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Cyklodoprava je v Liptovskom Mikuláši obľúbená a mesto tento zdravý životný štýl všestranne podporuje.
Budujeme cyklochodníky, inštalujeme cyklomobiliár a organizujeme podujatia. Len na večernú cyklojazdu vytiahlo svoje bicykle približne dvesto rodičov s deťmi a neodradilo
ich ani chladné počasie. Viacerí si odniesli ceny za zapojenie sa do kampane Do práce na bicykli, ktorú prebicyklovali až štyri stovky Mikulášanov. Na Slovensku sme ako
mesto vďaka nim skončili na druhom mieste. Poďakovanie ministra dopravy za aktívny prístup pri riešení cykloagendy v Liptovskom Mikuláši si odniesol náš vedúci
odboru dopravy Gabriel Lengyel. Sezóna pre dve kolesá sa síce končí, no nás ešte čaká oficiálna kolaudácia novej časti cyklochodníka do Liptovskej Ondrašovej.

Obnovený vojenský cintorín na Háji požehnali predstavitelia cirkví, mesto
Pri príležitosti 77. výročia SNP predstavitelia mesta slávnostne sprístupnili verejnosti vojenský cintorín na Háji Nicovô
po obnove hrobov a zelenej pláne. Pietne miesto na kóte 747 mesto zrekonštruovalo práve v roku šesťdesiateho výročia
prvého sprístupnenia areálu verejnosti.
Miesto posledného odpočinku obetí 2.
svetovej vojny ekumenicky požehnali aj
predstavitelia evanjelickej a katolíckej
cirkvi.
„V mene mojom a obyvateľov nášho
mesta sa skláňam pred všetkými obeťami
Slovenského národného povstania a 2. svetovej vojny. Vzdávam hold tým, ktorí odpočívajú na obnovenom vojnovom cintoríne
tu, na výšine Háj. Som hrdý na to, že práve
k šesťdesiatinám tohto areálu piety sa nám
podarilo obnoviť všetky vojnové hroby. Za
to úprimne ďakujem expremiérovi Petrovi
Pelleginimu, ktorého vláda nám vo februári
2020 odsúhlasila pol milióna eur na jeho
obnovu. Súčasťou dotácie boli aj finančné
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prostriedky určené na rekonštrukciu príjazdovej komunikácie Ulice kpt. Nálepku.
Aj vďaka tejto obnove má pietne miesto na
Háji ambíciu stať sa národným vojenským
cintorínom,“ povedal primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč.
Dôstojné a praktické zároveň
Už pôvodné projekty pri vzniku areálu
piety na Háji Nicovô počítali s tým, že budú
na cintoríne len kríže a zelená pláň, a aj podľa toho areál teraz mesto parkovo upravilo.
Hlavnou črtou cintorína sú náhrobné kamene na trávnatej ploche. Súčasťou obnovy
bolo odstránenie hrobových obrúb, vďaka
čomu miesto vyzerá dôstojnejšie, plocha je
upravená a dobre udržiavateľná.
„Priestor medzi jednotlivými hrobmi pôvodne tvorila trávnatá plocha , ktorá mala
rôznu kvalitu a skladbu. Jej udržiavanie
bolo veľmi náročné, kosenie nebolo možné
realizovať štandardne kosačkami, robotníci museli používať vyžínače a samostatne

obkosiť každé jedno z 1 369 hrobových
miest. Okrem toho sa obruby na hroboch
rozpadávali a olamovali,“ priblížil primátor
dôvody potreby obnovy vojnových hrobov.
Pri obnove rozoberali travertínové obruby
robotníci ručne. Každý náhrobný kameň
zo šedého grafitu kamenár očistil a upravil
špeciálnou technológiou. Starý typ písma
obnovil farbou, zakonzervoval a na kamene
aplikoval aj antigrafitovú úpravu, aby ich
vandali neničili sprejovaním.
Na reštaurovanie pylónu žiadame ministerstvo
Obnovené náhrobné kamene kotvil zhotoviteľ na betónové pilóty. Veľa práce so
zameriavaním mal geodet kvôli presnému
umiestneniu náhrobných kameňov na pôvodné miesta a do pravidelného radu. Každé hrobové pole si pritom pracovníci nafotili a starostlivo zaznamenali, aby nedošlo k
zámene náhrobných kameňov s jednotlivými menami. „Na obnovu celého areálu s pa-

