
Švábkafest potvrdil, že mesto žije naplno.
Oslava zemiakov na liptovský spôsob si získava čoraz vyšší kredit a návštevnosť. Švábkafest zaplnil námestie nielen vôňou zemiakových 
produktov, ale aj dobrou náladou a návštevníkmi. Ivan Rusina si z podujatia odniesol od primátora plaketu za šírenie dobrého mena 
mesta.
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Švábkafest potvrdil, že mesto žije naplno.
Oslava zemiakov na liptovský spôsob si získava čoraz vyšší kredit a návštevnosť. Švábkafest zaplnil námestie nielen vôňou zemia-
kových produktov, ale aj dobrou náladou a množstvom návštevníkov. Ivan Rusina si z podujatia odniesol od primátora plaketu za 
šírenie dobrého mena mesta.
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Európska komisia pre zamestnanosť, sociál-
ne veci a inklúziu už niekoľko rokov oceňuje 
mestá členských krajín EÚ nad 50 tisíc obyva-
teľov za ich aktivity. Od roku 2019 rozširuje 
túto príležitosť aj pre mestá pod 50 tisíc oby-
vateľov. Chcú ich tak inšpirovať, aby zlepšo-
vali smerovanie a aktivity v  ich dostupnosti. 
Liptovský Mikuláš má ambície stať sa Európ-
skym mestom bez bariér. Rozhodnutie ve-
denia radnice podať prihlášku do európskej 
súťaže svojim hlasom podporili aj poslanci.

„Náš Mikuláš má predsa bohatú históriu 

a  patrí k  tým samosprávam, ktoré dlhodo-
bo chránia a  udržiavajú kultúrne dedičstvo. 
Systematicky rozvíjame, prijímame a plníme 
strategické dokumenty, pričom nezabúdame 
ani na odbúravanie bariér pre znevýhodne-
ných obyvateľov. Za tieto prístupy sme získali 
viaceré ocenenia, myslím si, že máme na to, 
aby sme získali aj tento titul,“ zdôraznil primá-
tor Ján Blcháč.

Za prihláškou stoja činy
Liptovský Mikuláš v roku 2015 dostal oce-

nenie Oskar bez bariér, v  roku 2009 dala 
radnica vypracovať mapu bezbariérovosti. 
Má spracovaný Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja či Komunitný plán soci-
álnych služieb, podporuje aj aktivity hendike-
povaných obyvateľov cez grantový systém, 
v meste funguje Rada starších, zaviedli Euro-
kľúč, modernizujú priechody a  chodníky na 
bezbariérové. Po podaní prihlášky do súťaže 
by mesto chcelo získať aj špeciálne ocenenie 
Dostupnosť kultúrneho dedičstva. 

    -vč-

Chceme byť Európske mesto bez bariér 2019 

Európsky týždeň mobility v polovici septem-
bra našiel širokú odozvu v mikulášskej verej-
nosti. Bolo to vďaka viacerým podujatiam, 
ktoré zorganizovala radnica. „Do kariet nám 
zahralo aj počasie. Široké spektrum cyklistov 
poctilo návštevou podujatia ako Envirojazda 
mestom či Cykloraňajky,“ neskrýval poteše-
nie viceprimátor Ján Bonko. Radnica navyše 
odmenila fľašou minerálnej vody cestujú-
cich, ktorí počas týždňa využili mestskú auto-
busovú dopravu.                     -red-

V blízkosti škôl a na frekventovaných cestách 
v širšom centre Liptovského Mikuláša pribud-
ne ďalších päť inteligentných priechodov pre 
chodcov. Na jeseň uvedú do prevádzky dva 
bezpečné priechody pri Základnej škole Mi-
loša Janošku (ZŠ na ul. Čsl. brigády), ďalšie na 
ulici 1. mája, na Bellovej pri obchodnom cen-
tre Jasná a na Štefánikovej pred križovatkou 
na železničnú stanicu. Bezpečné priechody 
pribudnú k už ôsmim existujúcim, ktoré ne-
chali predstavitelia mesta vybudovať v tomto 
a v minulom roku. Inteligentné priechody sú 

vybavené LED svietidlami, ktoré sú umiestne-
né vo vozovke. Zachytia pohyb chodcov a pri 
ich prechode z jednej strany cesty na druhú 
začnú blikať.

O  bezpečnosť chodcov dbajú nadštan-
dardne

Radnica v Liptovskom Mikuláši za posled-
né dva roky zaviedla aj ďalšie bezpečnostné 
aktivity pre ochranu chodcov pred doprav-
nými nehodami. Mesto namontovalo k prie-
chodom špeciálne tabuľky, ktoré upozorňujú 

ľudí, aby pri prechádzaní cez cestu nehľadeli 
do mobilov a  venovali sa premávke. Okrem 
toho vedenie mesta nechalo vymeniť ne-
výrazné žlté žiarovky na osvetlení všetkých 
50 priechodov v Mikuláši za biele, vo večer-
ných a nočných hodinách sa tak stali chodci 
v  priestoroch priechodov viditeľnejší. Záro-
veň v Liptovskom Mikuláši pribudli desiatky 
bezbariérových priechodov. V aktivitách, kto-
ré prispievajú k ochrane chodcov a bezpeč-
nosti cestnej premávky, budú predstavitelia 
mesta pokračovať aj naďalej.        -js-

Akcie, ktoré 
zmobilizovali 
cyklistov

V Mikuláši pribudnú  
ďalšie inteligentné priechody

V  Materskej škole Žirafka otvorili 
Chodník zdravých nožičiek. Zmys-
lový chodník má prispieť k správ-
nemu vývoju chrbtice, držaniu 
tela a celkovej rovnováhe. Výstav-
bu cestičky z  rôznych materiálov, 
po ktorej sa môžu detičky prechá-
dzať naboso, financovalo mesto 
z participatívneho rozpočtu.   -js-

Chodník, ktorý podporuje vývoj
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Ostatné štyri roky pracuje na pozícii 
primátora Liptovského Mikuláša Ján Bl-
cháč a vo vedení mesta pôsobia aj jeho 
zástupcovia Rudolf Urbanovič a  Ján 
Bonko. Blíži sa koniec druhého polča-
su ich riadenia mesta, ktorý ponúka 
priestor pre krátke bilancovanie, pre-
to sme sa šéfa radnice opýtali na to, čo 
výrazné prinieslo pre naše mesto jeho 
úradovanie a výkony jeho tímu.

Stihli ste všetko, čo ste si predsavzali 
v roku 2014, keď sa Vaším povolaním na 
štyri roky stala funkcia štatutára nášho 
mesta?

Väčšinu áno, dokonca sme stihli niektoré 
veci nad rámec plánov. V doprave sme zaviedli 
zelenú vlnu, pribudli stovky parkovacích miest, 
desiatky bezpečných a  bezbariérových prie-
chodov či inteligentné možnosti parkovania. 
Predĺžili sme cyklochodník a  začali s  budova-
ním vnútromestskej cyklotrasy, len prednedáv-
nom sme sa potešili, že Železnice Slovenskej 
republiky strihli pomyselnú štartovaciu pásku 
v procese prekládky železničnej trate. V oblasti 
školstva sme investovali do obnovy praktic-
ky všetkých škôl, ktorých sme zriaďovateľom. 
V každej oblasti sme sa pohli vpred, asi nemáte 
toľko priestoru, aby som to všetko vymenoval 
(úsmev). Obyvatelia, ktorí majú záujem vedieť 
viac o tom, čo sa urobilo za štvorročné obdo-

bie, môžu kliknúť na stránku urobilisme.sk, tam 
je podrobnejší odpočet aktivít mesta.

Tak skúste ešte vymenovať tie, ktoré ľu-
ďom možno spríjemňujú či skvalitňujú 
bývanie v Mikuláši.

Naozaj len v  skratke  – športovcov zaujme, 
že modernizujeme športové stánky, že sme 
zabezpečili ľahký a  lacný prístup k  rôznym 
športom, napríklad korčuľovanie, lyžovanie 
v Iľanove zadarmo, bežkovanie na cyklochod-
níku, vybudovali sme desiatku nových ihrísk 
pre deti a  mládež, začali sme s  realizáciou 
športovo-oddychovej zóny na Háji. Z oblasti ži-
votného prostredia sme v rámci mesta vysadili 
stovky stromov a  krov, dobudovali sme jednu 
z  najmodernejších prekládkových staníc na 
Slovensku, inštalovali sme podzemné kontaj-
nery, odstránili desiatky čiernych skládok…

Dotknime sa okrajovo aj hospodárenia 
mesta, predsa len ide aj o peňaženky sa-
motných obyvateľov  – v  akej finančnej 
kondícii je mesto?

