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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Tradičná oblievačka je už desaťročia súčasťou veľkonočného obdobia. 
Niektoré zvyky počas sviatkov jari budeme musieť opäť vynechať , pretože pandémia už druhý rok zasahuje do bežného života. Podľa liptovskej 
etnologičky Ivety Zuskinovej boli aj v minulosti časy, kedy ľudia nemohli mať Veľkú noc. Prajeme vám prežitie veľkonočných sviatkov  
v zdraví a vo viere v krajšie zajtrajšky. 

Foto: Andrej Galica, FS Váh
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Najúspešnejšia slovenská lyžiarka Petra 
Vlhová rozšírila zbierku svojich úspechov 
a domov do Liptovského Mikuláša si priniesla 
najcennejšiu sezónnu trofej. Ziskom veľkého 
krištáľového glóbusu za celkové víťazstvo 
vo Svetovom pohári alpských lyžiarok pod-
čiarkla svoju cestu za historickým triumfom 
pre slovenský šport. „Počas dlhej sezóny som 
mala svoje vrcholy a pády. Už pred jej začiat-
kom bolo víťazstvo v celkovom poradí naším 
cieľom, urobila som pre to všetko. Nebolo 
jednoduché preskakovať medzi technickými 
a  rýchlostnými disciplínami. Bola to úžasná 
sezóna a  teraz sme veľmi šťastní,“ vyslovila 
svoje nadšenie.

Billboard ako symbol vďaky
Po obrovskom úspechu privítal 25-ročnú 

lyžiarsku hviezdu pri návrate do  rodného 
mesta billboard s  jej podobizňou. Radnica 
ho umiestnila pri vstupe do mesta smerom 
z diaľnice D1 aj s poďakovaním za celé mesto. 
„V súčasnosti nie je možné zorganizovať pri-
vítací ceremoniál, aký by si naša rodáčka za 

svoje skvelé výkony určite zaslúžila. Za výni-
močnú reprezentáciu, šírenie dobrého mena 
nášho mesta vo svete a mimoriadny úspech 
sme sa rozhodli vzdať jej hold aspoň takýmto 
gestom,“ povedal primátor Liptovského Mi-
kuláša Ján Blcháč.

Od mesta dostane pozemok a  čestné 
občianstvo

Petra sa len tri dni po svetovom úspe-
chu objavila aj na mestskom úrade. Na 
radnicu prišla ukázať glóbus a  podeliť sa 
o  bezprostrednú radosť z  úspechu. Najvyš-
ší predstavitelia mesta ocenili talent, ale aj 
roky driny a  odriekania mladej mikulášskej 
rodáčky, ktorá robí Liptovskému Mikulášu 
vynikajúce meno vo svete. Primátor Ján Bl-
cháč navrhol udeliť Petre Čestné občianstvo 
mesta, ku glóbusu jej do rúk vložil pamätnú 
medailu a ku kvetinovej parte pridal vyšíva-
nú košieľku. Medailu ako symbol vďaky dal aj 
Petiným rodičom za neúnavnú každodennú 
pomoc a obetavosť pri podpore šampiónky. 
Mesto tiež Petre daruje pozemok, ako to bolo 

aj v minulosti pri olympijských víťazoch.
Radi by sme Peťu privítali aj za účasti širo-

kej verejnosti na mikulášskom námestí rov-
nako, ako v roku 2019, žiaľ, pandemická situ-
ácia to nedovoľuje. Primátor však prisľúbil po 
zrušení opatrení sprostredkovanie stretnutia 
famóznej Peti s  verejnosťou na niektorom 
z mikulášskych podujatí.

Svetový pohár impulzom turizmu na 
Liptove

Svetový pohár v alpskom lyžovaní žien sa 
po piatich rokoch vrátil aj do Jasnej. Liptáci 
sa zhostili jeho organizácie impozantne. Za 
normálnych okolností by na preteky počas 
prvého marcového víkendu (6. 3.–7. 3.) den-
ne prišlo okolo 20 tisíc návštevníkov. Pre 
pandémiu koronavírusu však areál ostal bez 
divákov. Organizátori tak pre priaznivcov pri-
pravili novinku  – online Štúdio Jasná, ktoré 
vysielalo počas celého týždňa na sociálnych 
sieťach a ofi ciálnom webe Svetového pohára 
v Jasnej.

Vlhová si triumfom v Jasnej splnila sen
Vynikajúca lyžiarka zažiarila a  na domá-

com kopci dosiahla jedno z najemotívnejších 
víťazstiev vo svojej kariére. Najúspešnejšia 
slovenská zjazdárka obstála v  konkurencii 
celosvetovej ženskej elity viac,  ako výborne. 
Počas dvoch dní najprv získala pekné druhé 
miesto zo slalomu, neskôr navyše triumfova-
la v technicky najnáročnejšej disciplíne - ob-
rovskom slalome. „Veľmi som túžila zajazdiť 
dobre na domácej trati. Keď som zistila, že 
som zvíťazila, začala som plakať. Úprimne, 
netuším, či som niekedy mala také emócie, 
ako dnes. Bol to môj sen zvíťaziť tu a dokázať, 
že na to mám,“ povedala po pretekoch Petra 
Vlhová, ktorá zároveň získala aj Veľkú cenu 
Demänovských jaskýň, keďže mala najlepší 
súčet časov z obidvoch súťažných dní.      -red-

Petra Vlhová píše históriu slovenského športu, 
do Mikuláša doniesla veľký krištáľový glóbus

Na Háji Nicovô sa rozbehol stavebný 
ruch. Obnovou prechádzajú hrobové 
miesta aj zelená pláň vojnového cintorí-
na, na ktorom sú pochovaní príslušníci 
1. československého armádneho zbo-
ru. Pietne miesto nad Liptovským Mi-
kulášom má podľa slov primátora Jána 
Blcháča aj vďaka rekonštrukcii reálnu 
ambíciu stať sa Národným vojnovým 
cintorínom.

 
„Administratívna a  technická príprava re-

konštrukcie trvala približne päť rokov a začí-
name ju práve v  roku šesťdesiateho výročia 
sprístupnenia areálu verejnosti. Už pôvod-
né projekty pri vzniku tohto areálu počítali 
s tým, že budú na cintoríne len kríže a zelená 
pláň, aj národné vojnové cintoríny vo svete 
sú bez klasických hrobových miest s obruba-
mi. Práve obruby chceme odstrániť, miesto 
bude vyzerať dôstojnejšie, plocha bude upra-
vená a dobre udržiavateľná, pohľad na cinto-
rín bude natrvalo hodný dôstojného miesta 
odpočinku hrdinov, ktorých nám budú pri-
pomínať ponechané náhrobné kamene s ich 
menami,“ uviedol primátor.

 
S pozostatkami manipulovať nebudú

Po obnove bude mať areál charakter par-
kovej úpravy s  prevahou trávnatej plochy, 
podoba vojnového cintorína však zostane 
zachovaná. Práce na hrobových miestach 
budú pracovníci vykonávať prevažne ručne, 
aby nenarúšali pietu priestranstva. Použitie 
ľahkých mechanizmov a  ich pohyb výluč-
ne pomedzi hrobové miesta zabezpečí, aby 
stroje nezasahovali do samotných hrobov. 
Obnova sa bude robiť len na povrchu a pre-
biehať budú len práce s obrubami, náhrobný-

mi kameňmi a  trávnikom, robotníci nebudú 
zasahovať do hrobov ani nijako manipulovať 
s  pozostatkami. Ošetrené náhrobné kame-
ne zakotvia do betónových pilótov a  dôjde 
aj k prekrytiu koreňového systému stromov, 
ktoré sú nad úrovňou zeme. Rekonštrukcia 
bude fi nalizovať navážaním zeminy, úprava-
mi pláne a vysiatím trávy.

Pešo po chodníku lesom
Vrchovina bude aj počas prác verejnosti 

dostupná, priamo na stavenisko pomedzi 
hroby však bude prístup pre obyvateľov aj 
návštevníkov obmedzený a  v  dni, keď sa 
budú po prístupovej komunikácii pohybovať 
ťažké mechanizmy, dôjde aj k  obmedzeniu 
dopravy na Háj Nicovô. Peším odporúčame 
využiť náučný chodník lesom v smere ku pa-
mätníku. Obnova hrobových miest a zelenej 
pláne by mala byť hotová do konca leta, aby 
sme si mohli pripomenúť Slovenské národné 
povstanie dôstojne na vynovenom cintoríne.

Obnova hrobov: Háj má ambíciu byť národným vojnovým cintorínom
Autor foto: SUKUP

-red-
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Na požiadavku obyvateľov riešiť prepad-
nutú trávnatú plochu vo vnútrobloku na 
Senickej reagoval koncom marca zástupca 
primátora Rudolf Urbanovič obhliadkou pria-
mo v teréne. Podľa jeho slov by mal vyriešiť 
problém s prepadliskom ešte v priebehu toh-
to roku projekt, z ktorého budú fi nancované 
úpravy viacerých vnútroblokov v meste.

