovo. Doteraz si pamätám, ako si 
sadli Klus s  Martausovou a  Poľkou Joannou 
Dudou,“ spomína Guráňová.

Vlani veľkolepo s  maestrom  Milanom 
Lasicom

Silné emócie, nezabudnuteľný kultúrny 
zážitok a výnimočné spojenie slova a hudby 
ponúkol vlaňajší ročník podujatia, ktorým 
účastníkov sprevádzali dve veľké osobnosti 
československej scény - Jiří Suchý a Milan La-
sica. Presne po 11 mesiacoch od vystúpenia 
pred mikulášskym publikom odišiel maestro 
nečakane do umeleckého neba. Fanúšikovia 
si ho však budú navždy pamätať ako skvelé-
ho herca, dramatika, prozaika, režiséra, hu-
moristu, ale aj speváka a textára. Odpočívajte 
v pokoji, Pán Lasica.   -red-

Synagógu rozozvučia jubilejné Mosty Gesharim:
Na pódiu sa po prvý raz stretnú Ewa Farna a Miro Žbirka
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V  mestských školách sa život nezastaví 
ani počas prázdninových mesiacov. Naplá-
novali sme v  nich opravy, aby v  septembri 
žiaci nastúpili do modernejších priestorov. 
V  nasledujúcich riadkoch sa dočítate, čo sa 
do septembra zlepší v škole, ktorú navštevuje 
možno aj vaša ratolesť.

Triedy zavoňajú maľovkou
V  Základnej škole Janka Kráľa vymaľujú 

priestory a vymenia linoleum v pavilóne F po 
zatopení. Na rad tiež príde rekonštrukcia soci-
álnych zariadení. V Základnej škole Dr. Aurela 
Stodolu zavedú do školskej jedálne internet. 
Inštalácia workoutovej zostavy v športovom 
areáli, oprava dlažby na schodiskách, biele-
nie skladov školskej kuchyne či elektroinšta-
lácia v  jazykovej učebni predstavuje výpo-
čet letných investícií v Základnej škole M. R. 

Martákovej na Nábreží. V ZŠ Miloša Janošku 
opravujú sociálne zariadenia pre  zborovňu, 
v učiteľskej knižnici a v kabinete zrekonštru-
ujú podlahy a  vymaľujú. Maľovanie učební, 
oplotenia školy a opravu obkladu stien v škol-
skej kuchyni majú v pláne na Základnej škole 
s materskou školou Okoličianska. Maľovanie 
je na programe aj na Demänovskej ulici, vy-
bielia triedy, spoločné priestory aj kuchynskú 
výdajňu. Pracovníci vymenia aj poškodené 
dvere na učebniach a údržbou prejdú školské 
kabinety a podlaha v počítačovej učebni.

Vyasfaltujú dopravné ihrisko
V  Materskej škole Vranovská budú v  sep-

tembri opravené kúpeľne a vymenia aj radiá-
tory v tretej triede. Deti z Materskej školy On-
drašovská dostanú novú podlahu na chodbe 
a  maľovať sa bude v  druhej triede. Novej 

vstupnej brány sa dočkajú v Materskej škole 
Komenského. V MŠ 4. apríla opravia omietku 
v  skladových priestoroch a  deti z  Kláštornej 
prekvapí nový maľovaný motív na stene bu-
dovy. V Agátovej vybudujú plochu s cykloprí-
streškom, zrekonštruujú vonkajšie schodiská 
a  vymaľujú šatne. V  Materskej škole Dr. A. 
Stodolu opravia elektroinštaláciu, plot a  na-
chystali aj asfaltovanie plochy dopravného 
ihriska.

Cez prázdniny nezaháľajú ani v  Centre 
voľného času, napriek tomu, že realizujú let-
né prímestské tábory, chystajú sa na opravu 
odkvapovej rúry a úprave hlavného bleskoz-
vodu. V  Základnej umeleckej škole vymenia 
vonkajšie brány a  zábradlia, nová bude aj 
dlažba a  omaľujú umyvárne tanečného od-
boru.

    -red-

Kým deti oddychujú, do škôl nastúpili robotníci

Činnosť členov Miestnej občianskej po-
riadkovej služby v  meste skončila. Ukončili 
sa tak tri roky pomoci a práce s marginalizo-
vanou rómskou komunitou v  Hlbokom, na 
Priemyselnej aj v  ďalších lokalitách. Projekt 
vyhodnotili predstavitelia mesta ako úspešný 
a radi by v ňom pokračovali.

Zlepšovali vzťahy
Členovia hliadky - Jaroslav Puška, Miroslav 

Puška, Karol Kotlár, Šimon Baláž, Marek Baláž, 

Dušan Kruliš, Štefan Hanko a  David Baláž - 
pôsobili na zlepšovanie vzťahov v komunite 
a tiež medzi komunitou a majoritným obyva-
teľstvom. Aktívne pôsobili medzi mládežou, 
snažili sa predchádzať tvorbe čiernych sklá-
dok, pomáhali riadiť dopravu na priechodoch 
pred školou. Zasahovali aj pri rušení nočného 
pokoja, organizovali brigády a boli prítomní 
pri preberaní sociálnych dávok na pošte, po-
mohli pri mapovaní bytového fondu, dokon-
ca roznášali poštu či odpisovali vodomery 

a pomáhali aj pri drobných opravách. Aktívni 
boli na poli osvety, v čase pandémie dohlia-
dali na dodržiavanie karantény.

Chceme aj ďalších
Radnica získala financie na fungovanie 

hliadky z  externých zdrojov. Mesto sa za-
pojí do ďalšej výzvy, aby mohla činnosť po-
riadkovej služby v  komunite pokračovať aj 
v budúcom roku, informoval o tom náčelník 
mestskej polície Marián Jančuška. -red-

Má na konte kus kvalitnej práce, mnoho 
projektov a tisícky múdrych hlavičiek. Alena 
Ridzoňová pôsobila ako riaditeľka Základnej 
školy Márie Rázusovej – Martákovej 20 rokov. 
Predstavitelia mesta pri príležitosti jej odcho-
du do dôchodku ocenili jej prínos k výchove 
a vzdelaniu.

