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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Augustové horúčavy na námestí nám pomáhala prežiť vodná hmla.

Niektoré augustové dni priniesli vysoké teploty, ktoré v porovnaní so 40-ročnými historickými údajmi považujú meteorológovia za anomáliu počasia. Na Námestí mieru preto 
predstavitelia mesta ešte cez prázdniny nechali nainštalovať zariadenie, ktoré príjemne schladí. Každý horúci letný deň je pri parku pred obchodným centrom v prevádzke 
niekoľkometrový úsek s rozprašovačmi na princípe vodnej hmly, ktorá osvieži vzduch a navodí príjemnú atmosféru. V prípade horúčav bude mesto vodnú hmlu spúšťať aj v 
priebehu septembra či očakávaného babieho leta.
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Zastávky na Garbiarskej ulici v centre 
mesta vás svojím novým dizajnom zaujmú 
už z diaľky. Vďaka novému polepeniu sa 
počas čakania na svoj autobusový spoj pre-
miestníte do súdnej siene Liptovskej stolice 
či do židovskej synagógy. Aj takto Mikulá-
šania upozorňujú na zaujímavé miesta v 
centre mesta. Na obidvoch zastávkach náj-
dete QR kódy, keď ich nasnímate mobilným 
telefónom, skrátite si čakanie na autobus 
počúvaním zaujímavých audio nahrávok. 

Pre pekné fotografie
Sadnúť si do súdnej siene Liptovskej sto-

lice, kde súdili legendárneho Juraja Jánoší-
ka či do synagógy, už nie je vďaka novým 

Zastávky v centre ohúria, nezabudnite nastúpiť do autobusu
zastávkam žiadny problém. „Dve zastáv-
ky v centre Liptovského Mikuláša získali 
nové a veľmi atraktívne polepenie. Chceli 
sme aj takto spríjemniť ľuďom čakanie na 
jednotlivé spoje a zároveň ich inšpirovať k 
spoznávaniu mesta. Možno sa stanú aj láka-
vými fotopointmi a turisti či domáci prídu 
do centra práve kvôli pekným fotografiám,“ 
povedal Ján Blcháč, primátor Liptovské-
ho Mikuláša a predseda predstavenstva 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Region Liptov, ktorá realizovala projekt v 
spolupráci s mestom a jeho organizáciami. 

Prehliadka cez QR kódy
Nový vzhľad zastávok je súčasťou projek-

tu Historický kompas, vďaka nemu sa turisti 
stávajú sami sebe sprievodcami. Projekt je v 
podstate atraktívnou historickou prechádz-
kou cez mesto Liptovský Mikuláš. Viac ako 
tri desiatky budov, ktoré sú výnimočné z 
hľadiska histórie, architektúry či kultúry, 
dostali informačné tabuľky s krátkym po-
pisom a QR kódom. Po nasnímaní kódu 
mobilným telefónom s aplikáciou získajú 
záujemcovia podrobnejšie informácie o 
budove, pri ktorej sa práve nachádzajú, v 
slovenskom alebo anglickom jazyku. Ná-
sledne si môžu vypočuť autentické audio 
nahrávky, ktoré sa na vybrané miesta a 
udalosti viažu.

-red-

Dva mesiace oddychovali, v septembri 
opäť prejdú bránami škôl. Do lavíc zák-
ladných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Liptovský Mikuláš zasadne v novom 
školskom roku viac ako 2500 žiakov, v po-
rovnaní s predchádzajúcim rokom sa ten-
to počet mierne zvýšil. Prváčikov by však 
malo byť o 47 menej. Na zápis do prvého 
ročníka prišlo pred prázdninami 263 detí, 
koľkí z nich sa reálne stanú prvákmi bude-
me vedieť až v polovici septembra, keď už 
rodičia nebudú môcť požiadať o odklad pl-
nenia povinnej školskej dochádzky svojho 
dieťaťa.

Chcú rozhýbať deti
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lip-

tovský Mikuláš je v súčasnosti šesť základ-
ných škôl, viaceré z nich chcú zmeniť sedavý 
spôsob života, ktorý sa medzi žiakmi rozšíril 
počas niekoľkomesačného vynúteného 
online vyučovania. Novinkou je otvorenie 
športovej triedy so zameraním na plávanie 
v Základnej škole Janka Kráľa na Podbrezi-
nách. V Základnej škole s materskou školou 
Okoličianska sú gymnastické a futbalové 
triedy. V Základnej škole M. R. Martákovej 
sú zase hokejové triedy. V novom školskom 
roku tiež radnica pripravuje projekty so za-
meraním na environmentálnu výchovu.

Online hodiny skončili, školáci by sa mali tento rok učiť len prezenčne
Letnej škole povedali áno
Počas letných prázdnin zorganizovala 

Základná škola Miloša Janošku a Základ-
ná škola s Materskou školou Okoličianska 
Letnú školu 2022. Cieľom celoslovenské-
ho projektu bolo vyrovnanie rozdielov vo 
vedomostiach, zručnostiach a spôsobilos-
tiach žiakov. Žiaci v ZŠ Miloša Janošku sa 
zamerali na ochranu životného prostredia, 
ríšu rastlín a hmyzu, finančnú gramot-
nosť, angličtinu či riešenie logických úloh. 
Navštívili múzeá, vyšli na Háj Nicovô, na 
vrch Hrádok pri Stošiciach a videli aj hrad 
Likava. Deti zo ZŠ Okoličianska spoznali 
modrotlač, voskovú rezervu, modelovanie 
a vyrábali razítka. Pozreli si Národopisné 
múzeum v Liptovskom Hrádku, kde sa im 
najviac páčila expozícia ovčiarstva. Na ha-
sičskej stanici sa dozvedeli viac o práci hasi-
čov a vydali sa za krásami Liptovského Jána.

CVČ nikoho neodmietne
Záujmové krúžky v mikulášskom Centre 

voľného času (CVČ) bude od septembra 
navštevovať približne tisíc detí. CVČ im 
v novom školskom roku ponúka takmer 
pol stovku rôznorodých krúžkov, školáci si 
môžu vybrať z krúžkov športových, jazy-
kových, modelárskych, tanečných, príro-

dovedných aj spoločenských. Najviac detí 
je prihlásených na atletiku, plávanie a an-
glický jazyk pre materské školy. „Do nášho 
centra sa môžu záujemcovia prihlasovať 
po celý rok, nikoho neodmietneme, jediné 
kapacitné obmedzenie má z dôvodu bez-
pečnosti krúžok plávania,“ vysvetlil riaditeľ 
Roman Králik. Skvelé podmienky na rozvoj 
majú v novom školskom roku atléti, kto-
rí môžu trénovať na čerstvo postavenom 
atletickom štadióne. Od Slovenského atle-
tického zväzu navyše dostali šesť desiatok 
certifikovaných bežeckých prekážok a exte-
riérové doskočisko na skok do výšky v cel-
kovej hodnote približne 15.000 eur.

ZUŠ-ka ponúka štyri odbory
V novom školskom roku 2022/23 nastúpi 

do Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána 
Levoslava Bellu 800 žiakov do štyroch od-
borov - hudobného, výtvarného, tanečné-
ho a literárno-dramatického, vymenovala 
riaditeľka Eva Hollá. Vyučovanie na ZUŠ sa 
začína 5. septembra, rovnako ako na zák-
ladných školách. „Ak by deti mali záujem 
prihlásiť sa ešte do našej umeleckej školy, 
treba vypísať prihlášku na našej stránke. 
Individuálne budeme informovať každého 
uchádzača o štúdiu na našej škole,“ dodala.

-red-

Na jednom z najviac využívaných mest-
ských parkovísk v centre zaviedla radnica 
inteligentné parkovanie. Pri Katolíckom 
dome pribudol monitoring parkovacích 
miest, ktorý uľahčí život vodičom zachádza-
júcim na parkovisko s otázkou, či po ňom 
budú krúžiť, alebo sa na nich usmeje šťastie 
v podobe voľného miesta.

