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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Veselá muzika, vôňa šišiek a masky. Fašiangy oslavujeme v meste viac ako desaťročie. 

Dnes už tradičný fašiangový sprievod poteší po nútenej ročnej odmlke naše srdcia. Fašiangové oslavy organizuje mesto od roku 2010, kedy primátor Ján Blcháč 
priniesol tradície z mestských častí aj do centra Liptovského Mikuláša. Do fašiangovej pochôdzky sa rok čo rok zapájajú stovky ľudí v dobrej nálade, ktorí sa presúvajú 
ulicami spred mestského úradu cez námestie až na nádvorie Čierneho orla. Veselé masky zahliadnete na ich tradičnej ceste koncom februára, presný termín 
zverejníme na našom facebooku Mesto Liptovský Mikuláš.
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Iľanovci mali fašiangy tri dni, novodobé oslavy preslávila zabíjačka
Fašiangové obdobie od Troch kráľov do 

Popolcovej stredy si Mikulášania v minulos-
ti spríjemňovali zábavami či zabíjačkami. 
Bol to čas plný veselosti, uvoľnených mra-
vov a hojného jedenia, kedy bolo takmer 
všetko dovolené. Skôr narodení si spomí-
najú na rôzne magické úkony, ktoré mali 
zahnať zimu a prilákať jar. Dnes sa mágia z 
fašiangov vytratila a prevláda zábava. 

„Keď som bola ešte dieťa, fašiangový 
sprievod bol pre nás veľkým zážitkom. Všetci 
sme sa poobliekali do krojov a chodili sme 
celou dedinou od domu k domu. Niektorí 
vinšovníci mali kožuchy alebo baranice ob-
rátené naopak a namiesto masiek, aké sa 
používajú dnes, sme nosili škrabošky. Iní si 
cez seba zavesili reťaze a do ruky vzali palicu. 
Masky boli strašidelné, nie vtipné ako teraz, 
veru sme sa ich ako deti aj báli,“ zaspomínala 
si 82-ročná Elena Múranicová z Iľanova.

Muzikanti sa zdržali tri dni
Pre Iľanovo bola typická tradícia ovčiar-

stva, vo fašiangových sprievodoch nechý-
bali bačovia a valasi. Dôležitou súčasťou boli 
aj muzikanti, chodili tu hrávať najčastejšie 
Zaťkovci z Pribyliny. Vinšovníci ich horlivo 
očakávali. „Kedy že tí Pribylinci prídu, done-
sú nám na kabáty frídu. Pôjdeme ich na bu-
kvinky čakať, budú sa nám kabátiky jagať.“

Iľanovskí starkí sa zhodujú, že fašiangové 
zábavy trvali aj dva alebo tri dni. „Fašian-
gový sprievod sa musel zastaviť v každej 
rodine, ak by sme náhodou niektorý dom 

vynechali, brali by to ako urážku. Pred 
domom sme zaspievali, vykrútili gazdinú, 
pohostili sa a pokračovali ďalej. Každý, kto 
chcel prísť na zábavu, dával zálohu. Niekto 
klobásku, niekto vajíčka, nesmeli chýbať 
ani šišky. Spomínam si, že slaninku sme 
napichovali na ražeň,“ doplnila 85-ročná 
Marta Kubová. 

Dievčence pracovali, mládenci robili 
žarty

Súčasťou fašiangového obdobia boli 
aj priadky a páračky. Boli to čisto ženské 
práce. „V zime sa nechodilo na pole, robilo 
sa to, na čo v inom období roka nebol čas. 
Ženy sa vždy stretli v jednej domácnosti 
a priadli alebo párali perie. Chlapci zvykli 
robiť rôzne žarty. Napríklad nám cez okno 
pustili do peria vrabca na špagáte, všetko 
perie sa rozletelo po izbe,“ priblížili príhodu 
dôchodkyne. Popri práci sa ženám ponúka-
la kyslá kapusta alebo jabĺčko. 

Oslavy v meste boli honosné
V Liptovskom Mikuláši žilo obyvateľstvo 

z vyššej socialnej a spoločenskej vrstvy. 
Známa liptovská etnologička Iveta Zuski-
nová skonštatovala, že oslavy v meste boli 
honosnejšie. Počas fašiangov mešťania or-
ganizovali plesy a zábavy na vysokej úrov-
ni. „Práve na týchto podujatiach boli mnohí 
účastníci v maskách, ale boli to nádherné 
kostýmy, ktoré si dámy a páni dokonca ob-
jednávali z Viedne,“ porovnala.

Novodobé fašiangy aj so zabíjačkou
V období socializmu sa tradícia fašian-

gových sprievodov prerušila, v Iľanove ju 
znova obnovili v roku 2012 a obohatili ju o 
tradičnú zabíjačku.  „Súčasťou fašiangových 
sprievodov bol v minulosti vždy aj môj ocko 
so svojou sestrou. Spoznávam ich na foto-
grafii z fašiangov z roku 1940. Som rada, 
že sa nám túto tradíciu podarilo obnoviť, 
že mladým predstavíme zvyklosti, ktoré už 
oni nezažili,“ vyjadrila sa predsedníčka iľa-
novského klubu seniorov Janka Ostrovská. 
Novodobé fašiangy v Iľanove preslávila v 
okolí ukážka zabíjačky. Chlapi kúpili dve 
prasiatka, pred ľuďmi urobili ukážku a vyro-
bili zabíjačkové špeciality. 

Sprievod masiek v centre mesta
Tradičný fašiangový sprievod posiela 

do ulíc aj samotné mesto Liptovský Miku-
láš. Desiatky masiek z mesta, jeho častí a 
dokonca aj okolitých obcí sa stretnú pred 
mestským úradom, aby vinšovali, ako nie-
kedy richtárovi, tak dnes primátorovi. Tan-
cujú, spievajú a veršujú, ponúkajú fánky a 
okoloidúcim nalejú aj hriatô. Organizova-
nie týchto zvyklostí v posledných rokoch 
prerušil koronavírus. Tento rok ale chce 
mesto tradičný sprievod v centre oživiť as-
poň symbolicky. Pokiaľ to dovolí situácia 
okolo pandémie, koncom februára zahliad-
nete veselé masky na ich tradičnej ceste od 
radnice do centra mesta.

-red-

Elena Múranicová, Marta Kubová, Janka 
Ostrovská a Pavlína Beťková spomínajú 
na fašiangové obdobia svojho detstva. Fašiangový sprievod posiela do ulíc mikulášska radnica.
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Chceme pre vás vybudovať pumptrackovú dráhu
Rozvoj športovej infraštruktúry je  jednou 

z priorít vedenia mesta Liptovský Mikuláš. Po 
tom, čo sa naplnili snahy o výstavbu atletic-
kého štadióna, ktorý pred letom sprístupnia 
verejnosti, pripravujú radniční ďalší projekt. 
Na urbárskom pozemku v blízkosti garáží 
na Nábreží by mohla ešte v tomto roku vy-
rásť špeciálna dráha pre kolesové športy 
pumptrack. Zatiaľ čo v minulosti boli takéto 
športoviská vzácnosťou, v súčasnosti ich náj-
deme v desiatkach slovenských samospráv. 
„Podľa skúseností z iných miest, sú tieto drá-
hy mimoriadne obľúbené a vyhľadávané. 
Mikulášania dnes za nimi dochádzajú, naj-
bližšie sú od nás vzdialené hodinu cesty au-
tom. Nový areál rozšíri možnosti športovania 
v meste a priláka nových návštevníkov,“ pri-
blížil zástupca primátora Ľuboš Trizna, ktorý 
je iniciátorom projektu.

Pre všetky kolesá
Pumptrack je primárne bicyklová dráha, 

ktorú si vedia užiť všetky vekové a výkon-
nostné kategórie jazdcov od odrážadiel až 
po pretekárov. Zajazdíte si na nej nielen na 
bicykli, ale pravdepodobne na všetkom, čo 
má kolesá. Či už zvolíte kolobežku, skate-
board či kolieskové korčule. Najdôležitejšou 
črtou je, že sa jazdí bez pedálovania, iba 
zmenou ťažiska, odľahčovaním a zatláčaním 
do rádiusov vĺn a klopených zákrut. Tento 
spôsob pripomína pumpovanie, z čoho je 
odvodený aj názov pumptrack.

Jedinečný mikulášsky pumptrack
Autorom dizajnu mikulášskej dráhy je 

známy pumptrackový dizajnér a staviteľ 
Roman Kaločay. Pri návrhu si dal záležať na 
výnimočnom skĺbení veľkého množstva roz-
dielnych prvkov. „Dráha je navrhnutá s dvo-
mi úplne oddelenými okruhmi. Základný  
okruh zvládne najširšie spektrum jazdcov, 
dopĺňa ho alternatívna línia so skokmi. 
Druhý, nízkoprofilový okruh, je určený pre 

začínajúcich jazdcov a deti, a na zvýšenie 
kapacity areálu, nájdeme tu aj prepojovaciu 
líniu s prvkami pre kolobežky,“ vymenoval s 
tým, že navrhovaný hlavný pumptrackový 
okruh svojou dĺžkou a charakteristikou je 
mimoriadne atraktívny aj na usporiadanie 
pretekov národného významu.

Vyhľadávaná športovcami
Pumptrackové areály sú vyhľadávané 

nielen milovníkmi kolesových športov, ale 
aj športovcami z rôznych ďalších oblastí, 
keďže sú výborné na tréning techniky a ko-
ordinácie, výbušnosti a celkovej kondície. Vo 
voľnom čase ich však využívajú aj rodičia s 
malými deťmi alebo tínedžeri, aby vyvetrali 
svoje myšlienky na čerstvom vzduchu. Na 
jednom mieste sa tak stretávajú jednak rôz-
ne generácie, ale  aj komunity. Radnica v sú-
časnosti hľadá možnosti financovania tohto 
športoviska.

-red-

Naše základné školy sú najlepšie na Liptove
Základná škola M. R. Martákovej a Základ-

ná škola Janka Kráľa sú najlepšie v regióne. 
Dokazuje to rebríček s hodnotením výsled-
kov škôl, ktorý pravidelne realizuje Inštitút 
pre ekonomické otázky INEKO. Žiaci z väčši-
ny hodnotených škôl dosiahli nadpriemerné 
výsledky.

Jednotkou v regióne je ZŠ Márie Rázuso-
vej-Martákovej na Nábreží. „Na popredných 
pozíciách v rebríčku sa škola udržuje dlho-
dobo. Výsledky žiakov vnímame pozitívne, 
tešia nás a zároveň motivujú v nastúpenom 
trende pokračovať. Snažíme sa žiakom po-
skytovať inšpirujúce prostredie, v ktorom 
môžu naplno rozvíjať vedomosti a zručnosti. 
Realizujeme mnoho aktivít, ponúkame ši-
roké možnosti záujmových útvarov, zapája-
me žiakov do rôznych súťaži,“ konštatovala 
riaditeľka školy Vlasta Kovačicová. Dodala, 

že k úspechom prispieva aj pedagogický 
kolektív, ktorý je otvorený inováciám vo vy-
učovaní. 

Na druhom mieste za oba liptovské okre-
sy skončila Základná škola Janka Kráľa na 
Podbrezinách. Riaditeľka Eva Vondráková 
vyjadrila spokojnosť s výsledkom. „Snažíme 
sa dať deťom kvalitné základy, aby sa bez 
problémov uplatnili na stredných školách. 
Zo stredných škôl máme pozitívnu spätnú 
väzbu na študentov, ktorí vzišli od nás. Spá-
jame učivo s praxou, každý pedagóg vkladá 
do výuky maximum. Mávame výborné vý-
sledky pri inšpekciách a pri Testovaní 5 a 9. 
Tiež sme, myslím, mali vynikajúco nastavené 
dištančné vzdelávanie počas pandémie,“ 
zhrnula premenné, ktoré stoja za úspechom. 