Z eurofondov sme získali vyše osem miliónov 
eur na desiatky projektov. Ja som hrdý na to, že 
popri všetkých aktivitách, projektoch a rekon-
štrukciách sa nám podarilo ešte aj znížiť zadl-
ženosť mesta o  tretinu a  zvýšili sme majetok 
mesta o  tri milióny eur, s  tým som skutočne 
spokojný. Takže Mikulášania sa o  svoje peňa-

ženky obávať nemusia, dokonca aj problém 
s  likvidáciou odpadu sme vyriešili bez zaťaže-
nia obyvateľa.

Naznačili ste, že niektoré projekty pre-
sahujú štvorročný volebný cyklus. V kto-
rých je teda potrebné pokračovať?

Pôjde o dostavbu športovej infraštruktúry – 
štadiónov, a  to nielen centrálnych pre hokej 
a futbal, ale aj športovísk v mestských častiach. 
Musíme si uvedomiť špecifikum nášho mes-
tečka, ktoré má veľa kultúrnych domov, veľa 
cintorínov a  veľa športových klubov, všetko 
prakticky v  každej mestskej časti a  všetky si 
vyžadujú priebežné investície. V  ďalších ro-
koch bude potrebné dotiahnuť naštartovanú 
komplexnú rekonštrukciu, údržbu a budovanie 
miestnych komunikácií a chodníkov, aby ľudia 
dostali modernú infraštruktúru. Pokračovať je 
potrebné v budovaní lesoparku na Háji Nicovô 
či dotvorení vnútromestskej cyklotrasy, taktiež 
cyklochodníka na západ od mesta a  smerom 
na východ do Liptovského Hrádku. Beh na dlhé 
trate sú aktivity, ktoré sa týkajú preložky že-
leznice. S tým súvisí vybudovanie nových ciest 
a chodníkov, ktoré odbremenia frekventovaný 
prieťah mestom – cestu I/18. Tieto projekty by 
bolo škoda zahodiť za hlavu len preto, že sa 
končí funkčné obdobie orgánov mesta.

    -red-

Kráča podľa vás mesto s dobou alebo stagnuje? 
Zhodnoťte prácu súčasného vedenia nášho mesta - napíšte nám aj vy do redakcie mesačníka Mikuláš, čo si myslíte o  rozvoji  

Liptovského Mikuláša, čo vám v meste chýba a čo vyhovuje. (Písať môžete na adresu: Mesačník Mikuláš, mestský úrad, Štúrova 1989/41, 03101  
Liptovský Mikuláš, alebo mailom na hovorca@mikulas.sk – predmet mailu nazvite Názor).

Rozhovor s primátorom: 
Kráča mesto s dobou  
alebo stagnuje ?

Pozor, na cestách  
sa pracuje !

V  septembri radnica ukončila prvú eta-
pu rekonštrukcie cesty a  chodníka na 
Bernolákovej v  Starom meste. V  centre 
Mikuláša taktiež pribudla nová asfaltka 
a obnovené parkovacie plochy na Jilem-
nického ulici. Novinkou je nájazd na 
cyklochodník na Vajanského a Akexyho 
ulici na Nábreží. Rodičom mesto zjed-
nodušilo parkovanie pri ZŠ s  MŠ Oko-
ličianska. Tatiana Smolíková, odborný 
referent oddelenia realizácie stavieb, 
podotkla, že stavby sú ukončené, ale 
zatiaľ ešte nie sú skolaudované. V  de-
viatom mesiaci zároveň začali ďalšie 
investičné akcie, ktorých prehľad vám 
prinášame v  nasledujúcich riadkoch. 

Rekonštrukcia parkovísk 
na Komenského
K  novinkám z  oblasti rekonštrukcie patrí 
aj obnova parkovacích plôch na Komenského 
vo vnútrobloku 1317-1318, zrekonštruuje sa aj 
chodník. Vo vnútro-bloku budú vystavané 
tri desiatky nových parkovacích miest, ktoré 
poslúžia hlavne obyvateľom a návštevníkom 
bytovky. Rekonštrukcia by mala trvať do kon-
ca októbra.

Úprava vnútroblokov v Starom meste
Mesto začína s rekonštrukciou vnútroblokov 
na ul. Čsl. brigády. Vznikne tu 39 parkovacích 
miest a  prístupové cesty pred bytovkami 
č. 1587 a č. 1615.

Tehliarska ulica 
v Liptovskej Ondrašovej 
Rekonštrukcia potrvá do konca novembra, 
zhotoviteľom sú Cestné stavby L. Mikuláš.

Michalovská ulica v Demänovej
Výsledkom obnovy ulice bude bezpečnejší 
pohyb chodcov a áut.

Chodník pred Kultúrnym domom
v Demänovej
Frekventovaný chodník popred Kultúrny 
dom v Demänovej dostáva novú fazónu. Re-
konštrukcia 200 m úseku pešej komunikácie 
zahŕňa aj plochu autobusového nástupišťa 
a autobusovej zastávky.                       -red-

Dňom Okoličného a Stošíc oslávili v areáli tunajšej 
základnej školy 745. výročie 1. písomnej zmienky o Okoličnom.

Potrebujete kompost? Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš darujú obyvateľom kompost, ktorý je vhodný na zapracovanie 
do pôdy. Po telefonickom rezervovaní na čísle 0908 174 025 (prevádzkový námestník VPS Dušan Fabian), si môžete kompost vyzdvihnúť na 
prekládkovej stanici v Okoličnom.
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Rozsiahle stavené úpravy v hodnote takmer 
180 000 eur si vyžiadali rozmáhajúce sa ples-
ne v  budove Špeciálnej základnej školy na 
Kuzmányho ulici v Liptovskom Mikuláši. Ško-
la je v zriadovateľskej pôsobnosti Okresného 
úradu v Žiline, ktorý situáciu promptne vyrie-
šil.

„Úprimné poďakovanie patrí všetkým, kto-
rí sa na tejto aktivite podieľali. Nielen deti, ale 
i zamestnanci, tak už môžu byť v pekných, no 

hlavne v zdravých podmienkach, čo je najdô-
ležitejšie,“ uviedol po slávnostnom otvorení 
priestorov viceprimátor Liptovského Miku-
láša a štátny tajomník rezortu vnútra Rudolf 
Urbanovič.

V  piatok 14. septembra 2018 mali v  škole 
ešte jeden dôvod na radosť. Vďaka úspešné-
mu grantu z nadácie plynárenskej spoločnos-
ti získali pre jedného zo žiakov vozík, ktorý 
mu uľahčí pohyb.   -red-

Významný štátny sviatok, ktorý si na Sloven-
sku pripomíname 1. septembra – Deň ústavy 
Slovenskej republiky, si uctili aj v Liptovskom 
Mikuláši. Stalo sa tak na priestranstve pred 
Domom Matice slovenskej, pri Lipe Ústavy 
SR. Čo sa dialo pred 26. rokmi, kedy Ústava SR 
bola prijatá, v úvode pripomenul Ferdinand 
Chovanec, predseda Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.

„V  každom štáte ústava určuje smer, spô-

sob a  charakter spoločnosti a  štátnosti. Aj 
naša ústava dáva jednoznačné smerovanie, 
ako chceme žiť a  fungovať v  slobodnom, 
zvrchovanom a svojbytnom štáte,“ zdôraznil 
viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf 
Urbanovič.

Maticu slovenskú na stretnutí zastupoval 
aj jej podpredseda a zároveň poslanec mest-
ského zastupiteľstva Marek Nemec a predse-
da Krajskej rady Milan Stromko. -red-

Pripomenuli si Deň ústavy Slovenskej republiky

SPRAVODAJSTVO SPRAVODAJSTVO

Na mestskej plavárni vynovili mužské aj 
ženské šatne. Je v nich 151 nových skriniek, 
ktoré vystriedali pôvodné z roku 1986 (tie tu 
boli už od otvorenia plavárne). S  výmenou 
skriniek vymenili aj obklady a nátery. Súčas-
né vedenie mesta má s  plavárňou aj väčší 
zámer, na pozemku okolo budovy chcú pri-
praviť projekt na vonkajší bazén. „Som rád, 
že mesto postupne nachádza financie na 
obnovu priestorov plavárne. Nedávno sme 
zrekonštruovali sociálne zariadenia pre náv-
števníkov telocvične. V  minulom roku sme 
vymenili osvetlenie v telocvični, v bazénovej 
hale a v šatniach. Staré halogény sme nahra-
dili LED svietidlami. V roku 2015 sme vymenili 
palubovku v  telocvični,“ vymenoval vedúci 
krytej plavárne Tomáš Paprčka. Dodal, že 
o hygienu sa na plavárni starajú zamestnanci 
svedomito každý deň.    -vč-