"V  rámci revitalizácie Senickej tu tiež pri-
budne aj detské ihrisko a  okrasná zeleň. 

Vznikne tu pekný priestor pre oddych, ja 
verím, že ľudia budú spokojní," povedal vi-
ceprimátor, ktorý sa zo Senickej presunul na 
Hradišskú, kde sa mesto zaoberá zlou situá-
ciou s parkovaním. "Rekonštrukcia a rozšíre-
nie parkovacích stání na tejto ulici je potreb-
né ako soľ, ide totiž o jednu z najhorších, čo sa 
týka parkovania. Stavebné povolenie máme 
už od roku 2019 a ja verím, že poslanci schvá-
lia návrh tohtoročného rozpočtu a  my bu-

deme môcť konečne vybudovať parkovisko, 
ktoré by sa malo rozšíriť o približne 50 miest," 
vysvetlil Rudolf Urbanovič.

Vo vnútrobloku ulice Lipovej plánuje 
mesto komplexnú rekonštrukciu na nasledu-
júci rok. V tomto roku pripravuje projektovú 
dokumentáciu. V tejto časti horných Podbre-
zín chce radnica zachovať historicky danú 
športovú funkciu, pribudnúť by tu mal aj od-
dychový priestor.   -red-

Prístavba požiarnej 
zbrojnice je pred dokončením 

Urgentný príjem 
dokončia v tomto roku

Liptovská nemocnica s  poliklinikou 
MUDr. Ivana Stodolu bude mať moderný 
funkčný urgentný príjem I. typu. Vzniknú 
v ňom samostatné ambulancie pre urgent-
nú zdravotnú starostlivosť pre internistic-
kých alebo chirurgických pacientov. Sú-
časťou bude klinická triáž, to znamená, že 
pacientov budú posudzovať podľa závaž-
nosti ochorenia či úrazu. K dispozícii budú 
lôžka s možnosťou monitorovania pacienta 
24 hodín. Výstavba sa rozbehla naplno po 
prepracovaní projektu a  novej súťaži na 
zhotoviteľa. Práce by mali byť ukončené 
v tomto roku. Nemocnica tiež uspela v žia-
dosti o eurofondové fi nancie vo výške 400 
tisíc eur na zníženie dopadov pandémie 
Covid-19 a  podporu opatrení na skrátenie 
času reakcie pri enormnom náraste ochore-
nia.                    -red-

Poslanci schválili predloženie žiadosti 
o dotáciu na výmenu umelej trávy na ihrisku 
futbalového štadióna na Podbrezinách. Frek-
ventované športovisko celoročne využíva 
široké spektrum športovcov od detí až po do-
spelých. Ihrisko bolo vybudované v roku 2007 
v areáli futbalového štadióna MFK Tatran. Ak 
mesto v žiadosti uspeje a dotáciu z Fondu na 
podporu športu získa, na ihrisku bude vyme-
nený umelý trávnatý koberec. Ten pôvodný 

je po dobe životnosti. V rámci modernizácie 
sa plánuje okrem trávnika aj výmena dvoch 
poškodených striedačiek.

Rozpočtované náklady na realizáciu pro-
jektu sú 216 tisíc eur, žiadateľ o dotáciu je po-
vinný zabezpečiť spolufi nancovanie projektu 
minimálne vo výške 50 percent z  celkových 
oprávnených nákladov, čo v  prípade tohto 
projektu znamená 108 tisíc eur. Cena sa po 
realizácii verejného obstarávania môže znížiť.

Na základe viacnásobných urgencií mi-
kulášskej radnice sa Slovenská správa ciest 
rozhodla zrekonštruovať kilometrovú časť 
frekventovanej cesty I/18. Pôjde o úsek od kri-
žovatky na Podbreziny po most ponad Smre-
čianku v  Okoličnom. Správa ciest avizovala, 
že bude rekonštrukciu realizovať v priebehu 
tohto roka.

Predstavitelia mesta už dlhodobo a  pra-
videlne žiadajú o  opravu viacerých úsekov 
cesty I/18 v  Liptovskom Mikuláši. „Niekoľko 
rokov doslova bombardujeme Slovenskú 
správu ciest a  ministerstvo dopravy listami 

a  absolvovali sme mnoho rokovaní, zdôraz-
ňovali sme v nich potrebu opravy cesty I/18, 
ktorá je hlavným ťahom mesta Liptovský Mi-
kuláš a  na ktorú sa sústreďuje gro dopravy 
v meste. V tomto roku by malo ísť o komplet-
nú výmenu krycích vrstiev vozovky,“ informo-
val primátor Ján Blcháč. Správu ciest už viac-
krát upozorňoval aj na zlý stav zanedbaných 
úsekov cesty prvej triedy okolo nemocnice 
v Palúdzke, v lokalite od Jánošíka po diaľničný 
privádzač či v okolí Rachmaninovho námes-
tia.    -red-

Cestári zrekonštruujú úsek v Okoličnom

Pri hasičskej stanici v  Liptovskej Ondra-
šovej vyrastá nová prístavba. Slúžiť bude 
na garážovanie hasičskej cisterny a  hasiacej 
techniky. V  garáži s  automatickými vrátami 
nájde svoje miesto Tatra 815 a  Iveco Daily. 
Zlepšia sa tak podmienky pre akcieschop-
nosť a  ochranu majetku mikulášskeho dob-
rovoľného hasičského zboru.  -red-

Uchádzame sa o dotáciu na futbalový trávnik

Vnútrobloky na Podbrezinách sa dočkajú revitalizácie 

Symbolicky cez tri krasokorčuliarky odo-
vzdalo vedenie mesta Liptovský Mikuláš ve-
rejnosti do užívania zrekonštruovaný zimný 
štadión. Celkovo si rekonštrukcia vyžiadala 
vyše 4,4 milióna eur.

Práce na obnove starého zimného šta-
dióna trvali vyše dva roky a  ich výsledkom 
je moderný a dôstojný stánok, ktorý poslúži 
nielen športovcom. Jeho hlavnou úlohou má 
byť užívanie širokou verejnosťou. Po uvoľne-
ní opatrení by sa mal stať nielen športovým 
stánkom, slúžiť má aj na organizovanie kul-

túrnych či spoločenských podujatí.
Pre verejnosť bude štadión a  ľadová plo-

cha prístupná po tom, ako to dovolia opatre-
nia prijaté na úrovni štátu v súvislosti s koro-
navírusom.

Prvá fáza rekonštrukcie v roku 2018 zahŕňa-
la prístavbu severnej tribúny, pod západnou 
tribúnou pribudli šatne pre krasokorčulia-
rov a žiakov. Zhotoviteľ tiež vymenil strechu 
a urobil preložku inžinierskych sietí. V ďalšej 
etape bola doplnená elektronická požiarna 
signalizácia a  bezpečnostný kamerový sys-
tém, upravila sa snežná jama a namontovali 

svietidlá nad ľadovú plochu. Následne boli 
rekonštruované šatne pod južnou tribúnou. 
Vznikli aj priestory s bufetom v severnej prí-
stavbe a  novotou zavoňali aj kancelárske 
priestory. Pribudla rozcvičovňa pre hoke-
jistov a  denná miestnosť pre prevádzkarov 
ľadu. Posledné práce na štadióne zahŕňali 
doplnenie odvlhčovacieho zariadenia nad 
ľad, vodomernej šachty, nutnou obnovou 
prešla aj samotná ľadová plocha a opravená 
je aj fasáda. Divákov poteší multimediálne 
zariadenie, takzvaná kocka.   
    -red-

Hotovo, po uvoľnení opatrení je zimák váš

-red-
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Zápis detí do materských a  základných 
škôl v Liptovskom Mikuláši sa aj v tomto roku 
vzhľadom na pandemickú situáciu uskutoční 
trochu inak. Termíny a postup pri zápisoch do 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri-
blížila vedúca odboru školstva z  mestského 
úradu Marta Gerbocová.

Prihlášku nájdete na školských weboch
Keďže bol opäť predĺžený núdzový stav, 

zápis detí do 1. ročníka budú mestské školy 
organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 
Zápis urobia zákonní zástupcovia prostred-
níctvom elektronického formulára (pri-
hlášky), ktorý bude zverejnený na webovom 
sídle jednotlivých základných škôl v  období 
od 12. apríla do 20. apríla. „Ak to technické 
podmienky umožňujú, odporúčame komuni-
káciu zákonných zástupcov dieťaťa so školou 
elektronickou formou. Ak zákonný zástupca 

nemá možnosť vyplniť a odoslať formulár pri-
hlášky elektronicky, môže ho doručiť osob-
ne do základnej školy 16. a 19. apríla v čase 
medzi 14:00 do 18:00 podľa pokynu riaditeľa 
školy,“ vysvetlila možnosti šéfka mikulášske-
ho školstva Marta Gerbocová a upozornila, že 
riaditelia zverejnenia podrobnosti zápisu na 
verejne prístupnom mieste v priestoroch zák-
ladných škôl a na ich webovom sídle. O prijatí 
rozhodne riaditeľ do 15. júna.

