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Mikuláš

Háj s horiacou vatrou je zárukou atraktívnych fotografií. 

Už tridsiaty raz sa nad Liptovským Mikulášom rozhorela vatra zvrchovanosti. Okrúhle výročie prilákalo nad mesto rekordný počet ľudí, veľké zastúpenie mali rodiny s deťmi, ktoré 
sa prišli pozrieť na príťažlivý program. Najväčšiu radosť urobila deťom mestská minivatra, pri ktorej si opekali špekačky. Vďaka peknému počasiu a dobrej viditeľnosti bolo tento 
rok blikajúci oheň vidno aj z brehov Liptovskej Mary. Podujatie pravidelne láka nadšencov peknej fotografie, jedinečnú možnosť zachytiť originálne panorámy s vatrou majú len 
raz v roku.
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Podpísaním deklarácie o začatí rekon-
štrukcie sa začala záchrana dlhodobo ne-
využívaného a chátrajúceho kaštieľa Bo-
cian uprostred mikulášskej mestskej časti 
Palúdzka. Developerská spoločnosť kom-
pletne zrekonštruuje historický kaštieľ aj 
sýpku, spustnutú budovu bývalého vychý-
reného hotela nahradí nový apartmánový 
komplex. Výsledkom má byť unikátny are-
ál, aký na Slovensku nemá obdoby. Práce 
začnú na jeseň, trvať budú približne dva 
roky.

Spojenie histórie a komfortu
Spomienkou na niekdajšie šľachtické 

sídlo rodiny Palugyayovcov sú historické 
objekty, ktoré boli súčasťou areálu býva-
lého hotela Bocian. Kaštieľ aj sýpka sú za-
písané v Zozname kultúrnych pamiatok, 
developer ich kompletne zrekonštruuje. 
V budove sýpky vytvorí vinotéku a tiež 
galériu, ktorá poslúži na vernisáže a výsta-
vy, ale aj na súkromné či obchodné akcie. 
„Schátranú budovu pôvodného hotela 
zbúrame a postavíme nový rezidenčný 
komplex. V ňom vznikne v piatich nad-
zemných podlažiach 99 jedno a dvojiz-
bových apartmánov s terasou,“ vysvetlil 
investor Rostislav Melichárek. Súčasťou 
historického areálu zrekonštruovaného 
kaštieľa so zámockým parkom bude aj sú-
kromný wellness, bazén, fitness centrum a 
spomínaná galéria s vinotékou.

Vlastníci celého podniku
„Majitelia apartmánov získajú omnoho 

viac, ako len víkendové rekreačné sídlo. 
Zároveň sa stanú spolumajiteľmi celého 
projektu vrátane priestorov reštaurácie, 
lobby baru, fitness centra, masážneho sa-
lónu, zámockého parku, bazénu, sáun či 
kultúrneho centra.  Vďaka tomu sa zaradia 
medzi jeho prominentných vlastníkov s 
exkluzívnym prístupom do zámockého 
parku, Galérie Bocian či vinotéky,“ ozrej-
mil Melichárek, podľa ktorého podobný 
projekt nikde inde na Slovensku nenáj-
deme. Výnimočné víno preslávilo rodinu 
Palugyayovcov v 19. storočí, už v tej dobe 
si našlo cestu k panovníkom v rôznych kú-
toch sveta. Obľúbili si ho napríklad v Číne, 
Japonsku či Mexiku.

Okolité byty predáte drahšie
Zadosťučinením za dvojročný stavebný 

ruch bude pre okolitých obyvateľov nárast 
hodnoty ich vlastných bytov. Rekonštruk-
ciou jedinečného historického objektu dôj-
de totiž k zvýšeniu lukrativity okolia aj kvali-
ty bývania v lokalite. A práve tá určuje cenu 
ostatných nehnuteľností. „Po dlhých rokoch 
chátrania sa konečne našiel investor, ktorý 
týmto objektom v dezolátnom stave na-
šiel nové funkčné využitie a zhodnotí ich,“ 
povedala hlavná architektka mesta Tatiana 
Bachtíková, ktorej prešlo cez ruky už niekoľ-
ko projektov na rekonštrukciu areálu, nako-

niec to však investori vždy vzdali.

Kaštieľ s bohatou históriou
Základy rokokovo-klasicistického kaštie-

ľa, známeho ako Bocian, pochádzajú z kon-
ca 16. storočia.  Pôvodnú renesančnú kúriu 
dal postaviť Gašpar Palugyay na prelome 
16. a 17. storočia vedľa kaštieľa svojho bra-
ta Františka. Jeho súčasná podoba vznikla 
po empírovej prestavbe v roku 1826. Po 
druhej svetovej vojne sa kaštieľ stal sídlom 
Štátnych majetkov v Palúdzke. Neskôr ho 
opäť zrekonštruovali a zo severu pristavili 
ubytovacie zariadenia. Od roku 1984 slúžil 
ako hotel a reštaurácia, avšak po privatizácii 
ostal nevyužívaný. 

Bociany dostanú nový domov
Podľa legendy získal kaštieľ Bocian svoje 

meno na základe rodiny bocianov, ktorá si 
na jeho streche pravidelne tvorila hniezdo. 
Nezmenilo sa to ani v priebehu desaťročí, bo-
ciany tu sídlia dodnes. Investori ich z objektu 
nevyhostia, na novopostavený stĺp presunú 
existujúce hniezdo, ktoré sa stane ústred-
ným bodom novej zámockej záhrady. Presun 
hniezda je podmienkou zo strany pamiatka-
rov, podľa ktorých bociany znehodnocujú 
vzácnu pamiatku. Investor so všetkými prá-
cami čaká, kým bocianí pár s dvomi mláďata-
mi po lete neodletí do teplých krajín. Zväčša 
sa vyhniezďujú začiatkom septembra.                    

-red-

Hotel Bocian už nebude chátrať, na mieste vyrastie luxusný komplex
V programe augustového Mikulášske-

ho leta stavili radniční spolu s rôznymi or-
ganizáciami na rozmanitosť, ktorá osloví 
každého fanúšika letnej zábavy a oddychu. 
Nosnými podujatiami budú od polovice 
prázdnin očakávané, no neokukané akcie. 

Hokejový galavečer
Prvý augustový piatok vyvrcholia oslavy 

90. výročia organizovaného hokeja v Lip-
tovskom Mikuláši. V spolupráci s mestským 
hokejovým klubom MHK32 pripravilo 
mesto slávnostný galavečer, počas ktorého 
sa nielen zabavíte. Na dosky, ktoré zname-
najú svet, sa postavia 5. augusta hokejové 
osobnosti a vy sa stanete svedkami oceňo-
vania desiatok hráčov, funkcionárov, tréne-
rov a ďalších činovníkov, ktorí sa zaslúžili o 
budovanie hokejovej tradície a jeho udrža-
nie v našom meste. Moderátorskú taktov-
ku galavečera prevezme známy športový 
komentátor Ľuboš Hlavena, v programe 
účinkujú Ondrej Kandráč, Noro Grofčík či 
Phantoms crew. 

V noci ožijeme 
Pod rúškom tmy ožije mesto vďaka 

podujatiu Street music night 12. augusta, 
tentokrát sa zapojilo deväť barov a pre-
vádzok. Pre klientov pripravili hudobný či 

August vás naláka na nočnú  zábavu a pohodu
kultúrny program, objednali obľúbených 
DJ-ov, niektorí majitelia dokonca postavia 
pódiá a vytiahnu interiér pred svoje pod-
niky. Radnica na tento večer zabezpečila 
program na hlavnom pódiu pred župným 
domom, žiť sa bude skupinami Cimbal 
Brothers, Wasabi Cirkus, predstavia sa  Fre-
eze aj DJ Peter Rak.

Pohodička, pohoda
Rodiny s deťmi už tradične v lete oča-

kávajú Mikulášsku pohodu, ktorá je nabitá 
programom pre všetky vekové kategórie. 
Pri urbárskom dome v Ploštíne sa 20. au-
gusta predvedú obľúbení silní muži, ktorí 
potiahnu kamión, svaly využijú na váľanie 
obrovského kolesa či dvíhanie závaží, na 
ktoré bežný smrteľník ani nepomyslí. Pre-
teky doplní kultúrny program, mladšiu ge-
neráciu zabavia detské atrakcie a súčasťou 
pohody bude aj klasika - jedlo a pitie. 

Patrí sa aj spomínať
Záver augusta bude patriť dôstojnosti 

a prejavom spomienok na minulosť, ten-
to program je obľubovaný predovšetkým 
staršou generáciou. Oslavy Slovenského 
národného povstania si naši starkí a rodičia 
radi pripomenú v piatok 26. augusta. Star-
ší ľudia vítajú klasiku a tradíciu, 78. výročie 

SNP preto uvedie promenádny koncert 
Mestského dychového orchestra. Súčasťou 
bude každoročný slávnostný pietny akt na 
centrálnom námestí a následne na Háji. S 
úctou si na povstaleckú minulosť spome-
nieme aj v jednotlivých mestských častiach. 

Stredy patria plátnu
Letné kino je už stabilnou súčasťou Miku-

lášskeho leta a vyznávači kvalitnej kinema-
tografie ho obľúbujú aj vďaka atraktívnemu 
prostrediu záhrady Múzea Janka Kráľa. Kaž-
dú stredu na vás pod holým nebom čakajú 
filmové skvosty, tie augustové ponesú titul-
ky Izba, Okupácia, Parazit, Zažiť to znovu a 
Odnikiaľ. Predstavenia sa začínajú vždy o 
21. hodine, teplo sa oblečte. 