Vysokú kvalitu mikulášskych škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta potvrdzujú aj 

umiestnenia ďalších troch v hornej polovici 
„liptovského“ rebríčka. Medzi najlepšími sa 
tak celkovo ocitlo päť zo šiestich mestských 
ustanovizní. „Teším sa z aktuálneho úspechu 
v tomto hodnotení. Pochvala patrí vedeniu 
škôl a ich pedagogickým kolektívom. Hod-
notenie nezohľadňuje rozdiely medzi žiak-
mi škôl spôsobené inými faktormi než je 
vzdelávací proces, teda napríklad rozdiely v 
sociálnom zázemí,“ podotkla vedúca odbo-
ru školstva mestského úradu Mária Boltižia-
rová. Poznamenala, že v školách sú výborne 
zorganizované tímy učiteľov, vedenie školy 
podporuje ich tvorivý prístup, dbá na ich 
profesijný rozvoj. To sa odráža na kvalitných 
výsledkoch žiakov a ich prístupe k vzdelá-
vaniu. „Sme na nich hrdí a budeme naďalej 
podporovať ich snahu o ďalšie napredova-
nie,“ uzavrela Boltižiarová.                       -red-
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Najväčšia medailová nádej 
Najhorúcejším slovenským želiezkom 

v medailovom ohni je Čestná občianka 
mesta Liptovský Mikuláš, zjazdová lyžiarka 
Petra Vlhová. Po zisku malého glóbusu za 
slalom smeruje celé svoje úsilie k úspechu 
v Pekingu. Veľmi pozitívne hodnotí vplyv 
svojho nového trénera Maura Piniho, ktorý 
už má skúsenosti zo Zimných olympijských 
hier. V Turíne v roku 2006 viedol Španielku 
Mariu-Jose Riendovú-Contrerasovú, o štyri 
roky neskôr vo Vancouveri mužov Švajčiar-
ska a v Soči 2014 Slovinku Tinu Mazeovú. 
„Ja sa cítim vo vnútri veľmi dobre a neviem 
to skryť. Príchodom Maura sa zmenilo veľ-
mi veľa vecí. On mi dodal novú radosť z ly-
žovania a baví ma to. Nepozerám sa na to, 
že on má skúsenosti z olympiády, ale na to, 
aký je človek. On mi dáva naozaj obrovský 
pokoj a som s ním šťastnejšia. Preto sa ničo-
ho nebojím, lebo mám okolo seba skvelých 
ľudí,“ zhodnotila Vlhová, ktorá pod piatimi 
kruhmi tiež nie je žiadnym nováčikom. O 
najcennejší kov bojovala už v roku 2014 v 
Soči a v roku 2018 v Pjongčangu.

Debut mladého hokejistu
Pozornosť celej krajiny sa sústredí aj na 

vystúpenia hokejistov, ktorí tvoria až po-
lovicu slovenského olympijského tímu. Do 
nominácie sa prebojoval 17-ročný Šimon 
Nemec, syn nášho kolegu z mestského 
úradu Jána Nemca. „Nečakal som, že sa 
nakoniec do nominácie dostanem. Mys-
lím si, že je to viac menej rarita, aby sa v 
olympijskom hokejovom tíme objavil cha-
lan v mojom veku. Predpokladám, že za 
to môžu moje stabilné výkony. Urobil som 
všetko preto, aby som sa do tímu dostal, 
tvrdo som trénoval a vyplatilo sa,“ potešil 
sa Nemec. Šimon je obrovská nádej slo-
venského hokeja. V sedemnástich už bude 
nastupovať tretiu sezónu za extraligový tím 
Nitry a zahral si aj na seniorskom šampio-
náte v Rige. Odhady pred budúcoročným 
draftom do NHL ho zaraďujú dokonca 
na štvrté miesto. Ak by všetko vyšlo pod-
ľa predstáv, stal by sa druhým najvyššie 
draftovaným Slovákom po Mariánovi Gá-
boríkovi, ktorého si Minnesota Wild v roku 
2000 vybrala ako tretieho.

Istá miestenka, pokojná príprava
Dlhodobo najlepšia slovenská snoubordist-

ka Klaudia Medlová absolvuje v Číne už svoj 
druhý olympijský štart po Pjongčangu 2018. 
Z majstrovstiev sveta má bronz, ako jedna z 
mála slovenských športovcov štartovala na 
prestížnych adrenalínových hrách X-Games. 
Už počas sezóny bolo zrejmé, že olympijskú 
miestenku má na dosah, mohla sa preto pri-
pravovať s väčším pokojom. „Môžem sa viac 
koncentrovať na úroveň trikov. Svetová úroveň 
je veľmi vysoká, takže treba stále veľa trénovať 
pred olympiádou. Konkurentky na sociálnych 
sieťach neustále zverejňujú svoje triky, preto 
viem, čo môžem očakávať,“ skonštatovala pár 
týždňov pred odchodom do dejiska hier.

Fanúšikovia slovenského športu budú po-
zorne sledovať tiež pôsobenie lyžiarky Marti-
ny Dubovskej reprezentujúcej Českú repub-
liku, ktorá vyrastala a aj býva v Liptovskom 
Mikuláši. Účasť na Zimných olympijských 
hrách by Mikulášanom mohlo prekaziť už 
len zranenie alebo choroba. Všetkým držíme 
palce!          

-red-

Oči celého sveta sa od 4. do 20. februára sústreďujú na metropolu Číny, kde sa na najprestížnejšom športovom podujatí predstavia 
najlepší športovci našej planéty. Miestenku na Zimné olympijské hry v Pekingu si vybojovali aj traja Mikulášania – lyžiarka Petra Vlhová, 
snoubordistka Klaudia Medlová a mladý hokejista Šimon Nemec.

„Prvým olympijským víťazom v novodobej histórii Slovenska bol náš rodák Michal Martikán, aj vďaka nemu sa naše mesto právom hrdí 
titulom Mesto olympijských víťazov. Vyrastá tu mnoho vrcholových športovcov a niektorí z nich sa opäť stanú súčasťou tohto veľkého 
športového sviatku. Všetci olympijskí reprezentanti majú za sebou obrovský kus práce, premáhania a tvrdej driny. Držím im palce, aby sa 
ich úsilie pretavilo v čo najlepší výkon a výsledok,“ poprial šťastie reprezentantom primátor Ján Blcháč.

Mikulášania zabojujú v Pekingu o olympijské medaily, držíme im palce!
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Pochvaľujú si zostať po škole
Doučovací program s názvom Spolu múd-

rejší si obľúbili stovky školákov z nášho mesta. 
Do jeho tretieho pokračovania sa opäť prihlá-
sila Základná škola Janka Kráľa, školy Dr. Aure-
la Stodolu, Miloša Janošku a Okoličianska. Pe-
dagógovia z týchto škôl budú svojim žiakom 
prostredníctvom kvalitného a dostupného 
doučovania vytvárať podmienky na zlepšo-
vanie ich vedomostí a zručností. To všetko 
mimo vyučovania a v stanovenom rozsahu. 

Slovenčina aj matika
Program si veľmi pochvaľuje riaditeľka 

Janka Cuprová zo Základnej školy Miloša Ja-
nošku, ktorá v projekte uspela už po tretíkrát. 
„Pozitívne túto formu doplnenia vzdelania 
žiakov prvého a druhého stupňa hodnotia 
všetky zainteresované strany – deti, rodičia 
aj samotní vyučujúci. V tomto roku sa na to 
dalo 17 učiteľov a vyše stovka žiakov z našej 
školy,“ povedala. Doučovanie v predmetoch 
ako slovenský jazyk, matematika, prvouka 
či dejepis absolvujú školáci v klasických 45 
minútových blokoch v popoludňajších ho-
dinách. „Výhodou je individuálny prístup. 
Učitelia vyučujú v malých skupinách, v kto-

rých je maximálne päť detí,“ poznamenala. 

Štát to zaplatí
Zo 16-tisícového príspevku, ktorý získa-

la ZŠ Miloša Janošku v projekte od štátu, 
pokryjú odmenu pre doučujúcich. Zhruba 
polovičný príspevok dostali v ZŠ Janka Krá-
ľa na Podbrezinách a takmer 5-tisíc eur v 
ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu. Dotáciu vo 
výške 7200 eur získala na projekt ZŠ s MŠ 
Okoličianska.  

-red-

SPRAVODAJSTVO

Rok 2022 prinesie aj tradičné podujatia
Stoličné dni či Mikulášsky jarmok by 

nemali chýbať v kalendáriu tohtoročných 
podujatí, ktoré pre Mikulášanov pripravujú 
zamestnanci mestského úradu. „Urobíme 
všetko, aby sme tieto ešte pred dvomi rokmi 
nosné podujatia, ktoré sa tešili veľkej popu-
larite medzi verejnosťou, kvalitne pripravili. 
Naším jediným, zato zdatným protivníkom, 
bude, ako sa už stalo zvykom, aktuálna epi-
demická situácia a opatrenia s tým spojené,“ 
naznačil Tomáš Agnet z referátu marketingu 
a podnikania.

Oživíme okolie fontány
Chýbať nebude ani Mikulášske leto s 

atraktívnym programom, ktorý zaujme 
rôzne skupiny obyvateľov aj návštevníkov 
mesta. Leto otvorí detský rozprávkový fes-
tival Za 7 horami, raz do týždňa oživí okolie 

fontány Metamorfózy hudobné popolud-
nie a múzejníci sa už v tomto období tešia 
na Letné kino. Prázdninové piatky budú 
patriť koncertom alebo divadelným pred-
staveniam. Záver leta oslávime tradičným 
Švábkafestom. Organizácia všetkých pod-
ujatí však podlieha aktuálnym pandemic-
kým opatreniam.

Počas nasledujúcich mesiacov sa referát 
marketingu zameria práve na zabehnuté a 
overené akcie ako sú Švábkafest, Mikulášske 
leto či Cykloraňajky. Tieto tri podujatia sa 
podarilo zorganizovať v minulom roku. Vla-
ni sme si počas Švábkafestu uctili Čestným 
občianstvom Petru Vlhovú, pokrstili Liptov-
ské droby, ktoré získali chránené zemepisné 
označenie. V októbri sme na tematickom 
podujatí odovzdali Cenu mesta športovcovi 
Jakubovi Grigarovi. Koniec roka priniesol do 

centra sviatočnú náladu prostredníctvom 
novej vianočnej výzdoby, vianočného pun-
ču a predajom remeselných výrobkov. Oby-
vatelia mestských častí si mohli vyzdobiť 
svoj vlastný vianočný stromček, dodal. 

Pripomenieme si 200. výročie narode-
nia Janka Kráľa 

Mestské múzeum venuje celý rok 200. 
výročiu narodenia významného búrliváka 
Janka Kráľa, po ktorom nesie svoje meno. 
Pri tejto príležitosti rekonštruujú expozíciu 
a chystajú sériu viacerých podujatí. Exterié-
rovú výstavu, inscenované pásmo, vedeckú 
konferenciu či výtvarnú a literárnu súťaž do-
plnia aj aktivity Matice slovenskej. Pre verej-
nosť pripravujú napríklad hraný filmový do-
kument, ktorý mapuje život tohto velikána.