V máji prihláste škôlkarov
Zápisy sa uskutočnia v  máji aj v  mater-

ských školách. Žiadosti zákonného zástupcu 
o prijatie dieťaťa do materskej školy na škol-
ský rok 2021/2022 sa budú podávať od 3. 
mája do 7. mája v čase približne od 8:00 do 
16:00 hod. Riaditelia materských škôl zverej-
nenia miesto,  presný čas a  podrobnosti po-
dávania žiadostí o prijatie na verejne prístup-

nom mieste v  priestoroch materskej školy 
a na webovom sídle školy. Aj v tomto prípade 
vedúca odboru školstva odporúča komu-
nikáciu elektronickou formou. Ak zákonný 
zástupca nemá možnosť podať žiadosť o pri-
jatie elektronicky, môže tak urobiť osobne 
v dňoch 3. až 7. mája osobne, rovnako podľa 
pokynu riaditeľa. Formulár žiadosti o prijatie 
dieťaťa zverejnia školy na svojich interneto-
vých stránkach. Zákonný zástupca k žiadosti 
priloží potvrdenie o  zdravotnej spôsobilosti 
od všeobecného lekára pre deti a dorast. Pre 
ratolesť, ktorá dosiahne päť rokov veku do 
31. augusta 2021, je predprimárne vzdeláva-
nie povinné. „Deťom, pre ktoré je predškolské 
vzdelávanie povinné, budú určené spádové 
materské školy. Riaditeľ materskej školy vydá 
rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimár-
ne vzdelávanie do 15. júna,“ zhrnula Marta 
Gerbocová.   -red-

Dieťa môžete zapísať do škôl elektronicky alebo osobne

V  Zariadení pre seniorov a  domove soci-
álnych služieb mesta Liptovský Mikuláš za-
očkovali proti COVID-19 koncom februára 
27 klientov z  celkového počtu 41 seniorov. 
Medzi prvými zaočkovanými zo zariadenia 
bola aj Margita Vlhová, stará mama lyžiarky 
Petry Vlhovej. Prvú vakcínu zvládli podľa slov 
riaditeľky zariadenia Zuzany Šlaukovej všetci 
seniori bez nežiadúcich účinkov, druhé oč-

kovanie absolvujú seniori po uzávierke náš-
ho mesačníka. „Zabezpečili sme si potrebnú 
dokumentáciu a  všetky anamnestické úda-
je klientov sme spracovali pod dohľadom 
ošetrujúceho lekára. Piatim klientom lekár 
vakcináciu neodporučil. Mobilných klientov 
sme očkovali vo vyhradených priestoroch, 
imobilných priamo na lôžku. Ďakujem tímu 
výjazdovej očkovacej služby za ústretovosť,“ 

povedala riaditeľka Šlauková.
V  zariadení sú ubytovaní seniori vo veku 

od 63 do 98 rokov. Zaočkovali ich pracovníci 
z Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. 
Ivana Stodolu v  Liptovskom Mikuláši. Zaria-
denie pre seniorov raz týždenne testuje an-
tigénovými testami všetkých svojich zamest-
nancov a každých 14 dní aj klientov.  
    -red-

V mestskom zariadení pre seniorov sa očkovalo

Už boli časy, keď ľudia prežívali Veľkú noc potichu
Tradičná oblievačka či rodinné stretnutia 

už desaťročia neodmysliteľne patria k veľko-
nočnému obdobiu na Slovensku. Rovnako, 
ako vlani, aj tento rok pandémia zasiahla do 
bežného života ľudí a  niektoré zvyky počas 
sviatkov jari budeme musieť vynechať. Podľa 
liptovskej etnologičky Ivety Zuskinovej boli 
aj v minulosti časy, kedy ľudia nemohli alebo 
nechceli prežívať veselú Veľkú noc. „Prichá-
dzali nešťastia, choroby, mnoho ľudí zomie-
ralo na mor, choleru a v rokoch prvej svetovej 
vojny na španielsku chrípku. Tiež boli roky 
krízy, chudoby a  nedostatku. Ľudia prežíva-
li sviatky v  tichu a  modlitbách, pripomínali 
si utrpenie Ježiša Krista na kríži a slávili jeho 
zmŕtvychvstanie,“ vysvetlila.

Veľkonočné vysielanie TV Liptov
Veľká noc je najvýznamnejším kresťan-

ským sviatkom v  roku, mestská Televízia 
Liptov preto každoročne prispôsobuje svoju 
programovú ponuku aj tomuto sviatočnému 
obdobiu. Vo vysielaní ponúkne od Zeleného 
štvrtka po Veľkonočný pondelok dokumen-
ty o  ľudových tradíciách a zvykoch, nebudú 
chýbať ani ankety priamo z ulíc Liptovského 
Mikuláša.

Námestia opäť zdobia kraslice
Obidve mikulášske námestia aj tento rok 

skrášľujú obrie veľkonočné vajcia zdobené 
ornamentmi inšpirovanými liptovskou mod-
rotlačou. Kraslice s  ľudovým motívom nain-
štalovalo na Námestie osloboditeľov a  Ná-
mestie mieru mikulášske múzeum. Výstavu 
dopĺňa aj informačná tabuľa so stručným 
popisom histórie modrotlače v meste. Veľko-
nočnú atmosféru dotvára na Námestí oslobo-
diteľov aj viac ako 600 veľkonočných vajíčok 
zavesených na stromoch.

Jarné upratovanie nie je vynález mo-
dernej doby

Počas predveľkonočného týždňa boli ľudia 
v  minulosti veľmi aktívni, pretože v  tomto 
období začínali so základnými poľnými prá-
cami, ako sú sejba a sadba alebo prvý jarný 
výhon oviec a  dobytka. Mali rôzne zvyky, 

ktorými si chceli zabezpečiť najmä hospodár-
sku prosperitu, bohatú úrodu či zdravie celej 
rodiny. „Ak mali mať rituálne úkony úspech, 
ľudia museli obnoviť a vyčistiť príbytky, riad, 
v ktorom pripravovali a konzumovali obrad-
né jedlá a aj sami dbali o svoju osobnú čisto-
tu. Verili, že spolu so špinou sa aj všetko zlé 
a choroby z domu vypudia,“ priblížila etnolo-
gička Iveta Zuskinová.

Liečivý účinok jarných vôd
Na zelený štvrtok kúpali matky svoje deti 

v spoločnej vode, aby nemali v nastávajúcom 
roku vyrážky a  chrasty. Dievky sa umývali 
v potoku, aby neboli pehavé a zavčasu ráno 
sa česali pod vŕbou alebo lipou, aby mali 
krásne a  hebké vlasy. „Ľudia si vodu nabrali 
aj do kýbľov, aby sa v  nej aj doma umývali 
a mohli ňou pokropiť aj statok,“ opísala Zuski-
nová s tým, že malí chlapci do vody namočili 

púčky z  vŕby alebo iných stromov, sennú 
mrvu, klinčeky či mydlo a s touto podomácky 
vyrobenou voňavkou chodili na Veľkonočný 
pondelok na kúpačku za dievčatami.

Vajíčka ako symbol plodnosti
Kúpačov v každom dome pohostili pálen-

kou, varenou šunkou, vajíčkami a  koláčmi. 
„Vajíčka sa varili nielen pre kúpačov ale aj 
pre domácu spotrebu, pretože boli oddávna 
symbolom plodnosti, obnovy a nepretržitosti 
života,“ dodala známa liptovská etnologička. 
Vajcia podľa nej varili v prírodných farbivách, 
v cibuľových šupách, v káve, cigórii a sennej 
mrve. Keď chceli dievčatá vyzdobiť vajíčko 
špeciálne pre svojho milého, napísali rozto-
peným voskom jeho meno a vložili do pripra-
veného farbiva variť. Po uvarení vosk zoškra-
bali a venovanie bolo hotové.

    -red-

Autor foto: Andrej Galica
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Hneď, ako to bude možné, podajme my 
všetci slovenskému cestovnému ruchu po-
mocnú ruku a  dovolenkujme doma, na Slo-
vensku. Výbornou voľbou bude určite región 
Liptov. Tipy na výlety, víkendovú turistiku či 
dlhšie dovolenky pri spoznávaní domoviny 
ponúka na 240 stranách nový turistický sprie-
vodca po Liptove. Nájdete v ňom množstvo 
atraktívnych lokalít, ktoré po uvoľnení opat-
rení môžete na Liptove navštíviť. „Sprievodca 
má byť inšpiráciou tým, ktorí preferujú pešiu 
turistiku a cykloturistiku v prírode, ako aj tým, 
ktorí obľubujú výlety k termálnej vode či pre-
chádzky za kultúrno-historickými pamiatka-
mi. Liptov má naozaj čo ponúknuť a  svojou 
jedinečnosťou bez pochýb vyniká dokonca 
aj v porovnaní s inými európskymi regiónmi," 
povedal geograf Daniel Kollár, autor knižnej 
novinky, ktorá vychádza vo vydavateľstve 
DAJAMA. Tvorba textov do sprievodcu mu 
zabrala rok a ďalší trištvrte rok sa ešte fi nali-
zoval.