Leto do septembra
Ak ste si stále nevybrali to pravé orecho-

vé, prázdninový  polčas osvieži vystúpenie 
kapiel Mariett, Flasho či Love 4 Money. 
Športovci sa môžu tešiť na cykloturistický 
maratón Po stopách Martina Rázusa a na 
výber sú aj divadelné predstavenia a pose-
denia pri gramofóne. A nezabudnite, začia-
tok septembra bude patriť tradičnej oslave 
zemiakov – Švábkafestu. Celý program au-
gustového kultúrneho leta nájdete na stra-
ne 20.                           -red-

Konečne svieti
V Liptovskom Mikuláši máme najväčšiu 

kruhovú križovatku na Slovensku. Po ro-
koch klopania na mnoho dverí sa podarilo 
šéfovi našej miestnej samosprávy vybaviť aj 
jej osvetlenie, ktoré prispeje k bezpečnosti 
aj komfortnému vstupu motoristov do náš-
ho mesta. Na 96 stožiaroch nainštalovala 
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) 104 
svietidiel. Použili LED svietidlá s reguláciou 

osvetlenia.  „Pamätám sa ešte na rok 2007, 
keď sme tlačili, aby vôbec bol kruhový ob-
jazd ponad diaľnicou osvetlený, vtedy ešte 
starými svietidlami. Počas nedávnej rekon-
štrukcie objazdu lampy odstránili, pripravili 
nový projekt a bolo treba hľadať peniaze. V 
roku 2020 sa rozhodovalo, či sa vôbec náj-
du financie na výstavbu nového osvetlenia, 
a tak som chodil po úradoch a ministers-
tvách od dverí k dverám, až nakoniec diaľ-

ničiari tieto peniaze vyčlenili. Tak nech nám 
toto moderné interaktívne osvetlenie dlho 
poslúži,“ priblížil primátor Ján Blcháč.  

Výstavba sa začala v septembri minulého 
roka. Náklady boli na úrovni 430 tisíc eur bez 
DPH, čo je značná investícia práve v našom 
meste. Peniaze totiž mohla NDS investovať 
do infraštruktúry kdekoľvek inde na Sloven-
sku. Šéf radnice však investíciu vyklopkal pre 
Liptovský Mikuláš.                        -red-
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Mikulášan, jeden z mála generálporu-
číkov na Slovensku, záchranca ľudských 
životov Marián Áč uchvátil svojimi napína-
vými zážitkami nielen deti z letného tábora 
Centra voľného času. V rámci prezentácie 
svojej výstavy v mestskom Múzeu Janka 
Kráľa sa ich snažil motivovať k výborným 
výsledkom v škole. Jediný trojhviezdičkový 
generál široko ďaleko im porozprával svoje 
zážitky zo zahraničných misií, o útrapách a 
zajatí v Afrike, povedal im príbeh o tom, ako 
zachránil život dvom vojakom na mínovom 
poli, ako sa mu pracovalo pre prezidentov 
či ako prežíval stretnutia s Barackom Oba-
mom a kráľovnou Alžbetou II. Deti si vy-
skúšali jeho uniformy, prezreli si zbierku 76 
vyznamenaní, ktoré počas života získal aj 
fotografie z ciest.

Chcel byť ako Štefánik
Už ako desaťročný ambiciózny chlapec 

čítal knihu o najúspešnejšom slovenskom 
diplomatovi generálovi Milanovi Rastisla-
vovi Štefánikovi, ktorá ho oslovila natoľko, 
že sa chcel stať vojakom. Svoje sny naplnil, 
dotiahol sa na Štefánikovu hodnosť, do-
konca ju prekonal. „Moji rodičia chodili do 
kostola, neboli členmi komunistickej stra-
ny. Neustále nás niekto udával, že ako môže 
syn veriacej študovať na akadémii. Otec mi 
vtedy povedal, že nič iné mi nepomôže, len 
byť najlepším. Mojich úspechov sa nedožili, 
zomreli mladí,“ zaspomínal generálporučík 
vo výslužbe Marián Áč na nepráva, ktorým 
čelil. Našu vojenskú akadémiu vyštudoval 
s červeným diplomom a úspešne zvládol 
doktorandské štúdium. Neskôr sa vzdelával 
v Holandsku, v Anglicku, v Texase či v Kali-
fornii. Na Slovensku je približne 20 pracujú-
cich generálov, dosiahnuť takú hodnosť nie 
je jednoduché.

Paradajky s morskou vodou
Na prvú misiu vycestoval približne pred 

tridsiatimi rokmi do Libérie. „Keď sme tam 
prišli, zistili sme, čo je Afrika. Špina, blato, 

Záchranca životov nadchol aj deti z letného tábora
ebola, mor, lepra, malária, deti so samopal-
mi v rukách. Myslel som si, že to tam nepre-
žijeme “ načrtol podmienky, v ktorých prežil 
jeden rok. S hygienou si Afričania nerobili 
starosti ani v reštauráciách. Priamo pred 
očami zákazníkov zabili kurča, opláchli ho 
vodou z rieky a hodili do pahreby. „Po čase 
sme si na pobreží založili záhradku, pesto-
vali sme si zeleninu. Po pol roku sme išli na 
desať dní domov na dovolenku, poprosili 
sme miestneho, s ktorým sme sa spriatelili, 
aby nám záhradku každý deň polieval. Keď 
sme sa vrátili, všetko sme mali vyhynuté. 
On nechápal, čo sa stalo, keď rastliny každý 
deň polieval. Nakoniec sme zistili, že ich po-
lieval morskou vodou, lebo more mal bliž-
šie, ako rieku,“ povedal s úsmevom.

Rozdával cukríky, aby prežil
Vojaci sa na mierových misiách často 

ocitnú v nesprávny okamih na nespráv-
nom mieste. Marián Áč s kolegami sa ne-
raz dostal do prestrelky medzi miestnymi, 
ako misionári však nemali zbrane. „Keď 
sme prechádzali autom popri tých malých 
chlapcoch so samopalmi, zvykol som so 
sebou nosiť cukríky, vždy som im kýval a 
dával sladkosti. Bola to moja osobná takti-
ka. Keď odkývali zložili zbrane a nemohli po 
nás strieľať, “ prezradil. V Afrike ich dokonca 
aj zajali a žiadali za nich výkupné, najčas-
tejšie naftu, olej a ryžu. „Viedli sme si aj ta-
buľky, koľko za koho vykúpili. Potom sme 
si medzi sebou robili žarty, kto je vzácnejší. 
Jedného vykúpili len za sto litrov nafty, iné-
ho až za štyristo.“

„Adoptoval“ si afrického chlapca
Po celom svete dnes funguje niekoľko 

projektov, kde si obyvatelia vyspelých štá-
tov na diaľku adoptujú deti z chudobných 
krajín. Mesačne im prispievajú na slušný ži-
vot a vzdelanie. Marián Áč to urobil už pred 
tromi desaťročiami. „My, prísne neutrálni, 
sme urobili dobrý skutok. Keď sme odchá-
dzali z misie v Libérii, zaplatili sme školné 

na päť rokov tomu chlapcovi, čo nám po-
lieval záhradu. Pri odchode na letisko, ma 
držal za nohu a plakal. Jednak bol veľmi 
vďačný a jednak vedel, že už sa nikdy neu-
vidíme,“ opísal chvíle lúčenia.

Dvom vojakom zachránil život
Ľudský život sa dá zachrániť rôznymi 

spôsobmi. Generál z Liptovského Mikuláša 
absolvoval štyri roky na rôznych misiách v 
Bosne a Hercegovine, kde sa v srbskej časti 
používa cyrilika. V nej boli označené aj mí-
nové polia. „Raz som cestoval autom s fran-
cúzskym a španielskym vojakom. Keby som 
sa nepozeral na cestu pred seba alebo by 
som tam nebol, vošli by priamo do mínové-
ho poľa. Oni totiž nevedeli rozlúštiť nápis, ja 
som mu rozumel, pretože cyrilika je podob-
ná azbuke. Len som vykríkol, aby zastavili. 
Vďaka tomu sme ešte nažive.“

Civilisti z Bosny mu volajú dodnes
Počas štyroch rokov v cudzej krajine si 

Marián Áč s viacerými civilistami vytvoril 
priateľské putá, s niektorými si volá kaž-
dé vianoce. „Krajina, kde sa mama povie 
majka, otec sa povie tata, mlieko sa povie 
mlijeko a chlieb sa povie hljeb, to nie je zlá 
krajina, len tam zlyhali politici. Za ich chyby 
potom platia obyčajní ľudia. Vojaci nechcú, 
aby ľudia bojovali. My sme nástrojom proti 
zabíjaniu,“ skonštatoval s tým, že sa stretáva 
aj s kolegami z misií, len pred pár týždňami 
mali stretnutie misionárov po 30 rokoch.

Výstava do konca augusta
Hrdý Mikulášan pracoval ako náčelník 

Vojenskej kancelárie prezidenta SR pre dve 
hlavy štátu. Za svoje úspechy vyjadril vďa-
ku aj manželke a synom, od ktorých mal 
vždy plnú podporu. Výstavu vojenských vy-
znamenaní, uniforiem a artefaktov z misií 
generálporučíka vo výslužbe Mariána Áča 
si môžete prezrieť v Múzeu Janka Kráľa do 
konca augusta.                       

-red-

Mikulášania sú na svoju zemiakarskú tra-
díciu patrične hrdí, už v týchto dňoch na-
plno pripravujú oslavu zemiakov - plodiny, 
ktorá tvorila podstatu jedálnička Liptákov už 
od 18. storočia. Súčasťou Švábkafestu bude 
v tomto roku príprava obrieho Liptovského 
drobu, ktorý po upečení ochutnajú samotní 
návštevníci podujatia.

Príchuť tradícií
Podľa primátora Liptovského Mikuláša 

Jána Blcháča sa tradície dajú spoznávať aj 
ochutnávaním rôznych miestnych špecialít. 
„K turizmu neodmysliteľne patria i regionál-
ne suroviny a produkty. Aj Liptov má svoje 
typické a my sa snažíme, aby identita regió-
nu aj cez tieto jeho atribúty bola pre turis-
tov známa a dostupná. Pri návšteve treba 
u nás vyskúšať okrem množstva atrakcií aj 
výrobky z ovčieho syra, tunajšie vychýrené 
likéry či práve liptovské droby, ktorých zá-
klad tvoria naše zemiaky,“ priblížil hlavnú 
myšlienku originálneho festivalu.