Ušetrený čas aj nervy
Obsadenosť parkoviska pri Katolíckom 

dome bude monitorovať kamerový sys-
tém, ktorý prenesie informáciu o voľnom 
počte miest na informačnú tabuľu. Tú uvi-

Miesto na parkovanie nájdete ľahšie
dia šoféri z cesty I/18 ešte pred vjazdom 
na toto parkovisko. „V prípade, že bude 
tabuľa ukazovať plný stav, vodič nestráca 
čas odbočením a krúžením, ale automa-
ticky pokračuje ďalej. Ocení to každý, kto 
sa ponáhľa a nemá priestor na tipovanie, 
či na danom parkovisku odstaví, takže táto 
drobnosť v podobe jednej tabule s čísli-
cami ušetrí čas a väčšine z nás aj nervy,“ 
priblížil primátor Ján Blcháč a prezradil, že 
toto smart riešenie zavádza mesto ako pi-
lotný projekt, následne chce radnica takto 
vyriešiť aj ostatné mestské platené parko-
viská v centre. Financovanie smart riešenia 

parkovania pri Katolíckom dome zabezpe-
čil primátor prostredníctvom Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Region Lip-
tov, kde je predsedom predstavenstva.

Info v aplikácii
Aktuálnu obsadenosť parkoviska sa do-

zviete aj z mobilnej aplikácie ParkDots, 
ktorú má mesto už niekoľko rokov. Môžete 
cez ňu platiť parkovné a ponúka tiež navi-
gáciu na státia aj na miesta vyhradené pre 
ZŤP na mestských parkoviskách. 

-red-

SPRAVODAJSTVO

Ploštín ovládla pohoda
Súboj silákov o Pohár Slovanov predstavil na tohtoročnej Mikulášskej pohode v Ploštíne disciplíny, pri ktorých si bežný smrteľník nevie 
vysvetliť fungovanie zákonov zemskej príťažlivosti. Borci na chrbte nosili tristokilové jarmo, ťahali päťtonový traktor, prehadzovali 150 
kilovú guľu, a to všetko obmedzení časovými limitmi a podporovaní uznanlivými reakciami divákov. Z pohody sa tešili aj deti, ktoré sa 
vyšantili v hasičskej pene. Hosťom podujatia bol legendárny mikulášsky bodybuilder Boris Palovič s viac ako stovkou cenných kovov, 
večer robil náladu Ander z Košíc a skupina Konyare. Hodnotíme na jednotku.                    -red-
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Liptovský Mikuláš sa stal prvým mestom 
v krajine, s ktorým predstavitelia Sloven-
ského olympijského a športového výboru 
podpísali Memorandum o spolupráci. Stalo 
sa to pod taktovkou primátora Jána Blchá-
ča a prezidenta výboru Antona Siekela po-
čas slávnostného hokejového galavečera. 
„Slovenský olympijský a športový výbor sa 
dlhodobo snaží podieľať na budovaní pod-
mienok pre všestranný rozvoj a podporu 
športových činností. Nezabúdame ani na re-
kreačné športové aktivity a kladieme dôraz 
na ich význam z pohľadu zdravia verejnosti. 
Snažíme sa motivovať k tomu aj samosprávy, 
ktoré sú významným podporovateľom špor-
tu na Slovensku. V meste Liptovský Mikuláš, 
ktoré vychovalo už mnohých úspešných 
športovcov a olympijských medailistov, sme 
našli partnera, s ktorým chceme spolupraco-
vať pri plnení našich úloh. Spoločne môže-
me ešte výraznejšie pomôcť športu v regió-
ne celého Liptova,“ dodal Anton Siekel.

Najlepší partner
Signatári Memoranda deklarujú, že im zá-

Sme jediné mesto, ktoré podpísalo memorandum s olympijským výborom
leží na rozvoji slovenského športu a sloven-
ského olympijského a športového hnutia. 
Za najvýznamnejší prínos športu pre spo-
ločnosť považujú jeho pozitívne výchovné, 
vzdelávacie, sociálne a motivačné pôsobe-
nie na deti, mládež, dospelých a zdravotne 
znevýhodnených občanov. Zároveň poci-
ťujú zodpovednosť za vytváranie a kulti-
váciu spoločného športového prostredia, 
rozvíjanie športových možností, podieľanie 
sa na rozvoji telesnej výchovy a športu, na 
zefektívňovaní prípravy a uplatnení telový-
chovných odborníkov či na zvyšovaní poč-
tu športujúcej mládeže. „Veľmi si ceníme, že 
Slovenský olympijský a športový výbor sa 
rozhodol spečatiť spoluprácu s Liptovským 
Mikulášom, ako prvým mestom na Sloven-
sku, keďže doposiaľ sa memorandá podpi-
sovali len so samosprávnymi krajmi. Mesto 
má všetky predpoklady, aby mohlo napĺňať 
ciele memoranda,“ poznamenal Ján Blcháč. 

Skvelé podmienky pre športovcov
Mikulášska samospráva je známa širokou 

podporou či už individuálnych alebo kolek-

tívnych športov. V meste na športovom poli 
vďaka tomu pôsobí vyše 150 klubov a zdru-
žení. Tie formujú a vedú k športu tisícky ľudí 
od detí až po seniorov. Mesto Liptovský Mi-
kuláš vytvára kvalitné podmienky pre šport 
neustálym budovaním a udržiavaním špor-
tovísk. Ročne vynakladá viac ako 1,5 milió-
na eur na prevádzku športovej infraštruk-
túry a podporu klubov, čo je približne päť 
percent rozpočtu. V meste navyše pôsobí 
Olympijský klub Liptova, ktorý je jeden z 
najaktívnejších svojho druhu na Slovensku. 

Mesto olympijských víťazov
Liptovský Mikuláš dal Slovensku v ére 

jeho samostatnosti prvého olympijské-
ho víťaza Michala Martikána, ktorý uspel 
v roku 1996 v Atlante. Vtedajší Slovenský 
olympijský výbor udelil samospráve titul 
Mesto olympijských víťazov, ktorého od-
kaz dodnes napĺňa a používa. Aj ostatná 
slovenská olympijská víťazka Petra Vlhová 
totiž pochádza z Liptovského Mikuláša. 
Mesto ich a Elenu Kaliskú v minulosti oce-
nilo čestným občianstvom.                      -red-

Už deväť desaťročí nechávajú chlapci 
s hokejkami v ruke ryhu na mikulášskom 
ľade, úctyhodné 90. výročie organizova-
ného hokeja v našom meste sme oslávili 
špeciálnym galavečerom. Bol plný spomie-
nok a hokejovej zábavy, do gala ho odelo 
slávnostné odovzdávanie ocenení. „Mikuláš 
takmer celé storočie vychováva kvalitných 
hokejistov, činovníkov, trénerov či zdravot-
níkov pre domácu pôdu a tiež pre Európu 
či zámorie. Pri okrúhlom výročí je na mies-
te sa poďakovať všetkým, ktorí sa o rozvoj 
tohto športu pričinili. Ich prítomnosť medzi 
nami ma napĺňa hrdosťou a dodáva mi silu, 
aby sme hokej v Mikuláši udržali na čo naj-
vyššej úrovni aj naďalej,“ povedal na osla-
vách primátor Ján Blcháč.

V spojení s ľadom
Počas Galavečera sa na pódiu vystriedali 

desiatky ľudí spojené s hokejom, ktorých 
sme si patrične uctili, piati z nich si prevzali 
významné ocenenia. Cena mesta putovala 
do rúk Vlastimila Škanderu a Mareka Ura-
ma. Cenu primátora mesta Liptovský Miku-
láš si prevzali Dušan Halaj a Ján Laco. Pri-
mátor tiež udelil Verejné uznanie za zásluhy 
Jergušovi Bačovi za vynikajúce dosiahnuté 
výsledky v ľadovom hokeji a za vzornú 
reprezentáciu mesta a Slovenska na maj-
strovstvách sveta a na olympijských hrách. 
Na veľkolepé oslavy mikulášskeho hokeja 
pricestoval aj Jozef Stümpel, jeden zo zlatej 
generácie slovenského hokeja, dres MHK32 
si obliekal v sezóne 2016/2017. „Toto bola 
vždy liaheň mladých talentov, verím, že v 
tom budú pokračovať. Práca s mládežou je 
základ. Tiež klubu prajem veľa úspechov v 
seniorskom hokeji.“

Aktívny veterán aj zberateľ
Mikulášania ho poznajú ako hokejového 

veterána, zakladajúceho člena Old Boys 
Liptovský Mikuláš či zberateľa hokejových 
artefaktov. Obľúbený Marián „Mako“ Széke-
ly dostal pozvánku na radnicu, primátora 
zaujal dlhoročným aktívnym pôsobením v 
liptovskomikulášskom ľadovom hokeji. Za 
aktívny prístup a za uchovávanie hokejo-
vých tradícií v našom meste mu udelil Ve-
rejné uznanie za zásluhy. Székelyho unikát-
nu rozsiahlu zbierku hokejových artefaktov 
aktuálne nájdete vo výstavnej sieni mest-
ského Múzea Janka Kráľa, kde je ako pocta 
90-ročnej histórii organizovaného hokeja v 
Liptovskom Mikuláši nainštalovaná výsta-
va. V týchto dňoch neúnavne pracuje na 
rozsiahlej publikácii o histórii mikulášskeho 
hokeja, vydať ju plánuje na konci aktuálnej 
hokejovej sezóny. Podklady ku knihe zbiera 
už desať rokov, spracúva ich aj päť hodín 
denne.