K  osemmiliónovej sume, ktorú radniční za 
štyri roky získali z externých zdrojov, pribud-
nú ďalšie tisícky eur. Peniaze (124  tisíc eur) 
pôjdu na rekonštrukciu telocvične pri Zák-
ladnej škole Dr. Aurela Stodolu, prezradil vi-
ceprimátor Rudolf Urbanovič. Zrekonštruuje 
sa cvičebný priestor, náraďovňa, osvetlenie, 
strecha, vykurovanie, sociálne zariadenia 
a pribudne bezbariérový prístup. Telocvičňu 
nevyužívajú len žiaci školy, ale aj Centrum 
voľného času, športové kluby karate, volej-
balu, basketbalu, nohejbalu či Základná škola 
Apoštola Pavla.      -js-

Dohodu o  partnerských vzťahoch a  spolu-
práci medzi Liptovským Mikulášom a  Ter-
chovou odobrili poslanci mikulášskeho 
mestského parlamentu. Samosprávy už 
majú rozbehnutú aktívnu spoluprácu, ktorá 
sa začala projektom Učiace sa regióny v roku 
2013. V  roku 2014 sme ako mesto pomohli 
Terchovej sumou 5 000 eur na likvidáciu 
škôd, ktoré spôsobila povodeň. Aktívna spo-
lupráca vyvrcholila slávnostným podpisom 
zmierovacej listiny v  súvislosti s  postavou 
Juraja Jánošíka vo februári 2018. Hlavným 
cieľom spolupráce je vyvážený rozvoj na 
miestnej a  regionálnej úrovni, zblíženie 
obyvateľov, inštitúcií, organizácií a  združení 
či výmena skúseností na všetkých úsekoch 
spoločenského života.  -red-

Plaváreň má  
vynovené šatne

Zrekonštruujú 
telocvičňu

Partneríme sa  
s Terchovou

Mesiac úcty k  starším si v  Liptovskom 
Mikuláši pripomína mesto aj poslanci 
mestského zastupiteľstva. Aj tento rok 
chcú zorganizovaním stretnutí pri prí-
ležitosti okrúhlych jubileí oceniť celo-
životný prínos seniorov, ktorí oslavujú 
70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov. Počas 

celého októbra pozývajú poslanci jubi-
lantov podľa jednotlivých mestských 
častí na stretnutie a malú slávnosť (viď 
harmonogram v  tabuľke). „V  desiatom 
mesiaci samozrejme nezabúdame ani 
na seniorov z nášho mestečka, ktorí ne-
majú okrúhle životné jubileum. Pripra-

vili sme pre nich viaceré pekné akcie, 
na ktorých im vzdáme hold,“ uviedol 
primátor Ján Blcháč a  priblížil, že už 
12. októbra radnica nachystala pod-
ujatie Mikulášska úcta k  starším a  na 
26. októbra pripravila v  Dome kultúry 
program k podujatiu Sami sebe.

Tohtoroční jubilanti z jednotlivých mestských  častí sa stretnú podľa nasledujúceho harmonogramu: POZN: Od  mája 2018 je v  platnosti zákon 
o  ochrane osobných údajov (18/2018 Z. z.), 
preto je potrebný osobný súhlas k  použitiu 
mena, priezviska, veku a  bydliska každého 
jedného občana, ktorý v tomto roku dosiah-
ne životné jubileum.

Tieto osobné údaje už nie je možné získať 
z  registra obyvateľov pre účel osobitného 
pozývania jednotlivcov na stretnutie jubi-
lantov, preto prosíme jubilantov, ktorí majú 
záujem prijať pozvanie na stretnutie, aby sa 
prihlásili u poslancov za svoju mestskú časť 
alebo na oddelení sociálnych služieb na 
mestskom úrade (č. dv. 25, tel. 044/5565322 
alebo mailom michal.hanzlik@mikulas.sk) 
z  dôvodu súhlasu s  poskytnutím osobných 
údajov, aby mohli byť na stretnutie pozvaní 
aj osobnou pozvánkou.                         -soc-

Október v Liptovskom Mikuláši 
patrí seniorom a jubilantom

Mestská časť dátum stretnutia hodina miesto konania

Staré mesto 14. 10. 2018 14:00 Dom kultúry Staré mesto

Podbreziny, Vitališovce 5. 10. 2018 14:00 ZŠ J. Kráľa Podbreziny

Bodice 13. 10. 2018 13:00 Kultúrny dom Bodice

Demänová 28. 10. 2018 13:00 Kultúrny dom Demänová

Palúdzka,Andice, Benice 7. 10. 2018 14:00 Kultúrny dom Palúdzka

Liptovská Ondrašová 6. 10. 2018 16:00 Kultúrny dom L.Ondrašová

Nábrežie, Vrbica 14. 10. 2018 14:00 Dom kultúry Staré mesto

Okoličné, Stošice 26. 10. 2018 13:00 Klub dôchodcov Okoličné

Iľanovo 27. 10. 2018 15:00 Kultúrny dom Iľanovo

 Ploštín 20. 10. 2018 16:00 Kultúrny dom Ploštín

 
 
 
 
S komármi v Liptovskej Ondrašovej by mohli 
skoncovať netopiere a  belorítky. Na kultúr-
nom dome pre ne osadili hniezda. „Z dôvodu 
blízkosti Liptovskej Mary ochranári, rybári 
a ani včelári nesúhlasili s chemickým postre-
kom komárov, preto sme sa rozhodli ísť ces-

tou prírody. Dúfam, že nám noví obyvatelia 
hniezd už budúce leto pomôžu prirodzenou 
cestou zabojovať s  nepríjemným hmyzom, 
ktorý sa v  letných mesiacoch v  nasej časti 
mesta dosť premnožuje, “ povedal poslanec 
za mestskú časť Liptovská Ondrašová Ľuboš 
Trizna. Netopier dokáže za noc nazbierať až 
5000 kusov drobného hmyzu. Hniezda na bu-
dovu miestneho kultúrneho domu inštalovali 
dobrovoľní hasiči z Liptovskej Ondrašovej.

Na komáre  
netopiermi

Školáci sú vo vynovených priestoroch 
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Vedenie mikulášskeho hokeja prichá-
dza do novej sezóny s  prísľubom vyš-
šieho komfortu a výhod pre fanúšikov. 
Po návrate na domáci zimný štadión 
dotiahli spoluprácu s  firmou Predpre-
daj.sk. Vďaka tomu by sa mala zlepšiť 
dostupnosť lístkov pre fanúšikov.

„Budú si môcť kúpiť vstupenku z pohodlia 
svojho domova a predísť zbytočnému ča-
kaniu v  radoch na pokladniach a  vstupe 
cez turniketový systém priamo pred zápa-
som. V Spišskej Novej Vsi bude cena lístka 
3 eurá a po návrate na domáci ľad zostane 
suma za lístok nezmenená, a  to 4 eurá na 
státie a  5 eur na sedenie,“ informoval PR 
manažér klubu Tomáš Paprčka a pripome-
nul, že v  najbližších dňoch zároveň uzrie 
svetlo sveta nová aplikácia, karta fanúšika, 
ktorú si budú môcť fanúšikovia stiahnuť do 
svojich mobilných telefónov a byť tak bliž-
šie k informáciám o dianí v klube.

Potrebujeme zdravých hráčov
Hlavný tréner Anton Tomko k  novej se-

zóne: „Na Liptove to bolo vždy o ponúkaní 
priestoru odchovancom a  inak tomu ne-
bude ani teraz. Myslím si, že je to správne. 
Kluby, ktoré nemajú majstrovské ambí-
cie, by mali konať práve takto - neťahať 
sem kopec Kanaďanov či Fínov a dávať im 
priestor na úkor našich chlapcov. Takto to-
tiž slovenskému hokeju nepomôžeme. Iste, 
aj my máme pár legionárov, ale gro tímu 
tvoria odchovanci. Je ich tu sedemnásť, čo 
je úžasné číslo v najvyššej súťaži. Legioná-
ri sú tu aj na to, aby domácim chlapcom 

ukázali aj iný pohľad na veci. V  úplnom 
závere prípravy sme sa dohodli s  Arkai-
xom Edgrénom na rozviazaní zmluvy, na-
koľko by nedostal toľko priestoru, ako by 
chcel a v juniorke máme v prípade potreby 
perspektívnych chlapcov. Nateraz máme 
päť útokov a ďalších 5 – 6 perspektívnych 
juniorov, ktorých sme skúsili aj v príprave, 
a tak je tu aj dostatočné konkurenčné pro-
stredie. Matúš Sukeľ má zmluvu so Slova-
nom, ale v prípade, že nám ho Slovan uvoľ-
ní pri jeho neúčasti v zápasoch, veľmi radi 
ho privítame v  našej šatni. Dušan Kľučiar 
začne sezónu v HC Bratislava. Budeme ho 
sledovať, ako bude pokračovať jeho prog-
res. V riešení je ešte jeden hráč, Yegor Bara-
nov, jednáme s jeho klubom o forme jeho 
pôsobia u  nás. Začiatok súťaže bude ná-
ročný skrz rekonštrukcie štadióna, ale po-
pasujeme sa s tým. Potrebujeme zdravých 
hráčov, pretože len vnútorná konkurencia 
v tíme môže vytvárať správny tlak na výko-
ny. Do každého zápasu budeme motivovať 
hráčov tak, aby hrali pre divákov a nechali 
na ľade všetko. Som presvedčený, že ak nič 
neodfláknu, tak to ľudia ocenia nielen po 
víťazných zápasoch, ale aj po prehrách. Bu-
dem hrdý na to, ak nám aj po neúspešnom 
výsledku diváci a fanúšikovia zatlieskajú.“

Príprava a plány z pohľadu kabíny
Člen A tímu Martin Kriška: „Príprava bola 

náročná, ale splnila svoj účel. My nemáme 
v  mužstve hviezdy a  našou prednosťou 
musí byť hlavne súdržný kolektív a  dra-
vosť. V  kabíne sme aj skrz toho, že je nás 
tu 17 domácich hráčov, vynikajúca partia. 