Príďte na vanilkovú zemiakovú kašu
Svoje umenie predvedú na kulinárskej 

šou vychýrení kuchári Ivan Rusina a Gabriel 
Kocák, pripravia napríklad mäsko s netra-
dičnou zemiakovou kašou z espumy s prí-

Na Švábkafeste ochutnáte obrí drob a vanilkovú zemiakovú kašu
chuťou vanilky.. Nebude chýbať remeselníc-
ka ulička a tvorivé dielne pre najmenších. 
Skvelú náladu vyšperkuje zábavná kapela 
Ščamba, Team Revival, tanečná skupina Fre-
eze a detičky z folklórneho súboru Ďumbier.

Motyky hrdzavejú v pivniciach
Pestovanie zemiakov sa vytráca z našich 

polí napriek tomu, že na Liptove máme pre 
ne ideálne klimatické podmienky. Počet 
pestovateľov klesá, motyky hrdzavejú v 
pivniciach a ľudia si kupujú v obchodoch 
zemiaky z dovozu. Podľa mikulášskej poľ-
nohospodárky Marty Jančušovej je dôle-
žité ctiť si a oživovať zemiakarské tradície 
regiónu. Snahu vedenia mesta priblížiť ich 
mladým modernou formou kvituje. „Do-
máce potraviny miznú z pultov obchodov, 
dovážame tovar, ktorý je z hľadiska kvality 
nie vždy na požadovanej úrovni. Prioritou 
by malo byť zachovanie našej potravinovej 
samostatnosti. Aby na Švábkafeste, a hlav-
ne v slovenských rodinách, nikdy nechýbali 
naše tradičné, liptovské zemiaky,“ vyzvala 
na pomoc poľnohospodárom.

Pracujú keď mrzne aj páli slnko
Poľnohospodári pracujú vonku denne. 

Neprestali ani v čase, kedy takmer všetci za-

mestnanci využili možnosť práce z domu. 
„Starať sa o polia a opatriť, podojiť a nakŕ-
miť zvieratá treba každý deň v roku. Počuli 
ste niektorého člena vlády, aby poďakoval 
poľnohospodárom? Sme im vďační aj my, 
ako spotrebitelia, za všetko ich úsilie? Pra-
cujú vonku, keď prší, mrzne aj páli slnko,“ 
skonštatovala Jančušová, dlhoročná poľ-
nohospodárka a poslankyňa mestského 
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.

Švábka ako súčasť kultúry
Zemiaky sú tradične jedna z najdôležitej-

ších plodín pestovaných odnepamäti v lip-
tovskom regióne. Neodmysliteľne k nemu 
patrí sadenie, okopávanie, vyorávanie a 
zber zemiakov. Tradičné kopanie jesennej 
švábky je súčasťou slovenského národa 
od nepamäti. „V dome mojich prastarých 
a starých rodičov nikdy nesmeli chýbať 
zemiaky, kyslá kapusta, vajcia a mäso z do-
máceho chovu zvierat. Jedlá zo zemiakov 
sú delikatesou aj dnes. Sama uprednost-
ňujem chrumkavé  zemiakové placky, na 
plechu pečený koch, halušky, kuľašu s mas-
lom, pirohy plnené maslovými zemiakmi s 
kôprom a bryndzou a naše tradičné liptov-
ské droby,“ dodala.

-red-

Detičky potešia nové priestory škôl
Kým si deti užívajú pohodu prázdnino-

vých mesiacov, v ich školách sa naplno 
pracuje. Robí sa všetko, čo nie je možné 
vykonať počas školského roka, keď sú trie-
dy plné života. Pod dohľadom riaditeliek 
a školského personálu upravujú zruční ro-
botníci interiéry aj areály, maľujú učebne, 
opravujú hygienické zariadenia, zveľaďujú 
záhrady a čistia pieskoviská. V niektorých 
školách sa obnovujú celé priečky. 

V Základnej škole M. R. Martákovej na 
Nábreží renovujú priečky medzi triedami 
a chodbami, pretože sa na ich funkčnosti 
značne podpísal zub času. „Odstránili sme 
staré okná, čiastočne domurovali staré 
priečky a osadili nové okná. Všetko v zá-
ujme bezpečnosti, ale aj zestetizovania 
priestoru. Tiež sme vo vlastnej réžii oma-
ľovali jedáleň,“ zreferovala riaditeľka Vlas-
ta Kovačicová. V podbrezinskej základnej 
škole nesúcej meno Janka Kráľa pokračujú 

v prerábke toaliet a v maľovaní schodísk. 
Žiaci sa môžu tešiť na novovybudovaný 
akupresúrny chodník a zrevitalizované 
okolie jazierka. Do rôznych opráv sa pus-
tili všetky materské školy, na Vranovskej 
pribudne nová kúpeľňa či tepelná pohoda 
vďaka novým radiátorom. V školskej záhra-
de na Palúčanskej opravujú chodník a v Ma-
terskej škole 4. apríla sa musia popasovať s 
opravou ústredného kúrenia, potrebná je aj 
oprava nábytku.                        -red-
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Priamo v historickom centre nášho mes-
ta vzniklo miesto, kde sa denne stretávajú 
úspešní ľudia alebo tí, ktorí chcú rásť, roz-
víjať sa a posúvať svoje nápady dopredu. 
Je to prvé coworkingové centrum v Liptov-
skom Mikuláši a ponúka prostredie, v kto-
rom z nápadov vznikajú úspešné projekty. 
Cieľom podnetného pracoviska je vzájom-
ne prepájať ľudí so spoločnými hodnotami. 

„V posledných rokoch vidíme v regióne 
trend návratu mladých z miest, kde študo-
vali, zo zahraničia, kde istý čas žili, naspäť 
do svojho rodného mesta alebo za kvalitou 
života, ktorú tento región ponúka. Prvý 
coworking Liptova vznikol z potreby pra-
covať na nápadoch, produktoch a službách 
v kreatívnom prostredí mimo domáceho 
gauča alebo kaviarne. Čoraz viac pracu-
júcich na voľnej nohe alebo na diaľku pre 
zamestnávateľa potrebuje priestor, kde by 
mohli pracovať, stretávať sa a spolupraco-
vať, a preklenúť tak priepasť medzi samo-
statnou prácou a interakciou na pracovis-
ku,“ priblížila Diana Sedláková z prvého 
coworkingu na Liptove, ktorého snahou je 

Na námestí je priestor pre úspešných aj tých, ktorí sa nimi chcú stať
vytvoriť viac než len miesto na prácu. 

Nápady s dobrou kávou
Coworkingové centrum sídli na Námes-

tí osloboditeľov a vládne v ňom príjemná 
atmosféra. Ráno sa členovia stretávajú na 
spoločných raňajkách so svojimi kreatív-
nymi nápadmi, nedávno privítali s palacin-
kami a dobrou kávou aj nášho primátora 
Jána Blcháča, aby sa s ním porozprávali o 
možnostiach spolupráce s mestom.  „Na 
raňajkách sa stretávajú, aby zdieľali svoje 
skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojej 
kariéry. Vymieňajú si kontakty, inšpirujú sa 
navzájom. Zakladatelia tohto centra pri-
niesli do nášho mesta niečo nové a moder-
né. Veľa Slovákov ešte coworking nepozná 
a títo ľudia nám cez svoj projekt približujú 
prácu či vzdelávanie ako súčasť životného 
štýlu. Ich priestory na výkon povolania či 
osobnostný rozvoj zatiaľ využívajú najmä 
tí, ktorí spolupracujú so zahraničím, lebo 
tam je takýto spôsob fungovania už rozší-
rený. Verím, že to zakladatelia Liptov Hub 
dotiahnu ďaleko, prajem im v tom úspech,“ 

priblížil primátor.

Kapacity nad polievkarňou
V priestore, ktorý má podporovať podni-

kateľskú kreativitu, našlo svoje zázemie už 
niekoľko desiatok ľudí so zaujímavým povo-
laním. Z budovy pri polievkarni pracuje na 
diaľku napríklad zakladateľ softvérovej spo-
ločnosti, ktorá vyvíjala programy na tvorbu 
satelitných snímok pre NASA. Stretli by ste 
sa tu s teoretickým fyzikom a pedagógom 
na vysokej škole, ktorý chce spopularizovať 
fyziku a svoje miesto na výkon povolania tu 
našla aj redaktorka amerických interneto-
vých novín, ktorá robí rozhovory so známymi 
ľuďmi na diaľku. Pre nemecký trh vypraco-
váva projekty z centra na našom námestí aj 
konštruktér pozemných a inžinierskych sta-
vieb a natrafíte tu aj na  bezpečnostného a 
záťažového analytika, ktorý  odtiaľto pracuje 
na skvalitňovaní IT systémov pre českú spo-
ločnosť. A čo nás zaujalo, nájdete tu tiež mla-
dých rodičov s deťmi. Spoločne pracujú z 
jednej miestnosti na rôznych agendách pre 
rozdielne firmy.                       -red-

Liptovský Mikuláš ponúka aktívne využi-
tie voľného času pre všetkých, ktorí milujú 
prírodu, čerstvý vzduch a dokonca aj ry-
bolov. Vody Váhu či Liptovskej Mary lákajú 
domácich a tiež rybárov z celého Slovenska. 
Naše vodné dielo totiž patrí medzi najlepšie 
zarybnené vody zaradené v kaprovom reži-
me na Slovensku.