Liptov má jednu z  najmalebnejších prí-
rodných scenérii v  rámci Slovenska. Najcen-

nejšie prírodné hodnoty sú chránené v troch 
národných parkoch, bohatstvo podzemia 
reprezentujú tie z  najnavštevovanejších slo-
venských jaskýň, Liptov láka aj na početné 
liečivé minerálne a  termálne vody, ikonickú 
Liptovskú Maru či množstvo iných atrakcií 
cestovného ruchu. „Verím, že všetkých správ-
ne navnadíme k dovolenke na Liptove aj na-
šou súťažou. Každý vo svojom okrese urobme 
niečo pre prírodu, buďme ekologickí a vyčis-
time ju. Fotky z čistenia stačí verejne zdieľať 
cez Facebook alebo Instagram s  hashtagmi 
#visitliptov a #preprirodu a sto eko - Slovákov 
získa sprievodcu Liptov a našu štýlovú buff -
ku Liptov,“ prezradila riaditeľka Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV 
Darina Bartková. Záujemcovia, na ktorých sa 
neusmeje šťastie v súťaži, si môžu sprievodcu 
zakúpiť aj vo výdajnom mieste Informačného 
centra mesta Liptovský Mikuláš na Námestí 
mieru (od pondelka do soboty 9.00 -17.00 h) 
a  po uvoľnení opatrení navštíviť zaujímavé 
a  možno pre niekoho aj nepoznané miesta 
nášho regiónu.     -OOCR Region Liptov, red-

Viaceré miesta v Liptovskom Mikuláši ten-
to rok oživí nová zeleň. Pôjde o park v Demä-
novej, Rachmaninovo námestie či o križovat-
ku na Revolučnej ulici. Potvrdila to mestská 
dendrologička Zuzana Štreitová. „Na Podbre-
zinách a na Nábreží oživíme trávnaté plochy, 
kde vysadíme kríky tavoľníka a  orgovánu. 
Kvitnúce kríky pribudnú aj v Demänovej a na 
Rachmaninku, výsadby zrealizujeme na jar.“ 

Mikulášania sa môžu tešiť aj na nové trval-
kové záhony v  pešej zóne na Podbrezinách 
a na križovatke na Revolučnej. „V tomto roku 
sa zameriame na revitalizáciu kríkov a živých 
plotov, ktoré sú už prestarnuté a neposkytu-
jú už žiadny estetický ani zdravotný prínos 
pre životné prostredie obyvateľov,“ povedala 
Štreitová.

Na Nábreží pri cyklochodníku nahradí sta-

ré topole 60 kusov dubov letných, na ktorých 
časť lístia zostáva aj v zimnom období. „Táto 
výsadba bude vysoko estetická, buk do-
rastie do výšky 20 až 25 metrov. Dôležité je, 
že strom odolá silným vetrom a je cenný pre 
svoju ekologickú funkciu, zvýši tiež biodiver-
zitu územia.“

    -red-

Novou zeleňou ožije Demänová, Podbreziny aj Rachmaninka 

Počet priestupkov 
klesol o polovicu

Mestská polícia v  Liptovskom Mikuláši 
riešila v  minulom roku 2162 priestupkov, za 
ktoré príslušníci uložili 1065 blokových pokút 
v celkovej výške 13 tisíc eur. Za rok 2020 evi-
duje náčelník Marián Jančuška takmer o po-
lovicu menej priestupkov, ako v  roku 2019 
a  približne o  dve tretiny menej, ako v  roku 
2016. Najviac porušení je zapísaných na 
úseku dopravy, nasledovali priestupky proti 
verejnému poriadku a  všeobecne záväzným 
nariadeniam.

Najviac zásahov v centre
Najčastejšie museli mestskí policajti zasa-

hovať v  Starom meste, kde evidujú za uply-
nulý rok 1415 priestupkov, len jeden riešili 
v mestskej časti Andice. Policajti zachytili aj 9 
mladistvých požívajúcich alkohol. Počas roka 
si príslušníci plnili aj preventívne úlohy. Zor-
ganizovali 33 besied v školských a v predškol-
ských zariadeniach či v  priestoroch polície 
a  v  domovoch dôchodcov. Besedy zamerali 
na internetovú kriminalitu, dopravnú výcho-
vu a separovanie odpadu.

Ciele naplnili
V roku 2020 tvorilo kmeňový stav mestskej 

polície 33 policajtov. V  priestoroch na Štú-
rovej ulici je zriadené pracovisko chránenej 
dielne, v  ktorom pracuje na striedačku päť 
operátorov. „Našu prácu sme od marca 2020 
museli prispôsobiť opatreniam zabraňujúcim 
šírenie koronavírusu. Od začiatku pandémie 
sme robili kontrolu dodržiavania týchto opat-
rení, tiež sme asistovali pri dvoch celoploš-
ných testovaniach. Aj napriek týmto neplá-
novaným úlohám naši príslušníci splnili ciele, 
ktorými sú ochrana života, zdravia a majetku 
obyvateľov aj návštevníkov,“ konštatoval ná-
čelník Marián Jančuška.  -red-

V súvislosti s povinným zberom biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu z  do-
mácností spúšťa mesto Liptovský Mikuláš 
od 1. apríla 2021 informačnú kampaň s hlav-
ným sloganom Myslíme EKO, triedime BIO. 
Zameria sa ňou na vzdelávanie Mikulášanov 
naprieč všetkými vrstvami obyvateľstva vrá-
tane mladšej generácie na školách a spopu-
larizovanie témy triedenia odpadov z kuchy-
ne. Radnica chce takýmto spôsobom vopred 
pripraviť obyvateľov na povinnosť triedenia 
ďalšieho druhu odpadu, ešte pred spustením 
zberu spred domácností. Podľa primátora 
Jána Blcháča je jedným z  hlavných pilierov 
fi lozofi e kampane práve dôsledná komuniká-
cia s občanmi. „Uvedomujeme si, že predpo-
kladom k ich účinnej participácii na triedení 
je mať dostatok informácií hneď od začiatku.“

V hlavnej úlohe ovocie
Logo kampane tvoria ľahko čitateľné tva-

ry citróna a  ohryzok z  jablka, tieto symboly 
odkazujú na kuchynský odpad. Kruhový tvar 
zároveň spája ekológiu, cyklus, recykláciu či 
rovnováhu. Zelená farba je odpradávna po-
važovaná za symbol prírody, vyjadruje eko-
logický prístup a pozitívny vzťah k životnému 
prostrediu. Zelená je zároveň farbou nádeje. 
Logo vzájomne prepojí všetky prvky kampa-
ne a stane sa neoddeliteľnou súčasťou celé-
ho procesu triedenia, zberu a  spracovania 
kuchynského odpadu.

Videá nám ukážu ako na to
Od začiatku apríla bude radnica na svo-

jich sociálnych sieťach a  vo vysielaní mest-
skej Televízie Liptov pravidelne zverejňovať 

inštruktážne videá, ktorými predstaví rôzne 
možnosti nakladania s  kuchynským odpa-
dom. Verejnosť pomocou videí zároveň získa 
správne triediace návyky a základné informá-
cie o tom, čo je to odpad z kuchyne, prečo je 
dôležité ho triediť a čo patrí do nádob urče-
ných na tento druh odpadu. Osvetu doplnia 
aj pravidelné články v  mesačníku Mikuláš, 
infoletáky či pripravované podujatia k téme. 
V deň zahájenia zberu spred domácností tak 
budú Mikulášania disponovať všetkými po-
trebnými informáciami a budú plne priprave-
ní na triedenie tejto komodity.

Najmenších zaujme hra
Dôležitým faktorom v  propagačnej kam-

pani je zapojenie základných a  materských 
škôl. Deti sú veľmi citlivé na environmentálne 
problémy, základom je podať im tému ekoló-
gie a samotného triedenia odpadov primera-
nou formou, ktorá ich zaujme. „V posledných 
rokoch býva vyvrcholením eko aktivít na ško-
lách detská ekologická konferencia Separá-
čik zameraná aj na odpadové hospodárstvo. 
Tento rok nám však protipandemické opat-
renia nedovoľujú organizovať pre deti žiadne 
hromadné podujatia, preto sa snažíme školy 
motivovať a usmerňovať aspoň na diaľku,“ vy-
svetlila vedúca odboru školstva Marta Gerbo-
cová. S cieľom zvýšiť povedomie žiakov v tej-
to oblasti sa materské aj základné školy môžu 
prihlásiť do výtvarno-literárnej súťaže organi-
zovanej radnicou. Triedenie odpadov si môžu 
vyskúšať aj prostredníctvom hry pre tablety 
a mobilné telefóny Garbage Gobblers. Envi-
ronmentálna výchova má v  neposlednom 
rade veľmi silný dopad aj na rodičov.

