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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Spolu Sa vyštverali až na pomySelný olymp. 
Petra Vlhová so svojím Veľkým krištáľovým glóbusom a Liptovské droby so svojím chráneným zemepisným označením. A keďže sú Peťa aj droby 
čisto z Liptova, ich cesty sa v tomto regióne na chvíľu spojili. Na pódiu Švábkafestu si navzájom prepožičali najjagavejší lesk. Petra symbolicky 
pokrstila Liptovské droby a stala sa krstnou mamou špeciality s ochrannou známkou, za získaním ktorej stojí primátor Ján Blcháč. Spolu tak 
liptovskú pochúťku vypravili na úspešnú cestu do sveta gastronómie. Viac na stranách 4 a 5.
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Väčšinu zo zistených autovrakov, kto-
ré dlhodobo špatili verejné priestran-
stvá v  Liptovskom Mikuláši, sa mestu 
podarilo odstrániť. Dopomohlo tomu 
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
navrhli predstavitelia mesta tak, aby sa 
zaviedlo spoplatnenie dlhodobo stoja-
cich vozidiel – vrakov.

„Za sedem mesiacov od účinnosti nariade-
nia sa nám podarilo dosiahnuť odstránenie 
16 vrakov z celkovo 22 riešených. Dvaja vlast-
níci na výzvy o odstránení nezareagovali, pre-
to im bola vyrubená daň za záber verejného 
priestranstva. Ostatné sú novo zistené vo-
zidlá, ktoré mesto začalo riešiť len v uplynu-
lých dňoch,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z odbo-
ru dopravy a životného prostredia mestského 
úradu.

Poradia vám policajti
Ruku k dielu prikladajú aj mestskí policajti. 

Na základe podnetu alebo vlastným zistením 
príslušníci vrak zadokumentujú a dokumen-
táciu postúpia na oddelenie dopravy a život-
ného prostredia na mestskom úrade. Mestskí 
policajti v tomto prípade radi poradia majite-
ľom áut, čo s vrakom. „Ak ste majiteľom vraku, 
s ktorým neviete naložiť, alebo auta, ktoré už 
nie je jazdené, pokojne kontaktujte Mestskú 
políciu na Štúrovej ulici, kde vám dáme ná-
vod, ako s vozidlom postupovať,“ vyzval ná-
čelník Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši 
Marián Jančuška.

Mesiac na odstránenie
Úradníci zašlú vlastníkovi vraku výzvu 

na odstránenie vozidla, na čo má majiteľ 

auta 30 dní. „Ak vrak neodstráni, vyrubíme 
mu každých 30 dní daň za záber verejného 
priestranstva vo výške 648 eur na mesiac, 
a to pri vozidlách, ktoré sú vyradené natrva-
lo z evidencie. Pri tých vozidlách, ktoré majú 
ŠPZ, každých 30 dní zaplatí majiteľ vraku 432 
eur,“ priblížil Marián Vozárik z  odboru do-
pravy. Takýto systém sa v našom meste ujal. 
Problematické sú len vraky, ktoré sú v  exe-
kúcii, prípadne nie je možné ich vlastníkom 
doručiť poštu. Pomohlo by odťahovanie áut 
na chránené parkovisko. „V návrhu rozpočtu 
sú na to vyčlenené prostriedky, čakáme len 
na legitímne schválený rozpočet,“ načrtol 
Gabriel Lengyel a  podotkol, že mesto môže 
riešiť len tie autovraky, ktoré sa nachádzajú 
na mestských pozemkoch.    
                       -red-

Jedna z najväčších materských škôl v Lip-
tovskom Mikuláši vstupuje do nového škol-
ského roka s  čerstvo vybudovaným parko-
viskom. Desať parkovacích miest bude slúžiť 
najmä rodičom a  zamestnancom škôlky. Vo 
večerných a nočných hodinách ich môže vy-
užívať aj verejnosť. „Vybudovaním parkovacej 
plochy sa snažíme predísť kolíznym situáci-
ám, ktoré vznikali najmä v  čase, keď rodičia 
vozia svoje deti do materskej školy. Keďže 
nemali kde zaparkovať, boli nútení odstaviť 
svoje autá na miestnej komunikácii,“ ozrejmil 
iniciátor výstavby a poslanec za mestskú časť 

Palúdzka Marek Nemec.
Riaditeľka Materskej školy Mária Štrbko-

vá potvrdila časté sťažnosti od obyvateľov 
domovej zástavby, kde rodičia parkovali 
svoje vozidlá. „Dlhodobo sme hľadali rôzne 
riešenia. Približne pred piatimi rokmi sme si 
dokonca dali vypracovať projekt, avšak bol 
finančne náročný. Výstavba sa preto podarila 
až teraz,“ vysvetlila.

Parkovisko sa nachádza na južnej strane 
areálu od ulice Jánošíkovej a  je určené pre 
pozdĺžne státie vozidiel. Parkovacie miesta 
sú vybudované z moderných ekologickejších 

zatrávňovacích panelov, ktoré dokážu čias-
točne odviesť dažďovú vodu do zeme.

Radnica rozširuje parkovacie plochy vo via-
cerých lokalitách. Parkovacie plochy pribú-
dajú aj vo Veľkej kolónii, na dvoch miestach 
v Starom meste a na Morušovej ulici na Pod-
brezinách. Ďalšou akciou je spevnenie svahu 
po zosuve pri železničnom priecestí v  Oko-
ličnom, kde odtrhnutá krajnica spôsobovala 
zosuv svahu a  poškodenie plota blízkeho 
domu.

    -red-

Vraky áut z mestských pozemkov začali miznúť

Pri Vranke pribudli chýbajúce parkovacie miesta

Základné školy v  zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Liptovský Mikuláš privítajú v no-
vom školskom roku 2021/2022 viac ako 2470 
žiakov, čo je oproti tomu predchádzajúcemu 
približne o 50 žiakov viac. Aj prváčikov by mal 
byť vyšší počet, v apríli bolo na plnenie povin-
nej školskej dochádzky zapísaných 328 detí. 
Presné počty prvákov však budú známe až 
v septembri, budú vybavené aj posledné žia-
dosti rodičov o pokračovanie plnenia povin-
ného predprimárneho vzdelávania dieťaťa 
v materskej škole a mesto bude mať k dispo-
zícii komplexnejšie štatistické údaje jednot-
livých škôl. Rovnako ako vlani aj tentokrát 
školáci zasadnú do lavíc s rúškami na tvárach.

„Organizačné pokyny na nový školský rok 

sa nám pripravujú pomerne zložito, pretože 
obsahujú akcie a  podujatia rôzneho zame-
rania so širším záberom účastníkov, naprí-
klad metodické dni pre učiteľov, školenia 
pre riaditeľov či prípravu detskej ekologickej 
konferencie Separáčik. Keďže možnosti orga-
nizácie týchto aktivít podliehajú aktuálnym 
protipandemickým opatreniam, naše orga-
nizačné pokyny budú mať skôr operatívny 
charakter,“ vysvetlila vedúca Odboru školstva, 
mládeže, športu a kultúry na Mestskom úra-
de Marta Gerbocová.

Pandémia koronavírusu so sebou prinies-
la striedanie prezenčnej a  dištančnej formy 
vzdelávania. V  uplynulom školskom roku 
strávili doma najviac času žiaci druhého stup-

ňa. Končiace ročníky sa vzdelávali dištančne 
98 dní, ostatné ročníky druhého stupňa 103 
dní. Školské vyučovanie bolo mimoriadne 
prerušené aj na prvom stupni, ale len na 20 
pracovných dní.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v sú-
časnosti šesť základných škôl. V  niektorých 
z  nich sú umiestnené špecializované triedy. 
V Základnej škole s materskou školou Okoli-
čianska nájdete športové triedy so zamera-
ním na futbal a gymnastiku. V Základnej škole 
M. R. Martákovej sú zase triedy so zameraním 
na ľadový hokej. Pri ZŠ Nábrežie Dr. Aurela 
Stodolu sú špeciálne triedy pre žiakov s ľah-
kým stupňom mentálneho znevýhodnenia.

    -red-

Už na jeseň by mal verejnosti slúžiť nový at-
letický areál, ktorého výstavbu mesto spusti-
lo pri Centre voľného času na Nábreží. V čase 
našej uzávierky sa na trávnatej ploche usku-
točnilo vytýčenie atletického oválu a príprav-
né práce, samotné zemné práce by mal zho-
toviteľ začať realizovať začiatkom septembra. 
Ovál bude mať šesť dráh v dĺžke tristo metrov, 
jeho súčasťou je cieľová rovinka pre beh na 
sto metrov. Povrch dráh bude gumený. Areál 
doplnia doskočiská, prekážky, vrhačské kliet-
ky pre diskárov, guliarov či oštepárov, priestor 

pre skok do výšky a do diaľky. Súčasťou majú 
byť vonkajšie posilňovacie stroje, solárne 
osvetlenie, chráničky pre meracie zariadenia 
a oplotenie. Atletický ovál s kompletnou in-
fraštruktúrou poslúži na usporiadanie súťaží 
zväzu pre prípravku, mladších a starších žia-
kov aj pre dorast, tiež na súťaže vyhlásené 
ministerstvom školstva, na tréningy Centra 
voľného času, užitočný bude aj pri výučbe 
telesnej výchovy, na využitie počas školských 
prázdnin a  pre rekreačné športovanie verej-
nosti. Po futbalovom a  zimnom štadióne to 

bude tretie významné športovisko v  meste, 
ktoré bude slúžiť na organizáciu významných 
súťaží aj pre verejnosť.

Na verejnom obstarávaní mesto ušetrilo. 
Z obstarávania vzišla cena diela 333 tisíc eur, 
čo je o 27 tisíc menej, ako predpoklad. Vede-
niu mesta sa podarilo získať na pokrytie časti 
nákladov dotáciu zo Slovenského atletického 
zväzu vo výške 80 tisíc eur, zvyšok doplatí 
radnica z úveru, ktorý schválili poslanci mest-
ského parlamentu.