Prvé mólo je bezpečnejšie
Obľúbená rybárska lokalita pri Ráztockej 

zátoke je bezpečnejšia. Prvé mólo dlhoročne 
podmývala voda z Liptovskej Mary, radnica 
ho spoločne s miestnou organizáciou Slo-
venského rybárskeho zväzu upravila a spev-
nila. „Mólo bolo takmer rozpadnuté, hrozil 
jeho zosuv. Brehy sme spevnili kamenivom, 
aby sme zlepšili podmienky pre rybárov,“ 
vysvetlil zástupca primátora Ľuboš Trizna. V 
lokalite pribudla aj nová dopravná značka 
– zákaz vjazdu, aby ľudia nechodili na mólo 
autami. Predíde sa tým nedovolenému kem-
povaniu na mieste. 

Najobľúbenejšia je Liptovská Mara
Rybárčenie je pre mnohých vysoko návy-

ková aktivita. Podľa toho, akou technikou ry-
bári lovia, si vyberajú aj lokalitu. Medzi najo-

Na prúde prázdninových zážitkov: rodiny s deťmi trávia leto pri vode
bľúbenejšie patrí Liptovská Mara, ktorá láka 
celé rodiny s deťmi. Zachytajú si tam všetký-
mi technikami – na ľahko, na ťažko, mušká-
rením aj na prívlač. Vyhľadávané sú i viaceré 
úseky Váhu či Rybník v Okoličnom. „My sme 
celá rodina našli v rybárčení vášeň, rybársky 
lístok máme obidvaja s manželkou aj naj-
starší syn. Najradšej chodíme na miesto, kde 
sa Váh vlieva do priehrady. Dajú sa tam chy-
tiť rôzne druhy rýb – pleskáče, pstruhy, ale 
aj zubáče alebo šťuky. Tu som chytil aj svoj 
zatiaľ najväčší úlovok 68 centimetrového zu-
báča,“ opísal Trizna.

Starec a more
Zástupca primátora a vášnivý rybár sa toto 

leto hrá na naháňačku so šťukou z Liptovskej 
Mary. Ryba má podľa neho viac ako meter a 
už dvakrát mu ušla, pretože so sebou nemal 
potrebnú výbavu na chytenie tak veľkého 
kúska. „Teraz už je to osobné, budem sa ju 
snažiť vyhľadať,“ povedal s úsmevom a dopl-
nil, že šikovnú šťuku vypustí naspäť do vody 
tak, ako to robí s takmer všetkými svojimi 
úlovkami. „Keď som bol ešte študent, veno-
val som sa rybolovu. Teraz som sa k tomu 
vrátil, pretože sme si s manželkou všimli, že 
voda veľmi láka naše deti. Som rád, že inkli-

nujú k prírode, veď práve tam si človek naj-
lepšie oddýchne,“ dodal.

Lístky vydáva aj radnica
Každý, kto má záujem loviť, je povinný 

mať pri sebe platný rybársky lístok, tie vy-
dávajú mestá a obce. V Liptovskom Miku-
láši ich ročne vydáme priemerne 700. Cena 
lístkov sa líši v závislosti od dĺžky ich plat-
nosti, existujú týždenné, mesačné, ročné a 
trojročné. „Väčšina vybraných peňazí putuje 
naspäť rybárom, ktorí z nich zarybňujú re-
víre. Momentálne tento proces komplikuje 
rozpočtové provizórium,“ ozrejmila Lenka 
Jurečková z mestského úradu.

Povinnosti rybára
Sezóna je v plnom prúde, pre rybársku 

stráž to znamená veľa roboty okolo našich 
vôd. Členovia stráže pravidelne kontrolujú 
loviacich, každý rybár je povinný mať pri 
sebe rybársky preukaz, rybársky lístok, po-
volenie na rybolov, mierku na meranie dĺžky 
ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podbe-
rák. Rybárska stráž pôsobí na rybárov skôr 
preventívne, upozorňuje ich napríklad aj na 
dodržiavanie poriadku.

-red-

Len prednedávnom sme slávnostne 
otvorili ďalšiu etapu mestskej cyklotrasy, 
ktorá spojila mesto s Liptovskou Ondrašo-
vou. Cyklochodník čoskoro rozšírime aj na 
opačnej strane. Radniční získali v júli sta-
vebné povolenie na 640 metrov dlhý úsek 
od Smrečianky k mostu do Závažnej Po-
ruby. Stavať by mohli začať už v budúcom 
roku.

Papierovo náročný úsek
Príprava tohto úseku bola náročná, spo-

Cyklotrasy v Mikuláši rastú ako huby po daždi
čívala v majetkovoprávnom usporiadaní 
pozemkov, vypracovaní geometrického 
plánu, projektovej dokumentácie a staveb-
ného povolenia. „Najdôležitejšie bolo práve 
vysporiadanie, kedy mesto muselo osloviť 
s ponukou na odkúpenie vyše 60 fyzických 
osôb ako vlastníkov pozemkov a ďalšie 
právnické osoby,“ poznamenala vedúca 
právneho oddelenia Miroslava Javornická.

Pripravujeme sa na výzvu
Projekt podľa šéfa liptovskomikulášskej 

radnica ráta s premostením riečky Smre-
čianky a pokračovaním po hrádzi Váhu. 
"Získanie finančných prostriedkov na vý-
stavbu, predpokladáme, nebude problém. 
Do 15. augusta sa zapojíme do výzvy Cyk-
lo-2022, kde požiadame o financie z Plánu 
obnovy. Po doručení žiadosti budeme ča-
kať na schválenie finančných prostriedkov. 
Ak budeme úspešní, realizácia sa uskutoční 
už v budúcom roku,“ vysvetlil primátor Bl-
cháč.

-red-

Po dvoch rokoch zaplnili centrálnu pešiu 
zónu pojazdné kuchyne a davy ľudí. Z ta-
kzvaných foodtruckov sa šírili vône špecia-
lít slovenskej aj zahraničnej gastronómie, 
pochutnať sme si mohli na údenom trha-
nom mäsku v burgeroch, ručne lepených 
pirohoch na sladko aj slano či na čerstvých 
langošoch. Na svoje si tento rok prišli aj ve-
gáni a vegetariáni, v špeciálnom prívese im 
pripravili čerstvé misky plné zeleniny s tem-
peh, tofu alebo údeným lososom. Nechý-
bali slané trdelníky, španielske šišky, čoko 
kebab, gyoza, krevety a všetko bolo možné 
zapiť kvalitným prosekom, miešanými ná-
pojmi aj výbornou kávou. Mňam! Už teraz 
sa tešíme na nasledujúci ročník. 

Mesto k festivalu pribalilo kultúrny 
program, na hlavnom javisku odohrali kon-
certy Anika Iris či Peter Juhás s kapelami.

-red-

Festival pouličného jedla 
opäť bodoval
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Krutý osud jedného zo stoviek obyva-
teľov nášho mesta, ktorí boli zavraždení v 
koncentračnom tábore, nám pripomína 
mosadzný Kameň zmiznutých na Námestí 
osloboditeľov. Osadený bol pred budovou, 
kde Ľudovít Šándor (1900-945) žil so svojou 
manželkou a dcérou, kým ich všetkých ná-
silím odvliekli, rozdelili do táborov a jeho 
zavraždili. Ide o prvý kameň nezabudnutia 
v Liptovskom Mikuláši, z ktorého bolo po-
čas 2. svetovej vojny deportovaných až 900 
ľudí židovskej komunity.

Vzdelaný elegán
Ľudovít Šándor bol elektrošpecialista a 

vlastnil obchod s elektronikou, ktorý sídlil 
na našom námestí oproti budove, kde žil.  
Skôr narodení Mikulášania si ho pamätajú 
pod názvom Audion. K inštalácii pamätnej 
dlažobnej kocky s rozmerom 10 x 10 cen-
timetrov prišla aj Ľudovítova dcéra Agneša 
Urbanová. Jej ťaživé spomienky sprevádza-
lo osádzanie kameňa s mosadznou tabuľ-
kou s menom jej otca do dlažby. „Otecko 
bol veľký elegán, urastený, charizmatický 
muž. Rád športoval, venoval sa šermu, s 
mamičkou chodili na turistiku, plávať aj ly-
žovať. Moji rodičia viedli bohatý spoločen-
ský život, mali v meste mnoho priateľov. 
Aj medzi židovskou komunitou, keďže v 
Mikuláši v medzivojnovom období žilo veľa 
židovských rodín, ale aj medzi evanjelikmi a 
katolíkmi bol otecko veľmi obľúbený,“ spo-
mína dcéra Agneša. 

Prichýlil ich maliar
Ľudovít bol vzdelaný, hovoril tromi jazyk-

mi. Počas vojny mal postavenie tzv. hospo-
dársky dôležitého, a to rodinu Šándorovcov 
chránilo pred deportáciou. To sa však zme-
nilo po vypuknutí SNP. „Museli sme sa ukryť, 
keďže v tom období nacisti už posielali do 
lágrov všetkých Židov, ktorých našli. Skrý-
vali sme sa aj s mojou starou mamou a te-
tou, ktorá bola na vozíčku. Pár dní sme boli 
u akademického maliara Laca Čemického 
na statku v Čemiciach, odkiaľ sme kvôli 
bezpečnosti odišli do dedinky Bobrovček, 
kde nás vo svojom dome ukrývali majite-

V meste máme prvý Kameň zmiznutých, 
skrýva sa za ním bolesť a utrpenie

lia. U nich sme boli do konca októbra 1944. 
Nemeckí vojaci však vypálili susednú dedi-
nu a riziko, že nás tam nájdu, bolo veľké,“ 
pokračovala smutné rozprávanie svojho 
životného príbehu Šándorova dcéra, ktorá 
sa so svojou dcérou Tatianou vrátila do Lip-
tovského Mikuláša kvôli osadeniu pamät-
nej dlažobnej kocky pred rodný dom.

