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Mikulášskemu jarmoku dá tento rok svetlo nový stromček.
Smrek, ktorý bol dve desaťročia hlavným vianočným stromom na Námestí osloboditeľov, začal vysychať. 
Tento rok jeho posolstvo žiary na seba prevezme iný strom. Dotvorí atmosféru jarmoku, ktorý sa v Liptovskom Mikuláši 
začne 7. decembra a svietiť bude do trojkráľového víkendu. 
Viac o vianočnom smreku a Mikulášskom jarmoku sa dočítate na stranách 5 a 7.
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V  súťaži O  naj mesto a  obec Sloven-
ska, ktorej vyhlasovateľom je portál 
slovakregion.sk a  napísala už svoj deviaty 
ročník, získalo najľudnatejšie mesto Lip-
tova takmer 26  tisíc hlasov. Liptovský Mi-
kuláš sa tak zaradil medzi naj mestá našej 
krajiny s obdivuhodným počtom ľudí, ktorí 
mu prejavili svoju priazeň. „Pre mňa to zna-
mená, že všetci, ktorí zahlasovali za naše 

mesto, vidia, že Liptovský Mikuláš ožíva, je 
pre nich atraktívny a  poskytuje stále viac 
príležitostí a  podujatí, ktoré ľudí zaujali. 
Byť naj mestom ale znamená viac, naprí-
klad to, že ľudia ocenili aj čistotu a úpravu 
mesta, zeleň a všetko, čo sa pod pojmom 
„naj“ skrýva. Je to taký signál, že naše mes-
tečko je pre návštevníkov, ale aj investorov 
a verím, že aj obyvateľov čoraz atraktívnej-

šie, a to napriek tomu, že určite existujú aj 
nedostatky, ktoré postupne strategicky 
odstraňujeme,“ vyjadril radosť mikulášsky 
primátor Ján Blcháč. Za Naj mesto a obec 
Slovenska sa hlasovalo od apríla do ok-
tóbra, oficiálne verejné odovzdávanie cien 
sa uskutoční v  januári 2018 počas výstavy 
ITF Slovakiatour v Bratislave.
 -red-

Do návrhu rozpočtu vyššieho územného 
celku chce primátor Liptovského Mikuláša 
a poslanec ŽSK Ján Blcháč dostať aj položku 
spracovania projektu na rozšírenie križo-
vatky ciest I/18 a  III/2337. Ide o  odbočenie 
z hlavnej cesty do Závažnej Poruby v Oko-

ličnom. Súčasťou projektu problémovej 
križovatky bude aj dopravnoinžinierske po-
súdenie. Odborní zamestnanci radnice to-
tiž navrhli rozšírenie cesty III. triedy o nový 
odbočovací pruh v smere do centra mesta. 
Tým docielia jednoduchšie a rýchlejšie od-

bočenie áut vpravo v smere do Lipt. Hrádku. 
Takáto stavebná úprava je podľa vedúceho 
odboru dopravy Gabriela Lengyela pred-
pokladom pre následné riešenie dopravy 
v križovatke, ktorou by mohla byť napríklad 
svetelná signalizácia. -js-

Križovatku do Závažnej Poruby by mali rozšíriť

NAJ mesto a obec
SLOVENSKA 2017

Liptovský Mikuláš sa stal
Naj mestom Slovenska!

foto: Gabriel Lipták
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Po rokoch sa zaskvel v  novom šate cen-
trálny priestor pred kostolom v  Palúdzke. 
Mesto vybudovalo na Námestí SNP nové 
prístupové komunikácie a  parkovisko, ľu-
dia už nemusia preskakovať zablatené ka-
luže a obchádzať jamy plné vody bočnými 
uličkami, aby sa dostali domov. „Priestor 
okolo kostola už roky nerobil dobré meno 
tejto ľudnatej časti nášho mesta. Námestie 
už nebude miestom, ktoré budú Palúdža-
nia obchádzať, ja verím, že teraz im bude 
slúžiť ako priestor na stretávanie sa,“ pove-
dal primátor počas odovzdávania námes-
tia Palúdžanom do užívania.

Práce na rekonštrukcii trvali približne 
dva mesiace. Pribudlo tu osem parkovacích 

miest a  vyhradené miesta pre zdravotne 
znevýhodnených, mestské Verejnopro-
spešné služby tu zrealizovali aj potrebné 
odvodnenie, nový asfalt v rámci investičnej 
akcie pribudol aj na Osadnej ulici.

„Veľmi sa tešíme z tohto krásneho a dôs-
tojného miesta. Prináša nám radosť, preto-
že sa schádzame pred Božím chrámom, do 
ktorého ľudia prichádzajú na služby Božie, 
ale aj ľudia, ktorí vyprevádzajú svojich blíz-
kych na poslednú cestu a  práve dôstojná 
rozlúčka s nimi je veľmi dôležitá, a tým, že 
sa toto námestie zrekonštruovalo, môžeme 
stáť pred Božím chrámom s radosťou v srd-
ci. Sme veľmi vďační za všetku prácu, ktorá 
sa vykonala a ďakujeme mestu za to, že sa 

stará aj o Palúdzku, o toto nádherné miesto 
a sme zároveň radi, že sme súčasťou tohto 
mesta,“ uviedla Jana Ďuranová, evanjelická 
zborová farárka z Palúdzky.

„Po rokoch diskusií, debát a  sľubov sa 
dielo podarilo konečne aj zrealizovať, pro-
stredie okolo kostola bolo katastrofálne, 
najmä v  daždivom počasí sa tadiaľto už 
nedalo ani prejsť. Ocenia to nielen náv-
števníci kostola, ale aj obyvatelia priľahlých 
uličiek,“ dodal poslanec za mestskú časť 
Palúdzka Marek Nemec. Celá rekonštrukcia 
Námestia SNP stála približne 110  tisíc eur, 
hradená bola z mestskej kasy.

 -vč-

Centrálny priestor 
v Palúdzke zrekonštruovali

Namiesto asfaltového parkoviska by malo 
vzniknúť za bytovkou na Hurbanovej ulici 
detské ihrisko. Je to ústupok investora by-
tovky a parkovacích plôch na Hurbanovej, 
ktorý ponúkol obyvateľom susedných by-
toviek. Tí koncom októbra vystúpili petí-
ciou proti výstavbe parkoviska na zelenej 
ploche, ktoré malo vyrásť pod ich oknami 

(pozn. vlastníkom tohto pozemku je in-
vestor). Z mediačného stretnutia, na ktoré 
pozval primátor investora  a  obyvateľov, 
aby spolu dosiahli spoločné kompromi-
sy, odchádzali ľudia spokojnejší.  Investor 
počet parkovacích miest, ktoré obyvatelia 
namietali, zredukoval z  počtu 18 na šesť. 
Na zvyšnej zelenej ploche, ktorú zachová, 

vybuduje detské ihrisko, pokiaľ oň budú 
mať ľudia záujem. Zároveň v projekte zní-
žil podlažnosť budovy, ktorú plánuje po-
staviť. Investor prejavil záujem stretnúť sa 
s  obyvateľmi aj kvôli dolaďovaniu ďalších 
detailov pripravovaného projektu.

 -red-

Petícia: 
Investor na 
Hurbanovej ponúkol 
ľuďom ústupky
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Zimná údržba: Skalky z posypov budú na cestách do 31. marca

Obyvateľom v  blízkosti železničnej stani-
ce strpčujú pokojný život havrany, ktoré 
od rána do večera škriekajú jednotvárne 
opusy. V  blízkosti Podbrezín ľudia ohlásili 
strety s  diviakmi, v  niektorých mestských 
častiach sa pomedzi domy pohybujú med-
vede, premnožili sa dokonca aj mačky.

Radnica zverila túto problematiku do 
rúk najpovolanejšej osoby. Na pozíciu zo-
ologičky vo Verejnoprospešných službách 
(VPS) nastúpila Viera Kacerová, ktorá celý 

profesionálny život zasvätila ochrane príro-
dy. „Obyvateľom Mikuláša chceme pomôcť 
efektívne, ale zároveň citlivo s ohľadom na 
zvieratá. Musíme si ale uvedomiť, že práve 
preto ide o  beh na dlhé trate,“ povedala 
mestská zoologička na stretnutí s  primá-
torom, počas ktorého mu interpretovala 
svoju koncepciu možných riešení situácie 
s  havranmi, pretože táto problematika 
„horí“ vzhľadom na obdobie opiľovania 
stromov.

Proti havranom s  výsadbou alejových 
stromov

V  kooperácii s  mestskou dendrologič-
kou v novembri vybrali stromy, ktoré dajú 
orezať, aby na nich na jar nezahniezďovali 
havrany. „Cieľom je vytlačiť ich z najexpo-
novanejších obytných častí do miest, kde 
nebudú ľuďom prekážať. Na jar budeme 
tieto vtáky monitorovať, kde začnú stavať 
hniezda a operatívne podľa situácie zakro-
číme. Treba však myslieť aj na to, že havran 
je všežravec a  je dôležité neznečisťovať 
okolie odpadkami,“ avizovala Viera Kace-
rová. Mestská dendrologička Zuzana Štrei-
tová doplnila, že vysádzajú nižšie stromy, 
v ktorých už havrany nezahniezdia, prípad-
ne je prístup ku korune stromu jednoduch-
ší, aby ju mohli opíliť alebo operatívne zho-
diť hniezdo ešte pred nakladením vajíčok. 
„Prosíme aj ľudí, ktorí realizujú výsadby 
zelene vo vlastnej réžii, aby sa s nami pora-
dili a nevysádzali dreviny, ktoré nerastú do 
výšok. Prijateľná je alejová zeleň. Zároveň 
budeme radi, ak nám na VPS-ku nahlásia, 
kde ich havrany najviac obťažujú.“

 -red-

Zimnú údržbu zabezpečujú v  Liptovskom 
Mikuláši pracovníci mestských Verejnopro-
spešných služieb od 15. novembra až do 
31. marca. V  prípade nepriaznivých pove-
ternostných podmienok sú však priprave-
ní vykonávať službu aj po tomto termíne, 
ktorý schválili poslanci na mestskom zastu-
piteľstve. Do 31. marca preto budú musieť 
obyvatelia strpieť kamienky a zvyšky posy-
pov na miestnych komunikáciách aj v prí-
pade, ak by sneh zmizol. „Často sa stáva, že 
na pár dní vyjde v  marci slniečko, zmizne 
sneh aj ľad a ľudia sa hnevajú, že nejdeme 
do ulíc odpratávať zvyšky posypu. Nemô-
žeme si to dovoliť, do konca marca sme po-
vinní počítať so zimnou údržbou a s tým, že 
ešte sa poveternostné podmienky zmenia, 
príde nový sneh aj poľadovice, preto začí-
name s  čistením ciest po zime až v  apríli, 
a to tiež závisí od toho, aké počasie predpo-
vede hlásia, aby sme po odprataní posypov 
nemuseli o  týždeň sypať po meste nový 
materiál,“ vysvetlil Dušan Grešo z VPS.