Chalani zvonku zapadli do partie výborne. 
Cestovanie je náročné, či už na tréningy 
alebo zápasy, ale sme profesionáli a musí-
me to prehryznúť. Ja sa ako domáci hráč 
nesmierne teším, že tu budeme mať pek-
ný štadión a  dôstojné  zázemie nielen pre 
nás, hráčov, ale aj pre divákov. Chcem ich 
poprosiť, aby nám fandili a  vytvorili nám 
prajnú atmosféru aj v tomto neľahkom ob-
dobí a samozrejme aj následne po návrate 
na domáci štadión. Nemôžem im sľúbiť to, 
že vyhráme každý zápas, ale sľubujem as-
poň to, že my, hráči, preto spravíme vždy 
maximum a na ľade sa budeme biť za naše 
logo, za náš klub, za naše mesto.“           -red-

Mladým liptovskomikulášskym špor-
tovcom sa darí. Platí to aj o  úspešných 
karatistoch Richardovi a Michalovi Tur-
čaníkovi či Dáši Brziakovej, ktorí 8. a 9. 
septembra absolvovali súťaž 21st Buda-
pest Open 2018.

Prvý sa na tatami v Budapešti postavil Ri-
chard Turčaník, ktorý sezónu odštartoval vý-
borným tretím miestom v  kategórii kumite 
(10-11 roční) do 40 kg. Richard v prvom kole 
porazil pretekára z Litvy. V druhom kole nara-

zil na domáceho pretekára, s ktorým prehral. 
Táto prehra pre neho neznamenala stop, pre-
tože išlo o neskoršieho finalistu súťaže. V troch 
po sebe nasledujúcich zápasoch repasáže zví-
ťazil, zaslúžene sa postavil na stupeň pre víťa-
zov a domov si odniesol bronzovú medailu. 
Michal Turčaník v kategórii kumite kadeti nad 
70 kg vyhral tri zápasy nad pretekármi z Litvy, 
z  Maďarska a  z  Ukrajiny. Následne ho dve 
prehraté kolá pripravili o postup do finále a aj 
o tretie miesto v zápase s Macedóncom. Piate 
miesto na tak kvalitnej súťaži je však prísľu-

bom pre novú sezónu.
Ako posledná nastúpila na tatami Dáša 

Brziaková. Jej bojovný výkon ale nestačil na 
poľskú reprezentantku, ktorá zastavila jej po-
stup. „S výkonom všetkých troch pretekárov 
som veľmi spokojný, ak vezmem do úvahy, že 
to bola prvá súťaž po prázdninovej a zároveň 
súťažnej prestávke a v tak silnej konkurencii,“ 
uviedol tréner Michal Turčaník st.

Na prestížnej medzinárodnej súťaži sa zú-
častnilo viac než 2000 pretekárov z 38 štátov.

-red-

Nielen Jánošíkova mučiareň, súdna sieň, ale 
už aj Jánošíkova záhrada láka návštevníkov 
mestského Múzea Janka Kráľa. Priestor za 
budovou je plný atrakcií a  pripravený na 
aktivity pre rodiny s  deťmi, materské školy 
a všetkých, ktorí sa radi zabávajú. Návštevníci 
tu môžu hľadať Jánošíkov poklad, strieľať do 
zbojníckeho terča, kresliť kriedami, poskladať 
pexeso zo súdnej siene, deti sa určite vyhrajú 
na pieskovisku a rodičia môžu len tak oddy-
chovať v  zeleni záhrady. Prístupná je vždy 
počas otváracích hodín múzea bezplatne, 
rezervácia dopredu nie je potrebná.

Zmenili sa aj otváracie hodiny múzea
„Sprístupneným oddychovej zóny v  mú-

zejnej záhrade a  jej pretvorením na priestor 
pre rodinu sme sa rozhodli byť bližšie verej-
nosti a nie je to jediná novinka v našom mú-
zeu. Vzhľadom na zvyšujúce sa požiadavky 
návštevníkov a  narastajúci počet turistov 
v  centre mesta sme zmenili aj prevádzkové 
hodiny,“ vysvetlil riaditeľ mestského múzea 
Jaroslav Hric. Kým v minulosti boli jeho brá-
ny cez pracovný týždeň otvorené od 8.00 

do16.00 hodiny a  cez víkendy od 9.00 do 
17.00 hodiny, odteraz budú jeho priestory 

návštevníkom k  dispozícii každý deň aj cez 
sviatky v čase od 10.00 až do 18.00 hod.     -kv-

EŠKA vstupuje do tretej sezóny  
po návrate do Extraligy

Mikulášski karatisti bodovali v Maďarsku

Mestské Múzeum Janka Kráľa sprístupnilo Jánošíkovu záhradu

SPRAVODAJSTVO
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Objemný odpadNebezpečný odpad

Psíčkari, povinnosť 
čipovania sa vracia

Jesenný mobilný zber nebezpečného od-
padu sa v našom meste uskutoční v sobotu 
6. októbra. V rámci neho môžu Mikulášania 
odovzdať nebezpečné odpady, ako sú žia-
rivky, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živi-
ce, laky, motorové oleje, kyseliny, zásady, 
fotochemické látky, pesticídy a  chemické 
prípravky na ošetrovanie rastlín a  drevín, 
umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistia-
ce prostriedky), drevo obsahujúce nebez-
pečné látky, handry znečistené olejom, 
farbami a pod.

Miesto zastávok a čas pristavenia zbero-
vého vozidla je uvedený v tabuľke.

Pozor, nezbierajú sa lieky, odpady s ob-
sahom azbestu a  výbušniny. Tekuté od-
pady musia byť uložené v  uzatvorených 
obaloch. Odpad je možné odovzdať len 
pracovníkom vykonávajúcich zber odpa-
dov. Nie je ho možné nechať voľne ulože-
ný v priestore zberného miesta pred alebo 
po stanovenom časovom intervale, takéto 
uloženie odpadu sa považuje za vytvo-
renie čiernej skládky. Počas celého roka 
môžu obyvatelia nebezpečné odpady bez-
platne odovzdať na zberných dvoroch. 

Pamätnica 50. výročia založenia Hodžovho 
štátneho reálneho gymnázia v Liptovskom Mi-
kuláši, rok vydania 1968:
LENKO, Július: Čriepky, s. 124.
A boli to sviatky aj pre mestských študen-
tov, lebo voľne sa do kina chodiť nesme-
lo  – iba na zvláštne povolenie triedneho. 
Na film sa totiž vtedy pozeralo, že žiakov 
pokazí, nevidel sa v  ňom prostriedok 
vzdelania a  umeleckej výchovy. Disciplí-

na v  škole bola prísna. Po ôsmej večer sa 
študent v meste nesmel ukázať, lebo by sa 
ihneď dostal do nebezpečenstva, že ak ho 
stretne profesor, na druhý deň ho iste vy-
volá a vyskúša na štvorku, a popritom mu 
hrozila dvojka z chovania, prípadne karcer. 
UHRÍK, Pavel: s. 161.
Rozhodne som nepatril medzi sprostých 
a lenivých žiakov, ale ani teraz neviem po-
chopiť, prečo z  geometrie a  matematiky 

som mal elégséges (štvorku), keď za celé 
dva roky som ani z  geometrie, ani z  ma-
tematiky nebol vyvolaný a  neodpovedal 
som. Matematiku a  geometriu nás učil 
Bedö Ziga.
VOJTA, Miroslav: s. 215.
Samozrejme, že sme domáce úlohy z  ma-
tematiky robili cez prestávku pred hodi-
nou. Vyučovanie bolo len predpoludním, 
popoludní bolo voľno. V lete bolo dosť čo 
robiť na Váhu alebo na ihriskách, v zime, to 
sa bolo treba lyžovať. Vôbec šport, to bolo 
naše. Pritom všetkom sa mi vidí, že som si 
z  tej školskej látky, takto prebratej, zapa-
mätal viacej, ako som videl u svojich oboch 
dcér. Čím to je, to neviem vysvetliť.
VILIKOVSKÁ, Júlia: s. 216.
Mikulášske gymnázium patrilo medzi naj-
prísnejšie gymnáziá na Slovensku. Taký 
malo chýr a také aj v skutočnosti bolo. Zo 
64 žiakov I. A  triedy sme zmaturovali len 
ôsmi. Preto slabší žiaci, ktorí mali nejakú 
možnosť odísť, alebo tí, čo prepadali, od-
chádzali študovať do iných miest, alebo 
po ukončení nižších tried odchádzali na 
odborné školy, učiteľské ústavy, alebo na 
„ľahšie“ gymnáziá.
                                        -mjk-
 