Hnedý košík do každej domácnosti
V Liptovskom Mikuláši začneme so zberom 

kuchynského odpadu spred domov a bytov 
od 1. júla 2021. Mesto zabezpečí pre všetky 
domácnosti hnedé 7-litrové perforované 
košíky, do ktorých budú zbierať potravino-
vé zvyšky z  kuchyne. Obyvatelia bytových 
domov kuchynský bioodpad z  kýblikov po-
tom vysypú do označených 240-litrových 
hnedých nádob, ktoré pribudnú na kontaj-
nerových stojiskách do konca júna. „Obsah 
nádob budeme vyvážať raz za týždeň a prvé 
skúsenosti nám ukážu, či bude potrebné túto 
frekvenciu upraviť,“ povedal vedúci odboru 
dopravy a životného prostredia Gabriel Len-
gyel. Obyvatelia rodinných domov naplnené 
hnedé košíky v  deň zberu umiestnia pred 
svoj pozemok, napríklad ku bráne. Pracovníci 
VPS ich na rovnaké miesto vrátia prázdne.

Všetky informácie aj na webe
Množstvo vyprodukovaného odpadu sa 

z roka na rok zvyšuje a dnes už je potrebné 
nielen správne separovanie a  triedenie ale 
aj snaha zamedziť samotnej produkcii od-
padov. Preto nájdu obyvatelia na webovej 
stránke separovanyzber.sk okrem všetkých 
dôležitých informácií aj rôzne zaujímavosti 
a tipy na bezodpadovú domácnosť.

Hlavným poslaním kampane Myslíme 
EKO, triedime BIO je ekologické spracovanie 
kuchynského odpadu, čo je predpokladom 
k výraznému zníženiu množstva vzniknutého 
zmesového komunálneho odpadu v Liptov-
skom Mikuláši.   -red-

Kampaňou bojujeme za ekologickejší Mikuláš
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Od narodenia významného mikulášskeho rodáka Rehora Urama Podtatranského prešlo už 175 rokov. Výročie jeho narodenia si pripomíname 
12. marca. Rehor Uram Podtatranský bol počas svojho života mimoriadne aktívny. Pôsobil ako učiteľ, básnik, prozaik, prekladateľ, dramatik či 
publicista. Pochádzal z veľmi skromných pomerov, ktoré mu prekazili štúdium medicíny vo Viedni. Potom čo v roku 1872 zložil učiteľské skúšky 
v Kláštore pod Znievom bol dlhých 41 rokov učiteľom vo svojom rodnom meste. Z týchto čias pochádza aj jeho prezývka Otec dietok. Posledné 
roky svojho života prežil v Košiciach, kde sa odsťahoval za svojim synom. Pochovaný je na Vrbickom cintoríne v Liptovskom Mikuláši. Jeho pa-
miatku si uctili aj predstavitelia mikulášskej Matice slovenskej zapálením sviečky a poklonením pri jeho hrobe.                 -red-

Od narodenia významného mikulášskeho rodáka Rehora Urama Podtatranského prešlo už 175 rokov. Výročie jeho narodenia si pripomíname 

Na významných rodákov sa nezabúda

Blokovaním 
záverečného účtu 
brzdia schválenie 
rozpočtu

Plánom je zvyšovanie kvality života

O rozpočte na tento rok by malo mestské 
zastupiteľstvo znovu rokovať až 8. apríla. Ten-
to základný fi nančný dokument mesto pred-
ložilo na prerokovanie poslancom pôvodne 
na zasadnutie, ktoré sa konalo 11. marca, na 
návrh Vincenta Kultana však pred predkla-
daním tohto dôležitého materiálu poslanci 
mestské zastupiteľstvo prerušili.

Schváleniu rozpočtu má predchádzať le-
gitímne schválenie záverečného účtu (pozn. 
mesto Liptovský Mikuláš ešte stále nemá 
legitímne schválený záverečný účet za rok  
2019). Poslanci z klubov Nový Mikuláš a Sku-
točne nezávislí však blokujú nelegitímnymi 
dodatkami podpísanie záverečného účtu, 
bez ktorého rozpočet nie je možné schváliť. 
Neschválenie legislatívne čistej verzie záve-
rečného účtu je najzávažnejšou okolnosťou, 
ktorá blokuje odobrenie rozpočtu mesta na 
rok 2021. Mesto má pritom vďaka dobrému 
hospodáreniu v rokoch 2019 a 2020 na úč-
toch dostatok peňazí na rozvojové projekty, 
ktoré však nemôže použiť.

Rozpočet je na strane bežných výdavkov 
pripravený ako úsporný a na strane kapitálo-
vých ako rozvojový.

Mesto Liptovský Mikuláš už tri roky po sebe 
začalo nový rok v  rozpočtovom provizóriu. 
Deje sa tak, odkedy poslanci z  klubov Nový 
Mikuláš (SaS, OĽANO, KDH, NOVA a  Šanca) 
získali so skupinou spriaznených nezávislých 
poslancov v  mestskom zastupiteľstve väčši-
nu. Rozpočet na rok 2021 predkladalo mesto 
poslancom prvýkrát na prerokovanie v  riad-
nom termíne ešte v decembri 2020.         -red-

Nový Komunitný plán sociálnych služieb 
mesta na roky 2021 až 2025 bude zameraný 
na zvyšovanie kvality života znevýhodne-
ných obyvateľov. Radničný tím s odborníkmi 
fi nišuje s  prípravou tohto dôležitého doku-
mentu, na ktorom pracovali od novembra mi-
nulého roka. „V nadchádzajúcom päťročnom 
období budú našou prioritou seniori, ľudia 
so zdravotným hendikepom, rodiny s deťmi, 
mládež v ohrození, Rómovia či obyvatelia bez 
prístrešia. Komunitný plán bude obsahovať 
súhrnné informácie o  sociálnych službách 

a plánoch ich rozvoja v našom meste, stanoví 
ciele, priority a potreby cieľových skupín oby-
vateľov,“ zhrnula Erika Sabaková zo sociálne-
ho odboru radnice.

Do tvorby plánu sa prostredníctvom do-
tazníka elektronicky alebo písomne mohli na 
základe viacerých výziev zapojiť všetci oby-
vatelia Liptovského Mikuláša. „Spracovaný 
dokument zverejníme a  verejnosť ho bude 
môcť pripomienkovať. Následne pôjde v júni 
na schválenie do mestského zastupiteľstva,“ 
dodala Erika Sabaková.  -red-

Učiteľky z  mikulášskej Materskej školy 
Žirafka nezastavila v  podporovaní detskej 
fantázie ani karanténa. Povedomie o mesiaci 
knihy sa rozhodli deťom vryť do hlavičiek cez 
online svet. Prostredníctvom video aplikácie 
im po večeroch čítali rozprávky na dobrú noc.

"Každý večer o siedmej deti netrpezlivo ča-
kali na to, že uvidia online svojich kamarátov 
a pani učiteľky. Po znelke Večerníčka so záuj-
mom počúvali príbehy o Guľkovi Bombuľko-
vi, Psíkovi a mačičke či Veselej veveričke. Zá-

roveň dostali malú úlohu, napríklad vyrobiť 
Guľka, nakresliť zvieratko z rozprávky. Chceli 
sme z čítania urobiť rituál. Aby sa knihy stali 
súčasťou života našich najmenších a dopriať 
deťom ten skvelý pocit, keď ich večer pri roz-
svietenej lampičke sprevádzame svetom fan-
tázie, kde na nich čaká množstvo príbehov 
a rozprávok," priblížila riaditeľa Materskej ško-
ly na Nábreží 4. apríla Magda Riessová a pri-
pomenula, že rozprávky nevznikli preto, aby 
deti zaspali, ale aby sa rodičia zobudili.     -red-

Učiteľky čítali deťom rozprávky na dobrú noc online 

Na mestskú autobusovú dopravu sa môžete spoľahnúť
Počas jesene v roku 2019 mesto Liptovský 

Mikuláš v spolupráci s dopravcom, ktorým je 
spoločnosť Arriva Liorbus, začalo veľkú refor-
mu mestskej autobusovej dopravy (MAD).

Viaceré pozitívne zmeny
Ako sme vás už informovali, cestujúca 

verejnosť má odvtedy k  dispozícii jedenásť 
nových autobusov. Medzi autobusovou sta-
nicou a najväčším sídliskom Podbreziny bola 
zavedená taktová doprava. To znamená, že 
autobusy jazdia v  pravidelných intervaloch, 
ktoré si cestujúci ľahko zapamätajú. Novin-
kou bola aj linka číslo 14 na Kamenné pole, 
posilnila sa frekvencia spojov do Palúdzky či 
do Liptovskej Ondrašovej.

O správnosti týchto krokov najlepšie sved-
čí skutočnosť, že po zmenách cestovných po-
riadkov začal počet cestujúcich rásť.

Meškaní je čoraz menej
Ku kvalite MAD podstatnou mierou pri-

spieva aj presnosť jazdy a s tým súvisiace do-
držiavanie cestovných poriadkov.