    -red-

Čaká nás ďalší netypický školský rok 

Atletický ovál: mesto spustilo práce na jeho budovaní
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Bol to výnimočný deň. Pre Petru Vlhovú, 
pre obyvateľov Liptovského Mikuláša a  tiež 
pre Liptovské droby. Všetky dôležité okamihy 
sa udiali v piatok 13. augusta na pódiu tradič-
ného podujatia Švábkafest. Peťa priniesla do 
svojho rodiska oficiálne ukázať Veľký krištá-
ľový glóbus, od primátora prevzala Čestné 
občianstvo a  stala sa tak najmladšou čest-
nou občiankou mesta Liptovský Mikuláš. Do 
tretice pokrstila na námestí Liptovské droby, 
čím získala titul krstnej mamy pre gurmánsku 
špecialitu, na ktorej si ona sama málokedy 
môže pochutnať.

Za glóbusom do Mikuláša
Zaplnené Námestie osloboditeľov zašume-

lo už pri vystavení Veľkého krištáľového gló-

busu, ktorý bol predvojom uvedenia slávnej 
mikulášskej rodáčky Petry Vlhovej. Mikuláša-
nia boli nadšení, že sa s Petrou môžu osobne 
zvítať, čo po získaní glóbusu v  jarných me-
siacoch kvôli pandémii nebolo možné. Dav 
sa naplno prejavil ováciami aj burácajúcim 
potleskom, keď na scénu vystúpila hrdá ma-
jiteľka glóbusu. “Bohužiaľ, je takýto rok a mu-
seli sme sa s tým zmieriť. Bez fanúšikov si to 
športovec síce užije, ale keď sú tam, je to úpl-
ne iné. Dúfam, že tento rok sa to trošku povo-
lí, bude to lepšie a fanúšikovia budú opäť na 
pretekoch,” uviedla slovenská lyžiarka.

Na tradičný Švábkafest nezavítali tento rok 
len Mikulášania. Námestie bolo plné návštev-
níkov z celého Slovenska, Petiny fanúšikovia 
z Giraltoviec opäť stáli v prvom rade aj s vlast-

noručne vyrobenými transparentmi. Pozrieť 
sa naživo na Peťu a  jej glóbus prišli ľudia zo 
všetkých kútov, na samotnom podujatí sa 
v  ten deň premlelo približne päťtisíc účast-
níkov. Rad čakajúcich na podpis od svetovej 
rodáčky sa vinul celým námestím. Peťa bola 
na námestí na roztrhanie, svojim fanúšikom 
sa venovala trištvrte hodiny a rozdala päťsto 
vlastnoručne podpísaných kariet.

Najmladšia čestná občianka
Udelením čestného občianstva sa Petra Vl-

hová stala najmladšou, v poradí devätnástou 
čestnou občiankou Liptovského Mikuláša. 
Návrh na túto poctu bol poslancami mest-
ského zastupiteľstva jednomyseľne podpo-
rený na jeho zasadaní 10. júna 2021. „Dosiah-
nuť úspech v  podobe Veľkého krištáľového 
glóbusu je minimálne na úrovni olympijskej 
medaily, preto môj návrh na čestné občian-
stvo prišiel prirodzene. Toto ocenenie je dôle-
žité aj pre verejnosť, pretože Petra je veľkým 
vzorom pre naše deti a  mládež,“ zdôraznil 
primátor pri odovzdávaní najvyššieho oce-
nenia, ktoré mesto môže udeliť. Petra toto 
významné ocenenie prevzala s neskrývaným 
dojatím. Dokazovali to slzy, ktoré sa zrkadlili 
v  očiach 26 ročnej Petry pri preberaní ceny 
z  rúk primátora. „Veľmi pekne ďakujem, že 
môžem žiť v Liptovskom Mikuláši. Navštívila 
som už veľa krajín, ale domov sa vždy vraciam 
veľmi rada. Myslím, že to tak ostane navždy. 
Toto bude vždy môj domov,“ vyhlásila Vlhová.

Bylinkový krst
Hviezdou dňa nebola na Švábkafeste len 

samotná Peťa. Prím popri nej zahrali Liptov-
ské droby, ktoré nedávno získali chránené 

na švábkafest zavítala netradičná krstná mama:  
Petra Vlhová pokrstila Liptovské droby

zemepisné označenie. Naša šampiónka sa 
stala krstnou mamou tejto špeciality a pokrs-
tila ich spolu s primátorom Jánom Blcháčom, 
ktorý inicioval získanie ochrannej známky 
pre tento jedinečný liptovský produkt. Krsti-
lo sa bylinkami. „Liptovské droby mám veľmi 
rada. Som v  príprave, takže kondiční tréneri 
by z konzumácie drobov neboli príliš nadšení. 
Teším sa však, že dnes, hoci by som nemala, si 
na droboch pochutnám,“ poznamenala čers-
tvá krstná mama. Mikulášsky primátor, ktorý 
stál za myšlienkou pozdvihnutia Liptovských 
drobov na medzinárodnú úroveň, v rozhovo-
re pre novinárov uviedol, že najlepšia reklama 
pre akýkoľvek produkt je, ak sa šíri jeho dobré 
meno slovom medzi ľuďmi. „Oceňujem, že sa 
Petra rozhodla dať svoje meno pod Liptovské 
droby. Je to pre ne tá najlepšia reklama. Lip-
tovské droby spoznáva čoraz viac ľudí mimo 
región a  ich chuťové poháriky im vystavujú 
pozitívne vysvedčenie. Musíme však naďalej 
pracovať na marketingu, aby sa táto regionál-
na špecialita dostala do povedomia čo naj-
širšiemu publiku. Droby si rovnako, ako Peťa 
Vlhová, prešli dlhú cestu, kým sa dostali na 
pomyselnú špicu,“ dodal Ján Blcháč.

Na droboch si návštevníci Švábkafestu 
mohli na mieste aj pochutnať. Pripravovali ich 
renomovaní výrobcovia Makovickí a Tkáčovci, 
ktorí ponúkajú výlučne pravé Liptovské dro-
by podľa jednotného receptu s  ochrannou 
známkou. Švábkafest mesto zorganizovalo 
v súlade s opatreniami RÚVZ.    
     -red-

SPRAVODAJST VO
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Poveternostné vplyvy a nedostatok finan-
cií na obnovu sa dlhodobo podpisujú pod 
zlý technický stav Župného domu. V  čase, 
keď mestu ako vlastníkovi svieti kontrolka 
nutnosti zrekonštruovať historický a zároveň 
rozsiahly objekt, prišla ponuka od minister-
stva vnútra na jeho odkúpenie a  opravu. 
Odpredaj objektu štátu sa tak vedeniu mesta 
javí ako racionálne riešenie jeho zlého stavu 
z niekoľkých dôvodov.

Prebytočný majetok by štátu pomohol
Mesto budovu na centrálnom námes-

tí nepotrebuje. Všetky odbory a  oddelenia 
mestského úradu totiž sídlia na Štúrovej ulici 
v  zrekonštruovanej a  energeticky úspornej 
budove, ktoré pre zabezpečenie chodu mes-
ta administratívou priestorovo plne postaču-
je. V  radničných dokumentoch je tak Župný 
dom zaradený v  kolónke prebytočný maje-
tok. Na druhej strane však na administratívnu 
činnosť potrebuje túto budovu práve štát, 
ktorý v  nej chce zriadiť klientske centrum 
okresu. Na jeho vybudovanie deklarujú sú-
časní predstavitelia ministerstva vnútra do-
statok financií.

Patová situácia
Po augustových búrkach začala zo starej 

nesanovanej budovy opadávať omietka. 
Mestskí policajti ju preto museli opáskovať 
a  robotníci dažďom nasiaknutú omietku 
oškrabali, aby neohrozovala okoloidúcich. 
Mesto na opravu budovy peniaze nemá 
a  v  prípade odkladania investície do jej re-
konštrukcie by časom bolo nutné objekt 
úplne uzavrieť. „To by pre kasu znamenalo 
aj stratu príjmu z  nájmu, budova by zostala 
prázdna. Ďalším negatívom je, že škody, kto-
ré nám spôsobilo počasie, nie je poisťovňa 
ochotná preplatiť. Ide podľa nich o dlhodobé 
vplyvy, v dôsledku ktorých došlo k postupné-
mu uvoľňovaniu omietky,“ priblížil Ivan Košík 
z odboru správy mesta.

Oddelenie dokladov na námestí
Pre vytvorenie klientskeho centra okresné-

ho úradu je budova župného domu kapacit-
ne a d ispozične vhodná. Už teraz v nej sídli 
päť odborov okresného úradu. „Do klientske-
ho centra plánujeme umiestniť všetky odbo-
ry okresného úradu a oddelenie dokladov Po-
licajného zboru. Klientom budú k  dispozícii 

služby supervízora, moderný a transparentný 
vyvolávací systém,“ napísali nám z tlačového 
odboru ministerstva a priblížili, že v prvej fáze 
plánujú rekonštruovať priestory na prízemí, 
následne chcú investovať do nevyhnutných 
opráv sietí a ďalších technológií.

Rozhodnúť musia poslanci
O historickej príležitosti na zásadnú obno-

vu župného domu budú rozhodovať poslan-
ci. Ruku k  dielu majú možnosť priložiť pri 
hlasovaní o  jeho predaji štátu, ku ktorému 
dôjde na septembrovom rokovaní mestské-
ho zastupiteľstva. Ak by poslanci zámer pre-
daja schválili, ministerstvo odhaduje termín 
otvorenia klientskeho centra už v  budúcom 
roku. „Preferujeme odkúpenie nehnuteľnosti 
a v Liptovskom Mikuláši neevidujeme žiadnu 
inú budovu vhodnú na zriadenie klientskeho 
centra,“ konštatovali z ministerstva, ktoré na 
kúpu a rekonštrukciu objektu plánuje využiť 
eurofondové zdroje. Odpredaj budovy by bol 
zrealizovaný na základe znaleckého posudku, 
výška financií potrebných na rekonštrukciu 
bude známa až po vypracovaní projektu.