Veľkoobjemové kontajnery určené na je-
senný zber objemného odpadu budú od 
22. októbra do 29. októbra umiestnené 
na miestach podľa tabuľky. Do veľkoobje-
mových kontajnerov patrí odpad, ktorý sa 
nedá uložiť do kontajnerov na zmesový ko-
munálny odpad z dôvodu jeho rozmerov – 
starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, 
koberce, linoleá a pod. Aby sa do kontajne-
ra uložilo čo najviac odpadu, je potrebné 
ho rozobrať na jeho jednotlivé časti.

Pozor, odpad je možné ukladať len do 
kontajnerov, nie mimo nich. Ukladanie 
odpadu na miesta uloženia kontajnerov 
po uplynutí stanoveného časového ob-
dobia sa bude pokladať za nezákonné 
umiestnenie odpadov a bude sa riešiť ako 
priestupok.

 -red-

Od 1. septembra 2018 platí novela vete-
rinárneho zákona. Jednou zo zmien, ktorú 
novela prináša, je povinne zabezpečiť trva-
lé označenie psa chovaného na území Slo-
venskej republiky transpondérom (čipom). 
V novele zákona sú stanovené termíny spl-
nenia si tejto povinnosti. Rozhodujúcim je 
dátum narodenia psa:

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 
2018 má túto povinnosť splniť najneskôr 
do 31. augusta 2019,

Vlastník psa narodeného po 31. auguste 
2018 má túto povinnosť splniť pred pr-
vou zmenou vlastníka psa, najneskôr však 
do 12 týždňov veku. Zároveň je povinný 
uviesť identifikačné údaje psa a  údaje 
o  vlastníkovi psa do  centrálneho registra 
spoločenských zvierat prostredníctvom 
veterinárneho lekára.

Označiť zviera transpondérom môže len 
veterinárny lekár, ktorý musí psa do 24 ho-
dín aj zaevidovať do Centrálneho registra 
spoločenských zvierat.

V  prípade, že pes nebude označený 
a  identifikovaný v  registri, podľa novely 
zákona veterinárny lekár na takomto psovi 
nemôže vykonať veterinárne úkony. Môže 
tak urobiť iba v  nevyhnutých prípadoch 
v  záujme ochrany zdravia psa alebo  člo-
veka. Majitelia, ktorí nebudú mať psov 
zaregistrovaných, môžu dostať pokutu do 
800 eur, v  prípade právnických osôb do 
3 500 eur.                              -red-

Miesta zastávok kalendárového zberu
nebezpečných odpadov

Miesto: Lokalita: Čas:
Liptovská
Ondrašová

Zastávka autobusu pri kostole 
- Mincová 8:40 - 8:55

Andice - 
Benice

pri potravinách v Beniciach - 
Andická 9:05 - 9:15

Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión - 
Priehradná 9:25 - 9:35

Demänová kultúrny dom - Dlžniny 9:45 - 9:55

Bodice križovatka pri pamätníku - 
Bodická 10:00-10:10

Ploštín pred kultúrnym domom - 
Ploštínska 10:20 - 10:30

Iľanovo pred kultúrnym domom - 
Bánovská 10:40 - 10:50

Liptovský
Mikuláš

Nábrežie 4. apríla - parkovisko 
za Billou - Belopotockého 11:00 - 11:10

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu pri 
pošte na Nábreží - Za Havlovci 11:15 - 11:25

Velká kolónia - pri garážach 
-Textilná 11:30 - 11:40

Okoličné vedľa ihriska - Sihoťská 11:45 - 11:55

Stošice 50 m za železničným priecestím 
- Stošická 12:00 - 12:10

Vitálišovce posledná zákruta- Lipová, 
Podbreziny 12:15 - 12:25

Podbreziny parkovisko - Kemi 12:30 - 12:40

Kalendárový zber objemného
a biologicky rozložiteľného odpadu

Miesto: Lokalita:

Liptovský
Mikuláš

Zákruta Zápotockého ul. a Podtatranského ul.
Nábrežie 4. Apríla - smer Nábrežie J. Kráľa
Nábr. A. Stodolu

Ondrášová
Pri závorách
Otočka MHD - oproti obchodu za výmeničkou

Demänová
Za kultúrnym domom
Odbočka Bodice pri Demänovke

Andice 
a Benice

Ku trafostanici
Kultúrny dom

Bodice Ku cintorínu
Iľanovo                 Za kultúrnym domom
Ploštín Otočka autobusu

Okoličné
Kláštorná
Mierová

Stošice Pri trati
Vitálišovce Odstavná plocha pod vlekom

Palúdzka

Priehradná ul.
Demänovská cesta
Vranovská
Petrovičovo nábrežie
Žuffova ulica

So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Vo februári 2019 uplynie sto rokov od 
zriadenia Hodžovho štátneho reálneho 
gymnázia v Liptovskom Svätom Mikulá-
ši, ktorého pokračovateľom je súčasné 
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu. 
Výstava realizovaná pri tejto príležitosti 
návštevníkom priblíži vznik a vývoj tej-
to inštitúcie, jej prvú sídelnú budovu na 

vtedajšom Nižnom Huštáku v  období, 
keď vyučovacím jazykom bývala maďar-
čina po premiestnenie do novej budovy 
na dnešnej Hodžovej ulici, až po jej po-
stupnú modernizáciu. Výstavu môžete 
vidieť v  sieni mestského Múzea Janka 
Kráľa do 17. novembra, kedy si ju sym-
bolicky prídu na deň študentstva gym-

nazisti odinštalovať a  natrvalo bude 
zdobiť priestory jubilejného gymnázia. 
Predstavu o  štúdiu na v  minulosti zná-
mom "najťažšom gymnáziu" priblížia 
spomienky jej absolventov, medzi kto-
rými boli mnohé významné osobnosti 
kultúrneho a spoločenského života.

Hodžovo gymnázium čaká storočnica

Včely už môžete chovať aj na strechách byto-
viek. Schválením nariadenia povolili poslanci 
umiestňovať včelíny na strechách bytových 
domov s úmyslom podporiť včelárstvo. Pod-
ľa vedúceho odboru životného prostredia 
Gabriela Lengyela je to trend bežne prakti-
zovaný v západnej Európe. Na Slovensku bu-
deme jedným z prvých miest, ktoré povoľuje 
chov včiel na bytovkách, musí tu však byť spl-
nená podmienka súhlasu všetkých vlastníkov 
bytov.                        -red-

Včelíny   
na strechách

Jesenný zber:

Budova školy v roku 1942 
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DRUHOV PIVA
Grilované
ŠPECIALITY

1. ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY  

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

V programe účinkujú:

Programom sprevádzajú:

Trojanovo trio (CZ)
Slovak accordion orchestra (SK)

Přemysl Boublík (CZ)
Fedor Mikovič (SK)

uvádza slávnostný program

veľká sála Domu kultúry
28. októbra 2018 16.00 h

pri príležitosti výročia vzniku100.

pod záštitou primátora mesta  
Liptovský Mikuláš Jána BlcháčaORGANIZÁTORI SPOLUORGANIZÁTORI MEDIÁLNI PARTNERI

Evanjelický kostol,  
Tranovského ulica, Liptovský Mikuláš
  9.00 hod. Spomienkové Služby Božie

Pamätník Martina Rázusa
   11.00 hod. Položenie venca  

k pamätníku M. Rázusa

Evanjelický kostol,  
Tranovského ulica, Liptovský Mikuláš
   14.30 hod. HOJ ZEM DRAHÁ,  

hudobno-literárne pásmo

Prezentácia kníh Martin Rázus: Hoj, zem 
drahá, Evanjeliá, z gréčtiny preložil Ján 
Lajčiak, Sláva šľachetným V – Muži diplo-
macie – Slováci na významných postoch 
československej zahraničnej služby