Oslávili sme všetkých, ktorí čas vnímali cez hokejové sezóny

Úspešné ženy 
Na Slovensku tabu, vo svete už viac-menej 

štandard. Ženský hokej si už roky dobýja svo-
je postavenie na športovom poli, v Mikuláši 
datujeme prvé snahy do roku 1991. O rok ne-
skôr už ženské hokejové družstvo HK 32 odo-
hralo na domácom ľade svoj prvý priateľský 
zápas. O niekoľko dní sa na zjazde Sloven-
ského hokeja žien stala ženská sekcia SZĽH 
skutočnosťou. Jednými z najúspešnejších 
mikulášskych hokejistiek sú Janka Čulíková 

a Janka Budajová, jedna bývala útočníčka, 
druhá brankárka. V roku 2010 ich zaradili do 
Slovenskej reprezentácie a spoločne sa zú-
častnili aj na Zimných olympijských hrách vo 
Vancouveri. Viacerými úspechmi sa môže po-
chváliť aj niekdajšia reprezentačná brankárka 
Romana Kiapešová, ktorá hrala vo viacerých 
zahraničných kluboch a tiež absolvovala 
majstrovstvá sveta. Šéf radnice si plánuje 
špeciálne uctiť a oceniť aj ženské hokejistky. 
                                            -red-

Najbližších sedem mesiacov môžu Miku-
lášania znovu korčuľovať bez platenia. Ve-

Od septembra si opäť zakorčuľujeme zadarmo

Marián Székely na výstave v Múzeu Janka Kráľa.

Mikulášske hokejistky v sezóne 1996/1997.

SPRAVODAJSTVO

denie mesta pre nich vybavilo štyri hodiny 
mesačne v Titan aréne aj na ďalšiu sezónu. 

Potrebné je len na webe sledovať rozpis 
ľadu, pretože dni a časy vyhradené na verej-
né korčuľovanie sa v jednotlivých týždňoch 
menia, nie sú stále. V Titan aréne totiž pre-
biehajú zápasy hokejových tímov a tréningy 
krasokorčuliarov, ktoré sú každý víkend v 
inom čase.

V minulosti si Mikulášania mohli za sym-
bolickú sumu zakorčuľovať na mobilnej 
ľadovej ploche na Podbrezinách. V posled-
ných rokoch však boli zimy teplejšie a počet 
dní, kedy túto možnosť využili sa zužoval. 
Preto radniční zabezpečili verejné korčuľo-
vanie na zimnom štadióne, ktorý nie je zá-
vislý od počasia, a preto je na tento účel k 
dispozícii až do konca marca. 

Presný čas a termín záujemcovia nájdu v 
rozpise ľadu, ktorý je zverejnený na stránke 
www.jlarena.com/rozpis-ladov a je pravidel-
ne aktualizovaný. Na stránke sa nachádzajú 
rozpisy pre obidva zimné štadióny, treba si 
preto otvoriť časť „Rozpis ľadu TITAN Aréna“. 
Bezplatné korčuľovanie býva označené ako 
„Verejnosť LM“.                           
     -red-
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Peletón zložený z presne 150 cykloturis-
tov zo všetkých kútov Slovenska, Poľska aj 
Česka absolvoval v prvú augustovú sobotu 
182 kilometrov dlhú trasu 21. ročníka cyklo-
turistického maratónu Po stopách Martina 
Rázusa. Podľa organizátorov sa počet štar-
tujúcich z roka na rok zvyšuje, tohtoročná 
rekordná účasť opäť príjemne prekvapila. 
„V posledných rokoch sa už dá peletón poč-
tom jazdcom pomaly prirovnávať k veľkým 
svetovo známym podujatiam, napríklad 
k Tour de France, kde jazdí približne 180 
cyklistov. Príprava tak veľkého podujatia 
je časovo veľmi náročná, pripravujeme ho 
niekoľko mesiacov,“ priblížil hlavný orga-
nizátor a predseda Spolku Martina Rázusa 
Jaroslav Hric.

Mali sme tu „Tour de France“
Tradičná trasa
Cyklisti vyštartovali spred Rodného 

domu súrodencov Rázusovcov vo Vrbici v 
ústrety prvej horskej prémii na Čertovici. 
Odtiaľ pokračovali do Brezna, kde položili 
vence k majestátnej soche mikulášskeho 
rodáka, kňaza, spisovateľa a politika Mar-
tina Rázusa. V Banskej Bystrici sa s kyticou 
pristavili pri jeho hrobe a cez Donovaly 
pokračovali späť do Liptovského Mikuláša. 
Celkovým víťazom sa po sčítaní výsledkov 
zo všetkých etáp stal Igor Cibula, ktorý na 
cyklomaratóne nie je žiadnym nováčikom.

Výsledky merali elektronicky
Novinkou aktuálneho ročníka bol pre-

chod na elektronické meranie času. „Počas 
maratónu sú medzi jednotlivými súťažia-

cimi často stotinové rozdiely. Zvyšujúce sa 
očakávania účastníkov na čo najpresnejšie 
výsledky a ich zlepšujúce sa výkony nás 
motivovali ku skvalitneniu postupu mera-
nia. Od ročníka k ročníku sa zdokonaľujeme 
a vychytávame muchy, aby sme sa zaradili 
medzi organizačne najlepšie zabezpečené 
športové podujatia,“ ozrejmil svoju víziu 
Hric.

Dve tisícky účastníkov
Cykloturistický maratón Po stopách Mar-

tina Rázusa je jednou z nosných aktivít 
Spolku Martina Rázusa. Počas doterajších 
21. ročníkov sa na ňom zúčastnilo približne 
dvetisíc cyklistov zo všetkých kútov Sloven-
ska, Poľska, Čiech, ale aj z Kanady či z Ázie.

-red-

Bodice sú síce jedna z najmenších mest-
ských častí Liptovského Mikuláša, ale ich 
komunita patrí medzi najsúdržnejšie. 
Priateľstvá Bodičania utužovali v polovici 
augusta na slávnostnom stretnutí plnom 
dobrej nálady, pohostinnosti a prajnos-
ti. Pri príležitosti osláv a životných jubileí 
ocenil primátor Ján Blcháč Martu Jančušo-
vú a Štefana Ganoczyho, obidvaja aktívne 
pôsobia v meste a pričinili sa o všestranný 
rozvoj nielen Bodíc, ale aj Demänovej.

Zveľadili Bodice i Demänovú
Pamätnú plaketu získala Marta Jančušo-

vá za aktívnu poslaneckú činnosť. V súčas-
nosti bojuje za zachovanie základnej školy 

Bodičania žijú spolu, nielen vedľa seba
v Demänovej, ktorá je podľa nej základom 
spájania a života všetkých generácií. „Celý 
život som sa aktívne zapájala do miestnej 
komunity, či už ako matka dvoch detí, 
správkyňa obytného domu, prednášateľ-
ka na občianskych podujatiach alebo ako 
dcéra rodičov, ktorí potrebovali láskavú 
opateru. Ako podnikateľka sama viem, aká 
dôležitá je vytrvalá práca, podpora ľudí a 
odvaha neustále presadzovať potreby na-
šej miestnej komunity,“ vyjadrila sa Janču-
šová, ktorá má viac ako 30 rokov kumulo-
vaných skúseností v oblasti manažmentu, 
komunitnej práce, riadenia ľudí, poisťo-
vania, účtovníctva a v posledných rokoch 
podnikania v liptovskom regióne.