-red-
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Dva milióny eur pre Mikulášanov
Moderné učebne, zhodnocovanie od-

padu, ihrisko, atletický štadión, občianska 
poriadková služba. To sú len niektoré z pro-
jektov, ktoré zvýšia kvalitu života v Liptov-
skom Mikuláši. Spája ich spoločný meno-
vateľ – radniční na ne získali externé zdroje 
financovania, celkovo dva milióny eur.

Mesto ich ukončí už tento rok. „Uzav-
rieme projekt zhodnocovania biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu za 
906-tisíc eur, zakúpime drvič kuchynského 
odpadu, na ktorý sme získali dotáciu 150- 
tisíc. V piatich základných školách zmoder-
nizujeme učebne, celkovo v hodnote 334- 
tisíc. Dokončíme tiež výstavbu atletického 
štadióna,“ priblížila Jana Kormaníková z 
oddelenia projektového a energetického 
manažmentu radnice. 

Samospráva tiež realizuje projekty, ktoré 
sú založené na práci s ľuďmi. V Liptovskom 
Mikuláši budú celý rok pôsobiť príslušníci 
občianskej poriadkovej služby či opatro-
vateľky, na ktorých prácu mesto získalo 
príspevok. Vedenie mesta vie tieto projekty 
zrealizovať aj napriek rozpočtovému provi-
zóriu, pretože zazmluvnené projekty majú 
z provizória výnimku.                       -red-

Investičné potreby škôl presahujú 800-tisíc eur
V školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčíslili 
investičné potreby pre najbližšie obdobie 
na úrovni vyše 800-tisíc eur. O výške mo-
dernizačného dlhu vie aj mestské zastupi-
teľstvo, poslanci ho prerokovali v správe o 
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 
rok 2020/2021. 

Státisíce do revitalizácie
Finančne najnáročnejšia je Základná 

škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, kto-
rá potrebuje 250-tisíc na výmenu okien 
a zateplenie učebňového pavilónu. Na 
rekonštrukciu plynovej kotolne v ZŠ s 
MŠ Okoličianska je potrebných 200-tisíc. 
„Významnú položku stotisíc si vyžaduje 
výmena rozvodov ústredného kúrenia v 
Materskej škole na Nábreží 4. apríla. Verím, 

že budeme môcť pokračovať v revitalizá-
cií jednotlivých škôl tak, aby sme znižovali 
ich modernizačný dlh,“ poznamenala ve-
dúca odboru školstva radnice Mária Bolti-
žiarová.  

Rádovo v desiatkach tisíc sa pohybujú 
požiadavky Základnej umeleckej školy na 
rekonštrukciu podláh a pavlačí, Materskej 
školy Nábrežie Dr. Aurela Stodolu na rekon-
štrukciu striech, škôlka Palúčanská potre-
buje na oplotenie a v MŠ Agátová je priori-
tou vyregulovanie vykurovacej sústavy. 

Peniaze sú, nemožno ich použiť
Investície do škôl sú zahrnuté v rozpoč-

te na rok 2022. K jeho schvaľovaniu však 
ešte nedošlo, predchádza mu totiž legitím-
ne schválenie záverečných účtov za roky 
2019 a 2020, pretože rozpočet je naviazaný 

práve na prebytky z týchto účtov. Napriek 
tomu, že mesto peniaze má, musia mestskí 
ekonómovia s vedením mesta a  riaditeľmi 
škôl hľadať možnosti, ako jednotlivé potre-
by škôl zafinancovať. Závisí od poslancov 
mestského zastupiteľstva, kedy legitímnym 
schválením záverečných účtov uvoľnia fi-
nančné prostriedky do obehu. 

Robíme projekty z externých zdrojov 
Pri viacerých školách mesto zrealizovalo 

v minulom roku ekologický projekt daž-
ďové záhrady a pri ZŠ s MŠ Demänovská 
zavŕšili výsadbu arboréta pôvodných ovoc-
ných stromov. V tomto roku by mali v are-
áloch Základných škôl Janka Kráľa, Miloša 
Janošku, Okoličianska a Demänovská pri-
budnúť cykloprístrešky. 

  -red-
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Mikulášsky Ploštín Punk jubiluje:
Nehráme sa na umelcov, chceme len zabávať ľudí
Už tri desaťročia rozdáva ľuďom radosť 

známa mikulášska kapela Ploštín Punk, kto-
rá na svoje koncerty priláka vždy davy ľudí. 
Azda nenájdeme Liptáka, ktorý by nepoznal 
ich notoricky známe piesne Ovčia koža, Z 
Liptova baby, Nás čaká Hollywood a mnoho 
ďalších. Držitelia Ceny mesta Liptovský Mi-
kuláš sa vždy snažili len o jedno, zabaviť sa 
a potešiť ľudí. „Celý Ploštín Punk je o srande 
a o zábave, čo sa snažíme preniesť na pub-
likum Myslím si, že to je dôvod, prečo nás 
ľudia majú stále radi. Tiež sa chcú zabávať. 
V kapele sa stále podpichujeme, neriešime 
žiadne zložité veci. Asi aj vďaka tomu sme 
dokázali prežiť tak dlhý čas,“ zamyslel sa 
spevák a spoluzakladateľ Jozef Fašánok.

Zrod kapely súhrou náhod
Začiatky kapely siahajú do roku 1992, 

kedy sa v Posádkovom dome armády v 
Liptovskom Mikuláši konal festival Folk 
Tatry. Jozef, ako tamojší zamestnanec, mal 
za úlohu vytvoriť jednorazové zoskupenie, 

aby sa na súťaži zúčastnila aj domáca ka-
pela. Narýchlo zozbieraná skupina ľudí na 
jedinej skúške nacvičila štyri skladby a na 
druhý deň ich prezentovala na festivale. 
„Boli sme si vedomí, že to, čo predvedie-
me, nebude mať veľkú umeleckú hodnotu. 
V úvode nášho vystúpenia sme publikum 
upozornili, že veľmi nevieme hrať. Po pár 
taktoch sme sa hneď začali mýliť a hádať, 
čo však diváci a porota považovali za do-
predu nacvičenú estrádu,“ opísal Fašánok s 
tým, že aj napriek umelecky podpriemer-
nému vystúpeniu sa publikum zabávalo a 
stali sa Laureátmi festivalu. „Vtedy sme po-
chopili, že asi už nás hudobné pôsobenie 
neminie a celkom nás to aj bavilo, tak sme 
sa začali častejšie stretávať. Bez vyššieho 
cieľa, len aby sme sa zabavili. Z tohto ve-
čera vznikol videozáznam, ku ktorému sa 
dostala verejnoprávna televízia. Natočili 
sme reláciu a to bol náš raketový štart do 
šoubiznisu. Hneď sme začali dostávať po-
nuky na vystúpenia,“ objasnil.

Ján Dzúr zatancoval Ploštín Punk
Nad názvom kapely si partia kamarátov 

z mesta príliš nelámala hlavy. Aj ten vzni-
kol úplnou náhodou na diskotéke v meste, 
ešte pred prvým spoločným vystúpením. 
„Náš kamarát Peter, ktorý študoval v Odes-
se, vtedy zvláštne tancoval. Jano Dzúr na 
jeho kreácie reagoval, či predvádza nejaký 
Odessa house. Hneď na to sa zavrtel on sám 
a jeho tanec si vyslúžil názov Ploštín Punk, 
pretože on je rodák z Ploštína,“ vysvetlil or-
ganizačný vedúci kapely.

Ľudí si získali úprimnosťou
Nehráme sa na umelcov, nie sme žiadne 

hviezdy, takí akí sme na pódiu, takí sme aj 
pod pódiom, zhodujú sa členovia. Svoju 
úprimnosť a jednoduchosť vystupovania 
považujú za kľúč k srdciam svojich fanúši-
kov. Najradšej hrávajú pred domácim pub-
likom, v ktorom vždy nájdu svojich kama-
rátov, známych či rodinu. „Doma je doma,“ 
dodal na záver.                                          -red-

Do Jasnej vás dopravia bezplatné skibusy
Pravú zimnú atmosféru si do Jasnej cho-

dia užívať nielen turisti z celého Slovenska, 
ale aj domáci Mikulášania. Až do 13. marca 
môžu všetci využiť bezplatnú prepravu ski-
busmi, navyše túto zimu výrazne posilnenú. 
Cez mobilnú aplikáciu si môžu overiť, či už nie 
je skibus plný, prípadne, či nemá meškanie.

„Dlhodobo sa snažíme znížiť záťaž na 
životné prostredie a motivovať ľudí, aby 
častejšie využívali hromadnú dopravu či 
zdieľali svoje autá. V tejto sezóne sme preto 

o tretinu posilnili prevádzku skibusov sme-
rujúcich do Jasnej, čo lyžiari pocítia najmä 
v najvyťaženejších ranných časoch, kedy sa 
otvára stredisko. Je dôležité myslieť aj na 
to, aby sa prírodné bohatstvo Demänov-
skej doliny zachovalo pre ďalšie generácie,“ 
povedal predseda predstavenstva Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu Region 
Liptov Ján Blcháč.

Skibusy prevádzkuje oblastná orga-
nizácia už desať rokov, túto sezónu je to 

dokopy päť liniek. Do Jasnej sa dostanete 
z Liptovského Mikuláša, Liptovského Jána, 
z Liptovského Trnovca aj z obce Lúčky cez 
Bešeňovú. Okrem toho premáva linka z 
Ružomberka pod Malinô Brdo. Priestory 
skibusov sú pravidelne vetrané a dezinfi-
kované, takže preprava v nich je bezpečná. 
Grafikon je dostupný na stránke visitliptov.sk.

Foto: OOCR Region Liptov
- OOCR, red-



8

Vitálišovce a Benice – mestské časti bez priestupkov
Obyvatelia Vitálišoviec a Beníc sú vzorní, 

mikulášski mestskí policajti v týchto dvoch 
mestských častiach vlani nezaznamenali 
žiadne priestupky. Medzi príkladné mest-
ské časti s najmenším počtom zistených 
priestupkov sa zaraďujú spoločne s Andica-
mi a Stošicami dlhodobo. Naopak najčastej-
šie museli mestskí policajti zasahovať v Sta-
rom meste, kde je najvyššia frekvencia ľudí 
a motorových vozidiel z celého okresu, no 
zároveň obmedzené možnosti parkovania.

V uplynulom roku zaznamenal náčelník 
mestskej polície Marián Jančuška 3107 
priestupkov, čo je o 43 percent viac ako v 
predchádzajúcom roku. Príslušníci uloži-
li 1869 blokových pokút v celkovej výške 
25.637 eur. Najviac porušení zapísaných, 
ako zvyčajne, na úseku dopravy. Počas roka 
si mestskí policajti v rámci pandemických 
možností plnili aj preventívne úlohy. Zor-
ganizovali 12 besied, ktorých sa zúčastnilo 
399 ľudí. Besedy zamerali na šikanu, alko-

hol a drogy či dopravnú výchovu.
„V roku 2022 nadväzujeme na úspešný 

projekt a od marca opätovne zriadime miest-
nu občiansku poriadkovú službu. Hliadka 
pozostávajúca z ôsmich členov komunity 
bude dohliadať na poriadok v tých častiach 
Liptovského Mikuláša, kde je zastúpená 
marginalizovaná rómska komunita. Opero-
vať budú hlavne v Hlbokom, ale aj na Prie-
myselnej, Vrbickej, v Okoličnom a v ďalších 
lokalitách,“ načrtol Jančuška.                          -red-

Prvá Mikulášanka je Mia
Prvým dieťatkom roku 2022, ktoré je v 

matrike zapísané ako obyvateľ mesta Liptov-
ský Mikuláš, je dievčatko Mia Sermek. Miku-
lášanka sa narodila v Liptovskej nemocnici s 
poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu 8. januára 
2022 päť minút po polnoci s mierami 4,5 kg 

a 55 cm. Šťastnú rodinku po prepustení z 
pôrodnice privítal na radnici primátor, ktorý 
dieťatku aj rodičom zaželal predovšetkým 
zdravie a veľa radosti zo života. 