    -red-

Viceprimátor Rudolf Urbanovič prevzal z 
rúk národného cyklokoordinátora a šéfky 
kampane Do práce na bicykli cenu za druhé 
miesto medzi zúčastnenými samospráva-
mi. K cene patrí aj bicykel, jeho majiteľa vy-
žrebujeme na námestí počas pripravovanej 
Večernej svetelnej cyklojazdy mestom (17. 
septembra) z účastníkov kampane Do práce 
na bicykli.  

Mikulášania pre svoje mesto vybojovali 
druhé miesto v konkurencii až 91 samo-
správ. Obhájili tak svoju pozíciu z minulého 
roka. Počas bicyklovania najazdili spolu vyše 
55 tisíc kilometrov, čím naše mesto ušetrilo 
takmer 15 ton oxidu uhličitého. Bicyklovalo 
spolu 365 súťažiacich, ktorí reprezentovali 42 
zamestnávateľov z Liptovského Mikuláša. Do 
kampane sa zapojíme aj na budúci rok. -red-

Ministerstvo chce župný dom zrekonštruovať

  
o bicykel sa bude žrebovať

Napriek všetkým komplikáciám a obavám 
v  súvislosti s  protipandemickými opatrenia-
mi sa v  sobotu 7. augusta uskutočnil jubi-
lejný 20. ročník Cykloturistického maratónu 
Po stopách Martina Rázusa. A  bol doslova 
a do písmena rekordný. Počet 147 aktívnych 
účastníkov predstavuje úžasný historický 
rekord. Peletón rovnajúci sa účasťou veľkým 
cyklistickým podujatiam vyštartoval spred 
Rodného domu Rázusovcov vo Vrbici v ústre-
ty prvej horskej prémii na Čertovici, kde 
dorazil prvý známy kondičný tréner Šimon 
Klimčík. „Tradične nádherného prijatia sa nám 
dostalo v Brezne, kde si pána farára Rázusa aj 
po dlhých desaťročiach úprimne vážia. Hu-

gáni, ako sa dodnes hrdo nazývajú pôvodní 
Brezňania, nás po spoločnom položení ven-
cov k majestátnej soche nášho rodáka, kňaza, 
spisovateľa, politika, štedro pohostili a vypra-
vili za zvuku kostolných zvonov do Banskej 
Bystrice, na miesto jeho večného odpočinku,“ 
opísal Jaroslav Hric, predseda Spolku Marti-
na Rázusa. Premiéru mala horská prémia na 
Donovaloch. Víťazstvom ju okorenil skvelý 
vrchár Radovan Bíroš z Oravy. Na šprintérskej 
prémii v  Andiciach triumfoval opäť Šimon 
Klimčík. „Klobúk dole pred doslova profesi-
onálnymi výkonmi všetkých cyklistov. Ako 
príklad postačí, že na úseku medzi Breznom 
a  Banskou Bystricou sme atakovali takmer 

40-kilometrový hodinový priemer. Čoraz väč-
ším záväzkom pre nezištný tím organizátorov 
je, že pre väčšinu tradičných účastníkov sa 
toto naše podujatie už stalo každoročným 
vrcholom ich cyklistického snaženia. Úprim-
ná vďaka patrí dvom policajtom na motocyk-
loch, ktorí nás previedli bezpečne po takmer 
200-kilometrovej trase v hustej dovolenkovej 
cestnej premávke späť do Liptovského Miku-
láša k pamätníku v parku pred Mestským úra-
dom,“ dodal predseda Spolku Martina Rázu-
sa s tým, že vydarenou inovatívnou bodkou 
bolo slávnostné vyhodnotenie výsledkov 
v záhrade mestského Múzea Janka Kráľa. 
    -red-

Jubilejný cyklomaratón po stopách martina rázusa lámal rekordy

Pred Domom kultúry pribudli lavičky 
s kvetináčmi a kvetinovou výsadbou. Pôvod-
ný mobiliár lavičiek a  kvetináčov už neplnil 
svoju funkciu a nepôsobil atraktívne. Priestor 
v  jesenných mesiacoch dotvorí aj vertikálna 
zelená stena na Dome kultúry. O jej definitív-
nej podobe ste rozhodli v ankete.

    -red-

Stenu budovy Liptovskej knižnice Gašpara 
Fejérpataky Belopotockého bude už na jeseň 
zdobiť veľkoplošná maľba, tzv. mural. Kreatív-
ci do konca augusta predkladali svoje ume-
lecké návrhy do otvorenej výzvy, víťaza bude 
vyberať odborná komisia.

Prvý mural vznikol v našom meste na jeseň 
minulého roku. Maľba s názvom Mesto medzi 
horami zdobí stenu budovy na Garbiarskej 
ulici, ktorá je orientovaná na frekventovanú 
cestnú komunikáciu. Inšpiráciou bol plagát z 
roku 1951.

Aktivitu mesto realizuje spolu s občian-
skym združením TO DO Liptov a knižnicou. 
“Veríme, že nová ikonická bočná stena po-
môže prilákať turistov do centra mesta, zvidi-
teľní knižnicu, a tým prispeje aj k jej kultúrnej 
a vzdelávacej funkcii. Témami návrhov na 
maľbu môžu byť kniha, knižnica, literatúra 
alebo osobnosť Liptova či prepojenie lite-
ratúry s prírodnými krásami nášho regiónu,” 
povedal Andrej Medla z TO DO Liptov.

Realizácia maľby bude počas septembra 
do konca októbra.               -tasr,red-

všimli ste si? 

Stenu knižnice ozdobí 
veľkoplošná maľba

Označníky zastávok mestskej autobusovej 
dopravy (MAD) majú nový vizuál a sú aktua-
lizované podľa platných cestovných poriad-
kov.

„Po reforme MAD v  Liptovskom Mikuláši 
v jeseni v roku 2019 sme označníky nemenili, 
nakoľko sa postupne udiali ešte menšie zme-
ny v trasovaní niektorých liniek. Teraz je však 
už systém zabehnutý, cestujúci si naň zvykli 
a  využívajú MAD,  čo nás veľmi teší a  za čo 
sme vďační. Dopravca tak mohol od začiatku 

augusta pristúpiť k  výmene označníkov. Je 
na nich informácia o názve zastávky a číslach 
liniek MAD, ktoré na predmetnej zastávke 
zastavujú, ako aj informácia, či je zastávka 
na znamenie,“ ozrejmil Gabriel Lengyel, ve-
dúci Odboru dopravy a životného prostredia 
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, kto-
rý je spolu s mestským poslancom Michalom 
Paškom a zástupcami dopravcu ARRIVA Lior-
bus, a.s. členom pracovnej skupiny pre MAD 
v Liptovskom Mikuláši.  -red-

Na autobusových zastávkach sú nové označníky
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Zemné práce na realizácii projektu Záhrada 
starej mamy pri Základnej škole s Materskou 
školou Demänovská ulica sú rozbehnuté. 
Koncept architektonického návrhu spočíva 
v trasovaní štrkového chodníka do tvaru lis-
tu a vo vytvorení sadových plôch, na ktorých 

sa budú pestovať a prezentovať rôzne druhy 
bylín, obilnín či okrasných kvetín. Zo severnej 
strany bude chodník lemovať ovocný sad, 
v severovýchodnom rohu bude sad dopĺňať 
zátišie drobných bobuľovín. Z  južnej strany 
chodník obkolesí kríkový sad. Chodníky budú 

smerovať k terase, ktorá poskytne priestor na 
výučbu, na hudobné besiedky či na rôzne 
cvičenia. Do výsadby sa zapoja aj žiaci školy. 
Práce potrvajú do jesene.

    -red-

vizualizácia

Žiaci v  našich mestských školách nelenili 
ani v  lete a  lavice štyroch mikulášskych zák-
ladných škôl sa rozhodli obsadiť aj cez prázd-
niny. Hravou a zábavnou formou si zopakovali 
učivo, ktoré počas klasického školského roka 
kvôli pandémii nestihli dostatočne uchopiť. 
Pod dohľadom skúsených pedagógov roz-

víjali svojej čitateľské, informačné, prírodo-
vedné či matematické zručnosti, absolvovali 
výlety, hrali sa oddychové hry a  niektorí sa 
naučili v  spolupráci s  mestskom základnou 
umeleckou školou dokonca aj tancovať.

Letné školy sa v  Liptovskom Mikuláši ko-
nali v rôznych cykloch od 9. do 20. augusta, 

svoje brány v auguste otvorila Základná škola 
Miloša Janošku, Základná škola Okoličianska, 
Základná škola Janka Kráľa a Základná škola 
M. R. Martákovej. Navštevovalo ich vyše 200 
detí I. stupňa aj II. stupňa.   
    -red-

Škola cez prázdniny? áno!

Foto: Základná škola Janka Kráľa.

Foto:

Foto: Základná škola Miloša Janošku. Foto: ZŠ s MŠ Okoličianska.

Začali sme s realizáciou Záhrady starej mamy

Desiatky zamestnancov radnice nezahá-
ľalo a už počas prázdnin vstúpili do prípravy 
rozpočtu na rok 2022. Vytvorenie základného 
finančného dokumentu mesta má svoj po-
stup a časový harmonogram. Prvé kroky sme 
spojili s  automatizáciou a  modernizáciou 
jeho prípravy.