Cyklopeší chodník niekde odhrnú, inde 
vznikne bežkárska stopa

Verejnoprospešné služby zodpoveda-
jú len za údržbu miestnych komunikácií. 
Hlavný prieťah cesty I/18 cez mesto patrí 
pod Slovenskú správu ciest. O  hlavné 
cesty cez Podbreziny, Okoličné, Nábrežie 
smerom na Iľanovo, prieťah Demänovou 
a Liptovskou Ondrašovou sa stará Správa 
ciest Žilinského samosprávneho kraja.

„My máme pod palcom 92 kilometrov 
vozoviek, štyri lavičky, 11 mostov, dva 
podchody, 120 bežných metrov schodov 
a  59 kilometrov chodníkov,“ vymenoval 

Grešo. Všetky tieto komunikácie obhos-
podaruje v zime 28 ľudí prostredníctvom 
14 kusov techniky. Po meste tak môžeme 
podľa poveternostných podmienok vi-
dieť jazdiť sypače, multikáry, UNC vozidlá 
či traktory s radlicami. Čistenie autobuso-
vých zastávok, priechodov pre chodcov 
a  kanalizačných vpustí majú na starosti 
ľudia z  mestského Strediska miestnych 
komunikácií, ktorí vykonávajú odpratá-
vanie snehu ručne.

V  prípade dobrých podmienok v  nie-
ktorých častiach cyklochodníka urobí 
mesto stopu pre bežecké lyžovanie, aj 
tento rok by si mohli bežkári prísť na svo-
je v úseku Okoličné – križovatka pri hote-
li Jánošík. V časti cyklopešieho chodníka 
od ulice Vrlíkovej (Iľanovský most) po 
Belopotockého a na novom cyklopešom 
úseku, ktorý vedie od hotela Jánošík 
popri Váhu po ulicu Štefánikovu, bude 
mesto vykonávať zimnú údržbu. Na os-
tatných miestach cyklochodník v  zime 
udržiavaný nebude.

Nonstop služba s číslom  0915 889 003 
Na tohtoročnú údržbu je vyčlenených 

75 tisíc eur, z nich už na jar minuli Verejno-
prospešné služby 29 tisíc. „Na sklade máme 
v  súčasnosti pripravených dvesto ton soli 
a štyristo ton piesku. Podľa potreby ich bu-
deme v priebehu zimy doobjednávať,“ vy-
svetlil riaditeľ VPS a upozornil, že Verejno-
prospešné služby majú zavedenú nonstop 
dispečérsku službu a pohotovosť pracovní-
kov zimnej údržby aj v nočných hodinách. 
Dispečing zimnej údržby je na telefónnom 
čísle 0915 889 003.

O chodníky sa musia starať aj obyvatelia
Zima neprináša povinnosti len mestu 

a  Verejnoprospešným službám, starosti 
s ňou majú aj obyvatelia a majitelia prevá-
dzok. V zmysle cestného zákona a všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta sú povinní 
udržiavať chodníky a schody, ktoré sú pri-
ľahlé ich nehnuteľnostiam, obytným do-
mom či prevádzkam. Nedodržiavanie VZN 
kontrolujú príslušníci mestskej polície.

 -red-

Mestská 
zoologička začala 
riešiť havrany, 
na rad prídu aj 
medvede, diviaky 
a mačky
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Na námestí zažiari vianočný stromček, ktorý doposiaľ robil tmu

Tohtoročné Vianoce dajú stromu odsúde-
nému na výrub nový zmysel existencie. 
Smrek, ktorý ľuďom vadil, tienil a bránil 
prístupu svetla do ich príbytkov, už nebu-
de nositeľom tmy, ale rozžiari mikulášske 
námestie. Stane sa z neho hlavný vianočný 
strom. 

Obyvatelia jednej z bytoviek na Podbre-
zinách požiadali mesto o výrub tohto 12 
metrového smreku. Strom, ktorý dávalo 
mesto pôvodne každoročne na Námestí 
osloboditeľov zdobiť a rozsvecovať ako 
hlavný, začal chorľavieť a vysychá. „Smrek, 
ktorého sa potrebovali obyvatelia z  by-
tovky na Kemi zbaviť kvôli tme v  bytoch, 
je zdravý, má krásnu pravidelnú korunu, 
preto tento rok plnohodnotne nahradí 
pôvodný vysychajúci, ktorý v zime slúžil 
ako vianočný. Pre ľudí, ktorí veria aj v dušu 

drevín, môže byť potešujúce, že oba stro-
my ukončia svoju púť dôstojne. Jeden po-
nesie vianočné posolstvo svetla, keď ho na 
sviatok Mikuláša 6. decembra rozsvietime 
a ani vysychajúci pôvodný vianočný strom 
nezostane navnivoč.  Štiepka, ktorú z neho 
dáme vyrobiť, bude slúžiť na ochranu mla-
dých stromčekov pred mrazmi,“ prezradil 
primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Svetelnú výzdobu obohatia reťaze, 
gule, anjeli a hviezdy
V meste a jeho častiach sa tieto Viano-
ce rozžiaria aj nové prvky svetelnej vý-
zdoby. Pracovníci Verejnoprospešných 
služieb mesta ju montujú na stromy a 
stĺpy verejného osvetlenia. Na montáži 
pracujú dvaja elektrikári s vysokozdviž-
nou plošinou, montáž by mali ukončiť do 

Mikulášskeho jarmoku. Každá mestská 
časť tak tento rok bude mať vyzdobený 
strom, v centre zasvietia aj vianočné mo-
tívy. „Nové zimné motívy pribudnú na 
stĺpy v pešej zóne v časti od ulice Štúro-
vej smerom do centra, montujeme ich aj 
v časti ulice 1. mája pri obchodnom cen-
tre Central. Nové bude aj osvetlenie via-
nočných stromov vo všetkých mestských 
častiach, naťaháme na ne LED svetelné 
reťaze,“ priblížil Tibor Molnár z Verejno-
prospešných služieb mesta Liptovský 
Mikuláš. Reťaze pribudnú aj na Nábreží 
A. Stodolu. Na sídlisku Podbreziny sa roz-
svietia okrem reťazí na strome aj svetelné 
motívy na stĺpoch verejného osvetlenia 
pešej zóny. Detské oči potešia hviezdy, 
farebné svietiace gule, reťaze, anjeli či 
padajúce kvapky. -js-
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Most na Opavskej 
už slúži
Pracovníci VPS mali pôvodne za tri 
týždne opraviť len jeho drevený povrch 
a očistiť konštrukciu. Po zložení výdrevy 
však zistili, že okrem očistenia konštruk-
cie od hrdze je potrebné aj povymieňať 
niektoré prvky, pretože boli zničené 
a staticky nefunkčné. Komponenty mu-
seli medzičasom vyrobiť, časť mosta je 
preto úplne nová. Na moste je aj nová 
drevená mostovka, tentokrát sú dosky 
uložené skrížene v  dvoch vrstvách, čo 
by malo podstatne znížiť jeho hlučnosť. 
Nové sú aj nátery a  betónové nájazdy 
na most. Toto všetko sa zamestnan-
com VPS podarilo urobiť za mesiac od 
jeho úplnej uzávierky. Do užívania ho 
Podbrezinčanom vedenie nášho mesta 
odovzdalo 24. novembra.
 -js-

Významné ohodnotenie životného diela 
Cena mesta Liptovský Mikuláš poputuje 
do rúk siedmich osobností, mená ktorých 
schválili poslanci mestského zastupiteľ-
stva. „Návrhy nám na základe výzvy na 
zasielanie nominácií doručili obyvatelia 
Liptovského Mikuláša. Ocenenia budú 
nominovaným odovzdané slávnostným 
spôsobom na Novoročnom koncerte 7. 
januára 2018,“ uviedla vedúca kancelárie 
vedenia mesta Dana Chromeková. 

Cenu udelia Kvetoslave Antolovej za prí-
nos v  oblasti medicíny a  sociálnych vecí. 
Nadežde Gilániovej a Michalovi Kotianovi 
patrí za prínos v  spoločenskej, kultúrnej 

a  výchovnej oblasti. Pavol Cheben ju do-
stane pri príležitosti životného jubilea za 
mimoriadne zásluhy pri rozvoji vedy, tech-
niky a za šírenie dobrého mena Slovenska 
a Liptovského Mikuláša v zahraničí. Za roz-
voj mesta v oblasti obchodu, služieb a za 
zachovanie Liptovskej nemocnice s  po-
liklinikou MUDr. Ivana Stodolu si ocene-
nie zaslúžil Dušan Lichardus. Cena mesta 
poputuje aj do rúk Rudolfa Macha za ak-
tívnu činnosť v záchranných zložkách a za 
prínos v športovej oblasti. Vojtecha Rázusa 
ocení mesto za aktívny odboj počas 2. sve-
tovej vojny a za aktivity v športovej oblasti. 

 -js-

Cena mesta poputuje do rúk siedmich osobností

Významnú osobnosť v  oblasti turizmu, 
speleológie a  kultúry Aloisa Lutonského 
ocenili predstavitelia radnice po schvále-
ní poslancami mestského zastupiteľstva 
Čestným občianstvom mesta Liptovský 
Mikuláš. Ocenenie in memoriam prevzala 
dcéra Mária Setničková pri príležitosti 20. 
výročia jeho úmrtia. „Toto ocenenie nás 
veľmi potešilo,“ tlmočila stanovisko rodi-
ny, ktorá žije na Slovensku a  na Morave. 