V uplynulom roku sa v našom meste naro-
dilo 596 detí. Chlapcov bolo o päť viac, ako 

dievčat. Svojim synom dávali rodičia najčas-
tejšie mená Jakub, Timotej a Richard, dievča-
tá pomenovali napríklad Natália, Karolína a 
Nina. Rodili sa aj dvojičky, z piatich párov boli 
až štyri páry chlapcov a jeden pár dvojičiek 
tvorili chlapček a dievčatko.                              -red-
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Mikulášsky hokej oslávi 90. výročie, múzeum hľadá zaujímavé predmety
Ľadový hokej je nespochybniteľne jed-

ným zo základných fenoménov Liptovské-
ho Mikuláša. Aj jeho zásluhou vnímajú naše 
mesto ďaleko za hranicami Slovenska. Pri 
príležitosti 90. výročia mikulášskeho hokeja 
pripravuje mesto prostredníctvom Múzea 
Janka Kráľa celoročnú výstavu, ktorá pred-
staví najvýznamnejšie medzníky, úspechy 
a osobnosti spojené s nesmierne bohatou 
históriou najrýchlejšej kolektívnej hry v srdci 
Liptova. „Táto príležitostná výstava nebude 
jediným zložením pocty dlhoročnej histórii 
hokeja v Liptovskom Mikuláši. Organizuje-
me aj stretnutie zaslúžilých odchovancov 
mikulášskeho hokeja, ktorí nám predvedú 
svoje umenie na korčuliach v priateľskom zá-
pase. Privítame u nás zväzových činovníkov 
a nezabudneme ani na ocenenie výrazných 
osobností, ktoré prispeli k rozvoju hokeja v 
našom meste. Svoje miesto na plánovanej 
výstave si nájde aj pripomienka legendárne-
ho strelca, autora najväčšieho počtu gólov 
v 1. SNHL Vincenta Školiaka, ktorý sa, žiaľ, 
už tohtoročného hokejového jubilea nedo-
žil. Navždy nás opustil v posledný deň roku 
2021,“ priblížil primátor Ján Blcháč. 

V súvislosti s organizovaním výstavy sa 
mikulášske múzeum obracia na verejnosť so 
špecifickou žiadosťou. „Prosíme širokú rodi-
nu priaznivcov liptovskomikulášskeho ho-
keja o zapožičanie zaujímavých predmetov, 
ktoré doplnia výber z unikátnej rozsiahlej 
zbierky Mariána Székelyho. Spolu s Makom, 
ako autorom, pripravujeme vydanie obsaž-
nej jubilejnej publikácie,“ spresnil riaditeľ 
Múzea Janka Kráľa Jaroslav Hric. 

Hokej k nám prišiel z Kanady
Počiatky hokeja spadajú do prelomu 19. 

a 20. storočia, keď sa z Kanady začala šíriť 
nová hra na ľade s loptičkou – bandy hokej. 
Neskôr dostal prednosť tvrdší a rýchlejší 
puk. Na Slovensku dlho prevládal loptičkový 
hokej, po prvej zimnej olympiáde vo fran-
cúzskom Chamonix v roku 1924 ustúpil ka-
nadskému. Prvé tunajšie hokejové družstvo 

stal najlepším strelcom súťaže, najproduk-
tívnejšími hráčmi boli Emil Sliviak a Ján Šeli-
ga. V kvalifikácii o postup do federálnej ligy 
sme sa stretli s Plzňou, Ostravou a Sláviou 
Praha. Po ročnej prestávke prišla opäť sezó-
na vo veľkom štýle.

Pod vedením trénera Karla Autratu do-
siahol ŠK Liptovský Mikuláš druhý triumf. 
K polstoročnici nášho hokeja v roku 1982 
priniesli víťazný pozdrav v podobe titulu 
majstra Slovenska starší dorastenci. Parti-
zánu vyšla nad všetky očakávania sezóna 
1988/1989. V predchádzajúcej skončil na 
10. mieste, no vzápätí zaznamenal pod ve-
dením trénerov Júliusa Šuplera a Antona 
Kalouska nevídaný posun až na piedestál 1. 
SNHL a účasť v baráži  o najvyššiu českoslo-
venskú ligu. Už ako HK 32 Liptovský Mikuláš 
v sezóne 1992/1993, symbolicky počas osláv 
60. výročia, sme postúpili do novovzniknu-
tej slovenskej extraligy, v ktorej pôsobíme 
s malými prestávkami dodnes. Obrovský 
úspech zaknihovali dorastenci HK 32 v sezó-
ne 1999/2000 ziskom majstrovského titulu.

Mikulášania jedli zo Stanley Cupu 
bryndzové halušky

Celá plejáda odchovancov liptovskomi-
kulášskeho hokeja zažiarila na medzinárod-
nom fóre. Na medailové úspechy legendár-
neho hokejového profesora Jána Staršieho 
zo svetových šampionátov nadviazali kon-
com 80. rokov Mojmír Božík a Jerguš Bača, 
na olympiáde vo francúzskom Albertville  v 
roku 1992 získali bronz Peter Veselovský a 
Jaromír Dragan. Pod najväčšie úspechy slo-
venského hokeja v novodobej ére samostat-
nosti sa podpísali aj strieborný Ivan Droppa 
(2000), svetoví šampióni Jerguš Bača, Marek 
Uram (2002) a bronzový Peter Sejna (2003). 
Nezabudnuteľné svetové striebro pridal 
brankár Ján Laco (2012). Medzitým Martin 
Cibák priviezol domov v sezóne 2003/2004 
Stanley Cup a servíroval v ňom rodákom 
bryndzové halušky.

-red-

tvorili študenti Hodžovho gymnázia. V roku 
1925 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnili 
majstrovstvá Európy na jednej z najkrajších 
ľadových plôch v Československu. Vedľa Pa-
lace sanatória ju dal postaviť liptovskomiku-
lášsky továrnik Peter Hubka.  

Výstavbu ľadovej plochy prerušila po-
vodeň

Mikulášski hokejisti začali hrávať organi-
zovane v roku 1932 na bývalom sokolskom 
kúpalisku. Prvý úradný záznam o hokejo-
vom stretnutí pre verejnosť má dátum 13. 
február 1934. Hokejový oddiel dostal podľa 
zastrešujúcej organizácie názov Sokol Lip-
tovský Sv. Mikuláš, pod ktorým existoval 
do roku 1939. Počas druhej svetovej vojny 
fungoval pod názvom Hlinkova garda Lip-
tovský Sv. Mikuláš. Po vojne pokračoval ako 
Športový klub (ŠK) Liptovský Sv. Mikuláš s 
účasťou v majstrovstvách Žilinského kraja, v 
roku 1948 ako ŠK Baťa, od roku 1949 ako So-
kol Partizán. Výstavbu umelej ľadovej plochy 
v roku 1958 prerušila obrovská povodeň. 
Vďaka nadšeniu a obetavosti funkcionárov i 
pomoci Kožiarskych závodov sa ju podarilo  
dokončiť.

Hviezdne okamihy v priebehu desať-
ročí

Už pod hlavičkou Iskra si klub vybojoval v 
sezóne 1962/1963 postup do 1. Slovenskej 
národnej hokejovej ligy. V nasledujúcom 
ročníku pod vedením trénerov Jána Kre-
sáka a Ladislava Zacharidesa bol na štvr-
tom mieste. V sezóne 1968/1969 prevzali 
od Pavla Zábojníka trénerské žezlo Martin 
Hubka a Ján Valko a ŠK Liptovský Mikuláš 
sa začal výrazne presadzovať, od roku 1969 
opäť ako Partizán. V ďalších dvoch sezó-
nach zostal tesne pod vrcholom. Mikuláš-
sky hokej zaznamenal v sezóne 1971/1972 
prvý zo svojich hviezdnych okamihov  ví-
ťazstvom v 1. SNHL pod vedením trénera 
Jiřího Justru. Prejavilo sa to i v hodnote-
niach kľúčových hráčov. Vincent Školiak sa 
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Rozpočet za rok 2021 zostal neschválený, poslanci na rokovanie neprišli
Poslanci mestského zastupiteľstva mali po-

vinnosť schváliť rozpočet za končiaci sa rok 
2021 a ukončiť provizórium, na zasadnutie 
však neprišli. 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom 
Mikuláši nedodržalo zákon. Poslanci, ktorí 
v zhromaždení tvoria väčšinu (klub Nový 
Mikuláš – OĽANO, SaS, KDH, Nova, Šanca a 
klub Skutočne nezávislí poslanci), mali 30. 
decembra 2021 poslednú možnosť schva-
ľovať rozpočet pre odchádzajúci rok 2021, 
čím mali podľa zákona ukončiť rozpočtové 
provizórium za ten rok. Z rokovania mest-
ského zastupiteľstva sa však podstatná časť 
členov z dvoch väčšinových klubov ospra-
vedlnila a pre nedostatočný počet poslan-
cov sa zasadnutie nemohlo ani začať. 

Nesplnená povinnosť
K schvaľovaniu rozpočtu a ukončeniu 

rozpočtového provizória nedošlo. Zastu-
piteľstvo tým nedodržalo literu zákona o 

rozpočtových pravidlách, podľa ktorého 
musia poslanci schváliť rozpočet najneskôr 
do konca roka. „Rozpočtové provizórium 
nepretržite trvá až do schválenia rozpoč-
tu. Obec má počas provizória povinnosť 
schváliť rozpočet na príslušný rozpočtový 
rok v termíne najneskôr do 31. decembra 
bežného roka,“ vyjadrila sa Ingrid Koneč-
ná Veverková, zakladajúca členka a pred-
sedníčka Asociácie kontrolórov územnej 
samosprávy. Ministerstvo financií môže za 
nesplnenie zákonnej povinnosti mestu ulo-
žiť pokutu.

Chýbal jeden statočný
Do online priestoru mestského zastupi-

teľstva sa v deň prerokovávania rozpočtu 
2021 prihlásilo len 12 poslancov z celkového 
počtu 25. Chýbal jeden, aby mohlo zastupi-
teľstvo tento, pre ekonómov dôležitý doku-
ment prerokovať a podľa zákona aj schváliť. 
Zasadnutie bolo poslaneckému zboru avi-
zované v dostatočnom predstihu, a to už 

16. decembra. O zákonnej potrebe schváliť 
rozpočet v súlade s platnou legislatívou boli 
poslanci informovaní písomne aj ústne.

