
Mosty Gesharim spájali ľudí hudbou.
Synagóga 14. augusta ožila koncertom, ktorý mesto Liptovský Mikuláš spoluorganizovalo pri príležitosti slovenského predsedníctva vo 
Vyšehradsej skupine. Záznam z koncertu úžasnej Simy Martausovej (SK), Tomáša Klusa (CZ), Joanny Duda (PL) či Viktórie Herencsár (H) 
si budete môcť pozrieť na Druhý sviatok vianočný (26. 12. 2018) na RTVS.
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SPRAVODAJSTVO

Neďaleko centra mesta pri pamätníku 
Háj–Nicovô vznikla prvá etapa oživenia 
tunajšieho lesoparku. Vyrástli tu viace-
ré náučné tabule, pribudli schody času, 
po ktorých návštevníci symbolicky zo-
stúpia až o  460 miliónov rokov naspäť 
a vznikli aj dve kyslíkové dráhy sloven-
ských olympionikov  – Liptákov Petry 
Vlhovej a Michala Martikána.

Liptov stále ponúka viaceré lokality, kde 
nie je výraznejšia infraštruktúra cestovné-
ho ruchu a  ponúkajú tak pokoj a  pohodu 
pri pobyte v  prírode. Jedným z  takýchto 
miest je okolie vojnového cintorína a  pa-
mätníka Háj-Nicovô. „Chceli sme využiť 
lokalitu Háj-Nicovô aj na rekreačné, oddy-
chové účely a postupne učiť ľudí spoznávať 
toto miesto alebo ho znovu objaviť trochu 
inak. Zámer vytvoriť lesopark vznikol už 
pred desiatimi rokmi a  pozostáva s  via-

cerých etáp. Momentálne sme inštalovali 
informačné tabule, ktoré ponúkajú za-
ujímavé informácie, čím plnia informač-
no-vzdelávaciu úlohu, čo môže byť prínos-
né nielen pre bežnú verejnosť, turistov, ale 
aj pre naše školy a školské výlety. V spolu-
práci so  Šimonom Klimčíkom, kondičným 
trénerom Petry Vlhovej, vznikli aj dve kys-
líkové dráhy našich vynikajúcich športov-
cov a mikulášskych rodákov Petry Vlhovej 
a  Michala Martikána. Aj týmto spôsobom 
ponúkame turistom aj domácim možnosť 
porovnať si sily s  olympionikmi, ktorí nás 
úspešne reprezentujú vo svete," povedal 
predseda predstavenstva Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu Region Liptov 
Ján Blcháč.

Objavte Háj ako more plné žralokov
Vo vznikajúcom lesoparku už pribudlo 

12 informačných tabúľ v štyroch lokalitách. 
Náučnú trasu záujemcovia môžu začať pod 
Hájom-Nicovô za železničných prieces-
tím vpravo, kde ich vítajú prvé infotabule 
o  lesoparku a stratenom liptovskom mori. 
More vzniklo zhruba pred 45 miliónmi ro-
kov a v dávnych dobách tu plávali žraloky, 
o ktorých sú vďaka nálezom aj dôkazy. Pri 
mierne náročnom stúpaní na Háj-Nicovô 
jeho návštevníci kráčajú po dávnom hlbo-
komorskom dne. Výlet môžu začať aj z par-
koviska na Háji-Nicovô, kde objavovateľov 
vrchoviny čakajú ďalšie informačné tabule, 
ktoré sa venujú vojenskej histórii, ale aj 
okolitým kopcom, na ktoré sú pri dob-
rom počasí z tohto miesta skvelé výhľady. 
Chodník pod vrcholom Hája prechádza po-
pri peknom detskom ihrisku s  drevenými 
prvkami, ktoré mesto zrealizovalo v  rámci 
participatívneho rozpočtu.

 Asi najväčším lákadlom tejto etapy pro-
jektu sú schody času. Sú ukážkou stavby 
geomorfologického podložia Liptovskej 
kotliny a návštevníci po nich zostúpia sym-

bolicky až o  460 miliónov rokov naspäť. 
S  tvorbou obsahu tabúľ aktívne pomohlo 
tunajšie Slovenské múzeum ochrany príro-
dy a  jaskyniarstva. Schody času sa nachá-
dzajú pri cykloprístrešku na hlavnom par-
kovisku Hája.

„Na troch miestach sú súčasťou infota-
búľ aj lavičky. Kto má záujem dozvedieť 
sa viac informácií o  jednotlivých témach, 
môže využiť pridanú hodnotu v  podobe 
audiosprievodcu cez QR kód. Navyše sme 
zriadili na vrchole Háj-Nicovô bezplatné 
wi-fi pripojenie, aby mali naši návštevníci 
prístup na online informácie ešte bezprob-
lémovejší," povedala riaditeľka Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Region Lip-
tov Darina Bartková. 

Nicovô kedysi žilo zimnými a  letnými 
radovánkami

Háj-Nicovô je najväčší vojnový cintorín 
československých vojakov v bývalom Čes-
koslovensku. Je vybudovaný na miestach, 
kde sa konali druhé najťažšie boje na Slo-
vensku. Lokalita patrí k miestam s najkraj-

Na Háji vyrástli schody času aj dráhy pre olympionikov 

V  mikulášskych školách cez prázdni-
ny nezaháľali. V  Základnej škole Janka 
Kráľa vyregulovali vykurovaciu sústavu 
a  pribudlo nové technologické zaria-
denie do školskej kuchyne. Po nových 
podlahách na chodbách v  ZŠ Miloša 
Janošku budú chodiť žiaci druhého 
stupňa. Pri Základnej škole s  mater-
skou školou Demänovská ulica sa bude 
zasa ľahšie parkovať, radnica tam počas 
prázdnin vybudovala nové parkovisko.

Viaceré školy v  meste ponúkajú špecia-
lizované zameranie. ZŠ s  MŠ Demänovská 
ulica je zameraná na rozšírené vyučovanie 
angličtina, ZŠ s  MŠ Okoličianska má triedy 
s  futbalovou prípravou, ZŠ Miloša Janošku 
sa zameriava na matematiku a prírodovedné 
predmety. Základná škola M. Rázusovej-Mar-
tákovej má triedy so športovou prípravou na 
ľadový hokej a zameraním na angličtinu. V ZŠ 
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu sú triedy pre žia-

kov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.

Lavice bude drať 2 300 detí
Lavice základných škôl, ktoré sú v  zriaďo-

vateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Miku-
láš, obsadí v novom šk. roku 2300 školákov. 
Prváčikov by z  tohto počtu mali byť asi tri 
stovky a do nultého ročníka nastupuje 15 žia-

kov, presné čísla však získa odbor školstva až 
po 15. septembri.

Najviac žiakov navštevuje ZŠ  M. Rázuso-
vej-Martákovej, je ich až 570. Školský rok sa 
začína aj pre deti v  materských školách, do 
ktorých nastúpilo 979 škôlkarov, z nich bolo 
novoprijatých 279. 

        -js-

Vydarené podujatie, na ktorom sa nie-
len zabavíte, ale si aj pochutnáte, má 
už aj svoje logo. Vybrali si ho ľudia pro-
stredníctvom internetového hlasova-
nia a  v  poslednú augustovú sobotu ho 
uviedli do života na štvrtom ročníku 
Ondrašovskej fazule.

"Tento rok sa na fazuľovici zúčastnilo viac 
ako 700 ľudí, dokonca prišli aj turisti, ktorých 
motivoval minulý ročník. Je to vydarená ak-
cia, na ktorú sa tešia nielen Mikulášania, pre-
to každý rok vymýšľame v rámci organizácie 

niečo nové. Tento rok pribudla ženská ka-
tegória v súťaži v jedení fazuľovice a keďže si 
toto podujatie obľúbili už aj najmenší, na bu-
dúci rok chceme pridať aj detskú kategóriu," 
uviedol poslanec za mestskú časť Liptovská 
Ondrašová Ľuboš Trizna.

V  súťaži jedenia fazuľovej polievky pa-
dol nový rekord. Štefan Mičáň dokázal 
zjesť misku polievky za 20 sekúnd. Na 
druhej priečke skončil minuloročný víťaz 
Jozef Sluka. Víťazka ženskej kategórie 
Lenka Hejpetrová zjedla misku fazule za 
51 sekúnd.   -red-

Školy sú 
pripravené  
na žiakov

ším výhľadom na mesto Liptovský Miku-
láš,  Liptovskú kotlinu a  okolité horstvá. 
Doteraz bola pre potreby cestovného ru-
chu využívaná minimálne. V  minulosti to 
však bolo inak.

„Pamätám si na študentské časy v  70. 
rokoch minulého storočia. Na Háji sme sa 
sánkovali, lyžovali, organizovali sa tam ly-
žiarske prebory, v lete si spomínam na sláv-
ne celoštátne majstrovstva v  motokrose 
a samozrejme mi utkveli v pamäti aj rodin-
né a školské výlety. Podľa starších obyvate-
ľov sa na Háji organizovali celomestské ma-
jálesy, ba pred vojnou tam bol skokanský 
mostík. Myšlienkou oživenia Hája ako od-
dychovej mestskej zóny lesoparku sme sa 
vo vedení mesta začali zaoberať v  rokoch 
2008 až 2009. Na fakulte architektúry v Bra-
tislave sme dali vypracovať komplexnú ur-
banistickú štúdiu, ktorá vytipovala hlavné 
oblasti využitia tejto vzácnej prímestskej 
lokality,“ zaspomínal jeden z  tvorcov pro-
jektu lesopark na Háji Nicovô Pavel Bobák.

Dodal, že aktuálne aktivity sú základom 
pre všestranné využitie v každom ročnom 
období. Vidí možnosti v podobe bežeckých 
lyžiarskych tratí, opätovného sprevádzko-
vania vleku. Dôležité bude aj dobudovanie 
základnej vybavenosti ako občerstvenia, 
toaliet, parkovísk pri vstupoch a možno aj 
piknikových miest na nábreží Smrečianky.