„Túto problematiku s  dopravcom pravi-
delne riešime. Som veľmi rád, že cestujúci sa 
sami môžu presvedčiť o  tom, že MAD v  na-
šom meste jazdí ozaj presne. Kým v roku 2019 
bol počet „ok spojov“ na úrovni 87 percent, 
v  roku 2020 to už bolo viac ako 91 percent. 
Výraz „ok spoj“ znamená, že spoj nemeškal 
oproti cestovnému poriadku o  viac ako tri 
minúty, alebo naopak, zo zastávky neodi-
šiel o  maximálne dve minúty skôr,“ vysvetlil 
Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a ži-
votného prostredia Mestského úradu v  Lip-
tovskom Mikuláši.

Objektívne treba povedať, že drvivá väčši-
na meškaní má súvis najmä s popoludňajšou 
dopravnou situáciou, kedy sa v krátkom čase 
presúva veľa vozidiel z  mesta na najväčšie 
sídlisko Podbreziny, v dôsledku čoho vznika-
jú kolóny.

Prečo autobus čaká?
„Cestujúci niekedy registrujú, že autobus 

ešte stojí pri zastávke, hoci už nikto nenastu-
puje. Je to práve preto, že vodiči sa maximál-
ne snažia dodržiavať cestovný poriadok a zo 
zastávky neodísť predčasne. V elektronickom 
strojčeku, ktorým vydávajú cestovné lístky 
či dobíjajú kredit na dopravných kartách, 
majú presne uvedený čas, v ktorom majú zo 
zastávky odísť. Z  vlastných skúseností viem, 
že keď takto autobus čaká pri zastávke, tak 
jeho následný odchod je na sekundu presný,“ 
ozrejmil Michal Paška, poslanec mestského 
zastupiteľstva, ktorý sa dlhodobo venuje 

téme MAD v Liptovskom Mikuláši.

Pravidelná dezinfekcia
Cestujúcich chceme opätovne ubezpečiť, 

že autobusy MAD Liptovský Mikuláš sú na-
ďalej aj v  tomto období pravidelne dezinfi -
kované.

„To znamená, že každý týždeň sú dezinfi -
kované ozónom a raz mesačne dezinfekciou 
na báze polyméru. Dezinfekciu zabezpečuje 
dopravca prostredníctvom vlastných pracov-
níkov v  priestoroch závodu na Štefánikovej 
ulici v  Liptovskom Mikuláši,“ dodal Gabriel 
Lengyel.

    -red-

Blokovaním 
záverečného účtu 
brzdia schválenie 
rozpočtu
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Novozrekonštruovaná expozícia v  Mú-
zeu Janka Kráľa podrobne mapuje zlomové 
udalosti bojov o  Liptovský Mikuláš od vy-
puknutia Slovenského národného povstania 
až po oslobodenie mesta v  apríli 1945. Pri 
príležitosti 76. výročia ukončenia 2. svetovej 
vojny ju pripravili zamestnanci múzea. „Náv-
števníci sa môžu tešiť na interaktívnu formu 
prezentácie vojnových udalostí od priamych 
účastníkov bojov a  sestier Červeného kríža. 
Sprístupnili sme aj unikátny súbor fotografi í 
zachytávajúci vstup 1. československého ar-
mádneho zboru do oslobodeného Mikuláša 
4. apríla 1945, ktorý po digitalizácii získal po-
dobu krátkeho fi lmu,“ povedal riaditeľ Múzea 
Janka Kráľa Jaroslav Hric. Nová expozícia 
poslúži učiteľom dejepisu, študentom aj bež-
ným návštevníkom po uvoľnení opatrení, do-
vtedy bude prístupná vo virtuálnej podobe.

Krvavé boje o mesto
Vojaci Červenej armády prvýkrát doby-

li mesto Liptovský Mikuláš 3. marca 1945. 
O týždeň neskôr ho však nemecké jednotky 
získali späť. „Po nevyhnutnom preskupení, 
doplnení jednotiek a príprave nového útoku 
príslušníci 1. československého armádneho 
zboru 30. marca 1945 prelomili nemeckú ob-
ranu severne od mesta. Po prudkých bojoch 
a pod hrozbou obkľúčenia svojich jednotiek 
zahájil nepriateľ v  noci z  3. na 4. apríla od-
chod na ďalšie obranné postavenie v hĺbke,“ 
informoval vojenský historik Oldřich Vaněk. 
V noci na 4. apríla bola na front na ľavom bre-
hu Váhu znova prisunutá sovietska 24. stre-
lecká divízia. Spoločne s vojakmi 4. českoslo-
venskej brigády mesto defi nitívne oslobodili. 
„Jednotky 1. československého armádneho 
zboru v  skorých ranných hodinách 4. apríla 
vstúpili do mesta a v priebehu dňa začali pre-
nasledovať ustupujúceho nepriateľa,“ doplnil 
Vaněk.

Nábrežie Váhu je pomenované po Pet-
rovičovi

Československí vojaci spoločne s  vojak-
mi Červenej armády 3. marca úplne ovládli 
Vrbicu a  mesto Liptovský Mikuláš, obsadili 
neporušený most cez rieku Váh do Palúdzky 
a  vstúpili do boja na jej východnom okraji. 
„Sovietskym vojakom tu pomáhali odbojoví 
pracovníci. Vyznamenal sa najmä člen Revo-
lučného okresného národného výboru v Lip-
tovskom Mikuláši Koloman Petrovič, ktorý 
v priebehu útoku najprv odmínoval most na 
Iľanovo, avšak pri pokuse odmínovať most 
cez Váh do Palúdzky padol zasiahnutý dáv-
kou z guľometu,“ vyjadril sa renomovaný vo-

jenský historik s tým, že do večera sovietske 
jednotky čistili mesto od nepriateľa. Najťažšie 
boje boli v priestore Vrbice, mestského cinto-
rína, ktorý sa nachádzal v  lokalite dnešného 
Parku Martina Rázusa pri mestskom úrade 
a tiež pri železničnej stanici.

Žijúci pamätník generálmajor vo vý-
službe Ján Iľanovský

Ťažké dvojmesačné boje po sebe zane-
chali hlboké stopy. V  živej pamäti ich má aj 
dnes jeden z posledných žijúcich účastníkov 
týchto bojov, čestný občan mesta Liptovský 
Mikuláš, 98-ročný generálmajor vo výsluž-
be Ján Iľanovský. Zachytený je na fotografi i
v  skupine československých vojakov pred 
budovou Gymnázia Michala Miloslava Hodžu 
po oslobodení mesta 4. apríla 1945.         -red-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Druhú svetovú vojnu mapuje nová expozícia
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Mikulášania sa môžu s  otázkami ohľa-
dom aktuálnych obmedzení, ktoré boli prija-
té v rámci preventívnych opatrení na zame-
dzenie šírenia nového koronavírusu obrátiť 
na novozriadené call centrum s  telefónnym 
číslom 0915 957 008. Od pondelka do soboty 
v čase od 09:00 do 17:00 hod. im na COVID 
infolinke pomôžu zamestnanci Informačné-
ho centra, ktoré sa takýmto spôsobom snaží 
reagovať a svoje služby prispôsobovať aktu-
álnym potrebám.

Služby poskytujú ako výdajné miesto
Počas prevádzkovej doby v  súčasnosti 

zabezpečuje Informačné centrum výdaj fa-
cebookových, e-mailových a  telefonických 
objednávok. „Klienti sa na nás môžu obrátiť 
s  požiadavkou na kopírovanie, skenovanie 
a  tlač dokumentov, vybavujeme inzerciu, 
zmenárenské služby, poistenie na hory, pre-
daj cestovných lístkov, máp, kníh a  suvení-
rov,“ upresnila riaditeľka mikulášskeho Infor-
mačného centra Jana Piatková. Výdaj je podľa 
nej možný len s platným negatívnym testom 
podľa aktuálneho Covid automatu.

Sprievodcovské online
Kým pandemická situácia neumožní 

stretnutia na klasických sprievodcovských 
službách v  historickom centre Liptovského 
Mikuláša, návštevníkom sa núkajú online 

prehliadkové trasy či audiosprievodcovia. „Tri 
top prehliadkové trasy Príbeh mesta, Jánoší-
kova cesta a Mikulášski židia sme spracovali 
formou interaktívnych máp. Ikona zeleného 
dáždnika, ktorý je symbolom našich sprie-
vodcovských služieb, označuje rôzne zaují-
mavé miesta. Po kliknutí na ikonu dáždnika 
sa používateľovi zobrazí najdôležitejšia in-
formácia o  danom mieste, osobnosti alebo 
udalosti,“ vysvetlila Jana Piatková. Informač-
né centrum podľa nej priebežne pripravuje aj 
online kvízy, na ktoré zaznamenali pozitívny 
ohlas. „Do času, keď najväčšie sakrálne pa-
miatky historického centra otvoria návštev-
níkom svoje brány, si môžu ľudia vypočuť 
všetky informácie v  pohodlí domova,“ dopl-
nila riaditeľka mestského Informačného cen-
tra. Audiosprievodcovia prevedú záujemcov 
hovoreným slovom Kostolom sv. Mikuláša, 
Evanjelickým kostolom a synagógou. Pripra-
vení sú aj k Lesoparku Háj-Nicovô a k dvom 
tamojším náučným chodníkom. S  využitím 
mobilných dát si audiosprievodcov môžu 
návštevníci vypočuť priamo na mieste. Spolu 
s  online prehliadkovými trasami a  ponukou 
cestovného ruchu ich nájdu na mestskej 
webovej stránke www.mikulas.sk v nedávno 
prepracovanej sekcii Návštevník.