Obetoval sa
Agnešina stará mama a teta na vozíčku 

zostali u ľudí, ktorí ich prichýlili. Náročnú 
cestu ďalšieho úteku vysoko do hôr by už 
nezvládli. Vďaka tomu prežili vojnu. Šándor 
s manželkou a dcérou Agnešou však po-
kračovali do hôr. „Tam nás našli a odvliekli. 
Z väzenia v Ružomberku sme sa dostali do 
tábora v Seredi. Oteckovi sa podarilo skon-
taktovať s človekom, ktorý nadobudol jeho 
obchod a ten sa pokúsil vybaviť, aby nás 
vyškrtli zo zoznamu tých, ktorí majú ísť do 
transportu.“ Poradilo sa mu to len čiastoč-
ne. Šándora zo zoznamu síce vyčiarkli, ale 
manželku s dcérou nie. A tak Ľudovít svoju 
výnimku nevyužil a išiel s nimi. 

Rodinu rozdelili
V Seredi manželku a dcéru od Šándora 

odlúčili a poslali ich do Terezína. Ľudovít 
skončil v Sachsenhausene. „Nikdy viac sme 
sa nevideli, nemáme o ňom odvtedy žiadne 
správy, nevieme, kde a kedy zomrel. Viem 
len, že nás veľmi ľúbil a chcel nás ochrániť, 
a tak šiel do toho transportu s nami, aj keď 
nemusel.“

Vrátil sa na tabuľke
Po 77 rokoch sa rozhodla Šándorova 

dcéra zanechať v našom meste pamiatku 
na otca pred budovou, kde žili ako šťast-
ná rodina najkrajšie roky. Ako spomenula 
pri vkladaní Kameňa zmiznutých medzi 
dlažobné kocky, zloba a nenávisť im vzala 
všetko, a nielen im, zničila životy stovkám 
ďalších mikulášskych rodín a Liptovský Mi-
kuláš sa tým nenávratne zmenil. „Ja som v 
Mikuláši nebola 60 rokov. Veľmi ťažko sa 
rozpamätávam na tých pekných deväť ro-
kov, ktoré som tu s rodičmi prežila. Ale po 

tomto spomienkovom akte mám pocit, že 
som sa opäť trochu vrátila domov. Aj s mo-
jím drahým oteckom.“

Zakopnime, aby sme už nezakopli
Spomienkové Kamene zmiznutých sú 

dlažobné kocky, ktoré pripomínajú obete 
nacizmu a ich osudy. Umiestňujú sa pred 
domy, v ktorých obete žili. Väčšina kame-
ňov nesie síce židovské mená, no viaceré 
pripomínajú účastníkov odboja aj politic-
kých odporcov. Majú formu mosadznej ta-
buľky a na Slovensku nájdete 250 tabuliek v 
28 mestách a obciach. Ide o medzinárodný 
projekt, od roku 1996 bolo inštalovaných 
v dvoch tisíckach miest približne 90-tisíc 
kameňov.  „Tento Kameň nezabudnutia je 
prvý v našom meste a bude navždy pri-
pomínať tragické udalosti, ďakujem dcére 
pána Šándora, pani Agneše Urbanovej, že 
pri osadení kameňa na pamiatku svojho 
ocka sa s nami dokázala podeliť s bolesti-
vými spomienkami, keď boli zničené životy 
jej milovaných.  V jednej dlažobnej kocke s 
mosadznou tabuľkou sa vlastne skrýva celý 
život. Tak skloňme hlavu a hľadajme ju, aby 
sme o ňu s istotou zakopli. Pretože históriu 
si musíme pripomínať a zakopávať o ňu aj v 
súčasnosti. Aby sme ju už nikdy viac nezo-
pakovali,“ povedal primátor Ján Blcháč po 
inštalovaní pamätného kameňa.

 -red-

Počet prepravených cestujúcich Mest-
skou autobusovou dopravou (MAD) v Lip-
tovskom Mikuláši bol v júni najväčší od 
vypuknutia pandémie. Vyšplhal sa takmer 
na 92.000 ľudí. Vedúci odboru dopravy a 
životného prostredia na mestskom úrade 
Gabriel Lengyel predpokladá, že za náras-
tom stoja extrémne vysoké ceny pohon-
ných hmôt. „Ľudia si začínajú uvedomovať, 
že cestovanie autobusmi je oveľa lacnej-
šie, ako jazda automobilom a v rodinnom 
rozpočte vedia takýmto spôsobom ušetriť 
stovky eur ročne. Ceny lístkov sme napriek 
zdražovaniu a neustále sa zvyšujúcim ná-
kladom na prevádzku nezmenili už 11 ro-

MAD v Mikuláši je na vzostupe, autobusmi sme cestovali najviac v júni
kov. V porovnaní s okolitými mestami sú 
najnižšie,“ ozrejmil.

Seniori jazdia za pár centov
Najviac dokážu využívaním MAD ušetriť 

dôchodcovia a deti, tí platia zľavnené ces-
tovné. Osoba nad 65 rokov zaplatí za jed-
nu jazdu autobusom len 10 centov, deti do 
šesť rokov, žiaci a študenti či ťažko zdra-
votne postihnutí sa odvezú za 25 centov. 
Pravidelným cestujúcim sa vyplatí zriadiť 
si čipovú kartu, s ňou uhradia cestovné 
pohodlnejšie a ešte aj lacnejšie. Obyčajné 
cestovné stojí 50 centov, s čipovou kartou 
44 centov.

Cestujeme najmä medzi Podbrezina-
mi a mestom

Najviac využívané linky MAD sú 8, 9, 11 
a 14, ktoré jazdia medzi Podbrezinami a 
autobusovou stanicou. Prepravilo sa nimi 
takmer 52.000 cestujúcich, čo je viac ako 
polovica. „Pre Mikulášanov vytvárame také 
podmienky, aby uprednostnili hromadnú 
dopravu pred osobnou, ktorá spôsobuje 
mestu a jeho obyvateľom veľké problémy, 
napríklad zápchy, dopravné nehody, zne-
čistenie vzduchu, hluk a problémy s parko-
vaním,“ dodal Lengyel.

-red-

Príjemné chvíle pri opekaní a pikniku s 
priateľmi môžu Mikulášanom už čoskoro po-
skytnúť verejné ohniská, vedenie mesta ich 
plánuje vybudovať vo viacerých lokalitách. 
Máte tip, na ktorých verejných priestran-
stvách v našom meste by sa ohniská s po-
sedením mohli nachádzať? Napíšte na ema-

Chceli by ste verejné ohnisko? Navrhnite vhodné lokality
ilovú adresu g.lengyel@mikulas.sk do konca 
augusta, do predmetu emailu napíšte „verej-
né ohnisko“.

Obľúbené vo viacerých mestách
Verejné ohniská sú vyhľadávanou atrak-

ciou v mnohých mestách a obciach po 

celom Slovensku. V hojnom počte ich nav-
števujú domáci, ktorí hľadajú oddych na 
čerstvom vzduchu, svoj program si opeka-
ním vypĺňajú aj turisti. Ako inak si najlepšie 
užiť prírodu, špeciálne opekačku, ak nie pri 
ohnisku, ktoré je bezpečné, pekne uprave-
né a najmä funkčné.                      -red-
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Počas letných prázdnin hasiči oveľa čas-
tejšie zasahujú pri požiaroch. Toto obdobie 
je charakteristické vysokými teplotami, 
tropickými nocami a suchom. Za posled-
né roky vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo 
vzniku požiarov na lesných pozemkoch v 
mikulášskom okrese každý rok, niekedy 
aj dva krát. Už malá iskra môže v takýchto 
podmienkach spôsobiť obrovský požiar, 
ktorý sa rýchlo šíri.

Najčastejšie horí pri Váhu
„Za roky 2019 až 2021 vzniklo v ka-

tastrálnom území mesta Liptovský Mikuláš 
119 požiarov, z toho 64 bolo v prírodnom 
prostredí. Naviac ich evidujeme v mesia-

Už malá iskra môže spôsobiť obrovský požiar
coch apríl až august a týkajú sa požiarov 
suchých tráv, ktoré vznikajú v závislosti od 
klimatických podmienok,“ spresnila riadi-
teľka Okresného riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši 
Eva Krajčiová. Rizikovými lokalitami sú pod-
ľa nej záhradkárske oblasti, okolie Váhu  či 
vrchovina Háj-Nicovô.

Pozor na sankcie
Ľudia by mali byť v prírode obozretní a 

najmä zodpovední, aby predišli akejkoľvek 
nástrahe vzniku požiaru. Na miestach so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požia-
ru by nemali fajčiť a ani používať otvorený 
plameň. „Veľmi častým zdrojom vzniku po-

žiaru bývajú napríklad nedopalky cigariet,“ 
doplnila Krajčiová. Hasiči apelujú aj na zákaz 
vypaľovania porastov a rovnako na zákaz za-
kladania ohňa či spaľovania horľavých látok 
na voľom priestranstve. Porušenie týchto 
nariadení je priestupkom a môže byť sank-
cionované.

Využívajte označené ohniská
Každý by mal rešpektovať značku Zá-

kaz kladenia ohňa. Avšak pokiaľ sú na 
lesných pozemkoch označené a vybudo-
vané ohniská tak, aby v žiadnom prípade 
nemohlo dôjsť k rozšíreniu ohňa, verejnosť 
ich môže použiť. Po opekačke je však dôleži-
té oheň dôkladne uhasiť.   -red-

Desať tímov zo Slovenska a z Česka bo-
jovalo začiatkom prázdnin na mikulášskom 
zimnom štadióne o víťazný pohár druhého 
ročníka hokejbalového turnaja Monkeys 
cup. Memoriál Erika Balažoviča priniesol aj 
tento rok napínavé zápasy a mnoho kvalit-
ných hokejbalových akcií či gólov. Viacero 
tímov sa pýšilo výbornými hráčmi, medzi 
osobnosťami turnaja boli napríklad z radov 
hokejistov bratia Hunovci, Šimon Nemec, 
Filip Mešár, Vladimír Vybíral, Jozef Baláž či 
František Poliaček.