 -red-

Ondrašovská fazuľa má svoje logo
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Mikulášska samospráva patrí k  sloven-
ským lídrom v získavaní financií na bu-
dovanie cyklochodníkov a cyklotrás. To 
isté platí aj o ich výstavbe. Keď sadnete 
na bicykel, už dnes môžete po hrádzi 
Váhu našliapať pekných 5,7 kilometrov 
po novovybudovanom cyklochodníku. 
V priebehu najbližších dvoch rokov má 
v pláne primátor Ján Blcháč so svojim tí-
mom dotiahnuť cylotrasy a  cyklochod-
níky na desať kilometrov.

„Aktuálne pokračujeme v  budovaní 
cyklochodníka aj vnútromestských cyk-

lotrás a  iniciujeme zásadné kroky, aby 
sme cyklochodník potiahli na západ aj 
na východ od mesta,“ predstavil primá-
tor zámer mesta.

Cyklopeší chodník pred Centralom je 
súčasťou vnútromestskej cyklotrasy

Pred Obchodným centrom Central 
buduje mesto cyklopeší chodník (chod-
ník pre cyklistov aj chodcov), ktorý je 
súčasťou prvej etapy vnútromestskej 
cyklotrasy. Tá spojí železničnú stanicu 
cez centrum mesta s  Rachmaninovým 
námestím. Cyklopeší chodník vyrastá 

v blízkosti už existujúceho chodníka pre 
peších, ktorý je chodcami intenzívne 
využitý ako prístupová cesta k  obchod-
nému centru. „Cyklopeší chodník vzniká 
pri frekventovanom chodníku, ktorý sme 
na tento účel využiť nemohli. Keby sme 
zúžili existujúci chodník o  priestor pre 
cyklistov, spôsobovalo by to kolízie. Ve-
denie novovznikajúceho cyklochodníka 
logicky nadväzuje na trasu priamo od 
Pišútovej. Počas prác sme nevyrúbali ani 
jeden strom,“ upozornil Gabriel Lengyel 
z mikulášskej radnice. 

Liptovský Mikuláš je raj pre cyklistov:  
Kedy a kde pribudnú ďalšie komunikácie ?

Sieť existujúcich a pripravovaných cyklistických komunikácií v meste Liptovský Mikuláš

Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš

Zrealizované cyklochodníky a cyklistické komunikácie: cyklochodník popri Smrečianke a Váhu v dĺžke 5,685 km, z ktorých mesto 4,585 km realizovalo z eurofondov; cyklopešie 
komunikácie v mestskej časti Podbreziny a jednosmerný cyklistický pruh ako súčasť cesty č. II/584 v Liptovskej Ondrašovej v úseku po Aquapark Tatralandia. 

Cyklochodník popri Váhu III. etapa – prepojenie Liptovskej Ondrašovej cyklochodníkom. Chodník počíta s priestorom pre chodcov. Stavba je pripravená na realizáciu. Realizácia 
v roku 2018. 
Cyklochodník popri Váhu IV. etapa – súčasťou stavby je premostenie potoka Smrečianka mostom pre cyklistov a peších, chodník počíta s priestorom pre chodcov. Projektová 
dokumentácia je spracovaná. Mesto realizuje majetkovoprávne vyrovnanie početných súkromných pozemkov. Realizácia v roku 2020.

1.etapa - prepojenie železničnej a  autobusovej stanice cez centrum mesta po Rachmaninovo námestie. Okrem samostatných cyklopeších chodníkov, oddelených cyklistických 
pásov a vyznačených cyklistických trás je súčasťou aj komplexná rekonštrukcia ul. Bernolákovej, bike and ride systém pri železničnej stanici a početný cyklomobiliár a relaxačná zóna 
v Rohonczyho záhrade. Žiadosť o financovanie z eurofondov je schválená (rok 2018). Realizácia v roku 2018.

Cyklochodník do Liptovského Hrádku – trasovanie je naplánované popri rieke Váh a prechádza katastrálnymi územiami mesta Liptovský Mikuláš, obcí Beňadiková, Liptovský 
Ján, Uhorská Ves, Podtureň a mesta Liptovský Hrádok. Združenie obcí bude zodpovedať za prípravu projektu, zložité majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov, prípravu stavby a jej 
realizáciu. Trasa bola v roku 2017 začlenená do Územného plánu Žilinského samosprávneho kraja.

2.etapa – rekonštrukcia ul. Alexyho s vytvorením oddeleného priestoru pre cyklistov, chodcov a automobilovú dopravu. Súčasťou je aj fitness park v mieste napojenia na cyklochodník 
popri Váhu. Prepojenie cyklochodníka po koniec ul. Alexyho bude realizované v roku 2018. Ostatný úsek bude v prípade schválenia žiadosti o eurofondy realizovaný v roku 2019.

Cyklochodník do Žiaru – trasovanie je naplánované pozdĺž cesty III. triedy. Trasa prechádza katastrálnymi územiami mesta Liptovský Mikuláš a obcí Smrečany a Žiar. Je spracovaný 
projekt pre územné rozhodnutie. Stavba je problematická z majetkovoprávneho hľadiska.

3.etapa – realizácia cyklopešieho chodníka na ul. Štefánikovej a jeho napojenie na cyklochodník popri Váhu na ul. Revolučnej. Úsek bude v prípade schválenia žiadosti o eurofondy 
realizovaný v roku 2019.

Cyklochodník do Liptovského Trnovca - trasovanie je naplánované pozdĺž cesty II. triedy. Trasa prechádza katastrálnymi územiami mesta Liptovský Mikuláš a obce Liptovský Trnovec. 
Vlastníkom cesty II. triedy je Žilinský samosprávny kraj. Mesto ho požiadalo o prípravu a realizáciu tejto stavby ako súčasť cestného telesa. Iné trasovanie je z majetkovoprávneho 
hľadiska nereálne. Je spracovaný projekt pre územné rozhodnutie.

4.etapa – realizácia cyklopešieho chodníka v parku Márie Rázusovej Martákovej vrátane relaxačnej zóny. Cyklochodník bude na západnej strane plynule napojený na cestu č. I/18 
a bude prioritne využívaný pre smer do centra mesta, čím sa cyklisti na následnej trase vyhnú hlavnej ceste a jej problematickým a zúženým miestam v priestore Rachmaninovho 
námestia. Žiadosť o financovanie z eurofondov je schválená (rok 2018). Realizácia je plánovaná v rokoch 2018/2019.

Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš je súbor samostatných cyklopeších komunikácií, oddelených cyklistických pásov a vyznačených cyklistických trás. Jej cieľom je 
prepojenie zrealizovaného cyklochodníka popri Váhu od ul. Alexyho na Nábreží po ul. Revolučnú v Liptovskej Ondrašovej cez centrum mesta tak, aby sa cyklisti mohli v rámci mesta 
bezpečne pohybovať v samostatnom a bezpečnom priestore oddelenom od motorovej dopravy. Súčasťou projektu je aj moderný cyklistický mobiliár vrátane bike and ride systému 
a relaxačné zóny v mestských parkoch na trase. Projekt celej trasy v celkovej dĺžke 4 km bol z dôvodu zámeru financovania cez eurofondové zdroje rozdelený na štyri etapy. Na dve 
etapy mesto získalo v roku 2018 eurofondové zdroje. Celý projekt je pripravený na realizáciu.

Nový chodník pre cyklistov a peších pred OC Central je súčasťou mestskej cyklotrasy za zamestnaním.  
Koncom augusta začalo mesto práce na prvej etape vnútromestskej cyklotrasy, na ktorú radniční získali financie z externých zdrojov. Ide o úsek 
od železničnej stanice cez centrum mesta po križovatku na Rachmaninovom námestí. Práce by mali trvať do novembra. V rámci stavby dobudu-
je miestna samospráva aj zostávajúcu časť Bernolákovej ulice.

-js-
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Kam smerujeme
Školy, šport a odľahčenie dopravy 

Projektovo má už mesto pripravenú žia-
dosť na eurofondy na revitalizáciu vnút-
robloku na Nábreží, kde by mali pribudnúť 
detské ihriská a zelené plochy. „Získali sme 
financie na výstavbu nového komunitného 
centra v  Hlbokom vo výške 320 tisíc eur. 
Plánujeme tiež rekonštrukciu telocvične 
pri ZŠ na Nábreží Dr. A. Stodolu, na ktorú 
chceme získať financie z  externých zdro-
jov, pričom projekt sme už podali. Taktiež 
chceme dostať financie na obnovu jed-
ného z  pavilónov tejto školy. Nakúpime 
športové vybavenie pre Centrum voľného 
času. V  blízkosti Areálu vodného slalomu 
plánujeme vybudovať bike park s  tým, že 
nezaťažíme mestskú kasu. Začali sme akti-
vity na ďalšie pokračovanie cyklochodníka 
smerom na východ do Liptovského Hrád-
ku. Pripravujeme zjednodušený prístup na 
cyklochodník pre korčuliarov aj cyklistov 
na konci Alexyho ulice. Pokračujeme v ďal-
ších etapách budovania vnútromestskej 
cyklotrasy,“ priblížil budúci rozvoj primá-
tor.

Po preložke a  modernizácii železničnej 
trate dostane práve táto časť mesta novú 
železničnú a autobusovú stanicu. „Tým pá-
dom vyriešime dopravnú situáciu nielen 
na Nábreží a vo Vrbici, ale aj v  celom Lip-
tovskom Mikuláši. Vytvoríme podmienky 
pre rozširovanie obchodnej zóny Kamenné 
pole a tiež pripravíme pôdu pre budovanie 
ďalšej občianskej vybavenosti na Nábreží. 
Predpokladám, že na Nábreží skultivuje-
me nakladanie s  odpadom vybudovaním 
podzemných kontajnerov. Plánujeme tiež 
vybudovanie parkoviska na Borbisovej 
a  opravu parkoviska za budovou Mati-
ce slovenskej. Ďalej budeme pokračovať 
v skultúrňovaní priestoru okolo Rázusovie 
domu,“ dodal Ján Blcháč. 