Štefan Ganoczy si na Dni Bodíc prevzal 
Verejné uznanie za zásluhy. V mestskom 
zastupiteľstve v minulosti pôsobil ako 
poslanec za mestskú časť Demänová a Bo-
dicie, snažil sa byť tmelom medzi občanmi 
a primátorom, jeho tímom a mestským 
úradom. Miestni ho poznajú najmä ako dl-
horočného organizátora obľúbenej špor-
tovej akcie Beh oslobodenia Bodíc, kde 
už štvrťstoročie robí zároveň pretekárom 
predvoj. I keď koronavírus organizáciu 
posledných ročníkov prekazil, Bodice by 
bez svojho behu už ani neboli Bodicami, 
Štefan Ganoczy preto prisľúbil organizáciu 
jubilejného 40. ročníka v budúcom roku.

-red-

Na Háji ste mohli stretnúť reštaurátorov
Liatinové vence, ktoré lemujú hlavné schodisko k pylónu na vojnovom cintoríne Háj Nicovô, nechalo mesto po desiatkach rokov exis-

tencie obnoviť. Prešli hĺbkovým odstránením korózie, zakonzervovaním, povrchovou aj farebnou úpravou. Na ich zlom stave sa podpísala 
60 ročná existencia a klimatické podmienky.  Všetkých 16 vencov už v minulosti bolo farebne upravovaných. Keďže korózia vychádzala aj 
na povrch tohto náteru, reštaurátorské práce boli nevyhnutné. Trvali niekoľko týždňov, radnica získala väčšinu peňazí na túto rekonštruk-
ciu z externých zdrojov. 

-red-

V celoslovenskej kampani Do práce na 
bicykli Mikulášania opäť získali medailovú 
pozíciu. Vďaka rekordnej účasti tímov sme si 
vyjazdili bronz. Na piedestáli stojí Liptovská 
nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Sto-
dolu, za ktorú súťažilo 14 tímov zložených zo 
49 účastníkov. Dovedna najazdili 1172 jázd a 
takmer 6500 kilometrov.

Medzi jednotlivcami si podľa počtu jázd 
vyslúžili prvenstvo Ivana Chebeň Cibáková a 
Ján Mierka, druhý menovaný najazdil aj naj-
vyšší počet kilometrov – vyše 2500. Najlepšie 
tímy nesú názvy ako La PiCHLa, Health team, 
BMV Fiving, Movistar.sk a OPP L. Mikuláš. 

Do ôsmeho ročníka kampane Do práce na 
bicykli sa zapojilo 105 samospráv a celkom 
13.551 účastníkov. Z Liptovského Mikuláša 
bojovalo o popredné priečky v rebríčku 117 
tímov a viac ako 400 cyklistov, ktorí najazdili 
bezmála 70 tisíc kilometrov.

-red-

Do práce na bicykli sme 
si vyjazdili bronz

SPRAVODAJSTVO

Pamätné plakety Richardovi Rumanské-
mu a Samuelovi Krajčímu vložil do rúk pria-
mo na pôde mestského úradu primátor Ján 
Blcháč, za Alexandra Slafkovského ocene-
nie prevzal tréner Stanislav Gejdoš.

Samuel Krajčí získal na Majstrovstvách 
Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov v 
kategórii C1 - juniori zlatú medailu. 

Vodáci si za svoje úspechy odniesli z radnice 
uznanie

Richard Rumanský získal na Majstrov-
stvách Európy juniorov a pretekárov do 23 
rokov v kategórii C1 - juniori bronzovú me-
dailu. 

Alexander Slafkovský získal na Maj-
strovstvách sveta vo vodnom slalome v ka-
tegórii C1 - muži striebornú medailu.

-red-
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Komunálne voľby, ktoré sa budú konať 
29. októbra, sú prvý raz spojené s voľbami 
do vyšších územných celkov (VÚC). Voli-
či tak nebudú musieť chodiť k volebným 
urnám dvakrát. Voliť si budeme primátora 
a mestských poslancov, predsedu samo-
správneho kraja a krajských poslancov, 
všetkých na štyri roky. Spojené krajské a 
komunálne voľby sú novinkou, schválila ich 
ešte predchádzajúca vláda, aby sme nemu-
seli voliť tak často. Volíme totiž národný aj 
Európsky parlament, prezidenta či prezi-
dentku, osobitne sme doteraz volili aj lokál-
nu politickú reprezentáciu.

Mestských poslancov bude 25
Obyvatelia Liptovského Mikuláša budú 

v nachádzajúcich spojených voľbách voliť 
do mestského zastupiteľstva 25 zástupcov 
- poslancov v ôsmich volebných obvodoch. 
Mená kandidátov na poslancov a primáto-
rov sa dozvieme až po zaregistrovaní ich 
kandidátnych listín, v čase uzávierky me-
sačníka Mikuláš ešte neboli známe. Tieto 
sú kandidáti povinní odovzdať v zmysle 
platných právnych predpisov zapisovateľ-
ke mestskej volebnej komisie Miroslave 
Javornickej v termíne do 30.8.2022. Zo-
znamy zaregistrovaných kandidátov budú 
zverejnené na úradnej tabuli mesta, ako aj 
na webovej stránke mesta www.mikulas.sk. 
Kandidátne listiny na poslancov a predse-
dov Žilinského samosprávneho kraja odo-
vzdávajú kandidáti na Úrade ZŠK.

V hlavnej úlohe biela a modrá
Nepomýľte si obálky
Hlasovanie v jesenných spojených voľ-

bách bude odlíšené farebne. Na hlasovanie 
za primátora a za poslancov mestského za-
stupiteľstva poslúži biela obálka. Hlasovacie 
lístky na voľbu poslancov krajských zastupi-
teľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude 
potrebné vložiť do modrej obálky. Obálky 
následne vhodíme do určenej schránky, 
teda buď bielej, alebo modrej. Ak vložíme 
lístok do nesprávnej obálky alebo obálku do 
nesprávnej schránky, bude hlas neplatný. 

Hlasovanie pod dohľadom komisie
Správny priebeh hlasovania zabezpeču-

je okrsková volebná komisia, stojí nad ňou 
okresná volebná komisia a štátna komisia. 
Komisia sčítava hlasy a vyhotovuje zápisni-
cu o priebehu a výsledku hlasovania vo vo-
lebnom okrsku. Zápisnicu následne doručí 
okresnej volebnej komisii. Tá zisťuje výsled-
ky volieb na základe zápisníc a elektronicky 
ich hneď zašle štátnej komisii, ktorá zápisni-
cu s finálnymi výsledkami všetkých voleb-
ných okrskov odovzdá Národnej rade.

Sčítanie výsledkov bude náročné
Komunálne voľby sú podľa predsedu 

Štatistického úradu SR Alexandra Balleka z 
hľadiska realizácie a spracovania výsledkov 
najnáročnejšie spomedzi všetkých druhov 
volieb. Teraz sa súčasne budú voliť predse-
dovia a poslanecké zbory v samosprávnych 
krajoch. Bude to náročné, pretože pôjde o 

sumarizáciu výsledkov pre dve odlišné vo-
lebné štruktúry.

Rýchlejšie priebežné výsledky 
K poskytnutiu rýchlych a prehľadných 

priebežných a definitívnych výsledkov má 
prispieť integrovaný volebný systém, ktorý 
pred každými voľbami prechádza vylepše-
niami a revíziami. Novelizovaný volebný 
zákon zaviedol povinne elektronické spra-
covanie a zasielanie volebných zápisníc, 
odpadne teda čakanie na fyzické prebera-
nie dokumentov. „Elektronizácia podľa na-
šich skúseností skráti celkový čas spracova-
nia, zníži i výskyt chýb pri vypĺňaní zápisníc. 
Na druhej strane zmena zvýši už aj tak nes-
mierne vysoké nároky na presnosť priebež-
ných výsledkov,“ skonštatoval Ballek.