Nová móda 
Mestský rozpočet v Liptovskom Mikuláši 

zastupiteľstvá vždy schvaľovali v riadnom 
termíne v starom roku a nestalo sa, že by 
poslanci rozpočet pre nový rok neschválili. 
Pravidlom je to až v poslednom volebnom 
období, keď v zastupiteľstve získali väčši-
nu poslanci z klubov Nový Mikuláš (SaS, 
OĽANO, KDH, Nova a Šanca) a Skutočne 
nezávislí poslanci. Viacerí z nich červeným 
hlasovaním zariadili vstup mesta do jeho 
prvého rozpočtového provizória v roku 
2019, vtedy ponechali mesto bez rozpoč-
tu 44 dní a dokument schválili vo februári 
toho roku. Rozpočet pre rok 2020 schválili 
až v apríli a pre rok 2021 neschválili vôbec. 
Mestskí finančníci pritom predkladali za-
stupiteľstvu na prerokovanie rozpočet vždy 
v riadnom termíne.                      -red-

Spojené voľby sú novota, budú už v tomto roku
Rok 2022 prinesie do nášho mesta po 

štyroch rokoch ďalšie komunálne voľby. 
Tentoraz si však na jeseň 2022 zvolíme 
okrem mestských poslancov a primátora 
aj županov a krajských zastupiteľov. Ko-
munálne voľby budú spojené s voľbami do 
vyššieho územného celku.

Spojenie volieb je novinkou, schválila ho 
ešte predchádzajúca vláda, aby sme hlaso-
vacie lístky nemuseli vypĺňať tak často a zá-
roveň sa zvýšila účasť na župných voľbách. 

Termín spojených komunálnych a žup-
ných volieb zatiaľ oficiálne nie je vyhlásený, 
podľa zákonných lehôt však vychádza na 

soboty 22. alebo 29. októbra. 
V  Mikuláši sa v posledných komunálnych 

voľbách v roku 2018 zúčastnilo 43,9 percen-
ta oprávnených voličov, účasť v župných 
voľbách býva nižšia, v roku 2017 prišlo k 
volebným urnám 31,45 percenta oprávne-
ných voličov.                                                  -red-

SPRAVODAJSTVO
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Ďalší vstup do nového roka v provizóriu
Mesto Liptovský Mikuláš aj tento 

rok začalo v rozpočtovom provizóriu. 
Poslanci na rokovaní 16. decembra le-
gitímne neodsúhlasili záverečné účty za 
roky 2019 a 2020. Ich schválenie v súla-
de so zákonom je podmienkou pre pre-
rokovanie rozpočtu na rok 2022.

Poslanci síce za záverečné účty zahlaso-
vali, neschválili ich však v súlade s platnou 
legislatívou a primátor ich preto nemohol 
podpísať. (Odôvodnenie nájdete na strán-
ke mesta www.mikulas.sk/samosprava/za-
stupitelstvo/uznesenia/ pod uzneseniami 
99/2021 a 100/2021.)

Hospodárenie podľa roku 2020
Magistrát musí preto v roku 2022 vychá-

dzať pri hospodárení z posledného schvá-
leného rozpočtu, ktorým je rozpočet pre 

rok 2020. Ten však neobsahuje rozpočtové 
položky, ktoré sú potrebné pre chod mesta 
v nasledujúcom roku. Absentuje v ňom na-
príklad významné financovanie nakladania 
s kuchynským odpadom, rozpočet z roku 
2020 tiež nepočítal s množstvom predpri-
pravených akcií, ako je vybudovanie ko-
lumbária, modernizácia v oblasti školstva 
či zníženie energetickej náročnosti budov 
a nové projekty zelenej dopravy, ktoré na-
opak obsahoval riadne pripravený návrh 
rozpočtu pre rok 2022. 

Neoprávnené výčitky
Veľmi významný je aj tlak na financova-

nie z pohľadu neustáleho rastu cien energií, 
ktorý sa začne prejavovať práve v roku 2022. 
Keďže sa mesto bude musieť v novom roku 
riadiť rozpočtom spred dvoch rokov, bude 
primátor opäť nútený robiť rozpočtové 

zmeny, čo potvrdzuje nevyhnutnosť, aby 
disponoval touto kompetenciou, ktorú mu 
vyčítajú práve opoziční väčšinoví poslanci. 
V novom roku malo mesto hospodáriť so 
sumou takmer 37 miliónov eur.

Čo je provizórium
Počas rozpočtového provizória má mesto 

zviazané ruky, v jednom mesiaci môže fi-
nancovať len výdavky do výšky jednej dva-
nástiny rozpočtu predchádzajúceho roka 
(v tomto prípade dvanástiny posledného 
schváleného rozpočtu roku 2020). Zname-
ná to brzdenie rozvoja v oblasti investícií, 
zastavenie možnosti čerpania eurofondov 
či poskytovania dotácií klubom z rôznych 
oblastí komunálneho života, mesto nebu-
de môcť prispievať ani charitatívnym orga-
nizáciám, ktoré z dotácií prežívajú.

-red-

SPRAVODAJSTVO

Žiadame o peniaze na rekonštrukcie kultúrnych inštitúcií
Zástupcovia centrálneho Domu kultúry 

predložia žiadosť o nenávratné eurofondo-
vé financie vo výške 200-tisíc eur, peniaze 
potrebujú na zvýšenie kvality poskytova-
ných služieb a hygienických štandardov v 
objekte. V kultúrnom dome treba zrekon-
štruovať druhé poschodie, priestor by mo-
hol slúžiť ako kongresové centrum, ale aj 
ako priestranstvo pre pohybové a záujmo-
vé aktivity. Vo veľkej sále by sa rekonštru-

oval zvukový systém. V prípade získania 
financií chce riaditeľ René Devečka zakúpiť 
turniketové zariadenie a zrekonštruovať 
toalety. Mesto tiež žiada o 128-tisíc eur na 
renováciu scény a sály Kultúrneho domu v 
Ploštíne, ale aj nákup dezinfekčného zaria-
denia v ňom. 

Z rovnakého programu žiada riaditeľ 
mestského Múzea Janka Kráľa o 78-tisíc eur 
na stavebné úpravy. Získané prostriedky 

chce použiť mestské múzeum na vytvore-
nie zážitkovej expozície, ktorá bude pro-
stredníctvom zvukovej stopy sprevádzať 
návštevníka. Cez projekt by sa tiež zabezpe-
čila bezbariérovosť objektu a rekonštrukcia 
toaliet, podláh a stien. V prípade, že múze-
um, v žiadosti o eurofondy neuspeje, hoto-
vý projekt bude podkladom pre postupnú 
revitalizáciu objektu z iných zdrojov.

-red-
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Mikulášske podniky čakajú na zákazníkov
Reštaurácie a gastro prevádzky otvorili 

svoje interiéry pre očkovaných a ľudí po 
prekonaní ochorenia Covid-19 a ponúkajú 
svoje služby aj u nás v Liptovskom Miku-
láši. Kvôli pandemickým obmedzeniam či 
zatváraniam prevádzok väčšinu minulého 
roka strádali, dnes sú vďační za každého 
zákazníka.

„Turistov v našom meste je od vypuknu-
tia pandémie menej. Podporme preto mi-
kulášske prevádzky aj my, domáci a staňme 
sa turistami vo svojom vlastnom meste. 
Možno objavíme podniky, ktoré sme ešte 

nenavštívili a chute, ktoré si nás získajú,“ vy-
zýva primátor Ján Blcháč. 

Dobré reštaurácie si zakladajú na kvalite a 
strava v krabičke nedokáže ponúknuť jedlo 
v ideálnej akosti. Napriek tomu sa stali prá-
ve krabičky s jedlom nadlho spoločníkom 
každého Liptáka. Či už išlo o jedlo z domu 
alebo o jedlo na objednávku z reštaurácií. 
Po znovuotvorení gastro prevádzok v rôz-
nych častiach Liptovského Mikuláša však 
našim chutiam svitá na lepšie časy. Výber je 
široký, od tradičnej kuchyne, spojenia jedla 
s pivom, cez moderné chute až po niečo vy-

slovene exotické.
Dostatok tipov na reštaurácie či kaviar-

ne v meste a okolí ponúka webová stránka 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Region Liptov www.visitliptov.sk v sekcii 
„Kde jesť a piť“ alebo „Gastronómia“. Náj-
dete tam aj prevádzky ocenené takzvanou 
Liptovskou hviezdou, teda prešli testo-
vaním kvality a predstavujú to najlepšie, 
čo náš región a mesto ponúka. Liptovská 
hviezda je akýmsi pomyselným oscarom 
pre liptovské gastro zariadenia.

-OOCR Region Liptov, red-

Nádherná scenéria sa Mikulášanom túto zimu naskytla v okolí vodných plôch v Okoličnom. Najväčším lákadlom sú v zimných me-
siacoch zamrznuté brehy Liptovskej Mary. No aj takéto menej známe, ale o to krajšie lokality na periférii mesta, využívajú domáci na 
prechádzky či rôzne športové aktivity. Rodiny s deťmi zase vyhľadávajú zasnežené návršia v Demänovej, v Iľanove a v ďalších mestských 
častiach.                         -red-

SPRAVODAJSTVO
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Reforma MAD priniesla úspech, ceny lístkov sú jedny z najnižších
Veľká reforma cestovných poriadkov 

mestskej autobusovej dopravy, ktorú rad-
nica zaviedla pred dvomi rokmi, skvalitnila 
cestovanie obyvateľov Liptovského Mikulá-
ša. Taktová doprava, posilnenie spojov do 
mestských častí či zavedenie novej linky na 
Kamenné pole sa ukázali ako veľmi dobré 
opatrenia, uviedol vedúci odboru dopravy, 
životného prostredia a výstavby na mest-
skom úrade Gabriel Lengyel.

„Cestujúca verejnosť tieto rozsiahle zme-
ny prijala pozitívne. Od momentu spuste-
nia reformy zaznamenávame minimum po-
žiadaviek na zmenu cestovných poriadkov. 
Môžeme preto povedať, že sú nastavené 
správne. Prejavilo sa to aj nárastom počtu 
prepravených osôb. Do doby vypuknutia 
pandémie sme zaznamenali nárast o jedno 
percento, pričom posledných 15 rokov bol 
neustály pokles približne o štyri percentá 
ročne,“ skonštatoval.

Počas korony cestujeme menej
Vplyvom protipandemických opatre-

ní došlo k opätovnému zníženiu počtu 
prepravených osôb, v čase tvrdých lock-
downov aj o 80 percent. Celkovo v roku 

2021 využilo služby mestskej autobuso-
vej dopravy o pätinu menej cestujúcich. 
„V porovnaní s inými mestami sme však 
na tom ešte stále pomerne dobre. Sú sa-
mosprávy, ktoré zaznamenali poklesy na 
úrovni 50 až 60 percent,“ doplnil Lengyel 
s tým, že pred pandémiou prepravila mi-
kulášska MAD viac ako milión cestujúcich 
ročne.

Cesta ekologickými autobusmi
Prijaté zmeny aj nový vozidlový park 

zvyšujú komfort cestovania. Verejnosť sa 
po meste a mestských častiach prepravuje 
jedenástimi ekologickými vozidlami, ktoré 
spĺňajú najvyššie emisné normy. Vlani bol 
zavedený systém dobíjania prepravných 
kariet cez internet a možnosť nákupu 
časových lístkov. „Mestskú autobusovú 
dopravu sa snažíme čo najviac podporo-
vať, pretože je to alternatíva voči osobnej 
automobilovej doprave, ktorá v meste 
spôsobuje množstvo problémov, ako sú 
zápchy, nedostatok parkovacích miest, 
dopravné nehody, znečisťovanie ovzdušia 
a iné,“ priblížil Lengyel.

