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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Háj v októbri obsadili celé rodiny a nebo nad ním zaplavili šarkany.

Stovky ľudí využili jesenný vietor a rozbehli sa po lúke pri parkovisku na Háji. Deti súťažili s rodičmi v šarkanových slalomoch, vozili sa na motokárach a zahrievali 
sa teplým čajom. Dvaja oteckovia si na Šarkaniádu priniesli vlastnoručne vyrobených šarkanov z papiera a textilu. Podujatie pre Mikulášanov 
zorganizoval primátor Ján Blcháč so svojimi synmi. Fotogalériu zo Šarkaniády 2021 nájdete na stranách 8 a 9.



32

Cyklisti, kolobežkári či korčuliari ofi-
ciálne dostali ďalšiu výbavu na pesto-
vanie týchto zdravých foriem športu. 
Predstavitelia radnice, partneri z No-
vého Targu, zhotoviteľ a národný cyk-
lokoordinátor slávnostne otvorili tre-
tiu etapy vnútromestskej cyklotrasy, 
ktorá má oficiálny názov Mikulášska 
cyklotrasa ako ekologická alternatíva 
dopravy. 

Na bicykli celým mestom
Tretia etapa mikulášskej cyklotrasy ve-

die od križovatky Štefánikova – Hurbano-
va pred železničnou stanicou po križovat-
ku Štefánikova – Revolučná. Na trase sme 
rekonštruovali chodník, vymenili uličné 
vpuste a osadili cestnú prídlažbu. Chod-
ník na Štefánikovej ulici zhotoviteľ rozšíril 
na tri metre a na Hurbanovej ulici v čas-
ti chodníka až na štyri metre. Cyklotrasa 
má dĺžku 295 metrov v bezbariérovom 
prevedení. Ide o úsek, ktorý je spoloč-
ný pre chodcov a cyklistov. Základným 
cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a 
prepravnej kapacity nemotorovej dopra-
vy. Spolufinancovala ho Európska únia 
z prostriedkov Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu, výš-
ka nenávratných finančných prostriedkov 
predstavovala 88 tisíc eur.

S cyklosezónou sme sa rozlúčili 
ukončením projektov pre podporu cykomobility 

Pribudol cyklomobiliár
Do druhého projektu sa mesto zapojilo 

so samosprávou z poľského Nového Tar-
gu. Z projektu sa rozšírila existujúca ponu-
ku cyklistickej infraštruktúry o atraktívne 
umiestnené prírodné a kultúrne miesta. 
Napriek tomu, že efekty mikroprojektu sú 
určené primárne pre cyklistov, niektoré 
z nich môžu využívať aj chodci a turisti. V 
rámci mikroprojektu v pešej zóne mesta 
osadili dve lavičky a deväť cykostojanov. Pri 
Vrbickom moste pribudla fontánka na pitie. 
Mikroprojekt mesto financovalo z Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Inter-
reg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Aktuálne čísla a zámery 
Dokončením tretej etapy dosiahla vnút-

romestská cyklotrasa takmer tri kilometre. 
Predošlé dve etapy sme zrealizovali v rokoch 
2018 a 2019. Tretia etapa napája vnútro-
mestskú cyklotrasu na existujúci cyklochod-
ník po hrádzi rieky Váh. V septembri mesto 
dokončilo prepojenie cyklochodníka po hrá-
dzi Váhu do Liptovskej Ondrašovej v dĺžke 
840 metrov. Otvorenie tohto úseku plánuje 
radnica po kolaudácii na jar budúceho roka. 
V Liptovskom Mikuláši tak môže široká ve-
rejnosť využívať súvislý cykochodník v dĺžke 
6,5 kilometra a 3 kilometre vnútromestskej 
cyklotrasy. 

V meste nechýbajú tri odpočívadlá pri 
cyklochodníku, dva cykloboxy so zelenou 
strechou s kapacitou na odloženie 50 bi-
cyklov, cyklostojany, mobiliár, bezbariérové 
úpravy, dopravné značenie a doplnenie ze-
lene. Na ich vybudovanie predstavitelia rad-
nice získali nenávratné finančné prostriedky 
z eurofondov a zo štátneho rozpočtu vo výš-
ke spolu 1,7 milióna eur. V úsilí dobudovať 
chýbajúce kilometre cyklochodníka v rámci 
projektu Cesta okolo Tatier zástupcovia z 
mestského úradu v regióne Liptov iniciovali 
a založili dve združenia obcí - Cyklochodník 
Liptovská Mara (smer západ k hranici s okre-
som Ružomberok) a Cyklodoprava Horný 
Liptov (smer východ do Liptovského Hrád-
ku). Cieľom je pripraviť projekty prepojenia 
regiónu cyklodopravou na realizáciu v no-
vom programovom období 2021 – 2027.

 -red-

Na podporu opatrovateľskej služby v Lip-
tovskom Mikuláši získali radniční finančnú 
podporu od štátu vo výške 245 tisíc eur. Z 
projektu pokryjú mzdové náklady na 15 
opatrovateliek, ktoré sú zamestnancami mes-
ta na plný úväzok. Projekt začínajú realizovať 
od novembra 2021 a bude trvať dva roky. 

Mesto získalo nenávratný finančný prí-
spevok od ministerstva práce v plnej žiada-
nej výške. Ide o pokračovanie projektu, kto-
rý vedenie mesta realizovalo v Liptovskom 
Mikuláši od marca 2019 do apríla 2021. 

Mesto zamestnáva aktuálne 41 opatro-
vateliek v rôznych pracovných úväzkoch a 
musí naďalej financovať poskytovanie opat-
rovateľskej služby aj zo svojho rozpočtu. 
Financie, ktoré radnica ušetrí vďaka tomuto 
projektu, použije na zvýšenie kvality posky-
tovaných sociálnych služieb.

-red-

Aby deťom nekvapkalo na hlavy treba rozpočet
Jeden z pavilónov Materskej školy na 

Nábreží Dr. Aurela Stodolu potrebuje 
opravu strechy. Vo fólii sú trhliny, cez 
ktoré zateká do tried. Do havarijného 
stavu dostalo strechu dlhodobé pôsobe-
nie slnečného žiarenia. Základnej škole 
Janka Kráľa zasa treba peniaze na po-
krytie výdavkov, ktoré vznikli po havárii 
vody. V Základnej škole s materskou ško-
lou  Demänovská ulica je potrebné opra-
viť plot, pretože je v dezolátnom stave a 
deti z Materskej školy Palúčanská chodia 
po poškodenom schodisku, ktoré treba 
sanovať. V tomto areáli je nevyhnutná aj 
rozsiahlejšia oprava oplotenia.

Riešením sú komplexné obnovy
Zriaďovateľom všetkých týchto škôl je 

mesto a jeho vedenie musí tieto havarij-
né stavy hasiť jeden za druhým, pretože 
komplexnú obnovu brzdia obštrukcie v 

mestskom zastupiteľstve. Konkrétne ešte 
stále neschválený rozpočet na rok 2021, 
neprerokovaný záverečný účet na rok 2020 
a nelegitímne schválený záverečný účet za 
rok 2019. „Aby sme nemuseli za pochodu 
látať, potrebovali by sme robiť veci kom-
plexne. Na to však musíme mať schválený 
rozpočet. Lenže máme tu pomaly koniec 
roka a mesto je stále v provizóriu, pretože 
poslanci neodobrili záverečné účty. Keby 
nebolo týchto tri roky trvajúcich obštrukcií 
v zastupiteľstve, nemuselo by sa dnes látať. 
Aj školstvo potrebuje komplexné riešenia, 
nie hasenie. Všetky tieto havarijné stavy po-
krývame z peňazí, ktoré presúvame z iných 
plánovaných aktivít, lebo poškodenia tých-
to objektov je potrebné riešiť bez ohľadu 
na to, či poslanci záverečné účty a mestský 
rozpočet schvália, alebo nie,“ nalieha hlavný 
finančník v meste Ivan Košík.

Vedúci vedia, čo treba
Mesto Liptovský Mikuláš sa v rozpočto-

vom provizóriu nachádza už tretí rok. Viacerí 
z poslancov, ktorí majú v parlamente väčši-
nu, odmietajú odobriť záverečné účty, čím 
držia v šachu schvaľovanie rozpočtu, ktorý 
by mohlo mesto používať na komplexné a 
plánované obnovy a investovanie do roz-
voja. Znamená to, že mesto na účtoch pe-
niaze má, napriek tomu ich nemôže použiť 
tak, ako by to potrebovali vedúci odborov. Tí 
zodpovedajú za jednotlivé oblasti a najlep-
šie vedia, čo tieto oblasti najviac potrebujú. 
Rozpočet na rok 2022, ktorý už finančníci 
pripravujú podľa požiadaviek šéfov  jed-
notlivých odborov a oddelení na mestskom 
úrade, počíta s komplexným prístupom mo-
dernizácie v oblasti školstva. Či však bude 
schválený, je na poslancoch, ktorí majú v 
mestskom parlamente väčšinu.

-red-

Mikulášania a návštevníci mesta by  na-
priek pandémií o predvianočnú atmosféru 
prísť nemali. Tradičný Mikulášsky jarmok, 
ktorý je potrebné pripravovať mesiace do-
predu, síce nebude možné kvôli súčasnej 
epidemiologickej situácii zorganizovať, 
mesto má však nachystanú alternatívu, kto-

rá Mikulášanom spríjemní adventné chvíle. 
„V centre si budú môcť nakúpiť remeselné 
výrobky či rôzny vianočný sortiment. Ne-
bude chýbať vianočný punč a občerstvenie. 
Predvianočný čas v meste zorganizujeme 
podľa aktuálne platných nariadení,“ priblíži-
la Soňa Višňovská z odboru rozvoja mesta. 

Radniční sa aj v takejto komplikovanej situ-
ácii snažia obyvateľom skrášliť nadchádza-
júce sviatky. Chystajú viaceré novinky vo 
vianočnej výzdobe, ktoré rozžiaria a spest-
ria najdlhšie noci v roku.  

-red-

Jarmok nahradí Predvianočný čas v meste

Získali sme štvrť 
milióna na mzdy pre 
opatrovateľky
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Trnovskí z Liptovskej Ondrašovej zachránili dve židovské rodiny
„Kto zachráni jeden život, akoby zachránil 

celý svet,“ tento nápis sa vyníma na vyzname-
naní Spravodliví medzi národmi. Udeľuje ho 
štát Izrael ľuďom nežidovského pôvodu, ktorí 
prispeli k záchrane Židov pred holokaustom. 
Toto jedinečné vyznamenanie udelili 22-tisíc 
ľuďom z celého sveta, medzi nimi sú aj Júlia 
Trnovská a Ján Trnovský z Liptovskej Ondra-
šovej, ktorí už nie sú medzi nami. 

Počas druhej svetovej vojny zachráni-

li siedmich Židov z dvoch rodín. V meste 
Liptovský Mikuláš na ich počesť pribudli tri 
pamätné tabule. Nachádzajú sa na evanje-
lickom kostole v Liptovskej Ondrašovej, v 
synagóge a v Múzeu Janka Kráľa.

 „Manželia Júlia a Ján Trnovskí prejavili hl-
bokú ľudskosť, keď napriek ohrozeniu vlast-
ných životov a životov svojich blízkych za-
chránili židovské rodiny pred zavraždením 
nacistami počas holokaustu. Pri najbližšej 

príležitosti navrhnem udeliť ocenenie pri-
mátora mesta in memoriam pre Júliu a Jána 
Trnovských,“ povedal primátor Ján Blcháč. 

Z vtedajšieho Liptovského Mikuláša bolo 
deportovaných 885 Židov. Drvivá väčšina 
bola zlikvidovaná v nacistických táboroch. 
Niektorí sa však skrývali u mikulášskych ro-
dín, niektorých neskôr dolapili nacisti, iným 
sa podarilo zachrániť a prežiť.

-red-

Rosa Gesundheit, rodená Ehrenberg  (pri mikrofóne) s 
členmi svojej rodiny. Do synagógy v Liptovskom Mikuláši sa 
prišli poďakovať potomkom Júlie a Jána Trnovských.

Zvýšený výskyt havrana poľného v Lip-
tovskom Mikuláši je domácim na obtiaž. 
Premnožené havrany znečisťujú verejné 
priestranstvá a hlukom a špinením zneprí-
jemňujú život Mikulášanov. Mesto preto po 
minulé roky zabezpečovalo plašenie týchto 
spevavcov a ešte pred hniezdením zamest-
nanci VPS zhadzovali ich hniezda. 

Tento rok vymysleli predstavitelia mesta 
ďalší spôsob, ako tohto hlučného operenca 
vytlačiť z intravilánu do okrajových lokalít.

Do korún stromov nainštalujeme makety dravcov

„Koncom januára nainštalujeme v ko-
runách stromov makety dravých vtákov, 
ktoré fungujú ako plašiče havranov. Imitá-
cie dravcov osadíme ešte pred začiatkom 
hniezdenia havranov v najexponovanej-
ších lokalitách pri železničnej stanici, na 
Stodolovej ulici a v parku M. R. Martákovej 
pri Rachmaninovom námestí. V najbližších 
týždňoch zrealizujeme aj ďalšie opatre-
nia, ako orezanie konárov či zhadzovanie 
hniezd ešte pred hniezdením,“ uviedol vi-

ceprimátor Ľuboš Trizna.
Radniční spolu so Správou Tatranského 

národného parku vyzývajú obyvateľov, 
aby dbali na dôsledné zatváranie smet-
ných nádob pri bytovkách a domoch, pre-
tože odpadky sú jedným zo zdrojov záuj-
mu týchto vtákov. Inteligentné havrany sa 
totiž sústreďujú tam, kde majú ľahko do-
stupnú potravu.

-red-

Nachystaní na Dušičky: Verejnoprospešné služby sa starajú o 13 cintorínov

Počas dušičkového víkendu 30. a 31. 
októbra budú poskytovať zamestnanci 
predajne aj kancelárie na Vrbickom cin-
toríne služby až do večerných hodín. K 
dispozícii budú v čase 9:00 – 19:00 hod 
a pracovať budú aj počas sviatku 1. no-
vembra od 9:00 do 17:00 hod. 

V predajni na Vrbickom cintoríne ponú-
kajú široký sortiment smútočných vencov, 
kytíc či kahancov. Prijímajú aj objednávky 
na vence a na údržbu hrobových miest.   
Verejnoprospešné služby mesta majú v 
správe 13 cintorínov na území Liptovského 
Mikuláša, všetky spravujú piati zamestnan-
ci Pohrebných a cintorínskych služieb. "Mo-
mentálne máme na pol roka zamestnaných 
aj aktivačných pracovníkov, ktorí vykonáva-
jú jesenné hrabanie lístia," povedala Ivana 
Danková z Verejnoprospešných služieb 
mesta Liptovský Mikuláš.

Za hrob zaplatíte v kancelárii
Na hlavnom mestskom cintoríne je tiež 

otvorená kancelária Domu smútku, kde 
si môžete overiť, dokedy máte uhradený 
poplatok za hrobové miesta, prípadne ho 
zaplatiť, aby nedošlo k ich zrušeniu. Aké-
koľvek objednávky či platby, ktoré súvisia 
s cintorínskymi službami, môžete riešiť aj 
na telefónnom čísle 0918 607 443, alebo 
cez e-mail dankova@vpslm.sk. "V kancelárii 
Domu smútku ponúkame ľudom k dispozí-
cii na umývanie hrobov aj prostriedky, ved-
ro, saponát, metličku či handru. Zároveň 
posilňujeme vývoz komunálneho odpadu, 
dopĺňame veľkoobjemové kontajnery na 
lístie a ľuďom sme k dispozícii v predĺže-
ných otváracích hodinách," vysvetlil Ivana 
Danková.

Popol tu môžete rozptýliť
Hlavný Vrbický cintorín je zložený z troch 

častí. Z miesta s hrobovými poliami, urno-
vého hája a nájdete na ňom aj rozptylovú 
lúku. „Niektorí zosnulí si z rôznych dôvodov 

neželali byť pochovaní v zemi, chceli však, 
aby ich pozostatky ostali na Liptove. A na 
rozptýlenie ich popola slúži lúka na južnej 
strane Vrbického cintorína,“ priblížil Martin 
Kögel z VPS.  Rozptýlených je tu 60 urien, 
niektoré aj z dôvodu, že ich pozostalí nema-
li záujem  prevziať. „My ich môžeme držať 
tri roky, potom máme právo popol rozptý-
liť. Inak veľký záujem o rozptyl popola nie 
je. Väčšinou ľudia vkladajú urny do hrobo-
vých miest , kde už majú pochovaných svo-
jich príbuzných,“ doplnila Ivana Danková. 

Práve okolie rozptylovej lúky je pláno-
vané aj ako miesto vytvorenia kolumbária, 
ktoré by malo slúžiť na uloženie urien. Na 
termín vybudovania kolumbária bude mať 
vplyv schválenie rozpočtu pre nasledujúce 
obdobie. Na mestskom cintoríne je vyše 
4350 hrobových a 1350 urnových miest. 
Tento rok tu pribudlo 20 hrobov a približne 
30 miest pre uloženie urny.

Starajú sa celý rok
O cintoríny sa mesto nestará len pred 

Sviatkom všetkých svätých. Celoročne na 
jednotlivých cintorínoch pribúdajú opravy 
či investície, ktorými radnica zabezpeču-
je dôstojnosť miest pre večný odpočinok. 
„V tomto roku sme dokončili schody na 
cintoríne v Ploštíne. Okrem schodov bola 
čiastočne opravená prevádzková budova 
a priľahlé betónové plochy pri vstupe na 
cintorín. Rovnako bol opravený nájazd z 
hlavnej cesty smerom k cintorínu, nakoľko 
v tomto mieste bola výšková nerovnosť. Do 
poriadku na Vrbickom cintoríne sme dali aj 
priestory starej márnice slúžiacej ako šatňa 
pre zamestnancov, kde sme vymenili okná 
a dvere, opravená bola elektroinštalácia 
a dažďové zvody,“ popísal Martin Kögel z 
VPS. V Iľanove bol opravený centrálny kríž 
a zamestnanci VPS tu vytvorili plochu na 
zapaľovanie sviečok a kahancov. „Tu chce-
me zlepšiť aj prístup medzi starým a no-
vým cintorínom, plánujeme vybudovanie 
chodníka a schodišťa. Do rozpočtu pre 

nasledujúci rok pripravujeme tiež opravy 
cintorínov Pod jablonkou, v Demänovej a 
Stošiciach.“ V tohtoročnom rozpočte mali 
Verejnoprospešné služby naplánované aj 
práce na cintorínoch  v Andiciach, Liptov-
skej Ondrašovej, Bodiciach a Vitališovciach. 
„Vzhľadom na neschválený rozpočet nebo-
lo možné vykonať práce v plánovanom roz-
sahu, ale aspoň sa podarili dielčie opravy. 
Aj vo Vitališovciach bol vyrobený a osadený 
nový centrálny kríž, bola upravená priľahlá 
plocha na zasvecovanie sviečok a kahancov 
pri tomto kríži, kde VPS osadili novú veľko-
plošnú dlažbu na kahance.

Pre lepšiu orientáciu
Na Vrbickom a okoličianskom cintorí-

ne sú umiestnené aj tabule s evidenciou 
hrobových miest. Liptovský Mikuláš má aj 
virtuálny Vrbický cintorín na stránke cinto-
riny.sk. Cez internet si tak viete kedykoľvek 
počas roka zistiť platnosť zmluvy, či je za-
platený poplatok a ďalšie informácie o kon-
krétnom hrobovom mieste.

Dozrú na poriadok
Na verejný poriadok bude na mikuláš-

skych cintorínoch počas sviatkov dozerať 
mestská polícia. Opatreniami budú pred-
chádzať prípadným krádežiam osobných 
vecí, ale aj vecí z hrobov a na starosti budú 
mať aj opatrenia na zamedzenie požiarov zo 
sviečok a kahancov. „Mestská polícia upo-
zorňuje všetkých návštevníkov cintorínov, 
aby venovali zvýšenú pozornosť osobným 
veciam, ako sú kabelky, príručné tašky a  
cenné veci. Taktiež upozorňujeme vodičov 
motorových vozidiel, ktorí budú parkovať 
v blízkosti cintorínov, aby vo svojich vo-
zidlách nenechávali na viditeľnom mieste 
rôzne cennosti a  osobné veci. V prípade 
potreby bude z našej strany usmerňované 
parkovanie vozidiel aj cestná premávka,“ 
vysvetlil náčelník Mestskej polície v Liptov-
skom Mikuláši Marián Jančuška.

-red-
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O ľudí bez prístrešia sa v zime postaráme
V chladných mesiacoch sa o ľudí, 

ktorí prišli z rôznych príčin o strechu 
nad hlavou, stará viacero organizácií. 
Mesto Liptovský Mikuláš im prostred-
níctvom sociálneho odboru a pracovní-
čok v nocľahárni zabezpečuje strechu 
nad hlavou. Obyvatelia bez prístrešia 
majú v mrazivých dňoch možnosť vyu-
žiť jej služby v Hlbokom. Nachystaných 
tu majú 12 lôžok, z toho štyri pre ženy 
a osem pre mužov. „Aktuálne využívajú 
nocľah siedmi ľudia bez domova, pred-
pokladáme, že so zhoršujúcim sa poča-
sím bude ich počet narastať. V objekte sa 
nachádza aj stredisko osobnej hygieny a 
priestor, kde si môžu oprať bielizeň,“ vy-
svetlila vedúca sociálneho odboru mes-
ta Erika Sabaková.

Jedávajú teplé polievky
Poplatok za nocľah je symbolických 50 

centov. Nocľaháreň je ľuďom z ulice k dis-
pozícii sedem dní v týždni od večera 18.00 
do rána 8.00 hodiny. V prípade silných mra-

zov či zhoršenia epidemiologickej situácie 
nastaví vedenie mesta nonstop prevádzku 
a v spolupráci so Slovenským červeným krí-
žom zabezpečia pracovníci zo sociálneho 
odboru do nocľahárne aj dovoz teplých po-
lievok či nákupy jedla. „Ľudia bez prístrešia 
majú možnosť si v kuchynke nocľahárne aj 
uvariť. Teplé husté polievky im celoročne 
poskytuje Slovenský Červený kríž. V komu-
nitnom centre im dávame šatstvo a tiež so-
ciálne poradenstvo, ako riešiť svoju životnú 
situáciu. Chvíle v nocľahárni si môžu skrátiť 
pozeraním televízie, čítaním literatúry a ča-
sopisov alebo hraním spoločenských hier,“ 
priblížila Sabaková.

Práčovňu mesto zväčší
Terénne sociálne pracovníčky, ktoré sa 

starajú aj o ľudí bez prístrešia, našli kvalit-
nejšie a väčšie priestory v novej budove ko-
munitného centra blízko nocľahárne. Tam 
poskytujú poradenstvo pre všetky skupiny 
sociálne odkázaných obyvateľov. V komu-
nitnom centre plánuje radnica rozšíriť prá-

čovňu, o ktorú je stále dostatočný záujem. 
Do práčovne zakúpi vedenie mesta ďalšie 
dve práčky, najskôr však musia urobiť sta-
vebné úpravy, ktoré sú naplánované na re-
alizáciu v  budúcom roku. Objekt pôvodné-
ho komunitného centra tak už poslúži len 
ako nocľaháreň, prípadne na rozsiahlejšie 
aktivity pre projekty s deťmi.

Mužov je oveľa viac
Sociálny odbor z mestského úradu podľa 

dostupných monitoringov odhaduje počet 
ľudí bez prístrešia v Liptovskom Mikuláši 
na 46, z toho je šesť žien. Veková kategória 
evidovaných bezdomovcov je od 30 do 67 
rokov, najmladšia žena má 43 rokov a naj-
mladší muž 30. Ak títo ľudia nechcú stráviť 
noc na ulici alebo v mestskej nocľahárni, je 
im dostupný aj útulok na Nábreží 4. apríla. 
Mestskí policajti robia medzi nimi každú 
zimu pravidelnú osvetu a v teréne im roz-
dávajú letáky s informáciou, kde sa môžu 
uchýliť.

-red-

Radnica organizuje každoročne 
pred sviatkami pre ľudí bez 
domova Vianočnú kapustnicu v 
priestoroch mestského úradu.

Z denníka primátora: Lebo oni na to majú...
„Doterajšie podmienky, ktoré sme vytvá-

rali pre futbalistov a tiež iniciatíva nadšen-
cov futbalu viedli k tomu, že Mestský futba-
lový klub Tatran je účastníkom prvej ligy a 
už aj preukázal kvalitu nášho prvoligového 
tímu. Stretol som sa preto s prezidentom 
MFK Tatran Milanom Mikušiakom, aby sme 
rokovali o podpore plánu dostavby nášho 

futbalového stánku podľa kritérií, ktoré sú 
uložené pre zápasy prvej ligy. Rozsiahly 
investičný zámer, ktorý mi pán prezident 
položil na stôl, by sa mohol realizovať v ro-
koch 2022-23. Budeme pomáhať klubu hľa-
dať spôsoby a možnosti financovania aj zo 
zdrojov dotačných alebo externých (rôzne 
fondy), nech pripravíme štadión na to, aby 

sme prvoligovou hrou mohli tešiť našich 
domácich divákov. A aby sa mládež mohla 
práve na náš štadión chodiť motivovať naj-
lepšími výkonmi slovenských futbalistov.“

Status prevzatý so súhlasom primátora 
Jána Blcháča z facebookovej stránky: Ján 
Blcháč – z denníka primátora.

-red-

Žiaci si vlastnými rukami vybudovali Záhradu starej mamy
Školáci z Demänovskej ulice si vysúkali 

rukávy a pustili sa do výsadby stromov, 
kríkov a kvetov. Vysádzali ich do arboré-
ta, ktoré si sami navrhli v tvare listu. Na 
pozemku pri škole vznikol ovocný sad, 
ktorý bol kedysi súčasťou vidieckych 
usadlostí a záhrad. 

„Pred samotnou výsadbou žiaci pra-
covali na návrhoch arboréta, získavali 
informácie o histórii jednotlivých dru-
hov rastlín a o zvykoch pri ich pestovaní. 
Pokiaľ chceme, aby si naozaj uvedomili, 
ako príroda funguje, čo nám prináša a 
aký úžitok pre nás má, je potrebné, aby 
priložili ruku k dielu a mali vlastnú skú-
senosť,“ poznamenal zástupca primáto-
ra Rudolf Urbanovič.

Osobný vzťah so stromom
Odborný dozor žiakom poskytol svoje 

vedomosti a skúsenosti, pracovníci zhoto-

viteľa urobili odborné práce a spoločnými 
silami tak v areáli školy vznikla Záhrada sta-
rej mamy. Jej pedagogický efekt sa dosiah-
ne v získaní nových znalostí a skúseností, 
ale aj v získaní osobnejšieho vzťahu k arbo-
rétu, ktoré bude súčasťou školy.

„Cez záhradu sa nám podarilo do mestskej 
školy priniesť kúsok prírody. Chlapci kopali 
jamy, dievčatá vysádzali cibuľoviny, kríky a 
dokonca aj stromy a práve vďaka vlastno-
ručnej robote si s touto záhradou vytvoria 
vzťah. O to radšej sa o ňu budú starať a raz, 
keď budú tieto stromy v záhrade za školou 
veľké, privedú sem svoje deti a budú môcť 
povedať: Tento strom som sadil vlastnými 
rukami,“ povedal Ján Blcháč, primátor mes-
ta, ktoré je zriaďovateľom Základnej školy 
Demänovská ulica.

Celoročný školský projekt
Žiaci sa do projektu zapájali počas celého 

roku. Pracovali na návrhoch arboréta, získa-
vali informácie o histórii jednotlivých druhov 
rastlín, o tradíciách a zvykoch pri ich pesto-
vaní. "Ak chceme v spoločnosti dosiahnuť 
dlhodobý posun v myslení, je treba začať od 
výchovy najmladšej generácie. Projekt, jeho 
návrh, realizácia a udržateľnosť, je súčasťou 
výchovnovzdelávacieho procesu všetkých 
predmetov a všetkých žiakov školy. Podmie-
ňuje rozvoj osobnosti detí vo vnímaní krajiny 
ako zdroja obživy, kontaktu s históriou, radosť 
a hrdosť z výsledkov vlastnej práce," priblížila 
Jana Kormaníková z oddelenia projektového 
manažmentu mesta Liptovský Mikuláš.

Projekt je realizovaný ako medzinárod-
ný projekt Salute4CE – Integrované riade-
nia životného prostredia prostredníctvom 
malých zelených lokalít v urbanizovanom 
prostredí spolufinancovaný z programu In-
terreg Stredná Európa 2014 – 2020.

-red-

Mesto Liptovský Mikuláš by mohlo v bu-
dúcom roku hospodáriť s finančnými pro-
striedkami na úrovni približne 34 miliónov 
eur. Rozsiahly tím na mestskom úrade pre-
chádza jednotlivými fázami prípravy budú-
coročného rozpočtu. „Verím, že obyvatelia si 
aspoň v budúcom roku dokážu užiť výhody 
kvalitne a precízne zostaveného rozpočtu, 
efektívneho hospodárenia mesta a nebu-
dú im v tom brániť nekonečné obštrukcie 
väčšinových poslancov. Zahlasovaním za 
rozpočet totiž dožičia Mikulášanom napl-
nenia ich prianí, po ktorých roky volajú, ako 
sú zrekonštruované konkrétne cesty, chod-
níky, revitalizované verejné priestranstvá, 
rozsiahla ponuka športového a kultúrneho 
vyžitia či vyriešenie problémov, ktoré mu-
síme hasiť v oblasti životného prostredia,“ 

uviedol primátor Ján Blcháč.

Predpovede sú priaznivé
Rozpočet finančníci pripravujú ako 

rozvojový s cielením na projekty moder-
nizácie. „Finančná situácia mesta je opti-
mistická, prognózy avizujú aj nárast v ob-
lasti podielových daní, otvára sa priestor 
na rozvojové aktivity, ktoré doteraz ostá-
vali na úrovni plánov. Aj napriek optimis-
tickým prognózam pracujeme pri zosta-
vovaní rozpočtu opatrne, nakoľko vývoj 
ekonomiky je turbulentný. Mestu však v 
žiadnom prípade nehrozí nútená správa, 
ako to skloňujú niektoré zlé jazyky,“ vyvrá-
til vedúci odboru správy mesta Ivan Košík 
reči, ktoré šírila skupina ľudí na sociálnych 
sieťach.

Viac peňazí do separácie a škôl
Veľká časť rozpočtu smeruje do projek-

tov separácie, modernizácie škôl a technic-
kého vybavenia VPS. Budeme pokračovať 
v príprave a realizácii projektov cyklodo-
pravy, rozšírenia kapacity materských škôl, 
dobudovania atletického oválu či projekty 
v energetickej oblasti. Plánujeme zaviesť 
jednotný informačný systém pre peších a 
pre motoristov. V prípade schválenie roz-
počtu nás tiež čaká skvalitnenie služieb v 
kultúrnych domoch, dodal Košík. 

Radniční rozpočet po zostavení a pripo-
mienkovacích procesoch plánujú predložiť 
na schválenie do decembrového mestské-
ho zastupiteľstva. Predtým však musí dôjsť 
k schváleniu záverečných účtov z rokov 
2019 a 2020.                       -red-

Rozpočet na rok 2022 môže naplniť vaše očakávania
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Šarkaniáda sa vydarila, stane sa z nej tradičné podujatie
Záujem o púšťanie šarkanov na vrchovi-

ne nad mestom prevýšil očakávania orga-
nizátora, ktorým bol primátor. Rozhodol sa 
preto zaradiť podujatie medzi tradičné a 
organizovať ho každoročne. Rodičia s deť-

mi uvítali nedeľný pobyt na čerstvom vzdu-
chu, s hudbou, programom, súťažami a 
teplým čajom a od druhej popoludní zvlád-
li za nebeskými drakmi behať po lúkach 
Hája až do piatej. A zabehal si aj hostiteľ. 

„Keď som bol dieťa, s bandou chalanov sme 
takých chodievali každú jeseň púšťať na ja-
kubovanské lúky. Sami sme si ich vyrábali, z 
dvoch doštičiek, igelitu alebo novín uchy-
tených v troch bodoch, aby lepšie lietali.  

A teraz som sa vrátil do chlapčenských čias, 
zo Šarkaniády rád urobím tradičné podu-
jatie, lebo vás prišli na Háj stovky,“ uviedol 
po podujatí primátor Ján Blcháč na svojom 
facebookovom profile.

Najzaujímavejšie, najvyššie lietajúce šar-
kany či šarkany s najdlhším chvostom oce-
nil primátor medovníkmi v tvare šarkana. 
Odmenu dostali aj dvaja oteckovia, ktorí vy-
robili pre svoje deti šarkanov vlastnoručne.

Podujatie moderoval Gabriel Blcháč a 
fotografie si môžete pozrieť vďaka šikovné-
mu oku Gabriela Liptáka.

-red-
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Slovenská pošta robí zmeny: ruší pobočku v Liptovskej Ondrašovej
Generálny riaditeľ Slovenskej pošty (SP) 

Martin Ľupták oznámil zmeny, podľa kto-
rých nemôže akciová spoločnosť v našom 
meste naďalej prevádzkovať rovnaký počet 
kamenných pôšt. V mestskej časti Liptovská 
Ondrašová sa manažment pošty rozhodol 
prinášať služby bez kamennej pobočky. 
Využívanie poštových služieb v tejto mest-
skej časti totiž podľa vyjadrení zástupcov 
akciovej spoločnosti kleslo. Pobočku na 
Matúškovej ulici preto prestávajú od 1. 
novembra prevádzkovať a jej služby bude 
klientom poskytovať doručovateľka a poš-
tový kuriér.

Celoslovenský trend
„Doručovateľka či doručovateľ vám do-

nesú dôchodok ako doteraz, donesú vám 
noviny, zoberú list, kúpite poštové známky 
či žreby a dokonca si môžete zriadiť aj osob-
ný účet v Poštovej banke. Poskytnú vám aj 
rôzne iné doplnkové služby. Cez pošto-
vého kuriéra si môžete objednať aj podaj 
expresnej zásielky. Chcem vás uistiť, že pri 
zvažovaní tejto vážnej zmeny sme naozaj 
veľmi podrobne naplánovali, ako vám poš-
ta bude v budúcnosti zabezpečovať služby 
tak, aby ste žiadnu zmenu takmer nepocíti-
li. Na základe dlhodobých skúseností z viac 
ako 1 500 obcí, v ktorých neprevádzkuje-
me poštu, a tiež nedávnej minulosti, keď 

sme k rovnakej zmene pristúpili aj v iných 
obciach a mestách, som presvedčený, že 
budete s poskytovaním poštových služieb 
spokojní ako doteraz. Dôležité je, že Slo-
venská pošta, a.s., z Vášho mesta neodchá-
dza. Mení len formu a spôsob poskytovania 
služieb pre vás, “ priblížil Martin Ľupták zo 
Slovenskej pošty, a. s., ktorý na rokovaní s 
vedením mesta vysvetlil, že rušia nerenta-
bilné pobočky po celom Slovensku. Podľa 
jeho slov sú za nutnosťou rušenia pobočiek 
samotní obyvatelia, ktorí uprednostňujú 
služby konkurenčných spoločností a nevy-
užívajú služby Slovenskej pošty, ktorá nie 
je dotovaná z rozpočtu štátu a musí si na 
svoju činnosť zarobiť sama.

V marci zrušenie vyvrátili
Slovenská pošta približne dva týždne 

pred zmenou doručila do domácností a do 
firiem dotknutej lokality leták s podrobnou 
informáciou, ako bude po zmene prinášať 
poštové služby.  „Urobili sme všetko, čo bolo 
v našich silách, ešte v marci, keď sme mali 
prvé echo, že by malo dôjsť k zrušeniu ka-
mennej pošty v Liptovskej Ondrašovej, som 
kontaktoval generálneho riaditeľa a žiadal 
ho o stanovisko. On mi písomne potvrdil, že 
k žiadnemu zrušeniu nedôjde. Žiaľ, regulač-
ný úrad údajne v septembri rozhodol inak. 
Nesúhlasíme s týmto rozhodnutím, ale 

neovplyvníme ho. K budove a pošte mám 
osobný vzťah, pretože pôvodný hostinec 
patril môjmu prastarému otcovi, preto som 
bojoval za zachovanie pošty počas rokova-
nia aj argumentovaním o vytvorení petície, 
odpoveď však bola, že z ich pohľadu petície 
k zrušeniu pôšt ich rozhodnutie neovplyv-
nia, majú ich na stole už niekoľko“ vysvetlil 
stanovisko vedenia mesta viceprimátor Ľu-
boš Trizna, ktorý je súčasne poslancom za 
mestskú časť Liptovská Ondrašová.

Pribudne balíkobox
Vedeniu mesta sa na rokovaní so zástup-

cami akciovej spoločnosti podarilo získať 
pre Mikulášanov ako drobnú náplasť na 
ranu zo zrušenej pobočky ďalší Balíkobox. 
Radniční požiadali vedenie pošty o jeho 
umiestnenie pri predajni Lidl v Liptovskej 
Ondrašovej, keďže práve v tejto mestskej 
časti prestáva prevádzkovať kamennú po-
bočku. Či pošta zriadi nonstop poštu na 
preberanie a vyzdvihnutie balíkov v tejto 
lokalite, rozhodne  manažment pošty. V 
Balíkoboxe môžete okrem vyzdvihovania 
balíkov platiť aj poštové poukazy, ePouka-
zy či SIPO. Jeden už pošta prevádzkuje pri 
Kauflande na Demänovskej ulici. Informá-
cie o jeho použití nájdete na stránke posta.
sk/balikobox.

-red-

Mikulášske CVČ ponúka rodičom pre ich 
ratolesti nevídanú škálu záujmových krúž-
kov. Podporujú tu aj netradičné, komerčne 
nezaujímavé krúžky, ktoré v ponuke iných 
organizácii a združení v meste nenájdete. 
Ide napríklad o chovateľský, letecký, astro-
nomický či železničný modelársky krúžok. 
Riaditeľ sa pochválil novými prírastkami 
exotických pavúkov, vďaka ktorým sa môže 

Zástupcovia rezortu obrany zavítali do 
mikulášskeho okresu, aby odovzdali vete-
ránom a členom Slovenského zväzu proti-

Ministerstvo obrany ocenilo veteránov 
fašistických bojovníkov pamätné medaily 
k 75. výročiu Slovenského národného po-
vstania a ukončenia druhej svetovej vojny. 

Medailu udelil rezort veteránom Pavlovi 
Chrapčiakovi, Gizele Matulovej, in memo-
riam Jánovi Jurčovi a Arturovi Skaviniakovi. 
Ocenenie si odniesli aj funkcionári SZPB 
Dušan Migaľa, Miroslav Mrázik a Oldřich 
Vaněk. 

„Mrzí ma len, že sa tohto dňa už nedožili 
moji spolubojovníci, ako Janko Iľanovský,“ 
spomenul si priamy účastník Pavol Chrap-
čiak na kamaráta v boji, ktorý nás v septem-
bri navždy opustil vo veku 99 rokov. 

„Protifašistický odboj patrí k ťažiskovým 
koreňom našej vojenskej a národnej histó-
rie. Životné postoje a činy ľudí, ktorí nám 
počas vojny vybojovali slobodu, sú pre nás 
ostatných hodné úcty, obdivu a uznania,“ 
povedala riaditeľka odboru sociálnej poli-
tiky sekcie ľudských zdrojov z Ministerstva 
obrany SR Ľubica Fúsková.

Rezort mal veteránov oceniť v minulom 
roku na oslavách SNP na Háji Nicovô, z dô-
vodu pandémie však bolo odovzdávanie 
medailí odložené. Uskutočnilo sa 5. októbra 
2021 v priestoroch mestského úradu.

-red-

Astronómia či krav maga? Ponúka ich naše Centrum voľného času
rozvíjať herpetologický krúžok. „Začiatkom 
jesene sa k nám podarilo vďaka širokej 
ponuke prilákať bezmála tisíc detí. V alo-
kovanom pracovisku na Podbrezinách sa 
rozbehli športové krúžky, ktoré sú zame-
rané na sebaobranu, box či krav magu. V 
centrále na Nábreží sme roztancovali deti a 
mládež, keď sme pridali hodiny hip-hopu,“ 
vymenovával Roman Králik.

Po peripetiách s koronavírusom muselo 
byť Centrum voľného času na dlhých 200 
dní v minulom školskom roku zatvorené. 
Činnosť však v centre úspešne reštartovali 
už začiatkom leta deviatimi prímestskými 
tábormi. Tie boli tradične plne obsadené, 
a tak podľa slov riaditeľa centra Romana 
Králika absolvovalo 400 detí aj zmysluplné 
letné mesiace.                     -red-

Opravujeme Chalupkovu aj chodník na Vrbickej

Liptovský Mikuláš a 
Ružomberok spolupracujú
na rozvoji Liptova

Liptovský Mikuláš so susedným Ružom-
berkom spolupracujú na tvorbe územného 
mestského rozvoja. Z eurofondov získajú v 
rokoch 2022-2030 finančné prostriedkov vo 
výške približne 23 miliónov eur. Liptovský 
Mikuláš chce z týchto peňazí financovať bu-
dovania cyklotrás, ciest a oblastí, ktoré nám 
bližšie popísala koordinátorka Rady partner-
stva pre región Liptov Marcela Pavkovčeková.

„Zástupcovia z mikulášskeho mestského 
úradu zaradili medzi prioritné projekty, kto-
ré budú  financované prostredníctvom do-
tačných prostriedkov, napríklad aj podporu 
zhodnocovania odpadov, ich triedenie a aj 
predchádzanie ich vzniku. Pri spolupráci s 
Ružomberkom sa zamerali aj na znižovanie 
energetickej náročnosti budov a prioritizo-
vali tiež komunitný rozvoj vrátane športovej 
infraštruktúry, propagácie historických a no-
vých mestských jarmokov a trhov, ako aj lo-
kálnych kultúrnych a hudobných festivalov,“ 
vymenovala Pavkovčeková z Liptovského 
Mikuláša.

Z eurofondov by chceli radniční v najbliž-
ších ôsmych rokoch zabezpečiť aj projekty 
prírodného dedičstva a podporiť rozvoj 
cestovného ruchu cez budovanie náučných 
chodníkov. Ako tvrdí koordinátorka pre Lip-
tov, podpora malých a stredných podnika-
teľov a výrobcov lokálnych produktov tiež 
patrí medzi priority Liptovského Mikuláša. 
Ďalšou z oblastí budúceho rozvoja by malo 
byť riešenie sociálneho vylúčenia cez do-
stupné bývanie a rozvoj služieb krízovej in-
tervenicie. Rozdelenie finančných prostried-
kov, ktoré sú určené pre oba okresy, bude 
schvaľovať Rada partnerstva ŽSK.

  
 -red-

Chalupkova ulica na Nábreží sa dočkala 
čiastočnej opravy. Patrí medzi najhoršie v 
meste, jej stavebno-technický stav je ne-
vyhovujúci. Preto ju mesto pod vedením 
primátora Jána Blcháča zaradilo do investič-
nej prípravy na komplexnú rekonštrukciu a 
termín jej realizácie mal byť rok 2020. „Žiaľ, 
od roku 2019 každoročne poslanci tento na-
vrhovaný balík rekonštrukcií miestnych ko-
munikácií z rozpočtu vylúčili, a teda nebolo 
možné túto potrebnú opravu urobiť. Kom-
pletnú realizáciu kvôli neschválenému roz-
počtu urobiť nemôžeme, ale urobíme aspoň 
časť, koľko je v našej kompetencii,“ uviedol 
zástupca primátora Rudolf Urbanovič.

Oprava Chalupkovej spočíva v úprave 
uličných vpustí tak, aby netvorili nerovnos-
ti. Pôvodné vpuste už bránili užívaniu tejto 
komunikácie. „Súčasťou práce je aj oprava 
povrchu vozovky na najpoškodenejších 
miestach. Tieto práce umožnia bezpečné 
užívanie frekventovanej ulice k bytovkám a 
garážam. Situáciu však definitívne vyrieši len 
komplexná rekonštrukcia,“ uviedol Gabriel 
Lengyel z mestského úradu. 

S prácami začali robotníci v čase našej 
uzávierky aj na chodníku na Vrbickej ulici. 
Zničený betónový povrch nahradí nová 
dlažba a začiatkom novembra by mali byť 
práce hotové.                      -red-
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Na základe podnetov od obyvateľov 
radnica pravidelne sleduje situáciu s pre-
plnenými nádobami na triedený odpad, 
najmä na plasty a papier. Posledné kontroly 
dokázali, že preplnené kontajnery nemusia 
zákonite znamenať nedostatok zberných 
nádob či nedostatočnú frekvenciu zvozu. 
Nádoby pre občanov často využívajú aj 
podnikatelia, čo je jednou z príčin ich pre-
plnenia.

„Nádoby na triedený zber rozmiestnené 
na území mesta sú určené len na zber od-
padov z domácností, nie pre odpad vznik-
nutý pri podnikateľskej činnosti. Za tento 
odpad je zodpovedný podnikateľ,“ upo-
zornila Mária Lošonská, vedúca oddelenia 
životného prostredia a poľnohospodár-
stva. Svoju povinnosť si podnikatelia môžu 
splniť buď podpisom zmluvy so zberovou 
spoločnosťou alebo dohodou s prenajíma-
teľom, respektíve správcom priestorov, aby 
pre nájomcu zabezpečil zhromažďovanie 
týchto odpadov.

Pridávanie kontajnerov nestačí
V Liptovskom Mikuláši zabezpečuje zo 

zákona zber a zhodnocovanie triedených 
odpadov organizácia zodpovednosti vý-

Kontajnery na triedený odpad prepĺňajú podnikatelia

robcov Envi-Pak. Tiež rozhoduje o tom, koľ-
ko zberných nádob sa v meste rozmiestni. 
Toto množstvo závisí od počtu obyvateľov 
jednotlivých mestských častí. „Spoločnosť 
sme niekoľkokrát žiadali o ďalšie nádoby, 
ale podľa nich máme v meste dostatočný 
počet zberných nádob. Aby sme obyvate-
ľom vyšli v ústrety, v lokalitách, ktoré si to 
skutočne vyžadovali, sme svojpomocne 
pridali štyri kontajnery – dva na plast a 
dva na papier,“ vysvetlil zástupca primá-
tora Ľuboš Trizna. Problém preplnených 
kontajnerov sa však nedá riešiť neustálym 
pridávaním nádob či zvyšovaním frekven-
cie zvozu, preto je dôležité dodržiavať aj 
pravidlá zberu.

Pomôžu dôkladnejšie kontroly
Problémy s preplnením zberných ná-

dob vznikajú najmä v mestských častiach 
Demänová či Liptovská Ondrašová, hlavne 
na miestach, kde je veľké množstvo ubyto-
vacích kapacít. „Prednedávnom sme začali 
s častejšími kontrolami podnikateľských 
subjektov. Pokiaľ si budú plniť svoje povin-
nosti podľa zákona o odpadoch, v zberných 
nádobách sa uvoľní miesto pre odpad z do-
mácností,“ doplnil vedúci Odboru dopravy 

a životného prostredia Gabriel Lengyel.

Preplneniu zabránite stláčaním odpadov
Pri vkladaní  odpadu do nádob by sme 

nemali zabúdať stláčať plastové a kovové 
obaly a rozkladať kartóny či papierové oba-
ly.  Je to faktor, ktorý rozhoduje,  aké množ-
stvo sa do danej nádoby zmestí.  Stláčaním 
odpadov v žltých kontajneroch sa dá ušet-
riť aj viac ako 40 % obsahu kontajnera, v 
prípade modrých kontajnerov to môže byť 
aj dvojnásobok.

Odpad ku kontajneru nepatrí
Aby sme zabránili neporiadku na kontaj-

nerovom stojisku, odpad musíme nielen 
správne roztriediť, ale aj správne umiest-
niť do zberných nádob. Smetiari totiž nie 
sú povinní automaticky upratovať odpad 
naokolo a dokonca by to robiť ani nemali. 
Ukladanie odpadu mimo zberných nádob 
je zakázané a každý odpad uložený ved-
ľa kontajnera sa stáva čiernou skládkou. 
Na likvidáciu takejto čiernej skládky musí 
mesto vynaložiť ďalšie finančné prostried-
ky, ktoré by sa dali využiť efektívnejšie.

-red-

V knižnici zvládali stres a poznávali prírodu
Stres a sociálne médiá sú oblasti, 

ktoré dávajú deťom a mladým ľuďom v 
dnešnej dobe zabrať. Prostredníctvom 
workshopov sa týmto náročným oblas-
tiam snažili porozumieť a naučili sa s 
nimi pracovať.

Workshop s názvom Ako sa neudusiť vo 
vlastnej sociálnej bubline? Používaj sociál-
ne médiá ako profík, navštívili žiaci z Evan-
jelickej základnej školy J. Janošku a študen-
ti z Gymnázia M. M. Hodžu. Deti cez videá 
spoznali nežiaduce fenomény sociálnych 
sietí ako kyberšikanu, trolovanie a hejtova-
nie. S mnohými z nich sa už stretli, no ne-
vedeli sa voči nim brániť. „Deti zdieľali svoje 
skúsenosti s používaním sociálnych médií a 
vymenili si aj tipy, ako sieťam neprepadnúť 

a z online sveta vystúpiť častejšie do toho 
reálneho – so skutočnými vzťahmi a priateľ-
stvami,“ uviedla riaditeľka knižnice Marcela 
Feriančeková.

Na workshope Krotitelia tornád alebo 
zvládanie stresu u mladých ľudí sa zamys-
leli, akým záťažiam čelia a čo im spôsobuje 
stres. Teoreticky si pomenovali, čo sa deje 
s ľudským organizmom v stresových si-
tuáciách a aké následky pre zdravie môže 
priniesť dlhodobý stres. „Prínosom pre nich 
bolo praktické precvičenie techník na uvoľ-
nenie stresu. Prekvapivou aktivitou pre štu-
dentov bolo nakreslenie stresu – mali tak 
možnosť dať svojmu stresu kontúry a tvar 
a lepšie si ho uvedomovať, manažovať, aby 
ich neprevalcoval. Zistili, že nielen problém 
pôsobí na nich, ale aj oni môžu pôsobiť na 

problém,“ podotkla.  Worshopy zorganizo-
vala Liptovská knižnica G. F. Belopotockého 
spolu s psychologičkou a terapeutkou Jar-
milou Tomkovou.

Knižnica v októbri pripravila pre deti 
aj ďalšie aktivity. Žiaci základných škôl z 
Okoličného a Liptovského Jána sa z úst 
prírodovedca a publicistu Dušana Valenta 
dozvedeli o tajomstvách vesmíru, ale aj za-
ujímavostiach z oblasti zvieracej ríše. Tretia-
ci zo školského klubu detí Základnej školy 
J. Kráľa na Podbrezinách sa ocitli v období 
druhohôr, kedy na našej planéte žili prave-
ké dinosaury. „Lektor dokázal deti upútať, 
podnietil ich o veciach rozmýšľať a kriticky 
prehodnocovať, či je všetko pravda, čo sa 
dozvedáme na internete.“  

-LKGFB-

Zaujímate sa o svoje mesto, ďakujeme
Troch z vás, ktorí sledujete našu mestskú 

facebookovú stránku facebook.com/Mes-
toLM, sa nám podarilo potešiť. Michaela 
Šuňavcová Hadvidžiaková, Lucia Pirohová a 
Jozef Čonka si z rúk primátora Jána Blchá-
ča prevzali stoeurové darčekové poukážky 

do jedného z obchodných centier v Liptov-
skom Mikuláši. Poukážky vyhrali v súťaži, 
ktorú sme na našej fb stránke spustili 8. 
októbra (žrebovanie sme zverejnili pod sú-
ťažným statusom z 8. októbra). Výhercovia 
mali úprimnú radosť, ani jeden z nich totiž 

ešte nikdy nič nevyhral. Sme preto veľmi 
radi, že sa výhra dostala do správnych rúk. 
Sledujte nás aj naďalej! Na facebooku sme 
@MestoLM.

-red-
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mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Tatrín a Žiadosti slovenského národa nabrali nový dych

Expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského 
národa sa po viac ako tridsiatich rokoch 
dočkala svojej rekonštrukcie. Pamätná izba, 
ktorá sa nachádza v jedinečnom komplexe 
budov napojených na mikulášsky evanje-
lický kostol z roku 1785, dokumentuje fun-
govanie celonárodného nadkonfesionálne-
ho spolku Tatrín. Podáva dôkazy o vzniku 
prvého politického programu Slovákov a 
pripomína nám pôsobenie kňaza Michala 
Miloslava Hodžu. V dobe svojho vzniku v 
roku 1987 bola jednou z najmodernejších 
expozícií na Slovensku. „Poznala ju celá ge-
nerácia študentov, ktorých v tých časoch 
upútala svojím audiovizuálnym technickým 

Návrat Belopotockého Mikuláša na ja-
visko

Po vyše ročnej prestávke sa v našom mes-
te bude v dohľadnom čase opäť skloňovať 
názov divadelnej prehliadky Belopotocké-
ho Mikuláš. Neprofesionálnych divadelní-
kov privítame v mikulášskom Dome kultúry 
od 18. do 21. novembra. 

„Výber súborov ešte nie je ukončený a 
veríme, že sa medzi nimi objavia aj liptovskí 
reprezentanti, Divadlo f*ACTOR z Palúdzky 
alebo Divadelný súbor ŠAPO Ploštín. Bude-
me radi, ak osud bude priaznivý ku všetkým 
ochotníkom a tiež širokej diváckej verejnos-
ti z Liptova, s ktorou sa stretneme na tomto 
prestížnom divadelnom podujatí,“ naznači-
la organizátorka z Liptovského kultúrneho 
strediska Eva Štofčíková.

Matilda, Don Kychot aj Macek
Na 46. ročník celoslovenskej prehliadky 

neprofesionálneho divadla dospelých do 
Liptovského Mikuláša zavítajú manželia 
Renata a Štefan Jurčovci s predstavením 
Matilda. Autorka Renata Jurčová - Kögelo-
vá, rodáčka z Liptovského Mikuláša, v spo-
lupráci s manželom uvedie ich spoločnú 
autorskú hru, v ktorej odkrýva svoj vlastný 
osud a odhaľuje svoje veľké túžby a sny stať 
sa tanečnicou a herečkou. Hru Don Kychot 

Návrat Belopotockého Mikuláša 
na javisko Záverečná fotografia z prehliadky 

divadelných súborov v roku 2019.

nám príde predstaviť Potulné dividlo J+T z 
Medzibrodu. Divadelníci na javisko prinesú 
príbeh principála, ktorý si vo svojej nadu-
tosti a pýche nechce priznať, že divadlo bez 
hercov neexistuje. Divadlo Falagír z Kosto-
lišťa v okrese Malacky príde na pódium s 
hrou Stana Bellana Išel Macek. Divadelný 
kus v podobe jarmočného predstavenia v 
záhoráčtine o živote, rodine a hojnom po-
tomstve z histórie ľudových piesní dobre 
známej a populárnej osobnosti Macka z 
Malaciek.

Klopanie na drevo
Divadlo na TrakOch predstaví "záhorácku 

komédiju o ušlachtilej snaze zapálených lu-
dzí urobit za každú cenu dzíru do svjeta a co 
sa z teho nakonec može vyúpnút." Hudba a 
piesne sú neoddeliteľnou súčasťou autor-
skej hry Stana Šubíka Dzjéra do sveta, ktorá 
mikulášskych divákov pobaví v trnavskom 
nárečí. Záhorácke divadlo zo Senice uvedie 
na motívy hry J. B. P. Moliéra Tartuffe-Sva-
tuškára. Nadčasová téma klasickej Molié-
rovej hry Tartuffe o pokrytectve, pretvárke, 
chamtivosti a bezohľadnosti v úprave lídra 
záhoráckeho súboru hovorí o tom, že tota-
lita nevyhráva tam, kde ľudia proti nej bo-
jujú, ale tam, kde si ju dobrovoľne nechajú 
vnútiť tak, že sa podvolia aj tí, ktorí s tota-

litou nesúhlasia. Divadlo Paradox z Nových 
Zámkov s jednoaktovkami ruských klasikov 
A. P. Čechova Medveď a N. V. Gogoľa Nos sú 
zárukou dobrej divadelnej komédie. V prvej 
rozohrajú príbeh o láske, ktorá premôže aj 
tie najpevnejšie predsavzatia. Druhá bri-
lantná groteska je o nose, ktorý má väčšiu 
cenu než čokoľvek, hlavne keď oň záhadne 
prídeme.

Divadelný súbor Stužka z Kokavy nad Ri-
mavicou uvedie autorské predstavenie Klo-
panie na drevo. Motív hry poetickej kom-
pozície, v ktorej sa prostredníctvom básní 
Milana Rúfusa dozvedáme o ťažkom osude 
slovenskej vdovy.

Vedia to aj online
Program prehliadky bude zverejnený na 

webovej a facebookovej stránke Liptovské-
ho kultúrneho strediska, ktoré je hlavným 
organizátorom prehliadky. Podujatie bude 
organizované na základe aktuálne platnej 
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR 
a COVID semaforu pre kultúrne podujatia. 
V prípade zhoršenia epidemiologickej si-
tuácie urobí organizátor prehliadku online. 
Informácie o prípadných zmenách nájdete 
na stránke Liptovského kultúrneho stredis-
ka. Hlavným partnerom projektu je Fond na 
podporu umenia.                     -red-

Mestská Materská škola Dr. Aurela Sto-
dolu prvý raz otvorila svoje brány v októbri 
1976. V tom čase prevádzkovala dve triedy 
detských jaslí a štyri triedy pre deti predškol-
ského veku. Prešla rôznymi organizačnými 
zmenami aj prestavbou, dnes sú jej vnútorné 
priestory zrekonštruované, exteriér disponuje 
priestranným dvorom aj dopravným ihriskom. 
„V spolupráci s radou školy a rodičmi sme zo 

Stodoláčik oslávil 
45 rokov

vybavením, zaujímali sa o ňu bádatelia a 
historici, pre ktorých bola aj unikátnym od-
borným pracoviskom. V posledných rokoch 
však už expozícia po svojej obsahovej a vi-
zuálnej stránke nebola schopná konkurovať 
múzeám 21. storočia a spĺňať požiadavky 
modernej múzejnej prezentácie,“ prezradila 
nám Katarína Verešová z mestského Múzea 
Janka Kráľa.

Posaďte sa na Štúrovu stoličku
Po tom, ako v miestnosti bývalej Hodžo-

vej pracovne bola v roku 2020 sprístupne-
ná unikátna Tranovského knižnica s viac 
ako 2000 zväzkami vzácnych tlačí, sa novej 
podoby dočkali aj zostávajúce miestnosti. 
Rekonštrukcia rešpektovala a zachovala au-
tentický ráz tzv. tatrínskej sednice, miesta, 
kde v minulosti zasadali Štúrovi spolupra-
covníci a členovia spolku Tatrín. Atraktivitu 
priestoru zvýšilo moderné výtvarné stvár-
nenie podľa návrhu výtvarníka Michaela 
Beyera. Portréty národných dejateľov vhod-
ne dopĺňajú nástenné maľby a najznámej-
šie výroky a citáty podporujúce atmosféru 
miesta, kde sa formovala národná identita 
Slovákov. „Rozsiahle textové časti a tema-
tické členenie priestoru podľa jednotlivých 
fáz národného obrodenia didakticky sprí-
stupňujú obsah študentom aj ich pedagó-
gom. Interaktívnym a zábavným prvkom 
tatrínskej sednice je možnosť sadnúť si na 
miesta, na ktorých sedeli významné osob-
nosti národných dejín. Každú z osemnástich 
stoličiek zdobí karikatúra niektorého z čle-
nov spolku vrátane jeho predsedu Michala 
Miloslava Hodžu a ostatných zakladajúcich 

členov ako Ľ. Štúr a J. M. Hurban, Ctiboh 
Zoch a iní,“ priblížila Verešová.

