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Generálmajor vo výslužbe Ján Iľanovský oslávil 21. apríla 2021 svoje 99. narodeniny.
Pre mimoriadne skromného čestného občana mesta Liptovský Mikuláš navrhol primátor Ján Blcháč udeliť Verejné uznanie za zásluhy, ktorého
súčasťou je finančná odmena vo výške spoluúčasti na opatrovateľskú službu poskytovaná každoročne až doživotne.
Genmjr. v. v. Jánovi Iľanovskému prajeme všetko najlepšie k narodeninám.

Mikuláš predbehol dobu!
Symbolickú daň za letné terasy máme už päť rokov
Podnikatelia aj toto leto zaplatia za letné
terasy len symbolický poplatok. Radnica verí,
že aj táto úľava pomôže prevádzkam, ktoré
sa po dlhom období, kedy boli pre pandémiu koronavírusu zatvorené alebo bola ich
činnosť obmedzená, pomaly s postupným
uvoľňovaním protipandemických opatrení
tešia na prichádzajúcu letnú sezónu a nových
zákazníkov. „Prajem všetkým, ktorí našli dosť
sily, aby prežili toto ťažké obdobie, úspešný
štart do novej letnej sezóny. Dúfam, že sa ich
podniky zaplnia zákazníkmi a porastú aj ich
tržby. Budem veľmi rád, keď sa do nášho krásneho regiónu opäť vrátia turisti a spoločne sa
nám podarí znovu naštartovať ekonomiku,“
vyjadril nádej primátor Ján Blcháč.
Symbolická daň nie je samozrejmosťou
Znížením dane z terás sa vedenie mesta už
pred piatimi rokmi pustilo do smelého plánu
oživovania vyľudneného hlavného námestia,
kde je terás v rámci Liptovského Mikuláša
najviac. Podľa Gabriela Lengyela z mestského
úradu nie je tento ústretový krok na Sloven-

sku bežnou praxou. „V iných mestách predstavuje daň z terás aj niekoľko eur na meter
štvorcový na deň. Samosprávy takýmto spôsobom získavajú peniaze do mestských kás.
U nás je to symbolický jeden cent na štvorec
na deň, je to veľké gesto voči našim podnikateľom,“ skonštatoval.
Snahou je oživiť centrum
Obdobie, počas ktorého majú podnikatelia možnosť platiť za letné terasy svojich
prevádzok len symbolický poplatok, navyše
v roku 2018 predĺžili o tri mesiace. V minulosti boli prevádzky, ktoré si letnú terasu kvôli
nákladom nemohli finančne dovoliť alebo jej
rozlohu z finančných dôvodov obmedzovali.
Touto podporou podnikania sa radnica snaží
docieliť čulejší život v centre mesta v lete, ale
aj počas obdobia, ktoré je mimo hlavnej letnej sezóny. Zníženie poplatku za terasu platí
v období od 1. apríla do 31. októbra
Regulácia terás v rukách radnice
Všetky spomenuté výhody však nespô-

sobujú, že námestie je v lete príliš zapratané, pretože umiestnenie terás je v zmysle
všeobecne záväzného nariadenia možné
len v nadväznosti na priľahlú prevádzku. Terasa nemôže zasahovať do ostatných funkcií
priestranstva pešej zóny. Za posledné roky si
o umiestnenie terasy požiadalo priemerne 20
prevádzkovateľov zariadení za sezónu.
Obchodníci môžu vystavovať tovar
Mikulášska samospráva sa snaží odľahčiť aj
predajcov, ktorí môžu vystavovať tovar pred
obchodmi rovnako za jeden cent za meter
štvorcový denne. Pôvodnú sadzbu radnica
znížila na symbolickú ešte v roku 2017. „Aj
toto opatrenie je mimoriadne ústretové a nie
je bežné. Veľa miest vystavenie tovarov pred
obchodmi vôbec nepovoľuje alebo za to vyberá vysoké poplatky. Symbolický cent platia
predajcovia za plochu do šesť metrov štvorcových, nad tento rozmer je to už tri eurá,“ vysvetlil Lengyel s tým, že obmedzením veľkosti
plochy zamedzili, aby sa z verejného priestoru stalo trhovisko.
-red-

Konečne osvetlia cestu
nad diaľnicou
Podľa aktuálnych informácií, ktoré má
radnica k dispozícii, by na osvetlení veľkej
kruhovej križovatky nad diaľnicou mala začať
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) robiť
v júni. Dodávateľ osvetlenia je už vysúťažený
a zmluva podpísaná. „V riešení je schvaľovanie dopravných obmedzení počas stavby.
Nové osvetlenie pokryje celý priestor kruhovej križovatky. Na tomto z najdôležitejších
dopravných vstupov do mesta sa tak konečne zvýši bezpečnosť,“ priblížil Gabriel Lengyel
z mestského úradu.
Nové osvetlenie objazdu je výsledkom
opakovaných urgencií vedenia mesta, ich
viacnásobných žiadostí a komunikácie s NDS
a ministerstvom dopravy. V predošlom období bola kruhová križovatka vyasfaltovaná
a doplnená o nové značenie. Investične výstavbu osvetlenia zastrešuje NDS.
-red-
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Zo starých topoľov nové lavičky
Prostredie v okolí cyklochodníka na Nábreží skrášlia nové lavičky vyrobené z pňov starých topoľov. Prednedávnom vyrúbané stromy tak nájdu nové využitie. Mikulášania si už
čoskoro budú môcť oddýchnuť v príjemnom
prostredí neďaleko brehu rieky Váh na piatich
nových originálnych lavičkách. „Nové lavičky
budú pamiatkou na vyrúbané staré topole
s funkčným využitím do budúcnosti. Verím,
že ich obyvatelia, ale aj turisti naplno využijú
a pri prechádzkach či športových aktivitách
im poskytnú príjemné miesto na posedenie a odpočinok,“ ozrejmil Gabriel Lengyel
z mestského úradu. Podľa jeho slov tri lavičky

pozostávajú z jedného kmeňa a lavice na sedenie, dve lavičky sú vyrobené z dvoch pňov,
medzi ktorými je umiestnená lavica na sedenie. Tieto sú rozmerovo väčšie a vhodné pre
viacero osôb súčasne. Kmene prešli pred výrobou lavičiek úpravou, aby odolali vplyvom
poveternostných podmienok. Vyrúbané staré topole nahradilo 60 kusov dubov letných,
na ktorých lístie zostáva aj v zimnom období.
Táto výsadba splní vysoko estetickú funkciu.
Dub dorastie do výšky 20 až 25 metrov, odolá
silným vetrom, je cenný pre svoju ekologickú
funkciu a zvýši biodiverzitu územia.
-red-

Ekologické a revitalizačné: robíme
na projektoch z externých zdrojov
Ekologické a revitalizačné: robíme na
projektoch z externých zdrojov
Napriek rozpočtovému provizóriu, v ktorom sa Liptovský Mikuláš nachádza pre zle
schvaľovaný záverečný účet, dokážu predstavitelia mikulášskej radnice vyčarovať v meste
nové projekty. Ich návodom na napredovanie aj v čase krízy je výborná schopnosť
ťažiť externé zdroje. Rozbehnuté sú viaceré
infraštruktúrne projekty, ktoré zlepšia život
v Liptovskom Mikuláši. Niektoré budú ukončené ešte tento rok, na získavaní financií pre
desiatky ďalších sa na mestskom úrade poctivo pracuje.
„Najneskôr v októbri dokončíme ďalšiu
etapu cyklochodníka spoza vodární do Liptovskej Ondrašovej. V máji očakávame výzvu
z eurofondov na cyklodopravu, v ktorej budú
alokované desiatky miliónov eur, preto pracujeme na majetkovo-právnom vysporiadaní
pozemkov pod ďalšiu etapu cyklochodníka
východným smerom v Okoličnom,“ priblížil
zástupca primátora Rudolf Urbanovič.

Vnútrobloky, cyklochodník aj záhrady
Radniční robia všetko pre realizáciu cyklochodníka po severnom brehu Liptovskej
Mary k hranici Ružomberského okresu a smerom na východ do Liptovského Hrádku. Po
ukončení kontroly verejného obstarávania
sa rozbehne výstavba tretej etapy Mikulášskej cyklotrasy na Štefánikovej, projekt bude
ukončený v tomto roku. Do konca mája bude
osadený ešte drobný mobiliár vrátane cyklostojanov v centre mesta.
Obyvatelia Nábrežia sa v júni dočkajú rozsiahleho zrevitalizovaného územia vo vnútrobloku. Na novú výzvu radnica pripravuje
projekt revitalizácie vnútrobloku aj na Podbrezinách. Do augusta budú v niektorých
mestských školách vybudované dažďové záhrady, ide o ekologický projekt, záhrady budú
opatreniami na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy. Mesto je aktívne aj v ďalších ekologických projektoch, ako je budovanie zelených
lokalít v urbanizovanom prostredí (projekt je