Riaditeľka Ridzoňová po nástupe na pozí-
ciu nadviazala na tradíciu školy podporovať 

a  rozvíjať športové talenty v  triedach so za-
meraním na hokej. Iniciovala a  organizova-
la okresnú súťaž Olympiáda ľudských práv, 
v škole posilnila vyučovanie cudzích jazykov, 
do vyučovania matematiky zaviedla Hejného 
metódu. Za jej riaditeľovania bola vybudo-
vaná umelá ľadová plocha či lezecká stena 
v  posilňovni. V  predošlých rokoch pri škole 
pribudlo detské ihrisko, nechala zrekonštru-

ovať nástupovú plochu na multifunkčné ih-
risko, obnoviť sociálne zariadenia a  v  tomto 
roku pribudol aj prístrešok pre bicykle.

Primátor od 1. augusta poveril výkonom 
funkcie riaditeľky školy Vlastu Kovačicovú. 
S účinnosťou od 1. septembra tiež vymeno-
val za riaditeľku Základnej školy s materskou 
školou Okoličianska Máriu Ivanovú.  
    -red-

Občianska poriadková služba skončila

Riaditeľka, ktorá vychovala tisícky detí

Prijímacie skúšky na ZUŠ budú koncom augusta
     Prijímacie talentové skúšky do Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu sa budú konať 25. až 26. augusta od 11.00 hod. do 17.00 hod.
Pre hudobný a tanečný odbor sa uskutočnia na Hodžovej ulici, pre výtvarný a literárno-dramatický odbor na Pišútovej ulici.  
Viac info +421 445 621 580.

Pandémia ovplyvnila aj školákov, keď sa 
pretavila do niekoľko mesiacov opustených 
lavíc počas školského roka. Preto sa riaditeľky 
štyroch mikulášskych základných škôl roz-
hodli zapojiť do projektu letnej školy. Žiaci si 
v nej upevnia vedomosti, ktoré si nedostatoč-
ne osvojili počas školského roka 2020/2021.

„Väčšina aktivít letnej školy sa uskutoční 
v exteriéri, školy sa samozrejme prispôsobia 
počasiu. Nejde o klasické vyučovanie, cieľom 
projektu bude zopakovanie problematické-
ho učiva daného ročníka hravou a zábavnou 

formou. Školy sa zamerajú na rozvoj čitateľ-
skej, informačnej, prírodovednej gramotnosti 
či matematických zručností. Pri riešení úloh 
budú podporovať kritické myslenie, tvorivosť 
a tímovú spoluprácu,“ priblížila Lívia Drenko-
vá, špecialista útvaru škôl a  školských zaria-
dení mestského úradu.

V auguste otvoria štyri školy
Letné školy sa v  Liptovskom Mikuláši 

uskutočnia v  rôznych cykloch od 9. do 20. 
augusta, svoje brány tak v  auguste otvorí 
Základná škola Miloša Janošku, Základná 

škola Okoličianska, Základná škola Janka 
Kráľa a  Základná škola M. R. Martákovej. 
Navštíviť by ich malo vyše 160 detí I. stup-
ňa a  takmer štyri desiatky žiakov II. stupňa. 
 
Zapája sa viac subjektov

Mikulášske školy budú počas projektu spo-
lupracovať s  centrom pedagogicko-psycho-
logického poradenstva, s  červeným krížom, 
hasičmi aj mestskou políciou, deti tiež navští-
via Bohúňovou galériu alebo Slovenské mú-
zeum ochrany prírody a jaskyniarstva.

    -red-

Hravou školou dobehnú rok
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V  osade Hlboké vyrástla nová budova 
komunitného centra. Terénne sociálne pra-
covníčky a  zamestnankyne, ktoré pracujú 
s  komunitou, sa už nebudú musieť s  deťmi 
z osady tlačiť v jednej malej miestnosti v ošar-
panej budove. Nové priestory majú vytvoriť 
priaznivé podmienky pre ich prácu s margi-
nalizovanou rómskou komunitou v meste.

Herňa, dielňa aj kuchynka
Novovybudované komunitné centrum 

nájdete v osade jednoducho. Je to prízemná 
murovaná budova a hrdí sa viacerými miest-
nosťami - klubovňou, vybavenou dielňou pre 
rozvíjanie remeselných zručností, ktoré sú 
potrebné pri vedení domácnosti a disponuje 
aj kuchyňou s výbavou pre praktické trénin-
gy. Samozrejmosťou sú zariadenia osobnej 
hygieny.

„Vďaka vyššej kapacite nového komunit-

ného centra môžu naši zamestnanci pracovať 
s  vyšším počtom detí. Doteraz komunitné 
centrum v  starých priestoroch navštevovalo 
priemerne 15 detí denne, v  nových priesto-
roch môžeme prijať až 30 detí. Pracovníčky 
centra majú s deťmi denne výchovno-vzde-
lávacie aktivity, robia predškolskú prípravu 
a popoludní so školopovinnými píšu domáce 
úlohy. Podmienky, ktoré mali vytvorené v sta-
rej budove, obmedzovali prácu s deťmi vzhľa-
dom na veľkosť priestoru herne. Nová herňa 
je dvakrát väčšia, ponúka viac možností na 
aktivity, a preto sme radi, že sa nám podarilo 
tento projekt zrealizovať,“ povedal primátor 
mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč.

Pre deti aj dospelých
Centrum je však určené pre všetky vekové 

skupiny marginalizovanej komunity, navšte-
vovať ho môžu aj dospelí. Pracovníčky sú im 

k  dispozícii v  pracovné dni od 7.30 hod. do 
15.30 hod. Centrum má troch zamestnancov, 
ktorí aktívne pracujú s deťmi a troch, ktorí ro-
bia na projektoch pre marginalizovanú róm-
sku komunitu. Patrí k nemu aj nočný strážnik 
a upratovačka.

V priestoroch starej budovy komunitného 
centra zostávajú terénne sociálne pracovníč-
ky. Presťahovaním zamestnancov komunit-
ného centra a detí do novej budovy sa zlepšia 
pracovné podmienky aj im. V  starej budove 
tiež vďaka uvoľneniu priestorov rozšíri mesto 
služby práčovne, o ktoré je veľký záujem.