Hodža hovorí, počúvajme
Vedľajšia miestnosť prešla kompletnou 

reinštaláciou, kde sa návštevník stretne s 
jednotlivými kapitolami Hodžovho živo-
ta. Priblížia ich symboly a výroky z jeho 
vlastných úst. Spoločne vytvárajú obraz o 
jednej z najvýznamnejších osobností ná-
rodných dejín. Vykreslia Hodžu nielen ako 
kňaza, národovca a filozofa, ale aj ako otca, 
manžela a priateľa. V miestnosti dominuje 
nástenná maľba rodostromu Hodžovcov a 
nápis Hodža hovorí, počúvajme. Miestnosť 
je svojím výtvarným stvárnením a scenárom 
otvorená širšiemu spektru múzejného pub-
lika. Verešová tvrdí, že aj návštevník nezna-
lý historických faktov si tu príde na svoje. 
Nápis na stene vyzýva „Nepi pálenku“! Pod 
ním sa nachádza drevená truhlica so skle-
nenými pohárikmi. Autorom tohto nápadu 
a tiež scenára expozície je učiteľ dejepisu 
Peter Gustáv Hrbatý, ktorý učí na Strednej 
zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši: 
„Legenda hovorí, že pán farár Hodža vyzý-
val svojich farníkov k sľubu, že nebudú piť 
pálenku. Sľub mali spečatiť rozbitím pohára. 
Ak ho porušili, hrozilo im, že im prirastie ja-
zyk o horné podnebie.“

Expozíciu zrekonštruovalo mesto pro-
stredníctvom mestského múzea pri prí-
ležitosti 210. výročia narodenia Michala 
Miloslava Hodžu, slovenského národného 
buditeľa, ktorý menil naše národné dejiny 
práve z tohto miesta.

-red-

starej kočikárne vybudovali telocvičňu. Vyu-
žívame ju na každodenné cvičenie, krúžkové 
aktivity, kultúrne aj spoločenské podujatia. 
Od októbra 2019 opäť varíme vo vynovenej 
školskej kuchyni. Za toľké roky sa v materskej 
škole vystriedali mnohí pedagogickí a pre-
vádzkoví zamestnanci a všetkým patrí za ich 
prácu úprimná vďaka,“ povedala Bibiana Šme-
ringaiová z Materskej školy.

Výročie si v škôlke pripomenuli v polovici 
októbra kvôli kovid opatreniam len s deťmi a 
zamestnancami na školskom dvore. „Keďže sa 
aktuálna situácia zhoršovala, oslavu sme usku-
točnili v úzkom kruhu bez pozvania bývalých 
zamestnancov a verejnosti. Aspoň touto ces-
tou im však chceme povedať, že na nich neza-
búdame,“ vyjadrila za kolektív materskej školy 
zástupkyňa Bibiana Šmeringaiová.  -red-
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Prišiel k Vám kus radosti, to si Ty, 
dieťatko. Roztvorila sa kniha Tvojho 
života ...      

V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

 Kristián BEŇA, Timea Martina HOLLÁ, 

Tatiana SLÍŽIKOVÁ, Emma GROSSOVÁ, 

Dorota DERMEKOVÁ, Dorota DVOROŽ-

ŇÁKOVÁ, Fabián MURGOŠ, Zara KRUŽ-

LIAKOVÁ, Natália BALÁŽOVÁ, Laura MAR-

CINČINOVÁ, Nicolas RICHTER, Richard 

DUCHOVNÝ  

Manželstvo uzavreli:

 Daniel VANÍK – Veronika DRONZEKO-

VÁ,  Vladimír RYS – Dana MOKOŠOVÁ, 

Marko VARGA – Simona KENDERSKÁ, 

Eduard BLAŠČÍK – Viera MEŇHARTOVÁ, 

MUDr. Ján LAZOR – Anna BOBULOVÁ, 

Patrik VRBENSKÝ – Barbora URBANOVÁ, 

Roman VOZÁRIK – Simona VRBIČANOVÁ,  

Martin BERNARD – Zuzana STROMKOVÁ, 

Dušan KRULIŠ – Iveta MURGOŠOVÁ, Ing. 

Ján MICHALKO – Vladimíra IVANKOVÁ, 

Juraj MRÁZIK – Klára LEBROVÁ, Patrik 

PINKOŠ – Simona HOŠALOVÁ, Miku-

láš HURŇANSKÝ – Br. Jana PENKALOVÁ  

 

  Jakub PÍCHAL – 35 r., Bohuš MIKUŠ – 79 

r., Viera Dudová – 58 r., Dušan MIKU-

LÁŠ – 86 r., Jiřina MIŠOVIČOVÁ – 71 r., 

Stanislav KUŠIAK – 59 r., Ing. Miroslav 

KRAJČUŠKA – 88 r., Ing. Ján VAJS – 

68 r., Ján IĽANOVSKÝ – 99 r., Helena 

ZÁHORSKÁ – 79 r., Ing. Mikuláš CZO-

CHER – 79 r., Karol KOMANDERA – 98 

r., Dušan VESELSKÝ – 78 r., Miroslav 

NIKOLI – 69 r., Viera KOSTOLNÁ – 90 

r., ANNA Matyusová – 80 r., Magda 

PERNESCHOVÁ – 75 r., MUDr. Mária 

ONDISOVÁ – 70 r., Ing. Jaroslava SLAČ-

KOVÁ – 61 r., Elena BUBNIAKOVÁ – 81 r.   

Občiansky servis 
SePteMBeR 2021 
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Vlastníš to, čo nemá nikto iný na 
svete. Kľúč od môjho srdca...

OZNAMY

Navždy nás opustili:

OZNAMY

Držím ťa pevne, spomienka, pretože 
si to jediné čo nám zostalo ... 
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Navrhnite  ocenenie za rok 2021

Mesto Liptovský Mikuláš a primátor mesta Liptovský Mikuláš 
vyzývajú obyvateľov a širokú verejnosť na predkladanie 
návrhov na udelenie ocenení:

1. Cena mesta Liptovský Mikuláš
2. Cena primátora 
3. Iné vyznamenania

Vaše návrhy a odporúčania nám doručte v termíne 
do 30. 11. 2021:
• poštou na adresu Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, 
kancelária vedenia mesta, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš
• e-mailom na sekretariat@mikulas.sk

Návrh musí obsahovať:
a) návrh na druh ocenenia
b) osobné údaje navrhovaného, súhlas so  spracovaním 
osobných  údajov
c) zdôvodnenie odporúčania (prínos pre mesto a jeho 
obyvateľov, zhodnotenie doterajšej činnosti, dosiahnuté 
úspechy, vyznamenania, ktoré už boli navrhovanému 
udelené a pod.),
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 STREDA - 03.11.2021
LOV MEDVEĎOV NA LIPTOVE V MINULOSTI A DNES

 Liptovské múzeum NKP Čierny orol  16:00   
1,50€  Prednáška o love medveďov v minulosti 
spojené s prezentáciou jedinečných zbierok. 

 ŠTVRTOK - 04.11.2021 
HOAXY A KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE NA INTERNETE A V 
MÉDIÁCH  Liptovská knižnica G. F. Belopotocké-
ho, Štúrova 56   14:00  Prednáška novinára 
Vladimíra Šnídla.

 PIATOK - 05.11.2021 
STRAŠIDIELKA V KNIŽNICI  Liptovská knižnica G. 
F. Belopotockého, Štúrova 56  9:30  Tematické 
podujatie pre deti s ilustrátorom Jurajom Martiškom. 

 PIATOK - 05.11.2021  
VOJTA NEDVĚD & BAND - PRESUNUTÉ Z 25.09.2020 

 Dom kultúry - veľká sála  18:00  15€
 Najväčšie hity Nedvědovcov zahrá Vojta Nedvěd so 

skupinou. 

 SOBOTA - 06.11.2021
KONCERT SLÁČIKOVÉHO KVARTETA A HUDOBNÍKA 
MIRA TÓTHA  Synagóga   20:00   Koncert 
sláčikového kvarteta. 

 SOBOTA - 06.11.2021 
SMEJKO A TANCULIENKA - TANCUJ, TANCUJ!  Dom 
kultúry - veľká sála    16:00   10€  Smejko a 
Tanculienka so svojím novopečeným predstavením 
Tancuj, tancuj! 

 UTOROK - UTOROK 09.11.2021|16.11.2021 
11.NARODENINY  STOP SHOP Liptovský Mikuláš   

 10:00 - 18:00   My máme narodeniny, ale darčeky 
dostanete vy. 

 ŠTVRTOK - 11.11.2021 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV 

 Pamätník Matka na Vrbickej ulici    11:11  
 Spomienkový pietny akt obetiam 1. svetovej vojny a 

ďalších vojnových kon� iktov.

 ŠTVRTOK – SOBOTA 11.11.2021 | 13.11.2021
HORY A MESTO  Dom kultúry    6 €  2. ročník 
festivalu horského � lmu a dobrodružstva.

 PIATOK - 12.11.2021 
TAJOMSTVÁ MIKROSVETA  Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva   14:00 - 17:00, 
posledný vstup o 16:00  1€  Pozorovanie 
mikroskopických detailov prírody. 

 ŠTVRTOK – NEDEĽA 18.11.2021 | 21.11.2021 
BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ  Dom kultúry

 Celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
neprofesionálneho divadla dospelých. 

 STREDA – SOBOTA 24.11.2021 | 27.11.2021 
XVIII. PAN 2021  Dom kultúry - veľká sála   

 18:00  XVIII. ročník celoslovenskej prehliadky 
pantomímy a pohybového divadla s medzinárodnou 
účasťou. 

 PIATOK 26.11.2021 
LITERÁRNY KLUB  Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého, Štúrova 56   17:00  Stretnutie 
členov klubu. 

 NEDEĽA 28.11.2021 
1. ADVENTNÝ KONCERT  Rímskokatolícky kostol 
sv. Mikuláša   16:00  Venujme si čas... 

 RODINA ADDAMSOVCOV 2 
(Americký � lm, MP, 90 min., Slovenský dabing) 
Po. 1. 11.  18.00   5 € |  Vydajte sa na letnú dovolenku s 
rodinou Addamsovcov, ktorí svojím nevšedným a 
podivným chovaním terorizujú nové kraje.

 ZBOŽŇOVANÝ 
(Český � lm, od 12 rokov, 99 min.) 
Po. 1. 11.  20.00   5 € |  Zdeněk odchádza do dôchodku 
a teší sa na oddych. Ešte viac sa teší manželka Olga, ale aj 
Dana, ktorá je už takmer 40 rokov jeho milenkou...