„V meste si na ocka spomenuli už viackrát. 
Jedna z ulíc nesie jeho meno, Múzeum Jan-
ka Kráľa organizovalo pekné spomienkové 
podujatie, záujem o  dokumenty o  ňom 
má aj Slovenské múzeum ochrany príro-
dy a  jaskyniarstva. Otec pôsobil v Mikulá-
ši celý život a  pochovaný je na Vrbickom 
cintoríne. Som dojatá,“ nezakrývala pocity 
Mária Setničková.
 -red-

Pri pamätníku Matka (pri Vrbickom kos-
tolíku) sa v  sobotu 11.  11. v  symbolickom 
čase o 11:11 hod. konal spomienkový piet-
ny akt obetiam 1. svetovej vojny a ďalších 
vojnových konfliktov. Ďalším dvom spo-
mienkovým udalostiam patril na Námestí 

osloboditeľov 17. november. Predstavitelia 
radnice a účastníci slávnosti sa stretli pred 
Župným domom, aby venovali spomienku 
všetkým obetiam vojenských táborov nú-
tených prác a súčasne oslávili Deň boja za 
slobodu a demokraciu. Obidva tieto histo-

rické okamihy sa spájajú s  politickým ná-
silím. K pamätným tabuliam na okresnom 
úrade preto prišli položiť ľudia vence na 
znak prejavu úcty hodnotám, ako sú slobo-
da, pravda, nádej, dôstojnosť či spravodli-
vosť. -js-

Mesto 
ocenilo
Aloisa 
Lutonského

Ocenenie 
in memoriam 

prevzala dcéra 
Mária Setničková.
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Tradičný Mikulášsky jarmok prinesie do 
centra mesta vianočnú atmosféru už 7. 
decembra. Čaká nás rozsvietenie svetel-
nej výzdoby, vianočný sortiment a  vôňa 
punču. Aj tento rok poteší návštevníkov 
prezentácia slovenských remeselníkov, ich 
pracovných postupov a  ich výrobkov Re-
meselnej uličke. Vône, chute a  drobnosti 
budú ponúkať stovky predajných stánkov 
po celom Námestí osloboditeľov a  pri-
ľahlých uliciach. Gro programu je sústre-
dené na piatkové popoludnie a  večer 8. 
decembra. Vystúpia počas neho Billy Bar-
man, Heľenine oči ale aj domáci folkloristi 
zo skupiny Ďumbier a tanečná skupina Fre-
eze. Pre najmenších organizátori pripravili 
interaktívnu rozprávku Škriatkovsky dobré 
Vianoce. Divadlo Drak predstaví 9. decem-

bra muzikálový recitál Na skle maľované. 
Pre deti bude na námestí 5. a 6. decembra 
postavený Mikulášsky domček. Súčas-
ťou vianočnej atmosféry sú aj adventné 
koncerty. Nádvorie Čierneho orla bude 
3. decembra o  15. hodine hostiť detských 
folkloristov z  Liptáčika, z  Ďumbiera a  fol-
kloristov z  ružomberského súboru Liptov. 
10. december bude v evanjelickom kostole 
na Námestí ŽSN patriť sláčikovo – akustic-
kému adventnému koncertu Miriam Kaiser 
and band a  posledná adventná nedeľa sa 
ponesie v  podaní sláčikového kvarteta 

v  Gotickom kostole sv.Petra z  Alkantary 
v Okoličnom.

Liptovský Mikuláš bude žiť sviatočnou 
pohodou až do obdobia Troch kráľov. Od 
21. do 23. decembra nachystalo mesto aj 
Vianočné trhy. V rámci nich okrem jarmoč-
ného predaja na návštevníkov čakajú spe-
vácke a  hudobné vystúpenia či divadelná 
rozprávka. V  Naj meste Slovenska za rok 
2017 si 7. januára uctia aj mikulášske osob-
nosti. Stane sa to počas Novoročného kon-
certu, na ktorom vystúpi známy umelec 
Jozef Hollý so sláčikovým kvintetom. -js-

Jarmok prinesie 
do mestečka nádych 

Vianoc, koncerty potešia 
milovníkov umenia

želá vedenie a pracovníci mesta 
Liptovský Mikuláš - Naj mesta 

Slovenska 2017

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
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Služby Božie pri príležitosti Pamiatky obetí 
dopravných nehôd sa v nedeľu 19. novem-
bra uskutočnili v evanjelickom kostole v Lip-
tovskom Mikuláši.

Tradičné služby Božie sú zároveň aj vy-
jadrením vďaky pre záchranárov, ktorí za-
sahujú pri dopravných nehodách. „Práve 
vďaka práci polície, hasičov, záchranárov 
i horských záchranárov mnoho ľudských 

príbehov pokračuje. Naše uznanie, obdiv 
a úcta im patrí aj za to, že zdravie a životy 
ľudí zachraňujú často i s nasadením vlastné-
ho života,“ uviedol štátny tajomník Minis-
terstva vnútra Slovenskej republiky Rudolf 
Urbanovič.

Ján Paciga, Duchovný Úradu ekumenic-
kej pastoračnej služby Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, informoval o štatistike 

dopravných nehôd 
na slovenských cestách 
za prvých desať mesiacov tohto 
roku. „Stalo 11 451 dopravných nehôd, čo je 
oproti rovnakému obdobiu minulého roka 
o 320 viac. S následkami na zdraví alebo 
živote skončilo 4388 nehôd,“ uviedol Ján 
Paciga. -red-

Uctili si Pamiatku obetí dopravných 
nehôd a poďakovali záchranárom

Na symbolickom cintoríne na Ostredku 
v Demänovskej doline sa v sobotu 4. no-
vembra uskutočnila pietna spomienka 
obetiam hôr. Na tých, ktorí v horách ne-
mali šťastie a už sa z nich do svojich do-
movov nevrátili, si v peknom počasí prišli 
spomenúť desiatky ľudí.

„Účasť ma veľmi milo prekvapila a  aj 
touto cestou ďakujem všetkým, ktorí pri-
šli vzdať úctu obetiam hôr. Potešila nás 
informácia od starostky Demänovskej 
Doliny Ľubomíry Klepáčovej. Vo svojom 
príhovore informovala, že od vlaňajšej 
pietnej spomienky nepribudlo na tabuli 
obetí ani jedno meno. Verím, že rovnaké 
konštatovanie budeme môcť vysloviť 
aj v budúcom roku,“ zaželal si štátny ta-
jomník Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky Rudolf Urbanovič.

Po kultúrnom programe prišla na rad 
kázeň duchovných predstaviteľov, ktorú 
viedol Ján Paciga, duchovný Úradu eku-
menickej pastoračnej služby Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky. -red-

V  Rázusovie dome vo Vrbici podpísali 
3. novembra zástupcovia mesta Liptovský 
Mikuláš, mestského Múzea Janka Kráľa 
a Rázusovie klubu spisovateľov memoran-
dum o spolupráci.

"Naše mesto má bohaté literárno-his-
torické tradície. Pôsobili v  ňom mnohé 
významné osobnosti slovenskej literatúry. 
Medzi nimi majú nezastupiteľné miesto 
Martin Rázus a  Mária Rázusová-Martáko-
vá. Podpísaním memoranda sme oficiálne 
spečatili, že chceme oživovať tieto tradície, 
aktívne ich rozvíjať a inšpiratívnymi kultúr-
nymi podujatiami prispievať k všestranné-
mu rozvoju nášho mesta," uviedol primátor 
Ján Blcháč.

Riaditeľ mestského múzea, ktoré spra-
vuje rodný dom súrodencov Rázusovcov, 
Jaroslav Hric, povedal: "Budeme radi, ak 

obyvatelia i návštevníci mesta častejšie než 
doteraz zavítajú za kultúrou do Rázusovie 
domu. Očakávajú ich expozície o  živote 
a tvorbe Rásusovcov a množstvo zaujíma-
vých podujatí."

"Tešíme sa z  toho, že dokument sme 
podpísali v  rodnom dome Rázusovcov, 
ktorý dýcha človečinou, pokorou a  múd-
rosťou. Veríme, že táto nevšedná atmosfé-
ra bude našich čitateľov inšpirovať k napí-
saniu nových kníh, ktoré čitateľom prinesú 
radosť a poznanie. V tvorbe Martina Rázusa 
a  Márie Rázusovej-Martákovej vidíme my, 
spisovatelia, nedostižnú métu a svetlo, kto-
ré nám ukazuje a  bude ukazovať tvorivú 
cestu, po ktorej treba kráčať", dodal Štefan 
Packa, predseda Rázusovie klubu spisova-
teľov a správca Rázusovie domu.

 -red-

Na tabuli obetí 
nepribudlo žiadne 
meno

Memorandom 
oživujú tradície
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SPRAVODAJSTVO

Pre mikulášsku verejnosť, ale aj pre náv-
števníkov mesta, začínajú v decembri slú-
žiť toalety, ktoré sú priamo v  centre. Zo 
severnej strany Župného domu sprístup-
ňujú WC, ktoré budú môcť ľudia využívať 
zadarmo. Mesto v súvislosti so sprístupne-
ním toaliet osvetlí vchod a doplní mobiliár. 
Záchody budú otvorené v pracovné dni od 
9:00 do 17:00 h. Mesto v  širšom centre aj 
naďalej prevádzkuje verejné WC v podcho-
de na Garbiarskej ulici. Otvorené je denne 
od 8:00 do 20:00 h.  -js-

V októbri a v novembri sa začali populárne 
postupové športové súťaže medzi školami, 
ktoré organizuje Centrum voľného času 
Liptovský Mikuláš v zmysle poverenia Škol-
ského úradu Žilina. Víťazné školy postúpili 
do krajského finále. V  cezpoľnom behu 
zvíťazili medzi chlapcami Základná škola 
s Materskou školou (ZŠ s MŠ) Demänovská 
a medzi dievčatami ZŠ s MŠ J. D. Matejovie 
Liptovský Hrádok. Medzi strednými škola-
mi si po víťazstvo išli študenti Gymnázia M. 
M. Hodžu a v kategórii dievčat gymnazistky 
z Hrádku. Medzi bedmintonistami vyhrala 
ZŠ s  MŠ Demänovská a  medzi bedminto-
nistkami ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok. 
Hotelová akadémia (študenti) a  hrádocké 

Gymnázium (študentky) boli lídrami v súťa-
žiach stredných škôl. Za zelenými stolmi si 
najlepšie s celuloidovou loptičkou počínali 
zástupcovia Strednej odbornej školy elek-
trotechnickej L. Hrádok (študenti) a  Ob-
chodnej akadémie L.  Mikuláš (študentky). 
Medzi šachistami sa zaskveli Kristína Šub-
jaková zo ZŠ Čsl. brigády a Andrej Hollý zo 
ZŠ Demänovská. Stredoškolákov najlepšie 
reprezentovali Katka Janíková z  Evanjelic-
kej spojenej školy a Marek Mrva zo Stred-
nej odbornej školy elektrotechnickej L. 
Hrádok. Mikulášski gymnazisti dosiahli na 
najvyššie méty vo futsalovej súťaži, infor-
moval Roman Králik z Centra voľného času.
 -js-

V ústrety 
návštevníkom centra: 
Mesto sprístupňuje 
toalety v Župnom dome

V  novembri sa najmladší plavci z  Mest-
ského plaveckého klubu Delfín Liptovský 
Mikuláš zúčastnili na majstrovstvách stre-
doslovenskej oblasti v  Rimavskej Sobote. 
Klub reprezentovalo päť plavcov, ktorí si na 
týchto pretekoch počínali veľmi úspešne, 
keď získali celkom 19 umiestnení na stup-
ňoch víťazov, z  toho osem titulov Majster 
Stredoslovenskej oblasti. O  všetky tituly sa 
zaslúžila Mia Šmídová, ktorá každý svoj štart 
premenila na zisk najcennejšej medaily. Veľ-
mi úspešne si počínala aj Simona Jurigová, 
ktorá získala celkom osem medailí. Zbierku 
„kovov“ doplnil Oliver Krajčí, ktorý získal 
jednu striebornú a dve bronzové medaily.