Projekt výstavby nového komunitného 
centra bol zrealizovaný z financií Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operač-
ného programu Ľudské zdroje. Mesto nema-
lo možnosť použiť tieto peniaze na žiadny iný 
účel.    -red-

Sociálne pracovníčky majú lepšie podmienky pre prácu s komunitou,  
v Hlbokom vyrástlo nové komunitné centrum

Súčasné vedenie Ministerstva vnútra SR 
oslovilo predstaviteľov mesta Liptovský Mi-
kuláš so žiadosťou na odpredaj župného 
domu. Štát má totiž úmysel vytvoriť v  ňom 
klientske centrum okresu, pretože dnes sú 
agendy okresného úradu roztrieštené na šty-
roch miestach v rámci Liptovského Mikuláša. 
V  prípade predaja župného domu, ktorý je 
národnou kultúrnou pamiatkou, prisľúbilo 
ministerstvo aj  jeho rekonštrukciu a moder-
nizáciu. O tomto zámere mali rokovať poslan-
ci v piatok 16. júla na neplánovanom zasad-
nutí, na ktoré však väčšina členov z  klubov 
Nový Mikuláš a  Skutočne nezávislí poslanci 
neprišla, preto sa rokovanie nezrealizovalo. 
Odpredaj župného domu by mali poslanci 
prerokovávať na najbližšom zasadnutí, ktoré 
je naplánované na 9. septembra.

Štát chce župný dom

Na cintoríne v Ploštíne nechalo mesto cez 
pracovníkov Verejnoprospešných služieb 
zrealizovať úpravy, ktoré požadovali tamojší 
obyvatelia. Súčasťou požiadaviek bola pre-
rábka schodiska, ktoré robilo problémy pre-
dovšetkým starším ľuďom. „Staré schodisko 
malo nepravidelné stúpanie, čo sťažovalo 
prístup pozostalých k  hrobom. Starší ľudia 
mali problém vyjsť aj zísť, o to ťažšie to bolo 
v zimnom období, rekonštrukcia tento dlho-

trvajúci problém odstránila," uviedla poslan-
kyňa za mestské časti Iľanovo a Ploštín Soňa 
Čupková, ktorá obnovu schodiska iniciovala.

Ploštínčania sa dočkali aj revitalizácie 
hlavného vstupu na cintorín, radnica tiež ne-
chala upraviť stromoradie, ktoré sa vinie po-
zdĺž schodiska. Nový je aj odvodňovací žľab 
a  stojisko na odpadové nádoby. Schodisko 
a vstupný priestor je zo žulových kociek.  
    -red-

Na ploštínskom cintoríne už nezakopnete
Radničný tím pod vedením primátora pri-

pravil na najbližšie obdobie viaceré projekty 
modernizácie infraštruktúry. Koncom júla 
začalo mesto s budovaním nových parkovísk 
zo zatrávňovacích panelov vo Veľkej kolónii 
v  Starom meste a  pri materskej škole v  Pa-
lúdzke. Nasledovať bude oprava severného 
chodníka vo vnútrobloku Kollárova, mesto 
opraví aj chodník pri Matici slovenskej na 

Nábreží a pokračovať sa bude na parkovacích 
státiach na Morušovej ulici na Podbrezinách.  
   Obyvatelia Liptovskej Ondrašovej sa doč-
kajú opravy odvodnenia na ulici Medze 
a komplexnej opravy chodníka pri kultúrnom 
dome. Nutná je aj sanácia zosuvu svahu na 
Smrečianskej ulici pri železničnom priecestí. 
V Demänovej nachystali radniční vybudova-
nie kontajnerového stojiska a inštaláciu auto-

busovej zastávky na Dlhej ulici.
Plánované práce by mali byť hotové do 

začiatku jesene. Podľa slov primátora Jána 
Blcháča pripravuje mesto na jeseň ešte ďalší 
balík veľkoplošných prác, ktorých realizácia 
však bude závisieť od finančnej situácie rad-
nice.     
    -red-

„Vážime si činnosť a  prínos našich dobro-
voľných hasičov. Je preto našou povinnos-
ťou zabezpečiť im adekvátne podmienky na 
výkon ich náročného povolania,“ zdôvodnil 
viceprimátor Ľuboš Trizna obnovu objektu 
hasičskej zbrojnice v  Liptovskej Ondrašovej, 
ktorou mesto rozšírilo a zrekonštruovalo do-

movský stánok dobrovoľných hasičov. V rám-
ci prístavby k  existujúcej hasičskej zbrojnici 
vybudovala radnica pre zbor garáž s  auto-
matickou bránou. Svoje miesto v priestoroch 
nájdu hasičské autá Tatra a Iveco. Zhotoviteľ 
vymenil na pôvodnom objekte aj strechu 
a  zrealizoval plynovú prípojku. Súčasťou 

slávnostného odovzdania zmodernizovanej 
zbrojnice našim požiarnikom bolo aj prekva-
penie v podobe hasičskej striekačky. Súhrnne 
stála obnova objektu 130 tisíc eur, časť sumy 
vo výške 30 tisíc získalo vedenie mesta ako 
dotáciu z ministerstva vnútra.

    -red-

Čaká nás budovanie parkovísk aj opravy chodníkov 

Hasičom sme obnovili zbrojnicu
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Najviac kuchynského odpadu vytriedili Podbrezinčania

Počas prvých dvoch kôl zberu vyzbiera-
li pracovníci Verejnoprospešných služieb 
mesta Liptovský Mikuláš približne 19 ton 
kuchynského odpadu, pričom takmer polo-
vicu z tohto množstva vytriedili obyvatelia 
nášho najväčšieho sídliska Podbreziny. Od-
pad je zväčša správne vytriedený, nájdu sa 
však prípady, kedy sú v zberných nádobách 
plasty či sklo. Najväčším problémom sú mi-
kroténové vrecúška, do ktorých obyvatelia 
balia zvyšky z kuchyne a následne ich vhad-
zujú do nádob na kuchynský odpad. Ďalší 
proces spracovania je tak neúčinný. Pokiaľ 
zbierate odpad z  kuchyne do plastového 
vrecúška, je potrebné vysypať do hnedej 
nádoby len jeho obsah a  prázdne vrecko 
vložiť do správneho kontajnera. 