    -red-

Z MIKULÁŠSKYCH MESTSKÝCH ČASTÍ: VRBICA - NÁBREŽIE

Vrbica
Vrbica vznikla, pravdepodobne, už pred 11. 
storočím. Vyrástla na brehu Váhu, v mieste 
častého výskytu vŕb. Prvú písomnú správu 
o nej máme až v listine z roku 1267. V prvej 
polovici 14. storočia sa stala súčasťou Hrá-
dockého panstva, a  to sa už v  nasledujú-
cich storočiach nezmenilo.

V roku 1412 udelil uhorský kráľ Žigmund 
Luxemburský Vrbici mestské výsady. Na-
priek tomu si aj naďalej zachovala vidiec-
ky charakter. Svedčí o  tom aj vrbický erb, 
v  ktorom sú zobrazené lemeš a  čerieslo  – 
súčasti pluhu. Aj napriek tomu bola Vrbica 
už koncom 16. storočia rozsiahlejšia, ako 

susedný Svätý Mikuláš.

V  nasledujúcich storočiach sa Vrbica 
stále vyvíjala ako poddanské mestečko. 
Postupne sa však čoraz viac dostávala 
do  poddanskej závislosti od Hrádockého 
panstva. Vrbičania sa okrem tradičného 
poľnohospodárstva živili aj ako schopní 
pltníci a  povozníci, taktiež sa živili remes-
lom.

V roku 1785 bol na vrbických pozemkoch 
postavený evanjelický kostol pre Svätý Mi-
kuláš a  Vrbicu. V  štyridsiatych rokoch 19. 
storočia, bola v  strede Vrbice, na hranici 
medzi jej vyšným a  nižným koncom, po-
stavená veža spolu s  obecným domom. 
Stavba bola dokončená v  roku 1841. Táto 
budova slúžila mnohým účelom, avšak po-
stupne sa pretransformovala na modliteb-
ňu a po prvej svetovej vojne sa už využívala 
len ako evanjelický kostol.

Po zrušení cechového zriadenia v  roku 
1872 sa aj vo Vrbici mohol rozvíjať priemy-
sel. Aj tu, podobne ako v susednom Liptov-
skom Svätom Mikuláši, zohral významnú 
úlohu garbiarsky priemysel. Podnikatelia 
ako Peter Hubka, Juraj Lacko, Ján Pálka, Pe-
ter Droppa a  neskôr aj Ľudovít Pazerini si 
svoje fabriky postavili práve vo Vrbici.

Avšak župný úrad oznámil predstavite-
ľom Vrbice svoj zámer podať návrh na jej 
zlúčenie s Liptovským Svätým Mikulášom. 
Vrbické obecné zastupiteľstvo tento fakt 
jednohlasne odsúhlasilo, a tak sa 3. decem-
bra 1923 rozhodlo o  zlúčení Liptovského 
Svätého Mikuláša a Vrbice do jednej obce. 
Vrbica tak oficiálne zanikla. Navyše sa po 
niekoľkých desaťročiach začala vykonávať 
postupná asanácia starých vrbických do-
mov, aby uvoľnili miesto pre nové sídlisko 
Nábrežie.

Nábrežie
Mohutná výstavba v súčasnosti po Podbre-
zinách druhej najľudnatejšej mestskej čas-
ti Liptovského Mikuláša sa začala v  prvej 
polovici 70. rokov 20. storočia najmä z dô-
vodu zatopenia viac ako desiatky obcí 
stredného Liptova kvôli výstavbe vodného 
diela Liptovská Mara, ktorej úlohou bolo 
v  prvom rade zabraňovať ničivým zápla-
vám. Obyvatelia zatopených obcí sa väčši-
nou odsťahovali do nášho mesta práve na 
novovznikajúce sídlisko Nábrežie. Stavbári 
takmer úplne asanovali staré mestečko Vr-
bica a na jej základoch vyrástli celé bloky 
mohutných bytoviek.

Vrbica. Asanácia starých vrbických domov, aby uvoľnili miesto pre nové sídlisko Nábrežie.

Nábrežie z roku 1988. 

Urobili sme
Investície do športovísk, ihrísk a  úprav 
vnútroblokov

Radnica v  tejto lokalite investovala pre-
dovšetkým do športovísk, ihrísk a  skultúr-
ňovania vnútroblokov. V  rámci participa-
tívneho rozpočtu sa vybudovala športová 
plocha na Nábreží. Mesto tiež zrevitalizova-
lo dopravné ihrisko v areáli Materskej školy 
Žirafka. „Po vyše polstoročí sme pristúpili 
k zásadnej rekonštrukcii zimného štadióna. 
Prvá etapa, ktorá zahŕňa priestory západ-
nej a severnej tribúny, šatní, strechy či soci-
álnych zariadení, by mala byť ukončená na 
jeseň,“ poznamenal primátor Ján Blcháč. 
V  telocvični pri plavárni pribudla nová 
podlaha a sociálne zariadenia.

Mesto zatraktívnilo okolie „Papuče“ 
opravou ciest a  chodníkov. Taktiež vybu-
dovalo spojovací chodník na Majerskej

a  chodník vo vnútrobloku na Kollárovej. 
Vedeniu radnice sa podarila aj oprava 
chodníka na Novej ulici združením finan-
cií s investorom. Nové kontajnerové státia, 
parkoviská a cesty pribudli po rekonštruk-
cii vnútrobloku na Ulici 4. apríla.

Chodníky a obnovené ulice
Komplexnou rekonštrukciou prechádza 

Ulica Zgútha-Vrbického. Nový chodník do-
stali obyvatelia na Nešporovej. Pre poho-
dlnejší nájazd na cyklochodník vybudovali 
prístup pri starej lodenici. Opravil sa chod-
ník na Vrlíkovej, v  okolí Materskej školy 
Stodoláčik a  povrch cesty na Socháňovej. 
Mesto zrealizovalo stavebné úpravy na 
Majerskej spolu s  rozšírením parkovacích 
miest. Z  externých zdrojov radnica revita-
lizovala Park Margity Dobrovičovej. „V tejto 
časti mesta sme urobili viaceré bezbarié-
rové priechody, obnovili sme autobusovú 
zastávku a  chodník na Rachmaninovom 
námestí,“ informoval primátor.

Mestská časť je kultúrnejšia
Rekonštrukciou prešiel pamätník Matka 

vo Vrbici a na kostolíku vo Vrbici inštalovali 
pamätnú tabuľu padlých obyvateľov v  1. 
sv. vojne z  Liptovského Mikuláša. Mesto 
tiež prinieslo život do Rázusovie domu, kde 
sa pravidelne stretáva verejnosť na kultúr-
nych podujatiach.

Mesto buduje systém zberu a  odvozu 
odpadu v  rómskej osade Hlboké, zatrak-
tívnilo tamojšie športové ihrisko a úspešne 
pokračuje v  projekte občianskej poriad-
kovej služby. Vedenie radnice pripravilo aj 
územný plán zóny Južné mesto a Kamen-
né pole. Na vrbickom cintoríne mesto zmo-
dernizovalo priestory domu smútku a roz-
šírilo ponuku služieb. Investície smerovali 
aj do materských a základných škôl, na ich 
rekonštrukcie, ale aj materiálno-technické 
zabezpečenie. Na Nábreží pribudli toalety 
pre psov, dovybavili ihriská či už basketba-
lovým košom alebo workoutovými prvka-
mi.

Kostol Zbierka zničený z juhu po 2. sv. vojne. 
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Aj vďaka dobrým výsledkom mestských 
organizácií dosiahlo mesto za prvý 
polrok historicky najvyšší rozpočtový 
výsledok s prebytkom bezmála 4,2 mi-
lióna eur. Znamená to dostatok finanč-
ných prostriedkov pre plnenie ďalších 
náročných cieľov mesta v  druhom pol-
roku, uviedla prednostka mestského 
úradu Marta Gutraiová.

VPS prosperujú
Najväčšia organizácia mesta Verejno-

prospešné služby (VPS) dokázala po ro-
koch strát od roku 2015 pracovať pravidel-
ne s narastajúcim ziskom z podnikateľskej 
činnosti - dnes už takmer 80 000 eur. Veľ-
kým úspechom bola realizácia projektu 
Zber biologicky rozložiteľného odpadu 
pre kompostáreň v  Liptovskom Mikuláši, 
z ktorého VPS získala mechanizmy a stroj-
né zariadenia za takmer 630 tisíc eur. Pre 
Mikulášanov z tohto projektu boli bezod-
platne zapožičané 240 litrové nádoby pre 
takmer 3 000 domácností v rodinných do-
moch.

Revolučné zmeny v Dome kultúry
Zmenami prešiel aj Dom kultúry, kde 

kompletne vymenili vzduchotechniku vo 
veľkej sále a sedenie aj s výsuvným systé-
mom, vrátane podlahy a palubovky pódia, 

zelektrizovali mechanické divadelné ťahy, 
vynovili svetelný park vo veľkej sále, zrea-
lizovali nový komunikačný systém, znížili 
náklady na spotrebu elektrickej energie. 
Na modernizáciu získali z externých zdro-
jov viac ako 680 tisíc eur. Z  vlastnej kasy 
v tomto roku preinvestujú 100 tisíc eur na 
zateplenie vchodu do kina, vymenia sve-
telné stmievače vo veľkej sále, prerobia to-
alety pre účinkujúcich. Všetky investície sa 
odrážajú vo zvýšení počtu návštevníkov 
a podujatí.

Osobnosti v podaní infocentra
Informačné centrum prešlo do nových, 

reprezentačných priestorov, čo sa odrazilo 

v  kvalite služieb, ich rozsahu, ale i  v  náv-
števnosti mesta. Zamestnanci centra vy-
tvorili tematicky ucelenú ponuku zamera-
nú na cestovný ruch v meste. Sprístupnili 
tri sakrálne pamiatky na prehliadky a  vy-
tvorili k nim propagačné materiály. Vytvo-
rili tiež projekt pre trávenie dovoleniek 
pre rodiny s  deťmi priamo v  meste, pri-
budlo sedem tematických prehliadkových 
trás mesta, priblížili 12 najväčších atrakti-
vít historického centra. Ďalšie programy 
približujú Jánošíkovské tradície, zaviedli 
večerné stredy v historickom centre mes-
ta, vybudovali wi-fi zónu a  webové pre-
zentácie mesta.

