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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 22. 06. 2017 čĺslo 12017

K bodu: Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský
Mikuláš in memoriam“

Mestské zastupitel‘stvo

I. schval‘uje

v zmysle ČI. 46 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta
Liptovský Mikuláš in memoriam“

a) Aloisovi Lutonskému
- za aktívnu Činnost‘ v speleologickej oblasti, za kultúrne aktivity a aktivity v cestovnom ruchu

v našom regióne, obzvláŠt‘ významným spósobom sa zaslúžil o rozvoj a šírenie dobrého mena
mesta

Dátum podpisu uznesenia:

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

2017
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Důvodová správa

Štatút mesta Liptovský Mikuláš umožňuje udelit‘ každoročne ocenenie „Čestné občíanstvo mesta
Liptovský Mikuláš in memoriam“. Mestské zastupiteľstvo ju möže udelit‘ osobám s trvalým pobytom na
území mesta Liptovský Mikuláš aj cudzím štátnym príslušníkom, ktoré sa obzvlášt‘ významným spósobom
zaslúžili o mesto a jeho obyvatel‘ov, o priateľstvo medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorívými výkonmi.

Alois Lutonský,

Alois Lutonský sa narodil 4.11.1905v Bystřici pod Hostýnem. Do Liptovského Míkuláša sa po prvýkrát
dostal roku 1921 ako študent obchodnej školy. Tunajší prázdninový pobyt so zameraním na poznávanie
Demšnovskej doliny mu pravdepodobne učaroval, pretože sa po skončení stredoškolských štúdií usadil
v Liptovskom Mikuláši. Bob to v čase, keď sa rozbiehala činnost‘ okolo novoobjavenej Demänovskej
jaskyne Slobody. V počiatočnom období prebúdzajúceho sa jaskyniarskeho záujmu logicky patril do okruhu
vtedajšej vedúcej osobnosti demänovského jaskyniarstva Aloisa Kráľa. Podnikal s ním v rokoch 1924-27
a neskór aj s Vojtechom Benickým prieskumné výpravy do Demánovskej jaskyne Slobody, zostupy do Pustej
priepasti v rokoch 1925,1927 a 1930, pomáhal pri sprístupňovaníjaskyne a sprevádzal prvých návštevníkov
po Zlaté jazierko. Od marca 1927 pracoval ako tajomníka neskór i správca Demänovských jaskýň. Najväčší
úspech dosiahol s Vojtechom Benickým v Královej galérii príenikom do Kamenného vinohradu a kom ínom do
Čarovnej chodby, zázračných a Svantovítových siení. Zaslúžil sa o prvú etapu sprístupnenia Demänovskej
jaskyne Slobody ajej elektrifikáciu. V roku 1928 získal pre meračské práce v Demánovskej jaskyne Slobody
E.Paloncyho z Ostravy, aby na základe obhliadkyjaskyne a okolitého terénu našiel miesto pre nový vchod
a ten sa používa dodnes.
V rokoch 1933-1938 pósobil ako spolu redaktor Krás Slovenska.
S jeho menom sa vo vztahu k jaskyniarstvu spájajú aj niektoré aktivity v oblasti múzejníctva. Na podnet
Jána Volku Starohorského sa stal v rokoch 1928-30 účastníkom predporád, ktoré vyústili do zaboženia Múzea
slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Pósobil v prípravnom výbore a stal sa členom Kuratória Múzea
slovenského krasu, ktoré ho spravovalo. V povojnovom období aj on patril k iniciátorom oživenia činnosti
múzea. Až do prvého povojnového valného zhromaždenia múzea pösobil ako člen jeho dočasného výboru.
Rn 50. výročí objavu Demänovskej jaskyne Slobody v toku 1971 pnišiel s myšlienkou vybudovat‘ v Pavčinej
Lehote celoslovenský památník jaskyniarov.

Rodnet na rozvoj Jasnej dalo objavenie Demánovskej jaskyne Slobody, od jej spnístupnenÍa verejnosti
vzrastal záujem o návštevu Demánovskej doliny s petspektívou vybudovat‘ sttedisko zimných Športov. Na
čele bol Alois Lutonský, autor samotného názvu Jasná. V Liptovskom Mikuláši sa 11 .oktábra 1936 konalo
Vetejné manifestačné zhromaždenie za hospodánske a kultúrne požiadavky Liptova. Na zhromaždení
vyústil so zaujímavým refenátom na tému Tatry a význam cudzineckého ruchu pre Liptov.
Na zvýraznenie lyžianskych tenénov na Chopku podnietil v r. 1939 usporiadanie lyžiarskych pretekov
v zjazdovom lyžovaní o putovnú cenu Demänovských jaskýň.

Alois Lutonský sa zaslúžil o vybudovanie lanovky z Demänovskej doliny (Jasnej), vtedajšej súčasti dnešnej
Mestskej časti Demánová na Chopok.

Čestné občianstvo sa Aloisovi Lutonskému udeľuje v roku 20. výročia jeho úmrtia.
Ocenenie bude odovzdané príbuzným slávnostným spósobom.
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