Vrecká si kúpite na vrátnici VPS
Aj na základe dopytu obyvateľov o  biolo-
gicky rozložiteľné vrecká určené na kuchyn-
ský odpad zaobstarala samospráva väčšie 
množstvo balení, ktoré sa dajú zakúpiť 
na vrátnici Verejnoprospešných služieb 
na Družstevnej ulici v  pracovných dňoch 
v čase od 8:00 do 14:00 hod. Keďže biolo-
gicky rozložiteľné vrecúška v súčasnosti nie 
sú bežným sortimentom v  drogériách či 
obchodoch, občania, ktorým sa už minu-
li vrecká dodané od mesta, si teraz môžu 
bez problémov kúpiť ďalšie balenia. Verej-
noprospešné služby chcú podľa riaditeľa 
Dušana Greša predísť tomu, aby sa v hne-
dých zberných nádobách nachádzali klasic-
ké mikroténové vrecká. „Vyšli sme v ústrety 

žiadostiam a balenia predávame u nás, aby 
si ich Mikulášania nemuseli objednávať 
cez internet. Zároveň sme oslovili výrob-
cov týchto vreciek, aby zabezpečili predaj 
v  bežne dostupných predajniach v  našom 
meste,“ doplnil. Kuchynský bioodpad z Lip-
tovského Mikuláša putuje na ďalšie zhod-
notenie, preto je dôležité vhadzovať do 
zberných nádob len to, čo do nich patrí.

Vytvorili sme adresu
Svoje podnety a  pripomienky týkajúce sa 
triedenia a  zberu kuchynského odpadu 
môžu Mikulášania posielať na emailovú ad-
resu kuchynskyodpad@mikulas.sk. Radnica 
ju zriadila s  cieľom efektívnejšej komuni-
kácie s obyvateľmi, ktorí sa do tejto chvíle 
chaoticky obracali so svojimi požiadavkami 
na viaceré oddelenia Mestského úradu. Pro-
stredníctvom novej emailovej adresy zbi-
erajú radniční všetky podnety na jednom 
mieste, vďaka čomu dokážu promptnejšie 
reagovať na potreby obyvateľov a  rýchlej-
šie napraviť prípadné nedostatky. „Biologic-
ky rozložiteľný kuchynský odpad triedime 
od 1. júla 2021. Túto povinnosť nám nariadil 
zákon a aj keď sme sa na ňu niekoľko mesia-
cov snažili čo najlepšie pripraviť, je to nová 
skúsenosť nielen pre obyvateľov, ale aj pre 
samosprávy. Preto sa tešíme všetkým ná-
vrhom na zlepšenia a niekoľko z nich sme 
už aplikovali do praxe,“ vysvetlila koordiná-
torka kampane Myslíme EKO, triedime BIO 
Romana Nemcová. Najväčšiu časť emailov, 
ktoré prišli na novozriadenú adresu podľa 
nej tvoria žiadosti o zberné nádoby.        
    -red-

Mikulášski karatisti sú najlepší na svete. 
Richard Turčaník a  Michal Turčaník st. po 
postupe na Majstrovstvá svetovej federácie 
shito ryu zopakovali výborný výkon z  maj-
strovstiev európskej federácie a získali prven-
stvá. Richard Turčaník vybojoval prvé miesto 
v kategórii kumite mladších kadetov a Michal 
Turčaník st. si zaknihoval prvenstvo v kategó-

rii muži nad 45 rokov bez rozdielu hmotností. 
Skvelé výsledky sú odrazom usilovnej práce, 
tvrdého tréningu a odriekania.

Svetovému fóru predchádzali dvojkolové 
slovenské majstrovstvá, na nich získal titul 
vicemajstra Richard Turčaník a  zlato Michal 
Turčaník st. Prví dvaja pretekári v každej ka-
tegórii postúpili na európske a svetové maj-

strovstvá.
Aj ďalší mikulášski odchovanci klubu Tora-

de zahviezdili na slovenských majstrovstvách 
v  predošlých mesiacoch, popredné umiest-
nenia si vybojovala Timea Kožuškaničová, 
Samko Chovanec aj Matej Turčaník.

    -red-

Kvalitatívne silné texty zaznamenali na 39. 
ročníku literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka 
napriek nižšiemu počtu súťažiacich – 24 au-
torov a 29 súťažných príspevkov.

„Kým v minulom ročníku autori v  textoch 
reflektovali aj témy karantény a  pandémie, 
v aktuálnom ročníku sa neobjavili. V textoch 
dominovali mestské motívy, dystopia aj alú-
zie na povesti, v poézii voľný aj viazaný verš. 
Prekvapivo veľmi dobre zvládli písanie naj-
mladší autori vo veku 15 až 23 rokov. Mno-

hí z nich sa úplne vyhli klišé v podobe témy 
lásky a  ich texty boli zrelé. Kvalitné literárne 
vedenie sme zaznamenali z Literárneho klu-
bu pri ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni. 
Darilo sa aj liptovským autorom – stredoško-
láčke Karin Hrošovej a  vysokoškolákovi Ma-
túšovi Mravcovi, ktorí získali za svoje prózy 
ceny. Zaujímavé pritom je, že ide o autorov, 
ktorí s  prezentáciou v  literárnych súťažiach 
len začínajú. Dosiaľ nie sú natoľko ovplyvnení 
odporúčaniami a  radami porotcov,“ uvied-

la Naďa Kubányová z  poroty, ktorej ďalšími 
členmi boli Anna Ondrejková, Silvia Kaščáko-
vá, Ján Cíger a Peter Laučík.

Opäť sa zhodli aj na ocenení českej autorky 
Elišky Kohlíčkovej, ktorá roky do Krídel Ivana 
Laučíka prispieva poéziou aj prózou a jej tex-
ty patria medzi to najpozoruhodnejšie v súťa-
ži. Riaditeľka knižnice Marcela Feriančeková 
účastníkov vyhodnotenia pozvala zúčastniť 
sa aj nasledujúceho, jubilejného 40. ročníka.

    -red-

Prvenstvá mikulášskych karatistov na svetovom fóre

Zaujali mladí autori
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Vás pozývajú na

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
AOS GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
OBLASTNÁ A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO
ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

27. augusta 2021 (piatok)
Program:
12.30  Promenádny koncert Mestského dychového orchestra

(Námestie osloboditeľov, pred Múzeom Janka Kráľa)

Pietne akty v meste
a mestských častiach:

Na podujatí budú dodržané všetky preventívne opatrenia a nariadenia ÚVZ SR, ktoré budú platné v čase jeho konania
a budú sa riadiť COVID semaforom pre kultúru. O podrobnostiach budeme informovať bližšie k termínu konania.