„Za ostatný rok sme boli úspešní v digita-
lizácii našich každodenných činností a  pra-
covných procesov. Dali sme si za cieľ využiť 
modernú techniku, postupy a  programy aj 
pri tvorbe rozpočtu. Po rokovaní s dodávate-
ľom nášho programového vybavenia sme si 
stanovili časový horizont prechodu na nový, 
modernejší a  efektívnejší spôsob prípravy,“ 
priblížil vedúci odboru správy mesta Ivan 
Košík.

Pol roka príprav
Samotnú prípravu rámcuje metodické 

usmernenie ministerstva financií a tiež špeci-
fiká mesta. Po prípravnej fáze, ktorej hlavným 
cieľom je vytvorenie harmonogramu, tech-
nickej a  metodickej podpory, zapracovanie 
legislatívnych zmien a  vytvorenie pracovnej 
skupiny, nasleduje druhá fáza. „V tejto etape 
spracovávame informácie na strane príjmov 
a výdavkov od vedúcich jednotlivých odde-
lení mestského úradu a  vytvoríme pracov-
nú verziu rozpočtu. Následne sa spúšťa fáza 
programovej časti rozpočtu s  definovaním 
záväzných ukazovateľov pre nasledujúci rok,“ 
vysvetlil Ivan Košík a dodal, že celý proces prí-
prav trvá od júla do decembra.

Na pripomienkach záleží
Dôležitou súčasťou tvorby rozpočtu je aj 

jeho pripomienkovanie. To obnáša preroko-
vanie v  odborných komisiách pri mestskom 
zastupiteľstve. Pred prerokovaním v  posla-
neckých laviciach bude rozpočet minimálne 
10 dní prístupný na pripomienkovanie aj širo-
kej mikulášskej verejnosti.

„Výsledkom niekoľkomesačného snaženia 
bude dokument, ktorý určí náš každodenný 
život počas budúceho roka. Dá nám základ 
pre napĺňanie cieľov mesta riadenou formou, 
ktorá sa dá manažovať, kontrolovať a v prípa-
de nepredvídateľných okolností, ktoré určite 
počas roka nastanú, aj profesionálne zvlád-
nuť,“ dodal vedúci zamestnanec.

    -red-

Na budúcoročnom rozpočte sa pracuje už od prázdnin
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Poctou významnému slovenskému básni-
kovi a  politikovi Martinovi Rázusovi je jeho 
zhudobnená báseň V  jeseni. Pri príležitosti 
84. výročia úmrtia tohto velikána ju v auten-
tických priestoroch Rodného domu súroden-
cov Rázusovcov naspievala liptovskomikuláš-
ska matičiarka Ivana Pastorek.

Svojimi melódiami obohatila Ivana už 
niekoľko Rázusových básní. Riadi sa pri nich 
emóciami, ktoré v nej evokujú. „Tvorba Marti-
na Rázusa má v slovenskej poézii výnimočné 
miesto. Cítim z nej jeho ľudskosť, jeho srdce, 
jeho pohladenie. Tieto pocity som chcela 
sprostredkovať aj ďalším ľuďom a  vyvolať 
v nich záujem o jeho dielo. Rázus je pre mňa 
výnimočná osobnosť a odkaz, ktorý nám za-

nechal, má nevyčísliteľnú hodnotu,“ vysvetli-
la Ivana Pastorek. Zhudobnenú a naspievanú 
pieseň matičiari zverejnili na svojich sociál-
nych sieťach, nájdete ju na youtube kanáli 
Matice Liptov.

„Som veľmi rád, že mladých ľudí aj 
v  dnešnej elektronickej dobe oslovuje nad-
časová tvorba Martina Rázusa a nájdu si čas, 
aby si vo svojom uponáhľanom živote sadli 
nad kvalitnú literatúru. Spolu s mojou sestrou 
nás starý otec, ktorý v minulosti učil hudobnú 
výchovu, od malička viedol k umeniu, litera-
túre aj k hudbe. Ivka to všetko skĺbila a poda-
rila sa jej skvelá vec,“ uviedol riaditeľ Domu 
Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Ma-
rek Nemec, brat Ivany Pastorek.

Martin Rázus bol slovenský básnik, prozaik, 
esejista, dramatik, publicista, politik a evanje-
lický kňaz. Pochádzal z Liptovského Mikuláša, 
kde do dnešných dní stojí jeho rodný dom. 
Po rekonštrukcii sa stal expozíciou Múzea 
Janka Kráľa. Expozícia je okrem Martina Rá-
zusa venovaná aj jeho sestre  – spisovateľke 
Márii Rázusovej Martákovej a bratom Micha-
lovi a  Matejovi, významným mikulášskym 
kníhtlačiarom. Približuje nielen ich osudy, 
ale i prostredie, v ktorom vyrastali. Jeho au-
tenticitu umocňuje zariadenie a  nábytok zo 
začiatku 20. storočia i  fotografie z  rôznych 
období života rodiny.   
    -red-

Vlakoví nadšenci, zbystrite! Blíži sa 150. 
výročie príchodu prvého vlaku do Lip-
tovského Mikuláša a vy sa môžete tešiť 
na zážitok z výročnej náučno-nostalgic-
kej jazdy, ktorú pripravuje Železničný 
klub Tatran v Liptovskom Mikuláši.

Spomienku na príchod prvého vlaku do 
Liptovského Mikuláša si 26. septembra vyba-
víme takmer naživo. Zo železničnej stanice 
budú pre širokú verejnosť vypravené mimo-
riadne vlaky do Spišskej Novej Vsi a do Žiliny. 
Atraktívne podujatie, ktoré sa odohrá na ko-
ľajach a  nesie názov S  Bobinou po stopách 
Košicko-bohumínskej železnice pripravili 
nadšenci združení v Železničnom klube Tat-
ran v Liptovskom Mikuláši.

„Celkovo sa na trať vydajú štyri vlaky, ktoré 
bude ťahať historický elektrický rušeň Bobina 
z roku 1957 vo výrobnom vzhľade. Práve ten-
to rušeň sme zrekonštruovali v mikulášskom 
depe. Všetkých s  radosťou na každej z  jázd 
privíta personál z  nášho klubu v  dobových 
uniformách. Vo vlastivedných vlakoch sa 
sprievodcovia postarajú o vaše pohodlie, po-
skytnú výklad o histórii prechádzanej trate aj 
o  zaujímavostiach okolia,“ uviedol predseda 
železničného klubu Tomáš Chovanec.

Miestenky zakúpite výhradne od vlakové-
ho personálu. V  súprave bude tiež možnosť 
zakúpenia občerstvenia a  drobných suvení-
rov.

Organizátor odporúča po jazde prvým 
vlastivedným vlakom aj tipy na výlety. Ro-
diny s deťmi si môžu urobiť kratší poldenný 

výlet do Žiliny, ktorý je spojený s návštevou 
Budatínskeho hradu a  jazdou historickým 
autobusom zo železničnej stanice. Na takýto 
výlet si môžete vybrať odchod z Liptovského 
Mikuláša o 10:45 h, do Žiliny prídete o 12:08 
h. Zájdete na obed, navštívite hrad a späť vlak 
zo žilinskej stanice domov vyrazí o 14:20 h.

Turisti a  cyklisti zasa môžu s  výnimočnou 

jazdou spojiť aktívne strávený deň na Spiši. 
Navštíviť môžu Slovenský raj, starobylú Levo-
ču, tajomnú kaplnku Sans Souci, zoologickú 
záhradu či historické centrum Spišskej Novej 
Vsi. Vo vlaku je možnosť prepravy bicyklov. 
Vypravený bude z  mikulášskej stanice ráno 
o  7:05 h a  po zážitkovej jazde vás vysadí 
v Spišskej Novej Vsi o 8:20 h. Celý deň môže-
te stráviť na výlete a späť vás Bobina odvezie 
o 17:20 h s príchodom do Liptovského Miku-
láša o 18:37 h."

„Pre všetkých, ktorí túžia po poznaní a radi 
cestujú, ponúkame možnosť náučno-pozná-
vacieho výletu vlakom. Náš personál vám 
poskytne jedinečný výklad o  histórii, tech-
nických a geografických zaujímavostiach ju-
bilujúcej železnice zo Spišskej Novej Vsi cez 
Liptovský Mikuláš do Žiliny,“ priblížil Tomáš 
Chovanec. Viac informácií o  cestovateľskej 
jazde získate na facebookovej stránke Že-
lezničný klub Tatran a svoje otázky a registrá-
ciu účasti väčších skupín adresujte na klub-
tatran@gmail.com. V  prípade záujmu väčšej 
organizovanej skupiny o výstup na nácestnej 
zastávke je možné zabezpečiť zastavenie na 
znamenie.

Nezabudnite! Tip na rodinný výlet prvým 
vlastivedným vlakom je aktuálny v nedeľu 26. 
septembra. Výjazd za históriou, poznaním či 
športom z  Liptovského Mikuláša je udalosť, 
ktorá je jedinečnou v  tohtoročnej ponuke 
podujatí v okresnom meste.

                               -red-

Mikulášanka zhudobnila báseň Martina Rázusa na jeho počesť 

Za poznaním, históriou aj športom
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Podzemná kráska, ktorej objav v roku 1921 
vyvolal rozmach turizmu v Demänovskej do-
line, prilákala na Liptov už milióny domácich 
aj zahraničných turistov. Svojou unikátnou 
kvapľovou výzdobou sa radí medzi najkrajšie 
jaskyne v Európe, možno aj preto sa Demä-
novská jaskyňa slobody pýši titulom historic-
ky najnavštevovanejšej slovenskej jaskyne.