Využite časenky
Už rok majú Mikulášania možnosť ušetriť 

kúpou časových cestovných lístkov, ktoré sú 
pre pravidelných cestujúcich cenovo výhod-
nejšie ako denné. Platnosť majú päť dní, dva 
týždne alebo mesiac. Časenky sa dajú zakú-
piť cez eshop dopravcu Arriva Liorbus alebo 
cez mobilnú aplikáciu UBIAN, prípadne na 
autobusovej stanici v kancelárii dopravcu.

Ceny lístkov sú jedny z najnižších na 
Slovensku

Aj napriek neustále sa zvyšujúcim ná-
kladom na prevádzku sa cena za prepravu 
nezvyšovala, zo strany mesta ide o jedno 
z ďalších opatrení na podporu mestskej 
autobusovej dopravy. Ročné náklady na 
prevádzku MAD sú priemerne milión eur za 
rok a tržby z cestovného pokrývajú približ-
ne tretinu z nich. „Ekonomicky efektívne sú 
linky, ktoré spájajú Podbreziny s mestom a 
prepravia väčšinu cestujúcich. Ostatné lin-
ky do iných mestských častí sú síce stratové 
ale potrebné pre zabezpečenie dopravnej 
obslužnosti a potrieb obyvateľov,“ dodal 
vedúci oddelenia dopravy. 

-red-

Zelená revolúcia: sto stromov, 21-tisíc kvetov a trávniky
Aby mesto na jar rozkvitlo v plnej kráse 

sa postarali šikovné ruky  zamestnancov 
Verejnoprospešných služieb, ktorí ešte v 
uplynulom roku vysadili po celom mes-
te stovky stromov a tisíce kvetov. Ešte na 
jeseň vysadili čerešne na ulici Straussovej, 
Borbisovej a vo vnútrobloku na Nábre-
ží. Lipy pribudli na Vrbickej a duby popri 

cyklochodníku na Nábreží. Nové výsadby 
cibuľovín, z ktorých vzídu na jar kvety, ne-
chalo mesto urobiť aj v nových lokalitách 
na Podbrezinách, na Nábreží, v Starom 
meste, v Liptovskej Ondrašovej a pri diaľ-
ničnom privádzači. 

Minuloročnou novinkou boli aj lúčne 
pásy, ktoré oživili trávnikové plochy na vý-

mere tisíc metrov štvorcových. Zakvitnúť 
by mali aj tento rok. Do starostlivosti pribu-
dol pracovníkom zo starostlivosti o zeleň aj 
nový trávnik, ktorí vysadili na Háji Nicovô 
po rekonštrukcii vojnového cintorína. V 
jesenných mesiacoch trávnik pohnojili a 
zastabilizovali. 

-red-
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Činnosť mladých nadobudne nový rozmer vďaka atletickému štadiónu
Otvorenie atletického štadióna pri Cen-

tre voľného času na Nábreží túžobne očaká-
vajú nielen mladí atléti, ale aj zamestnanci 
centra. Riaditeľ Roman Králik predpokladá, 
že otvorenie areálu so sebou prinesie vyšší 
záujem o ich krúžkovú činnosť. „Nový šta-
dión v našej bezprostrednej blízkosti pri-
láka svojou novotou a farebnosťou ďalších 
a ďalších členov, čím sa nám podarí ešte 
viac naplniť poslanie Centra voľného času, 
zapojiť do voľnočasových aktivít čo najviac 
detí,“ vyjadril nádej.

Atletický štadión umožní centru orga-
nizovať atletické a športové podujatia od 
kategórie detí až po seniorov a oboha-
tí pestrú paletu krúžkovej voľnočasovej 

činnosti. Podľa Králika tiež vďaka nemu 
rozšíria ponuku letných prímestských tá-
borov formou pohybových a kondičných 
kempov.

Prínosom bude pre všetkých členov Cen-
tra voľného času, ktorým pri rozvoji svojich 
zručností ponúkne kvalitnejšie podmienky. 
V boji o miestenku na Európsky olympijský 
festival mládeže 2022 v Banskej Bystrici po-
môže atletickým reprezentantom Sloven-
ska v behu na 100 metrov prekážok Paule 
Perončíkovej a Michalovi Kopčekovi. Šancu 
na zisk majstrovských medailí však zvýši 
aj ďalším členom atletického oddielu CVČ. 
Pri tréningu ho využije napríklad vrhač Mi-
chal Bruňo, prekážkar Tomáš Revaj, skokan 

Matúš Grieš či vytrvalkyňa Ela Hvorková, 
vymenoval riaditeľ Centra voľného času v 
Liptovskom Mikuláši.

Skvelé výsledky z minuloročnej sezóny 
môže podľa jeho slov rozvinúť aj kategória 
mladších žiakov a žiačok. „Verím, že nový 
štadión namotivuje túto výnimočne talen-
tovanú partiu, pretože práve oni budú ťa-
hať výkonnostnú atletiku CVČ v budúcich 
rokoch a budú šíriť dobré meno mikuláš-
skeho športu na Slovensku a možno aj vo 
svete,“ dodal Králik.

Prvých športovcov privíta nový atletický 
areál už počas leta, k dispozícii bude aj pre 
verejnosť.

-red-

Mestské jasle potrebujú rekonštrukciu
Rekonštrukcia budov detských jaslí, 

ktoré sú v prevádzke od 70. rokov minu-
lého storočia, je jedným z najdôležitejších 
tohtoročných plánov sociálneho odboru 
radnice. „Radi by sme sa uchádzali o dotá-
ciu prostredníctvom projektov, vyhlásené 
výzvy pozorne sledujeme. Uvítali by sme 
aj schválenie rozpočtu mesta tak, aby sme 
z mestských financií mohli rekonštruovať 
aspoň hospodársku budovu,“ konštatovala 
vedúca odboru Erika Sabaková. 

Sociálny odbor každoročne získava fi-
nančné prostriedky okrem iného z rôznych 
menších grantových výziev, plánuje sa do 
nich zapojiť aj tento rok. Mnohé z nich 
smerujú do komunitného centra na vý-
chovno-vzdelávacie a osvetové aktivity a 
tiež na zlepšenie životnej úrovne ľudí bez 
prístrešia, ktorí využívajú tamojšiu nocľa-
háreň. „Pokračujeme v aktivitách terénnej 
opatrovateľskej služby, terénnej sociálnej 
práce a v komunitných službách pre margi-

nalizovanú rómsku komunitu,“ vymenovala 
projekty, na ktoré mesto získalo financie z 
externých zdrojov. 

Obyvateľom Hlbokého a klientom nocľa-
hárne uľahčí život aj rozšírená práčovňa v 
priestoroch starého komunitného centra, 
zamestnanci odboru plánujú zabezpečiť 
nové práčky v priebehu aktuálneho roka. 
Služby práčovne využívajú v Hlbokom za 
symbolický poplatok.

-red-

Foto: Roman Berešík
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mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Múzeum venuje časť expozície histórii športu

15

Mestské Múzeum Janka Kráľa pripravuje 
pre návštevníkov novú expozíciu, ktorú ve-
nuje  bohatej histórii mikulášskeho športu 
a turizmu. V Liptovskom Mikuláši vyrástlo 
mnoho vrcholových športovcov, ktorí šíria 
dobré meno nášho mesta vo všetkých kú-
toch sveta. Či už ide o reprezentantov vod-
ného slalomu, gymnastiky, atletiky, futbalu, 
tenisu, volejbalu, hokeja alebo bežeckého 
a zjazdového lyžovania. „Mikulášania aj 
dnes  nachádzajú uplatnenie v desiatkach 
disciplín jednotlivých športových odvetví 
a prezentujú, čo dokáže ľudská vôľa a vytr-
valosť. Naša nová expozícia, ktorú sprístup-
níme ešte v tomto roku, nezabudne ani na 
jedného z nich,“ informoval Jaroslav Hric, 
riaditeľ mestského múzea.

Lyže si vyrábali z dosiek suda
Liptáci sa už oddávna radi venovali 

športom a turizmu, o čom svedčia mnohé 
dochované spomienky na sánkovačky a 
lyžovačky na Háji a prvé turistické výstupy.  
Geografická poloha a podnebie priali hlav-
ne rozvoju zimných športov. Podľa mú-
zejníkov sa u nás používalo prvé športové 
náradie, lyže a korčule, už koncom 19. sto-
ročia. Zväčša ich sem prinášali zo svojich 
ciest synovia zo zámožných garbiarskych 
rodín. „Traduje sa, že prvé lyže doniesol do 
Liptovského Sv. Mikuláša športový a turis-
tický nadšenec Kornel Stodola okolo roku 
1888 až z Nórska. Ako vzor ich použil ko-
lársky majster Strižka a zhotovil ich na ob-
jednávku ďalším záujemcom. Nie každý si 
toto drahé náčinie u prvého výrobcu lyží na 
Slovensku mohol dovoliť. Pre deti boli naj-
dostupnejšie takzvané sudovky,“ vysvetlila 
Katarína Verešová z Múzea Janka Kráľa. Su-
dovky boli podľa nej lyže vyrobené z dosiek 
suda. Dokázal ich zhotoviť každý šikovnejší 
domáci majster. Čaro lyžovania objavova-
li aj ženy, prvými lyžiarkami ešte v dlhých 
sukniach boli Ľudmila a Elza Stodolové.

Rozvoj lyžovania na Chopku
Krásy lyžovania na Chopku a v Demä-

novskej doline objavili Mikulášania v 30. 
rokoch. Ako ďalej ozrejmila Verešová, nad-
šenci zorganizovali prvé preteky v zjazde a 
skokoch už v roku 1938, čím položili základ 
pre najstaršie preteky v zjazdových disciplí-
nach na Slovensku. Preteky o Veľkú cenu 
Demänovských jaskýň mali veľkú populari-
tu a súťažili v nich najlepší slovenskí lyžiari. 
Masový rozvoj lyžovania nastal po výstavbe 
lanovky na Chopku v 50. rokoch.

Prvý klub založili korčuliari
Ako prvý športový klub v meste bol za-

ložený Korčuliarsky spolok už v roku 1881 

a od korčuľovania to už bol len krôčik k 
počiatkom hokeja. „Prvé hokejové druž-
stvo založili študenti Hodžovho gymnázia 
v školskom roku 1929/1930, spočiatku hrali 
len medzi sebou,“ skonštatovala múzejná 
pedagogička. Boli to časy dávno pred vý-
stavbou prvého štadióna, preto ako prí-
rodné klzisko používali hokejisti zamrznutú 
plochu Ondrašoveckých močiarov. Neskôr 
bolo na takzvanej Klingerovskej lúke vo Vr-
bici v blízkosti rovnomennej textilnej fabri-
ky cvičisko a kúpalisko, ktoré sa v zimných 
mesiacoch menilo na klzisko.

Prvé futbalové zápasy na bývalom tr-
hovisku

Futbal sa pestoval už v 20. rokoch minu-
lého storočia, keď ŠK Kriváň odohral svoje 
prvé zápasy na bývalom trhovisku na mieste 
dnešnej polikliniky. Podkarpatský židovský 
zväz mal zas ihrisko pri dnešnom Hodžovom 
gymnáziu. Futbalový klub Liptovský Svätý 
Mikuláš – Vrbica hrával v roku 1942 na ihris-
ku za Váhom nad vrbickým mostom, kde sa 

dnes nachádza areál vodného slalomu.