   Od 8.00 do 18.00 hod. bude otvorená 
expozícia Rázusovie dom

Hoj, zem drahá, slovenská zem

pri príležitosti 130. výročia narodenia Martina Rázusa

den-MR-LM.indd   2 17/09/2018   09:44
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DEŇ
OTVORENÝCH 
DVERÍ MESTA 

LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ
3. 10. 2018
Den otvorených dverí 
mestského úradu: 
08:30 – otvorenie DOD
vstupy so sprievodcom:
08:30, 09:30, 10:30

Den otvorených dverí aj v: 
Informačnom centre mesta
Múzeu Janka Krála
Dome kultúry
 
Program:
Prezentácia činnosti 
Informačného centra mesta
OZ Liptovské droby
OZ Živé námestie
OOCR Region Liptov
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Steve Clarke Trio
Steve Clarke, Walter Fischbacher, Richard 

Münchhoff (USA, DE)
5. október 2018, Route 66

Hanka G NYC Quartet
Hanka Gregušová, Ondrej Krajňák,
Lonnie Plaxico, Taru Alexander (SK, USA)
10. november 2018, Route 66

vstupenky: www.bit.ly/jazzvmeste
viac info: www.facebook.com/mikulasjazzfest
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Mesto Liptovský Mikuláš
Obcianske združenie „ Živé námestie “ 

Liptovský Mikuláš

Vás pozývajú na

Program:
17.00 – 17.30  Zraz účastníkov na Námestí osloboditeľov

17.30  Odchod lampiónového sprievodu z Námestia osloboditeľov,
Ulica 1. mája, Tranovského ulica, Námestie Žiadostí slovenského 

národa, Baťova ulička, Námestie osloboditeľov
Po návrate na Námestie osloboditeľov čaká na deti zaujímavý 

program a sladké prekvapenie.

Lampión si zabezpečí každý účastník sám.

Oslavy na čerpacej stanici Shell

Kedy a kde:
Čerpacia stanica Shell 
Liptovský Mikuláš, Garbiarska ulica

4. 10. - 7. 10. 2018: 
zľava na palivo a koleso šťastia
5. 10. - 6. 10. 2018: 
možnosť testovacích jázd BMW 

OZNAMY

Čerpacia stanica Shell v Liptovskom Mikuláši 
oslavuje 20. narodeniny. Už dve dekády na 
nej zákazníci tankujú kvalitné palivá, dobíjajú 
si energiu chutným občerstvením a  dobrou 
kávou a  tešia sa z nových, inovatívnych slu-
žieb, ako je napríklad platba prostredníctvom 
mobilnej aplikácie. Prvý októbrový týždeň, 
od štvrtka 4. októbra do nedele 7. októbra, 
budú pre všetkých zákazníkov pripravené za-
ujímavé aktivity. 

Na stanici môžete počas 4 dní tankovať so 

zľavou 4 centy na liter akéhokoľvek paliva 
Shell. Ak si vyberiete prémiové palivá Shell 
V-Power, máte možnosť zatočiť kolesom 
šťastia a získať malý darček. Priaznivci špičko-
vých áut by si nemali nechať ujsť príležitosť 
vyskúšať testovacie jazdy BMW, ktoré budú 
k dispozícii v piatok 5. októbra a v sobotu 6. 
októbra.

Ak máte cestu okolo, zastavte sa a oslávte 
naše narodeniny spolu s nami.

INZERCIA
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Zrodil sa život a čo je nádhernejšie  
a čo je viac...   

V mesiaci august 2018 sa v 
Liptovskom Mikuláši narodili:

  Timea PAVLÍKOVÁ, Michal HANZEL, 
Dominik CÚT, Juraj RUSŇÁK, Lukáš 
ZIMMERMANN, Šarlota KORČEKOVÁ, 
Lujza CHUDÁ, Kristína KOKAVCO-
VÁ, Branko ZIMÁNI, Samuel ZVADA, 
Samuel CHOVAN, Jakub KOKAVEC, 
Liliana KUBÍNOVÁ, Daniel STUPKA, 
Kristína LUKÁČOVÁ, Barbora TR-
NOVSKÁ, Adam KAPITÁN, Bibiana 
SLABEJOVÁ, Hana FOGAŠOVÁ, Soňa 
STODOLOVÁ, Zuzana JANČUŠKOVÁ, 
Timea KORDOŠOVÁ, Matej ŠUPALA, 
Filip PETRÁŠ, Michal MAJERÍK,  Marek 
ZAŤKO, Lukáš KRČMÁR. 

Jeden pre druhého nech ste vždy 
oporou, nech vaše prstienky nie  
sú len ozdobou ...

Manželstvo uzavreli:

  Mgr. Michal LABAJ – Lenka HUNA-
NOVÁ, Dominik PATRYLÁK – Vero-
nika SEMANČÍKOVÁ, Ján SVIDRAN 
– Romana RÁDIOVÁ, Ladislav VIGH 
– Lívia GMUCOVÁ, Mgr. Art. Jozef 
VACULA – Mgr. Veronika REPOVÁ, 
Matej BLAŽEK – Miriam BALÁŽOVÁ, 
Vlastimil KUBÁŇ – Ing. Zuzana NE-
UHORTOVÁ, Marek FARBÁK – Zuzana 
CHEBANOVÁ, Arran James APPLEBY 
– Barbora GLONEKOVÁ, Lukáš MAR-
SZALEK – Iveta GRIEŠOVÁ, Martin 
PETRÁŠ – Katarína PORUBČANOVÁ, 
Ing. Ivan SEKAN – Dana ŠAJGALÍKO-
VÁ, Mgr. Martin ŠIARNIK – Petronela 
ŤASNOCHOVÁ, Ing. Dušan FRAŇO 
– Katarína KOVÁČOVÁ, Miroslav LA-
BAJ –Petra ČIERNA, Dušan MESÁROŠ 
– Anna POKRYVKOVÁ, Róbert ČECHO 
– Dominika HRICOVÁ, Peter SYNEK – 
Simona CIVÁŇOVÁ, Roman DEVEČKA 
– Zuzana KATIOVÁ, Julien Clément 
BRETAGNE – Tania COMPAGNON, Jan 
MIKĽA – Janka GONŠČÁKOVÁ, 

Dych slovko krátke, nenápadné... 
bez neho však končí život

Opustili nás:

  Blažena ŽUFFOVÁ 84 r., Mária HA-
LAHIJOVÁ 90 r., Eva FRIČOVÁ 77 r., 
Vlasta FERIANCOVÁ 72 r., Irena RIGO-
VÁ 88 r., Adam PAULÍNY 78 r., Elena 
KRČULOVÁ 62 r., Pavel RUMANSKÝ 89 
r., Ivan BALÁŽ 59 r., Peter CHOLVADT 
52 r., Petra KUBÍKOVÁ 39 r., Mgr. La-
dislav VALENT 65 r., Ján VICIAN 75 
r., Anna BOROŠKOVÁ 91 r., Ľubomír 
MEDZIHRADSKÝ 67 r., Dušan SEKEJ 
75 r., Alžbeta ČENKOVÁ 87 r., Iveta 
BRUNČIAKOVÁ 53 r., Dušan MIKYTA 
32 r., Ladislav HLADIŠ 74 r., Ing. Voj-
tech BEŇO 84 r.  

Občiansky servis 
AUGUST 2018

SERVIS

SKÚŠKA SIRÉN
12. 10. 2018 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

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

   

UTOROK 02.10.2018 

 SKÔR NEŽ POVIEŠ ÁNO  Centrum 
pre rodinu a vzťahy , Župný dom  

 17:00  Úvodné stretnutie záujem-
cov o predmanželský kurz. Predstavenie 
a základné informácie. 

 UTOROK 02.10.2018 | SOBOTA 06.10.2018 

 OKTÓBER NA FEST 2018  Námestie 
osloboditeľov   Liptovské pivné dni 
8. ročník. 

 STREDA 03.10.2018 

 KUBO ČESKOSLOVENSKÝ MUZIKÁL
 Dom kultúry - veľká sála   19:00  
 prízemie 30 €, 33 €, balkón 25€ 

„Anča, ja mám nožík, legendárny výrok 
Jozefa Kronera garant predstavenia 
Zuzka Kronerová. Predpredaj v Infor-
mačnom centra mesta a Dome kultúry 
LM. 

  ŠTVRTOK 04.10.2018 

 PRESMEJME SA K LEPŠIEMU MAN-
ŽELSTVU III.  Centrum pre rodinu 
a vzťahy, Župný dom  17:00   Vi-
deo seminár pre tých, ktorí sa chcú po-
zrieť na manželstvo zábavnou formou.

 PIATOK 5.10.2018 

 DEŇ CHÔDZE - HORE VÁHOM DOLU 
VÁHOM  nábrežie rieky Váh   9:00-
12:00  Svetový deň chôdze po nábreží 
rieky Váh. 