Cestu spríjemní náučný chodník
Oslávenkyňa dostala k svojmu jubileu dar-

ček v podobe renovácie prístupového chod-
níka. Ocenia ho najmä turisti, ktorým spestrí 
desať až pätnásťminútovú cestu k  jaskyni. 
Šesť náučných panelov ponúka informácie 
o  okolitom prírodnom prostredí v  atraktív-

nom grafickom a vizuálnom spracovaní. „Ob-
nova prístupového chodníka bola dobrou 
voľbou pre ďalšie zatraktívnenie tohto uniká-
tu, ktorý sa nachádza v masíve Nízkych Tatier 
neďaleko nášho mesta. No aj keď je liptovský 
región závislý od turizmu a na svoju pozíciu 
lídra v  cestovnom ruchu sme hrdí a  sme za 
ňu vďační, je potrebné myslieť aj na to, aby 
sa prírodné bohatstvo Demänovskej doliny 
zachovalo pre ďalšie generácie,“ skonštatoval 
primátor Ján Blcháč.

Inšpirácia pre filmových tvorcov
Perla slovenských jaskýň, ako ju mnohí 

prezývajú, vyniká množstvom a  pestrosťou 
kvapľových útvarov, tyrkysovými jazierkami 

či neobyčajnými jaskynnými perlami. Jej ča-
rokrásne priestory spolu so zvukmi kvapkajú-
cej vody inšpirovali moravského hudobného 
skladateľa Leoša Janáčka pri komponovaní 
hudobného fejtónu Všudebyl. Tiež prilákali 
filmových tvorcov, ktorí tu nakrúcali scény do 
rozprávok Perinbaba a Soľ nad zlato.

Storočnicu mapuje výstava
Kompletné informácie o  objave, priesku-

me, dokumentácii a sprístupnení jaskyne po-
núka tematická výstava, ktorú pri príležitosti 
výročia otvorilo Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikulá-
ši. Prístupná je do 3. septembra 2021.  
    -red-

Klenot Liptova oslavuje storočnicu, vynovili náučný chodník
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Oslava kompostovania plná inšpirácie

Dlhodobou prioritou liptovskomiku-
lášskej samosprávy je podpora svojpo-
mocného kompostovania v  domácnos-
tiach. Tri desiatky skúsených kompost 
majstrov, ale aj záhradkárov začiatoč-
níkov, obohatili svoje vedomosti v  tej-
to oblasti na podujatí s  príznačným 
názvom Kompost párty. Priateľské 
stretnutie v  príjemnom prostredí Ma-
roškovej záhrady pri Rodnom dome 
súrodencov Rázusovcov bolo plné za-
ujímavých informácií, osobných skúse-
ností, praktických ukážok a diskusií.

Atraktívne odovzdávanie informácií
Radniční sa pri organizovaní podujatia 
inšpirovali susedným Rakúskom, kde sú 
Kompost párty zaužívanou súčasťou infor-
mačných kampaní zameraných na nakla-
danie s  biologicky rozložiteľnými odpad-
mi. „Čo najmenej skládkovania, čo najviac 
opätovného využitia odpadu, prezentácia 

zaužívaných postupov novou metódou sú 
zásady, na ktorých staviame. Aj vďaka ak-
tivitám ako je Kompost párty je nádej, že 
naše mesto zostane v separovaní odpadov 
na slovenskej špici,“ vyjadril sa primátor Ján 
Blcháč.

Kompostovanie je ideálna možnosť
Z  pohľadu odpadového hospodárstva má 
najvyššiu prioritu predchádzanie vzniku 
odpadu. Našej samospráve preto kompos-
tovanie v domácnostiach nie je ľahostajné. 
„Každá rodina, ktorá kompostuje, znižu-
je množstvo vyprodukovaného odpadu, 
znižuje finančné náklady mesta na odpa-
dové hospodárstvo a  predchádza škodli-
vému skládkovaniu. Teší ma, že sme našli 
vhodnú formu komunikácie s občanmi a v 
organizácii  podobných podujatí budeme 
pokračovať, keďže je o  ne veľký záujem,“ 
skonštatovala koordinátorka kampane My-
slíme EKO, triedime BIO Romana Nemcová. 
Mikulášanov podľa jej ďalších slov najviac 

oslovila práve inovatívna forma odovzdá-
vania informácií. Príjemné posedenie s ob-
čerstvením a  praktickými ukážkami je pre 
ľudí omnoho zaujímavejšie, ako strohá 
prednáška.

Pre skúsených aj pre laikov
Svoje celoživotné skúsenosti z oblasti kom-
postovania podal účastníkom predseda 
Okresného výboru Slovenského zväzu zá-
hradkárov v Liptovskom Mikuláši Štěpán 
Pavlov. Nadšenci sa dozvedeli informácie 
o  zakladaní kompostoviska, možnostiach 
využívania  kompostérov z  umelých a  prí-
rodných materiálov, zaujalo ich aj kompo-
stovanie rastlinných zložiek kuchynského 
odpadu a  získali inšpiráciu na využitie vý-
sledného produktu. Záhradkárov zaujímala 
tiež starostlivosť o  záhradu a  dreviny. Na 
jabloniach v Rázusovie dome sa naučili, ako 
správne vykonať rez stromov.
    -red-

Stačí jedna nerozložená krabica z  tele-
vízora, ktorú zle umiestnime do kontaj-
nera a  našim smetiarom zaplatíme za 
vývoz vzduchu. Susedovcom zároveň 
spôsobíme malý infarkt pri vysýpaní 
papierov do kartónmi zablokovaného 
koša, ktorí následne svoj vyseparova-
ný odpad radšej vhodia do zmiešaného 
odpadu, alebo ho položia ku kontajne-
ru. Večer príde silnejší vietor a my ráno 
hromžíme na neporiadok na uliciach. 
Kto je v tomto prípade vinníkom?

 
Častým problémom s  triedeným zberom 

odpadu v Liptovskom Mikuláši sú preplnené 
kontajnery na plast a  papier. Pracovníci ve-
rejnoprospešných služieb pritom harmono-
gram ich vývozu dodržiavajú. Chyba je zrej-
me inde a napraviť ju vieme len individuálne. 
Riešením je správne stláčať obaly z papierov 

aj plastov, čím dokážme zmenšiť ich objem 
minimálne o polovicu. Bez stláčania sú zber-
né nádoby rýchlo preplnené, v okolí kontaj-
nerov sa hromadí odpad a miera triedenia sa 
znižuje. Triedenie sa stane neekologické a ne-
ekonomické. „Nestlačený odpad má veľký ob-
jem a zberné autá potom zbytočne vyvážajú 
vzduch. Za každý vývoz, samozrejme, platíme 
a  v  tomto prípade aj za vývoz vzduchu. Ak 
stlačíme odpad predtým, než ho vyhodíme 
do kontajnera, predídeme neporiadku v oko-
lí kontajnerových stojísk aj znehodnocovaniu 
kvality odpadu alebo nesprávnemu vyhadzo-
vaniu triediteľných obalov do susediacich, 
najčastejšie zmesových kontajnerov,“ vysvet-
lila vedúca Oddelenia životného prostredia 
a  poľnohospodárstva na Mestskom úrade 
Mária Lošonská.

K  správnemu a  zodpovednému triedeniu 
patrí nielen znalosť toho, čo kam patrí, ale aj 

dôkladné stláčanie odpadu. Papierové krabi-
ce treba pred vyhodením rozobrať a  zložiť. 
Rovnaké pravidlo platí pri plastoch  – fľaše, 
tégliky či plechovky a  pod. je potrebné po-
stláčať.

„Tento problém si vieme najlepšie vysvet-
liť na príklade. Do klasickej 1100 litrovej ná-
doby sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 
litrových fliaš. Ak by sme ich vyhodili nestla-
čené, zmestilo by sa ich tam len dvesto, čo je 
skoro štvornásobne menej,“ uviedla Romana 
Nemcová, koordinátorka kampane Myslíme 
EKO, triedime BIO.

Situácia sa môže čiastočne zlepšiť od za-
čiatku budúceho roka, kedy sa na Slovensku 
spustí zálohovanie plastových fliaš a plecho-
viek. Zavedenie zálohovania má priniesť vyšší 
podiel vyzbieraných plastových fliaš, tiež má 
prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu.

    -red-

Liptovskomikulášska samospráva sa pusti-
la do boja s neporiadkom a hromadiacim sa 
odpadom v niektorých problémových lokali-
tách. Osvetovú činnosť zameranú na triede-
nie odpadu odštartovali úradníci z oddelenia 
životného prostredia na Priemyselnej a Slád-
kovičovej ulici. Triediť odpad sa dobrovoľne 
učili desiatky obyvateľov.

„Cieľom ukážky triedeného zberu odpadu 
bolo naučiť neprispôsobivých obyvateľov se-
parovať. Dozvedeli sa, čo patrí a čo nepatrí do 
farebných kontajnerov a  spoznali pomôcky, 

ktoré im pomôžu pri triedení odpadu. Tiež 
zistili, čo môže odpad obsahovať z  hľadiska 
znečistenia a že je dôležité ho pred vyhode-
ním stláčať,“ informovala vedúca Oddelenia 
životného prostredia Mária Lošonská.

Do dotknutých lokalít radnica umiestnila 
kontajnery určené na plastový odpad, keď-
že tohto odpadu vyprodukujú tunajší oby-
vatelia najviac. Pri separovaní im pomôžu 
propagačné materiály, ktoré dostali počas 
osvetovej akcie. „Na záver ukážky si prinese-
ný odpad vyskúšali pretriediť aj malé deti. 

Čo nás skutočne prekvapilo, že prejavili veľký 
záujem o životné prostredie,“ doplnila Lošon-
ská.

Problémových lokalít, ktoré sú znečistené 
množstvom rôznych druhov odpadu, je v Lip-
tovskom Mikuláši viacero. S  osvetou bude 
mesto preto pokračovať ďalej, napríklad aj 
v  lokalite Hlboké. V  snahe o  čistejšie oko-
lie, v  ktorom žijeme, je však kľúčová ochota 
a snaha samotných obyvateľov.