Ani Paulína Mičudová a  Linda Vejo-
vá nesklamali, keď si vo všetkých svojich 
disciplínach zlepšili svoje osobné maximá. 
Obidve plavkyne ešte len zbierajú skúse-
nosti z  plaveckých pretekov, no napriek 
tomu si počínali ako skúsené matadorky. 
Celkovo si naši plavci zlepšili svoje osobné 
rekordy v 20 disciplínach. Zimná plavecká 
sezóna vyvrcholí majstrovstvami Sloven-
skej republiky v  jednotlivých kategóriách 
a po posledných úspešných vystúpeniach 
našich plavcov sme plní očakávania, ako sa 
im bude dariť, uviedol Peter Ferko z klubu. 
 -red-

Úspech najmladších 
mikulášskych plavcov 
v Rimavskej Sobote

Začali sme populárne športové súťaže 
medzi školami

Miesto žltého svetla začne naše mesto 
svietiť v blízkosti priechodov nabielo. Je to 
ďalšie opatrenie na zvýšenie bezpečnosti 
chodcov, ktoré v týchto dňoch zavádza naša 
radnica. Návrh mestského poslanca Michala 
Pašku zvýrazniť priechody bielymi svetlami 
zapadol do koncepcie vedenia mesta, ktoré 
si zobralo za svoje využiť všetky dostupné 
možnosti na zvýšenie bezpečnosti chodcov 
v Liptovskom Mikuláši. „Pred dvoma rokmi 
sa takýmto spôsobom výraznejšie osvetlil 
frekventovaný priechod pre chodcov pri 
moste v  Okoličnom (pozn. pri cyklochod-
níku), vlani medzi poliklinikou a  hotelom 
Jánošík. Myšlienku využiť jestvujúce stĺpy 
verejného osvetlenia pri priechodoch pre 
chodcov som predstavil primátorovi, teší 
ma, že našla pozitívnu odozvu,“ uviedol 
poslanec mestského parlamentu Michal 

Paška. Robotníci pracujú na zvýrazňovaní 
priechodov formou výmeny svietidiel verej-
ného osvetlenia z nevýrazného žltého svet-
la na biele. „V prvej etape v tomto roku na-
svietime 53 priechodov v Starom meste, na 
Nábreží, v  Demänovej a  na Podbrezinách. 
V  ďalších mestských častiach pokračujeme 
v budúcom roku,“ vysvetlil Gabriel Lengyel 
z odboru dopravy na mestskom úrade.

Za ostatný rok nechali predstavitelia mes-
ta reflexne vyznačiť 23 frekventovaných 
priechodov najmä v blízkosti školských za-
riadení. Taktiež realizovali vyšší štandard 
zvýraznenia vyťažených priechodov pro-
stredníctvom inteligentných priechodov 
pre chodcov, v tomto bude mesto pokračo-
vať aj v roku 2018. Na tieto opatrenia chcú 
získať aj externé zdroje financovania.

 -red-

Nasvecujeme polstovku priechodov 
nabielo

 Od 15. decembra bude pre mestskú autobusovú dopravu v  platnosti nový 
cestovný poriadok. Mesto pre vás pripravuje nové spoje do Liptovskej 
Ondrašovej aj Palúdzky, nový cestovný poriadok rieši aj nadväznosť spojov na 
železničnú dopravu. Zverejnený bude od 14. decembra na webe mesta, nájdete ho aj 
v januárovom čísle mesačníka Mikuláš. -red-
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Dve významné jubileá, ktoré sa viažu k pô-
vodnej Vrbici, si v nedeľu 5. novembra pri-
pomenulo množstvo Vrbičanov, ale aj oby-

vateľov ďalších častí nášho mesta a  hostí 
z  okolitých miest. Sté výročie otvorenia 
sirotinca bolo ústrednou témou predpo-

ludňajších slávnostných služieb Božích 
v  hlavnom evanjelickom kostole za účasti 
generálneho biskupa ECAV na Slovensku 
Miloša Klátika, ktorý následne odhalil pa-
mätnú tabuľu na vchode do budovy nie-
kdajšieho sirotinca (Bethania).

Večer patril v našom meste oslavám 750. 
výročia prvej písomnej zmienky o  Vrbici. 
Slávnostné pásmo sa uskutočnilo v prepl-
nenom vrbickom kostolíku Zbierka. Dôs-
tojnou bodkou za vydareným dňom vo Vr-
bici bola večerná návšteva v rodnom dome 
Rázusovcov, ktorý praskal vo švíkoch a tešil 
sa priazni návštevníkov.

 -mjk-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Vrbica slávila 750 rokov, sirotinec storočnicu

Z histórie Vrbice

Vrbica pravdepodobne vznikla už pred 
11.  storočím. Vyrástla na brehu Váhu, 
v  mieste častého výskytu vŕb  – odtiaľ aj 
pochádza jej názov. Prvú písomnú správu 
o nej máme až v listine z roku 1267. Vtedy 
ju mal vo vlastníctve šľachtic Miko so svo-
jimi synmi. V prvej polovici 14. storočia sa 
Vrbica stala súčasťou Hrádockého panstva, 
a  to sa už v  nasledujúcich storočiach ne-
zmenilo.

V roku 1412 udelil uhorský kráľ Žigmund 
Luxemburský Vrbici mestské výsady podľa 
vzoru Krupiny. Od tohto roku sa tak vyvíja-
la ako mestečko. Napriek tomu si aj naďalej 
zachovala skôr vidiecky charakter. Svedčí 
o tom aj vrbický erb, v ktorom sú zobraze-
né lemeš a čerieslo – súčasti pluhu. Avšak 
aj napriek tomu bola Vrbica už koncom 
16. storočia rozsiahlejšia ako susedný Svätý 
Mikuláš.

V  nasledujúcich storočiach sa Vrbica 
stále vyvíjala ako poddanské mestečko. 
Postupne sa však čoraz viac dostáva-
la do  poddanskej závislosti Hrádockého 
panstva. V  období pred zavedením tere-
ziánskeho urbára museli obyvatelia Vrbice 
vykonávať pre Hrádocké panstvo rôzne 
povinnosti (napríklad robotovať na pan-
skej lúke, doručovať korešpondenciu, robiť 
stráž v hradnom väzení a iné). Okrem toho 
museli panstvu odvádzať dávky, väčšinou 
vo forme peňazí.

Vrbičania sa okrem tradičného poľno-
hospodárstva živili aj inými spôsobmi. 
Uplatnili sa, napríklad, ako schopní pltní-
ci a  povozníci. Taktiež sa živili remeslom. 
V prvej polovici 18. storočia tu bolo okolo 
35 rôznych remeselníkov (ševci, čižmári, 
kožušníci, kováči, krajčíri a iní).

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

Po zrušení cechového zriadenia v  roku 
1872 sa aj vo Vrbici mohol rozvíjať prie-

mysel. A  aj tu, podobne ako v  susednom 
Liptovskom Svätom Mikuláši, zohral vý-
znamnú úlohu garbiarsky priemysel. Pod-
nikatelia ako Peter Hubka, Juraj Lacko, Ján 
Pálka, Peter Droppa a  neskôr aj Ľudovít 
Pazerini si svoje fabriky postavili práve vo 
Vrbici.

21. februára 1923 však župný úrad ozná-
mil predstaviteľom Vrbice svoj zámer 
podať návrh na jej zlúčenie s  Liptovským 
Svätým Mikulášom. Vrbické obecné zastu-
piteľstvo tento fakt jednohlasne odsúhlasi-
lo, a tak sa na základe výnosu Ministerstva 
vnútra Československej republiky dňa 3. 
decembra 1923 rozhodlo o zlúčení Liptov-
ského Svätého Mikuláša a Vrbice do jednej 
obce, ktorá už niesla názov len Liptovský 
Svätý Mikuláš. Vrbica tak oficiálne zanikla. 
Navyše sa po niekoľkých desaťročiach za-
čala vykonávať postupná asanácia starých 
vrbických domov, aby uvoľnili miesto pre 
nové sídlisko Nábrežie. -mjk-

Vrbica zo začiatku 20. storočia.