Zázemie pre vodnoslalomárov
Na najdlhšej slovenskej rieke sa spočiat-

ku plavili len pltníci, ktorí splavovali dre-
vo z hôr. Neskôr začali Váh využívať aj na 
športové aktivity. V roku 1948 sa v sused-
nom Liptovskom Hrádku konal prvý kurz 
vodného slalomu na sútoku Váhu s Belou. 
Mikulášski nadšenci splavovali rieku na 
drevených svojpomocne vyrobených kaja-
koch. O päť rokov neskôr vznikol vodácky 
oddiel športovej organizácie Iskra, ktorý na 
skladovanie lodí používal humná. Preto sa 
v roku 1959 začalo s výstavbou lodenice. 
„Dobrovoľnícke práce organizoval Ondrej 
Cibák, neskôr vychýrený staviteľ vodnosla-
lomárskych kanálov. V tom čase sa zrodila 
myšlienka vybudovať areál pre vodný sla-
lom, kde by sa uskutočňovala celoročná 
príprava vodákov. Základná časť, slalomové 
trate a odstavná plocha boli vybudované v 
rokoch 1974 až 1978,“ dodala Katarína Vere-
šová.                         -red-

Prosíme všetkých, ktorých zabudnuté zásuvky, povaly a 
pivnice zapĺňajú najrozličnejšie staré, zdanlivo nepotreb-
né predmety, aby neboli ľahostajní a pozreli sa na ne oča-
mi múzejníka. Športové náčinie, dobové fotografie, trofeje 
a medaily budú veľmi cenným prírastkom do našej zbier-
ky. Doručte ich do sídelnej budovy Múzea Janka Kráľa a 
prispejte do budovania novej jedinečnej múzejnej expozí-
cie venovanej bohatej histórii športu v Liptovskom Mikulá-
ši. Kontakty: info@mjk.sk; 0915964424
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Keď nesneží, pracovníci Verejnoprospešných služieb mesta napríklad maľujú
Zimnú údržbu v aktuálnej sezóne začali 

Verejnoprospešné služby (VPS) 26. novem-
bra, teda o týždeň neskôr ako rok predtým. 
Neskorší nástup na zimnú údržbu však 
podľa ekonomického námestníka Martina 
Kögela so sebou nepriniesol menej výko-
nov, práve naopak. „Počas novembra a de-
cembra na konci roka 2020 sypače odjazdili 
len 150 kilometrov, na konci roka 2021 až 
takmer 3100 výkonových kilometrov. V 
teréne boli nasadené aj traktory a menšie 
mechanizmy, pretože december bol boha-
tý ako na zrážky, tak aj na mrazové dni, a to 
až do náhleho oteplenia na konci decem-
bra,“ informoval.

Prvá polovica januára začala teplým po-
časím, ponúkla preto pracovníkom VPS 
priestor na činnosti, na ktoré v hektickom 
koncoročnom období nie je čas. Venovali 
sa obnove vnútorných priestorov krytej 
plavárne, administratívnych budov aj diel-
ní. Maľovali kancelárie, šatne a vynovovali 
priestory v interiéroch, na ktoré počas roka 
nie je dostatok kapacít. Na plavárni vymeni-
li niektoré obklady, maľovali sociálne zaria-
denia a pripravovali plaváreň na opätovné 
otvorenie po uzatvorení v minulom roku. 
Pracovníci strediska Verejná zeleň sa veno-
vali výrubom stromov, výmladkov a krovín, 
pracovníci dopravy pracovali v obvyklom 

režime na vývoze komunálneho, separova-
ného a kuchynského odpadu.

Pracovníci VPS sa aj túto zimu starajú pri-
bližne o 100 kilometrov mestských ciest a 
76 kilometrov chodníkov. K dispozícii majú 
27 mechanizmov - sypače, traktory, multi-
káry a nakladače. Počas jednej sezóny minú 
v priemere 700 ton štrku a sto ton posypo-
vej soli.

Do výkonu zimnej služby sú zaradení 
štyria pracovníci ako dispečeri a 32 pracov-
níkov obsluhujúcich vozidlá a mechaniz-
my. Podľa potreby zapájajú VPS do ručnej 
údržby aj pracovníkov z ostatných stredísk.

-red-

Krídla Ivana Laučíka píšu už 40. kapitolu
Začínajúci autori, ktorí ešte nevydali sa-

mostatné literárne dielo, sa môžu do konca 
apríla zapojiť do jubilejného 40. ročníka li-
terárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka. Súťaž 
vyhlasuje Liptovská knižnica Gašpara Fejé-
rpataky-Belopotockého v Liptovskom Mi-
kuláši. Svoje diela môžu začínajúci autori, 

ktorí dovŕšili 15 rokov, prihlásiť v kategórii 
poézia alebo próza. Odovzdať majú 3 až 10 
básní a 1 až 3 kratšie prozaické útvary alebo 
úryvky z dlhších próz s maximálnou dĺžkou 
päť normostrán. Súťažné príspevky musia 
byť pôvodné a doposiaľ knižne nepubliko-
vané. Knižnica ich očakáva na adrese: Lip-

tovská knižnica G. F. Belopotockého, Štúrova 
č. 56, 031 80 Liptovský Mikuláš. K dielam je 
potrebné uviesť svoje meno a priezvisko, 
vek, presnú adresu, e-mailový a telefonický 
kontakt. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa 
uskutoční v júli 2022.

-red-
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Emailová schránka kuchynského odpadu prijala desiatky podnetov
Na emailovú adresu kuchynskyodpad@

mikulas.sk, ktorú zriadila mikulášska samo-
správa v polovici júla minulého roka, prišlo 
dovedna 40 správ. Všetky podnety a pripo-
mienky sa týkali kuchynského odpadu, ktorý 
v meste zbierame od 1. júla 2021. Schránku 
radnica zriadila s cieľom efektívnejšej komu-
nikácie s obyvateľmi, ktorí sa v prvých dňoch 
po zavedení zberu obracali so svojimi požia-
davkami na viaceré oddelenia Mestského 
úradu.

„Zavedenie zberu kuchynského odpadu 
bolo novou skúsenosťou nielen pre obyva-

teľov, ale aj pre mesto samotné. Aj keď sme 
sa na túto zákonnú povinnosť pripravovali 
niekoľko mesiacov vopred, prvé zbery nám 
odhalili pár nedostatkov. Aj vďaka pripo-
mienkam a návrhom, ktoré sme efektívne 
zhromaždili na jednom mieste, sme dokázali 
promptnejšie reagovať a efektívnejšie nasta-
viť celý systém zberu,“ skonštatovala koor-
dinátorka kampane Myslíme EKO, triedime 
BIO Romana Nemcová.

Najväčšiu časť podnetov prijala radnica 
počas prvých dvoch mesiacov od zalo-
ženia emailovej schránky, väčšinu z nich 

tvorili žiadosti o zberné nádoby. S ďalšími 
týždňami prichádzalo stále menej a menej 
pripomienok, čo značí, že Mikulášania si 
na triedenie biologicky rozložiteľného ku-
chynského odpadu zvykli a k jeho zberu 
nemajú väčšie výhrady.

„Všetkým návrhom na zlepšenia sa tešíme 
a snažíme sa ich aplikovať do praxe. Emai-
lová adresa je neustále k dispozícii všetkým 
obyvateľom, ktorí majú konštruktívne návr-
hy. Pokojne sa na nás môžu obracať aj v no-
vom roku,“ vyzvala Nemcová.

-red-
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

 Tomáš ŠUCHTÁR, Simona MACHOVÁ, 
Timea KALÁTHOVÁ, Lilien BLCHÁČOVÁ, 
Sára BEŇOVÁ, Martina MURGOŠOVÁ, 
Lara MIKULÁŠOVÁ, Hana KELLOVÁ, Vik-
tória ČERSTVÍKOVÁ, Júlia KRÁĽOVÁ, Kris-
tína ŠKOLKOVÁ, Stella MARCINEK, Eduard 
DOBEŠ, Filip POHORELÝ, Oliver OPAVSKÝ, 
Ondrej PÁLUŠ.  

Manželstvo uzavreli:

 Milan GÁBOR – Magda PUŠKOVÁ, Ján 
PORUBEN – Martina TALARČÍKOVÁ, Du-
šan ČERVEŇÁK – Vanesa PUŠKOVÁ, Peter 
JURČO – Petra IVANČÍKOVÁ, Stanislav ON-
DREJOVIČ – Helena MALOCHOVÁ, Viktor 
BALÁŽ – Nataša KOTLÁROVÁ, Robert 
KANDRIK – Alžbeta ŠÍPKOVÁ, Miroslav 
PUŠKA – Adriana BALÁŽOVÁ, Vojtech 
MURGOŠ – Magdaléna MURGOŠOVÁ, 
Lukáš BLAŠČÍK – Gabriela ŠPANKOVÁ. 

 
 
Navždy nás opustili:

 
 Mária DODRVOVÁ  – 93 r., Etela ŠTEPI-

TOVÁ – 89 r., Ing. František LAUKO – 69 r., 
Zuzana LAUKOVÁ – 54 r., Ľubica TOMČÍ-
KOVÁ 68 r.,  Milan REPA – 72 r., Branislav 
KONVIT – 84 r., Ján ŽIŠKA – 71 r.,  Ing. arch. 
Vladimír FAJČÍK – 69 r., Dezider MACHO-
VEC – 87 r., Vladimír MAJERČIAK – 80 r., 
Jaroslav PAULÍNY – 81 r., Emília MARKO-
VÁ – 90 r., Miroslav MAČICA – 67 r., Emília 
MAJERČIAKOVÁ – 78 r., Anna KOVÁČO-
VÁ – 70 r., Ivan OBRCIAN – 76 r., Jaroslav 
KRÁLIK – 72 r., Andrej ÁRVAI – 18 r., Rudolf 
STAŠKO – 85 r., Ján ONDRÁŠ – 54 r., Mi-
lan ZELNÍK – 73 r., Štefan ŠEVČÍK – 91 r., 
Milan KOVÁČ – 85 r., Rudolf DORUŠÍNEC 
– 85 r., Emil BOBRÍK – 86 r., Bartolomej 
MURGOŠ – 69 r., Anna NOSICKÁ – 74 r., 
Michal BREZINA – 71 r., Cecília HOLDO-
ŠOVÁ – 87 r., Anna UHEĽOVÁ – 82 r., Pe-
ter OROLIM – 64 r., Marta ČIAMPOROVÁ 
– 101 r., Melánia TRIZNOVÁ – 81 r., Ružena 
ŠÚLEKOVÁ – 90 r., Etela GREGUŠOVÁ – 88 
r.,  Eva KOŠÚTOVÁ – 71 r., Anna SLOVÍKO-
VÁ – 75 r., Viera CHRAPČIAKOVÁ – 68 r. 
 

Občiansky servis 
DeceMbeR 2021 

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

Dieťa je naplnením života, jediná 
skutočná hodnota.

Milujem život, pretože mi dal Teba. 
Milujem Teba, pretože si môj život.

Slzy Ti nevrátia čo osud vzal, vrátia 
len bolesť, smútok a žiaľ.
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14. – 20.2. 2022

* Získať odznak so symbolom NTM 
a po jeho zaregistrovaní vyhrať 

atraktívne ceny. Viac na www.ntm.sk. 
* Zahrať si kvíz o manželstve cez 

aplikáciu Kahoot. Viac na www.ntm.sk 
a na www.ntmlm.sk. 

* Zažiť outdoorovú aktivitu s využitím 
mobilnej aplikácie 

„ušitej na mieru manželom“. 

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

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

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

www.ntm.sk

Manželský 
trojuholník?

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

Národný týždeň 

manželstva v tomto 

roku bude kvôli neistej 

pandemickej situácii 

trocha iný.  Prosíme, 

keby ste sledovali 

naše web stránky, 

kde budú postupne 

konkretizované 

jednotlivé aktivity. 