Prečo ísť voliť 
Mestá a kraje narábajú s veľkou časťou 

peňazí, ktoré obyvatelia odovzdávajú štátu 
v daniach. Primátor a mestskí poslanci roz-
hodujú o základnej správe mesta aj o mno-
hých povinnostiach jeho obyvateľov (dane, 
poplatky). Určujú, koľko peňazí pôjde na 
rekonštrukciu miestnych ciest, moderni-
záciu základných a materských škôl či na 
investičné akcie. Vedenie krajov má priamy 
vplyv na kvalitu a riadenie stredných škôl, 
zdravotníckych zariadení, napríklad Liptov-
skej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana 
Stodolu a verejnej infraštruktúry alebo ciest 
2. a 3. triedy.                      -red-

V ôsmich volebných obvodoch si obyvatelia zvolia 25 poslancov

VO č. l Staré Mesto 6048 obyvateľov 4 poslanci

VO č. lI Vrbica – Nábrežie 7452 obyvateľov 7 poslancov

VO č. lII Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan 7689 obyvateľov 7 poslancov

VO č. lV Okoličné, Stošice 1316 obyvateľov 1 poslanec

VO č. V Iľanovo, Ploštín 1048 obyvateľov 1 poslanec

VO č. VI Demänová, Bodice 1299 obyvateľov 1 poslanec

VO č. VII Palúdzka, Andice, Benice 3809 obyvateľov 3 poslanci

VO č. VIII Liptovská Ondrašová, Ráztoky 1642 obyvateľov 1 poslanec

Do Liptovského Mikuláša pricestujú v 
prvej polovici septembra ochotníci z celého 
Slovenska, aby v kultúrnom dome v mest-
skej časti Palúdzka predviedli svoj talent a 
aktuálnu tvorbu.  Šiesty ročník Divadelného 
festivalu Ivana Stodolu ponúkne v piatok 9. 
a v sobotu 10. septembra dvojdňový mara-
tón inscenácií v podaní siedmich ochotníc-
kych súborov. Svojou jedinečnou a pestrou 
paletou predstavení prinesie nezabudnu-
teľný umelecký zážitok. Absolútnym víťa-
zom predchádzajúceho ročníka festivalu 
sa stal ochotnícky divadelný súbor Šapo z 
Ploštína.

Tešia sa na priateľské stretnutie
V našom meste, ktoré je považované za 

mekku slovenského ochotníckeho divadla, 
sa predstavia súbory z Rimavskej Soboty 
alebo Tisovca. Diváci uvidia aj niekoľko sú-
borov z Liptova, napríklad z Hýb a z Ľubele. 

Dva dni nabité kvalitným ochotníckym divadlom
„Dlhodobo sa snažíme spropagovať prácu 
neprofesionálnych divadelníkov, z ktorých 
väčšina pôsobí pod hlavičkou nášho Diva-
delného odboru Matice slovenskej. Záro-
veň je to skvelá príležitosť pre súbory, ktoré 
sa môžu stretnúť a vymeniť si svoje skúse-
nosti. Ich inscenácie bude hodnotiť odbor-
ná aj laická porota a návštevníci festivalu. 
Všetkých pozývame, vstupné na podujatie 
je dobrovoľné,“ skonštatoval Marek Nemec, 
podpredseda Matice slovenskej a hlavný 
organizátor podujatia. 

Vymenia si cenné rady
Amatérski divadelníci odchádzajú z fes-

tivalu každý rok obohatení o rady skúse-
nejších. O každej inscenácii sa tvorcovia a 
herci môžu porozprávať s porotcami, vďaka 
čomu zistia profesionálny názor na svoje in-
scenácie a získajú inšpiráciu na zdokonale-
nie svojich predstavení. Poslaním festivalu 

je aj nájsť nové divadelné talenty, rozvíjať 
a posúvať umelecké kvality talentov už ob-
javených, zachovávať tradície amatérskeho 
divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú 
umeleckú atmosféru.

Pocta skvelému dramatikovi
Počas predchádzajúcich piatich roční-

kov sa v palúčanskom kultúrnom dome 
premleli takmer štyri tisícky návštevníkov. 
Festival nesie meno známeho liptovsko-
mikulášskeho rodáka Ivana Stodolu - po-
predného dramatika, spisovateľa a lekára. 
„Pomenovaním podujatia podľa jedného z 
našich najvýznamnejších dramatikov chce-
me vzdať hold osobnosti Ivana Stodolu, 
ako aj množstvu jeho úspešných divadel-
ných hier, ktoré sa často uvádzali aj na scé-
nach v zahraničí,“ uzavrel Nemec.

-red-

Adam Krakovský
Výborná akcia klobúk dole organizátorom a barom, ktoré do toho išli. Zabavili sa mladí, 
starší, deti.

 6

Monika Székelyová Čeryova
Výborná akcia, škoda že len 1x do roka.

10

Mima Bobuľová
Perfektne bolo 
Ako ísť domov o 4. ráno s nadšením z konečne vydarenej akcie v LM       
Ďakujeme. Tak raz do mesiaca poprosíme opakovať. Ideálne vždy po výplatách     

       8

Kristína Kika Repová
Street Music Night je každoročne najlepšia akcia v meste, hádam už zas bude bývať 
pravidelne:) 10

Paťuška Kapolková
Bolo to súpiš aj decká sa zabavili veru  

 3

8
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Poľský Nový Targ je najnovším partner-
ským mestom Liptovského Mikuláša, vďa-
ka cezhraničnej spolupráci s Novotarčan-
mi sme z eurofondov získali už viac ako 
800.000 eur. O ďalších možných projektoch 
sa s ich zástupcom primátora Waldemarom 
Wojtaszekom porozprával mikulášsky vice-
primátor Rudolf Urbanovič.

Šport je nositeľom porozumenia
V rámci pracovnej návštevy v Poľsku si 

delegácia z Liptovského Mikuláša pozrela 
výsledky spoločnej spolupráce v Novom 
Targu. Cez projekty financované v rámci 
partnerstva zrekonštruovali na druhej stra-

Spolupráca s Novým Targom nám priniesla už viac ako 800-tisíc eur
ne Tatier budovu Mestského centra kultúry 
a priliehajúce námestie, kde postavili novú 
fontánu. Tiež vybudovali niekoľko úsekov 
cyklotrasy s informačnými tabuľami v poľ-
skom aj slovenskom jazyku.

Mikulášania zo spoločných projektov 
napríklad zmodernizovali skatepark. Naj-
rozsiahlejšou aktivitou v rámci spolupráce 
však boli dve etapy cyklochodníka z Okolič-
ného do Liptovskej Ondrašovej. Výsledkom 
kooperácie je aj osadenie lavičiek a cyk-
lostojanov v pešej zóne mesta. 

Zbližovanie národov
Spolupráca s partnerskými mestami sa 

môže zamerať na široký rozsah činností, od 
ľahkých aktivít, ako sú spoločné podujatia 
spojené s výmenou skúsenosti, až po spra-
covanie spoločnej stratégie trvalo udržateľ-
ného rozvoja napríklad v oblasti školstva, 
zdravotníctva, cestovného ruchu, dopravy, 
životného prostredia, rozvoja ľudských 
zdrojov, sociálnej inklúzii, miestnych slu-
žieb a podobne. Liptovský Mikuláš má v sú-
časnosti na Slovensku v partnerstve Galan-
tu, Michalovce a Terchovú, v Poľsku Žywiec 
a Nový Targ, v Českej republike Opavu, vo 
Fínsku Kemi, v Maďarsku Kiskőrös, v Gréc-
ku Kalamariu, v Srbsku Bačka Palanku a vo 
Francúzsku Annecy.                       -red-

Židovské Atény. Takú prezývku mal v mi-
nulosti Liptovský Mikuláš, kde sa Židia vďa-
ka nábožensky tolerantnému prostrediu a 
ochrannej ruke zemepánov Pongrácovcov 
natrvalo usadili a významne ovplyvnili jeho 
charakter. V meste založili prvé kino, banku 
aj likérku. Na pamiatku veľkej židovskej ko-
munity pribudne v parku na Štúrovej ulici 
informačná tabuľa. Koncom roka zas vyjde 
nová publikácia, ktorá mapuje dejiny Židov 
na Liptove.

Tabuľa na bývalom cintoríne
Početnú komunitu, ktorá zastávala v 

dejinách mesta významnú úlohu, pripo-
mína okrem synagógy prázdne miesto po 
bývalom židovskom cintoríne z roku 1720 
na Štúrovej ulici. Dnes je na tomto mieste 
park, mnohí Mikulášania ani netušia, že si 
cestu skracujú cez bývalý cintorín. Aj preto 
tu mesto na jeseň nainštaluje informačnú 
tabuľu. Na tejto parcele sa kontinuálne po-
chovávalo 246 rokov. Boli tam pochované 
viaceré významné osobnosti, napríklad 
mikulášsky richtár Emanuel Steiner, učiteľ 
židovskej školy Alexander Goldstein či lie-
hovarník Armin Stark a mnohí ďalší. Všetky 
fakty, aj dosiaľ nepublikované, o viac ako 
300-ročnom židovskom cintoríne, sa záu-
jemcovia dozvedia pomocou QR kódu na 
informačnej tabuli, ktorú radnica osadí v 
rámci projektu Historický kompas.