Sto rokov od založenia sirotinca si pripomenuli na slávnostných službách Božích.
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OZNAMY

NOVOROCNÝ 
KONCERT JOZEF HOLLY & BAND

spojený so slávnostným aktom 
udelenia ocenení mesta

Vás pozýva na

dňa 7. januára 2018 (nedeľa) o 16.00 h 
Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši, 

veľká sála

Exkluzívne so slácikovým kvintetom

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Mesto Liptovský Mikuláš
Liptovské kultúrne stredisko, Liptovská galéria P. M. Bohúňa

a Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš,  Rímsko-katolícky farský úrad Okoličné

Evanjelický kostol, Námestie ŽSN, Lipt. Mikuláš

Trblietanie 
Miriam Kaiser & band (sláčikovo-akustický adventný koncert) 

Nádvorie Čierneho orla, Lipt. Mikuláš

Keď sa advent rozhostí chodia čudnie bytosti
DFs Liptáčik  FS Liptov z Ružomberka
DFS a ĽH Ďumbier z L. Mikuláša a liptovskí remeselníci

VSTUPY  ZDARMA

Gotický kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom 

Danube MonArchi
MozArtove Vianoce v podaní sláčikového kvarteta
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OZNAMY

Šťastné a dovolenkové 

Vianoce

Darujte svojim blízkym zážitky...
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V predchádzajúcom čísle novín sme Vám 
predstavili novovzniknutú kliniku v Lip-
tovskom Mikuláši - ORTO REHAB CLINIC 
pre odbory ortopédia, denzitometria, 
a  fyzioterapia. Podľa slov personálu 
kliniky je fyzioterapia najefektívnejšia 
forma liečby pri všetkých problémoch 
pohybového aparátu, a  preto sa odpo-
rúča ju podstúpiť aj preventívne. Ne-
vyhnutnosťou je najmä pre tých, ktorí 
majú sedavý spôsob života, či už v práci, 
tak aj doma alebo za volantom. Včasná 
prevencia človeku zabezpečí nielen, že 
sa bude cítiť kondične zdravšie, ale aj za-
bráni vzniku bolestí, ktoré skôr či neskôr 
postihnú vekom každého z nás. Fyziote-
rapeutickú liečbu v ORTO REHAB CLINIC 
poskytuje odborne vyštudovaný, milý 
a  proklientský personál, o  čom sa nám 

podarilo aj osobne presvedčiť. Na liečbu 
a  prevenciu sa používajú najúčinnejšie 

metódy v  spojení s  najmodernejšími 
prístrojmi a vybavením. Vzhľadom na to, 
že ORTO REHAB CLINIC začala pôsobiť 
v  našom regióne len nedávno, posky-
tuje svojim pacientom výrazné cenové 
zvýhodnenia za účelom zabezpečenia 
dostupnosti príslušných fyzioterapeu-
tických procedúr.

Nová moderná 
klinika ponúka 
uvítacie zľavy
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Zrodil sa život a čo je nádhernejšie
a čo je viac...   

V mesiaci október 2017 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Mia KLEPÁČOVÁ, Kristián DRAGIĆ, 
Emily KLENKOVÁ, Vladimír ČON-
KA, Simon LUKEŠ, Linda RAČKOVÁ, 
Tobias DZÚRIK, Gregor KOVÁČIK, 
Tomáš FEKETÍK, Nela MORAVOVÁ, 
Laura LUŠTIKOVÁ, Oliver FLOREK, 
Teo HUSARČÍK, Adele JANEKOVÁ, 
Sára MEDVECKÁ,  Dávid TROCHTA, 

Teodor STRUHÁR, Martin KORENKO.

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

Manželstvo uzavreli:

  Dušan POLIAK - Dagmar PRADENIA-
KOVÁ, Ľubomír ODLEVÁK - Lenka DA-
NIŠKOVÁ, Andrej DERMEK - Miriam 
ADÁMKOVÁ, Ing. Vladimír GREŠO 
- MDDr. Adriana BUZÁKOVÁ, Roman 
KAPITÁŇ - Jana SIHOTSKÁ, František 
JUHA - Nina MIKITOVÁ, MUDr. Nor-
bert KRAJCSOVICS - MUDr. Katarí-
na ŠEVČÍKOVÁ, Eduard GANOCZY 
-Sabina DRLJEVIĆOVÁ, Serge Jean 
- François GRÉGOR -  Eleonóra ON-
DREÁŠOVÁ, Martin KOVÁČ - MUDr. 
Alžbeta MIŠKOVIČOVÁ, Radovan JU-
RÍK - Júlia Anna MESÁROŠOVÁ, Ing. 
Ondrej VÁGAI - Elena KOSTOLNÁ, 

Michal KRAMÁRIK - Eva DODIČOVÁ.

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

Opustili nás:

  september: Ján RATKOŠ 86 r.. ok-
tóber: Oľga BUBNIAKOVÁ 86r., Kolo-
man BEŤKO 85r., Vladimír BURIAN 52 
r., Juraj KUTNÁR 51 r., Jozef CEHĽAR 
87 r., Emília ŠLAUKOVÁ 84 r., Dušan 
ALMAN 52 r., Mgr. Dana RICKETTSO-
VÁ62 r., Karol BOHUŠ 82 r., Vladimír 
KOUŘIMSKÝ 71 r., Ervín ADAMOVIČ 
54 r., Anna PAVLÁKOVÁ 83 r., Viera 
VONGREJOVÁ 80 r., Jaroslav BOHUŠ 
70 r.,  Alina REPOVÁ 81 r., Mária MI-
HALÁKOVÁ 65 r., Justína BLAŠTIAKO-
VÁ 61 r.

Občiansky servis 
OKTÓBER 2017

SERVIS

Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-
stva sa uskutoční 14. decembra 

2017 o 10.00 hodine na Mestskom 
úrade v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
8. 12. 2017 o 12.00 hodine bude  
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.
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Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš 
príjmu do pracovného pomeru vodiča – strojníka.

Podmienky prijatia: minimálna prax 2 roky, platné 
doklady aj na rýpadlá a nakladače, KKW, obsluha zdvíhacích zariadení, viazač bremien, 
psychotesty, lekárska prehliadka.

Žiadosti pri splnení podmienok môžete zasielať na adresu: Verejnoprospešné služby 
Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Kontakt: 044/5476534 
– personálne oddelenie p. Niňajová.

Aj počas tohtoročnej zimnej sezóny 
bude lyžiarov do strediska Jasná bezplat-
ne prepravovať Ski & aqua bus. Premávať 
bude z Podbrezín cez Nábrežie a Palúdz-

ku, v  prevádzke bude počas víkendov, 
sviatkov a školských prázdnin od 24. de-
cembra do 18. marca 2018.
 -red-

visitliptov.sk

Trstené

Liptovské
Sliače

Liptovský
Michal

Ižipovce

Podtureň

Liptovský Trnovec, 
obecný úrad

Liptovský Trnovec, 
rázcestie

AQUAPARK TATRALANDIA, pokladne

Ondrašová, pošta

železničná stanica

Hodžova ulica, gymnázium
Hotel Jánošík****

Štúrova ul. pri MU

Základná škola

Podbreziny Tatran Stred

Podbreziny juh

Podbreziny otočka

Okoličné, ZŠBorbisova ul.
Lidl

STOP SHOP

podchod,

centru
m

Jednota
Villa Victoria
Penzión Horec
HOTEL** SOREA ĎUMBIER
KRÚ MV SR Bystrá

Záhradky, parking P3

Staré koliesko

Lúčky, parking P4

Jaskyňa slobody

Ľadová jaskyňa

Wellness hotel Chopok****

Hotel Tri Studničky****

Autocamping

záchytné parkovisko
Hilson

Mlynisko

Bodice, kostol
Bodice, Jednota

Palúdzka ZŠ

Liptovský Michal, 
pod cintorínom

Ev. kostolGymnázium

Hotel Áčko

Hrabovo I.
Hrabovo II. Železničná

stanica

Jednota

LÚČKY,
zdravotné stredisko TATRALANDIA - Holiday Village

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

LIPTOVSKÝ JÁN
JÁNSKA DOLINA,

Alexandra Wellness Hotel ***

DEMÄNOVSKÁ DOLINA, JASNÁ,
parking P1

DEMÄNOVSKÁ DOLINA

DEMÄNOVÁ

PAVČINA LEHOTA, obchod

BEŠEŇOVÁ, VODNÝ PARK

LÚČKY - Kúpele

RUŽOMBEROK

HRABOVO,
Malinô Brdo, lanovka

rázcestie

Trasa A / Line A Jasná - Tatralandia a späť / and back

Trasa B / Line B Jasná - Jánska dolina a späť / and back

Trasa C / Line C Jasná - Bešeňová - Lúčky a späť / and back

Jasná SKI BUS  Jasná - Demänová - Jasná

SKI BUS Ružomberok - Hrabovo, Malinô Brdo

Zastávka / Bus Stop
Premáva počas víkendov, sviatkov a jarných prázdnin / 
Operates only during weekends, holidays and spring holidays

Zastávka na znamenie / Request Stop
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Projekt je realizovaný s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy, výstavby SR.SK
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SKI BUS RUŽOMBEROK - HRABOVO, MALINÔ BRDO A SPÄŤ / AND BACK
8:00 8:45 10:00 16:15 RUŽOMBEROK, Žel. stanica 8:44 9:59 16:11 16:51

8:05 8:50 10:05 RUŽOMBEROK, Evanj. kostol 16:06 16:46

8:10 8:55 10:10 RUŽOMBEROK, Gymnázium 16:03 16:43

8:13 8:28 8:58 9:15 9:30 10:13 10:30 10:45 11:00 11:30 11:45 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:25 15:45 16:20 RUŽOMBEROK, Hotel Áčko 8:26 8:40 9:10 9:28 9:52 10:26 10:43 10:57 11:13 11:43 11:58 12:43 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:42 16:01 16:41

8:16 8:31 9:01 9:18 9:33 10:16 10:33 10:48 11:03 11:33 11:48 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:28 HRABOVO 1 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:40 15:59 16:39

8:19 8:33 9:03 9:21 9:36 10:19 10:36 10:51 11:06 11:36 11:51 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:31 HRABOVO 2 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:38 15:57 16:37

8:22 8:36 9:06 9:24 9:39 10:22 10:39 10:53 11:09 11:39 11:54 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:34 15:48 16:22 HRABOVO, Malinô Brdo,  lanovka 8:24 8:38 9:08 9:26 9:50 10:24 10:41 10:55 11:11 11:41 11:56 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:36 15:55 16:35

Premáva denne / Runs daily 26. 12. 2017 - 11. 3. 2018

TRASA C / LINE C
JASNÁ – BEŠEŇOVÁ – LÚČKY

A SPÄŤ / AND BACK
8:00 LÚČKY, Kúpele, autob.zastávka Choč 16:28
8:03 LÚČKY, zdravotné stredisko (na znamenie) 16:25
8:15 BEŠEŇOVÁ, Vodný park 16:13
8:16 BEŠEŇOVÁ, Jednota 16:12
8:18 LIPTOVSKÝ MICHAL, pod cintorínom (na znamenie) 16:10
8:46 DEM. DOLINA, Lúčky parking P4 15:42
8:49 DEM. DOLINA, Záhradky parking P3 15:39

8:53 DEM. DOLINA, Jasná parking P1 15:35

Premáva denne / Runs daily 2. 1. 2018 - 11. 3. 2018 

TRASA B / LINE B
JASNÁ - JÁNSKA DOLINA

A SPÄŤ / AND BACK

8:00 9:30 LIPTOVSKÝ JÁN, Alexandra Wellness Hotel*** 14:56 16:56

8:02 9:32 LIPTOVSKÝ JÁN, KRÚ MV SR Bystrá 14:54 16:54

8:03 9:33 LIPTOVSKÝ JÁN, Hotel** Sorea Ďumbier 14:53 16:53

8:04 9:34 LIPTOVSKÝ JÁN, Penzión Horec 14:52 16:52

8:07 9:37 LIPTOVSKÝ JÁN, Villa Victoria 14:49 16:49

8:08 9:38 LIPTOVSKÝ JÁN, Jednota 14:48 16:48

8:09 9:39 LIPTOVSKÝ JÁN, Základná škola 14:47 16:47

8:34 10:04 DEMÄNOVSKÁ DOLINA, Lúčky parking P4 14:22 16:22

8:37 10:07 DEM. DOLINA, Záhradky  parking P3 14:19 16:19

8:41 10:11 DEMÄNOVSKÁ DOLINA, Jasná  parking P1 14:15 16:15

Premáva denne / Runs daily 25. 12. 2017 - 18. 3. 2018 a 30. 3. - 2. 4. 2018
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Zmena grafikonu vyhradená. / All changes are reserved.