v procese verejného obstarávania), nízkouhlíková stratégia, energetické audity kultúrnych
domov či zvyšovanie miery zhodnocovania
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. „Koncom marca sme podali žiadosti na
zaujímavé projekty, ako sú stavebné úpravy
detských jaslí Mikulášik či nové outdoorové
fitnes ihrisko na Podbrezinách,“ spomenul
viceprimátor.
Udržateľný mestský rozvoj s Ružomberkom
Aktuálne mesto realizuje komplexnú
obnovu vojnového cintorína na Háji Nicovô. V tomto roku bude pripravená aj multimediálna mobilná inštalácia v synagóge
na tému židovských transportov. Aktuálna
bude pre obdobie, kedy to protipandemické opatrenia dovolia. Mesto pod vedením
Blcháč – Urbanovič – Trizna nezabúda ani
športovú mládež a amatérov, cez zamestnancov mestského úradu oslovili športové kluby
s informáciami o grantových programoch ministerstva školstva, Fondu na podporu športu či Nadácie SPP. Obyvatelia sa môžu tešiť aj
na vybudovanie atletického oválu a úradníci
podali aj projekt na výmenu umelého trávnika, ktorý využíva široká verejnosť na Tatrane. „V oblasti školstva budeme v tomto roku
pokračovať v modernizácii učební v piatich
základných školách. V najbližších týždňoch
otvoríme novostavbu Komunitného centra
v Hlbokom, vo finále sú práce na 1. etape stavebných úpravách požiarnej zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej a v Ploštíne,“ vymenovala
Jana Kormaníková z oddelenia projektového
manažmentu mesta a prezradila, že aktívne
pripravujú aj integrované územné stratégie
a pracujú na budovaní územia udržateľného
mestského rozvoja Ružomberok – Liptovský
Mikuláš, cez ktorý je predpoklad ďalšieho čerpania externých zdrojov v novom programovom období 2021 – 2027.
-red-
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Odvážny a skromný: generálmajor v. v. Ján Iľanovský
Mikulášan oživuje vymierajúce remeslo
Liptovský Mikuláš bol kedysi preslávený
najmä kožiarskymi remeslami. Žili tu celé rodiny garbiarov, veď podľa tejto tradície nesie
názov aj jedna z našich ulíc – Garbiarska ulica,
ktorá je súčasťou hlavného cestného ťahu
mestom.
Druhé video z pripravovaného seriálu
z dielne Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši približuje takmer zabudnuté
garbiarske remeslo, ktoré je súčasťou tradičnej ľudovej kultúry Slovákov. Spracovaniu
kože sa ako posledný mohykán venuje rodák z Liptovského Mikuláša Ivan Líška, počas
svojho života však objavil aj lásku k drevu.
„Medzi základné materiály určené na ďalšie spracovanie patrí koža a drevo. Zaoberal
som sa nimi počas celého života a najmä
teraz na dôchodku. Koža bola vždy charakteristická pre ľudí na hornom Liptove, či už išlo

o krpčeky, opasky, oblečenie alebo okrasné
veci, ako napríklad nákrčníky, zápästky alebo tašky,“ vysvetlil Ivan Líška, ľudový garbiar
a rezbár.
Garbiarstvo, čiže spracovanie kože, bolo
v minulosti v Liptovskom Mikuláši azda najrozšírenejším remeslom. V dnešných dňoch,
keď prácu ľudí nahradili stroje, je už takmer
zabudnuté. Nájsť na Liptove alebo rovno na
Slovensku aktívneho garbiara je veľmi náročné. „Matica slovenská sa môže pýšiť mnohými
šikovnými členmi, ktorí sa vo svojom voľnom
čase venujú obdivuhodným činnostiam. Takýmto spôsobom chceme ich dielo postupne
priblížiť verejnosti. Vnímame totiž potrebu
podporiť ľudových remeselníkov, ktorí uchovávajú odkaz týchto tradičných slovenských
remesiel,“ povedal podpredseda Matice slovenskej a riaditeľ Domu Matice slovenskej

v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec.
Ivan Líška sa v období dôchodku priblížil
aj spracovaniu dreva, začal plytkou reliéfnou
tvorbou pri výrobe erbov, no dnes už je paleta jeho výrobkov ďaleko širšia. „Na čo som
zvlášť hrdý je kolekcia biskupov Mikulášov na
erboch slovenských miest a obcí,“ uviedol Líška, ktorý sa okrem rezbárstvu a garbiarstvu
venuje aj výrobe odznakov.
Liptovskomikulášski matičiari predstavujú
v dnešných náročných časoch sériou niekoľkých videí činnosť ľudových remeselníkov
a umelcov z Liptova. Ich cieľom je potešiť ľudí
v dobe, kedy je kultúra kvôli pretrvávajúcej
pandémii koronavírusu, vzácnosťou. Videá
postupne zverejňujú na svojom novovytvorenom Youtube kanáli Matica Liptov.
-red-

Dochádzajte do práce
na bicykli
Detské ihriská sú bezpečné
Ihriská v Liptovskom Mikuláši budú na jar
kvalitne nachystané pre zmysluplné využitie
voľného času detí a mládeže. Do ich úprav
a opráv na celom území mesta sa v apríli pustili zamestnanci Verejnoprospešných služieb.
Práce začali realizovať po hlavnej ročnej kontrole na 36 ihriskách. „Ich kontrolu robili externé spoločnosti s potrebným oprávnením,
pričom skontrolovali približne 200 hracích
prvkov. Hlavná ročná kontrola neodhalila
žiadne závažnejšie poruchy, ktoré by si vyžadovali väčšiu investíciu do existujúcich ihrísk,“
vysvetlil Matej Kráľ z VPS.
Mestský podnik v závislosti od počasia
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v najbližších týždňoch ešte upraví predovšetkým dopadové plochy. Doplnia štrk, kôru,
gumové rohože či piesok. „Na drevené a kovové prvky aplikujeme ochranný náter, odstránime nevhodné a poškodené časti ihrísk.
Prípadné novo vzniknuté poruchy riešime
bezodkladne, aby sme zachovali bezpečnosť
všetkých návštevníkov ihrísk,“ zdôraznil Kráľ.
Pri vstupe na ihriská sú umiestnené poriadky s informáciami o prevádzkovej dobe. Počas pandémie je potrebné pri návšteve ihrísk
riadiť sa platnými opatreniami, ktoré vyplývajú z COVID automatu.
-red-

Mesto Liptovský Mikuláš sa už piaty raz
pripojí ku národnej kampani podporujúcej
rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku Do
práce na bicykli. Mikulášske tímy sa do súťaže
môžu zaregistrovať už v týchto dňoch, v júni
vymenia autá za bicykle a počas celého mesiaca budú bojovať za najlepšie umiestnenie
svojho mesta. Každý, kto v rámci svojho zamestnania vytvorí tím v rozsahu dve až štyri
osoby a zaregistruje ho na oficiálnej stránke
www.dopracenabicykli.eu, pomôže životnému prostrediu aj svojmu zdraviu, zároveň sa
zapája do súťaže o atraktívne ceny.
Do práce na bicykli je národná kampaň,
ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Mikulášania sa do nej zapájajú
pravidelne od roku 2017.
-red-

„…aký odbojár? Ja som už len starý človek a ostáva mi len tešiť sa zo seba, že
som nesklamal.“ Týmito slovami opísal
svoju účasť v najväčšom vojnovom konflikte v dejinách jeden z posledných žijúcich
pamätníkov, mimoriadne skromný čestný
občan mesta Liptovský Mikuláš, generálmajor vo výslužbe Ján Iľanovský, ktorý 21.
apríla 2021 oslávil svoje 99. narodeniny.
Rodák zo Závažnej Poruby pracoval ako
kurič, kým 1. októbra 1942 nenastúpil na základnú vojenskú službu. Odvelili ho do slovenskej armády, aby na východnom fronte
bojoval po boku Nemcov. Na úpätí Kaukazu,
ako mnohí ďalší vojaci, aj on prebehol na stranu sovietov a neskôr sa pripojil k vznikajúcim
československým odbojovým jednotkám.
„Keď sme s kamarátmi videli, ako nacisti podporovaní domácimi zapredancami strieľajú
na Ukrajine bezbranných sedliakov či vešajú
ženy a zabíjajú deti, vedeli sme, kde je naše
miesto,“ uviedol nositeľ viacerých vysokých
štátnych vyznamenaní.
Takmer prišiel o ruku
Na krutosť vojny a dlhé frontové putovanie
plné útrap spomína generálmajor vo výslužbe s veľkou úctou k padlým. On sám bol v bojoch niekoľkokrát zranený. „Na Kryme ma zranila črepina tak, že mi chcel lekár amputovať
ruku. Našťastie sa ma ujala mladá a odvážna
ruská doktorka Galina, ktorá ma aj proti jeho
vôli operovala. Nemohla mi podať ani narkózu, len mi dala so sestričkou vypiť dva poháre
špritusu a priviazali ma ku stoličke. Z kĺbu mi
vybrala úlomky kostí a zastavila postupujúcu
infekciu,“ spomínal na bolestivé zranenie. Po
vojne sa pokúšal krásnu doktorku vyhľadať,
no neúspešne.
V Jefremove absolvoval školenie paradesant. Mladých mužov školil k výsadkárstvu.
„V tú dobu som nemal tušenie aká to bude
nadľudská práca. Naučiť robotníckych a roľníckych chlapcov obsluhovať tak citlivú techniku ako bolo skladanie osobných padákov,“
opísal svoje úlohy. Za celú dobu nedošlo pri
výcviku, okrem malých odrenín, k vážnym

zraneniam. Pritom budúcich výsadkárov
učil skladať hodvábny padák v zložitých
podmienkach. Neskôr bol preradený a školil
vojakov pri podvesných systémoch lietadiel,
ktorými mohli prenášané vozidlá vyložiť bez
pristátia.
Zajatie a trojdňový krvavý výsluch
Vojnový veterán Ján Iľanovský bol v rozhodujúcich momentoch odvážny, dokázal
prenikať cez frontovú líniu, preto pôsobil
ako styčný poddôstojník medzi jednotkami
a veliteľstvami. Pri oslobodzovaní Malohontu
v okolí Tisovca až po Podbrezovú ho zajali nacisti. Po troch dňoch brutálneho a krvavého
výsluchu sa mu podarilo ujsť a opäť sa pripojil
k skupine desiatich povstalcov. Po potlačení
povstania ostal s partizánmi v horách, okrem
spravodajských úloh organizoval získavanie
potravín, odevu a predovšetkým zdravotnej
starostlivosti pre partizánov.