    -red-

Neprispôsobivých učíme triediť

Neplaťme za odvoz vzduchu, stláčajme!
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Najznámejšieho vrbicko-svätomikulášske-
ho farára, kodifikátora spisovnej slovenčiny 
a  predsedu celonárodného spolku Tatrín si 
v  septembri pripomenieme nielen poduja-
tím. Od narodenia Michala Miloslava Hodžu 
uplynie už 210 rokov a mestské Múzeum Jan-
ka Kráľa pri tejto príležitosti aktuálne rekon-
štruuje priestory Hodžovej evanjelickej fary. 
Jeho pamätná izba bude interaktívna a lákať 
bude aj deti. Pripomínať má pohnutý osud, 
život aj  dielo tohto významného reprezen-
tanta slovenského národného hnutia.

Na nedeľu 26. septembra pripravilo mesto 
spolu s  cirkevným zborom ECAV oslavy 
Hodžovho narodenia, ich program nájdete 
na strane 17. Jeho súčasťou sú služby Božie 
či stretnutie pri Hodžovom hrobe, celý deň 
bude sprístupnená expozícia Tatrína a  Žia-
dostí slovenského národa.

Kázňou proti alkoholizmu
Do Liptovského Svätého Mikuláša prices-

toval Michal Miloslav Hodža krátko po svo-
jom vysvätení v roku 1837 na základe odpo-
rúčania básnika Jána Kollára. Len 26-ročný sa 
v krátkom čase stal kňazom najväčšej evan-
jelickej cirkevnej obce na Slovensku s  viac 
ako 7000 veriacimi. Svoje nové pôsobisko si 

zamiloval a  jeho pozdvihnutiu zasvätil celý 
život až do svojho núteného exilu do sliez-
skeho Tešína v  roku 1866. Veriacich si získal 
predovšetkým svojím darom reči. Šíril osvetu, 
vzdelanosť, podporoval národné podujatia, 
robil zbierky, zakladal spolky miernosti, ne-
skôr začal utvárať cestu novému spisovnému 
jazyku. Stal sa autorom prvej kázne predne-
senej i  vytlačenej v  Štúrovej spisovnej slo-
venčine s názvom Ňepi pálenku, to je Ňezabi, 
ktorá bola namierená proti alkoholizmu, tak 
rozšírenému medzi ľudom. V jej úvode Hodža 
píše: „Vidno, že kázeň táto iďe po slovensky. 
Buďe to zasa kriku, buďe to šemrania! Káž Ty 
trebas po Sotácky alebo Trpácky, ňech len 
buďe čo k čomu, vďačne ťa počujem: každý 
jazyk musí toho Jediného vyznávať… Ňeš-
pintajťe mi tedy na Slovenčinu, že je na kan-
cel vyňesená.“
 
Národovec ako bič

Počas revolúcie 1848 až 1849 mal veľkú 
zásluhu na uskutočnení schôdze národov-
cov v  máji 1848 v  Liptovskom Sv. Mikuláši, 
ktorá schválila 14 bodov prvého politického 
programu Slovákov, Žiadostí slovenského 
národa. Stal sa členom prvej Slovenskej ná-
rodnej rady a zúčastnil sa na dobrovoľníckych 

výpravách v rokoch 1849-1849. Osudnými sa 
mu stali nielen jeho národnobuditeľské akti-
vity, kvôli ktorým bol spoločne so svojou ro-
dinou prenasledovaný počas celého takmer 
tridsaťročného pobytu v Liptovskom Svätom 
Mikuláši, ale v závere aj účasť na tzv. patentál-
nych bojoch cirkvi. Bol suspendovaný a núte-
ný opustiť faru.

Za svoj dobrovoľný exil si vybral sliezsky 
Tešín, kde v roku 1870 zomrel. Pochovali ho 
v  Tešíne. Jeho pozostatky boli v  roku 1922 
prevezené do Liptovského Mikuláša.

                      -mjk-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Horlivého národovca nám pripomenie program  
aj sprístupnenie expozícií

14

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ABBY ART, MOSTY-GESHARIM o. z. 
a MOSTY n. f. v spolupráci s ROZHLASOM A TELEVÍZIOU SLOVENSKA

2021

30. vyrocie

ˆ

`

KONCERT SA KONÁ PRI PRÍLEŽITOSTI 
30. VÝROČIA VYŠEHRADSKEJ SKUPINY

MOSTY
HIDAK
GESHARIM
PHURTA
BRIDGES

Synagóga Liptovský Mikuláš

6.9.2021
pondelok

o 19:30

autor projektu: 
Ladislav Snopko

producent: 
Jana Vachová

VSTUP VOĽNÝZoltán Zumi Bohuš & Andor Buják (H/SK)

 Velvyslanectví České republiky
v Bratislavě

Ewa Farna (CZ/PL) Miroslav Žbirka so skupinou (SK/CZ)
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Oslavy
210. výročia
narodenia

MICHALA
MILOSLAVA
HODŽU 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
CIRKEVNÝ ZBOR ECAV LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Vás pozývajú na 

26. SEPTEMBRA 2021
(NEDEĽA)

Námestie
Žiadostí
slovenského
národa

Preprava účastníkov k hrobu M. M. Hodžu
bude zabezpečená autobusom
(pristavený pred NKP Čierny orol, Ulica 1. mája).

Všetci účastníci sú povinní dodržiavať
aktuálne platnú Vyhlášku ÚVZ SR a COVID
semafor pre kultúru. 

Program:
 9.00   SLUŽBY BOŽIE
            Evanjelický kostol,
           Námestie Žiadostí slovenského národa

10.30   SPRÍSTUPNENIE EXPOZÍCIE
          TATRÍN PO REKONŠTRUKCII 
            Exteriér,
           Námestie Žiadostí slovenského národa.
           V prípade nepriaznivého počasia
           evanjelický kostol.

11.00  STRETNUTIE PRI HROBE
          MICHALA MILOSLAVA HODŽU 
            Vrbický cintorín

17.00 HODŽA HOVORÍ, POČÚVAJME...
             Hudobno-dramatické pásmo
            v réžii Petra Gustáva Hrbatého
            Exteriér, Námestie
            Žiadostí slovenského národa.
            V prípade nepriaznivého počasia
            evanjelický kostol.

Počas celého dna budú
sprístupnené expozície
Tatrín a Žiadostí
slovenského národa.

EURÓPSKY 
TÝŽDEŇ MOBILITY

Vecerná 
svetelná 

cyklojazda 
mestom

17. septembra 2021
od 18:00 hod. 
Námestie osloboditeľov

Sprievodný program: 
ukážky činnosti 

záchranných 
zborov

# večerná envirojazda našim mestom
# zober bicykel, kolobežku, korčule a pridaj sa k nám!

7351286 - 2021  LIPTOVSKÝ M

IK
U

LÁ
Š

Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať aktuálne platnú vyhlášku ÚVZ SR.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční. 
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Do botníku pribudnú teraz navyše 
topánočky, na stôl jedna lyžica, do 
izby postieľka a do všetkých sŕdc  
veľa radosti.       

 
V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

  Jonáš KOLCUN, Juraj JURČO, Mia DVOR-
SKÁ, Juraj PALČO, Karolína PLEVOVÁ, Mo-
nika Mia PEČALOVÁ, Natália UHELOVÁ, 
Janka BELÁNYOVÁ, Jakub TRSŤAN, Artu-
ro PIOVARČI, Zoja DURDÍKOVÁ, Tamara 
VYŠNÁ, Rebeka SKUBÍKOVÁ, Sofia MAT-
LOŇOVÁ, Zoja CHAMULOVÁ, Teodor HÁ-
ČIK, Azra DEMIROVÁ, Lilien MAĎAROVÁ.  

Manželstvo uzavreli:

  Lukáš TIMKO – Veronika KOJŠOVÁ, De-
nis DANIEL – Lýdia ZVADOVÁ, Dominik 
KOJŠ – Barbora KARAFOVÁ, Ing. Matúš 
IĽANOVSKÝ – Ing. Veronika MORAV-
ČÍKOVÁ, Eduard DOBÁK – Miroslava 
MÁZIKOVÁ, Ján KOREŇ – Lenka BAB-
ČANOVÁ, Róbert OZDÍNYI – Jana BO-
BELOVÁ, Stanislav JOBB – Alena HO-
LUBČÍKOVÁ, Peter VANČO – Simona  
JAKUBOVIČOVÁ, Ing. Fi-
lip MUČKA – Dana VYŠNÁ  

 
 
 

  Marta HNÁTOVÁ - 88 r., Ella PLAČEKOVÁ 
– 94 r., Ján LACO – 72 r., Martin KRÁL – 82 
r., Miroslav JURIŠ – 66 r., Milan BAČÍK – 74 
r., Dušan KLOBUŠIAK – 97 r., Bela MATEJ-
ČEKOVÁ – 79 r., Emília KRESÁKOVÁ – 92 r., 
Ľudovít TEREŠTÍK – 86 r., Branislav MIŠO-
VIČ – 78 r., Ľudmila NÉMETHOVÁ – 78 r., 
Pavel NEMERGÚT – 60 r., Peter GAJANEC 
– 84 r., Zdeněk ALBRECHT – 90 r., Viera 
JANČUŠKOVÁ - 74 r., Ivan BALÁŽ – 77 r., 
Koloman DROPPA – 86 r., Mária KARCO-
LOVÁ – 61 r., Ján MATYUS – 49 r., Božena 
PREDNÁ – 90 r., František ČECH – 67 r., 
Zdeněk DUDEŠEK – 83 r., Vladimír NA-
HÁLKA – 63 r., Irena DVORSKÁ – 72 r., 
Magdaléna DROPPOVÁ – 84 r., Katarína 
HRIVNÁKOVÁ – 78 r., Mária LOJDLOVÁ – 
90 r., Tatiana VLČKOVÁ – 76 r. 

 
Oprava: V augustovom vydaní sme nespráv-
ne uverejnili úmrtia za mesiac jún. Pozosta-
lým sa ospravedlňujeme. 
 