Prípadné zmeny nájdete na

PODBREZINY BUS
07:40 12:45 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Podbreziny otočka 12:43 17:29
07:42 12:47 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Podbreziny stred 12:41 17:27
07:44 12:49 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Podbreziny juh 12:39 17:25
07:46 12:51 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Okoličné, zákl. škola 12:36 17:23
07:49 12:53 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Lidl 12:34 17:21
07:53 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Borbisova ul 12:32 17:18
07:56 12:55 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, STOP SHOP 12:29 17:15
07:59 12:57 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, podchod, centrum 12:27 17:12

13:00 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, žel. stanica 12:25

... ... Ďalšie zástavky v zmysle  modrého
a červeného grafikonu.

... ...

... ... ... ...

08:48 13:26 DEM. DOLINA, Jasná parking P1 12:00 16:30

Červená linka, ktorá premáva až na sídlisko Podbreziny / The red line runs through the Podbreziny residential area

Modrá linka, ktorá premáva až na sídlisko Podbreziny / The blue line runs through the Podbreziny residential area 

Premáva len počas víkendov, sviatkov a jarných prázdnin (19.-23.2.)
/ The line runs at weekends, bank holidays and spring holidays (19.-23.2.)
od 25.12. 2017 - 18. 3. 2018

TRASA A / LINE A – LIPTOVSKÝ TRNOVEC – TATRALANDIA – JASNÁ A SPÄŤ / AND BACK

25. 12. 2017 – 18. 3. 2018
HLAVNÁ SEZÓNA / MAIN SEASON

premáva denne /  runs daily

19. 3. 2018 – 3. 4. 2018
(resp. do konca sezóny / 

or till end of season)
JARNÁ LYŽOVAČKA
– premáva denne /

SPRING SKIING - runs daily

25. 12. 2017 – 18. 3. 2018
HLAVNÁ SEZÓNA / MAIN SEASON

premáva denne /  runs daily

19. 3. 2018 – 3. 4. 2018
(resp. do konca sezóny /

or till end of season)
JARNÁ LYŽOVAČKA
– premáva denne /

SPRING SKIING - runs daily
7:50 8:20 15:18 7:50 15:18 LIPTOVSKÝ TRNOVEC,  obecný úrad 15:17 16:52* 17:22* 15:17 17:22

7:52 8:22 15:20 7:52 15:20 LIPTOVSKÝ TRNOVEC, rázcestie 15:15 16:50* 17:20* 15:15 17:20

15:25 15:25 Aquapark Tatralandia 15:10 16:45* 17:15* 15:10 17:15

8:00 8:30 9:20 9:50 8:00 9:20 Holiday Village Tatralandia 9:00 9:29 15:05 16:40* 17:10* 9:00 15:05 17:10

8:03 8:33 9:23 9:53 15:27 8:03 9:23 15:27 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Ondrašová, pošta 8:57 9:27 15:03 16:38* 17:08* 8:57 15:03 17:08

8:05 8:35 9:25 9:55 13:00P 8:05 9:25 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, žel. stanica 12:26P 15:00 16:35* 17:05* 15:00 17:05

8:07 8:37 9:27 9:57 13:02P 8:07 9:27 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Hodžova ulica, gymnázium

8:09 8:39 9:29 9:59 13:04P 8:09 9:29 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Štúrova ulica pri MU 12:22P 14:57 16:32* 17:02* 14:57 17:02

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Hotel Jánošík **** 8:55 9:25 8:55

8:14 8:44 9:34 10:04 13:09P 15:38 8:14 9:34 15:38 DEMÄNOVÁ, rázcestie 8:50 9:20 12:17P 14:52 16:27* 16:57* 8:50 14:52 16:57

8:16 8:46 9:36 10:06 13:11P 15:40 8:16 9:36 15:40 DEMÄNOVSKÁ DOLINA, Autocamping (na znamenie) 8:48 9:18 12:15P 14:50 16:25:* 16:55* 8:48 14:50 16:55

8:17 8:47 9:37 10:07 13:12P 15:41 8:17 9:37 15:41 DEMÄNOVSKÁ DOLINA, Hotel Tri Studničky **** 8:47 9:17 12:14P 14:49 16:24* 16:54* 8:47 14:49 16:54

8:18 8:48 9:38 10:08 13:13P 15:42 8:18 9:38 15:42 DEMÄNOVSKÁ DOLINA, WelIness Hotel Chopok **** 8:46 9:16 12:13P 14:48 16:23* 16:53* 8:46 14:48 16:53

8:19 8:49 9:39 10:09 13:14P 15:43 8:19 9:39 15:43 DEMÄNOVSKÁ DOLINA, Ľadová jaskyňa 8:45 9:15 12:12P 14:47 16:22* 16:52* 8:45 14:47 16:52

8:21 8:51 9:41 10:11 13:16P 15:45 8:21 9:41 15:45 DEMÄNOVSKÁ DOLINA, Jaskyňa slobody 8:43 9:13 12:10P 14:45 16:20* 16:50* 8:43 14:45 16:50

8:24 8:54 9:44 10:14 13:19P 15:48 8:24 9:44 15:48 DEMÄNOVSKÁ DOLINA, Lúčky parking P4 8:40 9:10 12:07P 14:42 16:17* 16:47* 8:40 14:42 16:47

8:25 8:55 9:45 10:15 13:20P 15:49 8:25 9:45 15:49 DEMÄNOVSKÁ DOLINA, Staré Koliesko (na znamenie) 8:39 9:09 12:06P 14:41 16:16* 16:46* 8:39 14:41 16:46

8:27 8:57 9:47 10:17 13:22P 15:51 8:27 9:47 15:51 DEMÄNOVSKÁ DOLINA, Záhradky parking P3 8:37 9:07 12:04P 14:39 16:14* 16:44* 8:37 14:39 16:44

8:31 9:01 9:51 10:21 13:26P 15:55 8:31 9:51 15:55 DEMÄNOVSKÁ DOLINA, Jasná parking P1 8:33 9:03 12:00P 14:35 16:10* 16:40* 8:33 14:35 16:40

* 16:10 (do / till 31. 1.) a / and 16:40 (od / from 1. 2.) sú alt. spoje v závislosti na prevádzkovej dobe lanových dráh / alternative links depending on ski resort operation hours
P- Linka zachádza na sídlisko Podbreziny. Viac pozri tabuľku Podbreziny bus. / The line runs through the Podbreziny residential area.

Sp
oj 

pr
em

áv
a n

a
síd

lis
ko

 Po
db

rez
iny

Sp
oj 

pr
em

áv
a n

a
síd

lis
ko

 Po
db

rez
iny

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie 
pracovnej pozície referenta oddelenia územného 
rozhodovania a stavebného poriadku
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
technického zamerania (stavebná fakulta).

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta: občianska bezúhonnosť; prax 
v odbore výhodou; znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť; znalosť práce s PC; 
znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave; asertívne správanie 
a komunikačné schopnosti; samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť; vodičský 
preukaz skupiny „B“; osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na 
zabezpečenie činnosti stavebného úradu podľa § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou.

Termín nástupu: 1. január 2018

V  prípade, že spĺňate uvedené podmienky a  máte záujem zúčastniť sa osobného 
pohovoru na uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosť spolu s  profesijným 
životopisom a  písomným súhlasom s  použitím osobných údajov v  zmysle zákona 
č.  122/2013 Z. z. v  platnom znení do 15. decembra 2017 na adresu Mesto Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. Kontaktná osoba: Ing. Dana 
Chromeková, tel.: 044/5565201, e- mail : d.chromekova@mikulas.sk 
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OZNAMY

1

SERVIS

 PIATOK 01. 12. 2017 
 ASTROSTOP - ASTRONOMICKÁ SÚŤAŽ 

PRE ŠKOLY  Centrum voľného času 
Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1932/47  9:00

 GALAKONCERT- MENÍME SVET HUDBY
 Dom kultúry  18:00  15€  Gala-

koncert Slovak accordion orchestra a hostia.
 NA LIPTOVSKOM JARMOKU  Kultúrny 

dom Palúdzka  17:00  II. ročník charita-
tívneho divadelného predstavenia, ktoré je 
venované deťom z krízového centra.

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLAD-
NÝCH ŠKÔL V STOLNOM TENISE CHLAP-
COV  telocvičňa ZŠ A. Stodolu  9:00

 SOBOTA 02. 12. 2017 
 4.NARODENINY RGB LIPTOV - OSLAVUJ-

TE S NAMI!  RGB Liptov  10:00 - 18:30 
 Oslávte s nami 4. narodeniny RGB Liptov! 

Bohatý program pre rodiny s deťmi.
 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI

 Centrum voľného času Nábr. Dr. Aurela 
Stodolu 1932/47  9:00

 NEDEĽA 03. 12. 2017 
 2. ADVENTNÝ KONCERT  Nádvorie 

Čierneho orla  15:00  Keď sa advent 
rozhostí chodia čudnie bytosti.

 HOKEJ MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKU-
LÁŠ:HK POPRAD  ZIMNÝ ŠTADIÓN LIPT.
MIKULÁŠ  17:00  4€ / 2€  Majstrov-
ský zápas najvyššej hokejovej súťaže SR 
TIPSPORT LIGY.

 LCHM WINTER CLASSIC 2017  LIPTOV 
ARENA TATRALANDIA  9:00-16:00 

 Medzinárodný mládežnícky futbalový 
turnaj - séria 4.