Špeciálna séria suvenírov
Turisti si zo svojej návštevy Liptovského 

Mikuláša môžu odteraz odniesť keramické 
miniatúry sakrálnych pamiatok historické-
ho centra mesta. „Súčasťou špeciálnej série 
je Kostol svätého Mikuláša ako najstaršia 
stavebná pamiatka, Evanjelický kostol na 
Tranovského ulici ako jeden z najväčších slo-
venských evanjelických kostolov a majestát-
na Mikulášska synagóga,“ vymenovala Jana 
Piatková. Suveníry je potrebné si vopred ob-
jednať a  následne vyzdvihnúť v  priestoroch 
Informačného centra.

Návštevnosť klesla o polovicu
Priama návštevnosť Informačného centra 

vlani klesla kvôli opatreniam v súvislosti s ko-
ronavírusom o  50 percent. Aj napriek tomu 
hodnotí riaditeľka rok 2020 ako činorodý 
a  zmysluplne využitý. Svoju pozornosť po-
čas výnimočnej situácie totiž zamerali aj na 
aktivity, ktoré dlhodobejšie plánovali, ale pri 
bežnej činnosti im na realizáciu neostával do-
statok času. „Za celý rok sme mali uzatvorenú 
prevádzku pre verejnosť 43 dní, aj v  tomto 
čase sme však poskytovali informácie telefo-
nicky a e-mailovou poštou. Získaný čas sme 
využili na prácu s databázami, prezentáciami 
v online priestore, spoluprácu pri vydaní Be-
dekra Liptov a na inovácie našich ďalších pro-
duktov,“ dodala Piatková.   
                        -red-

Informačné centrum radí prostredníctvom COVID infolinky

V spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš, 
Informačným centrom Liptovský Mikuláš 
a mestským Múzeom Janka Kráľa vyšla jedna 
z najkrajších kníh o našom meste.

Je v  nej zachytené historické centrum aj 
mestské časti, ktoré boli kedysi samostatnými 
obcami. Publikácia zachytáva zábery z mesta 
a okolia a texty v slovenčine aj angličtine. Te-
maticky neopustila kataster nášho mesta. Pri 

fotkách sa nachádzajú QR kódy, v ktorých sú 
ukryté GPS súradnice pre lepšiu orientáciu.

Publikácia Svieži Liptovský Mikuláš vyšla 
v edícii Moderná kniha, ktorá fotografi cky do-
kumentuje slovenské mestá.

Knihu si môžete zakúpiť aj cez výdajné 
miesto v  Informačnom centre na Námestí 
mieru 1.     
                       -red-

Kniha o našom meste: Svieži Liptovský Mikuláš 

Verejnoprospešné 
služby mesta 
Liptovský Mikuláš 
ponúkajú voľné 
pracovné miesto  

referenta fakturácie a  pokladne na zastu-
povanie počas materskej dovolenky s termí-
nom nástupu 1. mája 2021.

Miesto výkonu práce Liptovský Mikuláš. 
Pevná pracovná doba 6:30 – 14:30 h.

Viac informácií o pracovnej pozícii nájdete 
na stránke www.vpslm.sk.

Vaše žiadosti so životopisom a súhlasom so 
spracovaním osobných údajov zasielajte na 
mailovú adresu alena.nemcova@vpslm.sk do 
15. apríla 2021.

VPS bude kontaktovať len vybraných uchá-
dzačov.

Generálmajor v. v. Ján Iľanovský pred 
budovou mikulášskeho gymnázia.
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Foto: Alena Mikusova, Čerenová skala Foto: Alexandra Vyskočániová,  Pod Babkami Foto: Andrea Miya, Dúbrava

Foto: Dušan Močarník, Háj Nicovô

Foto: Miloslav Niňaj, Žiarska dolina

Foto: Rebecca Joóbová, Vrbické pleso

Foto: Katka Vozarikova, Žiarska dolina

Foto: Miťa Pitoňak, Za Ploštínom

Foto: Saška Devečková, Závažná Poruba

Foto: Lucia Šimúnová, Salaš Žiar

Foto: Monika Alloul, Kvačianska dolina

Foto: Privat Eden - Liptov, Jasná

Foto: Katarína Barteková, Žiar Foto: Jana Sontelecan, Iľanovská dolinaFoto: Ašto Einstein

Foto: Lenka Fialková, Dúbrava Foto: Lenka Mitrengová, Žiarska dolina Foto: Ľubka Kovalčíková, Kvačianska dolina

S cieľom zvýšiť povedomie o ochrane a rozvoji 
lesov v prospech súčasných a budúcich generácií 
si každoročne 21. marca pripomíname Medziná-

rodný deň lesov a stromov. Keďže je Liptovský 
Mikuláš  obklopený horami,  ponúka nám nespo-
četné množstvo krásnych miest na prechádzky, 

turistiku a rôzne výlety. Zo svojich potuliek lip-
tovskou prírodou ste nám na mestský facebook  
poslali veľa očarujúcich fotografi í.

Z vašich potuliek po lesoch v okolí
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Používanie cyklochodníka má svoje pravidlá 
Na začiatku cyklistickej sezóny pripomína radnica užívateľom cyklochodníka pra-
vidlá jeho používania. V Liptovskom Mikuláši vedie cyklochodník pozdĺž rieky Váh. 
Celá jeho trasa je rozdelená na úseky. Každý úsek a vstupy naň sú riadne vyznačené 
dopravným značením, ktoré stanovuje, pre koho je chodník určený. Na mikuláš-
skom cyklochodníku sa z pohľadu zákona vyskytujú tri možnosti, a to cestička pre 
cyklistov, oddelená cestička pre chodcov a cyklistov, spoločná cestička pre chodcov
a cyklistov.

PRE CYKLISTOV
Úsek, ktorý je na značke vyznačený ako ces-

tička pre cyklistov, nie je určený pre peších. 
Môžu ho využívať cyklisti, korčuliari a osoby, 
ktoré sa pohybujú na kolobežke, skejtborde 
a  podobnom športovom vybavení, ak tým 
neohrozia alebo neobmedzia cyklistov.

ODDELENÁ CESTIČKA
V  častiach, kde je oddelená cestička pre 

chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti po-
vinní použiť len pruh pre nich určený. Zna-
mená to, že v  pruhu pre cyklistov stretnete 
bicykel, korčuliara či skejtbordistu a v pruhu 
pre peších zasa chodca alebo mamičku s ko-
číkom. Pri obchádzaní, predchádzaní, odbo-
čovaní, otáčaní či pri vchádzaní a vychádzaní 
z cestičky sa užívatelia chodníka nesmú vzá-
jomne ohroziť.

SPOLOČNÁ CESTIČKA
V  časti spoločnej cestičky pre chodcov aj 

cyklistov nesmie cyklista ohroziť peších.

Zákaz vstupu aj pre psy na vôdzke
Psy ani ďalšie zvieratá na cyklochodník ne-

patria. Vstup so psom je po celej jeho dĺžke 
kvôli bezpečnosti užívateľov zakázaný a  zá-
kaz platí aj pre majiteľov so psami, ktoré majú 
na vôdzke. Ak totiž zviera vbehne do jazdy 
cyklistovi alebo korčuliarovi, môže to mať 
vážne následky.

Mamičky s kočíkmi
Na cyklochodníku dochádza často ku kolí-

zii mamičiek s kočíkmi a cyklistami. Mamičky 
s kočíkmi môžu používať len pruh pre chod-
cov. Do tohto pruhu sa zaradia, aj pokiaľ ich 
dieťatko už nie je v kočíku, ale na odrážadle 
alebo autíčku. „Popri dodržiavaní predpisov 
buďme k  sebe predovšetkým ohľaduplní 
a tolerantní. Nejazdime na bicykli rýchlo a ne-
bezpečne, držme sa svojho pruhu a nejazdi-
me vedľa seba. Tie úseky, ktoré nie sú určené 
pre chodcov, môžu peší prejsť po vychode-
nej trase po hrádzi,“ povedal Gabriel Lengyel 
z mestského úradu.