Primátor mu odovzdal zlatú medailu spolu s pamätným listom. „Osobné nasadenie,
vôľa aj odvaha generálmajora vo výslužbe
Jána Iľanovského sa stali prínosom pre budúcnosť nás všetkých. Jeho neúnavná chuť
odovzdávať posolstvo mieru ďalším generáciám nás všetkých motivuje zamýšľať sa nad
dôsledkami vojnových konfliktov. Jeho odkaz nás sprevádza na mnohých križovatkách
života a inšpiruje nás často nasmerovať svoje
konanie tým správnym smerom,“ s úprimnosťou vzdal hold primátor Ján Blcháč. Tiež
navrhol udeliť mu Verejné uznanie za zásluhy, ktorého súčasťou je finančná odmena vo
výške spoluúčasti na opatrovateľskú službu.
Odmenu na financovanie opatrovateľky pre
generálmajora navrhne zastupiteľstvu udeliť
i v každom ďalšom roku, a to doživotne. Návrh musia odobriť poslanci na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
-red-

Keď sa k Liptovskému Mikulášu priblížili
vojská 1. Československého armádneho zboru, odvážny Ján Iľanovský opäť prešiel front
a na veliteľstvo priniesol cenné informácie
o veľkej sile nepriateľa, vrátane vyznačenia
jeho postavení na mapách. „Bohužiaľ, náčelník štábu zboru Bohumír Lomský ma vysmial,
že Liptovský Mikuláš dobijú naši za pochodu.
Pravdu som mal. Pri Mikuláši front naozaj
uviazol na dva mesiace a po ťažkých bojoch
sa ho podarilo oslobodiť až 4. apríla 1945.“
Ľudstvo sa nepoučilo
Generálmajora vo výslužbe Jána Iľanovského sa pri spomienkach na oslobodenie
mesta aj po desaťročiach zmocňujú pocity
obrovského šťastia. „Mrzí ma však, že ľudstvo
si ako celok nezobralo poučenie z hrôz druhej
svetovej vojny. V rôznych častiach sveta vidíme narastanie síl, ktoré chcú narúšať mier.
Jeho trvalé uchovávanie musí byť základnou
povinnosťou každého dobre zmýšľajúceho
človeka.“
Príspevok na opatrovateľskú službu
Pri príležitosti nedávnych narodenín mu
osobne blahoželali aj predstavitelia mesta.
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O rozpočte nehlasovali, mesto je už vyše 100 dní v provizóriu

Maroškova záhrada je pripravená na hostí
Medzi panelákmi sídliska na Nábreží očakáva Mikulášanov oáza pokoja v rozkvitnutej
záhrade pri Rázusovie dome. Ponúka možnosti príjemného posedenia, grilovania, relaxu, ale aj prehliadku literárno-historických
expozícií v interiéri. Ešte pred štyrmi rokmi
záhrada pripomínala džungľu. Vedenie mesta prostredníctvom správcu Rodného domu
súrodencov Rázusovcov zrealizovalo kompletnú obnovu. „Odstránili sme divo rastúce
kríky a stromy, naviezli niekoľko áut zeminy
a potom sme vysadili dva tucty ovocných
stromov a niekoľko druhov kríkov drobného
ovocia ako čučoriedky, ríbezle, egreše a maliny. V záhrade nechýba ani vinič,“ uviedol
správca Rázusovie domu Štefan Packa.
Posedenia či grilovačky v altánku
Za pôvodnou maštaľou v priebehu uplynulého roka vyrástla letná čitáreň s altánkom.
Jeho architektúra umocňuje celkovú atmosféru záhrady a ponúka bohatý priestor pre
organizáciu podujatí. Uprostred altánku je
situovaný zaujímavý stôl, v ktorom je zakomponovaný gril. Návštevníci záhrady si môžu

opekať či grilovať pochúťky z donesených
zásob. „Takéto priateľské posedenia už absolvovali viacerí obyvatelia z okolitých činžiakov,
ktorí nemajú vlastné záhrady. Tiež sa tu uskutočnili veľmi zaujímavé podujatia, slávnostné
prezentácie, besedy či živé hodiny literatúry
a výtvarnej výchovy žiakov z okolitých škôl,“
vymenoval správca.
Súčasťou záhrady takmer ukradnutá socha
V okrasnej časti záhrady je množstvo najrôznejších kvetov a kríkov, je tu osadená aj
socha od akademického sochára Miroslava
Ksandra, venovaná Márii Rázusovej-Martákovej. Pôvodne sa nachádzala na hrobe spisovateľky na cintoríne vo Vrbici. Po pokuse o jej
odcudzenie ju uskladnili v depozite Múzea
Janka Kráľa. „S jej majiteľmi sa nám podarilo
dohodnúť presun do Maroškovej záhrady,
kde ju môže obdivovať mnoho návštevníkov.
V tejto časti záhrady vzbudzuje pozornosť
aj obrovský sud umiestnený na sedliackom
voze. Z odkvapových rúr doň steká vzácna
dažďová voda, ktorou v suchom období polievame kvety i stromy v záhrade,“ vysvetlil

Packa. V ovocnej časti záhrady sú zastúpené
takmer všetky druhy ovocných stromov a kríkov, nechýba ani brusnicový a čučoriedkový
ostrov.
K dispozícii 24 hodín denne
Ambíciou správcu Rázusovie domu je vybudovanie garbiarskej a kováčskej expozície
v bývalej maštali. Otec Martina Rázusa bol
garbiarom a garbiarske továrne stáli neďaleko terajšej Vrbickej ulice. „Správca je k dispozícii návštevníkom celých 24 hodín, čo oceňujú najmä záujemcovia z turistických centier
v Jasnej a v okolí mesta. Rodný dom Rázusovcov tak môžu navštíviť aj vo večerných
hodinách i počas sviatkov,“ zdôraznil riaditeľ
Múzea Janka Kráľa Jaroslav Hric a doplnil, že
Rázusovie dom v uplynulých rokoch opeknel,
no zachoval si aj svoju historickú podobu.
Maroškova záhrada nepochybne prispieva
k dobrým pocitom návštevníkov Rázusovie
domu a je pripravená privítať ľudí hneď po
uvoľnení protipandemických opatrení.
-red-

Liptovský Mikuláš už tri roky po sebe
začal 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 väčšinu.
Mesto pokračuje v rozpočtovom provizóriu, ktoré už trvá vyše 100 dní. Úradníci z radnice predložili základný finančný dokument
poslancom na schválenie už druhýkrát, tí mu
však zelenú nedali. Štrnásti z nich odmietli vôbec hlasovať (všetci poslanci z klubov
Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci
nehlasovali). Ostatní za tento dokument zahlasovali, žiadny poslanec nebol proti. Liptovský Mikuláš mal v tomto roku hospodáriť
so sumou bezmála 34 miliónov eur.
„Pri príprave rozpočtu, na ktorom sme pracovali od augusta minulého roku, sme vychádzali zo zákona o štátnom rozpočte a z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2021, ako
aj zo schváleného Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta a zo skutočných výsledkov predošlých rokov. Programový rozpočet je zostavený na základe očakávaných
príjmov od štátu v roku 2021, predpokladaných vlastných príjmov mesta, očakávaných
finančných externých zdrojov z eurofondov
a Vlády SR a tiež navrhovaných investičných
a preklenovacích úverov, ktoré sa viažu k financovaniu investícií a spolufinancovaniu

projektov z grantov,“ uviedla predkladateľka
rozpočtu Anežka Makovická z mestského
úradu.
Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok
2021 bol pripravený ako vyrovnaný a úsporný zároveň. Radnica ho predkladala na prerokovanie už v decembri 2020. Vtedy bol vyradený z programu rokovania. V novom návrhu
znížili mestskí ekonómovia bežné výdavky
o 540 tisíc eur, bežné príjmy o 309 tisíc eur.
Ekonómovia v tomto základnom finančnom
dokumente očakávajú pokles príjmu z podielových daní oproti minulému roku o 591 tisíc
eur.
Po marcovom zastupiteľstve, na ktorom
bol podaný pozmeňovací návrh, ktorý odporúčala aj finančná a majetkovoprávna
komisia, sa kapitálové výdavky a výdavkové
finančné operácie ponížili o 740 tisíc eur.
Najviac peňazí z kasy (12,3 milióna eur)
malo ísť na vzdelávanie a mládež, čo predstavuje vyše 36 percent výdavkov. Vyše 10
percent smerovalo na odpadové hospodárstvo. Tiež sú vyššie požiadavky na rozpočet
na financovanie osemnástich rozbehnutých
projektov z eurofondov. V rozpočte sa nachádzal aj úver 1,6 milióna eur na nutnú rekultiváciu skládky vo Veternej Porube. Zastupiteľstvo malo odobriť aj opravy a rekonštrukcie
miestnych komunikácií v objeme 2,1 milióna
eur. Keďže poslanci za rozpočet mesta nehlasovali, boli z rokovania stiahnuté aj rozpočty
mestských organizácií Verejnoprospešné

služby a Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš.
Rozpočet na rok 2021 predkladali finančníci z úradu poslancom prvýkrát na prerokovanie v riadnom termíne ešte v decembri 2020.
Problémom je opakovane nelegitímne
schvaľované uznesenie záverečného
účtu
Schváleniu rozpočtu má predchádzať legitímne schválenie záverečného účtu (pozn.
mesto Liptovský Mikuláš ešte stále nemá
legitímne schválený záverečný účet z roku
2019). Poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí však blokujú nelegitímnymi
dodatkami v uznesení podpísanie záverečného účtu. Neschválenie legislatívne čistej
verzie záverečného účtu je najzávažnejšou
okolnosťou, ktorá blokuje odobrenie rozpočtu mesta na rok 2021. Mesto má pritom
vďaka dobrému hospodáreniu v rokoch 2019
a 2020 na účtoch dostatok peňazí na rozvojové projekty, ktoré však nemôže použiť. „Evidujeme prebytok hospodárenia za rok 2019
vo výške takmer 1.120.000 eur a za rok 2020
by mal byť záverečný účet schvaľovaný najneskôr k 30. júnu s prebytkom hospodárenia
vo výške 1.205.000 eur. Tieto zdroje by mesto
mohlo použiť na investičné aktivity a na
splátky úverov,“ vysvetlila Anežka Makovická.
-red-

Autor foto: Seemann Martin, ephoto.sk

Projektová dokumentácia na cyklochodník do Trnovca je hotová
Po životnej sezóne privítali začiatkom apríla predstavitelia
mikulášskej radnice lyžiarku Martinu Dubovskú. Sympatická Liptáčka, ktorá vyrastala aj býva v Liptovskom Mikuláši, sa
v celkovom poradí Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien
prebojovala do TOP 10 najlepších slalomárok. Najlepšie slalomové umiestnenie v tejto sezóne získala na domácom kopci
v Jasnej, kde skončila ôsma. Prajeme veľa ďalších úspechov.
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Mesto už má k dispozícii spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na cyklochodník z Liptovskej Ondrašovej
do Liptovského Trnovca. Trasa je vedená ako
cyklopeší chodník, v úseku cez Trnovec po
hranicu s katastrom Liptovskej Sielnice pôjde

výlučne o cyklochodník. Po získaní dokumentácie nastupuje proces vybavovania územného rozhodnutia, v budúcom roku je v pláne
majetkovo-právne vysporiadanie a následne
sa môže začať riešiť stavebné povolenie. „Ak
všetko dobre pôjde a ak získame financie

z eurofondov, realizácia by mohla nastať v rokoch 2023, 2024,“ vyjadril sa Gabriel Lengyel
z odboru dopravy mestského úradu. Dokumentáciu financovala Oblastná organizácia
cestovného ruchu Region Liptov.
-red-
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Uvoľnenie opatrení prinieslo aj otvorené múzeá
Po niekoľkých mesiacoch opäť otvorilo
návštevníkom svoje brány mestské Múzeum
Janka Kráľa. V súčasnosti záujemcom ponúka
výlučne individuálne prehliadky, absolvovať
ich môžete len v rámci svojej rodinnej bubliny. Na prehliadku nie je potrebné vopred
sa prihlásiť. Na návštevníkov čakajú viaceré
novinky ako zrekonštruovaná multimediálna expozícia II. svetovej vojny alebo výstava
papierových modelov najznámejších európskych architektonických pamiatok. Múzeum
je verejnosti prístupné od 10.00 do 18.00 h
v priebehu celého týždňa.
Podporte Informačné centrum
Uvoľňovanie opatrení od 19. apríla umož-

nilo aj otvorenie prevádzky Informačného
centra. Cestovný ruch je odvetvie, ktoré zasiahla kríza azda najviac. Nechajte si preto
poradiť pri plánovaní dovolenky odborníkmi
z radov infocentier. Nezabúdajme na to, že
títo pracovníci sú srdciari a svoju prácu robia
s láskou. Kúpou suveníru či lokálneho produktu podporíte nielen Informačné centrum,
ale aj lokálnych dodávateľov. Nechajte sa
posprevádzať a získajte overené informácie
zadarmo. Mikulášske Informačné centrum
pre klientov poskytuje službu kopírovania,
skenovania a tlače dokumentov, vybavuje
inzerciu, zmenárenské služby, poistenie na
hory, predaj cestovných a rybárskych lístkov,
máp, kníh a suvenírov.

Plaváreň aj kino zatiaľ zatvorené
Krytá plaváreň aj Kino Nicolaus ostávajú
naďalej zatvorené. Plaváreň zavrela plavcom
svoje dvere ešte v polovici októbra, odvtedy
ju protipandemické opatrenia nedovolili znovu otvoriť. V súčasnosti je z finančného hľadiska nerentabilné otvoriť ju. Kino Nicolaus
odohralo posledné predstavenie 18. decembra. Do prvej fázy uvoľnenia sa kiná nedostali
a v čase uzávierky časopisu nebol termín
znovu otvorenia kín verejne známy. Podľa
osobných odhadov riaditeľa Domu kultúru
Reného Devečku pristúpia k otvoreniu kina
najskôr v polovici mája, môže to byť ale aj neskôr.
-red-

V Liptovskom Mikuláši
sa sčítalo viac ako 88 percent obyvateľov
Do historicky prvého elektronického sčítania obyvateľov sa zapojilo 27 887 Mikulášanov, čo je 88,18 percenta z odhadovaného
celkového počtu. Po samosčítaní bude nasledovať druhá fáza, tzv. asistované sčítanie,
kedy obyvatelia na splnenie zákonnej povinnosti môžu využiť služby statických kontaktných miest a mobilných asistentov v prípade,
pokiaľ ide o imobilných občanov. „Ďakujem
všetkým, ktorí sa postavili k povinnosti sčítať
sa zodpovedne a prihlásili sa k nášmu mestu.
Od počtu prihlásených obyvateľov totiž závisí
výška rozpočtu samosprávy. Čím viac obyvateľov, tým vyššie príspevky od štátu. Mesto
tak môže lepšie napĺňať svoje poslanie a vytvárať lepšie podmienky pre ľudí,“ vysvetlil
primátor Ján Blcháč.
Niektoré otázky prekvapili
V prvej fáze sčítania Slovákov zaskočili
niektoré otázky, na ktoré nevedeli spamäti
odpovedať. „K týmto otázkam patria dátum
posledného sobáša a číslo bytu, v prípade že
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obyvateľ má trvalý pobyt v bytovom dome.
Prosíme tých, ktorí využijú služby asistovaného sčítania, aby sa pripravili na kladené otázky, ktoré by mali v sčítacom formulári vyplniť,“
uviedla Miroslava Almanová z mikulášskej
radnice.
Nasleduje asistované sčítanie
Termín asistovaného sčítania ešte nie je
definitívne potvrdený, avšak vzhľadom na
zlepšujúcu sa pandemickú situáciu je predpoklad, že sa spustí v máji. Počas šiestich
týždňov budú nesčítaným obyvateľom k dispozícii štyri statické kontaktné miesta s asistentom a 21 mobilných asistentov sčítania.
Občania získajú informácie k asistovanému
sčítaniu na informáciách mestského úradu,
tel. č. 044/5565111 alebo u kontaktnej osoby
na tel. 044/5565174 a tiež na webovej stránke
mesta.
Mesto bude zriaďovať 4 statické kontaktné miesta.

Občianska
poriadková služba
pomohla školám aj
pošte
Viaceré celoštátne inštitúcie a školy doručili na mestský úrad ďakovné listy za činnosť, pomoc a koordináciu spoločných aktivít miestnej občianskej poriadkovej službe
(MOPS), ktorá pôsobí v Liptovskom Mikuláši.
Príslušníci poriadkovej služby sú napríklad
súčinní pri zabezpečovaní poriadku pred
poštou v čase vyplácania sociálnych dávok.
Školy príslušníkom poďakovali za ochotu pri
distribúcii pracovných materiálov žiakom počas pandémie.
Ďakovné listy si z rúk náčelníka Mestskej
polície Liptovský Mikuláš Mariána Jančušku
prebral koordinátor hliadky MOPS Jaroslav
Puška.
Projekt poriadkovej služby, ktorú zastrešuje radnica, je v meste realizovaný od januára
2018.

Viacerí mestskí poslanci mohli spáchať trestný čin.
Niektorí poslanci mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši mohli spáchať trestný
čin marenia úlohy verejným činiteľom vo veci
opätovného uzatvorenia skládky vo Veternej
Porube. Vyplýva to z oznámenia mikulášskych právnikov Generálnej prokuratúre SR.
Rozpor so zákonom
S problémom zle uzatvorenej a pretekajúcej skládky vedenie mesta aj odbor životného prostredia na mestskom úrade bojujú už
niekoľko rokov. Podľa Slovenskej inšpekcie
životného prostredia (SIŽP) bolo uzatvorenie
a rekultivácia skládky tuhého komunálneho
odpadu v roku 2014 (za primátora Alexandra
Slafkovského) vykonané v rozpore s projektom stavby aj v rozpore s požiadavkami právnych predpisov. Skládka navyše v období zrážok pravidelne presakuje a ohrozuje životné
prostredie. Inšpekcia preto ešte v roku 2019
nariadila jej opätovné uzatvorenie.
Za peniaze zo sankcií by mohlo byť nové
prekrytie
Podľa rozhodnutia inšpekcie musí mesto
uzatvoriť pretekajúcu skládku do konca roka
2021. „Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov alebo nevykoná jej rekultiváciu

v stanovenej lehote, Inšpekcia životného
prostredia je oprávnená uložiť mu pokutu vo
výške do 1 000 000 eur,“ uviedla vedúca oddelenia kontroly SIŽP Brigita Pokorná. Náklady
na opätovné prekrytie skládky sú približne vo
výške 1 650 000 eur, preto si mesto musí na
tento účel vziať úver. Možná pokuta pritom
dosahuje takmer dve tretiny z nákladov na
opätovné zakrytie skládky.
Blokovali úver, termín sa nestihne
Poslanci z klubu Nový Mikuláš, ktorí spolu
s poslancami z klubu Skutočne nezávislí majú
v zastupiteľstve väčšinu, blokujú prijatie úveru na rekultiváciu skládky. Päťkrát odmietli
o jeho prijatí rokovať. Nakoniec o úvere rokovali, no k jeho schváleniu nepristúpili. Keďže
skupina poslancov dlhodobo odmietala rokovať o úvere na rekultiváciu a napokon ho
dodnes neschválili, mesto stratilo veľa času
a dnes je zrejmé, že termín realizácie uzatvorenia skládky sa nestihne.
Zmarili splnenie dôležitých úloh
„Žiadny iný orgán mesta nemôže rozhodovať o prijatí úveru, preto návrh na vyradenie
bodu týkajúceho sa úpravy rozpočtu a prijatia úveru z programu rokovania, rovnako

aj schválenia vyradenia z programu, malo
zásadný právny význam a vážne dôsledky.
Nečinnosť poslancov je marením riadneho
výkonu primárnych úloh mesta na úseku
ochrany životného prostredia a zákonných
povinností rešpektovať právoplatné rozhodnutie iného orgánu verejnej moci, v tomto
prípade Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Ako verejní činitelia z nedbanlivosti
podstatným spôsobom sťažili splnenie dôležitých úloh – povinnosť rešpektovať právoplatné rozhodnutie inšpekcie, vykonať
ňou nariadené opatrenia v oblasti životného
prostredia a predchádzať vzniku škody na
majetku mesta spočívajúcej v udelení pokuty,“ skonštatovali mestskí právnici v trestnom
oznámení.
Povinnosť sa prenesie do budúcna
Neuzatvorenie skládky v tomto roku podľa nariadení Slovenskej inšpekcie životného
prostredia znamená pre mesto len prenášanie povinnosti do budúcnosti, keďže skládku je nutné uzatvoriť. Ak sa totiž neuzatvorí
v stanovenom termíne, SIŽP skonštatuje delikt, vydá rozhodnutie o pokute a opätovne
určí novú lehotu na uzavretie skládky.
-red-

Obyvatelia Ploštína budú mať na cintoríne vďaka aktivitám mikulášskej radnice dôstojnejšie podmienky. Mesto prostredníctvom svojej organizácie Verejnoprospešné služby dokončuje na tamojšom cintoríne centrálne schodisko, ktoré bolo problematické pre starších obyvateľov.
Pracovníci zmiernili jeho stúpanie, revitalizáciou prešla aj vstupná plocha pri prevádzkovom objekte.
-red-
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Premeňte svoj ODPAD na POKLAD
Na Háji pokračujú zemné práce, náhrobné kamene obnovujú ručne
Na Háji Nicovô pokračujú práce na obnove vojnového cintorína. Zhotoviteľ odstránil
travertínové obruby z hrobov a rekultivuje
zemnú vrstvu. Keďže ide o zemné práce,
stavbári čakajú na dlhšiu periódu suchého
a teplejšieho počasia, aby sa mohli naplno
rozbehnúť, vysvetlil Matej Petran z odboru
výstavby mestského úradu. Informoval, že
súbežne sa u kamenára revitalizujú náhrobné kamene. „Čistia ich a zvýrazňujú nápisy na

nich. Ide o ručnú robotu, ktorá sa nedá uskutočniť strojovo.“ Mesto v apríli pri troch prístupových bodoch na Háj inštalovalo tabule,
ktoré návštevníkom podajú základné informácie o stavbe a sprostredkujú vizualizáciu
územia po rekonštrukcii.
Areál je uzatvorený
Z dôvodu bezpečnosti na stavenisku bude
do 31. mája vojnový cintorín aj s pamätníkom

na Háji pre verejnosť nedostupný. Uzatvorené sú obidve parkoviská, pomedzi ktoré zhotoviteľ naváža prostredníctvom mechanizmov zeminu na rekultiváciu plôch pietneho
miesta. Pre vlastnú bezpečnosť na stavenisko
nevstupujte. Okolie areálu – napríklad náučné chodníky či bežecká trasa Michala Martikána a Petry Vlhovej sú verejnosti prístupné.
-red-

Hlavný kontrolór mesta
čelil už druhému odvolávaniu

Celý mesiac bude námestie zdobiť MÁJ
Námestie osloboditeľov bude opäť po
roku zdobiť viac ako pätnásť metrov vysoký
máj. Mimoriadne stará tradícia stavania mája
sa na Liptove dodržiava dodnes. V niektorých
obciach sa máje stavajú „na Ducha“, inde
v posledný aprílový večer.
„Svätodušné sviatky sú síce významnou
udalosťou v živote kresťanov, ale ľudia si ich
už nepripomínajú tak, ako v minulosti. Aj preto sa v modernej dobe udomácnilo stavanie
mája 30. apríla,“ vysvetlila známa liptovská
etnologička Iveta Zuskinová. V centre mesta
bude symbol jari s farebným vrcholcom robiť
okoloidúcim radosť od začiatku až do konca
mája.

10

Obľúbená ľudová tradícia
Mladý, najčastejšie smrekový alebo brezový stromček odkazuje na obnovujúcu sa
jarnú prírodu. V dávnej minulosti ho ľudia
osadili pred svoje domy ako ochranu pred
zlými duchmi, neskôr ich mládenci stavali
pred domy, v ktorých bývali dievčatá súce na
vydaj. Dnes je táto tradícia skôr symbolická,
no veľmi obľúbená. „Ľudia tento zvyk vítajú.
Veľmi radi si vyjdú do mesta, pozrú si osade-

nie mája, sprievodný program, porozprávajú
sa,“ vysvetlila Zuskinová.
Zdravie všetkým ženám
Stavanie májov bol typický vidiecky zvyk,
v Liptovskom Mikuláši sa ním pýšili najmä lokality s vidieckymi domčekmi, ako napríklad
Vrbica. Strom musel vždy pekne vyzerať, zdobil sa rôznymi mašľami a stužkami, lacnejšou
možnosťou bol farebný papier. Máj predstavoval zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá.
Borievka pre protivnú dievku
Mládenci v minulosti stavali máje potajomky cez noc, dievčence ich zo zvedavosti
sledovali z okien. „Keď bola v dedine protivná
dievka, často si našla vo dvore len pohodenú borievku,“ doplnila s úsmevom liptovská
etnologička s tým, že na druhý deň dostali
mládenci za svoje postavené máje jedlo aj
peniaze, za ktoré večer urobili hostinu. Aj na
základe týchto zvykov hovoríme o máji ako
o mesiaci lásky.
-red-

Hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš
Martin Alušic nevykonáva funkciu ešte ani
rok a už druhýkrát čelil odvolávaniu v zastupiteľstve. Kým v decembri 2020 ho od odvolania delili tri poslanecké hlasy, tentokrát už
len dva. Za jeho odvolanie zahlasovalo desať
mestských poslancov a dvanásti mu zabezpečili, že na pozícii zotrváva (hlasovalo 22
poslancov).
Kontrolór podľa mestských právnikov viackrát porušil zákon o obecnom
zriadení, radnica eviduje z jeho strany aj
hrubé porušenia vnútorných predpisov.
Na pozíciu nastúpil 4. júna 2020. Zastupiteľstvom má schválený 80-percentný pracovný
úväzok a najvyššiu možnú každomesačnú odmenu vo výške 30-percent mesačného platu.
-red-

Darcovia krvi majú nárok
na kredit v MAD
Pre viacnásobných darcov krvi pripravilo mesto Liptovský Mikuláš možnosť využiť
spoje mestskej autobusovej dopravy s bonusom. Držitelia zlatej a diamantovej Janského
plakety či Kňazovického plakety za darovanie
krvi dostanú na dopravnú kartu kredit 54 eur.
V Liptovskom Mikuláši sú to stovky ľudí, ktorí si túto výhodu môžu uplatniť vďaka svojej
veľkodušnosti. Predstavitelia mesta touto
formou vzdávajú vďaku Mikulášanom, ktorí
pravidelne a nezištne prichádzajú darovať
krv. Ako uviedol primátor Blcháč, prispievajú
k záchrane či zlepšeniu životov ľudí, ktorí sú
síce pre nich cudzí, no pre nás to môžu byť
naši blízki.
-red-

S príchodom jarného a letného obdobia sa
spája zvýšené množstvo skonzumovaného
ovocia a zeleniny, ale aj starostlivosť o zeleň,
kvety a záhradku. Vzniká pri tom veľa kuchynského a zeleného odpadu, ktorý neraz končí
v nádobách na zmesový odpad a zbytočne
putuje na skládky alebo do spaľovní. Z biologicky rozložiteľných odpadov sa dá pritom
jednoducho vyrobiť kvalitný užitočný kompost.
Poplatok máme vo svojich rukách
Okrem toho, že kompostovaním šetríme
životné prostredie, ovplyvňujeme aj výšku
miestneho poplatku za komunálny odpad.
Biologický odpad tvorí v súčasnosti najväčšiu
časť odpadov, ktoré končia na skládke, podľa
viacerých informácií je to 40 až 45 percent.
Triedením bioodpadov preto môžeme znížiť
množstvo zmesového odpadu takmer o polovicu. A keďže za každú tonu uloženú na
skládke platíme vysoké poplatky, ušetríme
aj finančné prostriedky, ktoré sa dajú využiť
efektívnejšie. Ak by Mikulášania poctivo vytriedili všetok kuchynský odpad, ktorý vyprodukujú, ušetrili by sme ročne stotisíc eur.
Bohatá úroda z vlastného kompostu
Kompostovanie je jedným z najstarších
spôsobov recyklovania, ktorým vraciame
živiny späť do pôdy. Na rozdiel od minerálnych hnojív sa do pôdy dostáva aj humus,
ktorý veľmi dobre pôsobí na vlastnosti pôdy.
Vlastný kompost je prirodzeným hnojivom,
pomáha záhradám ale aj rastlinám v domoch
a bytoch. Má schopnosť udržiavať vlhkosť,
prevzdušňuje a regeneruje pôdu, eliminuje
choroby rastlín.
Výhody kompostovania
► Získame kvalitné hnojivo pre svoju záhradku
► Ušetríme peniaze za chemické hnojivá
z obchodu
► Ušetríme peniaze za odvoz a likvidáciu
odpadu
► Šetríme životné prostredie
Čo môžeme kompostovať?
Vhodné sú v podstate všetky biologické
odpady z domácnosti a záhrady. Ideálna je
rozmanitá zmes rôznych materiálov, ktoré je
potrebné dobre premiešať. Použiť môžeme
väčšinu kuchynského a záhradného odpadu ako sú zvyšky ovocia a zeleniny, rastlinné
zvyšky, rozdrvené vajíčkové škrupiny, kávové
a čajové usadeniny, konáriky zo živého plotu,
zeminu z kvetináčov, nadzemné časti buriny

alebo nepotlačený papier. Čím menší materiál do kompostéra dáme, tým rýchlejšie sa
rozloží. Môžeme ho preto predtým upraviť –
posekať, podrviť, nalámať. Do kompostu nepatrí živočíšny odpad, ktorý rozkladom môže
vytvárať nebezpečné patogény, ani zvyšky
varenej stravy.
Aj v dome, aj v byte
Najjednoduchšiu situáciu majú obyvatelia
rodinných domov, ktorí si kompostér môžu
založiť na svojej záhrade. Najľahšie je kompostovanie na kope, kde materiál upravíme
a uložíme do požadovaného tvaru. Estetickejšou voľbou sú kompostéry z rôznych materiálov, ktoré sa dajú kúpiť alebo svojpomocne
vyrobiť. Urýchľujú proces kompostovania až
o polovicu, umožňujú reguláciu teploty, vlhkosti, prístupu vzduchu a tepla, šetria priestor
na záhrade a odstraňujú nepríjemný zápach.
Čoraz viac populárne je aj kompostovanie
v byte, napríklad vo vermikompostéri s kalifornskými dážďovkami, ktoré bioodpad premieňajú na hnojivo. Jeho najväčšou výhodou
je nenáročnosť na priestor. Kompostovanie je
pre životné prostredie najlepším spôsobom,
ako spracovať kuchynský a záhradný odpad.

láši od začiatku roka. Mikulášania ho dočasne
môžu odviezť na zberné dvory na Okoličianskej a Podtatranského ulici, ale aj ku triediacej
hale na Podbrezinách. Od 1. júla zabezpečí
samospráva zber priamo spred domácností.
Aby boli ľudia na triedenie tohto druhu odpadu čo najlepšie pripravení spustila radnica
1. apríla 2021 kampaň Myslíme EKO, triedime
BIO. V rámci nej postupne zverejňuje na oficiálnom Facebooku a Youtube kanáli mesta
Liptovský Mikuláš videospoty a inštruktážne videá, ktorými predstaví rôzne možnosti
nakladania s kuchynským odpadom. Videá
si verejnosť môže pozrieť aj vo vysielaní TV
Liptov.
-red-

Zber kuchynského odpadu
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
z domácností zbierame v Liptovskom Miku-
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OZNAMY

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Mikulášske prvé máje
Prvomájový pochod v Liptovskom
Sv. Mikuláši v roku 1918.

Plagát pozývajúci na prvomájový pochod
a zhromaždenie v roku 1918
28. 7. 1914. Pred jej koncom už aj Slováci
cítili, že v Európe nastane zmena a chystali
sa na vznik nového československého štátu. Slovenské politické elity, na čele so Slovenskou národnou stranou, zostávali dlho
pasívne. S tým však neboli spokojní všetci.

„Robotníctvo bolo podľa vtedajších svetových zvyklostí naozaj otrokom zamestnania.
Pracovalo sa od šiestej ráno do siedmej večer.
Neskôr si robotníci štrajkom vynútili zníženie pracovného času postupne až na osem
hodín. Robotníci boli zväčša aj roľníci, mali
domček, trocha poľa, záhrady. Tieto obrábali na svite a na mrku. Ženy boli zamestnané
v domácnosti, okolo detí, varením a únavnou cestou do fabriky s obedom. Veľká časť
robotníctva sa regrutovala z okolitých dedín
aj na hodiny vzdialených.“ Takto popísal mikulášsky dramatik a spisovateľ Ivan Stodola
v knihe spomienok Bolo ako bolo neradostnú životnú situáciu robotníkov ešte koncom
19. storočia.

Práve pre nás dnes už nepredstaviteľné
pracovné podmienky a tiež celková spoločenská a politická situácia v jednotlivých
krajinách vyústila do udalostí, ktoré sa odohrali 1. mája 1886 v Chicagu. Vtedy robotníci
počas generálneho štrajku žiadali osemhodinový pracovný čas a iné sociálne výhody.
Po brutálnom policajnom zásahu, ktorý si
vyžiadal mnohé obete, nasledovali vykonštruované súdne procesy a vynesené rozsudky smrti vyvolali pohoršenie na celom svete.
Na pamiatku týchto udalostí sa 1. mája začali
konať robotnícke demonštrácie postupne vo
všetkých krajinách. V Liptovskom Svätom Mikuláši sa tak stalo 1. mája 1890, keď robotníci
v garbiarskych továrňach aj napriek zákazu
Prvomájové zhromaždenie v roku 1918
na nádvorí budovy Čierneho orla.

štátu s Čechmi. Prítomné zhromaždenie všetky body rezolúcie prijalo.
Prvomájové zhromaždenia a manifestácie
sa konali v našom meste aj v období medzivojnového Československa (1918 – 1938),
v období vojnového Slovenského štátu
(1939 – 1945) s veľkými zákazmi a perzekúciami voči účastníkom, aj po roku 1945 s iným
zameraním – ako oslavy sviatku práce, mieru
a pokoja.
Posledné vety rezolúcie zneli v duchu:
Žiadame rovnosť vo všetkom, nielen na bojištiach, kde ide o život, ale i za bojišťami. Nech
žije všeobecné volebné právo! Nech žije svetový mier! Nech žije rovnosť a sloboda národov!
Drobná obnova, pekný výsledok
Fasáda na objekte národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol, na ktorej je založená pamätná tabuľa pripomínajúca prvomájový manifest z roku 1918, sa dočká potrebnej opravy.
Po konzultácii s pamiatkovým úradom sa radnica dohodla na obnove omietky a výmene
časti odkvapového žľabu.
-mjk-

v ten deň nenastúpili do práce a žiadali skrátiť pracovnú dobu, zaviesť a dodržiavať pracovný pokoj v nedeľu a vo sviatky.
Spomienku na tieto udalosti sme našli
v denníku Jozefa Kováča – richtára Vrbického
Huštáku a spolumajiteľa garbiarskej továrne
Kováč a Stodola.
1. máj. Chmúrno. Visí na dážď.
Už včera večer chodili po ulici v malých
grupách tovariši a radili sa. Dnes tovariši nerobia, iba u nás a u Lackov – a u nás len tak,
keď sme ich sami zo spálne durili a po daktorých poslali. U Lackov že toľko robí ako u nás.
U Jána Pálku že nik nerobí. Učni ráno od nás
zutekali – práve tí starí, ktorí u nás už rok robia a asi 10 mladších tovarišov dolu pri vápenej robote. Od Lackov ráno zutekali všetci.
Na obed nám zutekali dvaja mladí. Ľud sa
rozháňal žandármi, nočná patrola chodila po
uliciach a zatvárala krčmy, až o desiatej večer
bolo ticho.
2. máj. Robotníci, ktorí včera večer sľúbili,
že dnes do roboty prídu, neprišli, iba k nám
dva starší tovariši. Práve je olovrant – všetko
je ticho – avšak najnovšie je, že Holécyho
a Kostolného tovariša tiež dnes od fruštika
vystali a žiadajú tiež len od šiestej do šiestej
robiť!
(Podľa rukopisu Ruda Brtáňa Kováč svojho
nešťastia, s.226 – 227.)
Rezolúciu prijali pred Čiernym orlom
Svet vstúpil do prvej svetovej vojny

12

Skupina okolo Vavra Šrobára vyzývala už od
roku 1917 k aktivizácii slovenskej politiky. Pridala sa k nemu aj viedenská skupina okolo
Milana Hodžu a Emila Stodolu z Budapešti.
Povzbudzovaní boli predstaviteľmi česko-slovenského odboja a českými politikmi, ktorí
naliehali, aby sa Slováci konečne vyjadrili ku
svojej možnej spoločnej budúcnosti s Čechmi. Prvým verejným vystúpením, v ktorom
sa Slováci ideovo pripojili k vzniku Československa, bola prvomájová manifestácia
v roku 1918 na nádvorí budovy Čierny orol
v Liptovskom Svätom Mikuláši. Oslavy začali
hodinovým pochodom mestom, ktorého sa
zúčastnili robotníci z miestnych fabrík a roľníci z okolitých dedín. Na nádvorí hostinca Čierny orol sa stretlo až 2 000 ľudí. Najdôležitejším
bodom celého prvomájového programu bolo
prečítanie rezolúcie, ktorú zoštylizoval Vavro
Šrobár spolu s K. Hušekom a J. Burianom dňa
29. apríla 1918. Rezolúcia požadovala slobodu slova, tlače, uzákonenie osemhodinového pracovného času, ukončenie vojny, tajné
voľby, hlavným bodom však bola požiadavka
na sebaurčenie všetkých národov monarchie,
„teda aj uhorskej vetvy československého
kmeňa“. Touto formuláciou sa tak Slováci
prvýkrát prihlásili k vytvoreniu spoločného

Deň múzeí okorení virtuálna prehliadka
Mestské Múzeum Janka Kráľa (MJK) si pri
príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného
dňa múzeí a galérií pripravilo pre verejnosť
virtuálnu prehliadku hlavnej expozície.
Po mimoriadnom úspechu pilotného projektu virtuálnej prehliadky zrekonštruovanej
časti expozície, ktorá je venovaná druhej svetovej vojne a oslobodeniu, tak záujemcovia aj
na diaľku objavia ďalšiu časť z bohatej mestskej histórie.

Mestské múzeum sa každoročne v tomto období pripája k celoeurópskej iniciatíve
Noc múzeí a galérií, kde netradičnou formou
prezentujú svoju činnosť. Podľa Kataríny Verešovej z MJK chcú ostať verní tradícii a cez
internet odkrývajú verejnosti skryté komnaty
a umožňujú nahliadnuť do múzejnej kuchyne. „Pre obdivovateľov histórie sme pripravili
práve na 18. mája originálny darček – virtuálnu prehliadku celej hlavnej expozície s využitím moderných komunikačných technológií.

V múzeu postupne revitalizujeme v duchu
súčasnej modernej prezentácie expozície po
obsahovej a formálnej stránke. Dopĺňame
nosné témy o nové historické fakty na základe
vedeckého bádania a o nové artefakty, ktoré
súvisia s regiónom,“ uviedla Katarína Verešová. Prehliadku doplnia o 150. výročie narodenia mikulášskeho rodáka a vynálezcu Eduarda
Penkalu a otvorenie Košicko-Bohumínskej železnice.
-red-
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Tradičný koncert na Deň matiek snáď budúci rok

2011 - 2020

Druhá májová nedeľa už spravidla patrí naším mamám. Deň matiek, žiaľ, ani tento rok kvôli covid opatreniam nemôžeme
s vami osláviť tradičným koncertom, ako po iné roky,. Preto niektorým z vás dávame priestor pre želania aspoň v našom
mesačníku. Na mestskú facebookovú stránku ste nám zaslali fotografie s prianiami či spomienkami na niektoré vaše maminy,
vyberáme z nich. Veríme, že v roku 2022 oslávime Deň matiek spoločne, kvalitným tradičným podujatím.

Matičné divadlo
v Liptovskom Mikuláši
9 rokov, 69 hercov, 125 titulov, 405 predstavení

Verča Zloduška

Už viac ako rok trvá toto obdobie smutné. Nezúfajme, že nie sme spolu.
Tieto opatrenia boli nutné, prekonáme túto nekonečnú smolu. Stretneme
sa onedlho všetci, budeme sa tešiť aj zo všedných vecí. Nech táto doba
nám oči otvorí. Že nič nie je samozrejmé a všetko si treba vážiť. RODINU,
lásku, priateľstvo, no hlavne zdravie si strážiť. Moja drahá mamička a
sestrička. Krásny DEŇ MATIEK

SPRIEVODCA

Matičné divadlo v Liptovskom Mikuláši
2020, lebo aj v tomto roku stihli uviesť zopár
v rokoch 2011 až 2020 mapuje nová knižná
zaujímavých titulov," priblížil riaditeľ Domu
publikácia od Petra Vrlíka a Jána Richtera. KniMatice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Maha na 115 stranách chronologicky približuje
rek Nemec.
všetky uvedené
tituly, venuje sa
štatistikám,
Vôbec prvým
programom, ktorý pripravili
po niektorých
cintorínoch
dolného
Liptova,
medailónom o ochotníkoch a doplnená je
mikulášski matičiari, bolo v roku 2004 pásmo
poe bratislavských
cintorínoch
a po
ružomberskom
s názvom
Pocta
Liptovu. Prvých sedem rokov
aj o fotografi
z predstavení. "Pôvodne
mala
publikáciaHlavnom
vyjsť pri príležitosti
15.
výročia
(2004-2011)
Matičnej
divadelnej ochotníckej
mestskom cintoríne,
od chvíle, kedy uviedli svoje prvé scénické
scény v Liptovskom Mikuláši zachytáva brosymbolický
cintorín
Východná
pásmo. Toto
výročie uplynulo
v roku 2019.
žúra práve z roku 2011. Nová knižná publikáNakoniec sa autori rozhodli zmapovať aj rok
cia je jej zaujímavým pokračovaním a mapu-

Priestory synagógy
spestrujú výtvarné diela

Erik Gemzický
Mamine a Jakubkovej starkej želáme krásny Ďen matiek
a posielame veľa božtekov. A pár krásnych klavírnych tónov.

Aiika Balalaika

Naša posledná spoločná. Je 10 rokov, čo si ju Boh zobral k sebe...
Mamulienka, chýbaš nesmierne. Milovala Rúfusove básničky...jej
obľúbený básnik a umelec.

Mikulášanka Anna Šmelková vydala novú publikáciu

Jozef Filip
Mamka moja, ďakujem, že si a že Ťa mám. Všetko len to najkrajšie
Ti prajem ku Dňu matiek.
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Simon Ferko
Moja mamča je naša najlepšia kamarátka, preto ju máme veľmi
radi. Želáme jej ku Dňu matiek, aby nám ostala taká, aká je.

je nasledujúcich deväť rokov, teda roky 2011
až 2020. "Za toto obdobie sa v ochotníckom
súbore vystriedalo 69 hercov. Odohratých
bolo 125 titulov, čo predstavuje 405 predstavení. Divadelníci sa predstavili v 64 mestách
a obciach na celom Slovensku," dodal Nemec.
Divadelná činnosť súboru sa dá podľa neho
rozdeliť do troch skupín – kategória divadelných inscenácií a dramatických hier, krátke
dramatické pásma či estrádne pásma a poetické večery.
-dms-

Anna
Šmelková,
Dielo nesie
dlhý názov
SprievodcaDušan
po niektorých cintorínoch dolného Liptova, po bratislavských cintorínoch, po ružomberskom
Hlavnom cintoríne a po symbolickom cintoríne Východná. „Po dlhoročnom prieskume
predstavujeme v spolupráci s Dušanom Pagáčom 142 osobností pochovaných na cintorínoch dolného Liptova a 186 osobností
z Liptova, ktoré sú pochované na desiatich
cintorínoch v našom hlavnom meste,“ povedala autorka Anna Šmelková o svojej v poradí

Pagáč
šiestej publikácii. Ide podľa nej o ľudí z poli-

tického, hospodárskeho, kultúrneho a športového života, ale aj rôznych funkcionárov. Pri
každej osobnosti nájdeme životopis, podobizeň a fotografiu hrobu, kde je pochovaná
s krátkou charakteristikou miesta a erbom
danej obce či mesta. Knihu vydala Liptovská
knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého
v Liptovskom Mikuláši.
-red-

Monumentálna židovská synagóga s bohato zdobeným secesným interiérom hostí
výstavu diel z výtvarnej súťaže Jarný salón.
Prístupná je do 16. mája na požiadanie a pre
vopred ohlásené návštevy. Postupová súťaž
prilákala v tomto roku 34 autorov so 108
prácami, deviati mikulášski výtvarníci získali
tri ceny a osem čestných uznaní. V kategórii kresba a grafika získal cenu Štefan Packa
a Mária Petríková. V kategórii insitná tvorba porota udelila cenu Andrei Jármayovej,
čestné uznania v kategórii maľba obdržali
Barbora Lormanová, Mária Petríková, Irina
Slaninková a Patrícia Slosiar. V kategórii kresba a grafika Gabriela Grešová a Eva Hrbková. V kategórii priestorová tvorba Gabriela
Grešová a v kategórii digitálna tvorba Karol
Šmihula. „Umenie je forma spoločenského
vedomia, to znamená, že amatérske výtvarné
umenie má vplyv na spoločenské vedomie.
A to je jeho najdôležitejšia funkcia. Porota sa
presvedčila, že táto súťaž môže významne
obohatiť amatérsku umeleckú tvorbu, zviditeľniť jej dôležitosť v regióne Liptova,“ vyjadril
sa predseda poroty Jaroslav Uhel. Diela ocenené na liptovskomikulášskom Jarnom salóne postupujú na krajskú súťažnú prehliadku
Výtvarné spektrum v Turzovke a najúspešnejšie diela z nej na celoslovenské Výtvarné
spektrum v Trenčíne.
-red-
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ROTARY KLUB
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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MESTO
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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Bodovať je možné aj počas pandémie
Prvých šesť najlepších pretekárov z každej
kategórie postúpilo po absolvovaní 1. a 2.
kola do superfinále.
V kategórii kumite 5 roční chlapci OPEN
obsadil Matej Turčaník 1., 2. kolo a s gradujúcim výkonom aj superfinále, a stal sa víťazom
Slovenského pohára.
Timea Kožuškaničová štartovala na súťaži
SP pre deti a žiakov v kategórii kata aj kumite.
V superfinále skončila na výbornom 3. mieste
v Kumite staršie žiačky 10-11 rokov nad 35kg
začiatočníčky. Po ostaršení štartovala aj na

NSMJBOPWB!LOMTL 

súťaži SP dorastencov a juniorov, kde v superfinále skončila na peknom 5. mieste.
Ďalšie 5. miesto v superfinále vybojoval Richard Turčaník v kategórii Kumite mladší kadeti 12-13 rokov nad 50 kg, ktorý sa v prvom
aj druhom kole umiestnil na 2. mieste.
Súčasná situácia spôsobila, že prezenčné
súťaže v karate tak, ako sme ich poznali, sa
nekonali už takmer rok. Hoci sa videosúťaž
uskutočnila ešte v koncoch starého roka,
medaile a poháre boli víťazom doručené až
v uplynulé dni.
-red-

KOMUNITNÁ
NADÁCIA LIPTOV

7JBDPMFTPQBSLV OÈVǏOâDIDIPEOÓLPDIBCFäFDLâDIUSBTÈDI
XXXNJLVMBTTLOBWTUFWOJLBUSBLUJWJUZMFTPQBSLIBKOJDPWP
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Korona nás núti žiť s obmedzenými hranicami, kto však chce, cestičku si nájde. Dôkazom, že sa oplatí nevyhovárať sa, ale usilovne
trénovať hoci aj v detskej izbe, v obývačke
alebo na záhrade, sú skvelé výsledky, ktoré
dosiahli mikulášski karatisti počas pandémie v závere uplynulého roka. Zúčastnili sa
totiž v šiestich súťažných kolách videosúťaží
Slovenského pohára pre kategórie detí a žiakov (viac než 470 súťažiacich) a Slovenského
pohára dorastencov, juniorov a U21 (viac než
350 súťažiacich).

,POUBLU

V RÁMCI KRAJSKEJ AKTIVITY „VYČISTÍME SPOLU KRAJ“

OOCR
REGION LIPTOV

INZERCIA

Úspešnosť potláčania hlodavcov, ktoré
znepríjemňujú život a môžu byť prenášačmi rôznych chorôb, závisí od celoplošného
a pravidelného zásahu. Celoplošný výkon
deratizácie na čo najväčšom území má zabezpečiť efektívnu likvidáciu škodcov a zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených
objektov a plôch do objektov, ktoré takýmto
spôsobom ošetrené nie sú. Radnica preto
so železnou pravidelnosťou vyzýva obyvateľov, právnické osoby či podnikateľov na
území Liptovského Mikuláša, aby vykonali
deratizáciu vo svojich priestoroch. „Tú je potrebné zrealizovať v budovách, priestoroch
či teplovodných potrubiach v ich vlastníctve
najneskôr do konca mája. Upozorňujeme,
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že správcovia bytového fondu sú povinní
popri deratizácii bytoviek zabezpečiť proti
hlodavcom aj kanalizačné prípojky. Chovatelia zvierat musia deratizovať dvakrát ročne,“
upozornila Mária Lošonská z odboru dopravy
a životného prostredia na mestskom úrade.
Mesto zabezpečí ošetrenie verejných
priestranstiev a objektov vo svojej správe.
Mikulášania môžu v tejto záležitosti pôsobiť
aj preventívne, a to tak, že nebudú vytvárať
zdroje potravy pre potkany vylievaním zvyškov jedál do toaliet, vyhadzovaním potravín
na dvory, ich skladovaním v pivniciach či na
balkónoch. „Pomôžete tiež, ak nebudete vytvárať skládky domového odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajne-

rov, nebudete kŕmiť domáce zvieratá, mačky,
psy na voľných priestranstvách ani v pivniciach, a to isté platí aj o kŕmení mestských holubov,“ vyzvala vedúca oddelenia životného
prostredia.
Okienka a vetracie otvory je potrebné
zabezpečiť ochranným sieťkami, zatvárať
vchodové dvere a upchávať nefunkčné diery v suterénnych priestoroch, v miestach
inžinierskych sietí a dilatácií. „Predovšetkým
udržiavajte poriadok a čistotu v okolí svojich
obydlí,“ zdôraznila s dodatkom, že nerešpektovanie povinnosti deratizácie je možné podľa zákona pokutovať sumou pre právnické
osoby do 6638 eur a pre fyzické osoby do 33
eur.
-red-

I/2021/05/01

Proti hlodavcom plošnou deratizáciou do konca mája

SS-21007-reopening_campaign_182x124_LM.indd 2

13/04/2021 16:29
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OBČIANSKY SERVIS

Občiansky servis
MAREC 2021
Dieťa je naplnením života, jediná
skutočná hodnota.
V Liptovskom Mikuláši sa narodili :
Eliška BLANÁROVÁ, Stella VÁLEKOVÁ,
Filip ŠOTNÍK, Jakub POLIAK,

Jakub

MOLOVČÁK, Matej PETRAN, Dárius
ZIMMERMANN, Nina KRÁLIKOVÁ, Sebastián ZIMMERMANN, Jakub PETHÖ,
Marián KOKI, Dominik GACIK, Viktória
JENDRUŠOVÁ, Alžbeta MALIARIKOVÁ,
Tamara GAŠPERČÍKOVÁ, Tereza ORAVCOVÁ, Peter Brayen KOTLÁR, Nella
DROPPOVÁ, Alex HOŠTÁK.

Končí už krásne a vznešené „Ja“,
začína prosté, ale o to krajšie „My“.
Manželstvo uzavreli:
Ing. Ľubomír KUBÍK – Eva VELEKOVÁ,
Peter VŠETEČKA – Nikola MEZOVSKÁ,
Zdenko BUZINKAJ – Ladislava BEŇUŠOVÁ, Dušan ČONKA – Blanka PUŠKOVÁ, Deepankar KHANNA – Klaudia Katarína NOVAJOVSKÁ, Matúš GROMA
– Petra VAVREČKOVÁ.

Smrť je len ďalšia cesta, ktorou
musíme ísť...
Navždy nás opustili:
József KÖTEL – 70 r. 142/21, Alžbeta
CHOVANOVÁ – 93 r., Ján HUDEC – 73
r., Eva LOVICHOVÁ – 74 r., Vlasta ŠTEVLÍKOVÁ – 89 r. 150/21, Pavel SIHOTSKÝ
– 75 r., Marie HERICHOVÁ – 76 r., Peter
KLEPÁČ – 70 r., Štefan BALÁŽ – 56 r., Dušan CIBUĽA – 82 r., Zuzana ULIČNÁ – 99
r., Oľga SMITKOVÁ – 93 r., Vladimír BALCO – 49 r., Magdaléna ADAMČÍKOVÁ
– 64 r., Dušan LICHARDUS – 78 r., Vladimír BORBIS – 65 r., Ľubomír DOLINA
– 73 r., Ing. Peter SPÁČIL – 58 r., Mária

HORVÁTOVÁ – 91 r., Ivan KARAFA – 66 r.,
Oldřich SALVA – 82 r., Ján KRIŠKA – 90 r.
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O/2021/05/03

r., Mária KOREŇOVÁ – 70 r., Emerencia

O/2021/05/02

SIVÁKOVÁ – 72 r., Vladimír HOLLÝ – 84
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OZNAMY
SERVIS
www.mikulas.sk

MÁJ 2021

20.04.2021 | 31.08.2021
BEZ PREBALU | Galéria Kolomana Sokola | 10:00 17:00 2,50€ / 1,25€ | Výstava - neoavantgardisti a knižné
ilustrácie.

Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete v centrálnom KALENDÁRI
PODUJATÍ na webe mesta
www.mikulas.sk

20.04.2021 | 31.08.2021
III. TRIENÁLE PORTRÉTU | Liptovská galéria P. M. Bohúňa |
10:00 - 17:00 2,50€ / 1,25€ | Medzinárodné festivalové podujatie zamerané na portrétnu tvorbu.

KALENDÁR PODUJATÍ

Andrea Jágerová. Registrácia: osvetalm@vuczilina.sk.

09.05.2021
60. VÝROČIE PAMÄTNÍKA NA HÁJI FB Múzeum Janka
Kráľa virtuálne prezentácia, organizuje Múzeum Janka
Kráľa
16:00 60. výročie odhalenia pamätníka na Háji,

virtuálna prezentácia.

29.05.2021
TALENT TRANSPORT & OSKAR TÖRÖK
Koncertná sála S ZUŠ ul. Tranovského (bývalé KaSS)
19:00
10 € Príďte sa po dlhej dobe opäť kultúrne

vyžiť na koncert Talent Transportu s hosťom!

ONLINE PREHLIADKOVÉ TRASY PO MESTE
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
INFORMAČNÉ CENTRUM mesta
www.mikulas.travel
Virtuálna prezentácia TOP troch turistických trás, prostredníctvom ONLINE máp, ktoré nájdete na web stránke mikulas.travel

NOVÉ TERMÍNY PODUJATÍ KONANÝCH V DOME KULTÚRY
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.
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
HANA ZAGOROVÁ - GALAKONCERT
nový termín: 26. 10. 2021 o 19:00
pôvodný termín 20.10.2020 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

VÝSTAVY

NEDVĚDOVCI & BAND
nový termín 5.11.2021 o 18:00
pôvodný termín 25.9.2020 - 18:00
20.01.2021 | 31.08.2021
PAPIEROVÝ SVET | Múzeum Janka Kráľa | 10:00-18:00 |Výstava papierových modelov známych stavieb, ktorých autorom
je modelár z Dubnice nad Váhom, Vladimír Sloboda.
19.04.2021 | 16.05.2021
JARNÝ SALÓN | Synagóga | objednať vopred 2€ / 1€ | Regionálna súťaž a výstava neprofesionálneho výtvarného umenia.

STÁLE EXPOZÍCIE

05.05.2021
SYMBOLY V ĽUDOVÝCH PIESŇACH
zoom webinár, organizuje Liptovské kultúrne stredisko
17:30
Online webinár cez aplikáciu zoom. Lektor PhDr.

MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 3 | 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 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 požiadanie v Múzeu Janka Kráľa 1 € / 0,50 € | Jedinečná vystáva
predstavuje činnosť Spolku chovateľov poštových holubov.
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA
Školská 4 | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut: 9:00-12:00, So: 10:0016:00, Ne: zatvorené . 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 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 grafika
a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, Potrebná online 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 približuj dejiny mikulášskej židovskej komunity.

MIKULÁŠ – informačný mesačník pre občanov. XXVI. ročník. Vydáva mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989. IČO: 00 315 524. Tel.: 044/55 65 222, email: mesacnik@mikulas.sk,
web: www.mikulas.sk. Zodpovední redaktori: Mgr. Viktória Čapčíková, Ing. Ján Sokolský. Vydavateľ nezodpovedá za obsah reklamy a inzercie.
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