 JAN WERICH 
(Český � lm, od 12 rokov, 105 min.) 
Ut. 2. 11.  18.00   5 € | St. 3. 11.  20.00   5 € |  Dokument 
prináša strhujúci životný príbeh tejto hereckej legendy.

 PARALELNÉ MATKY 
(Španielsko, od 12 rokov, 120 min.) 
Ut. 2. 11.  20.00   5 € | St. 3. 11.  17.45   5 € |  Dve ženy 
čakajúce na pôrod. Obe sú slobodné a nečakane 
otehotneli. Netušia, že ich náhodné stretnutie zásadným 
spôsobom zmení ich životy...

 ETERNALS 
(Americký � lm, od 12 rokov, 157 min.) 
Št. 4. 11.  18.00   5 € | So. 6. 11.  18.00   5 € |  Dvadsiaty 
piaty � lm z � lmového univerza Marvelu prináša nový 
príbeh a desať superhrdinov, ktorý sme doteraz na 
plátne nevideli.

 RON MÁ CHYBU 
(Americký � lm, MP, 101 min., Slovenský dabing) 
Ne. 7. 11.  17.00   5 € | Ne. 14. 11.  17.00   5 € | St. 17. 
11.  17.00   5 € |  Animovaný príbeh medzi školákom 
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v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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Barneym a jeho hovoriacim a trochu neustále kaziacim sa 
robotom Ronom.

 KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY 
(Český � lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Ne. 7. 11.  19.00   5 € | Po. 8. 11.  18.00   5 € | Ut. 9. 
11.  20.00   5 € | St. 10. 11.  18.00   5 € |  Kde končí objatia 
a začína škrtenie? Hlavná otázka vzťahovej komédie pre 
ľudí, ktorí chcú v zdraví a láske prežiť vlastné manželstvo...

 SHOKY&MORTHY: POSLEDNÁ VEĽKÁ AKCIA 
(Český � lm, od 12 rokov, 103 min.) 
Po. 8. 11.  20.00   3 € | Ut. 9. 11.  18.00   3 € |  Shoky a 
Morthy sú YouTuberi s dobre našliapnutou kariérou. No 
detinské pranky ich prestávajú baviť a jedinou šancou, ako 
si napraviť povesť, je plán na „poslednú veľkú akciu“.

 CENZORKA 
(SR – ČR - Ukrajina, od 15 rokov, 90 min.) 
St. 10. 11.  20.00   4 € |  Lesja, odsúdená na sedem rokov 
za zločin z vášne prichádza do basy. Je tehotná so svojim 
prvým dieťaťom. Film ovplyvnený realitou a príbehmi, 
ktoré si tvorcovia vypočuli za múrmi väznice.

 ZÁTOPEK (SENIORSKY FILMOVÝ ŠTVRTOK) 
(ČR - SR, od 12 rokov, 130 min.) 
Št. 11. 11.  14.00   3 € |  Zátopek je príbehom o prerode 
neduživého chlapca na muža, ktorý na olympiáde v roku 
1952 získal tri zlaté medaily a zároveň zlomil tri svetové 
rekordy.

 KAREL 
(Český � lm, od 12 rokov, 127 min.) 
Ne. 14. 11.  19.00   5 € | Po. 15. 11.  17.30   5 € | Ut. 16. 
11.  19.30   5 € | St. 17. 11.  19.00   5 € |   Celovečerný 
dokumentárny � lm Karel prináša ojedinelý pohľad do 
súkromia a duše Karla Gotta.

 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH 
(Český � lm, od 12 rokov, 93 min.) 
 Po. 15. 11.  20.00   5 € | Ut. 16. 11.  17.30   5 € | 

 Romantická komédia o bývalej primabaleríne, ktorá po 
úraze skončila kariéru a presťahovala sa aj rodinou do 
opusteného mlynu, ktorý zdedila po babičke...

 KAREL 
(Český � lm, od 12 rokov, 127 min.) 
Ne. 21. 11.  20.00   5 € | Po. 22. 11.  17.00   5 € | Ut. 23. 
11.  17.00   5 € |   Celovečerný dokumentárny � lm Karel 
prináša ojedinelý pohľad do súkromia a duše Karla Gotta.

 HLAS LÁSKY 
(Kanada - Francúzsko, od 12 rokov, 128 min.) 
Po. 22. 11.  19.30   5 € |  Filmová � kcia inšpirovaná 
životom speváckej hviezdy Céline Dion.

 ŽELANIE PRE JEŽIŠKA 
(Český � lm, od 12 rokov, 109 min.) 
Ut. 23. 11.  19.30   5 € | Ne. 28. 11.  19.00   5 € | Po. 29. 
11.  20.00   5 € | Ut. 30. 11.  17.30   5 € |   Vo vianočnom 
� lme Želanie pre Ježiška sa ukážkovo rozkmotrená rodina 
znova a znova snaží zmieriť.

 ENCANTO: ČAROVNÝ SVET 
(Americký � lm, MP, 103 min.) 
Ne. 28. 11.  17.00   5 € |  Animovaný príbeh rodiny Madri-
galovcov, ktorí žijú ukrytí v čarovnom dome v pulzujúcom 
mestečku v kolumbijských horách, na podivuhodnom a 
čarovnom mieste zvanom Encanto.

 KRÁĽ RICHARD 
(Americký � lm, od 12 rokov, 138 min.) 
Po. 29. 11.  17.30   5 € | Ut. 30. 11.  19.30   5 € |   Príbeh 
Richarda Williamsa, trénera a otca tenistiek Venus a 
Sereny, ktorý má geniálny plán ako dostať svoje dcéry z 
ulíc na svetovú tenisovú scénu.

 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 
730-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) | 1 €, 0,50 € | 
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 | 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-Pi: 9:00-17:00, So-Ne: 10:00-16:00. 
Posledný vstup hodinu pred zatvorením | 8 €, 4 € | Kras 
a jaskyne Slovenska; Človek, hory, Natura 2000; Zem, 

miesto pre život - Moderné interaktívne expozície v 
jedinom špecializovanom múzeu svojho druhu na 
Slovensku.

 LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA       
Tranovského 3 | Ut-So: 10:00-17:00 | všetky výstavy 
9 €/ 4,50 €, jedna výstava 2,50 € / 1,25 € | Staré 
umenie (slovenské umenie 14.-18. stor.); Bohúňova sieň; 
20. stor. - Moderna; Liptov - domov aj exil.

 GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA       
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 
| Ut-So: 10:00-17:00 | 4 €, 2 € | 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 12.11.2021       
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU | 
Remeselné dielne LKS | 16:30 - 19:30 |Kurz keramiky s 
Gabrielou Kováčovou na tému taniere, misy.

 ŠTVRTOK 25.11.2021       
VÝROBA VČELOBALU NA EKOLOGICKÉ BALENIE 
POTRAVÍN | Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 
Štúrova 56 | 16:00 | Tvorivá dielňa - výroba včelobalu.

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

 27.08.2021 | 12.11.2021       
SÚKROMNÉ PRIESTORY | Rumanský Art Centre
| Ut-Pi: 13:00 - 17:00  3 €,  do 6 r. zdarma, študenti 
1 €, ZŤP 0,50 € | Pozývame Vás na výstavu Súkromné 
priestory.

  06.09.2021 | 31.12.2021        
30 ROKOV MOSTOV GESHARIM  | Synagóga | 
Otvorené na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa | 
Výstava fotogra� í z tridsaťročnej histórie konania 
Mostov Gesharim. 

 17.09.2021 | 08.01.2022       
VEŽE DO NEBA | Galéria Kolomana Sokola  | Ut-So: 
10:00 - 17:00  2,50€ / 1,25€ | Interaktívna výstava pre 
deti, kde sa dozvedia zaujímavosti o vysokých stavbách. 

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

 06.10.2021 | 31.12.2021     
PORCELÁNOVÁ KRÁSA | Liptovské múzeum NKP 
Čierny orol  |Po-Pi 9:00-16:00, Ne: 12:00-16:00  
3 €/1,50 € | Výstava zo zbierok Národopisného múzea 
Liptovský Hrádok. 

 07.10.2021 | 30.11.2021     
Z TVORBY | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol |Po-Pi 
8:00 - 15:00  0,50€/0,20€ | Výstava z tvorby členov 
Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS. 

 01.11.2021 | 30.11.2021       
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP SHOP Liptovský Mikuláš |
  

 02.11.2021 | 30.11.2021     
NAJKRAJŠIA DETSKÁ TEKVIČKA | Liptovská kniž-
nica G. F. Belopotockého, Štúrova 56 |9:00 -17:00 | 
Výstava tekvičiek vyrobenými deťmi. 
  

 26.11.2021 | 27.11.2021     
MINERÁLOVO 2021 | RGB Liptov | 9:00 -20:00 | 
6. ročník predajnej výstavy minerálov.

 SVATÝ PETR A PAPEŽSKÉ BAZILIKY ŘÍMA 3D 
(Dokument, IT - 2016 - (U) - 90 min., české titulky) 
Po. 1. 11.  17.00   6,90 € 

 DENNÍK MODERNÉHO FOTRA 
(Komédia, ČR - 2021 - (U), 100 min., originálna verzia - 
česky) 
Pi. 5. 11.  14.30   2,50 €  (Filmový klub seniorov)

 TAJEMNÍ IMPRESIONISTÉ 
(Dokument, IT - 2020 - (12) - 90 min., české titulky) 
Po. 15. 11.  17.00   6,90 € 

 SPARTACUS 
(Priamy prenos z Bolšoj baletu v Moskve, 170 min., 
Hudba: Aram Chačaturjan/Choreogra� a: Jurij Grigorovič) 
St. 17. 11.  15.45   11 €  

 ZÁTOPEK  
(Životopisná dráma, ČR/SR - 2021 - (12) - 130 min., originálna 
verzia - česky) 
Pi. 19. 11.  14.30   2,50 € (Filmový klub seniorov)

 FLORENCIE A GALERIE UFIZZI 3D  
(Dokument IT, 2015 - (U) - 90 min., české titulky) 
Po. 29. 11.  17.00   6,90 € 
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