Usporiadanie na mikulášskom cyk-
ochodníku

V smere od Okoličného po Liptovskú On-
drašovú je na cyklochodníku nasledovné 
usporiadanie:
► v úseku od mosta v Okoličnom po sútok 

Smrečianky a Váhu je oddelená cestička pre 
chodcov aj cyklistov
► úsek po Vrbický most je vedený výlučne 

ako cestička pre cyklistov
► od Vrbického mosta po Belopotockého 

ulicu je oddelená cestička pre chodcov a cyk-
listov
► úsek po lodenicu je určený ako cestička 

pre cyklistov
► od lodenice po diaľničný privádzač je 

oddelená cestička pre chodcov a cyklistov
► po koniec cyklochodníka v  Liptovskej 

Ondrašovej ide o  spoločnú cestičku pre 
chodcov a cyklistov.   -red-
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Dieťa je naplnením života, jediná 
skutočná hodnota.

     
V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

  Oliver VERČINSKÝ, Jakub RUSEK, Klá-
ra CHRIAŠTEĽOVÁ, Anna MUČKOVÁ, 
Richard DURDIAK, Ester PORUBÄNO-
VÁ, Ján FILKA, Samuel KRNÁČ, Jakub 
KNAPČÍK, Viktória FARKAŠOVÁ, Emma 
POLOVKOVÁ, Simona KUČEROVÁ, 
Anna NAHÁLKOVÁ, Mia GURÁŇOVÁ, 
Erik SIFFEL, Natália BUČKOVÁ, Stanislav 
DZÚRIK, Olívia GONDKOVSKÁ, Natália 
DEBNÁROVÁ, Zuzana CHRENOVÁ,  Te-
odor KAPINA

Manželstvo uzavreli:

  Stanislav HOLLÝ – Lucia KOJŠOVÁ, Dá-
vid BRUTOVSKÝ – Viktoriia SHYTIV, Jo-
zef IVAN – Miroslava TURČINOVÁ, Pavel 
ĎURIČKA – Mgr. Miroslava KIČUROVÁ, 
Peter HÁČIK – Ivona KOVÁČOVÁ, Mi-
roslav BALÁŽ – Denisa ŽIGOVÁ, Ján 
PETROVIČ – Lenka SVITAČOVÁ, Pavol 
CHUDÍK – Jana PROFANTOVÁ, Milan 
VALAŠTIAK – Zuzana JURÍČKOVÁ, Ju-
raj FIDERÁK – Dominika KRAMEROVÁ, 
Michal TARAŠ – Miroslava PLANČOVÁ, 
Dominik BUČKO – Džesika MURGOŠO-
VÁ, Marián KOKI – Simona MURGOŠO-
VÁ

Smrť je len ďalšia cesta, ktorou 
musíme ísť...

Navždy nás opustili:

  Anna KOKIOVÁ -71 r., Jozefa MR-
MUSOVÁ – 77 r., Marta HURTAJOVÁ 
– 95 r.,  Jaroslav SEKEJ – 75 r., Vlasta 
GUŠTAFÍKOVÁ – 69 r., Anna BUBNIA-
KOVÁ – 86 r., Rudolf KOHÚT – 77 r., 
Helena POTOMOVÁ – 89 r., František 
KNIŠ – 76 r., Jozef GEJDOŠ – 65 r., Juraj 
KRUMPÁR – 73 r., Václav KYŠKA – 69 r., 
Katarína BARTÁLOVÁ – 66 r., Eduard ŠI-
RICA – 61 r., Jozef BALAŠ – 91 r., Milan 
RÚFUS – 82 r., Michal ONDRÁŠ – 89 r., 
Veronika DOLEŽALOVÁ – 61 r., Milan 
FIAČAN – 76 r., Marta ŠTEINEROVÁ – 90 
r., Milan ŠOOŠ – 85 r., Božena FEKETÍ-
KOVÁ – 71 r., Anna ŠLAUKOVÁ – 92 r., 
Ľudmila KOZEMČÁKOVÁ – 92 r., Mária 
DIDEKOVÁ – 87 r., József KÖTÉL – 70 r. 

Občiansky servis
FEBRUÁR 2021 
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OZNAMY

Končí už krásne a vznešené „Ja“, 
začína prosté, ale o to krajšie „My“.
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SERVIS

 

    NEDEĽA 04.04.2021  
 76. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA     
 Múzeum Janka Kráľa   16:00    

      https://www.facebook.com/muzeumJK
 Online otvorenie rekonštruovanej expozície II. svetovej vojny 

pri príležitosti oslobodenia Liptovského Mikuláša 4. apríla 1945. 

    UTOROK 20.04.2021  
 150. VÝROČIE NARODENIA EDUARDA PENKALU    
 Múzeum Janka Kráľa  16:00

      https://www.facebook.com/muzeumJK 
 Virtuálna prezentácia pri príležitosti 150. výročia narodenia 

vynálezcu Eduarda Penkalu.

    ŠTVRTOK 18.03.2021 | PIATOK 16.04.2021 
 HODNOTA VODY - ČO PRE VÁS VODA ZNAMENÁ?
 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  | 

online        www.smopaj.sk 
 Online výzva na zasielanie fotografi í na tému „Čo pre Vás voda 

znamená“.

 ONLINE PREHLIADKOVÉ TRASY PO MESTE 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 INFORMAČNÉ CENTRUM mesta        www.mikulas.travel 
 Virtuálna prezentácia TOP troch turistických trás, prostredníc-

tvom ONLINE máp, ktoré nájdete na web stránke mikulas.travel 

 HANA ZAGOROVÁ - GALAKONCERT     
podujatie bude presunuté na iný náhradný termín
pôvodný termín 20.10.2020 o 19:00

 PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ - ĽUBEĽSKÍ OCHOTNÍCI 
nový termín 8.10.2021 o 18:00
pôvodný termín 25.03.2020 o 18:00 

 SPIEVANKOVO - nový rodinný muzikál   
nový termín 16.10.2021 o 17:00
pôvodný termín 21.10.2020 o 17:00

 VODA A KRV NAD VODOU - muzikál  
nový termín 22.10.2021 o 19:00
pôvodný termín 23.10.2020 o 19:00

WEST SIDE STORY - Classic Broadway MUSICAL 
nový termín 3.11.2021 o 19:00 
pôvodný termín 22.09.2020 o 19:00

 NEDVĚDOVCI & BAND    
nový termín 5.11.2021 o 18:00
pôvodný termín 25.9.2020 - 18:00

Uvedené výstavy a stále expozície budú sprístupnené na 
základe platných epidemiologických nariadení Slovenskej 
republiky.

 20.01.2021 | 31.08.2021       
PAPIEROVÝ SVET | Múzeum Janka Kráľa  | Výstava papiero-
vých modelov známych stavieb, ktorých autorom je modelár z 
Dubnice nad Váhom, Vladimír Sloboda.

 MÚZEUM JANKA KRÁĽA   
Námestie osloboditeľov 3 | Po-Ne: 10:00-18:00 pravidelné 
hodinové vstupy  4€ / 2€ | Kapitoly z histórie mesta; Jánošíko-
va mučiareň; Historická knižnica - expozície múzea prevádzajú 
viac ako 730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA   
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa a 
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 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 požia-
danie v Múzeu Janka Kráľa    1 € / 0,50 € | Jedinečná vystáva 
predstavuje činnosť Spolku chovateľov poštových holubov. 

 SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIAR-
STVA  
Školská 4 | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut:  9:00-12:00, So: 10:00-
16:00, Ne: zatvorené . Posledný vstup hodinu pred zatvo-
rením  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 ul. 3 | Ut - So: 10:00 - 17:00  Všetky výstavy 9€ 
/4,50€, jedna výstava 2,50€ | Staré umenie (slovenské umenie 
14.-18. stor.); Bohúňova sieň; 19. stor. - Portrét, krajina, žáner; 
20. stor. - Moderna; Liptov - domov aj exil (od 2. pol. 20. stor.).   
Potrebná online rezervácia vopred.

 GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA  
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Ut - So: 
10:00 - 17:00  4€ / 2€  | Diela významného slovenského grafi ka 
a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, Potrebná onli-
ne rezervácia vopred. 

 LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL  
Ul. 1 . mája 28/196 |  Po-Pi: 8:00-16:00    2 € / 1 € | Expozícia 
Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove (od stredoveku po súčasnosť), 
Expozícia ľudovej liečiteľky Eleny Badovej.

 SYNAGÓGA   
Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa.    2 € / 1 € | 
Jedna z najväčších a najštýlovejších synagóg na Slovensku pribli-
žuj dejiny mikulášskej židovskej komunity.
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KALENDÁR PODUJATÍ
APRÍL 2021

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

Pre bližšie informácie o podujatiach môžete kontaktovať Dom kultúry – 044/55 65 015, 
0915 859 596 alebo Informačné centrum mesta 0915 957 008, 0948 625 669. 

NOVÉ TERMÍNY PODUJATÍ KONANÝCH V DOME KULTÚRY

      https://www.facebook.com/muzeumJK

      https://www.facebook.com/muzeumJK 

online        www.smopaj.sk 

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta        www.mikulas.travel 

OZNAMY
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