  36. ROČNÍK ATLETICKÝCH PRE-
TEKOV O POHÁR RIADITEĽA ŠKOLY

 štadión Gymnázia M. M. Hodžu  
 09:00 otvorenie pretekov  Atletic-

ké preteky o „Pohár riaditeľa školy“.

 JAZZ V MESTE - STEVE CLARKE TRIO 
(USA, DE)  Route 66  19:00  14€ 

 Koncert špičkového amerického basá-
ka v jazz triu s Walterom Fischbacherom 
z New Yorku. 

 SOBOTA 06.10.2018 | NEDEĽA 07.10.2018 

 FENG SHUI - ZDRAVIE V BAGUA
 Fun Fabric   10:00-20:00 (víken-

dovka)  96€  Cyklus workshopov 
FENG SHUI: ako si zlepšiť život úpravami 
priestoru, v ktorom žijeme 

 SOBOTA 06.10.2018 

 ROZLÚČKOVÉ SLALOMY  Areál 
vodného slalomu O. Cibáka   10:00-
16:00  Úvodná hodina dlhodobého 
kurzu pre čitateľov knižnice. 

 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI 
 Liptovský Mikuláš   8:00-16:00 
 Šachová súťaž pre deti v Centre 

voľného času.  

 UTOROK 09.10.2018 

 KRAJSKÉ ŠKOLSKÉ PRETEKY V 
CEZPOĽNOM BEHU ZÁKLADNÝCH A 
STREDNÝCH ŠKÔL  Liptovský Miku-
láš  10:00  Školská postupová súťaž 
na majstrovstvá Slovenska. 

 SÁROVA BYSTRICA  Klubovňa 
LKS v NKP Čierny orol   09:00  41. 
ročník regionálnej postupovej
súťaže mladých moderátorov. 

 STREDA 10.10.2018 

 LENKA FILIPOVÁ S KAPELOU  Veľ-
ká sála Domu Kultúry   18:00 18€ 

 Predpredaj v Informačnom centra 
mesta a Dome kultúry LM.

 PIATOK 12.10.2018 

 MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 
ZŠ  areál ZŠ M.R.Martákovej, ZŠ s MŠ 
Okoličianska a ZŠ J. Kráľa   Mestská 
športová olympiáda pre základné školy 
mesta LM a partnerského mesta Opava.

 PÁN MRKVIČKA: LITERÁRNE HÁ-
DANKY  Liptovská knižnica GFB 
Liptovský Mikuláš   10:00  Zábav-
no-vzdelávacie podujatie pre deti.

 SOBOTA 13.10.2018 

 POSLEDNÁ MÍĽA LIPTOVA 2018
 Námestie osloboditeľov, Liptovský 

Mikuláš   12:00  Ukončenie moto-
cyklovej sezóny 2018 na Liptove

 NEDEĽA 14.10.2018 

 TRADIČNÁ FILATELISTICKÁ BURZA
 Dom matice slovenskej, Nábrežie 

A. Stodolu 1918  8:00-12:00 Klub 
� latelistov 53-06 v Liptovskom Mikuláši 
Vás pozýva na tradičnú � latelistickú 
burzu. 

 UTOROK 16.10.2018 

 EMOCIONÁLNE POTREBY  Cen-
trum pre rodinu a vzťahy, Župný dom 

 17:00  Prednáška o emocionálnych 
potrebách. Sú to práve ony, ktoré „nami 
hýbu“. 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ STRED-
NÝCH ŠKÔL VO FUTSALE CHLAPCOV

 vonkajšie ihrisko Gym. M.M.Hodžu 
L.Mikuláš   8:00-14:00  Postupová 
školská súťaž na regionálne kolo. 

 STREDA 17.10.2018 

 MENO - DIVADELNÁ KOMÉDIA
 Dom kultúry, veľká sála   18:00 
 15€   Komédia, ktorá sa našťastie 

nestala Vám. Predpredaj v Informač-
nom centra mesta a Dome kultúry LM.

 PRÁVNA POMOC  Centrum pre 
rodinu a vzťahy, Župný dom   16:00-
17:00   Odborná pomoc pre tých, ktorí 
potrebujú právne poradiť v súvislosti s 
rodinou.  

 ŠTVRTOK 18.10.2018 

 PRESMEJME SA K LEPŠIEMU MAN-
ŽELSTVU IV.  Centrum pre rodinu 
a vzťahy, Župný dom  17:00  Video 
prednáška pre tých, ktorí sa chcú na 
manželstvo pozrieť zábavnou formou. 

   SOBOTA 20.10.2018 

 POLMARATÓN LIPTOVSKÝ MIKULÁ-
ŠIV.  STOP SHOP L.Mikuláš   10:00 
štart  Všetkých nadšencov športu po-
zývame na 7.ročník STOP.SHOP.Liptovský 
Mikuláš Polmaratón.

  NEDEĽA 21.10.2018 

 DEŇ MARTINA RÁZUSA  Evanje-
lický kostol LM, Pamätník M. Rázusa, 
Rázusovie dom, Kostol vo Vrbici 

 09:00-17:00   Pripomenutie si 130. 
výročia narodenia Martina Rázusa. 

 ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA  klubová 
sála   16:00 - 18:00  2€   Pravidel-
ný cyklus rozprávok pre deti. 

   STREDA 24.10.2018 

 ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVEN-
SKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A STRED-
NÝCH ŠKÔL V CEZPOĽNOM BEHU

 Žiarska dolina   11:45  Víťazní 
bežci z krajských kôl v slovenskom � nále 
organizované Centrom voľného času.

 ŠTVRTOK 25.10.2018 

 MIM SHOW  Klubová sála   
 18:00  1€  Pravidelný cyklus 

pantomimicko-improvizačnej one man 
show Miroslava Kasprzyka. 

 NEDEĽA 28.10.2018 

 100. VÝROČIE VZNIKU 1. ČESKOSLO-
VENSKEJ REPUBLIKY  Dom kultúry    

 16:00  Spomienkové podujatie ku 
vznik 1. Česko-slovenskej republiky. 

 STREDA 31.10.2018 

 LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD  
Námestie osloboditeľov, Ul. 1. mája, 
Tranovského ulica, Námestie Žiadostí 
slovenského národa, Baťova ulička, 
Námestie osloboditeľov  

17:00-19:00    Tradičné jesenné 
podujatie pre malých i veľkých obyvate-
ľov mesta  i návštevníkov. 

 PAMIATKA ZOSNULÝCH  Vrbický 
cintorín, NKP Háj Nicovô   15:00  

 Pietna spomienka pri hroboch vý-
znamných rodákov a osobností 
nášho mesta. 

KALENDÁR PODUJATÍ

OKTÓBER
2018
www.m i ku l a s . s k

Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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Kandidátne listiny pre voľby do mestské-
ho zastupiteľstva v meste Liptovský Mikuláš 
predložilo:
►  Celkom 8 politických subjektov (2 ko 
alície politických strán): 

1. Demokratická strana
2. Komunistická strana Slovenska
3. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
4. Most - Híd
5. Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia  

          a nezávislé osobnosti (OĽANO),  
          Kresťanskodemokratické hnutie,  
          Nova, Šanca

6. Smer - sociálna demokracia, Slovenská  
          národná strana, Národná koalícia

7. Spolu - občianska demokracia
8. Zmena zdola, Demokratická únia   

         Slovenska
► Celkom 63 kandidátov na poslancov 
mestského zastupiteľstva, z  toho je 53 
kandidátov na poslancov delegovaných 
politickými subjektami a 10 nezávislých 
kandidátov.  

Kandidátne listiny pre voľby primátora 
mesta Liptovský Mikuláš predložili dva poli-
tické subjekty – (koalície politických strán:  1. 

koalícia Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskode-
mokratické hnutie, Nova, Šanca a 2. koalícia 
Smer - sociálna demokracia, Slovenská ná-
rodná strana, Národná koalícia) a  dvaja ne-
závislí kandidáti – celkom štyria kandidáti na 
primátora mesta.

Mesto zverejní zoznam zaregistrovaných 
kandidátov  do 16. októbra. Oznámenia o 
čase konania volieb, volebnom okrsku, vo-
lebnej miestnosti, so stručným spôsobom 
úpravy hlasovacieho lístka a  uvedením po-
vinnosti voliča preukázať sa pred hlasovaním 
preukazom totožnosti pre každú domácnosť 
doručí mesto do domácností do 15. októbra 
2018.

V jednotlivých volebných obvodoch, ktoré 
sme zverejnili v septembrovom čísle mesač-
níka, je 32 okrskov. (Upozornenie:  Základná 
škola Čs. brigády sa premenovala na ZŠ Mi-
loša Janošku.) 