Mestské Múzeum Janka Kráľa, ktoré 
spravuje i  synagógu a  rodný dom Marti-
na Rázusa rovnako prichádza s  novými 
expozíciami a atraktívnymi ponukami pre 
návštevníkov, ktorých počet presahuje 10 
tisíc.                                     

                        -red-

Mesto dosiahlo historicky najvyšší 
rozpočtový polročný výsledok 

Street Music Night bola vrcholom Mikulášskeho leta Na námestí krájali tortu
Jubilejný 10. ročník podujatia Street Mu-
sic Night prekonal všetky očakávania. Do 
akcie sa zapojilo historicky najviac prevá-

dzok – bolo ich až 18. Mesto oživilo gastro-
nomickú zónu, kde mohli návštevníci 
ochutnať rôzne nápoje a jedlá. Tisícky do-

mácich a zahraničných návštevníkov hod-
notilo podujatie ako najvydarenejšiu akciu 
tohtoročného Mikulášskeho leta.

Rovnaké okrúhle desiate narodeniny počas 
desiateho ročníka hudobnej noci oslavoval aj 
Klaster Liptov.

Práve na Liptove sa spojili samo-
správy a  podnikatelia do spoločnej 
organizácie a  založili historický prvý 

klaster cestovného ruchu  – združenie 
Klaster Liptov. Za desať rokov jeho exis-
tencie sa podarilo štatistiky návštevnos-
ti regiónu Liptov takmer zdvojnásobiť. 
K desiatemu výročiu združenia cestovného 
ruchu Klaster Liptov vznikla aj zlatá edícia 

LRC v limitovanom počte 100 kusov. Zakla-
dajúci, ale aj noví členovia Klastra Liptov si 
počas noci hudby na námestí spolu s  da-
vom Mikulášanov pochutnali aj na výroč-
nej torte.  

                     -red-

Foto: Gabriel Lipták

VPS získala mechanizmy 
a strojné zariadenia za takmer  

630 tisíc eur.
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U  dopravnej polície a  u  správcu cesty č. 
III/2338 (Správa ciest Žilinského samo-
správneho kraja) požiadalo mesto o  zme-
nu dopravného značenia v križovatke cesty 
I/18 a III/2338 (križovatka cesty I/18 s cestou 
do Závažnej Poruby v Okoličnom). Zmena 
spočíva v  umiestnení dopravného zna-
čenia, ktoré prikazuje nákladným autám 
prichádzajúcim po ceste III. triedy do križo-
vatky v prípade, že ide o tranzitné vozidlá 
(vozidlá, ktoré nemajú cieľ cesty v meste), 
aby odbočili doprava na Liptovský Hrádok. 
"Týmto opatrením chceme zamedziť, aby 
tranzitné vozidlá smerujúce mimo mesto 
prechádzali jeho centrom. Napojiť na 
diaľnicu sa budú môcť pre smer Bratisla-
va prostredníctvom privádzača v  Liptov-
skom Jáne a pre smer Košice v Liptovskom 
Hrádku," priblížil vedúci odboru dopravy 
z mestského úradu Gabriel Lengyel

Okoličania stáli v kolónach
Dôvodom osadenia tabule, ktorá bude 

tranzitné nákladiaky smerovať doprava, 
bol problematický výjazd z Okoličného na 
cestu I/18. „Kým sa kamión pri odbočovaní 
vľavo dostal cez oba pruhy, často spôsobil 
aj desaťminútovú kolónu. Pri dvoch ka-
miónoch za hodinu to je dvadsať minúto-
vé zdržanie z  jednej hodiny. Miestni, ktorí 
denne používajú na výjazd z  Okoličného 
túto križovatku, stávali v  kolónach za ná-
kladiakmi, ktoré potrebovali odbočiť cez 
frekventovanú cestu I/18 doľava. Príkaz 
na odbočenie vpravo situáciu na križovat-
ke zlepší,“ vysvelil Lengyel. Križovatke, pri 
ktorej sa nainštaluje dopravné značenie, sa 
teda uľaví, ale dopravu v žiadnej obci, kam 
budú tranzitné vozidlá smerované, toto 
ich obmedzenie nijako nezhustí. „Pôjde 
o  prejazd priemerne dvoch takýchto vo-

zidiel z  križovatky za hodinu navyše, kto-
ré sa ešte rozptýlia smer Bratislava (na 
Uhorskú Ves) a smer Košice (na L. Hrádok), 
čo je absolútne zanedbateľné. Výjazd 
z križovatky v Okoličnom bolo nutné riešiť, 
a  toto riešenie je najoptimálnejšie," ubez-
pečil Lengyel.

Modernizácia železnice vyrieši 
aj kolóny

Riešenie križovatky dopravnou značkou 
je však len dočasné. Po preložení železnič-
nej trate, ktoré sa chystajú realizovať Že-
leznice Slovenskej republiky už na budúci 
rok s plánovaným ukončením v roku 2021, 
vznikne aj južné napojenie priemyselnej 
zóny. Kamióny tak cez cestu I/18 nebudú 
prechádzať vôbec.

 
    -red-

Ulica Zgútha Vrbického sa dočkala po 65 ro-
koch komplexnej rekonštrukcie. Vzniká tu 
nová cesta, parkovacie miesta, chodníky, zre-
konštruovaný vodovod aj verejné osvetlenie.

Zhotoviteľ odstránil vrchné vrstvy komu-
nikácie a  chodníkov a  upravuje zelený pás. 
Uličné vpuste sa posunú a nový povrch budú 

mať aj chodníky. Súčasťou stavebných úprav 
je aj rekonštrukcia verejného vodovodu a ve-
rejného osvetlenia, z  tohto dôvodu musia 
niekoľko dní strpieť ľudia v tejto lokalite veče-
ry bez svetla z pouličných lámp.

V  priestoroch vjazdov k  nehnuteľnostiam 
a priechodov pre peších budú obrubníky za-

pustené, aby vytvorili bezbariérový prechod 
pre imobilných. Súčasťou tejto úpravy sú 
chodníky vybavené varovným a  signálnym 
pásom, čo zabezpečí bezpečný prechod pre 
nevidiacich.

Koniec rekonštrukcie je predpokladaný na 
október 2018.      -vč-

Tranzitné nákladiaky od Závažnej 
Poruby už nepôjdu cez centrum

Máme jednu z najmodernejších 
prekládkových staníc Slovenska

Rekonštrukcia ulice 
Zgútha Vrbického je v plnom prúde

SPRAVODAJSTVO

Mikulášska radnica na jeho likvidáciu 
a odvoz pred tromi rokmi úspešne vysúťažila 
spoločnosť z Martina, kam putuje komunál-
ny odpad z  mesta. Vyriešila tak problém 
s  likvidáciu odpadu na dlhé roky dopredu. 
Pre techniku odvozu však bolo ešte potreb-
né vybudovať prekládkovú stanicu, keďže 
zmluvný vzťah s firmou, ktorá odváža odpad, 
potrvá až 15 rokov. V súčasnosti mesto spúšťa 
do prevádzky komplexne dobudovanú pre-
kládkovú stanicu odpadu, ktorá je situovaná 
na zbernom dvore v Okoličnom.

V minulom roku vybudovali jej východnú 
časť, v tomto roku západnú časť. „Tým pádom 
môžeme bez porúch nakladať s komunálnym 
odpadom na báze moderného a  ekologic-
kého riešenia v  súlade s  projektovou doku-
mentáciou, ochranou životného prostredia 
a  predpismi, ktoré s  tým súvisia,“ povedal 
riaditeľ Verejnoprospešných služieb Dušan 
Grešo.

      -js-

Bodičania dostanú zmodernizovanú po-
žiarnu zbrojnicu. S  jej obnovou začalo 
mesto v  auguste. Stavebnými úpravami 
zhotoviteľ vytvorí novú dispozíciu, na-
miesto skladu pribudne kuchynka a  toa-
lety. V  priestoroch osadí nové zriaďovacie 
predmety, nové rozvody elektroinštalácie 
a zdravotechniky. V celej budove zrealizu-
jú nové povrchové úpravy a tepelné izolá-
cie podlahy a  stropu, informovala Tatiana 
Smolíková z mikulášskej radnice.

Osadia tiež nové výplne otvorov (okná 
a  dvere), novú krytinu strechy a  opravia 
odkvap. Fasáda budovy sa natrie fasádnou 
farbou. Zriadi  sa nová elektrická prípojka 
spolu s rozvádzačom. Zrealizuje sa aj spev-
nenie stĺpa na sušenie hadíc. Mesto na ak-
ciu dostalo dotáciu z  ministerstva vnútra 
29 tisíc eur, vlastné zdroje predstavujú 1,5 
tisíc eur. Práce potrvajú do októbra.

 -red-

Požiarna zbrojnica v Bodiciach dostane novú tvár

O zábavu na štvrtom roční-
ku Mikulášskej pohody sa aj 
tento rok postaral Jožo Pročko 
so svojou šou. Pri urbárskom 
dome v  Ploštíne si v  sobotu 
18. augusta zmerali sily stron-
gmani, pod taktoukou Štefana 
Svitka sa predviedli motocykle 
v  dakar motoshow, davy ľudí 
zabavil Rabat Kabát revival. 
Pohodu každoročne organi-
zuje mesto Liptovský Mikuláš 
v  spolupráci s  OZ Ľuďom Mi-
kuláša, Pozemkovým spolo-
čenstvom Ploštín a Hotelovou 
akadémiou v  Liptovskom Mi-
kuláši.