V mesiaci JÚN nás navždy opustili:
Želmíra HLINIČANOVÁ - 87 r., Ján KRAJČÍ – 
85 r., Štefan SOUČÍK – 86 r., Amália KOTVO-
VÁ – 73 r., Vladimír DEVEČKA – 76 r., Mária 
TRNOVCOVÁ – 72 r., Božena MIKITOVÁ – 86 
r., Elena PERONČÍKOVÁ – 77 r., Libuša BLA-
HUŠIAKOVÁ – 88 r., Ľubomír VYŠNÝ – 63 r., 
Gabriel PAVÚK -  70 r., Anna DROPPOVÁ – 68 
r., Milan KALIVODA – 66 r., Dušan KOZÁRIK 
– 70 r., Vlasta HATALOVÁ – 71 r., Želmíra KUS-
KOVÁ – 92 r., Helena STANKOVIANSKA – 86 r.   

JÚl 2021 
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Milujem život, pretože mi dal Teba. 
Milujem Teba, pretože si môj život.

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

OBČIANSKY SERVIS

Mestské zastupiteľstvo 
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom  

Mikuláši sa uskutoční 9. septembra 2021.

Navždy nás opustili:

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ   
PREDKLADÁ NÁVRh

„Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka“
za účelom zverejnenia a verejného prerokovania. 

Mesto Liptovský Mikuláš má platný územný plán, ktorý bol schválený uznese-
ním mest-ského zastupiteľstva č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť 
bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením  mesta  Liptovský Mikuláš  č. 
7/2010/VZN  zo dňa  16.12.2010  s účinnos-ťou  dňom 1.1.2011 v znení zmien 
a doplnkov. V zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský 
Mikuláš v platnom znení je potrebné pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta 
a racionálneho využívania jeho územia v ťažiskových polohách - pre riešené 
územie, zabezpečiť vypracovanie podrobnejšej územnoplánovacej dokumen-
tácie, územný plán zóny. Účelom obstarania územného plánu zóny Trnovecká 
zátoka bola  potreba získania záväzného územno-plánovacieho dokumentu, 
ktorý podrobnejšie stanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania 
a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a tech-
nického vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a ochrany a 
tvorby životného prostredia.  „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ bol spra-
covaný a následne schválený. Zmena vlastníckych vzťahov, územno-technic-
kých, hospodárskych a sociálnych predpokladov v predmetnom území, na zá-
klade ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia, vyvolala potrebu 
obstarania  zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka.
Riešeným územím je vymedzené územie v katastrálnom území Ráztoky.   
 
Komplexný materiál návrhu „Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny 
Trnovecká zátoka“ je zverejnený na stránke mesta www.mikulas.sk.
 
Verejné prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Tr-
novecká zá-toka“ s dotknutými obcami, orgánmi verejnej správy a s vlastníkmi 
verejného dopravného a tech-nického vybavenia riešeného územia za účasti 
autora sa uskutoční

dňa 7. septembra 2021 o 10.00 hod.
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v zasadacej miestnosti na prízemí 

č.54.

Verejné prerokovanie návrhu „Zmeny a  doplnky č.1 územného plánu zóny 
Trnovecká záto-ka“ s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti 
autora sa uskutoční

dňa 7. septembra 2021 o 16.00 hod.
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v zasadacej miestnosti na prízemí 

č.54.

Zároveň vyzývame fyzické a právnické osoby, aby sa k návrhu „Zmeny a dopln-
ky č.1 územ-ného plánu zóny Trnovecká zátoka“ vyjadrili.
 
Pripomienky a podnety je možné predložiť písomne na adresu: Mestský 
úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš v termíne 
do 23. 

Cyklo ranajky
21. septembra 2021
06:15 – 08:00 hod.
Odpocívadlo na cyklochodníku 
na Nábreží Dr. A. Stodolu 
pri Vrbickom moste
Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať aktuálne 
platnú vyhlášku ÚVZ SR. 

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční.
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 SOBOTA – NEDEĽA 04.09.2021 | 05.09.2021
 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DORASTU  Areál 
vodného slalomu Ondreja Cibáka  9:00-18:00 

 Majstrovstvá Slovenska dorastu vo vodnom slalome.

 PONDELOK 06.09.2021 
MOSTY GEShARIM 2021  Synagóga   19:30 

 Koncert pri príležitosti 30. výročia Vyšehradskej 
skupiny.

 UTOROK 07.09.2021 
PSYChOMOTORICKÝ TRÉNING PRE SENIOROV 
- ÚVODNÁ LEKCIA  Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého  13:00  Psychomotorický tréning 
pre seniorov 65+ 

 PIATOK 10.09.2021   
DVOJKONCERT: FRANTIŠEK BÁLEŠ ANSÁMBEL - 
hVIEZDOSLAVOVE (NEKRVAVÉ) SONETY (SK) / 
LAUREN hENDERSON (USA/CZ/DE)  Koncertná 
sála SZUŠ ul. Tranovského (bývalé KaSS)  15€   

 18:00  Spojenie jazzu s poéziou nášho 
najväčšieho básnika a podmanivý latin jazz z New Yorku

 PIATOK 17.09.2021 
VEČERNÁ SVETELNÁ CYKLOJAZDA MESTOM 

 Námestie osloboditeľov    18:00   Podujatie 
v rámci Európskeho týždňa mobility.

 NEDEĽA 19.09.2021  
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - hLÚPY JANO  Dom 
kultúry - klubová scéna     16:00   3€  Vtipné 
prevedenie Slovenskej ľudovej rozprávky, o tom ako 
prišiel Jano k rozumu a zlého človeka na dobrého obrátil. 

 UTOROK 21.09.2021 
CYKLORAŇAJKY  odpočívadlo na cyklochodníku 
na Nábreží Dr. A. Stodolu pri Vrbickom moste  

 6:15-8:00   Cykloraňajky v rámci Európskeho 
týždňa mobility sú opäť tu! 

 STREDA 22.09.2021
FRAGILE  Dom kultúry - veľká sála   19:00  
16€  FRAGILE je slovenská vokálna skupina zložená 
z populárnych osobností. Bez použitia hudobných 
nástrojov, teda a cappella, interpretuje známe rock/
pop/jazzové hity svetových umelcov. 

 NEDEĽA 26.09.2021  
OSLAVY 210. VÝROČIA NARODENIA MIChALA 
MILOSLAVA hODŽU  Námestie Žiadostí 
slovenského národa  9:00

 PONDELOK 27.09.2021  
SKÔR NEŽ POVIEŠ ÁNO  Centrum pre rodinu a 
vzťahy   18:00  Príprava na plnohodnotné 
manželstvo 

 UTOROK 28.09.2021
VERNISÁŽ VÝSTAVY PEAKS, PICS AND OThER 
INCONSISTENCIES  Liptovská galéria P. M. Bohúňa   

 16:30   Vernisáž medzinárodnej výstavy poľského 
kurátora, ktorej témou sú Tatry.

 ŠTVRTOK 30.09.2021 
MAČKY LETIA DO KANADY  Liptovská knižnica G. 
F. Belopotockého    9:30    Divadelné 
predstavenie pre deti na námet knihy Jaroslavy 
Blažkovej

 MATKY (Filmový klub seniorov)  
(romantická komédia ČR - 2020 - (12) - 96 min.) 
Pi. 10. 9.  14.30    

 GUMP – PES, KTORÝ NAUČIL ĽUDÍ ŽIŤ (Filmový 
klub seniorov) 
(rodinný, dobrodružný fi lm ČR - 2020 - (U) - 91 min.)  Pi. 
24. 9.  14.30  

 MARTIN A TAJOMSTVO LESA 
(CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA ,ČR - SR , MP,  80 min.) 
St. 1. 9.  18.00   5 €    Deti zo skautského oddielu trávia 
letné prázdniny v romantickej lesnej oblasti. Tentokrát 
však prichádzajú do svojho lesa naposledy... 

 PRVOK, ŠAMPÓN TEČKA A KAREL 
(PREMIÉRA , Český fi lm, od 15 rokov, 117 min.) 
St. 1. 9.  20.00   5 € |  Št. 2. 9.  18.00  5 €  |   Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel sú dlhoroční kamaráti, ktorí riešia 
krízu stredného veku provokatívnou hrou s takmer 
nesplniteľnými úlohami?...
  

 AFTER: TAJOMSTVO 
(CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA, Americký fi lm, od 15 rokov, 
95 min., Český dabing)  Št. 2. 9.  20.00   5 € |  Pi. 3. 
9.  20.00  5 €  |   Osudová láska podrobí Tessy a 
Hardina doteraz najväčšej skúške. Skúške, ktorá môže 
ich vzťah plný vášne zanechať v troskách...

 BABY ŠÉF: RODINNÝ PODNIK 
(PREMIÉRA, Americký fi lm, MP, 107 min., Slovenský 
dabing)  Pi. 3. 9.  18.00   5 € |  So. 4. 9. 18.00  5 €  |  

 Baby šéf Ted a jeho brat Tim sú už dospelí a ich cesty 
sa rozišli, avšak spoločný nepriateľ ich vracia späť do kín. 
Musia totiž znovu spojiť svoje sily v boji proti ďalšiemu 
zloduchovi...

 MATKY 
(Český fi lm, od 12 rokov, 95 min.)  So. 4. 9.  20.00   5 € |  
Ut. 7. 9. 18.00  5 €  |   Sára, Eliška, Hedvika a Zuzana sú 
štyri kamarátky, tridsiatničky, ktoré momentálne spája 
najmä jedno slovo – materstvo.

 VEČIEROK 
(PREMIÉRA , Český fi lm , od 12 rokov, 90 min.) 
Ut. 7. 9.  20.00   5 €   | St. 8. 9.  18.00   5 € 
|  Št. 9. 9.  18.00  5 € |  Pi. 10. 9.  20.00  5 € 
  Komédia o večierku, kde sa postupne schádzajú 
bývalí spolužiaci no jeden už nikdy nedorazí. A tak sa sa 
za ním spoločne vydávajú autobusom...