Židovskú komunitu na Liptove zveční pamätná tabuľa aj nová publikácia
Osudy Židov v novej knihe
Dejiny židovskej komunity na Liptove 

zmapuje nová publikácia historika Petra Ví-
teka, knižný titul vyjde koncom tohto roka. 
Kniha Židia na Liptove predstaví osudy Ži-
dov v regióne od ich príchodu v roku 1720 
až do roku 1945. „Samostatné kapitoly sú 
venované zvlášť všetkým trom liptovským 
mestám. V každej sa venujem organizácii 
náboženskej obce, synagóge, cintorínu, 
školám, priemyslu a osobnostiam. Veľkú 
časť venujem aj vojnovému obdobiu. Za 
knihou stoja moje dlhoročné skúsenosti, 
ktoré som nadobudol pri tvorbe rodokme-
ňov. Prichádza doba, keď takýto titul bude 
vnímaný rozporuplne, ale myslím, že lepšia 
doba už nebude. Titul doplnia kópie do-
kumentov, fotografie a moderné ilustrácie 
a ako prvý podá dejiny židovských nábo-
ženských obcí v Liptove v takejto podobe,“ 
predstavil svoju novú publikáciu.

Mosty s Richardom Müllerom
V jedinečnom prostredí mikulášskej sy-

nagógy sa v utorok 6. septembra už 31. 
raz stretnú najväčší slovenskí, poľskí, českí 
a maďarskí umelci. Mosty – Hidak – Ges-
harim – Phurta – Bridges sú jedným z naj-
významnejších kultúrnych podujatí krajín 
Vyšehradskej štvorky. Keď v roku 1991  
vznikali, bola ich hlavnou motiváciou spo-

lupráca medzi kresťanskou a židovskou 
mládežou na záchranu spustošenej miku-
lášskej synagógy a kresťanských pamiatok 
v okolí mesta. Táto spolupráca symboli-
zovala symbiózu týchto náboženstiev na 
Liptove. Spoločným vystúpením umocnia 
tento rok posolstvo porozumenia Richard 
Müller, Lenka Dusilová, Joanna Duda a Os-
kar Török so skupinou. 

Zveľadili chudobné mestečko
Prví židovskí obchodníci prišli do chu-

dobného Liptovského Mikuláša v 18. sto-
ročí na pozvanie grófa Samuela Pongrácza. 
S očakávaním, že v Mikuláši a okolí napo-
môžu rozvoju obchodu, pozval v roku 1720 
do mesta šesť židovských rodín z Moravy. 
Nemýlil sa, Židia priniesli kapitál, ktorý za-
investovali priamo v meste a podporovali 
aj vzdelávanie a kultúru. Začali obchodo-
vať s drevom, kožou, textilom, liehovinami 
a tabakom, zakladali rôzne fabriky, v kto-
rých mohli ľudia nájsť lepšie platenú prácu. 
Uplatnili sa aj ako advokáti, lekári a župní 
úradníci. V 19. storočí tvorili tretinu popu-
lácie mesta. História mikulášskej židovskej 
komunity sa tragicky uzavrela počas druhej 
svetovej vojny. Od marca 1942 bolo z Miku-
láša postupne deportovaných do koncen-
tračných táborov 885 židovských obyvate-
ľov. Prežiť sa podarilo len zlomku z nich.  
                                          -red-

Prví seniori už na ruke nosia signalizačné náramky so senzorom pádu, ktoré sa postarajú 
o ich bezpečie. Majú podobu hodiniek, ktoré umožnia neustále monitorovanie klientov. V 
prípade núdze stačí stlačiť SOS tlačidlo a dôchodcovia si ním ihneď privolajú pomoc. So 
zariadením sa zvýši ochrana najmä tých, ktorí žijú v domácnosti sami. Pri pozitívnej spätnej 
väzbe plánuje vedenie mesta službu rozšíriť, aby pokrylo záujem seniorov v Mikuláši.   -red-

Viac ako päť rokov sa Liptáci na čele s 
otcom myšlienky, primátorom Jánom Bl-
cháčom, snažili získať chránené zemepisné 
označenie pôvodu pre Liptovské droby. Vla-
ni sa ich úsilie naplnilo a Európska komisia 
schválila žiadosť o zápis do registra. Dnes 
už majú v rukách aj dekrét, ktorý registrá-
ciu potvrdzuje. Na agrokomplexe v Nitre 
ho v auguste prevzal predseda občianske-
ho združenia Liptovské droby Štefan Packa. 
Naše droby sú spolu s Hrušovským lepníkom 
jediné dva slovenské výrobky, ktoré Európ-
ska komisia v uplynulých dvoch rokoch zare-
gistrovala ako chránené označenia.

Vlajková loď podujatia
Liptovské droby sú bezpochyby vlajkovou 

loďou zemiakového festivalu Švábkafest, 
ktorý mesto Liptovský Mikuláš organizuje už 
niekoľko rokov. Aj tento raz priláka do centra 
stovky domácich aj zahraničných návštev-
níkov, ktorí vyhľadávajú festival práve kvôli 

Dekrét potvrdil, že Liptovské droby sú 
celosvetový gastronomický unikát

tradičným regionálnym výrobkom vysokej 
kvality. Zemiakárske tradície nám podujatie 
pripomenie už 2. septembra.

Príďte si po publikáciu o droboch
Päťročnú púť za ochrannou známkou 

zhmotnil Packa do 40-stranovej publikácie, 
ktorú budú rozdávať práve na Švábkafeste. 
„Záujemcovia o publikáciu nás nájdu v špe-
ciálnom stánku nášho občianskeho zdru-
ženia, kde im ju darujeme a môžeme sa s 
nimi o našom niekoľkoročnom úsilí a celom 
procese získavania známky aj porozprávať,“ 
pozval na podujatie. V brožúre s názvom 
Putovanie za Liptovskými drobmi z Liptov-
ského Mikuláša do Dubaja je zmapovaná 
aj história stravovania na Liptove a rôzne 
recepty liptovských zemiakových a kapusto-
vých špecialít.

Propagácia neutícha
Členovia občianskeho združenia celé 

leto pracovali na propagácii Liptovských 
drobov. Pravidelne navštevovali zariadenia 
cestovného ruchu v celom regióne a for-
mou workshopu prevádzkam predstavo-
vali rôzne formy podávania tejto liptovskej 
pochúťky. Ich cieľom je, aby reštaurácie 
zaradili droby do svojich jedálnych lístkov.

Prvý recept v ľudovej kuchárke
Zemiaky sa začali pestovať v Liptove v 

polovici 18. storočia. Postupne sa stali jed-
nou z hlavných zložiek výživy obyvateľstva 
a vyslúžili si označenie „druhý chlieb“. Okrem 
halušiek, koláčov a iných jedál sa obľúbe-
nou pochúťkou obyvateľov regiónu stali aj 
droby. Jedli ich zväčša na rôznych oslavách, 
jarmokoch alebo hodoch. Jeden z prvých 
dochovaných receptov na Liptovské droby 
sa uvádza v knihe Slovenská ľudová kuchár-
ka pre každý stôl z roku 1944. Aj v tomto 
recepte hrali hlavnú úlohu postrúhané ze-
miaky, škvarky, cibuľa, soľ a koreniny.  -red-
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

 Šimon ŠABLATÚRA, Mia DROPPOVÁ, 

Ema SIMONIČOVÁ, Šimon GAJDOŠ, Ma-

túš JURKOVIČ, Damián OBRCIAN, Oliver 

GRIGAR, Zoja UHRÍKOVÁ, Martin PIDA, 

Michal GEJDOŠ, Oliver Oldřich PROCIN-

GER, Nataša ŽIŠKOVÁ, Jasmína KRULI-

ŠOVÁ, Emma MACHAJOVÁ, Radoslav 

JURČO, Michaela MEZOVSKÁ, Matteo 

SOGGIA, Tobias BENEC, Natália BLAŽO-

VÁ, Alex FERLEŤÁK, Eliška UHLÍŘOVÁ,  

Alexander SZELEPCSÉNYI. 