                          -vč-

SPRAVODAJSTVO
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Zoznam volebných  obvodov (VO) a počty volených poslancov:

Koncom júla sa na kurtoch Liptovského te-
nisového klubu uskutočnil celoslovenský 
tenisový turnaj mužov a žien Summer Cup 
2018. V  horúcom počasí o  titul bojovalo 
celkom 14 žien a 29 mužov z celej krajiny. 
V mužskej kategórii sa najviac darilo Jurajo-
vi Machunkovi z klubu TO TJ Nižná a Joze-
fovi Sulačekovi z TK Elán Veľký Krtíš, ktorí sa 
stretli v ťažkom trojsetovom finále. V ňom 
sa nakoniec z víťazstva tešil Juraj Machun-
ka. Za pozornosť stojí výkon Mikulášana 
Paľa Balážika, ktorý sa prebojoval až do 
štvrťfinále. Ženskú kategóriu svojou účas-
ťou obohatila niekdajšia 209. hráčka sve-
tového rebríčka WTA Lenka Juríková, ktorá 
však svoj druhý zápas musela skrečovať. Do 
finále tak postúpila Košičanka Katarína Kuz-
mová a Mikulášanka Rebeka Martančíková, 
ktorá na súperku nestačila a  skončila tak 
na peknom druhom mieste. "Prehraté finá-
le ma mrzí, chcela som na domácej pôde 
vybojovať titul a  potešiť seba aj mojich 
podporovateľov,“ povedala po skončení 
zápasu trochu smutná Rebeka.               -red-

Osem osobností, ktorí sa dlhoročne angažu-
jú pri organizovaní Národného výstupu na 
Kriváň, ocenili predstavitelia mesta Liptov-
ského Mikuláša v Račkovej doline, ktorá bola 
v sobotu 18. augusta dejiskom slávnostného 
ukončenia tohtoročného výstupu.

Jozef Lukáč, František Púčik, Ivan Bubelíny, 

Milan Kohút, Jindrich Racek, Jozef Cigánik, 
Ján Kamien a Ján Mokoš. To je menoslov 
tých, ktorí si (až na primátora Vysokých Tatier 
Jána Mokoša, ktorý sa na oceňovaní nemo-
hol zúčastniť) prevzali pamätné plakety mes-
ta Liptovský Mikuláš.

„Tohtoročný Národný výstup na Kriváň sa 

niesol v znamení 100. výročia vzniku Česko-
slovenskej republiky, 50. výročia Národného 
výstupu na Kriváň a 25. výročia vzniku Slo-
venskej republiky. Bolo pre nás veľkou cťou 
oceniť tých, bez ktorých si organizáciu tejto 
nádhernej akcie ani nemôžeme predstaviť,“ 
povedal Rudolf Urbanovič.                    -red-

Martančíková skončila 
na peknom 
druhom mieste

Bodka za národným výstupom v znamení oceňovania

Dobrovoľní hasiči súťažili o pohár primátora

KOMUNÁLNE 
VOĽBY 2018

Už 21. kapitolu napísala súťaž dobrovoľných 
hasičských zborov O pohár primátora mesta 
Liptovský Mikuláš. Jej dejiskom bolo futbalo-
vé ihrisko v  Liptovskej Ondrašovej. Súťažné 
tímy privítal primátor Ján Blcháč so svojim zá-
stupcom a štátnym tajomníkom ministerstva 
vnútra Rudolfom Urbanovičom. Hoci počasie 
nebolo v  čase zahájenia najoptimálnejšie, 
cestu do Liptovskej Ondrašovej si našli aj 
deti, pre ktoré tiež bola pripravená súťaž. „Ta-
kéto preteky pre deti nebývajú všade. Nám 
sa však, vďaka získanému grantu z  nadácie, 
podarilo zakúpiť prekážky,“ objasnil Marek 

Poliak, veliteľ Dobrovoľného hasičského zbo-
ru mesta Liptovský Mikuláš. Deti po behu 
museli prekonať bariéru, vziať dve hadice 
a poradiť si s  lávkou, ktorá bola umiestnená 
v  asi metrovej výške. „Po pripojení hadíc do 
rozdeľovača nasledovalo dobehnutie do cie-
ľa. Dĺžka celej trate bola 60 metrov,“ vysvetlil 
Marek Poliak. V  klasickom požiarnom útoku 
vyhrali dobrovoľní hasiči z  Partizánskej Ľup-
če pred Oravskou Porubou a Konskou. U žien 
zostalo prvenstvo na domácej pôde v Liptov-
skej Ondrašovej a u detí vyhrali mladí hasiči 
zo susedného Bobrovca.

Povinné očkovanie psov Stretnutie jubilantov
Povinné očkovanie psov proti besnote sa usku-
toční pred kultúrnymi domami v  týchto dátu-
moch: 5. 9. 2018 o 17.00 hod. -  Andice, Benice; 
6. 9. 2018 o  17.00 hod. – Palúdzka; 7. 9. 2018 
o 17.00 hod. – Liptovská Ondrašová.

Vážení jubilanti, aj tento rok chcú poslanci 
Mestského zastupiteľstva v  Liptovskom Mi-
kuláši oceniť váš celoživotný prínos mestu 
zorganizovaním stretnutia pri príležitosti 
vašich okrúhlych jubileí. Mikulášania, ktorí 
tento rok (2018) oslavujú životné jubileum 
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a viac rokov, môžu 
sa prihlásiť u  poslancov za svoju mestskú 
časť (kontakty poslancov nájdete na www.
mikulas.sk), alebo  na oddelení sociálnych 
služieb na mestskom úrade, č. dv. 25 (tel. 044 
55 65 322/324 alebo mailom michal.hanzlik@
mikulas.sk), aby mohli byť na stretnutie jubi-
lantov pozvaní.

Voľby do orgánov samosprávy obcí, ľu-
dovo nazývané aj komunálne voľby, na 
volebné obdobie rokov 2018 – 2022 vy-
hlásil predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky na sobotu 10. novembra 
2018. Uskutočnia sa v čase od 7:00 hod. 
do 22:00 hod.

Poslanci mestského zastupiteľstva v  sú-
lade s  platnou legislatívou na svojom za-
sadnutí 27. júla 2018 určili rozsah výkonu 
funkcie primátora mesta na celé nadchá-
dzajúce funkčné obdobie v rozsahu 100% 
úväzku, tiež  volebné obvody a  počty 
poslancov v nich volených.

V mestskom zastupiteľstve bude znovu 
25 poslancov

Obyvatelia Liptovského Mikuláša 
budú v  nachádzajúcich voľbách voliť do 
mestského zastupiteľstva 25 zástupcov - 
poslancov v ôsmich volebných obvodoch. 
Počet poslancov mestského zastupiteľstva 

sa odvíja od počtu obyvateľov mesta ku 
dňu vyhlásenia volieb. K 10. 7. 2018 mesto 
Liptovský Mikuláš evidovalo 31 706 obyva-
teľov.

Kto môže voliť?
Právo voliť do orgánov samosprávy Lip-

tovského Mikuláša majú občania s trvalým 
pobytom v  meste, ktorí najneskôr v  deň 
volieb dovŕšili 18 rokov. Právo voliť majú aj 
cudzinci, ktorí budú do zoznamov voličov 
dopísaní, avšak za splnenia podmienky tr-
valého pobytu a veku.

Za poslanca mestského zastupiteľstva 
môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý 
dovŕšil najneskôr v deň volieb vek 18 rokov 
a u ktorého nenastali prekážky vo výkone 
volebného práva  – výkon trestu odňatia 
slobody, právoplatné odsúdenie za úmy-
selný trestný čin a pozbavenie spôsobilosti 
na právne úkony. Za primátora môže byť 
zvolený obyvateľ mesta, ktorý dovŕšil naj-
neskôr v  deň volieb 25 rokov a  nenastali 

u  neho prekážky vo výkone volebného 
práva tak ako u  poslanca. Kandidát na 
poslanca môže kandidovať aj na primátora, 
čo platí aj naopak.

Kde a  ako sa dozviete mená kandidá-
tov?

Mená kandidátov na poslancov a primá-
tora sa dozvieme až po zaregistrovaní ich 
kandidátnych listín. Tieto sú povinní kandi-
dáti odovzdať v zmysle platných právnych 
predpisov zapisovateľke mestskej volebnej 
komisie, JUDr. Miroslave Javornickej, v ter-
míne do 11. 9. 2018. Zoznamy zaregistrova-
ných kandidátov budú zverejnené na úrad-
nej tabuli mesta ako aj na webovej stránke 
www.mikulas.sk do 16. 10. 2018.

Ďalšie informácie a  oznamy súvisiace 
s  voľbami do orgánov samosprávy obcí 
budú priebežne zverejňované na úradnej ta-
buli mesta ako aj na webovej stránke mesta 
www.mikulas.sk/samosprava/komunal-
ne-volby-2018.

SPRAVODAJSTVO

-red-

VO č. I. Staré Mesto 6 096 obyvateľov 4 poslanci

VO č. II. Vrbica-Nábrežie 7 819 obyvateľov 7 poslancov

VO č. III. Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan 8 199 obyvateľov 7 poslancov

VO č. IV. Okoličné, Stošice 1 284 obyvateľov 1 poslanec

VO č. V. Iľanovo, Ploštín 1 024 obyvateľov 1 poslanec

VO č. VI. Demänová, Bodice 1 329 obyvateľov 1 poslanec

VO č. VII. Palúdzka, Andice, Benice 3 660 obyvateľov 3 poslanci

VO č. VIII. Liptovská Ondrašová, Ráztoky 1 669 obyvateľov 1 poslanec
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11.00 – casting televíznej show 
Moja mama varí lepšie ako tvoja 

15.00 – Detský folklórny súbor Ďumbier

otvorenie Švábkafestu

16.00 – Kuchárska show Ivana Rusinu

17.00 – Ščamba

18.00 – Miss Švábkafest

20.00 – KOLLÁROVCI
moderuje: Marek Pavlík

Sprievodný program:

13.00–18.00 –  výstava zemiakov pod 
záštitou Okresného výboru Slovenského 
zväzu záhradkárov v Liptovskom 
Mikuláši 

15.00–18.00 – tvorivé dielne pre deti

11.00 – casting televíznej show 
Moja mama varí lepšie ako tvoja 

15.00 – Detský folklórny súbor Ďumbier

otvorenie Švábkafestu

16.00 – Kuchárska show Ivana Rusinu

17.00 – Ščamba

18.00 – Miss Švábkafest

20.00 – KOLLÁROVCI
moderuje: Marek Pavlík

Sprievodný program:

13.00–18.00 –  výstava zemiakov pod 
záštitou Okresného výboru Slovenského 
zväzu záhradkárov v Liptovskom 
Mikuláši 

15.00–18.00 – tvorivé dielne pre deti

Časový harmonogram výkupu papiera na SEPTEMBER 2018
dátum prímestská časť – miesto výkupu čas od - do

18. 09.