 MUChA V KUFRI 
(PREMIÉRA ,Francúzsky fi lm , od 15 rokov,  77 min.) 
St. 8. 9.  20.00   4 €    Divoká a surrealistická 
road-movie od režiséra Quentina Dupiexa rozpráva 
jedinečný komediálny príbeh o priateľstve, veľkých 
snoch a ešte väčších katastrofách.

 ZÁTOPEK 
(PREMIÉRA , ČR - SR , od 12 rokov, 130 min.) 
|  Št. 9. 9.  20.00  5 € |  Pi. 10. 9.  17.30  5 €  |So. 11. 
9.  20.00   5 €   | Ne. 12. 9.  20.00   5 € |  Po. 13. 9.  17.30  
5 € |  Ut. 14. 9.  20.00  5 €   Príbeh o prerode 
neduživého chlapca na muža, ktorý na olympiáde v 
roku 1952 získal tri zlaté medaily a zároveň zlomil tri 
svetové rekordy.

 BABY ŠÉF: RODINNÝ PODNIK 
(PREMIÉRA, Americký fi lm, MP, 107 min., Slovenský 
dabing)  So. 11. 9.  18.00   5 € |  Ne. 12. 9. 18.00  5 €  |  

 Baby šéf Ted a jeho brat Tim sú už dospelí a ich cesty 
sa rozišli, avšak spoločný nepriateľ ich vracia späť do kín. 
Musia totiž znovu spojiť svoje sily v boji proti ďalšiemu 
zloduchovi...

 PRVOK, ŠAMPÓN TEČKA A KAREL 
(Český fi lm, od 15 rokov, 117 min.) 
|  Po. 13. 9.  20.00  5 € |  Ut. 14. 9.  18.00  5 €  |St. 15. 
9.  20.00   5 €   | Št. 16. 9.  18.00   5 € |  Pi. 17. 9.  20.00  5 
€ ||   Prvok, Šampón, Tečka a Karel sú dlhoroční 
kamaráti, ktorí riešia krízu stredného veku provokatív-
nou hrou s takmer nesplniteľnými úlohami?...

 KRÚDOVCI: NOVÝ VEK 
(Americký fi lm, MP, 95 min., Slovenský dabing) 
 St. 15. 9.  18.00  5 €  |So. 18. 9.  18.00   5 €   
| Ne. 19. 9.  18.00   5 € |   Najslávnejšie praveká rodina 
sa vracia! V pokračovaní animovanej komédie Krúdovci 
zistia, že hrdinovia doby kamennej to vskutku nemajú 
jednoduché... 

 JEDINE TEREZA 
(PREMIÉRA , Český fi lm, MP, od 12 rokov, 100 min) 
 Št. 16. 9.  20.00  5 € | Pi. 17. 9.  18.00   5 €   
| So . 18. 9.  20.00   5 € |   Romantická komédia plná 
trapasov a omylov, ktorá dokazuje, že boj o lásku môže 
byť niekedy neuveriteľná šichta.

 ChYBY 
(PREMIÉRA , Český fi lm, MP, od 15 rokov, 99 min) 
|Ne. 19. 9.  20.00  5 € |  Po. 20. 9.  18.00 5 €  |Ut. 21. 
9.  20.00   5 €   | Št. 23. 9.  20.00   5 € |   Jedna noc, od 
ktorej ani jeden z nich nič nečakal, rýchlo prerastie vo 
vzťah, lásku a spoločné bývanie. Náhodné stretnutie s 
minulosťou však nečakane obom obráti život naruby. 

 ZNÁMI NEZNÁMI 
(Slovenský fi lm , od 12 rokov, 95 min.) 
Po. 20. 9.  20.00  5 €  |Ut. 21. 9.  20.00   5 €   
| Št. 23. 9.  20.00   5 €   Komédia o partii českých a 
slovenských priateľov, ktorí sa rozhodnú dať mobilné 
telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú správu a 
prichádzajúci hovor...

 SNÚBENEC ALEBO MILENEC 
(Maďarský fi lm , od 12 rokov, 90 min., Slovenský dabing) 
Ne. 26. 9.  20.00  5 €  |Ut. 28. 9.  20.00   5 €   
   Dora zažila lásku ako z rozprávky, no potom prišiel 
tvrdý pád....Komédia plná vtipných dialógov, ktorá vás 
očarí svojím francúzskym šarmom.

 LABKOVÁ PATROLA VO FILME 
(Americký fi lm , MP, 88 min., Slovenský dabing) 
Pi. 24. 9.  18.00  5 €  | So. 25. 9.  18.00   5 €   
| Ne. 26. 9.  18.00   5 €   Spoločne vyzbrojení 
vzrušujúcimi novými vychytávkami a výbavou bojuje 
Labková patrola za záchranu občanov Adventure City!

 SPRÁVA 
(PREMIÉRA , Slovenský fi lm , od 15 rokov, 94 min.) 
Pi. 24. 9.  20.00  5 €  | So. 25. 9.  20.00   5 €   
| Po. 27. 9.  18.00   5 €   Príbeh Rudolfa Vrbu a Alfréda 
Wetzlera, slovenských židov, ktorí utiekli z koncentrač-
ného tábora Auschwitz-Birkenau. 

 KAŽDÁ MINÚTA ŽIVOTA 
(PREMIÉRA ,SR - ČR , od 12 rokov, 80 min.) 
| Po. 27. 9.  20.00   4 €   Živými situáciami z rodinného 
života otvára režisérka Erika Hníková otázky o zmysloch 
výchovy a rodičovských výzvach v dnešnej dobe 
orientovanej na výkon. 

 GUMP – PES, KTORÝ NAUČIL ĽUDÍ ŽIŤ 
(Český fi lm , MP, 90 min.) 
Ut. 28. 9.  18.00  5 €  | St. 29. 9.  18.00   5 €   
  „Som Gump a bol som túlavý pes.“ Príbeh pre celú 
rodinu o hľadaní psieho šťastia a tiež o prekážkach na 
ceste k tomu správnemu človeku.

 VYŠEhRAD: SERYJÁL 
(PREMIÉRA, Český fi lm, od 15 rokov, 83 min.)  
St. 29. 9.  20.00   5 € |  Št. 30. 9. 20.00  5 €  |   Po 
úspešnom online seriály prichádza celovečerný Lavi je 
stále rovnaký, iba mu život prináša nové dobrodružstvá 
a veľa prekvapení...

 20.04.2021 | 04.09.2021       
III. TRIENÁLE PORTRÉTU | Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa  | Ut-So: 10:00 - 17:00  2,50€ / 1,25€ | 
Medzinárodné festivalové podujatie zamerané na 
portrétnu tvorbu.

 03.05.2021 | 30.09.2021        
DETSKÁ hRAČKA  | Liptovské múzeum NKP Čierny 
orol | do 15.9. Po-Pi: 9:00-17:00, So-Ne: 13:00-17:00, 
od 16.9. Po-Pi: 8:00-16:00, So-Ne: len pre ohlásené 
skupiny  | Výstava detskej hračky z obdobia druhej 
polovice 20. storočia. 

 18.05.2021 | 31.12.2021       
NIE SOM TVOJ OBJEKT! | Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa  | Ut-So: 10:00 - 17:00  2,50€ / 1,25€ | 
Umelecko-kurátorská intervencia piatich kurátoriek do 
zbierok LGPMB. 

 01.07.2021 | 16.10.2021    
TOMÁŠ AGAT BŁOŃSKI - DÉBUT DE SIÈCLE | 
Liptovská galéria P. M. Bohúň  | Ut-So: 10:00-
17:00  2,50€   1,25€ | Autor predstavuje súčasnú 
fotografi u. 

 03.08.2021 | 03.09.2021        
100 ROKOV OBJAVENIA DEMÄNOVSKEJ JASKYNE 
SLOBODY | Slovenské múzeum ochrany prírody a 
jaskyniarstva  |Po-Pi: 9:00-18:00 (posledný vstup 
17:30); So-Ne: 11:00-18:00 (posledný vstup 17:00) | 
Výstava k významnému výročiu objavenia jednej z 
najunikátnejších jaskýň Slovenska

 16.08.2021 - 17.09.2021    
BIELA PÝChA| Klubovňa LKS v NKP Čierny orol  
|Po-Pi: 8:00-15:00  0,50€   0,20€| Výstava svadobných 
šiat a svadobných doplnkov z obdobia bývalého 
Československa z rokov 1930 - 1990 zo zbierky Jany 
Mládek Rajniakovej.  

 01.09.2021 | 30.09.2021     
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP ShOP Liptovský Mikuláš 
| Výstava obrazov v Stop Shope 

 06.09.2021 – 31.12.2021      
30 ROKOV MOSTOV GEShARIM| Synagóga  
|Otvorené na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa  |  
Výstava fotografi í z tridsaťročnej histórie konania 
Mostov Gesharim. 

 14.09.2021 | 08.01.2022     
VEŽE DO NEBA |Galéria Kolomana Sokola  | Ut-So: 
10:00 - 17:00  2,50€   1,25€ | Interaktívna výstava pre 
deti, kde sa dozvedia zaujímavosti o vysokých stavbách.

 29.09.2021 | 27.11.2021    
PEAKS, PICS AND OThER INCONSISTENCIES | 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa| Ut-So: 10:00 - 
17:00  2,50€   1,25€ | Medzinárodná výstava zameraná 
na kultúrne vnímanie hôr a ich zastúpenie v umení.

 27.8. – 12.11.2021   
SÚKROMNÉ PRIESTORY | Rumanský Art Centre| 
Ut-Pi: 13:00-17:00  3€/1€ | Pozývame Vás na výstavu 
Súkromné priestory
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