Viac informácií o  komunálnych voľbách , 
ktoré sa budú konať 10. novembra, nájdete 
na adrese:

www.mikulas.sk/samosprava/komunal-
ne-volby-2018                              -red-

KLUB FILATELISTOV 53-06 
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

VÁS  POZÝVA NA

TRADIČNÚ FILATELISTICKÚ BURZU
ktorá sa uskutoční dňa

14.10.2018
od 8:00 h do 12:00 h

v DOME MATICE SLOVENSKEJ,
Nábrežie A. Stodolu 1918

Informácie mobil: 0905 100 888
Ostatné zberateľské odbory vítané!

Príbehy 20. storočia 
Slávnostné otvorenie výstavy Príbe-
hy 20. storočia sa uskutoční v  pondelok 
1. októbra 2018 o  15:00 hodine na Námes-
tí Františka Wisnera v  centre Liptovského  
Hrádku.

Výstava formou veľkoplošných banne-
rov približuje život a  osudy štrnástich slo-
venských ľudí, ktorí sa aktívne zapojili do 
odboja proti rôznym totalitným režimom v   
XX. storočí.

Výstava je sprístupnená do 31. októbra 
2018.

                                          -ppa-

Predpredaj vstupeniek na Majstrovstvá 
sveta v  ľadovom hokeji 2019 v  Informač-
nom centre mesta Liptovský Mikuláš, 
Námestie mieru 1, OC Central. Otváracie 
hodiny: Po-So: 9:00-17:00. Možnosť plat-
by kartou. 

KOMUNÁLNE 
VOĽBY 2018

63 kandidátov na poslancov  
4 kandidáti na primátora
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SERVIS

 
 PIVNICA  

Po. 1. 10.  18.00  5 € | Ut. 2. 10.  20.00  5 €   
Št. 4. 10.  17.30  5 €

 HASTRMAN  
Po. 1. 10.  20.00  5 € | Pi. 5. 10.  20.00  5 €   

 ZRODILA SA HVIEZDA  
Št. 4. 10.  19.30  5 € | Pi. 5. 10.  17.30  5 €   

 PIADINÔŽKA  
Ne. 7. 10.  17.30  5 € |So. 13. 10.  17.30  5 € 

Ne. 14. 10.  17.30  5 € 

 PO ČOM MUŽI TÚŽIA  
Ne. 7. 10.  19.30  5 € | Po. 8. 10.  18.00  4 €  Ut. 9. 10.  18.00  5 € 
Št. 11. 10.  20.00  5 €  Pi. 12. 10.  20.00  5 € 

 VENOM 
Po. 8. 10.  20.00  5 € | Ut. 9. 10.  20.00  5 €|

 NICO 
St. 10. 10.  20.00  4 € 

 PRVÝ ČLOVEK 
Št. 11. 10.  17.30  5 € | So. 13. 10.  19.30  5 € 

 CESTA ZA LÁSKOU 
Ne. 14. 10.  19.30  5 € | Po. 15. 10.  18.00  4 €  Ut. 16. 10.  20.00  5 €  
Št. 18. 10.  20.00  5 €      

 SRDCOVÍ REBELI 
Po. 15. 10.  18.00  4 € | Ut. 16. 10.  18.00  5 €  

 MOULING ROUGE 
St. 17. 10.  20.00  4 € 

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
 LÁSKA BEZ BARIÉR   

Št. 18.10.  14.00  

 MNÍŠKA 
Št. 18. 10.  20.00  5 € | Pi. 19. 10.  20.00  5 €

 PRINCEZNÁ A DRÁČIK 
So. 20. 10.  17.30  5 € | Ne. 21. 10.  17.30   5 €

 TOMAN 
So. 20. 10.  19.30  5 € | Ne. 21. 10.  19.30   5 €

Po. 22. 10.  17.00   5 €

 BLACKKKLANSMAN 
Po. 22. 10.  19.30  5 € | Ut. 23. 10.  17.30   5 €

 HALLOWEEN 
Ut. 23. 10.  20.00   5 € | St. 24. 10.  20.00  5 € 

 SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU 
St. 24. 10.  18.00   5 € | Pi. 26. 10.  20.00  5 € 

 BYT 
Št. 25. 10.  20.00   4 €  

 TAJOMSTVO DOMU S HODINAMI 
Pi. 26. 10.  18.00   5 € | Po. 29. 10.  18.00  5 € 

 JOHNNY ENGLISH ZNOVA ZASAHUJE 
Po. 29. 10.  20.00   5 € | Ut. 30. 10.  18.00  5 € 

 POD JEDNÝM STROMOM 
Ut. 30. 10.  20.00   5 € | St. 31. 10.  17.30  5 € 

 NIEČO NAVIAC 
St. 31. 10.  19.30   4 € 

 Chata na predaj (FKS)  
Pi. 5.10.  14.30  2 €  komédia, dráma, ČR - 2018 - (U) - 77 minút - CIN, originálna 
verzia

 Aida  
So. 6.10.  18.55  12€  Záznam z prenosu MET

 Aida  
Ne. 7.10.  18.00  10€  Priamy prenos Metropolitnej opery z New Yorku. 

 Manžel na skúšku (FKS)  
Pi. 19.10.   14.30  2€  romantická komédia, USA - 2017 - (12) - 112 minút - FOR, české 
titulky

 Samson a Dalila 
So. 20.10.   18.55  12€  Priamy prenos Metropolitnej opery z New Yorku. 

 Dievča zo západu 
So. 27.10.   18.55   12€  Priamy prenos Metropolitnej opery z New Yorku. 

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

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

 12.09.2018 |17.11.2018  
100. VÝROČIE GYMNÁZIA M.M. HODŽU | Múzeum Janka Kráľa | 10:00-18:00 | 
Vernisáž výstavy venovaná 100. výročiu založenia Gymnáziu M.M. Hodžu v L. Miku-
láši.

 01.10.2018 | 30.11.2018  
SVEDECTVO DOKUMENTOV | Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš - štu-
dovňa regionálnej literatúry - NKP Čierny orol | 9:00-18:00| 
Výstava k 100. výročiu vzniku ČSR. 

 02.10.2018 | 23.11.2018  
STANISLAV KIČA | Galéria Kolomana Sokola | 10:00-17:00 | 2€ /1€ | Vernisáž 
výstavy 2.10 o 16:30.

 02.10.2018 | 05.10.2018  
VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY | Centrum voľného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 
1932/47 | Výstava vypestovaných plodov mikulášskych pestovateľov. 

 04.10.2018 | 02.11.2018  
Z TVORBY | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol |
Po-Pi: 8:00-15:00 | 0,50€/0,20€ | Výstava členov Klubu neprof. výtvarníkov s hos-
ťom Aktywna Grupa Twórców z Rzeszowa. 

 12.10.2018 | 23.11.2018  
KOVÁČI V LIPTOVE | NKP Čierny orol L. Mikuláš |
08:00-16:00 | Výstava prezentuje súčasných kováčskych majstrov a je doplnená 
zbierkami Lipt. múzea. 

 25.10.2018 | 19.01.2018   
KAROL BARON | Liptovská galéria P.M. Bohúňa |
10:00-17:00 | 2€/1€ | Vernisáž výstavy 25.10. o 16:30. 

 25.10.2018 | 19.01.2018   
PALUGYAY, BAZOVSKÝ, ALEXY | Liptovská galéria P.M. Bohúňa | 10:00-17:00 | 
1€/0,50€ | Vernisáž výstavy 25.10. o 16:30.

 26.10.2018  
LITERÁRNY KLUB | Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš | 16:00 | Stretnutie 
členov klubu. 

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

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

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

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

 KOLOMAN SOKOL  
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00  1 € /  0,50 € | Diela významného 
slovenského gra� ka a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ + JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ 
+ SÚDNA SIEŇ 
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 | Po-Ne: 10:00-18:00 - pravi-
delné hodinové vstupy  3 € / 1,50 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako 
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

 JANOŠÍKOVA ZÁHRADA  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 Novo otvorená Jánošíkova 
záhrada so zábavnými aktivitami (hľadanie Jánošíkovho pokladu, streľba na terč, 
skladanie pexesa, ...) bezplatne prístupná počas otváracích hodín múzea.

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa.  2 € / 1 € | Jedna z najväčších syna-
góg na Slovensku približuje dejiny mikulášskej židovskej komunity. 

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Po - Pi 8:00-16:00 (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred) 

 1 € / 0,50 € | Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie a pre vopred ohlásené výpravy 1 € / 0,50 € | 
Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 40. rokov 19. stor. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: 
zatvorené, So: 10:00-16:00, Ne: zatvorené* (*len na telefonickú objednávku 3 
dni vopred, min. 20 osôb 9:00-11:00) posledný vstup hodinu pred zatvorením. 

 7 € / 3,50 € | Jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 8:00-16:00, So - Ne len pre ohláse-
né skupiny (min. 10 osôb)   1 € / 0,50 € | Expozícia zachytáva dejiny poľovníctva a 
rybárstva na Liptove od stredoveku po súčasnosť. 

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