Manželstvo uzavreli:

 Roman ŽARNOVIČAN – Monika ČUP-

KOVÁ, Tibor KANDERA – Žofia MAR-

TIŠKOVÁ, Michal JURČO – Lenka GAŠ-

PERANOVÁ, Ivan KUBÁNY – Simona 

ROHÁČOVÁ, Marek ŠVEC – Zuzana KU-

BOVČÍKOVÁ, Bc. Lukáš LÖRINCZ – Iveta 

HURTEČÁKOVÁ, JUDr. Marián JANČUŠ-

KA – Libuša MIKULÁŠOVÁ.

Navždy nás opustili:

 

Ing. Václav DOBEŠ – 92 r., Želmíra ŠU-

NOVÁ – 92 r., Božena KMEŤOVÁ – 85 r., 

Ladislav MOČARNÍK - 55 r., Ján MATO-

NOK – 85 r., Pavol ŠÍPKA – 78 r., Milan 

MAKOVICKÝ – 88 r., Anna CIMROVÁ – 

83 r., Stanislav ŠOTNÍK – 73 r., Ing. Marta 

ŠPANKOVÁ – 66 r., Vladimír KOVÁČ – 80 

r., Josef VENUTA - 90 r., Kornel VRZGU-

LA – 52 r., Stanislav ORAVEC – 84 r., Ján 

ŠTEVLÍK – 79 r., Eva ŠTEINIGEROVÁ – 58 

r., Jozef HOLZER – 74 r.

Občiansky servis 
júL 2022 

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

Prvým šťastím dieťaťa je, že je 
milované.

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

Smrť je len ďalšia cesta, ktorou 
musíme ísť...

2

 PIATOK 02.09.2022 
ŠVÁBKAFEST  Námestie osloboditeľov  Tradičné 
podujatie s bohatým programom, nie len o „Švábke“.

 UTOROK 06.09.2022 
MOSTY GESHARIM 2022  Synagóga v Liptovskom 
Mikuláši  19:30  Koncert pri príležitosti 31. výročia 
Vyšehradskej skupiny.

 PIATOK 09.09.2022 
ATLETICKÉ PRETEKY - VIACBOJ MATERSKÝCH ŠKÔL, 
OPEN BEH NA 1 KM  štadión Centrum voľného času 
Liptovský Mikuláš  9:00-11:00  O� ciálne 
otvorenie atletického štadióna o 10.00 hodine v rámci 
ktorého budú preteky.

 NEDEĽA 11.09.2022 
NA KOHO TO SLOVO PADNE Dom kultúry, veľká sála 

 19:00    20 €  Groteskný príbeh piatich indivíduí 
uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jedného 
revolvera.

 NEDEĽA 11.09.2022
STRONGMAN - EURÓPSKY POHÁR MALADINOVO 

 Maladinovo  14:00   Siláci sa opäť po roku 
predvedú v rezorte MALADINOVO! 

 PIATOK 16.09.2022  
MARIÁN PETRÁŠ  Dom kultúry, klubová scéna  

 18:00    5 €  Koncert a krst CD pesničkára 
Mariána Petráša z Liptovského Mikuláša.

 PIATOK 16.09.2022
TAJOMSTVO JANTÁROVEJ KOMNATY  Liptovská 
knižnica G.F.Belopotockého, Štúrova 56  16:00  
Prednáška o Jantárovej komnate, jej zmiznutí a hľadaní.

 PIATOK 16.09.2022  
VEČERNÁ SVETELNÁ CYKLOJAZDA MESTOM

 Námestie osloboditeľov   od 18:00  Európsky 
týždeň mobility odštartujeme skvelým podujatím.

 PONDELOK 19.09.2022  
CYKLORAŇAJKY odpočívadlo na cyklochodníku na 
Nábreží Dr. A. Stodolu pri Vrbickom moste   6:00 
- 8:00  Tradičné cykloraňajky s chutným občerstvením 
a milými darčekmi pre účastníkov.

 STREDA 21.09.2022  
NOC LITERATÚRY Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého, Štúrova 56   17:00  Čítanie na 
zaujímavých miestach - knižnica, Diera do sveta, múzeum.

 ŠTVRTOK 22.09.2022  
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY - DEŇ BEZ ÁUT
dopravné ihrisko autoškola Grešo   od 10:00 

 Európsky týždeň mobility vyvrcholí „Dňom bez áut“, 
podujatie pre deti a mládež.

 PIATOK 23.09.2022  
DUO JAMAHA  Dom kultúry, veľká sála  18:00  

  14 € / 12 € predpredaj  POP-ZÁBAVA pre všetky 
vekové generácie.

 NEDEĽA 25.09.2022  
HOT WHEELS TOUR  STOP SHOP Liptovský Mikuláš 

 11:00-18:00  Vyštartujte za zábavou!
 NEDEĽA 25.09.2022  

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - JEAN FAVORITKA  Dom 
kultúry, klubová scéna  16:00    4 €   Divadlo 
Gasparego uvádza bábkové predstavenie pre deti a ich 
rodičov.

 UTOROK 27.09.2022  
PSYCHOMOTORICKÝ TRÉNING PRE SENIOROV - ÚVOD-
NÁ LEKCIA  Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 
Štúrova 56  13:00   10 €  Tréning na rozšírenie 
pamäťovej kapacity.

 UTOROK 27.09.2022  
VERNISÁŽ VÝSTAVY - JÁN TRIAŠKA  Liptovská 
galéria P. M. Bohúňa  16:30  Vernisáž výstavy 
rodáka z Nového Sadu, Jána Triašku.

 UTOROK 27.09.2022  
VERNISÁŽ VÝSTAVY - KATARÍNA HLÁDEKOVÁ: PUSTINA

 Liptovská galéria P. M. Bohúňa  16:30 
 Vernisáž výstavy súčasnej autorky Kataríny 

Hládekovej.
 ŠTVRTOK 29.09.2022  

MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ SHOW
 Dom kultúry, klubová scéna  18:00    2 € 
 Pantomimicko - improvizačná show Miroslava 

Kasprzyka.
 PIATOK 30.09.2022  

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  Rázusovie dom  15:00 
 Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom.

 PIATOK 30.09.2022  
LITERÁRNY KLUB  Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého, Štúrova 56  17:00 Stretnutie 
záujemcov o literatúru a vlastnú literárnu tvorbu.
 

 PRINCEZNÁ REBELKA 
(Francúzsky � lm, MP, 89 min., Slovenský dabing) 
Št. 1. 9.  18.00   5 € | So. 3. 9.  18.00   5 €| Ne. 4. 9.  18.00   
5 €|  Nevolajte ju princezná! Animované dobrodružstvo 
netradičnej rozprávkovej hrdinky zo stredoveku.

 TRITISÍC ROKOV TÚŽBY 
(Austrália, USA, od 12 rokov, 108 min.) 
Št. 1. 9.  20.00   5 € | Pi. 2. 9.  18.00   5 € |   Originálna 
fantasy variácia na Rozprávky z tisíc a jednej noci plná 
akcie, dobrodružstva a  tajomstve lásky...

 STRIEDAVKA 
(Český � lm, od 12 rokov, 90 min.) 
So. 3. 9.  20.00   5 € | Ne. 4. 9.  20.00   5 € | Po. 5. 
9.  18.00   5 € | Ut. 6. 9.  18.00   5 € |   Ako to dopadne, 
keď sa z malej rodiny stane veľká? Film sa s humorom a 
nadhľadom pozerá na fenomén striedavej starostlivosti.

 JAN KOLLER 
(Český � lm, od 12 rokov, 111 min.) 
Ut. 6. 9.  20.00   6 € |   Príbeh pre každého chlapca, ktorý 
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dnes hrá na dedine futbal. Príbeh o tom, že rozprávky sa 
dejú a vždy musí byť motivácia ísť ďalej.

 DIEVČATÁ Z DUBAJA 
(Poľský � lm, od 18 rokov, 146 min., Český dabing) 
St. 7. 9.  18.00   5 € |   Krásne ženy a hriešne bohatý muži. 
Dubajská rozprávka tisíc a jednej noci má však aj svoju 
odvrátenú tvár...

 PREZIDENTKA (Seniorsky � lmový štvrtok) 
(Český � lm, od 12 rokov, 98 min.) 
Št. 8. 9.  14.00   3 € |   Kateřina Čechová, prvá česká 
prezidentka sa jedného dňa v preoblečení  v noci vytratí z 
hradu. Plán jej vyjde dokonale, ale...