Iľanovo - Kultúrny dom 15:15 15:45
Ploštín - Urbársky dom 16:00 16:30
Demänová - Kultúrny dom 16:45 17:20
Bodice -  Kultúrny dom 17:30 18:00

19. 09.

Andice - trafostanica 15:15 15:30
Benice - pri zastávke MHD 15:35 15:50
Lipt. Ondrašová - trafostanica ul. Mincová 16:05 16:25
Lipt. Ondrašová - COOP Jednota 16:35 16:55
Lipt. Ondrašová - bytovka S.B.Hroboňa 17:05 17:20

20. 09.
Okoličné - ul. Sihostská  pri ul. Mierovej 15:00 15:20
Okoličné - ul. Kláštorná 15:30 15:45
Stošice - pri železničnom priecestí 15:55 16:10

V mesiaci september 2018 budú VPS vykonávať  výkup papiera za hygienické potreby  
v prímestských častiach mesta Liptovský Mikuláš uvedených v harmonograme.
Zbierame: staré noviny, časopisy, knihy (bez tvrdých obalov), kartónové obaly (poskladané), ne-
znečistené olejom, farbami a potravinami.
Podmienky výkupu: 4 kg papiera -  1 kotúč MAXI 2-vrstvový

I/2018/9/02 

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a mesto Liptovský Mikuláš
Vás pozývajú na individuálne konzultácie, ktoré poskytne komisára 6. septembra 2018 od 15.00 - 17.00 h  v malej zasadačke na prízemí Mest-

ského úradu v L. Mikuláši.
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CYKLO
RAŇAJKY

19. 9. 2018
06:15 - 08:00
Odpočívadlo na cyklochodníku 
na Nábreží Dr. A. Stodolu 
pri Iľanovskom moste
V prípade nepriaznivého počasia
sa podujatie neuskutoční.

od 13:30 kultúrny program:
DFS Ďumbier 
Útulok OZ Očami psa
Freeze dance crew
Spektrum
 

10:00 súťaž vo varení guláša
13:00 vyhodnotenie, ochutnávka
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
Vás pozývajú na

súťaž liptovskomikulášskych mestských častí

pred futbalovým štadiónom MFK Tatran

od 13:30 kultúrny program:
DFS Ďumbier 
Útulok OZ Očami psa
Freeze dance crew
Spektrum
 

10:00 súťaž vo varení guláša
13:00 vyhodnotenie, ochutnávka
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
Vás pozývajú na

súťaž liptovskomikulášskych mestských častí

pred futbalovým štadiónom MFK Tatran
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Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...   

V mesiaci júl 2018 sa v Liptovskom 
Mikuláši narodili:

  Viktória BUČKOVÁ, Matej MIKUŠIAK, 

Michaela MLYNČEKOVÁ, Michal 

ŠUNA, Leo PRAŠTIAK, Zdenko BA-

LÁŽ, Zdeněk ZUBAJ, Nela ZACHA-

ROVÁ, Lucia MIRGOVÁ, Christopher 

BELLA, Tomáš RYBÁR, Melisa GÁBO-

ROVÁ, Ester OLÁHOVÁ, Filip MACÍK, 

Tobias HATALA, Jasmína PUŠKOVÁ, 

Eliška Paula MAREČKOVÁ, Tobias  

LEPIŠ, Katarína JANTOŠÍKOVÁ, Šimon 

KNAP, Nella ŽUFAJOVÁ,  Olívia PO-

LIAKOVÁ, Sára KRÁĽOVÁ.

A všetko sa začalo tým,  
že ruky moje  vzal si  
do tých svojich..

Manželstvo uzavreli:

  Boris BAŇÁR – Martina KOSTOLNÁ, 

Mgr. Martin NAVRÁTIL – Dana SVÝ-

BOVÁ, Marek MIKITA – Iveta VON-

DRÁKOVÁ, Pavel MATULA – Monika 

ČAPEKOVÁ, Peter TOMLÁK – Ing. 

Zuzana DOBÁKOVÁ. Michal JURÍK 

– Miroslava VICIANOVÁ, Sukhveer 

Sing SANGHA - Olga VYSHNEVYCH, 

Dušan MLYNÁRIK– Martina JUROVI-

ČOVÁ, Dušan VARINSKÝ – Dominika 

FURGALÁKOVÁ,

Roztrhla sa niť, už sa nedá spojiť. Život 
vyhasol, zostáva spomienka...

Opustili nás:

  Jozef MORAVČÍK 94 r., Ján DROPPA 

65 r., Elena DZÚROVÁ 82 r., Ing. Milan 

DZÚRIK 91 r., Oľga NESETOVÁ 72 r., 

Anna BALÁŽOVÁ 86 r., Gabriela DAN-

KOVÁ 75 r., Vilma KUBÍNOVÁ 65 r., 

Viera ŠTETINOVÁ 59 r., Viera FUZIO-

VÁ 66r., Ľudmila STRUHÁROVÁ 73 r., 

Mgr. Mária RIEČANOVÁ 76 r., Margita 

MURGOŠOVÁ 76 r., Vladimír DEVEČ-

KA 81 r., Pavel MANDÁK 63 r., Zuzana 

BARÁNIOVÁ 96 r., Blažena ŽUFFOVÁ 

84 r., Pavel DRBIAK 60 r. 

Občiansky servis 
JÚL 2018

SERVIS

Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-
stva sa uskutoční  13. septembra 

o 10.00 hodine na Mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
14. 9. 2018 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

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

Zápis do  krúžkov sa začína   3.  septembra 2018  priebežne každý deň. Je možné prihlásiť sa na  viac krúžkov. 
Krúžková činnosť v CVČ sa začína 17. septembra 2018.  Bližšie informácie nájdete na www.cvclm.sk.

Ponuka krúžkovej činnosti  
v Centre voľného času Liptovský Mikuláš 

Pozvánka na krst dvojknihy 
Spolok slovenských spisovateľov v Žiline, Rázusovie klub spisovateľov v Liptovskom Mikuláši,                                                                
mesto Liptovský Mikuláš, Občianske združenie Ľuďom Mikuláša, Vydavateľstvo GEORG  v Ži-

line, Združenie slovanskej vzájomnosti, Akadémia vzdelávania a mediálneho poradenstva                                                                                                   
spolu s Centrom voľného času v Liptovskom Mikuláši a FS Lúčanskí hudci 

Vás pozývajú na literárno-hudobný program Lúčanských hudcov s prezentáciou dvojknihy 
 Jozefa Daníka  Srdce na dlani a Pieseň o Lúčanskom vodopáde 

dňa  5. septembra 2018 o 16.30 hod.
v Centre voľného času na Nábreží Dr. Aurela Stodolu Lipt. Mikuláš.  

Informácie na t. č. 0907 807 391,  
alebo e-mail: jozefdanik47@gmail.com.

Anglický jazyk
Aranžovanie rastlín
Astronómia
Atletika, detská atletika
Balet
Bedminton
Cestovateľ
Čarovný svet, práca s textilom a 
s rôznym materiálom
Digitálna fotografia
Divadelný krúžok
Dramatický krúžok v anglickom 
jazyku
Ďumbier - detský folklórny 
súbor
Elektrotechnický
Florbal
Halové veslovanie
Halový futbal chlapci
Halový futbal dievčatá
Herpetologický (plazy)

Hypologický (kone)
Hip-hop
Chovateľský
Joga
Džudo 
Klub mamičiek s deťmi
Klub rodičia s deťmi
Kondičná príprava
Krasokorčuľovanie
Letecký modelár
Lodný modelár
Maestro – tanečná škola
Malá škola paličkovania
Malý futbal
Moderná gymnastika
Moderný tanec
Nemecký jazyk
Ochranca prírody
Papierový modelár
Plastikový modelár
Plavecký základný neplavci

Plavecký zdokonaľovací,  
kondičný
Plavecké kurzy  
pre školy
 Posilňovanie
Ruský jazyk
Sokoliarsky 
Spoločenské tance 
Stolný tenis
Šachový krúžok
Šitie, pletenie,  
háčkovanie
Tanečný krúžok
Turistický
Tvorivé dielne ZŤP
Výroba bytových doplnkov
Výpočtová technika
Výroba šperkov
Výtvarný krúžok
Výučba jazykov PC
Železničný modelár

Každý utorok a  štvrtok (až do októbra) o  16.00 hod. 
v  Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v  Liptovskom 
Mikuláši. Tréningový proces zabezpečujú kvalifikova-
ní tréneri. Vhodné pre deti vo veku od 7 do 10 rokov. 
Výstroj zapožičiavame bezplatne.
Bližšie informácie na tel. č. 0907 433 705, www.ktklm.sk

1

SERVIS

 

 STREDA 05.09.2018 

 LITERÁRNO-HUDOBNÝ PROGRAM LÚČANSKÝCH 
HUDCOV  Centrum voľného času Nábr.Dr. Aurela Sto-
dolu 1932/47  16:30  Program spojený s prezentáciou 
dvojknihy Jozefa Daníka Srdce na dlani a pieseň o lúčan-
skom vodopáde.

 VENEZUELA - KAŇON DEL DIABLO  Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 
Liptovský Mikuláš  14:30  Cestopisné rozprávanie o 
prechode srdcom rozľahlej venezuelskej stolovej hory. 

 PIATOK 07.09.2018 | NEDEĽA 09.09.2018 

 PARKINSONIÁDA  Liptov aréna  zahájenie súťaži: 
08.09.2018 - 08:00  Športové podujatie pre ľudí s Parkin-
sonovou chorobou. 