Niektoré sú dostupné 

už teraz.

www.ntmlm.sk

Centrum pre rodinu

a vzťahy

* Pozrieť si rodinný fi lm Viky 
a jej Mystery - Dom kultúry
 Liptovský Mikuláš 17. a 18. 

februára 2022 o 17.00.
* Zúčastniť sa na predstavení 
divadelného súboru „Šapó“ 

s názvom „Matka“. Miesto a čas 
budú spresnené na našej 

webovej a facebookovej stránke.

Prednášky na stredných školách 
o manželstve, zdravých a toxických 
vzťahoch v spolupráci s ACET SR.

Počas NTM 2022 môžete

Generálny 
partner
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 PONDELOK - 21.02.2022 
STARÉ DÁMY - PODUJATIE PRESUNUTÉ NA 
13.6.2022  Dom kultúry - veľká sála    18:00  

 20€  Komédia so slzami na krajíčku. Z. 
Studenková a K. Magálová ako dve excelentné herečky 
vo svete kde sa nič neodpúšťa.

 ŠTVRTOK - 24.02.2022 
MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ 
SHOW  Dom kultúry - klubová scéna  18:00   

  2 €  Pantomimicko improvizačná show 
Miroslava Kasprzyka.

 PIATOK - 25.02.2022 
LITERÁRNY KLUB  Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého, Štúrova 56  17:00   Stretnutie 
členov klubu a záujemcov o literatúru a vlastnú 
literárnu tvorbu.

 SOBOTA - 26.02.2022 
JAZZ V MESTE: THE SOUND PACK (PL) KaSS, 
Tranovského 4   19:00     10 €  Poďte s nami 
otvoriť jazzovú sezónu 2022 s jedinečným poľským 
vokálnym kvartetom!

 NEDEĽA - 27.02.2022
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - LOMIDREVO  Dom 
kultúry - klubová scéna  16:00     2 € 

 Divadlo 3GD Závažná Poruba uvádza rozprávku na 
námety autora Ľubomíra Feldeka. 

 do 16.2. 2022  
HLASOVANIE ZA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ŠPORTO-
VÝ PARK KPARK  Zahlasuj za svoje mesto a 
získajme športový park KPark. 

 01.02.2022 | 28.02.2022
KNIHA LIPTOVA 2021  Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého, Štúrova 56  Vyhlásenie súťaže a 
zber nominácií do súťaže o najlepšiu knihu Liptova za 
rok 2021 

 01.02.2022 | 30.04.2022
KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - LITERÁRNA SÚŤAŽ 
ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV - 40. ROČNÍK  Liptov-
ská knižnica G. F. Belopotockého, Štúrova 56  

 Vyhlásenie súťaže a zber súťažných literárnych 
príspevkov. 

 KLAN GUCCI 
(USA - GB, od 15 rokov, 164 min.) 
Ut. 1. 2.  18.00   5 € | St. 2. 2.  18.00   5 € | Št. 3. 
2.  18.00   5 € |  Tri desaťročia rodinnej histórie, v 
ktorej nechýbajú láska, zrada, dekadencia, pomsta 
ani vražda, skladajú dokopy mozaiku toho, čo 
všetko so sebou nesie slávna značka Gucci.

 ŽELANIE PRE JEŽIŠKA 
(Český � lm, od 12 rokov, 109 min.) 
Pi. 4. 2.  17.30   5 € | So. 5. 2.  19.00   5 € | Ne. 6. 
2.  19.00   5 € | Po. 7. 2.  17.30   5 €  Film Želanie 
pre Ježiška si vďaka svojím úprimným príbehom 
získa srdcia fanúšikov a fanúšičiek romantiky i 
sviatočnej atmosféry, ktorou prekypuje.

 KRÁĽ RICHARD 
(Americký � lm, od 12 rokov, 138 min.) 
Pi. 4. 2.  19.30   5 € |  Po. 7. 2.  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.

 SPIEVAJ 2 
(Americký � lm, MP, 110 min., Slovenský dabing) 
So. 5. 2.  17.00   5 € | Ne. 6. 2.  17.00   5 € |   V 
pokračovaní hudobného animáku Spievaj 2, sa 
partička nadšených hudobníkov snaží preniknúť do 
vyšších poschodí šoubiznisu.

 SPENCER 
(GB/Nem./USA/Chile, od 15 rokov, 117 min.) 
Ut. 8. 2.  18.00   5 € |St. 9. 2.  18.00   5 € |Št. 10. 
2.  18.00   5 € |   Manželstvo princeznej Diany a 
princa Charlesa už dávno vychladlo. Princezná je 
rozhodnutá ukončiť manželstvo s princom 
Charlesom a opustiť britskú kráľovskú rodinu...

 TRI ORIEŠKY PRE POPOLUŠKU 
(Nórsky  � lm, MP, 87 min., Slovenský dabing) 
 Pi. 11. 2.  17.00   5 € | So. 12. 2.  17.00   5 € | 

 Podarí sa Popoluške s pomocou troch zázračných 
orieškov nájsť šťastie a pravú lásku?
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 SPIDER MAN: BEZ DOMOVA 
(Americký � lm, od 12 rokov, 148 min., Slovenský 
dabing) 
Pi. 11. 2.  19.00   5 € | So. 12. 2.  19.00   5 € |   Po 
prvýkrát sa Spider-Man ocitá bez ochrany svojej 
masky, a tým bez možnosti oddeliť svoj normálny 
život od nebezpečného života superhrdinu...

 SPIEVAJ 2 
(Americký � lm, MP, 110 min., Slovenský dabing) 
Ne. 13. 2.  17.00   5 € |   V pokračovaní hudobného 
animáku Spievaj 2, sa partička nadšených 
hudobníkov snaží preniknúť do vyšších poschodí 
šoubiznisu.

 MATRIX RESURRECTIONS 
(Americký � lm, od 15 rokov, 155 min.) 
Po. 14. 2.  18.00   5 € | Ut. 15. 2.  18.00   5 € | St. 16. 
2.  18.00   5 € |  Keanu Reeves a Carrie-Ann Moss sa 
vracajú obklopení ďalšími známymi tvárami v 
uchvacujúcom príbehu, do ktorého sa túžia vrátiť 
milióny divákov na celom svete!

 VIKI A JEJ MYSTERY 
(Francúzsky � lm, MP, 84 min., Slovenský dabing) 
Št. 17. 2.  17.00   5 € | Pi. 18. 2.  17.00   5 € |  

 Dobrodružný príbeh 8-ročnej Viki, ktorá od 
zmiznutia svojej matky mlčí a šteniatka menom 
Mystery, ktoré jej postupne dodá chuť do života...

 STRATENÍ V RAJI 
(ČR/Švajč., od 12 rokov, 75 min.) 
Št. 17. 2.  19.00   5 € | Pi. 18. 2.  19.00   5 € | 

 Road-movie o stretnutí dvoch svetov a aj dvoch 
generácií.

 SPIEVAJ 2 
(Americký � lm, MP, 110 min., Slovenský dabing) 
So. 19. 2.  17.00   5 € | Ne. 20. 2.  17.00   5 € |   V 
pokračovaní hudobného animáku Spievaj 2, sa 
partička nadšených hudobníkov snaží preniknúť do 
vyšších poschodí šoubiznisu.

 VEZMI SI MA 
(Americký � lm, od 12 rokov, 112 min.) 
So. 19. 2.  19.00   5 € | Ne. 20. 2.  19.00   5 € |  

 Nepravdepodobná romanca dvoch  rôznych 
ľuďoch, ktorí hľadajú niečo skutočné vo svete, kde sú 
hodnoty založené na lajkoch a sledovateľoch..

 WEST SIDE STORY 
(Americký � lm, od 12 rokov, 156 min.) 
Po. 21. 2.  18.00   5 € | Ut. 22. 2.  18.00   5 € | St. 23. 
2.  18.00   5 € |  Muzikál West Side Story v réžii osca-
rového Stevena Spielberga prináša klasický príbeh 
rivality a mladej lásky v New Yorku v roku 1957.

 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL (SENIORSKY 
FILMOVÝ ŠTVRTOK) 
(Český � lm, od 15 rokov, 117 min.) 
Št. 24. 2.  14.00   3 € |  Prvok, Šampón, Tečka a 
Karel sú dlhoroční kamaráti, ktorí riešia krízu 
stredného veku provokatívnou hrou s takmer 
nesplniteľnými úlohami?...

 BENEDETTA 
(Francúzsky � lm, od 18 rokov, 127 min.) 
Št. 24. 2.  20.00   4 € |  Konanie zázrakov vynesie 
Benedette výsadné postavenie v kláštore v 
Toskánsku. Keď jej slabosť pre mladú Bartolomeu 
prerastie do nespútanej vášne, začína sa hra plná 
intríg siahajúca do vyšších poschodí talianskej cirkvi.

 V LETE TI POVIEM AKO SA MÁM 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 117 min.) 
Pi. 25. 2.  18.00   5 € | So. 26. 2.  19.30   5 € | Ne. 27. 
2.  19.30   5 € |  Po. 28. 2.  18.00   5 € |  Komédia o 
živote partie štyridsiatnikov, ktorí sa kamarátia od 
detstva a dodnes sa stretávajú už spolu so svojimi 
rodinami. Po rokoch sa ale začínajú objavovať 
tajomstvá, ktoré ich životy navždy zmenia.

 MYŠI PATRIA DO NEBA 
(ČR/Fr./SR, MP, 87 min.) 
So. 26. 2.  18.00   5 € | Ne. 27. 2.  18.00   5 € |  Môže 
medzi myškou a lišiakom vzniknúť naozajstné 
priateľstvo? Odpoveď nájdu nielen tí najmenší, ale aj 
väčší a aj najväčší diváci v tomto animovanom 
dobrodružstve.

 VRESKOT 
(Americký � lm, od 15 rokov, 114 min.) 
Pi. 25. 2.  20.00   5 € | Po. 28. 2.  20.00   5 € |  

25 rokov po brutálnych vraždách v mestečku 
Woodsboro sa na scéne objavuje nový vrah, ktorý si 
nasadil na tvár kultovú bielu masku.

 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.

 28.10.2021 | 12.02.2022     
ANIMÁTORSKÉ MISIE II. | Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa | Ut-So 10:00 - 17:00  3€/1,5€ | Výstava 
sumarizuje kolekciu výstupov zo sympózia, ktoré sa 
konalo v lete v galérii. 

 15.12.2021 | 30.04.2022     
LADISLAV ČEMICKÝ (1909 - 2000) - MALIAR, 
UČITEĽ, FUNKCIONÁR | Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa | Ut-So 10:00 - 17:00  2,50€/1,25€ | 
Monogra� cká výstava liptovského rodáka. 

 11.01.2022 | 18.02.2022     
EMÓCIA VS. RÁCIO | Klubovňa LKS v NKP Čierny 
orol  | Po-Pi: 8:00-15:00  0,50€/0,20€ | Autorská 
výstava tvorby Gabriely Doľackej.
  

 26.01.2022 | 23.04.2022     
GIMMICK | Galéria Kolomana Sokola  | Ut-So: 
10:00-17:00  3€/1,50€ | Výstava troch slovenských 
umelcov zo skupiny DSK - Durkáčová, Skaličan, 
Kotlár. 
 

 18.02.2022 | 11.03.2022     
INTERAKTÍVNA VÝSTAVA POZNÁVAJ SA! | STOP 
SHOP Liptovský Mikuláš  | Ponorte sa do reality 
plnej zážitkov!
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