13.00  Pietny akt kladenia vencov
(NKP Pamätník vojakom ČA)

(NKP Háj Nicovô)

14.00  Slávnostné sprístupnenie NKP Háj Nicovô
         po obnove vojnového cintorína 

27. 8. 2021 o   9.00 h       m. č. Okoličné
27. 8. 2021 o 10.00 h      Pamätná tabuľa (Štúrova ulica)
27. 8. 2021 o 10.30 h      Pamätná tabuľa (Palúdzka)
28. 8. 2021 o 13.00 h      m. č. Bodice
28. 8. 2021 o 18.00 h      m. č. Demänová
29. 8. 2021 o 18.00 h      m. č. Ploštín
29. 8. 2021 o 18.30 h      m. č. Iľanovo 

Preprava na NKP Háj Nicovô zabezpečená
(autobus pristavený pri Múzeu Janka Kráľa).

Pietny akt kladenia vencov
Ekumenické požehnanie vojnového cintorína predstaviteľmi cirkví
Horehronskí chlopi, unikátne zoskupenie spevákov, interpreti prvku
Horehronský viachlasný spev, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO.

60. výročie sprístupnenia NKP
Háj Nicovô (1961 – 2021)

Oslavy 77. výročia
Slovenského národného
povstania

OZNAMY

Už sto rokov bez prestávky vychádza na 
Slovensku časopis s príznačným názvom Krá-
sy Slovenska, ktorý uzrel svetlo sveta práve 
v  redakcii v  Liptovskom Mikuláši. Najstaršie 
slovenské periodikum je venované turisti-
ke, horolezectvu, jaskyniarstvu, cestovnému 
ruchu, prírodným krásam a  zaujímavostiam 
Slovenska. V  januári 1921 ho v  Liptovskom 
Svätom Mikuláši založil učiteľ, školský dozor-
ca, národno-kultúrny pracovník a predovšet-
kým zakladateľ slovenského turizmu, Miloš 
Janoška (1884-1963).

Do časopisu sám prispieval, redigoval a vy-
bavoval zložitú administratívu. Počas prvého 
roka vychádzal raz mesačne z tlačiarne Fran-
tiška Klimeša v Liptovskom Svätom Mikuláši 
a  putoval nielen do miestnych domácností, 
ale aj do rúk Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prvé číslo časopisu Krásy Slovenska vyšlo 
v polovici januára 1921. Nepredávalo sa, bolo 
posielané ako ukážka s dovetkom, že druhé 
číslo bude zaslané už len skutočným pred-
platiteľom. Úvodné číslo časopisu začínalo 
editoriálom M. Janošku, ktorý v ňom vytýčil 
heslo časopisu  „Poznajme otčinu!“  a  jedna 
z jeho ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ 
časopisu platný až do dnešných dní: „Ide nám 
o  povznesenie turistiky na Slovensku, ako 

v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale emi-
nentne turistickom.“

Periodikum, ktoré od svojho vzniku vyšlo 
vo viac ako tisíc číslach, bolo v 80. rokoch 20. 

storočia zároveň aj jediným kritickým mé-
diom v Československu. Časopis popularizo-
val ochranu prírody a poukazoval na mnohé 
škody, ktoré vznikli v období povojnovej vý-
stavby.               -red, mjk-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

 Sto rokov Krás Slovenska

Miloš Janoška na Choči v roku 1957.
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Námestie osloboditeľov

s Petrou Vlhovou

Autor fotogra�e: Marek Hajkovský

17:30   Autogramiáda
18:30   Krst Liptovských drobov
19:30   Kapela Rock Therapy
               ( KABÁT revival )
20:30   DJ Ján Tlamka

16:30   Petra Vlhová

15:00   FREEZE
16:00   Otvorenie
               Ľudová hudba Haluška

Program:

tvorivé dielne a súťaže pre deti
detské atrakcie
ulička remesiel
ukážka prípravy
Liptovských drobov

Moderátor: Gabriel Blcháč

Sprievodný program:

Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať
aktuálne platnú vyhlášku ÚVZ SR.

13. augusta
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OZNAMY
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NEPOZNANÝ LIPTOV

visitliptov.sk

čítaj
webčlánky

vypočuj si 
podcasty

pozri si
vídeá

príď
osobne

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš 

 PONUKA KRÚŽKOV  2021/2022
(Právny  predpis: školský zákon č.245/2008 Z.z. a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR  č. 306/2009, školský poriadok CVČ, organizačný poriadok CVČ) 

 

ŠPORTOVÉ 

• Atletika 
• Detská atletika 
• Bedminton 
• Florbal - chlapci 
• Florbal - dievčatá 
• Halový futbal - 

chlapci 
• Halový futbal – 

dievčatá 
• Krasokorčuľovanie 
• Moderna 

gymnastka 
• Plavecký – neplavci 
• Plavecký-

zdokonaľovací 
• Posilňovanie 
• Stolný tenis 

 

MODELÁRSKE 

• Aranžovanie 
• Tvorivé dielne aj 

ZŤP 
• Elektrotechnický 
• Letecký modelár 
• Lodný modelár 
• Paličkovanie 
• Papierový modelár 
• Plastikový modelár 
• Šitie, pletenie, 

háčkovanie 
• Výtvarný krúžok 
• Železničný modelár 

 
 
 
 
 
 

 

JAZYKOVÉ 

• Anglický jazyk 
• Anglický jazyk 

pre materské 
školy 

• Anglický jazyk 
workshop 

• Nemecký jazyk 
• Ruský jazyk 
• Výučba jazykov 

na PC 
 

 
TANEČNÉ, FOLKLÓRNE 
• Balet 
• Ďumbier -DFS 
• Hip-Hop 
• Maestro – tanečná 

škola 
• Spoločenské tance 

 

 

• Akvaristický 
• Astronomický 
• Herpetologický 

(plazy) 
• Hipologický (kone) 

-Podbreziny 
• Chovateľský 

 
SPOLOČENSKÉ 

• Cvičenie pre 
zdravie 

• Divadelný 
• Klub mamičky s 

deťmi 
• Šachový krúžok 

 
 

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47, 03101 Liptovský Mikuláš       
www.cvclm.sk,  cvclm@cvclm.sk,  044/5522468 

SS-21002-11-food_court_campaign_182x124_LM.indd   1 12/07/2021   09:53

INZERCIA
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Do botníku pribudnú teraz navyše 
topánočky, na stôl jedna lyžica, do 
izby postieľka a do všetkých sŕdc  
veľa radosti.      

V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

  Šimon PORUBIAK, Filip DANKO, Matias 

KOKY, Dominik RADÚCH, Melisa FE-

RENCOVÁ, Alex MORAVČÍK, Emma LÍŠ-

KOVÁ, Damián BALÁŽ, Adam NOSKO, 

Michael MAJERČÍK, Viktória BALÁ-

ŽOVÁ, Terézia KUĽHAVÁ, Sebastián 

GAJARSKÝ, Emily SKUBÍKOVÁ, Natália 

SEKANOVÁ  

Manželstvo uzavreli:

  Martin CHRAPČIAK – Tatiana STA-

ROŇOVÁ, MUDr. Viktor KOVÁČIK, PhD. 