Partia nielen na ihrisku

Mikulášsky zimák ožil hokejbalom, triumfoval domáci tím plný známych mien
Svoje sily si počas prvého júlového ví-

kendu zmerali tímy z Vranova nad Topľou, 
Bardejova, Liptovskej Lúžnej, Diakovej, Ná-
mestova, Liptovského Mikuláša a českého 
Havířova. Domáce mužstvo LM Wings pod 
vedením Mareka Nemca nedalo svojim 
súperom žiadnu šancu, svedčí o tom aj ko-
nečné skóre 41:3. Chalani dokázali vo finále 
poraziť papierovo silnejšieho súpera Béčko 
LM s nabitým kádrom. „Dôležitá je partia a 
keďže sme kamaráti nielen na ihrisku, ale aj 
mimo neho, strávili sme spolu skvelý víkend. 
Podarilo sa nám zdolať naozaj silné mužstvá, 
víťazstvo je pre nás čerešničkou na torte. Sa-

mozrejme, v našich myšlienkach ostáva aj 
spomienka na skvelého kamaráta Edka Ba-
lažoviča, ktorému je turnaj venovaný,“ zhod-
notil hrajúci vedúci Marek Nemec. 

Za víťazný tím LM Wings nastúpili známe 
mená ako napríklad Michal Uhrík, Michal Ka-
báč, Filip Mezovský či najlepší strelec turnaja 
František Poliaček, ktorý je majstrom sveta v 
hokejbale z roku 2019 a hráčom prvoligové-
ho HK Martin. Partiu doplnil skúsený hokej-
balový brankár Milan Murček, niekoľko rých-
lonohých futbalistov, kondičný tréner David 
Matejovie či mladý hokejista Peter Palaj.

-red-

SPRAVODAJSTVO

Môžete sa nazdávať, že hovoriť v augus-
te o cene tepla je pritiahnuté za vlasy, ale v 
období zdražovania a neistoty sme sa roz-
hodli pozrieť sa na tému, ktorá zaujíma na-
príklad šetrných alebo zimomravcov. Alebo 
aj takých, ktorí sa už o dva tri mesiace budú 
pri určitej konštelácii počasia spoliehať na 
radiátory. 

Cena tepla pre obyvateľov Liptovského 
Mikuláša je spomedzi liptovských miest 
najnižšia. Vyplýva to z porovnania cien pre 
rok 2022. Kým Mikulášania podľa Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví zaplatia za 
kWh 0,0883 eur bez DPH, susedné mesto 
Ružomberok má cenu 0,0898 eur a Hrá-
dočanov stojí kilowatthodina 0,0953 eur. 
Takýto rozdiel môže na koncoročnom vy-
účtovaním spraviť pri rovnakom množstve 
odobratého tepla aj niekoľko desiatok eur. 
Za týmto výsledkom je podľa slov primáto-
ra Jána Blcháča dobrý manažment, predví-
davosť a miliónové investície dlhoročného 
dodávateľa tepla pre Mikulášanov. Teplo 
pre naše mesto zabezpečuje LMT, a.s., naše 

Zdražovanie: máme najnižšiu cenu tepla na Liptove
mesto má v spoločnosti 20-percentný po-
diel. 

Stihli priazeň burzy
Cena za teplo sa napriek mnohým ne-

priaznivým okolnostiam, zvýšila iba koz-
meticky. „Na výslednú sumu vplýva viacero 
faktorov. V prvom rade sa nám podarilo za-
zmluvniť zemný plyn v čase, keď boli ceny 
na burze ešte priaznivé. Naša spoločnosť 
je členom skupiny, ktorá nakupuje plyn v 
objeme 30 miliónov metrov kubických a 
pri takomto objeme sa nám darí vyrokovať 
nadštandardné podmienky s našimi dodá-
vateľmi. Dôležitým faktorom sú aj investície 
do obnovy tepelného hospodárstva,“ pod-
čiarkol Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku výro-
by a distribúcie tepla skupiny Engie, ktorej 
súčasťou je LMT (dodávateľ tepla v L. Miku-
láši – pozn. aut.) 

Drevná štiepka dražie
Od začiatku roka dramaticky narástla 

cena dreva a tým aj drevnej štiepky, z ktorej 

LMT vyrába teplo pre sídlisko Podbreziny. V 
porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o 
nárast vyšší ako 40 percent. „Roky bola táto 
cena stabilná. Žiaľ, aby sme nedostali spo-
ločnosť do straty, museli sme zvýšiť cenu 
tepla. Priemerná cena tak za rok bude v po-
rovnaní s predchádzajúcim obdobím vyššia 
o približne sedem percent. Za teplo pritom 
Mikulášania platili rovnako od začiatku 
roka 2019.“ Riaditeľ predpokladá, že cena 
tepla sa v tomto roku už meniť nebude aj 
napriek hrozbám, o ktorých sa z médií do-
zvedáme takmer denne.

Budú aj rekonštruovať
Napriek zdražovaniu bude dodávateľ 

tepla v našom meste realizovať aj investič-
né akcie. Ešte v tomto roku zrekonštruujú 
rozvody na okruhu kotolne na Nábreží, tiež 
na Komenského a Guothovej ulici. V kotolni 
na Jesenského do konca roka zmoderni-
zujú zariadenie na výrobu tepla. Investície 
predstavujú rádovo státisíce eur. 

    -red-

Pri Jalovčianke v Liptovskej Ondrašovej 
pribudli nové odpadkové koše. Popri rieke 
si miestni chodia zabehať alebo tam venčia 
svojich štvornohých miláčikov, nádoby na 
odpad tu zatiaľ chýbali. Radnica ich na toto 
frekventované miesto osadila na základe 
požiadavky z júnovej Burzy nápadov.

Pribúdajú psy v bytovkách
Mikulášania čoraz častejšie chovajú psy v 

bytových domoch. „V roku 2020 ich bolo na 
mestskom úrade evidovaných 626, v roku 
2021 sme zaznamenali mierny nárast na 
637,“ priblížila vedúca oddelenia životné-
ho prostredia a poľnohospodárstva Mária 
Lošonská a zároveň pripomenula, že každý 
držiteľ psa, ktorý za svojho domáceho mi-
láčika zaplatil poplatok, si môže na mest-

Buďte dobrým susedom, upracte po svojom psíkovi
skom úrade vyzdvihnúť 100 kusov vreciek 
na zber exkrementov.

Udržujme si čisté mesto
Podľa vedúcej oddelenia životného pro-

stredia sa v poslednom období množia 
sťažnosti na výkalmi znečistené verejné 
priestranstvá - chodníky, trávniky, ale aj 
miesta, kde psy majú pohyb zakázaný, na-
príklad detské ihriská či cyklochodník. Po-
kiaľ psíčkari nezbierajú exkrementy po svo-
jich psíkoch, významne ovplyvňujú kvalitu 
životného prostredia v celom meste, dokon-
ca môže dôjsť k šíreniu nákazlivých chorôb 
a alergií. „Nedovoľme, aby sa deti s obavami 
hrali na detských ihriskách a trávnatých plo-
chách,“ vyzvala chovateľov k zodpovedné-
mu správaniu. Majitelia psov by počas ven-

čenia mali mať pri sebe mikroténové alebo 
papierové vrecúško, aby výkaly ihneď od-
stránili. Vyhodiť ich môžu do odpadkových 
košov s označením „Pre výkaly psov“ a do 
odpadkových košov, zberných nádob alebo 
kontajnerov na zmesový odpad.

Vôdzka nie je na okrasu
Obyvatelia mesta často poukazujú na 

voľne pobehujúcich psov  po  verejných 
priestranstvách. Na  týchto miestach a na 
miestach so zákazom voľného pohybu je 
však možné vodiť psa len na vôdzke a pes 
musí  byť po celú dobu vodenia pod dohľa-
dom. Navyše, ak ide o nebezpečného psa, 
musí mať nasadený aj náhubok. Dohľad 
nad dodržiavaním týchto opatrení vykoná-
va mestská polícia.                      -red-
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Linka určená na spracovanie kuchynské-
ho odpadu za viac ako milión eur, na ktorú 
mesto Liptovský Mikuláš získalo financie 
z eurofondov, je už spustená v skúšobnej 
prevádzke. Súčasťou celého procesu spra-
covania biooodpadu je aeróbny fermentor, 
čelný nakladač, preosievač, zberové vo-
zidlo, miešací voz a drvič. Mikulášska samo-
správa tak pokračuje v trende ekologizácie 
procesov pri nakladaní s odpadmi.

Bioodpad zhodnotíme ekologicky
Triedenie kuchynského odpadu je na Slo-

vensku povinné od vlani. „Veľmi dôležitá je 
koncová technológia, pomocou ktorej sa 
vyzbieraný odpad spracuje. Doteraz sme 
kuchynský odpad z Liptovského Mikuláša 
museli vyvážať do bioplynovej stanice, od-
teraz ho budeme spracovávať ekologicky s 
ohľadom na životné prostredie,“ vysvetlila 
vedúca oddelenia životného prostredia a 
poľnohospodárstva na mestskom úrade 
Mária Lošonská.

Bez fermentora to nejde
Kuchynský odpad často obsahuje mäso-

vé a mliečne výrobky či varenú stravu, tieto 
zložky však musia pred svojim ďalším vyu-
žitím prejsť špeciálnym procesom, ktorý sa 
nazýva hygienizácia. Ide o proces, pri kto-

Miliónová linka je už spustená: Za týždeň spracuje 20 ton bioodpadu
rom sa pôsobením vysokej teploty počas 
vopred stanoveného času odstraňujú alebo 
výrazne znižujú patogénne mikroorganiz-
my. Využíva sa na to práve fermentor, ktorý 
pre svoju prevádzku nevyhnutne potrebuje 
ďalšie zariadenia a zberovú techniku.