 PIATOK 07.09.2018 

 ŠVÁBKAFEST  Námestie osloboditeľov  10:00 
 4. ročník tradičného podujatia venovaného liptovským 

špecialitám.

 STREDA 12.09.2018 

 ANDY THE DOORBUM  Diera do sveta  20:00  3€ 
 Americký charizmatický hudobník na európskej tour.

 ŠTVRTOK 13.09.2018 

 POCITOVÉ MAPY  Diera do sveta  18:00  2€ 
 Prednáška Jirku Pánka o využití pocitových máp v pláno-

vaní miest. 

 SOBOTA 15. 9. 2018 

 DEŇ OKOLIČNÉHO A STOŠÍC  areál ZŠ s MŠ Oko-
ličianska  14:00  Oslavy 745. výročie 1. písom nej 
zmienky. 

 KATKA KOŠČOVÁ & MARTIN GEIŠBERG & DANIEL 
ŠPINER  Route 66  19:30  12 €  Spojenie poetiky 
autorského šansónu, jazzového klavíra a unikátneho pes-
ničkárstva. 

 JKGAMES 018  ZŠ s MŠ Demänovská ulica, Obchod-
ná akadémia  09:00- začiatok ZŠ Demänovská ulica 

 Regionálna športová olympiáda mladých ľudí z kresťan-
ských spoločenstiev rôznych denominácií. 

 ROZLÚČKOVÉ SLALOMY  Areál vodného slalomu O. 
Cibáka  10:00 - 16:00

 NEDEĽA 16.09.2018 

 ENVIROJAZDA MESTOM  Námestie osloboditeľov 
 15:00  Národná kampaň v rámci Európskeho týždňa 

mobility.

 AMADEO QUARTETO A NESTARNÚCE MELÓDIE STÁ-
ROČÍ  Kostol sv. Mikuláša  16:30 - 17:30  Amadeo 
quarteto je hudobné teleso pozostávajúce z profesionál-
nych hráčov na štyri sláčikové nástroje. Vstupné: dobrovoľ-
né. 

 UTOROK 18.09.2018 
 TRÉNING PAMÄTI PRE SENIOROV  Liptovská knižnica 

GFB Liptovský Mikuláš  14:00  Úvodná hodina dlho-
dobého kurzu pre čitateľov knižnice. 

 STREDA 19.09.2018 
 CYKLORAŇAJKY  cyklochodník  06:15 - 08:00  2. 

ročník zdravých raňajok na cyklochodníku v rámci kampa-
ne Európsky týždeň mobility

 SLON NA ZEMPLÍNE  Diera do sveta  18:00  2€ 
 Autorská beseda s Andrejom Bánom.

 ŠTVRTOK 20.09.2018 
 BESEDA S IVANOU HAVRANOVOU  Liptovská knižni-

ca GFB Liptovský Mikuláš  16:00  Beseda so sloven-
skou spisovateľkou Ivanou Havranovou. 

 PIATOK 21.09.2018 
 SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA LIVE  Dom 

kultúry - veľká sála  16:00  10 €  Pozývame Vás na 
nezabudnuteľný koncert Spievankova! Predpredaj vstupe-
niek v Informačnom centre a Dome kultúry.

 SOBOTA 22.09.2018 
 MIKULÁŠSKY KOTLIK  Podbreziny  10:00  Súťaž 

vo varení kotlíkového gulášu.

 UTOROK 25.09.2018 
 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLADNÝCH A STRED-

NÝCH ŠKÔL V CEZPOĽNOM BEHU  Centrum voľného 
času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47  9:00  Školská 
postupová súťaž v cezpoľnom behu organizovaná centrom 
voľného času L.Mikuláš. 

 ŠTVRTOK 27.09.2018 
 MIM SHOW  Dom Kultúry  18:00  1€

 PIATOK 28.09.2018 
 PIPI DLHÁ PANČUCHA  Liptovská knižnica GFB Lip-

tovský Mikuláš  10:00  Beseda pre deti s bábkohereč-
kou Barborou Krajč Zamiškovou spojená s dramatizovaným 
čítaním a tvorivou dielňou.

 SOBOTA 29.09.2018 
 KING OF KINGS 59  Liptov Aréna Tatralandia  18:30 
 12€  5. ročník turnaja v bojových športoch. Predpre-

daj v Informačnom centre.
 HIPPIE PANDA COUPLE  Diera do sveta  19:00 
 3€  Cestovateľská prednáška.

 NEDEĽA 30.09.2018 
 ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - ZLATOVLÁSKA  Klubová 

sála  16:00  2€ / 2€  Divadielko pre deti.
 OTVÁRACÍ ORGANOVÝ KONCERT V IĽANOVE  Iľa-

novský kostol  16:30  Prvý koncert na novom organe 
v iľanovskom kostole. Hrať bude prof. J. V. Michalko.

KALENDÁR PODUJATÍ

SEPTEMBER 2018

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptovskom Mikulá-
ši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta 

www.mikulas.sk
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Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš organizuje 
projekt pre všetkých záujemcov  
o vodný slalom.
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SERVIS

  
 KUBKO HRDINA  

(Írsko - Belgicko, MP, 83 min., Slovenský dabing)
So. 1. 9.  17.30  5 € | Ne. 2. 9.  17.30  5 €  Príbeh 
malého Kubka, ktorý má problémy naučiť sa lietať 
a migrovať so svojou rodinou do teplých krajín.

 JAN PALACH (Český � lm, od 12 r., 120 min.)  
So. 1. 9.  19.30  5 € | Ne. 2. 9.  19.30  5 € | 
Po. 3. 9.  17.45  4 € | Ut. 4. 9.  17.45  5 €  Príbeh po-
sledných mesiacov Palachovho života, ukazuje cestu, 
na ktorej sa z milujúceho syna, oddaného priateľa 
stala „pochodeň číslo 1“.

 ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL  
(Americký � lm od 15 rokov, 117 min.)
Po. 3. 9.  20.00  5 € | Ut. 4.9.  20.00  5 €  Aud-
rey a Morgan sú od detstva najlepšie kamarátky 
a úplnou náhodou sa zapletú do medzinárodnej 
špionážnej misie...

 NÁČELNÍK (Americký � lm od 12 r., 97 min.) 
St. 5. 9.  18.00  5 € | Št. 6. 9.  20.00  5 € | 
Ut. 11. 9.  20.00  5 €  Spoznajte príbeh zrodu psa 
ako najlepšieho priateľa človeka.

 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
(Americký � lm od 12 rokov, 114 min.)
St. 5. 9.  20.00  5 € | Št. 6. 9.  17.45  5 € | 
Pi. 7. 9.  17.45  5 €  Mamma Mia! Najväčšia letná 
� lmová párty je späť. 

 MNÍŠKA (Americký � lm od 15 rokov, 96 min.) 
Pi. 7. 9.  20.00  5 € | So. 8. 9.  20.00  5 €  Najtemnej-
šia kapitola z univerza v zajatí démonov...

 CHRISTOPHER ROBIN  
(Americký � lm, od 12 rokov, 104 min.)
So. 8. 9.  18.00  5 € | Ne. 9. 9.  17.30  5 € | 
Po. 10. 9.  18.00  5 €  Najobľúbenejšie rozprávkové 
postavičky všetkých čias ožijú v novom dobrodružstve... 

 CESTA ZA LÁSKOU (Amer. � lm od 15 r., 90 min.) 
Ne. 9. 9.  19.30  5 € | Po. 10. 9.  20.00  4 € | 
Ut. 11. 9.  18.00  5 € | St. 12. 9.  18.00  5 €  Sú 
síce na zabitie, no napriek tomu máme � lmových 
hundrošov radi. Budú Keanu Reeves a Winona Ryder 
rovnako neznesiteľní?

 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ (SR - ČR, od 12 r., 108 min.) 
St. 12. 9.  20.00  5 € | Št. 13. 9.  20.00  5 € | Pi. 14. 
9.  18.00  5 €  Mladí manželia sa presťahujú do 
domu vybaveného vysokointeligentným systémom. 
Dokonalý život sa však čoskoro mení na nočnú moru 
a boj o život.

 PREDÁTOR - EVOLÚCIA  
(Americký � lm, od 15 rokov, 101 min.)
Št. 13. 9.  18.00  5 € | Pi. 14. 9.  20.00  5 € | 
So. 15. 9.  20.00  5 €  Pred viac ako tridsiatimi rokmi 
sme sa s nimi stretli prvýkrát. Teraz sa Predátori, jedni 
z najväčších lovcov celého vesmíru, opäť vracajú na 
naša planétu..

 AXEL A TAJOMSTVO PLANÉTY KEPLER  
(Čínsky � lm, MP, 90 min., Slovenský dabing)
So. 15. 9.  18.00  5 € | Ne. 16. 9.  17.30  5 €  Odvážni 
mladí obyvatelia planéty Kepler sa rozhodnú nasle-
dovať starú legendu a vydávajú sa hľadať semienko 
života, aby zachránili svoj domov...

 SKOROSESTRY  
(Francúzsky � lm, od 12 r., 106 min., Český dabing)
Ne. 16. 9.  19.30  5 € | Po. 17. 9.  17.30  4 € | 
Ut. 18. 9.  18.00  5 €  Nič nenasvedčuje tomu, že 
by sa tieto sestry so spoločným biologickým otcom 
mohli stretnúť...Kým po ňom nezdedia byt v Paríži...

 BLACKKKLANSMAN  
(Americký � lm od 12 rokov, 134 min.)
Po. 17. 9.  19.30  5 € | St. 19. 9.  19.30  5 €  Neuve-
riteľný príbeh historicky prvého černošského policajta v 
Colorade, ktorý sa rozhodol in� ltrovať do Ku-klux-klanu. 

 POD JEDNÝM STROMOM  
(Islandský � lm od 15 rokov, 89 min.)
Ut. 18. 9.  20.00  5 € | St. 19. 9.  17.30  5 €  „Najlepší 
islandský � lm roka 2017“ je veľmi čiernou komédiou 
o susedoch až za hrob, chladnou a tvrdou ako nehos-
tinné islandské pláne.