– Ing. Soňa LEITNEROVÁ,  Matúš MACÍK 

– Iveta ČUPKOVÁ, Tibor BUČKO – Diana 

FERENCOVÁ, Juraj ČEFO – Jana TURČIA-

KOVÁ, Vladimír Koky – Adriana JANEKO-

VÁ, Michal BELLUŠ – Monika LACKOVÁ  

 

  Božena IRIPOVÁ – 91 r., Dušan DAN-

KO – 51 r., Lukáč KAREL – 82 r., Fri-

drich SMETANA – 79 r., JUDr. Ján 

LUKÁČ – 73 r., Ján BENIKOVSKÝ – 80 

r., Pavol MATEJKA – 76 r., Artúr SKAVI-

NIAK – 94 r., Rozália ČARNOGURSKÁ 

– 91 r., Eva PIATKOVÁ – 82 r., Božena 

HALADĚJOVÁ – 79 r., Ján KRAJČÍR 

– 77 r., Marta KAROLČÍKOVÁ – 66 r.   

Občiansky servis 
JÚN 2021 
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Milujem život, pretože mi dal Teba. 
Milujem Teba, pretože si môj život.

Slzy Ti nevrátia čo osud vzal, vrátia 
len bolesť, smútok a žiaľ.

OBČIANSKY SERVIS

Mestské 
zastupiteľstvo

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v 
Liptovskom Mikuláši sa uskutoční  

9. septembra 2021.

Skúška sirén
V piatok 13. augusta 2021 o 12.00 hodine bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné  

preskúšanie systémov varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

2

 PONDeLOK – SOBOTa  02.08.2021 | 07.08.2021
 KOLOTOČe PrI rGB LIPTOV  areál rGB Liptov  

 Rodinky s deťmi sa môžu tešiť na lunapark pri RGB 
Liptov. 

 uTOrOK 03.08.2021 
100. VÝrOČIe OBJaVeNIa DeMÄNOVSKeJ JaSKYNe 
SLOBODY  Múzeum Janka Kráľa   16:00 

 Virtuálne podujatie pri príležitosti 100. výročia 
objavenia Demänovskej jaskyne slobody.

 SOBOTa – NeDeĽa 14.08.2021 | 15.08.2021 
51. ŽIaCKa OLYMPIáDa, 5. a 6. SLPŽ V SLaLOMe, 2. 
SLPŽ V ŠPrINTe  areál vodného slalomu Ondreja 
Cibáka  51. ročník žiackeho preteku vo vodnom 
slalom. 

 SOBOTa 14.08.2021  
LuIGIHO SrDCe (aLeBO POPraVa TuPÝM MeČOM)

 Kultúrny dom Palúdzka   17:00 a 19:00 
 Divadlo f*ACTOR Vás pozýva na premiéru tzv. 

americkej buff onády na motívy hry Ivana Bukovčana. V 
spoločnosti, ktorej vládnu peniaze, môže vládnuť aj 
presvedčenie, že si za ne možno kúpiť všetko... aj ľudské 
srdce. 

 NeDeĽa 22.08.2021
WeST SIDe STOrY - PreSuNuTé Z 20.03.2020 

 Dom kultúry - veľká sála    19:00   vozíčkar 
10€, balkón 29€, prízemie 34€  Najlepší muzikál 
všetkých čias - originál Broadway muzikál.

 SOBOTa 28.08.2021 
DVOJKONCerT: JuraJ HaVLÍK - POCTa BraZÍLSKYM 
VeLIKáNOM / LIBerTaTeM eNSeMBLe - HIaWaTHa 

 Koncertná sála SZuŠ ul. Tranovského (bývalé 
KaSS)    19:00   15€  Brazílsky folk aj indiánska 
mytológia v podaní hviezdnej medzinárodnej zostavy. 

 SNúBeNeC aLeBO MILeNeC 
(Maďarský fi lm , od 12 rokov, 90 min., Slovenský dabing) 
Po. 2. 8.  18.00   5 €  |  ut. 3. 8.  18.00  5 €  | 
St. 4. 8.  20.00   5 €   | Št. 5. 8.  20.00   5 €  Dora zažila 
lásku ako z rozprávky, no potom prišiel tvrdý pád....
Komédia plná vtipných dialógov, ktorá vás očarí svojím 
francúzskym šarmom a príjemnou hudbou.

 VOYaGerS: VeSMÍrNa MISIa 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 108 min.) 
Po. 2. 8.  20.00   5 €  |  ut. 3. 8.  20.00  5 €  |   V roku 
2063 planétu Zem ničia choroby a suchá, a tak zo Zeme 
odštartuje raketa so špeciálnou misiou  na jednu zo 
vzdialených planét ...
  

 GuMP – PeS, KTOrÝ NauČIL ĽuDÍ ŽIŤ 
(Český fi lm , MP, 90 min.) 
St. 4. 8.  18.00   5 €   | Št. 5. 8.  18.00   5 € 
|  Pi. 6. 8.  17.30  5 €  „Som Gump a bol som túlavý 
pes.“ Príbeh pre celú rodinu o hľadaní psieho šťastia a 
tiež o prekážkach na ceste k tomu správnemu človeku.

 THe SuICIDe SQuaD: SaMOVraŽeDNá MISIa 
( Americký fi lm, od 15 rokov, 132 min.) 
Pi. 6. 8.  19.30  5 €  |  So. 7. 8.  19.30  5 €  Vitajte 
v pekle, známom ako Belle Reve! Práve tak sa volá 
väznica kde sú držaní najhorší superzloduchovia 
komiksového sveta. A urobia čokoľvek, aby sa dostali 
von...

 MaLÝ YeTI 2 
( Belgický fi lm, MP, 89 min., Slovenský dabing) 
So. 7. 8.  17.30   5 €   | Ne. 8. 8.  18.00   5 € 
|  Po. 9. 8.  18.00   5 €  Malý Yeti 2 je pokračovaním 
úspešnej rozprávky o teenagerovi Adamovi, ktorý zistí, 
že jeho otcom je legendárny Yeti.

 BOŽe, TY SI HaJZeL 
(Nemecký fi lm , od 15 rokov, 98 min. Český dabing) 
Ne. 8. 8.  20.00   5 €  |  Po. 9. 8.  20.00  5 €  | ut. 10. 
8.  17.30   5 €  Čo urobíte, keď zistíte, že už vám v 
živote nezostáva veľa času? Šestnásťročná Steffi   v tom 
má jasno...

 aNNeTTe 
(Francúzsky fi lm , od 15 rokov, 139 min.) 
ut. 10. 8.  19.30   4 €  |  Dlho očakávaný muzikál 
režiséra Leosa Caraxa s hudbou kapely Sparks vezme 
divákov na nevšednú cestu plnú lásky, vášne a slávy.

 ZNáMI NeZNáMI 
(Slovenský fi lm , od 12 rokov, 95 min.) 
St. 11. 8.  18.00   5 €   | Št. 12. 8.  20.00   5 € 
|  Pi. 13. 8.  20.00  5 € |  So. 14. 8.  20.00  5 € 
  Komédia o partii českých a slovenských priateľov, 
ktorí sa rozhodnú dať mobilné telefóny na stôl a nahlas 
zdieľať každú správu a prichádzajúci hovor...

 OTeC 
( Britský fi lm, od 12 rokov, 97 min.) 
St. 11. 8.  20.00  5 €  Famózny herecký výkon Anthony 
Hopkinsa v zdrvujúco empatickom tragikomickom 
rodinnom príbehu, za ktorý získal tohtoročného Oscara. 

 eXPeDÍCIa DŽuNGĽa 
(Americký fi lm , od 12 rokov,  119 min., Slovenský dabing) 
 Št. 12. 8.  18.00   5 € |  Pi. 13. 8.  18.00  5 € |  So. 14. 
8.  18.00  5 €     Zažite úžasnú dobrodružnú plavbu po 
Amazonke s neohrozeným kapitánom Frankom Wolfom 
a s odvážnou výskumníčkou Dr. Lily Houghtonovou.

 KrúDOVCI: NOVÝ VeK 
(Americký fi lm, MP, 95 min., Slovenský dabing) 
Ne. 15. 8.  18.00   5 € |  Po. 16. 8.  18.00  5 € |  ut. 17. 
8.  18.00  5 €    Najslávnejšie praveká rodina sa vracia! 
V pokračovaní animovanej komédie Krúdovci zistia, že 
hrdinovia doby kamennej to vskutku nemajú 
jednoduché... 

 uBaL a ZMIZNI 
(Český fi lm , od 15 rokov, 99 min) 
Ne. 15. 8.  20.00   5 € |  Po. 16. 8.  20.00  5 €    Každý 
dokonalý plán sa môže posrať. Bláznivá nočná jazda, 
v ktorej ide o veľké peniaze, podivné kšefty s balíkom 
trávy a aj o sekanie malíčkov.

 TO Ta MONarCHIa 
(Slovenský fi lm , od 12 rokov, 80 min.) 
ut. 17. 8.  20.00  4 €     Dokumentárna komédia 
prináša kolektívny portrét obyvateľov „superdediny“ 
Spišský Hrhov. Prečo chýr o tejto obci prekročil hranice 
Slovenska?

 reSPeCT 
(Americký fi lm , od 12 rokov, 145 min) 
St. 18. 8.  18.30   5 € |  Št. 19. 8.  18.30  5 €    Výnimoč-
ný príbeh životnej cesty legendárnej hudobnej hviezdy 
Arethy Franklin.

 YaKarI 
(Francúzsky fi lm , MP, 75 min., Slovenský dabing) 
So. 21. 8.  18.00  5 €     Ďaleko od domova a v teritóriu 
nepriateľských lovcov púm zažijú Yakari a mustang Malý 
Blesk veľké dobrodružstvo, na konci ktorého znova 
nájdu cestu domov

 free GuY 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 115 min.) 
So. 21. 8.  19.30   5 € |  Po. 23. 8.  20.00  5 €   Guy je 
bankový úradník a vedie prostý život. No všetko sa 
zmení, keď zistí, že je vlastne postavou na pozadí veľmi 
násilnej videohry typu open world: „Free City“.

 SMeČKa 
(ČR - SR, od 12 rokov, 95 min.) 
Po. 23. 8.  18.00   5 € |  ut. 24. 8.  20.00  5 €  V partii 
dnešných tínedžerov sa žije podľa zákona vlčej svorky. 
Pokiaľ chce niekto prežiť, musí sa podvoliť. Alebo sa 
vzoprieť a bojovať o svoje miesto... 

 LaBKOVá PaTrOLa VO fILMe 
(Americký fi lm , MP, 88 min., Slovenský dabing) 
ut. 24. 8.  18.00   5 €  |  St. 25. 8.  18.00  5 €  | 
So. 28. 8.  18.00   5 €   | Ne. 29. 8.  18.00   5 € 

 Spoločne vyzbrojení vzrušujúcimi novými 
vychytávkami a výbavou bojuje Labková patrola za 
záchranu občanov Adventure City!

 DeNNÍK MODerNéHO fOTra 
( Český fi lm, od 12 rokov, 97 min.) 
St. 25. 8.  20.00  5 €  | Št. 26. 8.  20.00   5 € | Pi. 27. 
8.  18.00   5 €  Príbeh otca na materskej dovolenke, 
ktorý pristupuje k úlohe s trochu naivnou predstavou a 
starostlivosť občas pripomína boj o prežitie. 

 MarTIN a TaJOMSTVO LeSa 
( ČR - SR, MP, 80 min.) 
Št. 26. 8.  18.00  5 €  |Po. 30. 8.  18.00   5 € | St. 1. 
9.  18.00   5 €  Deti zo skautského oddielu trávia letné 
prázdniny v romantickej lesnej oblasti. Tentokrát však 
prichádzajú do svojho lesa naposledy... 

 reMINISCeNCe 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 116 min.) 
Pi. 27. 8.  20.00   5 € | So. 28. 8.  20.00   5 €   Nick 
Bannister je súkromný vyšetrovateľ, ktorý žije 
minulosťou. Pátra v hlbinách mysle a svojim klientom 
pomáha získať späť stratené spomienky...

 PrVOK, ŠaMPÓN TeČKa a KareL 
(Český fi lm , od 15 rokov, 117 min.) 
Ne. 29. 8.  20.00  5 €  |Po. 30. 8.  20.00   5 € | St. 1. 
9.  20.00   5 €  Prvok, Šampón, Tečka a Karel sú 
dlhoroční kamaráti, ktorí riešia krízu stredného veku 
provokatívnou hrou s takmer nesplniteľnými úlohami?...