Ako technológia funguje?
Vyzbieraný, vytriedený a nadrvený ku-

chynský odpad sa v kompostárni premieša 
so zeleným odpadom. „Ideálne poslúži ma-
teriál z úpravy verejných zelených plôch 
alebo materiál, ktorý občania vytriedia z 
vlastných záhrad. Jednoducho sa do neho 
pridá napríklad drevná štiepka alebo trá-
va,“ ozrejmila Lošonská. Zmes sa vloží do 
aeróbneho kontajnera a spustí sa automa-
tický režim hygienizácie. „Biologicky rozlo-
žiteľný odpad musí v kontajneri dosiahnuť 
teplotu minimálne 70 stupňov, bioodpad 
nechávame vo fermentore približne štyri 
dni. Potom je hygienizačný proces ukonče-
ný,“ doplnila vedúca oddelenia životného 
prostredia. Následne sa podľa nej obsah 
kontajnera vysype na dozrievaciu plochu 
a pravidelne sa premiešava. Z bioodpadu 
sa počas niekoľkých týždňov prostredníc-
tvom najmodernejšej technológie vyrobí 
prírodný kompost, ktorý je ešte potrebné 
preosiať. 

Vezmite si kompost zadarmo
Výsledné hnojivo môže radnica využiť pri 

úpravách parkov, verejných zelených plôch 
a na poľnohospodárske účely. Bezplatne si 
z neho môžu odobrať aj obyvatelia Liptov-
ského Mikuláša, aby vo svojich záhradách 
dosiahli vysokú úrodu. V prípade záujmu je 
potrebné vopred napísať email na vps@vps.
sk, každý obyvateľ si ho môže prevziať ma-
ximálne 500 kilogramov. Kompost si však 
môžu Mikulášania vyrobiť aj sami. Okrem 
zeleného odpadu môžu do kompostéra 
vhadzovať aj väčšinu kuchynského odpa-
du. Čoraz viac populárne je aj kompostova-
nie v bytoch, napríklad vo vermikompostéri 
s kalifornskými dážďovkami. Každá rodina, 
ktorá kompostuje, znižuje množstvo vypro-
dukovaného odpadu, znižuje finančné ná-
klady mesta na odpadové hospodárstvo a 
predchádza škodlivému skládkovaniu.

Trieďte dôsledne
Proces kompostovania môže znehod-

notiť nesprávne vytriedený odpad. Plasty 
či sklo sa síce v hnedých nádobách na ku-
chynský odpad vyskytujú len minimálne, 
no pomerne často v nich nájdeme mikro-
ténové vrecká. Pracovníci Verejnoprospeš-
ných služieb musia potom tieto obaly z 
odpadu vyberať, myslime aj na nich.  -red-

Frekventované Námestie Ústavy Slovenskej republiky pri Matici slovenskej sa už na jeseň zazelená. Pracovníci Verejnoprospešných slu-
žieb začali v júli odstraňovať popukaný asfalt, nahradia ho vrstvou humusu a vysejú nový trávnik. Námestie sa tak zmení na úhľadnú 
plochu hodnú svojho názvu. Chodníky okolo Lipy Ústavy SR, a tiež spojnica medzi novým ihriskom a obchodom dostanú nový asfaltový 
povrch. Okraje chodníkov dotvoria čadičové obrubníky.                      -red-
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Soup´s On  Around the World

PROGRAM
CIMBAL BROTHERS     WASABI CIRKUS    FREEZE     DJ Peter Rak
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KOLOTOČOVO

QUEEN'S BAR – DJ STEVE 90's Euro Dance�oor & Latino 

INDUSTRY PUB koncert kapiel The Fly (pop-rock/folk-rock),
SPEKTRUM , v interiéri karaoke, na terase grilovačka

Karma Co�ee a O´s hookah club  – DJ Prooxy

PlaceBar – DJ (house)

Central Perk 

Rock Beer night – vstupné 15,-€, v rámci vstupného neobmedzené pitie piva
v čase 19:00 – 02:00 a koncert metalových kapiel

multiinštrumentalista Rudolf Ho�man - country, evergreeny,
trumpetové skladby, svetové a domáce tanečné hity 60 – 90 rokovSUDOVÉ VÍNO

ALTO SUSHI Gin & Sushi Street Food – koncert kapely Avenue + DJ
- street food (zameranie ázia / sushi) 
- vonkajšie bary (špeciálne druhy Gin & tonicov , prosecco bar) 
- vonkajší stage
- vonkajšia zóna na sedenie

- 1x live stage
- 2x outdoor bar
- Burgers & Crepies bar 
   by Catering Marton

PERK STREET NIGHT - Mix hudobníkov a štýlov Hafner & Dj Lurex (funky), štart o 18:00

NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV
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Námestie osloboditeľov
2. septembra 2022

Viac na www.mikulas.sk a na facebooku.

Kuchárska show Ivana Rusinu
a Gabriela Kocáka

# zažite atmosféru liptovského dvora

Ščamba
Team Revival
Freeze
DFS Ďumbier
Detské atrakcie
Tvorivé dielne
Remeselná ulička
Gastro zóna

PRÍĎTE OCHUTNAŤ
Pečený obrí Liptovský drob
Zemiaková kaša z espumy
s vanilkou k mäsku
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

 Michal PUJDES, Anna NIŇAJOVÁ, 
Jakub HANZEL, Rebeka JURÍKOVÁ, 
Sebastián MURGOŠ, Eliška VARGOVÁ, 
Denis MIRGA, Sofia PORUBSKÁ, Linda 
KUBEKOVÁ, Marek PUŠKA, Rebeka VR-
BENSKÁ, Boris PRAŠTIAK, Dorota BRU-
TOVSKÁ, Nina ULIČNÁ, Tomáš VELKOV, 
Damián DORČIAK, Emma FOLTOVÁ, 
Dárius KULCSÁR, Bryan MURGOŠ, Ši-
mon FACUNA, Teodor STANKO, Jakub 
DEVEČKA.  

Manželstvo uzavreli:

 Adam MIŠURA – Renáta OKLAM-
ČÁKOVÁ, Pavol RADUCH – Jana MI-
KULÁŠOVÁ, Martin ŠAJDLER – Lucia 
HLADKÁ, Patrik KASANICKÝ – Ing. 
Ivana PARASKOVÁ, Martin JURKOVIČ 
– Michaela NAĎOVÁ, Daniel BACÚR – 
Mgr. Júlia PIATRIKOVÁ, Bc. Marek KA-
SANICKÝ – Simona KAPALKOVÁ, Ján 
FERIANČEK – Viera BELLOVÁ, Tomáš 
CIGÁNEK – Veronika BELLOVÁ, Gabriel 
LENKO – Michaela ŠEBOVÁ, Pavol JUR-
ČO – Beáta KRÁLIKOVÁ, Jozef STAROŇ 
– Marika TAKÁCSOVÁ, MUDr. Martin 
KALMAN – Kristína MAJDIAKOVÁ, JUDr. 
Ľuboš KRÁĽ – Michaela HANDRKOVÁ, 
Ľubomír KROULÍK – Lenka BURDE-
LOVÁ, Martin ŠIMČEK – Ing. Katarína 
DROPPOVÁ, Vladimír ČREP – Zuzana 
DURNOTOVÁ, Vladimír BALÁŽ – Lucia 
MURGOŠOVÁ, Ladislav SZIKONYA – Lu-
cia PIROHOVÁ, Patrik ŠTAJER – Zuzana 
BALÁŽOVÁ, Richard HASPRA – Terézia 
BOSÍKOVÁ, Ferdinand KUBÍK – Marké-
ta ŠKODOVÁ, Ing. Ján PLEVA – Simona 
TURKOVÁ, Ing. Martin KUBAČKA – Mgr. 
Andrea ŠIMKOVÁ, Patrik HRDINA – Sta-
nislava ČERVENÁ, Peter KIS LENGYEL – 
Zuzana TRIEBUŠNÍKOVÁ..

Navždy nás opustili:
 

 Irena PETRÁŠOVÁ - 88 r., Margita HRI-
COVÁ – 70 r., Anna PUŠKOVÁ – 61 r., Al-
bína TKÁČOVÁ – 91 r., Koloman BALÁŽ 
– 55 r., Božena MUNDIEROVÁ – 85 r., 
Magdaléna BARTKOVÁ – 92 r., Vladimír 
DZÚRIK – 70 r., Mgr. Ladislav GERHÁT 
– 52 r., Elena KOTIANOVÁ – 84 r., Igor 
CALLO – 65 r., Rudolf PADO – 53 r., Oľga 
KLOCHÁŇOVÁ – 88 r., Jaromír LUKÁŠIK 
– 75 r., Ivan ZUZANIAK – 80 r., Ing. Ján 
ZELINKA – 89 r., Emília GAJOVÁ – 87 r.

Občiansky servis 
júN 2022 

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

Prvým šťastím dieťaťa je, že je 
milované.

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

Smrť je len ďalšia cesta, ktorou 
musíme ísť...
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 STREDA – SOBOTA 03.08.2022 | 06.08.2022 
FESTIVAL ARTWIFE: SESTERSTVO  Diera do 
sveta  Piaty ročník feministického festivalu 
ArtWife s témou SESTERSTVO.

 UTOROK 09.08.2022 
OD SEDIMENTU PO OBJEKT  Diera do sveta 

 17:00    3 €  Keramický workshop pod 
vedením Evy Dudzíkovej (Stará škola o.z.).

 PIATOK 12.08.2022 
CHLIEB A HRY  kultúrno-komunitný priestor 
Hory Doly  18:00  Komunitné podujatie.

 PONDELOK – PIATOK 15.08.2022 | 19.08.2022 
LETNÝ ART TÁBOR - RECY VECI Liptovská 
galéria P. M. Bohúňa  8:00 - 15:00    80 €

 Denný letný art tábor na tému recyklácia.
 STREDA 17.08.2022

BAHROMA (UA)  Diera do sveta  20:00  
 Koncert Ukrajinskej kapely Bahroma. 

 ŠTVRTOK 18.08.2022  
ŠESŤ CUDZINCOV / AUTORSKÁ BESEDA A 
KONCERT  Diera do sveta   18:00 

 Autorská beseda s Marekom Vadasom o jeho 
knihe Šesť cudzincov. 