 PERU  Fun Fabric  17:00  3€ 
 Cestopisný večer: fascinujúce rozprá-

vanie o 7-mesačnom pobyte v peruánskej 
džungli.

 PREDVIANOČNÝ ČAS SPOLU  STOP 
SHOP Liptovský Mikuláš  16:00  V ten-
to deň sa môžeme tešiť na Mikuláša, ktorý 
odmení všetky šikovné deti.

 PONDELOK 04. 12. 2017 
 VIANOČNÉ FOTENIE  Rodinné cen-

trum Dantia  9:00-17:00  Rodinné 
centrum DANTIA v spolupráci s profesionál-
nou fotografkou Luckou KINDERNAY.

 UTOROK 05. 12. 2017 

 MINI HIT-FIT  Fun Fabric  16:30 
 4€  Terapeutický cyklus cvičenia pre 

najmenších: zdravý chrbátik a proti plochým 
nôžkam.

 STREDA 06.12.2017 | ŠTVRTOK 07.12.2017 
 REMESELNÍCKE VARIÁCIE VIANOC - AD-

VENT 2017  Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva  11:00-16:30; 
09:00-16:00  0,50€  Ukážky výrobkov 
ľudových remeselníkov a ich zhotovovanie.

 ŠTVRTOK 07. 12. 2017 
 MIKULÁŠSKY BASKETBALOVÝ TUR-

NAJ „O TORTU PRIMÁTORA“  ZŠ Janka 
Kráľa - telocvičňa  09:00  Basketbalový 
turnaj O tortu primátora pre žiakov 5.,6. a 7. 
ročníka základných škôl.

 ŠTVRTOK 07. 12. 2017 | SOBOTA 09. 12. 2017 

 MIKULÁŠSKY JARMOK  Námestie 
osloboditeľov  Tradičné kultúrne 
podujatie spojené s jarmočným predajom 
a množstvom sprievodných akcií.

 ULIČKA REMESIEL  Námestie oslobo-
diteľov  09:00  Prezentácia liptovských 
remeselníkov a ich tvorivosti.

 SOBOTA 09. 12. 2017 
 MIKULÁŠ DEŤOM, DETI ZVIERATKÁM

 Liptov Aréna  09:00 - 21:00  15€ / 
9€  Pozývame Vás na prvú Veľkú Mikuláš-
sku párty plnú zvierat, hudby, jedinečných 
zážitkov a zaujímavých stretnutí.

 NEDEĽA 10. 12. 2017 

 3. ADVENTNÝ KONCERT  Evanjelický 
kostol, Nám. Žiadosti slovenského náro-
da  16:00  Trblietanie - Miriam Kaiser 
and band (sláčikovo-akustický adventný 
koncert).

 HOKEJ MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: 
MSHK ŽILINA  ZIMNÝ ŠTADIÓN LIPT.
MIKULÁŠ  17:00  4€ / 2€  Majstrov-
ský zápas najvyššej hokejovej súťaže SR 
TIPSPORT LIGY.

 PREDVIANOČNÝ ČAS SPOLU  STOP 
SHOP Liptovský Mikuláš  16:00  Pre-
neste sa s nami do zamrznutej rozprávky 
Mrázik.

 PONDELOK 11. 12. 2017 
 ŠKOLA HROU PRE DOSPELÁKOV  Fun 

Fabric  19:00  11,11€  Workshopy 
pre šťastný život s Miriam Štolfovou - tento-
krát o vzťahoch.

 UTOROK 12.12. 2017 

 PSÍKOHRY  Fun Fabric  17:00  8€ 
 Edukačno-zábavný cyklický program pre 

deti s prvkami canisterapie: deti a zvieratká.

 STREDA 13. 12. 2017 
 ŠALIANSKY MAŤKO  Centrum voľného 

času, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1932  9:00 
 25. ročník obvodného kola postupovej 

súťaže v recitovaní slovenskej povesti.

 ŠTVRTOK 14. 12. 2017 
 NAJAKTÍVNEJŠÍ ČITATEĽ 2017  Lip-

tovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš
 10:00  Slávnostné ocenenie najaktív-

nejších dospelých čitateľov roku 2017.
 NAJLEPŠÍ DETSKÝ ČITATEĽ ROKU 2017

 Liptovská knižnica GFB Liptovský 
Mikuláš  14:00  Ocenenie najlepších 
detských čitateľov Liptovskej knižnice GFB 
v roku 2017.

 PIATOK 15. 12. 2017 
 VIANOCE V LIPTOVE  Múzeum Čierny 

orol  8:00-15:00  0,35€  Podujatie 
s ukážkami ľudových remesiel s vianočnou 
tematikou pre školy a verejnosť.

 SOBOTA 16. 12. 2017 
 VIANOČNÝ ŠIKOVNÝ TRH  Diera 

do sveta

 NEDEĽA 17. 12. 2017 
 4. ADVENTNÝ KONCERT  Gotický 

kostol sv. Petra z Alkantary, Okoličné
 15:00  Danube MonArchi - MozArtove 

Vianoce v podaní sláčikového kvarteta.

 PONDELOK 18.12.2017 
 VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ J.L.BELLU

 Veľká sála DKLM  16:00  Vystúpenie 
hudobného, tanečného a literárno-dramatické-
ho odboru v spolupráci s výtvarným odborom.

 UTOROK 19. 12. 2017 
 SKÔR NEŽ POVIEŠ ÁNO  Centrum 

pre rodinu a vzťahy, Župný dom  17:00 
 Predstavenie kurzu prípravy na manželstvo.

 ŠKOLSKÉ VIANOČNÉ PLAVECKÉ PRETE-
KY  mestská plaváreň  9:00

 STREDA 20. 12. 2017 
 HOKEJ MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKU-

LÁŠ:HK DUKLA TRENČÍN  ZIMNÝ 
ŠTADIÓN LIPT.MIKULÁŠ  17:00  4€ / 
2€  Majstrovský zápas najvyššej hokejovej 
súťaže SR TIPSPORT LIG.

 MIRIAM BAYLE - JAZZOVÉ VIANOCE
 Dom kultúry  19:00  20€  Jazzový 

koncert.
 ŠKOLSKÉ VIANOČNÉ ATLETICKÉ PRETE-

KY V SKOKU DO VÝŠKY  telocvičňa ZŠ 
Janka Kráľa  10:00

 ŠTVRTOK 21.12.2017 
 MIM SHOW  Klubová sála  18:00 

 Pravidelný cyklus pantomimicko-impro-
vizačnej one man show.

 ČÍTANIE VIANOČNÝCH PRÍBEHOV  Cen-
trum pre rodinu a vzťahy, Župný dom

 17:00  Načúvanie, zamyslenie, oddych.

 ŠTVRTOK 21.12.2017/ SOBOTA 23.12. 2017 
 VIANOČNÉ TRHY  Námestie oslobodi-

teľov  Tradičný jarmočný predaj spojený 
s kultúrnym programom.

 PONDELOK 25. 12. 2017 
 VIANOČNÝ KONCERT S PRÍBEHOM NA-

RODENIA SPASITEĽA  Vrbický kostolík
 17:00  Jedinečný vianočný koncert.

 UTOROK 26. 12. 2017 
 HOKEJ MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKU-

LÁŠ:HC NOVÉ ZÁMKY  ZIMNÝ ŠTADIÓN 
LIPT.MIKULÁŠ  17:00  4€ / 2€  Maj-
strovský zápas najvyššej hokejovej súťaže SR 
TIPSPORT LIGY.

 PIATOK 29. 12. 2017 
 JAZZ V MESTE - LUCIA LUŽINSKÁ & QU-

INTESSENCE  Route 66  19:00  12€ 
 Príďte si medzi sviatkami užiť záverečný 

koncert z tohtoročnej série Jazz v meste.
 KOLEDY S HELIGÓNKOU  Ev. cirkevný 

dom (starý kultúrny dom)  17:00
 VEČER HUDBY A POÉZIE V LIPTOVSKEJ 

GALÉRII P. M. BOHÚŇA  Gáleria P.M.Bo-
húňa  19:00-21:00  10€  Účinkujú: 
Jano SVETLAN Majerčík a Maya Pozemská.

 SOBOTA 30. 12. 2017 
 HOKEJ MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKU-

LÁŠ:HC 07 DETVA  ZIMNÝ ŠTADIÓN 
LIPT.MIKULÁŠ  17:00  4€ / 2€  Maj-
strovský zápas najvyššej hokejovej súťaže SR 
TIPSPORT LIGY.

 NEDEĽA 31. 12. 2017 
 SILVESTER 2017  Námestie oslobodi-

teľov  22:30  Oslavy príchodu nového 
roka.

KALENDÁR PODUJATÍ

DECEMBER
2017
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

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

(USA - GB - Francúzsko, od 12 rokov, 123 min.)
Pi. 1. 12.  20.00  4 € | So. 2.12.  20.00  4 € | Ne. 
3.12.  20.00  4 €  Originálny akčný dystopický 
thriller o siedmych identických sestrách, ktoré taja 
svoju existenciu pred okolitým svetom až kým 
jedna z nich nezmizne. 

 PADDINGTON 2  
(GB - Franc., od 12 rokov, 103 min.)
So 2.12.  18.00  4 € | Ne. 3.12  18.00  4 € | 
Po. 4.12.  18.00  3,30 € Slovenský dabing  Med-
vedík Paddington poteší malých aj veľkých divákov 
svojím novým dobrodružstvom. Tentokrát pôjde 
o darček k narodeninám pre jedného z členov jeho 
rodinky.

 MANŽEL A MANŽELKA  
(Taliansky fi lm, od 12 rokov, 100 min.)
Po. 4. 12.  20.00  3,50 € | Ut. 5. 12.  18.00  3,50 € 

 Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa 
ocitá v kríze a zdá sa, že rozvod je na spadnutie

 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ  
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 115 min.)
Ut. 5.12.  20.00  3,50 €  Nová komédia od reži-
sérov fi lmu Nedotknuteľní, ktorej zdroj inšpirácie 
boli nepochybne aj Divoké historky, poteší srdce 
každého (aspoň trocha) škodoradostného diváka.

 ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK  
(Český fi lm, od 12 rokov, 111 min.)
Št. 7.12.  18.00  3,50 € | Pi. 8.12.  20.00  3,50 € | 
Po. 11.12.  18.00  3,50 €  Príbeh lásky, tentokrát 
tej mileneckej. Rozpráva o tichej vojne medzi 
rodičmi a ich deťmi...