 20.01.2021 | 31.08.2021       
PaPIerOVÝ SVeT | Múzeum Janka Kráľa  | Po-Ne: 
10:00-18:00 |Výstava papierových modelov známych 
stavieb, ktorých autorom je modelár z Dubnice nad 
Váhom, Vladimír Sloboda.

 20.04.2021 | 31.08.2021        
BeZ PreBaLu | Galéria Kolomana Sokola |ut-So: 
10:00 - 17:00  2,50€ / 1,25€  | Výstava - neoavantgar-
disti a knižné ilustrácie. 

 20.04.2021 | 31.08.2021       
III. TrIeNáLe POrTréTu | Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa  | ut-So: 10:00 - 17:00  2,50€ / 1,25€ | 
Medzinárodné festivalové podujatie zamerané na 
portrétnu tvorbu.

 03.05.2021 | 30.09.2021        
DeTSKá HraČKa  | Liptovské múzeum NKP Čierny 
orol | Po-Pi: 9:00-17:00, So-Ne: 13:00-17:00  0,50 €  | 
Výstava detskej hračky z obdobia druhej polovice 20. 
storočia. 

 18.05.2021 | 31.08.2021       
NIe SOM TVOJ OBJeKT! | Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa  | ut-So: 10:00 - 17:00  2,50€ / 1,25€ | 
Umelecko-kurátorská intervencia piatich kurátoriek do 
zbierok LGPMB. 

 21.05.2021 | 13.08.2021     
JáN reVaJ - OD LÍNIe K fOrMe| ruMaNSKÝ arT 
CeNTre  |ut-Pi: 13:00 - 17:00  3€ / 1 € | Výstava 
odkazuje k zameraniu autora na symbiózu kresby, 
maľby a architektúry. 

 05.06.2021 | 31.08.2021    
PaVOL PeTráŠ - MÔJ LIPTOV | Synagóga  | Po-Ne: 
10:00 - 18:00 | Výstava k 90. jubileu maliara, grafi ka a 
monumentalistu Pavla Petráša.  

 17.06.2021 | 31.08.2021      
DreVeNé LeBKY II / WOODeN SKuLLS II| Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  |Po.-Pi.: 
9:00-18:00, So.-Ne.: 11.00-18.00 (posledný vstup 
hodinu pred zatvorením)  1€   od 4 rokov 1€   

 01.07.2021 | 31.08.2021    
TOMáŠ aGaT BŁOŃSKI - DéBuT De SIÈCLe | 
Liptovská galéria P. M. Bohúň  | ut-So: 10:00-
17:00  2,50€   1,25€ | Autor predstavuje súčasnú 
fotografi u. 

 15.07.2021 | 13.08.2021     
aKOrDY |Klubovňa LKS v NKP Čierny orol  | Po-Pi: 
8:00-15:00  0,50€   0,20€ | Výstava tvorby Barbory 
Lormanovej. 

 24.07.2021 | 31.08.2021    
ŠTefaN PaCKa - CHVáLa ZaBLúDeNÝCH SNOV | 
rázusovie dom | Výstava koláží a malieb Štefana Packu 
pri príležitosti 75. narodenín autora. 

 01.08.2021 | 31.08.2021    
VÝSTaVa OBraZOV | STOP SHOP Liptovský Mikuláš 
| Výstava obrazov v Stop Shope 
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KALENDÁR PODUJATÍAUGUST 2021 Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete 
v centrálnom KaLeNDárI PODuJaTÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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Navždy nás opustili:

Hľadáme kolegu do tímu mestských právnikov 
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, hľadá vhodného kandidáta  
na obsadenie pracovnej pozície

refereNT ODBOru PráVNeHO 

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
vypracovanie právnych stanovísk a analýz, poskytovanie odborného poradenstva v oblasti obchodné-
ho, občianskeho a pracovného práva
príprava a pripomienkovanie zmlúv, dodatkov a iných právnych dokumentov

Termín nástupu : 1.9.2021

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijného odboru právo 
Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta: 
občianska bezúhonnosť
prax v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva vítaná 
znalosť informačných a komunikačných technológií 
samostatnosť, presnosť, zodpovednosť a cieľavedomosť
komunikačné a prezentačné schopnosti
konštruktívne zvládanie stresových situácií
vysoké pracovné nasadenie
vodičský preukaz výhodou

Tarifný plat/ prax 5 rokov: cca 1000,00 Eur
V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na uvedenú 
pracovnú pozíciu, doručte svoj profesijný životopis spolu s písomným súhlasom s použitím osobných 
údajov v zmysle zákona č 18/2018 Z.z. v platnom znení do 6. augusta 2021 na adresu Mesto Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. Termín osobného pohovoru bude uchádzačom 
spĺňajúcim požadované podmienky oznámený e-malom, prípadne telefonicky. Vyhlasovateľ si vyhrad-
zuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktná osoba : Ing. Dana Chromeková, tel .: 044/5565207, e- mail : d.chromekova@mikulas.sk

Hľadáme kolegu na oddelenie územného  
rozhodovania a stavebného poriadku
MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície 

refereNT ODDeLeNIa úZeMNéHO rOZHODOVaNIa a STaVeBNéHO POrIaDKu

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného 
poriadku po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu; 
rozhodovacia činnosť vrátane priestupkovej a kontrolnej činnosti v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

Termín nástupu: 1. september 2021

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania (stavebná fakulta)
Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta: 
- občianska bezúhonnosť;
- prax v odbore výhodou; 
- znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť; 
- znalosť práce s PC;
- znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave;
- asertívne správanie a komunikačné schopnosti;
- samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť;
- vodičský preukaz skupiny „B“; 
- osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného 
úradu podľa § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) výhodou.

Tarifný plat / prax 5 rokov: cca 1000,- eur
V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na uvedenú 
pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosť spolu s profesijným životopisom a písomným súhlasom s pou-
žitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení do 6. augusta 2021 na adresu 
MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš. Termín osobného pohovoru bude 
uchádzačom spĺňajúcim požadované podmienky oznámený e-mailom, prípadne telefonicky. 

Kontaktná osoba: Ing. Dana Chromeková, tel .: 044/5565207, e- mail : d.chromekova@mikulas.sk
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