 PONDELOK 29.08.2022
SPEV KOHÚTA - RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

 Dom kultúry, veľká sála  18:00    20 € 
 Dedinská komédia s kriminálnou zápletkou.

 
 MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA 

(Americký � lm, MP, 88 min., Slovenský dabing) 
Po. 1. 8.  18.00   5 € | Ut. 2. 8.  18.00   5 €|  

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

 STRIEDAVKA 
(Český � lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Po. 1. 8.  20.00   5 € | Ut. 2. 8.  20.00   5 € | St. 3. 
8.  18.00   5 € | Ne. 7. 8.  20.00   5 € | Po. 8. 
8.  20.00   5 € | Ut. 9. 8.  18.00   5 € | St. 10. 
8.  18.00   5 € | Št. 11. 8.  18.00   5 € |   Ako to 
dopadne, keď sa z malej rodiny stane veľká? Film sa 
s humorom a nadhľadom pozerá na fenomén 
striedavej starostlivosti.

 ERUPCIA LÁSKY 
(Kanada - USA, od 12 rokov, 93 min.) 
St. 3. 8.  20.00   4 € |   Katia a Maurice Kra� tovci 
mali v živote dve vášne – seba navzájom a sopky. 
Nechali zvádzať krásou a nebezpečenstvom a pri 
svojej ceste za poznaním zachránili desiatky tisíc 
životov.

 DC LIGA SUPERZVIERAT 
(Americký � lm, MP, 105 min., Slovenský dabing) 
Ne. 7. 8.  18.00   6 € | Po. 8. 8.  18.00   6 € | 

 Superpes Krypto a Superman sú nerozluční 
priatelia, ktorí zdieľajú rovnaké superschopnosti a 
bok po boku bojujú proti zločinu v Metropolise...

 ČIERNY TELEFÓN 
(Americký � lm, od 15 rokov, 104 min.) 
Ut. 9. 8.  20.00   5 € | St. 10. 8.  20.00   5 € | 

 Telefón je odpojený. A zvoní. V asi najdesivejšej 
úlohe svojej kariéry vo � lme exceluje Ethan Hawke

 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI 
(Seniorsky Filmový Štvrtok) 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 93 min.) 
Št. 11. 8.  14.00   3,50 € |   Príbeh začína sa na 
Silvestra, keď Marek požiada Hanu o ruku. Jej súhlas 
rozpúta bláznivý kolotoč udalostí, predchádzajúci 
ich svadbe.

 DC LIGA SUPERZVIERAT 
(Americký � lm, MP, 105 min., Slovenský dabing) 
So. 13. 8.  17.30   6 € | Ne. 14. 8.  17.30   6 € | 

 Superpes Krypto a Superman sú nerozluční 
priatelia, ktorí zdieľajú rovnaké superschopnosti a 
bok po boku bojujú proti zločinu v Metropolise...

 DIEVČATÁ Z DUBAJA 
(Poľský � lm, od 18 rokov, 146 min., Český dabing) 
So. 13. 8.  19.30   5 € | Ne. 14. 8.  19.30   5 €  

 Krásne ženy a hriešne bohatý muži. Dubajská 
rozprávka tisíc a jednej noci má však aj svoju 
odvrátenú tvár...

 PLANÉTA PRAHA 
(ČR-SR, od 7 rokov, 83 min., Slovenský dabing) 
Po. 15. 8.  18.00  4 € |  Vydajte sa na vzrušujúcu 
výpravu pre celú rodinu za desiatkami zvieracích 
hrdinov, ktorí žijú vedľa nás.

 PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE 
(Český � lm, od 15 rokov, 100 min.) 
Po. 15. 8.  20.00   5 € |  Ut. 16. 8.  20.00   5 € |  V 
komédii sa vráti partia kamarátov z prvého dielu. Zo 
svojho príšerného žúru sa už trochu oklepali a v lete 
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KALENDÁR PODUJATÍAUGUST 2022 Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete 
v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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vyrazia na „Ibizu východu“ – k jazeru Macháč...
 HÁDKOVCI 

(Český � lm, od 12 rokov, 98 min.) 
Ut. 16. 8.  18.00  5 € | St. 17. 8.  18.00  5 € | Št. 18. 
8.  18.00  5 € | Pi. 19. 8.  20.00  5 € |  Keď sa rodina 
zíde pokope, je to vždy radosť. Alebo nie? Vo vzduchu 
visí dedičstvo po dedkovi...

 SIROTA: PRVÁ VRAŽDA 
(Americký � lm, od 15 rokov, 90 min.) 
St. 17. 8.  20.00   5 € | Št. 18. 8.  20.00   5 € |  

 Príbeh démonického dievčaťa Esther z hororu 
Sirota má novú kapitolu a zachytáva udalosti, ktoré 
príbehu z prvého � lmu predchádzali.

 MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA 
(Americký � lm, MP, 88 min., Slovenský dabing) 
Pi. 19. 8.  18.00   5 € | So. 20. 8.  18.00   5 € | Ne. 21. 
8.  18.00   5 € |  Najžltšia a najúspešnejšia 
animovaná � lmová séria sa vracia do kín vo svojom 
absolútne kľúčovom momente.

 VITAJ DOMA, BRATE! 
(Slovenský � lm, MP, 104 min.) 
So. 20. 8.  20.00   6 € | Ne. 21. 8.  20.00   6 € | Po. 
22. 8.  18.00   6 € | Ut. 23. 8.  18.00   6 € |  Letná 
komédia zo slovenského Balkánu. Slnko rozpaľuje 
horúcu srbskú planinu a slovenská rozbuška s 
balkánskym temperamentom o chvíľu vzbĺkne. 

 BEŠTIA 
(Americký � lm, od 15 rokov, 93 min.) 
Po. 22. 8.  20.00   5 € | Ut. 23. 8.  20.00   5 € |  Otec 
a jeho dve dospievajúce dcéry sú prenasledované 
obrovským levom , ktorý im chce ukázať, že africká 
savana má jediného predátora. Boj o život sa 
začína...

 BULLET TRAIN 
(Americký � lm, od 12 rokov, 152 min.) 
St. 24. 8.  18.30   6 € | Št. 25. 8.  18.30   6 € | Pi. 26. 
8.  18.30   6 € |  Zábavný akčný thriller s Bradom 
Pittom na čele skupiny nájomných vrahov s 
kreatívnymi spôsobmi ako pripraviť jeden druhého o 
život. 

 ŽENY A ŽIVOT (Seniorsky Filmový Štvrtok) 
(Český � lm, od 12 rokov, 87 min.) 
Št. 25. 8.  14.00   3,50 € |   Komédia o začiatkoch, 
koncoch a šanci nájsť ženícha po tridsiatke. Pomôže 
náhoda, niekedy pár faciek a niekedy len stačí prestať 
riešiť vzťahové problémy...

 PRINCEZNÁ REBELKA 
(Francúzský � lm, MP, 89 min.) 
Ne. 28. 8.  18.00   5 € | Ut. 30. 8.  18.00   5 € | 

 Nevolajte ju princezná! Animované dobrodruž-
stvo netradičnej rozprávkovej hrdinky zo 
stredoveku.

 AFTER: PUTO 
(Americký � lm, od 15 rokov, 95 min.) 
Ne. 28. 8.  20.00  5 € | Ut. 30. 8.  20.00  5 € |  Ut. 31. 
8.  18.00  5 € |  Tessa a Hardin sa ocitnú na  
križovatke, z ktorej sa každý z nich vydáva inou 
cestou. Bude mať ich búrlivá láska z minulosti niekedy 
aj budúcnosť?

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

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA       
Tranovského 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka 
Kráľa pre vopred ohlásené návštevy | Po-Ne: 
10:00-18:00 |  2 €, 1 € |Expozícia v priestoroch 
niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 40. 
rokov 19. stor.

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

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

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

 SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY 
A JASKYNIARSTVA       

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

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

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

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

 UTOROK 02.08.2022     
TVOR AKO STARÝ MAJSTER | Liptovská galéria 
P. M. Bohúňa | 9:30 - 11:30 / 14:00 – 16:00  3€| 
Tvorivé dielne pre deti inšpirované novou stálou 
expozíciou Pôvod maľby. 

 ŠTVRTOK 04.08.2022     
POD OBRAZ BOŽÍ | kultúrno-komunitný priestor 
Hory Doly |18:00 | “do jednej ruky vínečko, do 
druhej štetec“ 

 UTOROK 09.08.2022     
TVOR AKO STARÝ MAJSTER | Liptovská galéria 
P. M. Bohúňa | 9:30 - 11:30 / 14:00 – 16:00  3€ | 
Tvorivé dielne pre deti inšpirované novou stálou 
expozíciou Pôvod maľby.

 UTOROK 23.08.2022     
TVOR AKO STARÝ MAJSTER | Liptovská galéria 
P. M. Bohúňa | 9:30 - 11:30 / 14:00 – 16:00  3€ | 
Tvorivé dielne pre deti inšpirované novou stálou 
expozíciou Pôvod maľby.  

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

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

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

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

 30.06.2022 | 30.09.2022     
JASKYNIARKY | Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva |Po-Ne:10:00-18:00| 
Výstava o tom, že jaskyniarstvo nie je len doménou 
drsných mužov.

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

 07.07.2022 | 02.09.2022     
FOTOTROJLÍSTOK | Klubové priestory LKS v NKP 
Čierny orol | Po-Pi 8:00-15:00  0,50€/0,20€ | 
Putovná výstava fotogra� ckej tvorby troch 
liptovských fotoklubov.

 ŽENY A ŽIVOT (FILMOVÝ KLUB SENIOROV) 
Komédia, ČR - 2022 - 87 min. - CON Titulky/dabing 
- originálna verzia 
Pi. 12. 8.  14.30   3 € 

 TOP GUN: MAVERICK(FILMOVÝ KLUB SENIOROV)  
Akčná dráma USA - 2022 - (12) - 131 min., - CIN 
Titulky/dabing - slovenský dabing
Pi. 26. 8.  14.30   3 € 
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