 SRDCOVÍ REBELI  
(Nemecký � lm, od 12 r., 104 min., Český dabing)
Št. 20. 9.  18.00  5 € | Pi. 21. 9.  20.00  5 €  Komédia 
plná smiechu i dojatia, v ktorej nezodpovedný � ákač 
Lenny dostane na starosť 15-ročného chlapca Davida 
s vážne chorým srdcom

 PO ČOM MUŽI TÚŽIA  
(Český � lm, od 12 rokov, 95 min.)
Št. 20. 9.  20.00  5 € | So. 22. 9.  20.00  5 € | Ut. 25. 
9.  20.00  5 € | Pi. 21. 9.  18.00  5 € | Po. 24. 9.  18.00  
4 € | Ne. 23. 9.  19.30  5 € Úsmevná česká komédia 
o tom ako sa naučiť fungovať v ženskom tele a zistiť, 
či to majú ženy naozaj jednoduchšie?

 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3:
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA  
(Americký � lm, MP, 103 min., Slovenský dabing)
So. 22.9.  18.00  5 €  V najnovšom pokračovaní 

série Hotel Transylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny 
a zvyšok  partie vydávajú na dovolenkovú plavbu 
na výletnej lodi...

 NEBEZPEČNÁ LÁSKAVOSŤ  
(Americký � lm od 15 rokov, 117 min.)
Po. 24. 9.  20.00  5 € | Ut. 25. 9.  17.45  5 €  Každý 
má svoju temnú stránku... Príbeh plný šokujúcich 
zvratov, tajomstiev a odhalení, v ktorom majú hlavné 
slovo láska a pomsta.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
 VEZMI SI MA KAMOŠ   

(Francúzsky � lm, od 12 r., 92 min., Český dabing)
Št. 27.9.  14.00  2 €  Bláznivá komédia o dvoch 
kamarátoch, ktorí sa kvôli papierom naoko vezmú 
a obrátia život naruby nielen sebe, ale hlavne 
všetkým okolo.

Be2Can 5 26. - 29. 9.
BERLINÁRE BENÁTKY CANES
Veľké � lmové festivalové echo

 3 DNI V QUIBERONE  
(Nem. -Rak. - Francúzsko, od 15 rokov, 115 min.)
St. 26. 9.  18.00  3 €  Čierno – biela intímna snímka 
režisérky Emily Atef zachytáva trojdňový pobyt 
slávnej herečky Romy Schneider v rehabilitačnom 
centre v Quiberone

 ZLODEJI (Japonský � lm, od 12 r., 121 min.)  
St. 26.9.  20.00  3 €  Koreedov � lm je citlivou, vrs-
tevnatou a ra� novanou drámou o bezpodmienečnej 
láske a dôstojnosti chudobných.

 UTOYA, 22. JÚLA (Nórsky � lm, od 15 r., 97 min.)  
Št. 27. 9.  20.00  3 €  Film Utøya 22 juli je inšpiro-
vaný  skutočnými  udalosťami, ktoré sa stali v tento 
tragický deň v r. 2011 na nórskom ostrove, keď 
Andreas Breivik zabil 77 ľudí.

 LÁSKA MEDZI REGÁLMI  
(Nemecký � lm, od 15 rokov, 125 min.)
Pi. 28.9.  17.45  3 €  Láska medzi regálmi je krehká, 
civilná a realistická romanca z miesta, odkiaľ nevidieť 
nebo.

 MODLITBA (Franc. � lm, od 15 r., 107 min.)  
Pi. 28. 9.  20.00  3 €  Thomas prichádza do kato-
líckeho rehabilitačného centra, aby tu zabojoval 
so závislosťou od heroínu. Prednosťami � lmu sú 
neokázalá, precízna réžia, odvaha rozprávať príbeh v 
bolestivom detaile a brilantné herecké obsadenie. 

 TVÁR (Poľský � lm, od 15 rokov, 91 min.)  
So. 29. 9.  20.00  3 €  Tvár je nespútaná, nekonvenč-
ná bájka o vnútornej sile a kráse, v ktorej sa virtuózne 
kĺbi realizmus, fantazijné prvky a čierny humor.

 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3:
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA  
(Americký � lm, MP, 103 min., Slovenský dabing)
So. 29. 9.  18.00  5 € | Ne. 30. 9.  17.30  5 €  V naj-
novšom pokračovaní série Hotel Transylvánia sa 
Drakula, Mavis, Jonny a zvyšok  partie vydávajú na 
dovolenkovú plavbu na výletnej lodi. 

 PIVNICA (SR - ČR - Rusko, od 15 r., 114 min.)  
Ne. 30.9.  19.30  5 €  Kam až dokáže rodič zájsť, keď 
mu zmizne milované dieťa? Aj to je jedna z otázok, 
na ktoré hľadá odpoveď nový slovenský � lm Pivnica.

 
 Dámsky klub (FKS)  

Pi. 7.9.  14.30  2 €  Komédia USA - 2018 - (12) - 104 
minút - české titulky

 ANDRÉ RIEU: Amore - hold láske  
St. 12.9.  18.30  8€  Záznam koncertu, cca 170 
minút (1 prestávka)

 Láska bez bariér (FKS)  
Pi. 21.9.  14:30 2€  Komédia FR/Belgicko - 2018 - 
(12) - 107 minút - české titulky.

 26.06.2018 | 14.09.2018  
VÝSTAVA: RINGO EVER, REMBRANDT NEVER | Ga-
léria Kolomana Sokola | 10:00-17:00  4€ | Výstava 
insitnej maľby od Františka Ringa Čecha. 

 10.07.2018 | 30.09.2018  
JÁN ZORIČÁK, OKNÁ DO VESMÍRU | Liptovská 
galéria Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00  4€

 02.08.2018 | 09.09.2018  
HRA?ČI - PRÍRODA OBJEKTÍVOM UMELECKÉHO 
FOTOGRAFA | Slovenské múzeum ochrany príro-
dy a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš 
| Po, Str-Pia: 9:00-17:00 posl. vstup 16:00; Ut: 
zatvorené; So-Ne: 11:00-18:00 vopred ohlásené 
skupiny  1€ / od 6 rokov 1€ | Umelecké fotogra� e s 
motívom prírody.

 24.08.2018 | 16.11.2018  
JÁN ĎURINA, ONDREJ JÓB, DAVID KALATA | Ru-
manský Art Centre | Výstava troch autorov. 

 30.08.2018 | 28.09.2018  
TRADIČNE NETRADIČNE | Klubovňa LKS v NKP 
Čierny orol | po-pi: 8:00-15:00  0,50€ / 0,20€ |
Výstava keramiky a dreva autorov Gabiky Kováčovej 
a Tibora Praštiaka. Vernisáž výstavy 4. 9. o 16:30.

 08.09.2018 | 05.10.2018  
MODROBIELY SVET | NKP Čierny orol L. Mikuláš | 
08:00-16:00  0,40€ / 0,20€ | Výstava je venovaná 
modrotlačiarstvu v Liptove a súčasnému farbiarovi 
M. Rabadovi.

 12.09.2018  
100. VÝROČIE GYMNÁZIA M.M. HODŽU | Múzeum 
Janka Kráľa | 16:00 | Vernisáž výstavy venovanej 
100. výročiu založenia Gymnáziu M.M. Hodžu 
v L. Mikuláši.

 KOSTOL SV. MIKULÁŠA  
Námestie osloboditeľov 27 | Do 14.9.2018, Po-Pi: 
10:00-12:00, 13:00-17:00  vstupné dobrovoľné

 EVANJELICKÝ KOSTOL  
Tranovského 12 | Do 14.9.2018, Po-Pi: 10:00-
12:00, 13:00-17:00  vstupné dobrovoľné

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 17:00  1 € / 0,50 € | Obrazy a sochy umelcov 
z obdobia romantizmu a realizmu.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 17:00  1 € / 0,50 € | Výstava diel autorov E.M.Šime-
rová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr, Michal Kern. 

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 17:00  1 € / 0,50 € | Slovenské umenie 15. - 18. 
storočia - gotika, renesancia, barok.

 BOHÚŇOVA SIEŇ  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 17:00  1 € / 0,50 € | Diela maliara, po ktorom je 
pomenovaná samotná galéria. 

 KOLOMAN SOKOL  
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00 

 1 € /  0,50 € | Diela významného slovenského gra� -
ka a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši

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

 JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 
| Po-Ne: 10:30-17:30 pravidelné hodinové vstupy 

 2 € / 1 € | Jedinečná expozícia približuje druhý deň 
súdu s legendárnym zbojníkom Jurom Jánošíkom.

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | Do 14.9.2018 Po-Ne: 10:00-18:00  2 € / 
1 € | Od 15.9.2018 na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa.  
Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približuje 
dejiny mikulášskej židovskej komunity. 

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Po - Pi 8:00-16:00 (ostatné dni 
možnosť objednať vstup vopred)  1 € / 0,50 € 
| Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov 
Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie a pre vopred 
ohlásené výpravy, Po-Pi 8:00-16:00, So-Ne 
9:00-17:00  1 € / 0,50 € | Expozícia v priestoroch 
niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 40. rokov 
19. stor. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva | 16.6.-15.9. Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvo-
rené, So-Ne: 11:00-18:00  posledný vstup hodinu 
pred zatvorením. 16.9.-30.11.2018  Po, St-Pi: 
9:00-17:00, Ut: zatvorené, So-Ne: na objednávku,  
posledný vstup hodinu pred zatvorením  7 € / 
3,50 € | Jediné špecializované múzeum svojho druhu 
na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 
8:00-16:00, So-Ne 14:00-17:00  1 € / 0,50 € | 
Expozícia zachytáva dejiny poľovníctva a rybárstva 
na Liptove od stredoveku po súčasnosť. 

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY ELENY 
BADOVEJ  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 
8:00-16:00, So-Ne 14:00-17:00  0,20 € / 0,10 € | 
Expozícia venovaná významnej bylinkárke, ľudovej 
liečiteľke známej nielen na Slovensku.
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