 MEDZI NAMI  
(Slovenský fi lm, od 15 rokov, 67 min.)
Št. 7.12.  20.00  4,50 €  Dokumentárny fi lm Zuza-
ny Límovej je intímnym pohľadom za zatvorené 
dvere pôrodníc, kam môžu zvyčajne vstúpiť len 
budúce “mamičky”.

 TRI ŽELANIA (ČR -SR, MP, 110 min.)  
Pi. 8.12.  18.00  5 € | So. 9.12.  18.00  5 € | Ne. 
10.12.  18.00  5 €  Rodinná fi lmová rozprávka Tri 
želania, rozpráva poetickou a humornou formou, 
príbehy niekoľkých podôb lásky.

 OCKO JE DOMA 2  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 100 min.)
So. 9.12.  20.00  5 € | Ne. 10.12.  20.00  5 € 

 Z Dustyho a Brada sú teraz kamoši. Dokonca sa 
rozhodnú, že tohtoročné Vianoce strávia všetci 
spolu ako jedna veľká šťastná rodina ...

 NÁDYCH PRE LÁSKU  
(Britský fi lm, od 12 rokov, 117 min.) 
Po. 11.12.  20.00  4 €  Robin Cavendish a jeho 
manželka milujú cestovanie a dobrodružstvá. Počas 
pobytu v Keni Robin ochrnie a prognózy lekárov 
nie sú príliš optimistické.

 ALIBI NA MIERU  
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Ut. 12.12.  18.00  3 € | St. 13.12.  20.00  3 €  „Ali-
bi na mieru“ je kancelária, ktorá vymyslí a poskytne 
alibi na čokoľvek, čo chcete ...

 PO STRNIŠTI BOS  
(Český fi lm, od 12 rokov, 110min.)
Ut. 12.12.  20.00  3 € | St. 13.12.  18.00  3 € 

 Lyrický fi lm Svěrákovcov o detstve a hrdinstve 
v každom z nás je zavŕšením tematickej tetralógie 
o jednej generácii.

 PADDINGTON 2  
(GB - Franc., od 12 rokov, 103 min., Slovenský dab.)
So. 16.12.  17.30  4 € | Ne. 17.12.  17.30  4 € 

 Medvedík Paddington poteší malých aj veľkých 
divákov svojím novým dobrodružstvom. 

 STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 150 min., Slovenský 
dabing, Slovenské titulky) So. 16.12.  19.30  5 € | 
Ut. 19.12.  18.00  5 € (dabing) | Po. 18.12.  19.30  
5 € (dabing) | Ne. 17.12.  19.30  5 € (titulky) 

 Rey, hrdinka predchádzajúceho fi lmu, sa pridáva 
k Lukovi Skywalkerovi a spolu odhaľujú pradávnu 
záhadu Sily a tajomstvá minulosti rádu Jediov.

 ŠPINDL (Český fi lm, od 12 rokov, 90 min.)  
Št. 21.12.  20.00  4 € | Pi. 22.12.  18.00  4 € | So. 
23.12.  18.00  4 € | Po. 25.12.  20.00  3,30 € | Ut. 
26.12.  20.00  4 € | St. 27.12.  20.00  4 €  Keď do 
hôr, tak do Špindlu. Práve sem vyrážajú tri sestry 
Eliška, Katka a Magda na svoju dámsku jazdu.

 JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 112 min. Český 
dabing) Pi. 22.12.  20.00  5 € | So. 23.12.  20.00  
5 € | Po. 25.12.  18.00  4 € | Ut. 26.12.  18.00  5 € 

 Nezabudnuteľná rodinná dobrodružná komédia 
sa po vyše 20 rokoch vracia na plátna kín.

 FERDINAND  
(Americký fi lm, MP, 99 min., Slovenský dabing)
So. 23.12.  16.15  5 € | Po. 25.12.  16.15  4 € | 
Ut. 26.12.  16.15  5 € | St. 27.12.  16.15  5 € | 
Št. 28.12.  18.00  5 €  Je veľký ako obor, no 
nežný ako šteniatko. Miluje vôňu lúčnych kvietkov 
a nechce bojovať v býčích zápasoch! Zoznámte sa 
s Ferdinandom.

 LADÍME 3  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 93 min.)
St. 27.12.  18.00  5 € | Št. 28.12.  20.00  5 €  S ti-
tulom majstra sveta v a cappella spevu v normál-
nom živote neprežijete!

 
 ADRENALIN FILM FESTIVAL (AFF)

SUPERVENTION II  
Pi. 01.12.  20:30  4€  dokument, dobrodružný 
NOR - 110 minút - Field Productions 

 ADRENALIN FILM FESTIVAL (AFF)
COSA NOSTRA + ARCADIA  
Pi. 01.12.  18:30  4€  dokument, dobrodružný 
Cosa Nostra: USA - 32 minút - Arbor Snowboards, Ar-
cadia: USA - 46 minút - TransworldSNOWBOARDING

 SRDEČNE VÁS VÍTAME (FKS)  
Pi. 01.12.  14:30  2€  komédia FR/Belgicko - 2017 
- (12) - 93 minút - české titulky 

 ČIARA (FKS)  
Pi. 15.12.  14:30  2€  thriller SK/Ukrajina - 2017 - 
(15) - 113 minút - originálna verzia

 LUSKÁČIK  
Ne. 17.12.  15:45  11 €  Záznam prenosu z Bolšoj 
baletu v Moskve 135 minút (1 prestávka)

 20.09.2017 | 31.12.2017  
SVET DETÍ  | Múzeum Janka Kráľa | Po-Pi 9:00 
-16:00, So-Ne 10:00-17:00 |  Svet detí v 1. polovici 
20. storočia – svet nevinnosti, bezstarostnosti, ale aj 
neustáleho učenia sa. 

 11.10.2017 | 02.12.2017  
PAVOL HUDEC- AHASVER, STRATENÝ PÚTNIK
Galéria Kolomana Sokola | Ut-So: 10:00-17:00 

 2€ | Výstava PAVOL HUDEC- AHASVER, STRATENÝ 
PÚTNIK. 

 18.10.2017 | 07.01.2018  
MAREK JAROTTA, O 5 12 |  Liptovská galéria 
P.M.Bohúňa | Ut- So: 10:00-17:00  2€ | Autorská 
výstava.

 18.10.2017 | 07.01.2018  
MARTIN BENKA - ČLOVEK A KRAJINA
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut-So: 10:00-
17:00  4€ | Výstava Martina Benku. 

 03.11.2017 | 03.12.2017  
NEZNÁMI HRDINOVIA | Liptovské múzeum - 
NKP Čierny orol L. Mikuláš | Po-Pi: 08:00 - 16:00 

 0,40€ / 0,20€ | Fotografi cká putovná výstava, 
ktorú zostavil fi lmár Dušan Hudec. 

 22.11.2017 | 14.01.2018  
FRAGMENTY Z PRÍRODY - ČO UKRÝVA JAS-
KYŇA? | Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva | Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvo-
rené, So: 10:00 -16:00, Ne: na objednávku (3 dni 
vopred min. 25 osôb) posledný vstup hodinu 
pred zatvorením | Výstava určená predovšetkým 
slabozrakým a nevidiacim návštevníkom. 

 22.11.2017 | 14.01.2018  
PRÍRODA NAŠIMI OČAMI | Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva | Po, St-Pi: 
9:00-17:00, Ut: zatvorené, So: 10:00 -16:00, Ne: 
na objednávku (3 dni vopred min. 25 osôb) 
posledný vstup hodinu pred zatvorením | Vý-
stava výtvarných prác mentálne hendikepovaných 
autorov. 

 07.12.2017 | 15.01.2018  
BYTOVÉ TEXTÍLIE | NKP Čierny orol L. Mikuláš 
| Po-Pi: 08:00-16:00  0,40€ / 0,20€ | Výstava 
ponúka dekoratívne a úžitkové textílie dedinských 
domácnosti v I. pol. 20.st.

 07.12.2017 | 05.01.2018  
PRVÁ VÝSTAVA | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
| Po-Pi 8:00-15:00  0,50€ / 0,20€ | Výstava členov 
fotoklubu pri Liptovskom kultúrnom stredisku. 

 08.12.2017 | 09.12.2017  
MINERÁLOVO - PREDAJNÁ VÝSTAVA MINERÁ-
LOV | RGB Liptov | 10:00 - 17:00 | Minerálovo je 
späť ! Predajná výstava minerálov v RGB Liptov. 

 12.12.2017 | 16.02.2018  
MAREK KVETAN: HOBBY | Galéria Kolomana So-
kola | Ut-So: 10:00-17:00  2€ | Autorská výstava 
Mareka Kvetana Hobby, kurátor Vladimír Beskid. 
Vernisáž výstavy 12.12. o 16:30-18:30.

 09.12.2017  
OSOBNÉ MANDALY AKO VIANOČNÝ DARČEK
Fun Fabric | 15:00  25€ | Intuitívne maľovanie 
osobných mandál podľa dátumu narodenia a 
systému feng shui. 

 21.12.2017  
MALÝ VIANOČNÝ BAZÁR U KOLOMANA
Galéria Kolomana Sokola | 10:00-17:00 | Malý 
vianočný bazár u Kolomana. 

 29.12.2017  
LITERÁRNY KLUB
Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš | 
18:00 | Stretnutie členov klubu.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE
19. STOROČIA  
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. STOROČIA  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut-So 10:00-
17:00  1 € /  0,50 € | Výstava diel autorov E.M.Ši-
merová, M. 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. 

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

 1 € /  0,50 € | Diela významného slovenského 
grafi ka a maliara, ktorý sa narodil v Lipt. Mikuláši.

 JÁNOŠÍKOVA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodite-
ľov 31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17:00 
| Jedinečná expozícia približuje druhý deň súdu 
s legendárnym zbojníkom Jurom Jánošíkom. 

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA L. MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17:00  2 € /  
1 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako 
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš. 

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Po-Pi 8:00 - 16:00  1 € /  0,50 € 
| Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov 
Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Po-Pi 8:00 - 16:00  1 €  / 0,50 
€ | Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary 
približuje obdobie 40. rokov 19. stor. 

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | mimo sezóny možnosť objednať 
vstup vopred v Múzeu Janka Kráľa  2€ / 1 € | 
Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približuje 
dejiny mikulášskej židovskej komunity.

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

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

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva | Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvorené, So: 
10:00 -16:00, Ne: na objednávku (3 dni vopred 
min. 25 osôb) posledný vstup hodinu pred 
zatvorením  6 € / 2,50 € | Jediné špecializované 
múzeum svojho druhu na Slovensku.
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk


