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Mikuláš

Primátor�Ján�Blcháč�hostil�8.�mája�najvyšších�predstaviteľov�štátu.

Do�Liptovského�Mikuláša�po�piatich�rokoch�opäť�zavítali�traja�najvyšší�ústavní�činitelia�a�politická�špička.�Aj�keď�celoslovenské�oslavy�
Dňa�víťazstva�nad�fašizmom�boli�nakoniec�v�komornom�duchu,�na�Háji�Nicovô�uskutočnili�pietny�akt�prezidentka�Zuzana�Čaputová,�
predseda�parlamentu�Boris�Kollár,�premiér�Igor�Matovič�spolu�s�desiatkou�ministrov�a�množstvom�ďalších�významných�hostí.
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Začína sa prvý z  mesiacov, ktorý nesie 
prívlastok letný. Ako leto stráviť v  do-
mácom prostredí Liptovského Mikulá-
ša a  je vôbec potrebné cestovať počas 
prázdninových mesiacov mimo mesta? 
Prežite tento rok dovolenku doma. Ko-
nečne máte možnosť spoznať v  našom 
meste to, pre čo k nám každé leto prices-
tujú tisíce turistov.
 

Srdce Liptova stále ponúka paletu zážitkov 
a  podujatí, ktoré umožňujú prežiť najdlhšie 
dni v roku na domácej pôde. Mesto Liptovský 
Mikuláš je jedným z  najviac navštevovaných 
regiónov Slovenska. Plný pamiatok, atraktív-
nych zákutí a miest na odpočinok, šport aj ak-
tívnu zábavu. V Liptovskom Mikuláši môžete 
neustále objavovať niečo nové, aj keď patríte 
medzi domácich. O tom, že dovolenka v Lip-
tovskom Mikuláši je skvelý nápad, vás pre-
svedčia aj nasledujúce riadky.

Odhaľte tajomstvá s  turistickým sprie-
vodcom

Sprevádzal vás už v  rodnom meste turis-
tický sprievodca? Perfektný zážitok. Dozviete 
sa, čo ste netušili. V historickom centre mes-
ta si môžete vychutnať dvanásť najväčších 
turistických atraktivít v  podobe jedinečných 

múzeí, galérií, sakrálnych a architektonických 
pamiatok. Fundovane vám ich predstavia lo-
kálni turistickí sprievodcovia mikulášskeho 
informačného centra.

Počas júla a augusta sa v pravidelných inter-
valoch každý pondelok, stredu a piatok usku-
točnia prehliadky mesta so sprievodcom na 
rôzne témy. Turistické prehliadky troch najväč-
ších sakrálnych pamiatok (Kostol sv. Mikuláša, 
synagóga, Evanjelický kostol na Tranovského 
ulici) budú opäť sprístupnené od 1. júla do 31. 

augusta v časoch 10:00 - 12:00 hod. a 13:00 – 
17:00 hod. Navštívte ich ako turisti a  získate 
nevšedný pohľad na svoje domovské mesto.

Deti sa nudiť nebudú
Doma, v  Liptovskom Mikuláši, nezabúda-

me ani na deti. Čakajú ich naozajstné dob-
rodružstvá s  Mikulášom, ktoré tiež ponúka 
mestské Informačné centrum ako program 
pre rodiny s  deťmi, uviedla riaditeľka miku-
lášskeho Informačného centra Jana Piatková. 

Môžu zažiť zbojníkov, odhaliť tajomstvá prí-
rody v  najmodernejšom múzeu Slovenska, 
urobia si piknik v galerijnej záhrade uprostred 
historického centra, z  najlepšej vyhliadky 
v  meste uvidia kus Liptova a  vrchol Kriváňa. 
Otestujú cyklochodník, zdolajú trať, na ktorej 
trénujú olympijskí víťazi vo vodnom slalome, 
zažijú pocity parašutistu a počas júla a augus-
ta je pre nich v nedeľu nachystané vždy nové 
divadielko a rozprávka. Zažili by takúto ponu-
ku v ktoromkoľvek inom meste? My z redak-
cie tvrdíme, že nie.

 
Rok slovenského divadla

Tento rok sa aj v  našom mestečku nesie 
v znamení divadla. O to intenzívnejšie, že prvé 
slovenské ochotnícke divadlo vzniklo práve 
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Dovolenka�v�našom�meste?�Skvelý nápad!
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v Liptovskom Mikuláši. Pri príležitosti 190. vý-
ročia jeho založenia sa môžete tešiť na viace-
ro tematických podujatí a výstav. Organizátori 
nimi vzdajú hold významnému priekopníkovi 
v ochotníckom divadle, ktorého meno je vám 
určite známe, Gašparovi Fejérpataky-Belo-
potockému. Ponuku zážitkov na divadelnú 
tému nájdete v  centrálnom kalendári podu-
jatí pod názvom Mikulášsky divadelný feno-
mén.

Letnú sériu odštartuje 15. júna o 17. hodi-
ne podujatie Pocta Belopotockému. V  rámci 
programu budú slávnostne otvorené dve 
výstavy. „Exteriérová banerová výstava, ktorá 
bude inštalovaná v  historickom centre sym-
bolicky na ulici 1. mája, ktorou chodil Belo-
potocký do divadla. Prezrieť si ju bude možné 
kedykoľvek do konca novembra. Ďalšou je 
výstava Ochotnícke divadlo v  Liptove vo fo-
togra� i, ktorá bude prístupná v Dome kultúry 
do 10. novembra,“ povedala Jana Piatková.

Od 15. júla do 28. augusta vás každý piatok 
so začiatkom o 17. hodine čakajú Večery s di-
vadlom. Pôjde o komentovanú prehliadku ba-
nerovej výstavy, ktorá sa začne pred budovou 
Čierneho orla a nadväzne sa môžete tešiť na 
zážitky z  divadelných vystúpení Matičiarskej 
divadelnej scény pred Múzeom Janka Kráľa. 
V  nedeľu 23. augusta pripravili organizátori 
vyvrcholenie osláv na počesť Belopotockého 
v podobe Divadelnej udalosti. Niesť sa bude 
v  duchu trojhodinového putovného diva-
delného predstavenia o  vzniku slovenského 
ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši.

 
Posedenie pri gramofóne a letné kino

V  lete si v  našom meste na svoje prídu 
nie len divadelní fajnšmekri. Na júl a  august 
mesto tradične pripravilo sériu podujatí 
s  názvom Mikulášske leto. Bude pozostávať 
z akcií, ktoré sa uskutočnia na Námestí oslo-
boditeľov.

Júlové a  augustové stredy budú v  popo-
ludňajších hodinách patriť posedeniam pri 
gramofóne pri Fontáne Metamorfózy a večer 
bude nasledovať premietanie v  letnom kine 
v záhrade Múzea Janka Kráľa. V piatky sa bude 
pri fontáne konať zábavno  – náučný cyklus 
pre malých a  veľkých pod názvom Kúzelná 
fyzika. Nebudú chýbať programy v  podaní 
Miroslava Kasprzyka, ktorý nimi bude pozý-
vať na piatkové večerné podujatia. V  piatky 
sa tiež budú každý týždeň striedať koncertné 
a divadelné vystúpenia. A aké by to bolo leto 
bez očakávaného Bažant kinematografu, kto-
rý si môžete zapísať do kalendára od 1. do 4. 
augusta. „Letné podujatia nebudú vzhľadom 
na súčasnú situáciu kontaktné ani  masové, 
veríme však, že sa dovtedy uvoľnia aj ďalšie 
opatrenia a  podarí sa nám zorganizovať aj 
hromadné podujatia ako hudobná noc Street 
Music Night či Mikulášska pohoda,“ podotkla 
Soňa Višňovská z mikulášskej radnice.

Možnosti na Háji Nicovô
Nie ste mestský typ a  dovolenku si viete 

predstaviť skôr v  prírode? Liptovský Mikuláš 
ponúka aj tieto možnosti.

Vieme, že ako domácim je vám naša vrcho-
vina Háj Nicovô známa. Spoznávať ju však 
môžete aj ako turista.

Lesopark na Háji je vyhľadávaný pre krásu 
prírody, široké možnosti športovania a  vo-
jenskú históriu. Výhľady sú neopakovateľné 
aj pre Mikulášanov, ktorí Háj poznajú ako 
svoju dlaň. Pohľad na scenériu okolitých hôr, 
hladinu Liptovskej Mary a  mesto zhora pat-
ria k emotívne silným zážitkom. Vydajte sa za 
zaujímavosťami lesoparku náučnými chod-
níkmi Príroda a krajina okolo nás a Vojenská 
história. Otestujte aj bežecké kyslíkové trasy, 
ktoré nesú mená mikulášskych olympioni-
kov. Trasy sú doplnené aj o  cvičiace prvky. 
V  blízkosti lesoparku prechádza regionálna 
cyklotrasa. Smeruje z  Liptovského Mikuláša 
do Žiarskej doliny s odbočkou na vrchol Hája 
a  s  možnosťou oddychu v  cykloprístrešku 
s  krásnym výhľadom. Nadväzuje na ďalšie 
cyklotrasy, ktoré vedú popod Západné Tatry.

Čo s letom vám poradia v informačnom 
centre

Orientáciu v ponuke zážitkov v našom mes-
te vám uľahčí Informačné centrum mesta Lip-
tovský Mikuláš na Námestí mieru. Dostanete 
tam bezplatné propagačné materiály k  pro-
duktu 12 Naj historického centra, k sakrálnym 
pamiatkam, k programu pre rodiny s deťmi či 
k Lesoparku Háj Nicovô. Sledujte aktuálnu po-
nuku centra na web stránke www.mikulas.tra-
vel, aktuálny prehľad podujatí získate v sekcii 
Kalendár podujatí na stránke mikulas.sk. Pre-
žime leto doma, Mikuláš má čo ponúknuť.

                        -js, vč-

Lenka: Naše deti majú radi potulky po Háji. Rozprávame im o hrdinoch, ktorí sú tu pochovaní.  

Katarína: Na dovolenku doma je naše zakvitnuté mesto ako stvorené. Prvé kroky Matejka po Ná-
mestí osloboditeľov budú našou najkrajšou spomienkou tohto leta. A o tom predsa dovolenka má 
byť – o spomienkach.

Ľubica: Všetko, čo potrebujeme, nájdeme v meste a jeho blízkom okolí. Kubko má najradšej ihrisko 
nad mestom.

Juraj: Načo chodiť za morom do zahraničia, keď ho máme rovno v meste – L. Mara z palúčanskej 
strany.
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Následky situácie okolo ochorenia 
Covid-19 neobchádzajú ani mikulášsku 
samosprávu. Negatívne dopady sa už za-
čali prejavovať v ekonomike mesta, na čo 
predstavitelia radnice pružne zareago-
vali viacerými konkrétnymi opatreniami. 

„Neustále sledujeme a vyhodnocujeme všet-
ky prognózy a aktuálne čísla, na radnici pra-
videlne od marca zasadá � nančný krízový 
štáb. Pristúpili sme k šetreniu verejných � nan-
cií. Do neskoršieho obdobia odsúvame náš 
strategický a kvalitne pripravený plán rekon-
štrukcií ciest, chodníkov a parkovísk. Budeme 
tiež šetriť na investíciách z vlastných zdrojov 
mesta. Na základe našej aktivity prostredníc-
tvom Únie miest Slovenska a Združenia miest 
a obcí Slovenska však očakávame, že výpadky 
daní vláda SR čiastočne vykryje kompenzácia-
mi,“ načrtol primátor Ján Blcháč.

Požiadali o odloženie splátok
Koronakríza si vyberá daň na príjmovej čas-

ti rozpočtu mesta. Radnica len v apríli zazna-
menala zníženie podielových daní o viac ako 
osem percent, čo činí výpadok približne 89 
tisíc eur oproti predpokladom. „Zníženie po-
dielových daní očakávame aj v nasledujúcich 
mesiacoch. V porovnaní s rokom 2019 sme za-
znamenali výrazné zníženie príjmu pri výbere 
miestnych daní a poplatkov, pretože väčšina 
obyvateľov mesta využila možnosť odkladu 
splátok. Ide hlavne o podnikateľské subjekty, 
ktoré zasiahla pandémia tak, že majú výrazný 
pokles tržieb, prípadne nulové príjmy,“ kon-
štatovala Marcela Jašková z  � nančného od-
boru radnice.

Ušetrilo sa na podujatiach, dotácie majú 
stopku

K  úsporám mesto pristúpi tiež na strane 
výdavkov. Keďže sa nemohli organizovať 
niektoré športové a kultúrne podujatia, ktoré 
boli naplánované na jarné mesiace, ušetrené 
� nancie použila radnica na nákup ochran-
ných a dezinfekčných prostriedkov či na de-
zinfekciu verejných priestranstiev. Šetriť však 

bude potrebné aj v  iných oblastiach. „Ako aj 
iné mestá, bežné výdavky sme nútení krátiť 
v  niektorých príspevkoch a  dotáciách, ktoré 
mesto poskytuje v oblasti športu a kultúry či 
v  grantových výzvach. Predpokladáme tiež 
úsporu mzdových nákladov,“ vymenovala 
Jašková.

Natrú len mestské priechody
Ďalšie úsporné opatrenia sa dotknú aj ob-

lasti dopravy a verejných priestranstiev. Pod-
ľa Gabriela Lengyela z  odboru dopravy sa 
začína s  redukovaním obnovy vodorovného 
značenia na miesta, ktoré len priamo súvi-
sia s bezpečnosťou cestnej premávky. „Novú 
farbu dostanú len priechody pre chodcov, 
stop čiary, dôležité vodiace čiary a  smerové 
šípky v  križovatkách. Podľa vývoja � nančnej 
situácie na jeseň rozhodneme, či pristúpime 
aj k  obnove vodorovného značenia na par-
koviskách a  či sa budú obnovovať ostatné 
vodiace a deliace čiary.“ Radnica prezieravo za 
ostatné roky nezaháľala a každý rok nechalo 
mesto obnovovať vodorovné značenie. „To je 
veľké pozitívum, dali sme si na vodorovnom 
značení záležať, a to aj na parkoviskách. Preto 
súčasný stav nevnímame kriticky z časového 
pohľadu tak, aby sme práce nemohli odložiť,“ 
konštatoval.

Čierne scenáre držia v šu� íkoch
Mesto v  týchto časoch šetrí aj na bežnej 

údržbe miestnych komunikácií, stopnuté sú 
najmä veľkoplošné opravy ciest a chodníkov. 
„Tento rok zatiaľ plánujeme len najnutnejšie 
opravy. Rovnakú pozornosť ako obnove do-
pravného značenia sme dlhodobo venovali 
oprave výtlkov po zimných sezónach. Aj pre-
to nás tento rok údržba ciest po zime nebude 
stáť toľko peňazí a nemusíme ju obmedzovať. 
Pokiaľ by bola � nančná situácia príliš kritická, 
budeme nútení pristúpiť k  šetreniu na úkor 
čistenia komunikácií a  budeme musieť pre-
dĺžiť cyklickosť kosenia mesta. Sú to však už 
príliš čierne scenáre, ktoré máme odložené 
hlboko v najspodnejších šu� íkoch pre prípad 
najhoršej možnej � nančnej krízy, ku čomu, 

verím, nedôjde. Čistota v meste stále zostáva 
prioritou radnice,“ dodal Lengyel.

Aj napriek korone idú projekty naplno
Predstavitelia mesta chcú na druhej strane 

ísť do všetkých projektov, na ktoré sa podarilo 
získať dotácie, granty či eurofondy a  mesto 
na nich � nančne participuje len do desať per-
cent. „Napriek kríze máme pred sebou dosť 
prác na ďalšej etape rekonštrukcie zimného 
štadióna, na oprave pamätníka na Háji, pod-
písali sme zmluvu na atletický štadión a bu-
deme hľadať ďalšie � nancie na tento projekt, 
začneme s  ďalšou etapou budovania cyk-
lochodníka. V týchto ťažkých časoch chceme 
dať prácu na realizácii projektov najmä oby-
vateľom regiónu,“ uviedol Ján Blcháč.

Jana Kormaníková z  oddelenia projekto-
vého manažmentu doplnila, že radnica tiež 
stavia komunitné centrum v Hlbokom, reali-
zujú sa stavebné úpravy na požiarnych zbroj-
niciach v Liptovskej Ondrašovej a v Ploštíne, 
pripravuje sa budovanie dažďových záhrad, 
modernizácia učební v  piatich základných 
školách či revitalizácia vnútrobloku na Nábre-
ží.

Budú sa zvyšovať dane?
V  súvislosti s  koronakrízou vyvstáva aj 

otázka prípadného zvyšovania poplatkov pre 
obyvateľov. „Na základe doterajších analýz za-
tiaľ v tomto roku zvyšovanie neplánujeme, aj 
keď máme prehľad, že mnohé mestá podob-
nej veľkosti ako Mikuláš pristúpili aj k  mar-
kantnému zvyšovaniu poplatkov. Doposiaľ 
sme poplatkami nehýbali, pretože sa nám 
zvyšoval príjem z daní vďaka tomu, že pribú-
dajú nové domy, byty a prevádzky. Na druhej 
strane máme problém pokryť zvyšujúce sa 
náklady na komunálny odpad, ktorého zber 
a  odvoz musí mesto dotovať z  prostriedkov, 
ktoré sú teraz ešte redukované. Ak to bude 
nevyhnutné pre vyrovnaný rozpočet, navrh-
neme zvýšenie poplatkov pre budúci rok. Ur-
čite však nepôjde o nejaký dramatický nárast, 
ako to bolo v iných mestách,“ dodal primátor.

    -red-

Cyklistom je v  centre mesta k  dispozícii 
nová nabíjacia stanica pre elektrobicykle. Ide 
o  prvú svojho druhu v  meste. Nabíjať sa na 
nej môžu naraz štyri bicykle. Jej súčasťou je 
aj servisný bod s náradiami pre bežnú potre-
bu opravy bicyklov. "Vybudovaním nabíjacej 
stanice smerujeme k podpore cyklistiky a ces-
tovného ruchu na Liptove. Túto oblasť bude-
me rozširovať aj naďalej, prostredníctvom no-
vých cyklochodníkov, cyklotrás aj mobiliáru, 
pretože naše mesto je jedno z najrozvinutej-
ších miest v  podmienkach cyklodopravy na 
Slovensku," povedal primátor a predseda Ob-

lastnej organizácie cestovného ruchu Region 
Liptov Ján Blcháč.

Stanica v meste pribudla z projektu Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu Region Lip-
tov, ktorý má v pláne vystavať viac takýchto 
nabíjačiek v rámci celého Liptova. Dohliadať 
na nabíjačku elektrobicyklov v  centre mes-
ta bude kamerový systém metskej polície. 
Okrem stanice je možné nabiť si bicykel aj cez 
nabíjacie body, ktoré sa nachádzajú na troch 
stĺpoch verejného osvetlenia a fungujú už od 
minulej jari.     -red-

Odkedy štát nariadil opatrenia, kvôli ktorým deti nemohli navštevovať školy a škôlky, skrášľo-
vali vychovávateľky spolu s vedúcou priestory detských jaslí Mikulášik aj areál.

Urobili menšiu rekonštrukciu kuchyne, nové stierky aj maľovka ozdravili prostredie. Natretý 
je plot, zútulnili herne a majú za sebou aj prvú kosbu. Od 1. júna sú brány jaslí pre detičky opäť 
otvorené, záujem o umiestnenie prejavilo 27 rodičov.                     -red- 
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Koronakríza:�Radnica prijíma sériu opatrení

Na�námestí�je�nabíjačka na elektrobicykle

Opatrovateľky�z jaslí pandémia nezastavila

Keďže sa na školách niekoľko mesiacov ne-
učilo, nefungovali ani školské vývarovne a je-
dálne. V skladoch zostalo množstvo potravín, 
ktoré sa rozhodli predstavitelia mesta darovať 
Územnému spolku Slovenského červeného 
kríža Liptov. Takýchto potravín sa v školských 
vývarovniach nazbieralo približne pol dodáv-
ky. „Použijeme ich na varenie či výpomoc pre 
sociálne slabšie skupiny obyvateľov mesta 
a ľudí bez strechy nad hlavou,“ uviedla riadi-
teľka územného spolku Marika Kubíková.  
    -red-

Plošné testovanie na COVID-19 dopadlo 
v mestskom Zariadení pre seniorov a domo-
ve sociálnych služieb na výbornú. Všetky vý-
sledky zamestnancov zariadenia aj klientov 
sú negatívne. Zariadenie pre seniorov má 
26 zamestnancov a  43 klientov. Rýchlotesty 
zo štátnych hmotných rezerv boli použité aj 
v  mestskom Komunitnom centre a  v  nocľa-
hárni v Hlbokom. Žiadny z 12 zamestnancov 
a  12 klientov nebol pozitívne testovaný na 
COVID-19, výsledky sú v poriadku (pozn. red. 
výsledky k dátumu 27. mája).    -red-

Mesto�darovalo�pol�
dodávky�potravín 
zo školských jedální 

I/2019/08/04
Maytexe zrevitalizujúCOVID-19:�

Starkí sú negatívni
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V  máji si v  Liptovskom Mikuláši kaž-
doročne pripomíname tri význam-
né dni. Prvý máj, Deň víťazstva nad 
fašizmom (8. máj) a  vyhlásenie Žia-
dostí slovenského národa (10. máj).

Prvý máj je síce medzinárodne oslavova-
ný Sviatok práce, v  našom meste však na-
dobúda aj ďalší rozmer – v tento deň v roku 
1918 Vavro Šrobár prečítal na manifestácii 
Mikulášsku rezolúciu, v  ktorej žiadal „bez-
podmienečné uznanie práva na sebaurčenie 
všetkých národov nielen za hranicami našej 
monarchie, ale aj národov Rakúsko-Uhorska, 
teda aj uhorskej vetvy československého 
kmeňa.“ O tejto udalosti uchováva svedectvo 
pamätná tabuľa na fasáde národnej kultúr-
nej pamiatky Čierny orol, kde Mikulášania 
každoročne na Prvého mája kladú vence ako 
prejav úcty k minulosti. Tento deň je pre našu 
krajinu významný aj vstupom Slovenska do 
Európskej únie. V  prvomájový sviatok býva 
preto v  centre mesta množstvo ľudí, ktorí 
ho oslavujú v sprievode od Čierneho orla až 
k Fontáne Metamorfózy.

Týždeň neskôr zapísala história do kalen-
dárov Slovákov Deň víťazstva nad fašizmom, 
ktorý mal byť tento rok slávený v našom mes-
te vo veľkom. Pri príležitosti 75. výročia oslo-
bodenia sa mali ôsmeho mája v Liptovskom 
Mikuláši konať celonárodné oslavy s  ukáž-

kami bojov, mesto a  vrchovinu na Háji mali 
zaplaviť tisíce ľudí a  v  rovnaký víkend bola 
naplánovaná aj pripomienka tretej dôležitej 
udalosti, spomienka na vyhlásenie Žiadostí 
slovenského národa (pozn. red. kalendár ten-
to deň neeviduje ako sviatok).

Mimoriadna situácia okolo pandémie 
a  opatrenia hlavného hygienika všet-
ky plány na oslavy zrušili. Májové sviat-

ky tento rok nahradili tiché spomienky. 
O  to však úprimnejšie. Dôstojné akty 
položenia vencov v  rúškach niesli v  sebe 
odkaz hlbokých vyjadrení úcty k  minulos-
ti, a  to aj bez veľkých osláv, spevu či tanca.

Máme nové odznaky
Predseda Základnej organizácie Zväzu 

protifašistických bojovníkov v  Liptovskom 

Mikuláši Ivan Líška inicioval vytvorenie od-
znakov k Prvému máju aj k Dňu víťazstva nad 
fašizmom. Autorom ich výtvarného spraco-
vania je gra� k Michael Beyer.

Pri príležitosti sviatku Prvého mája vzniklo 
sto kusov odznakov. Líška nimi chce obnoviť 
razenie pripomienkových odznakov, ktoré sa 
viaže k historickým udalostiam.

"Až do roku 2018, keď sme vyrazili prvo-
májový odznak k  stému výročiu, to bolo 
celé štvrťstoročie, čo nevyšiel žiadny odznak 
k Sviatku práce. Bola by to hanba, keby sme si 
my, Mikulášania, nevedeli s nadhľadom tento 
sviatok pripomínať aj cez takéto odznakové 
pozdravy, preto chcem dostať tradíciu tvorby 
odznakov opäť do života," priblížil predseda 
ZO SZPB Ivan Líška svoj zámer.

K príležitosti 75. výročia ukončenia 2. sve-
tovej vojny vytvoril 60 odznakov. Tie zasa 
majú byť symbolom pozdravu pre všetkých, 
ktorí sa chceli osobne zúčastniť na spomien-
ke 75. výročia oslobodenia, no zákaz zhro-
mažďovania im nedovolil stretnúť sa.      

„Mesto Liptovský Mikuláš si ctí pamiatku 
vojakov, ktorí za našu slobodu obetovali to 
najcennejšie a nenahraditeľné. Hrdinov, kto-
rí sa chceli vrátiť domov, k  svojim rodinám 
a  s  nimi si vychutnávať plody slobodného 
života. Ich sen o živote v mieri sa však nenapl-
nil. Zostali naveky s nami, tu, v našom Liptove. 
Z kamienkov ich ľudských osudov vznikla pre 
našu i svetovú históriu mozaika, ktorá bude 
navždy dosvedčovať, čím v  protifašistickom 
boji prispeli k našej slobode. Nech nám Deň 

víťazstva nad fašizmom prináša trvalé pou-
čenie sa z minulosti a pripomína nám večnú 
úctu k  slobode,“ poznamenal primátor Ján 
Blcháč na kóte 746 vojenského cintorína na 
Háji Nicovô.

Deň víťazstva nad fašizmom si predstavi-
telia nášho mesta uctili spoločne s rektorom 
Akadémie ozbrojených síl Jozefom Putterom 
a  so zástupcami Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov. Na Háji dôstojne uložili 
vence a pietny akt pokračoval pri pamätníku 

Červenej armády v centre mesta.
Po mestskej spomienke na ukončenie 2. 

svetovej vojny zavítali na pôdu nášho mesta 
aj vrcholoví predstavitelia štátu. Na vojnový 
cintorín do Liptovského Mikuláša prišla polo-
žiť veniec s trikolórou prezidentka SR Zuzana 
Čaputová, predseda Národnej rady SR Bo-
ris Kollár aj predseda vlády SR Igor Matovič 
s podpredsedami a ďalšími členmi vlády. Uc-
tiť si spomienku na hrdinov do nášho mesta 
prišli aj zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej 
federácie v SR.

    -red-

Opatrenia�zmenili�podobu�osláv májových sviatkov 
Deň�víťazstva�nad�fašizmom�mestsky aj celonárodne

Prvý máj a vyhlásenie Šrobárovej Mikulášskej rezolúcie si k pamätnej tabuli na objekte Čierneho 
orla pripomenuli v úzkom kruhu traja predstavitelia mikulášskej radnice. Primátor Ján Blcháč so 
svojimi zástupcami síce tento rok nepokračovali k Fontáne Metamorfózy, aby ju odomkli pri príle-
žitosti 16. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie, radnica však v tento deň do fontány aspoň 
napustila vodu a takto symbolicky ju spustila do prevádzky, v ktorej bude až do jesene. 

Položením vencov k Pamätníku Žiadostí slovenského národa si pripomenuli predstavitelia radnice 
a zástupcovia Matice slovenskej rok 1848 a jeden z najdôležitejších dokumentov štátoprávnych 
požiadaviek Slovákov. Vyhlásenie Žiadostí slovenského národa vtedy vyjadrovalo presvedčenie 
o nutnosti svojbytnosti slovenského národa. Žiadosti sa stali prvým a základným národnorevoluč-
ným a demokratickým programom Slovákov, ktorý bol vyhlásený na celonárodnej porade predsta-
viteľov slovenského národného hnutia.
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Chodník pred synagógou nechala radnica opraviť. Po konzultácii s pamiatkarmi ostala za-
chovaná technológia osadenia dlažby do pieskového lôžka, a to bez akéhokoľvek betónovania.

Aby ho nemohli poškodiť automobily, lemujú ho vkusne upravené nízke stĺpiky s retiazkami.
Prirodzene ústi do parkoviska pred synagógou, ktorú vlani počas letnej sezóny navštívilo 

takmer päťtisíc turistov z celého sveta.                      -red- Hať, ktorá vodu z  Demänovky čiastoč-
ne odkláňa do protipožiarneho potôčika 
v  Demänovej, poškodili povodne. Riečisko 
potôčika je preto vyschnuté. Mesto ho chce 
počas leta opäť naplniť vodou. „Prietok v pro-
tipožiarnom potôčiku je veľmi nízky, okrem 
jarného topenia snehov a  silnejších dažďov 
je potok takmer suchý. V  lete preto zrekon-
štruujeme hať, aby sa opäť zabezpečil dosta-
točný prítok vody do koryta potoka," vysvetlil 
Gabriel Lengyel z mestského úradu.

Pomoc prisľúbili aj aktívni obyvatelia, ktorí 
sa budú brigádnicky podieľať na jednodu-
chých stavebných prácach. Prostredie okolo 
toku je medzi nimi totiž veľmi obľúbené a za-
vodnenie koryta v  lete spríjemní prostredie 
v tejto mestskej časti.

Potôčik skrášľuje Demänovú, pozitívne 
pôsobí na tamojšiu mikroklímu a  v  prípade 
dostatočného prietoku má aj bezpečnostnú 
funkciu – voda z neho sa dá použiť na hasenie 
požiaru.                       -red-

Mikulášska radnica získala peniaze na zau-
jímavý projekt, ktorým v meste zníži nepriaz-
nivé dôsledky klimatickej zmeny. V školských 
areáloch pribudne 19 dažďových záhrad. Tie 
zachytia zrážkovú vodu z plochy 2 600 met-
rov štvorcových.

„Dažďové záhrady sú jednoduchým tech-
nickým riešením na zber dažďovej vody zo 
striech školských zariadení. Sú vynikajúcim 
opatrením, ktoré znižuje nepriaznivé dô-
sledky zmeny klímy, čím sa realizácia zaradí 
v rámci celého Slovenska ako praktická a veľ-
mi úspešná v  boji s  klimatickými zmenami,“ 

vysvetlil primátor Ján Blcháč projekt, na ktorý 
sa podarilo mestu získať z  eurofondov 173 
tisíc eur.

Prínosom vybudovaných dažďových zá-
hrad je efektívne zadržanie dažďových vôd 
priamo v  lokalite, pretože odvedená voda 
prirodzene vsiakne do podložia. Takto záhra-
dy prispievajú k zadržiavaniu vyparenej vody, 
k zavlažovaniu, k zvlhčovaniu, k ochladzova-
niu ovzdušia a celkovo k udržateľnosti klímy.

Opatrenia zrealizuje mesto v  objektoch 
piatich základných a materských škôl – v Zá-
kladnej škole Miloša Janošku, v  Základnej 

škole s materskou školou Demänovská, v Zá-
kladnej škole s materskou školou Okoličian-
ska, v Materskej škole Palúčanská a v Mater-
skej škole Ondrašovská. „Všetky tieto záhrady 
sa stanú nielen funkčnou, ale aj estetickou 
súčasťou školských areálov,“ doplnila Lenka 
Lencsésová z  oddelenia projektového ma-
nažmentu radnice.

Začiatok realizácie projektu predpokladá 
vedenie mesta na jeseň, v závislosti od proce-
su verejného obstarávania.   
    -red-

Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení pro-
ti koronavírusu so sebou priniesla aj 
možnosť poslať od 1. júna deti do zák-
ladných a  materských škôl. Základné 
školy povolila vláda SR otvoriť pre prvé 
až piate ročníky, a to na báze dobrovoľ-
nosti. To znamená, že rodičia nemajú 
povinnosť umiestniť deti do školy, ako 
počas bežného školského roka.

Otvárame brány všetkých mestských 
škôl

Na základe opatrení štátu otvorilo mesto 
Liptovský Mikuláš od 1. júna všetky základné 
aj materské školy vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Dôležitým faktorom bol záujem 
rodičov o umiestnenie detí do škôl. Od 1.júna 
do škôl nastúpilo 1096 žiakov prvých až pia-
tych ročníkov, čo je približne 79 percent cel-
kového počtu žiakov v tejto vekovej kategórii 

a do materských škôl 585 detí, čo predstavuje 
61 percent všetkých škôlkarov.

Štát obmedzil počet detí v  skupinách  – 
v školách na 20 žiakov a v škôlkach na 15 detí, 
prednostne deti zamestnaných rodičov. „Do 
základných škôl sa nám podarilo prijať všet-
kých žiakov 1. až 5. ročníka, ktorých zákonní 
zástupcovia mali záujem o  návrat detí do 
školy. Kapacitu materských škôl sme museli 
riešiť v súčinnosti so všetkými školami a vý-
chovno-vzdelávacími zariadeniami v  zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta,“ uviedla vedúca 
odboru školstva na Mestskom úrade v  Lip-
tovskom Mikuláši Marta Gerbocová.

Prevádzková doba škôlok a  škôl je de-
väť hodín. Mesto Liptovský Mikuláš má 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti štyri zák-
ladné školy, dve základné školy s  ma-
terskou školou a  deväť materských škôl. 

Krytú plaváreň môžu využívať športové 
kluby

Na základe uvoľňovania reštriktívnych 
opatrení otvorilo mesto Liptovský Mikuláš od 
1. júna aj mestskú krytú plaváreň. Navštevo-
vať ju však podľa nariadenia môžu len špor-
tové kluby.

Plaváreň bude otvorená výlučne pre 
kluby zamerané na prípravu športovcov, a to 
v pracovných dňoch v obmedzenom režime 
v čase od 14.00 do 18.00 h. Športovci môžu 
do budovy Krytej plavárne vstupovať v pres-
ne určených časových intervaloch pred tré-
ningovou jednotkou. Po pobyte v  bazéne 
musia v čo najkratšom čase opustiť priestory 
plavárne.

Spoje MAD premávajú podľa normálne-
ho režimu

Od začiatku júna premávajú spoje mest-
skej autobusovej dopravy podľa pôvodného 
cestovného poriadku, ktorý nájdete na strán-
ke  https://www.mikulas.sk/obcan/odcho-
dy-autobusov/.

Spoje linky č. 14 (na Kamenné pole) však 
nebudú ani naďalej premávať v nedele, keď-
že zostávajú obchodné prevádzky v  siedmy 
deň v týždni zatvorené. Tieto spoje budú do-
časne nahradené linkou č. 11. V prípade zme-
ny opatrení a otvorení prevádzok aj v nedele 
uvedie mesto linku č. 14 opäť do prevádzky.

Bezpečnostné a  hygienické opatrenia 
v  autobusoch ostávajú v  platnosti aj naďa-
lej, cestujúci majú povinnosť nosiť rúška, je 
im odporúčané nosiť aj rukavice a dopravca 
bude zabezpečovať aj naďalej pravidelnú de-
zinfekciu priestorov autobusov.  
     -vč-

 

Ku�synagóge�vedie chodník

V�školských�areáloch�pribudnú dažďové záhrady
Uvoľňovanie opatrení COVID-19: 
školy,�plaváreň�aj�autobusy
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Protipožiarny�potôčik�
v Demänovej zavodnia 

Múzeum�osvetľujú lucerny
Podbránie prvého stoličného domu, sídelnej bu-

dovy mestského Múzea Janka Kráľa, osvetľujú nové 
štýlové lampáše. Navrhol ich a vyrobil vo svojej dielni 
umelecký kováč Igor Asta� ev, pôvodom z Petrohradu, 
ktorý dlhodobo žije v Liptovskom Mikuláši: „Výslednú 
podobu som lucernám dal ručným kovaním tak, aby 
korešpondovala so štýlom a funkcionalitou tohto jedi-
nečného historického objektu. Verím, že som odviedol 
poctivú remeselnú prácu.“ Dômyselná je aj elektroin-
štalácia. Lucerny sú napojené do systému inteligent-
ného osvetlenia, ktoré prostredníctvom pohybových 
snímačov zabezpečuje úsporu energie.

                       -red-

Zápis nových žiakov do Základnej umeleckej školy
Zápis nových žiakov na štúdium do ZUŠ J. L. Bellu, Hodžova 5 (odbor hudobný, výtvarný, 
tanečný, literárno-dramatický) pre šk. rok 2020/2021 bude z dôvodu opatrení v aktuálnej 
situácii prebiehať elektronickou formou.

Prihlášku, ktorú nájdete na zuslm.sk, je potrebné vyplniť do 20. júna 2020.

O termíne prijímacích skúšok Vás budeme informovať na stránke školy do 
14 dní od obnovenia vyučovania na škole, najneskôr však do 15. augusta 2020.
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Pri cyklochodníku v blízkosti garáží na 
Alexyho na Nábreží vyrástli nové stromy a 
kríky. Pribudlo tu 40 javorov horských a 250 
okrasných drevín.

„Aj týmto projektom sme reagovali na kli-
matickú zmenu. Zároveň si myslím, že ak je 
prostredie pekné, ľudia sa k nemu budú sprá-
vať kultivovane. Po človeku má v živote niečo 

ostať. Stromy nesadíte pre seba, ale pre bu-
dúce generácie,“ odôvodnil aktivitu predseda 
združenia OZ Tatry Rudolf Pado.

Trávnaté plochy pri garážach po parkových 
úpravách doplnili kríky, ktoré majú elimino-
vať parkovanie v týchto priestoroch. „Ide o 
exponovanú lokalitu z hľadiska návštevnosti, 
preto sme podporili možnosť skultúrniť a oži-

viť tento zanedbaný kút mesta. Do vysádza-
nia sa zapojili aj dobrovoľníci,“ poznamenal 
Gabriel Lengyel z mestského úradu.

Projekt „Zelená oáza pri cyklochodníku“ 
bol � nančne podporený mestom Liptovský 
Mikuláš, Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou 
Slovnaft a. s. v rámci programu Zelené oázy.

    -vč-

V  máji uplynulo päť rokov od založenia 
Volejbalového klubu Rachmaninka Liptov-
ský Mikuláš. Počas tohto obdobia hráči pod 
vedením kvali� kovaných trénerov absolvo-
vali množstvo hodín tréningu. Odohrali viac 
ako 400 zápasov, v  oblastných súťažiach 
mládeže niekoľkokrát dosiahli úspechy (ka-
deti - dvakrát 3. miesto, najmladší žiaci - je-
denkrát 1. miesto s účasťou na celoštátnom 
šampionáte). "Určite by tých úspechov tento 
rok pribudlo oveľa viac, avšak pre pandémiu 
boli všetky súťaže zrušené. Niektorí naši hráči 
pokračujú vo svojej volejbalovej kariére v ex-
traligových kluboch," prezradil podpredseda 
klubu Lukáš Chudý, ktorý objasnil aj hlavný 
cieľ založenia klubu. "Vytvoriť tréningovú 
základňu s pravidelnou prípravou detí a mlá-
deže, najmä chlapcov, do majstrovských 
volejbalových súťaží, riadených Slovenskou 
volejbalovou federáciou - otvorili sme prvú 
volejbalovú prípravku pre detičky od 6 rokov, 
ale boli sme aj prvýkrát účastníkmi najvyššej 
mládežníckej súťaže 1. ligy juniorov."

Vedenie klubu v týchto chvíľach už pripra-

vuje ďalší súťažný ročník, má v pláne prihlásiť 
volejbalistov do všetkých mládežníckych sú-
ťaží a taktiež dúfa, že sa čoskoro stretne s fa-
núšikmi na ihrisku.

"Pevne verím, že vďaka podpore mesta 

Liptovský Mikuláš, Slovenskej volejbalovej 
federácie, rodičov, riaditeľov škôl a priateľov 
volejbalu, budú mladí volejbalisti aj naďalej 
môcť úspešne reprezentovať naše mesto," 
dodal Chudý.   -red-

Náklady za skládkovanie odpadu Miku-
lášanov sa zvýšili. Dôvodom je zhoršenie 
disciplíny pri triedení v mikulášskych domác-
nostiach počas koronakrízy. Mesto musí spl-
niť zvýšenú zákonnú mieru zhodnocovania 
komunálneho odpadu. Za rok 2019 pritom 
získalo mesto vďaka triedeniu odpadov cer-
ti� kát o celkovej úspore emisií skleníkových 
plynov.

Horibilné náklady
Podrobnosti priblížila Mária Lošonská 

z  mikulášskej radnice. „Po vyhlásení opatre-
ní v súvislosti s ochorením Covid - 19 ostalo 
mnoho obyvateľov v  domácom prostredí. 
Preplnené kontajnery na sídliskách a  pri ro-
dinných domoch, ako aj zloženie uloženého 
odpadu jasne indikovali, že ľudia voľný čas 
využívajú na upratovanie svojich príbytkov 
a záhrad. Na zvýšenú tvorbu odpadu odveze-
ného z kontajnerov a privezeného na zberné 
dvory hovoria najjasnejšou rečou čísla. Za 
odvoz a skládkovanie odpadu za apríl mesto 
zaplatilo 52 tisíc eur. Je to najvyššia suma, akú 
mesto vynaložilo za túto službu za ostatných 
päť rokov. K tejto sume je ešte potrené pripo-

čítať náklady na zvoz týchto odpadov na pre-
kládkovú stanicu,“ upozornila Mária Lošonská 
na náklady, ktoré koniec koncov platíme cez 
mestskú kasu z  peňazí, ktoré mohlo mesto 
vynaložiť inak. Podľa jej slov by výdavky za 
uloženie na skládke mohli byť nižšie, keby ľu-
dia odpad triedili dôslednejšie a ukladali ho 
do správnych kontajnerov. Takéto správanie 
má samozrejme aj environmentálny rozmer. 
„Netriedením poškodzujeme vlastné životné 
prostredie,“ podotkla.

Triediť sa oplatí, robte to však správne
Aké sú možnosti na zlepšenie situácie? Pri 

rozhodovaní o správnom umiestnení odpadu 
do kontajnera vám pomôže informačná ná-
lepka na zbernej nádobe. Je na nej uvedené, 
čo do nádoby patrí a čo nie. Ďalej dostanete 
informáciu, čo spraviť s odpadom pred jeho 
uložením do nádoby (napr. plastové fľaše 
stlačiť, odpad z potravín zbaviť nečistoty…).

Obyvatelia mesta môžu vyprodukované 
odpady odovzdať aj na zberné dvory na Pod-
tatranského a v Okoličnom. „Na zberné dvo-
ry môžu obyvatelia priviezť len vytriedený 
odpad.  Týka sa to aj drobného stavebného 

odpadu, ktorý musí byť rozdelený na staveb-
ný materiál – tehly betón, a obaly zo staveb-
ných materiálov - plasty, papier, polystyrén 
a  tiež objemného odpadu, ktorý musí byť 
rozobratý na menšie časti. Nevytriedený od-
pad si obyvateľ môže roztriediť na zbernom 
dvore. Ak to odmietne urobiť,  pracovníci 
zberného dvora mu odpad neodoberú,“ po-
znamenala Mária Lošonská.

 
Nálepka informuje

V  meste sa už niekoľko rokov vykonáva 
triedený zber odpadov. Na povinnosť triediť 
odpad obyvateľov radnica opakovane vyzý-
vala prostredníctvom rôznych informačných 
kampaní. „Upozorňujeme obyvateľov, že ak 
sa v kontajneri na zmesový odpad bude na-
chádzať  triedený odpad alebo v  kontajneri 
na triedený odpad sa bude nachádzať iný 
odpad, ako ten, na ktorý je určený vo vyššej 
miere ako 40 percent, odpad z  kontajnera 
odvezie zberová spoločnosť až po pretrie-
dení. Mikulášanov na túto skutočnosť upo-
zorní nálepka na kontajneri,“ priblížila ďalšie 
z opatrení.

      -js-

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého 
v Liptovskom Mikuláši vyhlásila výsledky sú-
ťaže Kniha Liptova za rok 2019 v  dvoch ka-
tegóriách.

V  kategórii beletria pre dospelých a  pre 
deti získal prvenstvo Zahmlený čas od Jozefa 
Daníka s počtom hlasov 188. Knihou Liptova 
2019 za beletriu sú krátke verše a prózy vy-
stupujúce z dní, ktoré už nemôže nikto zme-
niť.

Za Bájky pre každého od Mikuláša Kseňá-
ka zahlasovalo 86 čitateľov, tretie miesto 
v beletrii patrí Milanovi Igorovi Chovanovi za 
publikáciu Čarovný prsteň: ruské rozprávky.

V odbornej literatúre pre dospelých a deti 
sa na prvom mieste s  počtom hlasov 53 
umiestnila publikácia Štrba. Život ľudí v  mi-
nulosti, autorkou ktorej je Iveta Zuskinová.

Publikácia čerpá zo spomienok pamät-

níkov na život v  obci. Podrobne sa venuje 
témam ako gazdovanie, pastierstvo a ovčiar-
stvo, domáca výroba a  remeslá, migrovanie 
za prácou, jedlo a  stravovanie, odev, cirkev 
a školstvo…

Zuskinovej publikácii patrí aj druhá priečka 
v kategórii s odbornou literatúrou - Liptovský 
Hrádok. Prechádzky dejinami.

Tretie miesto získala kniha Od zločinu 
k trestu: vývoj stoličného súdnictva na Lipto-
ve v 18. storočí od Miroslava Nemca.

Do čitateľskej ankety Kniha Liptova 2019 
bolo zaradených 35 kníh, z  toho 19 v  ka-
tegórii beletria pre dospelých a pre deti a 16 
v kategórii odborná literatúra pre dospelých 
a pre deti.

Knihy boli od 3. marca vystavené v knižnici 
na úseku beletrie. Korona obmedzenia však 
zasiahli aj do hlasovania. "Keďže bola knižni-
ca od 12. marca zatvorená, vystavené knihy 
v priestoroch knižnice si prezrelo a hlasovalo 
za ne len pár čitateľov. Väčšina hlasov prišla 
elektronickou poštou," povedala Naďa Kubá-
nyová z Liptovskej knižnice.

Kým v súťaži Kniha Liptova za rok 2018 evi-
duje knižnica až 1363 platných hlasovacích 
lístkov, tento rok hlasovalo za Knihu Liptova 
2019 len 481 čitateľov s platným hlasovacím 
lístkom.

Výsledky súťaže Kniha Liptova 2019:
Kategória beletria pre dospelých a pre deti

1. DANÍK, Jozef: Zahmlený čas
2. KSEŇÁK, Mikuláš: Bájky pre každého
3. CHOVAN, Milan Igor: Čarovný prsteň: ruské 
rozprávky
4. PAHUTKA, Svetlana: Múdremu neraď, silné-
mu nedvíhaj
5. SANIGA, Miroslav: Prechádzky slovenskou 

prírodou
6. SOKOL, Ondrej: Ako som vozil Nórov: za 
polárnym kruhom 2.
Kategória odborná literatúra pre dospelých 
a pre deti
1. ZUSKINOVÁ, Iveta: Štrba. Život ľudí v minu-
losti
2. ZUSKINOVÁ, Iveta: Liptovský Hrádok. Pre-
chádzky dejinami
3. NEMEC, Miroslav: Od zločinu k trestu: vývoj 
stoličného súdnictva
na Liptove v 18. storočí
4. ŠTEVČEKOVÁ, Katarína: Denník písaný ho-
rami
5. BALÁŽ, Erik: Život je len jeden
6. KMEŤ, Martin: Čarovný Liptov=Magical Lip-
tov Region          -LK GFB-

Nové�stromy�a�kríky�skrášlili�Nábrežie

Päť�rokov�volejbalu�v Liptovskom Mikuláši 

Korona�nás�pokazila,�netriedime odpady!

Kniha�Liptova�je známa 



1312

Evanjelický sirotinec je tu už cez sto rokov
Novú budovu evanjelického sirotinca na 

dnešnej Janoškovej ulici posvätil biskup Jur 
Janoška v máji 1926. Peňažná základina ale-
bo zbierka na sirotinec vznikla už v auguste 
1901 na slávnosti v  cirkevnom dome a  od 
roku 1904 na tento účel cieľavedome vyberal 
peniaze evanjelický dobročinný spolok s prí-
značným názvom Dobrodej (za veľkej pod-
pory farára Jura Janošku). Pri príležitosti 400. 
výročia reformácie bol 14. novembra 1917 

otvorený prvý evanjelický sirotinec v zadnom 
trakte domu rodiny Žu� ovcov (za dnešnou 
knižnicou G. F. Belopotockého), ktorý majite-
lia zadarmo prepustili tomuto dobročinnému 
účelu. Do sirotinca prijali trinásť detí z Lipto-
va, Turca a Oravy.

V  roku 1920 vzrástol počet detí na 36. 
V  tom istom roku sa sirotinec presťahoval 
do novej budovy, vilky na východnom okra-
ji mesta, ktorú cirkevnému zboru darovala 
vdova Mária Eördöghová, rodená Kunová. 

V záhrade pri vile bola postavená nová budo-
va sirotinca podľa plánov staviteľa Mikuláša 
Štefanca a svojmu pôvodnému účelu slúžila 
až do roku 1950. Svoj domov v nej našlo 434 
sirôt vrátane 26 zachránených židovských 
detí počas II. svetovej vojny.

 
Nájdete nás aj na facebooku, kde každý 

deň prinášame našim fanúšikom pohľad 
do minulosti nášho mesta: www.facebo-
ok.com/muzeumJK.

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Evanjelický sirotinec je tu už cez sto rokov

Slávnostné otvorenie sirotinca 24. mája 1926 na dnešnej Janoškovej ulici. 
Za rečníckym pultom biskup Jur Janoška.

Posledná spoločná fotogra� a z roku 1950. Medzi deťmi sedia opatrovateľky, diakonisy Alžbeta 
Mitanová a Irena Bartóková, správca Vladimír Kuna s dvoma vlastnými deťmi – synom Mila-
nom a dcérou Vierou, ktorí spolu so sirotami vyrastali na jednom dvore.  Spálňa pre siroty.

Prví chovanci sirotinca s vedúcou vychovávateľkou Hermínou Petro-
vičovou ešte v dome, ktorý sirotincu daroval fabrikant Ondrej Žu� a 
(za dnešnou budovou Knižnice G. F. Belopotockého). Tu bol sirotinec 
umiestnený do roku 1926.  

Mesto Liptovský Mikuláš
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY V MESTE
pri 190. výročí vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku a Roku slovenského divadla

17.00 hod. 

vernisáž exteriérovej výstavy Pocta Belopotockému pred budovou NKP Čierny

Orol, výstava potrvá do 30. novembra 2020

17.30 hod.

komentovaná prehliadka exteriérovej výstavy v ulici 1. mája

18.00 hod.

Pocta Belopotockému - akt kladenia vencov pri soche G. F. Belopotockého

18.30 hod.

Život v divadle, divadlo v živote pred budovou Múzea Janka Kráľa 

účinkujú členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény

19.00 hod.

otvorenie letnej turistickej sezóny

19.30 hod.

vernisáž výstavy Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii v Dome kultúry pre 

pozvaných hostí z radov ochotníkov a zástupcov mesta a kultúrnych inštitúcií 

pre verejnosť je výstava prístupná do 10. novembra 2020

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

15. júna 2020

 o 17.00 hod.
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Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...

  
V mesiaci apríl 2020 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Dorota POKORNÁ, Denisa KRULIŠOVÁ, 
Michal UHRÍK, Andrej LACO, Branislav 
LASCSÁK, Tea KRIVÁŇOVÁ, Tamara 
HALAHIJOVÁ, Sebastián KLENKO, René 
František PUŠKA, Ema DOČEKALOVÁ, 
Pavol PAPRČIAK, Agáta ŽEMBOVÁ, 
Helena GUBALOVÁ, Tobias GAJARSKÝ, 
Alexandra JANČUŠOVÁ, Kvetoslav 
ŠLAVKA. 

A všetko sa začalo tým, že ruky moje 
vzal si do tých svojich...

Manželstvo uzavreli:

   Peter BADÁŇ – Lenka MACHOVIČO-
VÁ THERNOVÁ, Lukáš KNAPĆÍK – Sára 
SEDLÁKOVÁ, Ing. Filip BETCHER – Ľud-
mila KYSELICOVÁ, Lukáš LÍŠKA – Petra 
STACHOVÁ, Marek FAKO – Svetlana 
PUŠKOVÁ, Zoltán ŠIPOSS – Mgr. art. 
Elena CHOVANOVÁ. 

Večnú spomienku si zachovávame 
v srdci...

Opustili nás:

  Jaroslav LICHARDUS 63 r., Mária DOLE-
ŽIOVÁ 81 r., Ing. Ján OBERUČ 69 r., Vla-
dimír HENDL 68 r., Anna BURDELOVÁ 
78 r., Eva HLADKÁ 79 r., Anna HARAGO-
VÁ 86 r., Elena HYBENOVÁ 89 r., Milan 
BRUNCKO 70 r., Anna STUPKOVÁ 82 r., 
Mária DZÚROVÁ 98 r., Ing. Milan KLON-
GA 58 r., Emília JAČALOVÁ 93 r., Peter 
VIDO 40 r., Mária MAJDIŠOVÁ 73 r., Ján 
ČARNOKÝ 72 r., Zuzanek KULINA 93 r., 
Anna TOMKOVÁ 91 r., 

Občiansky servis
APRÍL 2020
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Športoví nadšenci Liptova, POZOR 
Je tu mimoriadna príležitosť pre tých, ktorí chcú riadiť profesionálny športový klub alebo 
podieľať sa na jeho riadení, poprípade o ňom rozhodovať.
Väčšinový majiteľ hlasovacích práv a jediný registrovaný užívateľ konečných výhod futba-
lového klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš vyhlasuje ponukové konanie na odstúpenie 
svojich hlasovacích práv na fyzickú alebo právnickú osobu podľa dohody. Podmienkou 
na získanie rozhodujúcej majoritnej väčšiny alebo časti hlasovacích práv je výška pomo-
ci pri zabezpečení finančného alebo materiálneho plnenia pre fungovanie futbalového 
klubu a pre zachovanie všetkých súťaži jednotlivých mužstiev pre nasledujúce sezóny.
Futbalový klub disponuje mužstvom dospelých v 2. lige, dorasteneckými mužstvami 
účinkujúcimi v 2. lige skupiny Východ, štyrmi žiackymi mužstvami pôsobiacimi v 1. lige 
skupiny Stred, mužstvami prípraviek a družstvami žien a žiačok.
Svoje ponuky či otázky na uvedené ponukové konanie zasielajte na mailovú adresu: 
fktatran@imafex.sk alebo na 0903 218 041 v termíne do 15.6.2020.
              - MFK Tatran-

Obyvatelia Demänovej, Bodíc, Iľanova 
a  Ploštína sú povinní zabezpečiť si odpad 
pred prístupom medveďa hnedého. Na zá-
klade zákona o  odpadoch si ľudia z  týchto 
mestských častí musia zabezpečiť zmeso-
vý komunálny, biologicky rozložiteľný ku-
chynský a  reštauračný odpad. V Demänovej 
a  v  Bodiciach platí táto povinnosť v  celom 
území mestskej časti. V  Iľanove a  v  Ploštíne 
sú ľudia povinní umiestniť kontajnery do 
uzatvoreného priestoru (za plot, alebo do 
objektu) vo vzdialenosti viac ako 500 metrov 
od zastavanej časti územia.

Kontajner stačí vyložiť na voľné priestran-

stvo len v deň vývozu odpadu. Na zber odpa-
du je vhodné použiť uzamykateľnú nádobu 
alebo nádobu, ktorej spôsob uzatvorenia 
znemožňuje prístup medveďa. „Uzamykateľ-
ná nádoba musí vyhovovať systému zberu 
odpadov v meste. Je potrebné nahlásiť zbe-
rovej spoločnosti spôsob odomykania, ak si 
obyvateľ nebude odomykanie zabezpečovať 
sám,“ vyzvala Mária Lošonská z oddelenia ži-
votného prostredia mestského úradu.

Dôvodom zabezpečovania odpadových 
nádob je zabránenie styku medveďov s oby-
vateľmi. Medvede prichádzajú k  obydliam, 
vedľa ktorých sú koše, ktoré sa stávajú zdro-

jom ich potravy. „Vyhodnotenie plnenia tej-
to povinnosti obyvateľov je zároveň jednou 
z  príloh žiadosti na odstrel medveďa. Zod-
povedný prístup ku komunálnemu odpadu 
je najlepšou cestou, ako predísť stretnutiam 
a  incidentom s  medveďmi,“ podotkla Mária 
Lošonská.

Povinnosť zabezpečenia kontajnerov 
s  odpadom kontroluje Slovenská inšpekcia 
životného prostredia. V  prípade jej nedodr-
žania môžu dostať obyvatelia za priestupok 
až 1 500 eurovú pokutu, pre podnikateľov sa 
táto sankcia pohybuje v  rozmedzí od 1 200 
do 120 tisíc eur.     -js-

Zabezpečte�nádoby�na�odpad�pred medveďom

Za�nepokosené�pozemky�hrozí pokuta 
S výzvou na starostlivosť o pozemky a za-

bezpečenie kosenia prichádzajú aj v  tomto 
roku zamestnanci mestského úradu smerom 
k  vlastníkom, užívateľom a  správcom po-
zemkov. Odkazujú pritom na dodržiavanie 
platných všeobecne záväzných nariadení. 
„Udržiavaním pozemkov zabránite prerasta-

niu burín, šíreniu peľových zŕn a  inváznych 
druhov rastlín, výskytu hlodavcov, hmyzu 
a plazov, rastu náletových drevín, zvýšenému 
riziku požiarov a  tiež zhoršeniu dobrých su-
sedských vzťahov,“ podotkla Lenka Jurečko-
vá z oddelenia životného prostredia radnice. 
Vyjadrila zároveň vďaku obyvateľom, ktorí sa 

o pozemky starajú, zbavujú ich burín a dbajú 
o poriadok v okolí svojich obydlí.

Za nesplnenie povinnosti starostlivosti 
o  poľnohospodársku pôdu alebo jej poško-
denie môže okresný úrad uložiť pokutu fy-
zickým osobám do 330 eur, právnickej osobe 
a podnikateľom do 33 200 eur za hektár.    -js-

V máji ukončili pracovníci VPS rekonštruk-
ciu chodníka pre peších pri obchode Lidl 
v  Liptovskej Ondrašovej. Ten bol najmä po-
čas upršaného počasia neschodný, na jeho 

konci pri vstupe na účelovú komunikáciu sa 
hromadila voda. „Zabezpečili sme preto od-
vodnenie lokality zodvihnutím jeho telesa 
tak, aby sa zrážkové vody nedostávali do jeho 

blízkosti a chodci neboli obmedzovaní. Voda 
je teraz odvádzaná sklonom upraveného te-
rénu do okolitej zelene," vysvetlil zástupca 
primátora Ľuboš Trizna.    -vč-

Chodník�bez kaluží

 LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ  
    A ZACHRAŇOVAŤ! 
So. 6. 6.  17.00   |  Ne. 7. 6.  17.00  

 JUDY 
So. 6. 6.  18.30   

 CHLAP NA STRIEDAČKU 
Ne. 7. 6.  18.30   |  Po. 8. 6.  18.30   |  Ut. 9. 6.  18.00 

 ROMÁN PRE POKROČILÝCH 
St. 10. 6.  18.00   |  Št. 11. 6.  18.00   

 SVIŇA 
Pi. 12. 6.  18.00   |  So. 13. 6.  20.00   |  Ne. 14. 6.  19.00
  

 VPRED 
So. 13. 6.  18.00   |  Ne. 14. 6.  17.00 
  

 V SIETI 
Po. 15. 6.  17.00   |  Ut. 16. 6.  18.00   |  St. 17. 6.  18.00

 TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ 
Št. 18. 6.  18.00   |  Pi. 19. 6.  20.00   |  So. 20. 6.  20.00 

 MOSLEY 
So. 20. 6.  18.00   |  Ne. 21. 6.  17.00 

 RADIOACTIVE 
Ne. 21. 6.  19.00   |  Po. 22. 6.  18.00   |  Ut. 23. 6.  18.00 
 

 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
St. 24. 6.  18.00   |  Št. 25. 6.  20.00 
 

 LASSIE SA VRACIA 
Pi. 26. 6.  18.00   |  So. 27. 6.  17.00   |  Ne. 28. 6.  17.00 

 BLOODSHOT 
Pi. 26. 6.  20.00   |  So. 27. 6.  20.00   

 PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ 
Ne. 28. 6.  19.00   |  Po. 29. 6.  19.00   |  Ut. 30. 6.  18.00 

 KINO NICOLAUS ZAČÍNAME PREMIETAŤ
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SERVIS

     

STREDA 02.09.2020 / Presunuté z 16.04.2020 

 DNES VEČER HRÁM JA  Klubová scéna   
 18:00   4€   Jaro Janíček - Ľupčianske 

netradičné divadlo LUNETRDLO. Najúspešnejšie 
monológy s prvkami stand up commedy ale aj 
monodrámy.

 NEDEĽA 06.09.2020 / Presunuté z 27.03.2020 

 LAKOMEC?  Veľká sála    18:00   Vstup-
né: 17,- €, ZŤP 10,- €, vozičkár 5,- €   Bláznivá 
veselohra na motívy Moliéra.
 
 NEDEĽA 20.09.2020 / Presunuté z 25.06.2020 

 MUŽSKÉ ODDELENIE -  Radošinské naivné 
divadlo Veľká sála    18:00   18€  Správa 
z nemocnice o mužoch, ale aj ženách alebo Trpká 
komédia o tom, ako sa otvárajú telá a duše na 
mužskom oddelení. 

 UTOROK 22.09.2020 / Presunuté z 20.03.2020 

 WEST SIDE STORY najlepší muzikál všet-
kých čias Veľká sála  19:00    Vstupné: 
prízemie 34,- €, balkón 29,- €, ZŤP vozík 10,- €
West SIDE STORY – najlepší muzikál všetkých čias 
- originál Broadway muzikál.

  

 PROGRES - GALAKONCERT k 25. výročiu zalo-
ženia skupiny Progres  Veľká sála   15:00  

  10€  Programom bude sprevádzať Števo 
HRUŠTINEC. Hosť programu je hudobná skupina 
ASPERO.

   

 PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ  Veľká sála   18:00 
  Vstupné: 6,- € Seniori a deti: 2,- €    Ľubeľské 

ochotnícke divadlo K.O. Urbana uvádza komé-
diu,ktorú podľa tragikomédie J.Soloviča Žobráčske 
dobrodružstvo upravili M.Lasica a J.Satinský.

   

 UŽ TI NIKDY NENALETÍM  Veľká sála  
 18:00   Vstupné:  17,-€      Skvelá 

španielska komédia o manipulácii, podvodoch a 
mimoriadnom prekvapení na záver.

   

 Hana Zagorová GALAKONCERT hosť: Petr 
Rezek BOOM!BAND Jiřího Dvořáka  Veľká sála  

 18:00   Vstupné:  25,-€   Jedna z najväč-
ších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény, 
navštívi Slovensko a poteší svojich priaznivcov 
galakoncertom, v ktorom odznejú jej najväčšie 
hity !!!

 PONDELOK 15.06.2020    

 POCTA BELOPOTOCKÉMU  pred budovou 
NKP Čierny Orol   17:00     190. výročie 
prvého slovenského ochotníckeho divadla v 
Liptovskom Mikuláši. 

 ŠTVRTOK 18.06.2020    

 MICHAL MAČIČKA: VČELÁRSTVO NA SLOVEN-
SKU  Liptovská knižnica G.F. Belopotockého  

 16:00    Prednáška s besedou a premieta-
ním � lmu o včielkach a včelárstve na Slovensku. 

 NEDEĽA 21.06.2020    

  ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA DIVADLO ZO ŠUFLÍ-
KA - O KOCÚROVI A PYŠNEJ HVIEZDE - PRESU-
NUTÉ Z 22.03.2020  Veľká sála    16:00    
3€ / 3€  Autorská divadelná hra o sile priateľ-
stva, spestrená tieňovým divadlom a pesničkami. 

ŠTVRTOK 25.06.2020  

  MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČ-
NÁ SHOW  Klubová scéna     18:00    1€   

 Pravidelný cyklus pantomimicko-improvizač-
nej one man show. 

PREDPREDAJ VSTUPENIEK NA 
PREDSTAVENIA DOMU KULTÚRY
Dom kultúry Liptovský Mikuláš Hollého 4, Liptov-
ský Mikuláš, 0915 859 596
Pondelok - piatok: 7.00 hod. – 15.00 hod.  
On-line: www.dklm.sk 
Rezervácie na jednotlivé predstavenia trvajú šesť 
dní, potom budú automaticky zrušené
http: www.dklm.sk
INFORMAČNÉ CENTRUM mesta, Námestie mieru 
1, Liptovský Mikuláš, 0948 625 669, 044/16186
Po-Pia: 9:00-17:00, So: 9:00-12:00

KINO NICOLAUS
Predpokladaný začiatok premietania - 6. 6. 2020.   
O prevádzke a programe kina sledujte informácie 

na našej stránke   http: www.dklm.sk
Predpredaj vstupeniek kina Nicolaus začína 
hodinu pred prvým 
predstavením a končí 
sa 15 minút po 
začiatku posledného 
predstavenia. Kino 
Nicolaus Liptovský 
Mikuláš, Hollého 2, 
Liptovský Mikuláš, 
044/55 640 50 ZME-

NA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

25.05.2020 | 30.06.2020    
HMYZ | NKP Čierny orol L. Mikuláš   | Po-Pia: 
8:00-16:00 | 0,50,-€ /  0,50,-€ |  Výstava hmyzu 
a entomologických pomôcok na jeho zber a 
preparáciu. Autor: V. Hemala

 11.03.2020 | 06.06.2020      
KALIGRAFIA = KRASOPIS | Galéria Kolo-
mana Sokola  | Ut-So: 10:00-17:00 | 2€   1€  | 
Interaktívna výstava pre deti o umení krásneho 
písania. 

 09.05.2020 | 31.08.2020       
ARNOLD PETER WEISZ-KUBÍNČAN - UMEL-
COVA (ŤAŽKÁ) BATOŽINA | Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa  | Ut-So: 10:00-17:00 
| 2€   1€ | Výstava malieb, kresieb, skíc a grafík 
medzivojnového expresionistu. 

 29.01.2020 | 07.03.2020       
VIKTÓRIA LENGYELOVÁ - TRANSCEND 
THE SPECTACLE| Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa  | Ut-So: 10:00-17:00 | 2€   1€ | 
Sochárska výstava mladej autorky, ktorá pracuje 
s drôtom.

14.05.2020 | 09.08.2020     
KALCIT, MAJSTER TVAROV | Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 
Školská 4, Liptovský Mikuláš | Po., Str., Štvr., 
Pia.: 09.00-17.00 (posl. vstup 16.00), Ut.: 
09.00-12.00 (posl. vstup 11.00), So.: 10.00-
16.00 (posl. vstup 15.00), Ne.: 09.00-11.00 
(len na tel. objednávku 3 dni vopred min. 20 
osôb) | 1€   od 4 rokov 1€ |  Výstava vzácnych 
exponátov kalcitu, ktorý je jedným z najúžas-
nejších minerálov vďaka svojim jedinečným 
vlastnostiam. 

 19.05.2020 | 14.08.2020      
SCHMERZ ROT GELB BLAU | Rumanský Art 
Centre   | Ut-Pi: 13:00-17:00 | 1,50€, 1€ štu-
denti, 0,50€ seniori, deti do 6 rokov zdarma  
|Vystavované diela Rity Koszorús, sú autorským 
výberom jej najnovšej tvorby.   

 20.05.2020 | 05.06.2020        
JARNÝ SALÓN | Klubovňa LKS v NKP Čierny 
orol   | Po-Pia: 8:00-15:00  |  31. ročník regi-
onálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho 
výtvarného umenia.

KALENDÁR PODUJATÍ

JÚN
2020

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

AKTUÁLNE TERMÍNY PRESUNUTÝCH 
PODUJATÍ DOMU KULTÚRY 2020
Vstupenky na podujatia, ktoré boli presunuté 
z dôvodu opatrení COVID-19,bude možné vrátiť 
z  opodstatnených dôvodov, najneskôr 30 dní 
pred novým termínom daného presunutého 
podujatia. Všetky už zakúpené vstupenky 
ostávajú v platnosti.

VÝSTAVY

UTOROK 20.10.2020 / Presunuté z 18.05.2020

ŠTVRTOK 15.10.2020 / Presunuté z 21.04.2020

PIATOK 02.10.2020 / Presunuté z 25.03.2020

SOBOTA 26.09.2020 / Presunuté z 21.03.2020

JÚNOVÉ PODUJATIA