 JAN ŽIŽKA 
(Český � lm, od 15 rokov, 125 min., Český dabing) 
Št. 8. 9.  18.00   5 € | Pi. 9. 9.  19.00   5 € |   Príbeh 
jedného z najväčších vojvodcov svojej doby, nikdy 
neporazeným Jánom Žižkom z Trocnova, ktorý sa stal vďaka 
svojim činom legendou.

 LABKY V AKCII 
(GB, Kanada, Čína, MP, 97 min., Slovenský dabing) 
So. 10. 9.  18.00   5 € | So. 17. 9.  18.00   5 € | Ne. 18. 
9.  18.00   5 € |   Samuraj, mačka a pes - nesúrodá trojica, 
ktorá prekoná všetky prekážky, spozná silu priateľstva a 
oslobodí svoje mesto.

 VITAJ DOMA, BRATE! 
(Slovenský � lm, MP, 104 min.) 
So. 10. 9.  20.00   6 € | Po. 12. 9.  18.00   6 € | Ut. 13. 
9.  18.00   6 € | St. 14. 9.  18.00   6 € |   Letná komédia zo 
slovenského Balkánu. Slnko rozpaľuje horúcu srbskú 
planinu a slovenská rozbuška s balkánskym temperamen-
tom o chvíľu vzbĺkne.

 POZVÁNKA DO PEKLA 
(Americký � lm, od 15 rokov, 100 min.) 
Ut. 13. 9.  20.00   6 € | St. 14. 9.  20.00   6 € |   Rodinná 
idylka, ktorá sa čoskoro zmení na hrôzostrašnú nočnú moru 
a boj o prežitie...

 VSTUPENKA DO RAJA 
(Americký � lm, od 12 rokov, 104 min.) 
Št. 15. 9.  19.00   5 € | So. 17. 9.  20.00   5 € | Ne. 18. 
9.  20.00   5 € | Po. 19. 9.  18.00   5 € |  George Clooney a 
Julia Roberts v romantickej komédii dokazujú, že aj 
druhýkrát sa dá vstúpiť do tej istej rieky, aj keď je to to 
posledné, čo by ste chceli urobiť.

 SLOVO 
(ČR, SR, Poľsko, od 12 rokov, 104 min.) 
Po. 19. 9.  20.00   5 € | Ut. 20. 9.  18.00   5 € | St. 21. 
9.  18.00   5 € |  Príbeh o nenápadnej sile lásky dvoch 
rozdielnych manželov, ktorí sa navzájom pevne držia a 
chránia.

 OBEŤ 
(ČR, SR, Nemecko, od 15 rokov, 92 min.) 
Ut. 20. 9.  20.00   6 € | St. 21. 9.  20.00   6 € |  Irina je ukra-
jinská slobodná matka žijúca v malom českom meste. Jej 
celý život sa zrúti ako domček z karát, keď sa dozvie, že jej 
syna Igora surovo napadli.

 ČO SME KOMU VŠETCI UROBILI (Seniorsky � lmový 
štvrtok) 
(Francúzsky � lm, od 12 rokov, 98 min., Český dabing) 
Št. 22. 9.  14.00   3 € |   Claude a Marie Verneuilovci sú 
späť. A samozrejme, s ich rozšírenou rodinou sa stretávajú s 
celým radom nových problémov.

 INDIÁN 
(ČR, SR, Poľsko, od 12 rokov, 100 min.) 
Št. 22. 9.  18.00   5 € | Pi. 23. 9.  20.00   5 € | So. 24. 
9.  20.00   5 € | Ne. 25. 9.  20.00   5 € |  Život zaneprázd-
neného � nančníka zmení duch starého indiánskeho 
náčelníka, ktorý do neho vstúpi a začne jeho premena na 
človeka s hodnotami. Začína neúprosný a divoký súboj plný 
situačnej komiky.

 NÁMESAČNÍCI 
(Nemecký � lm, MP, 85 min., Slovenský dabing) 
So. 24. 9.  18.00   5 € | Ne. 25. 9.  18.00   5 € |  Keď starší 
brat Peter jednej noci zistí, že jeho sestra Anna zmizla, 
uvedomí si, že jej bláznivý príbeh o hovoriacom chrobákovi 
nebol vymyslený...

 KRÁSNE BYTOSTI 
(Island, Dánsko, Švédsko, Holandsko, ČR, od 15 rokov, 123 
min.) 
Po. 26. 9.  19.00   5 € |  Štrnásťročný Balli je bytostný 
outsider z rozvrátenej rodiny. Partia, v ktorej dominuje 
násilný Konni a inteligentný Addi mu ponúkne chýbajúci 
domov.

 POVEDZ TO PSOM 
(Český � lm, od 12 rokov, 85 min.) 
Ut. 27. 9.  18.00   5 € | St. 28. 9.  20.00   5 € |  Dita 
dostane od svojho priateľa Filipa namiesto dieťaťa, ktoré 
chcela, mladú border kóliu, hoci nikdy nechcela psa a psiu 
komunitu považuje za smiešnu...

 PIARGY 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 100 min.) 
Ut. 27. 9.  20.00   5 € | St. 28. 9.  18.00   5 € |  Dedina 
Piargy bude žiť hriešnym životom, až kým za jednu 
fašiangovú noc úplne nezmizne. Milostný príbeh o nejasnej 
vine, láske a krutom treste.

 SLOBODNÍ 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 80 min.) 
St. 29. 9.  20.00   6 € |  Príbeh kresťanského disentu na 
pozadí dejín 20. storočia na Slovensku hľadania osobnej 
vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v každom 
režime a za každých okolností.

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

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

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

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

 SYNAGÓGA       
Hollého 4 | do 15.9.: Po-Ne: 10:00-18:00, po 16.9.: 
otvorené na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa | 2 €, 1 € | 
Jedna z najväčších a najštýlovejších synagóg na Slovensku 
približuje dejiny mikulášskej židovskej komunity.

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

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

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

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

 PIATOK 16.09.2022     
KURZ KERAMIKY | Remeselné dielne LKS | 16:30 - 
19:30  15€| Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou - mode-
lovanie.

 03.03.2022 | 31.12.2022     
PAVOL SOCHÁŇ - LYRIK NÁRODOPISNEJ FOTOGRA-
FIE | Rázusovie dom, Na požiadanie v Múzeu Janka 
Kráľa alebo na tel.č. 0944536985 (správca) 2€, 1€| 
Výstava pri príležitosti 160. výročia narodenia Pavla 
Socháňa. 

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

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

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

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

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

 2.9.2022 | 16.11.2022     
MARIÁN ČIŽMÁRIK – CEZ BRÁNY | Rumanský Art 
Centre | Ut-Pi: 13:00-17:00 | 3 € / 1 € | 

 28.09.2022 | 19.11.2022     
JÁN TRIAŠKA | Liptovská galéria P. M. Bohúňa | Ut-So: 
10:00 - 17:00  5€/2,50€ | Výstava rodáka z Nového Sadu, 
Jána Triašku.

 28.09.2022 | 21.01.2023     
KATARÍNA HLÁDEKOVÁ - PUSTINA | Liptovská galéria 
P. M. Bohúňa | Ut-So: 10:00 - 17:00  3€/1,50€ | Výstava 
súčasnej umelkyne Kataríny Hládekovej.

 ÚSMEV, PROSÍM! (FILMOVÝ KLUB SENIOROV) 
Komédia, Francúzsko - 2022 - 95 min. 
Pi. 9. 9.  14.30   3,50 € 

 VSTUPENKA DO RAJA - BABSKÁ JAZDA  
Komédia, USA - 2022 - (12) - 104 min., - CIN Titulky/dabing 
- slovenské titulky
St. 14. 9.  18.30   8,50 € 

 ANDRE RIEU - MAGICKÝ MAASTRICHT  
Záznam koncertu
Ne. 18. 9.  17.00   10 €

 POVEDZ TO PSOM (FILMOVÝ KLUB SENIOROV)  
Komédia, Česko - 2022 - (12) - 85 min. - CIN Titulky/dabing 
- originálna verzia
Pi. 23. 9.  14.30   3,50 € 
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Očkovanie psov je povinné 
Očkovanie psov proti besnote sa uskutoční pred kultúrnymi domami: 

22. septembra o 16.00 hod. Andice, Benice
 22. septembra o 17.00 hod. Palúdzka 

23. septembra o 17.00 hod. Liptovská Ondrašová
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