ho sprístupnilo verejnosti v roku 60. výročia jeho založenia
mätníkom, pylónom aj umeleckými dielami
by sme potrebovali získať ďalší milión eur.
Starostlivosť o hroby vojnových obetí patrí
do kultúrnej tradície slovenského národa a
je v gescii ministerstva kultúry. Na obnovu
pamätníka, ktorého stav zodpovedá i jeho
veku a hlavne technologickým postupom
obdobia jeho výstavby, už finančné prostriedky mesto nemá. Pravidelne žiadame
ministerstvo kultúry o dotáciu na celkovú
obnovu areálu, žiaľ, dosiaľ neúspešne. Odozva návštevníkov a ešte stále žijúcich rodinných príslušníkov nielen zo Slovenska, ale i
zahraničia, nás bude aj naďalej povzbudzovať v našej snahe,“ uviedol primátor.
Dotáciu schválili za Pellegriniho
Súčasťou obnovy cintorína bola aj rekonštrukcia ulice Kpt. Nálepku, ktorá je príjazdovou cestou na vrchovinu Háj Nicovô.
Na obnovu cintorína a opravu príjazdovej
komunikácie získalo mesto dotáciu z ministerstva kultúry. Veniec k hlavnému pylónu

preto prišiel pri príležitosti sprístupnenia cintorína položiť aj expremiér a poslanec NR SR
Peter Pellegrini, ktorý ako vtedajší premiér
poskytol mestu Liptovský Mikuláš dotáciu
na aktuálne ukončenú obnovu cintorína vo
výške 500 000 eur. Financovanie bolo schválené vládou SR ešte vo februári 2020. Približne 440 000 eur z dotácie použila radnica na
obnovu cintorína a 60 tisíc stála oprava cesty.
Poslednýkrát sa uklonil
Na oslavách 77. výročia SNP a pri príležitosti slávnostného sprístupnenia obnoveného cintorína sa na vrchovine nad mestom
s vedením Liptovského Mikuláša stretli
aj zástupcovia rezortov obrany (minister
Jaroslav Naď) a kultúry (štátny tajomník
Radoslav Kutaš), príslušníci SZPB z celého
Slovenska (predseda Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov SR Pavol Sečkár) a uctiť si obete 2. svetovej vojny prišli
aj zástupcovia z Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika. Po-

slednýkrát sa na vojnovom cintoríne uklonil
aj priamy účastník protifašistického odboja
a čestný občan mesta Liptovský Mikuláš generálmajor vo výslužbe Ján Iľanovský, ktorý
nás necelé tri týždne po sprístupnení cintorína navždy opustil. Naplnil sa tak jeho sen
dočkať sa úpravy miesta posledného odpočinku jeho spolubojovníkov a bratov v boji.
Vence pre Červenú armádu
Predstavitelia cirkví v čase slávnosti jeho
sprístupnenia požehnali cintorín, ekumenický liturgický akt prijali aj zúčastnení obyvatelia. Vence k spomienke na SNP položili
delegácie pri Pamätníku vojakom Červenej
armády na Námestí osloboditeľov. Úctu a
vďaku účastníkom Slovenského národného
povstania tu prejavil za radnicu zástupca
primátora mesta Liptovský Mikuláš Rudolf
Urbanovič. Pri príležitosti 77. výročia SNP
vyrobilo mestské Múzeum Janka Kráľa limitovanú sériu pamätných odznakov.
-red-
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Životná púť generálmajora v. v.
Jána Iľanovského sa naplnila,
nech nás jeho odkaz inšpiruje navždy
Vo veku 99 rokov nás 14. septembra 2021
navždy opustil generálmajor v. v. Ján Iľanovský, mimoriadne skromný Čestný občan
mesta Liptovský Mikuláš a nositeľ desiatok
československých, slovenských a zahraničných vyznamenaní. Jeho neúnavná chuť
odovzdávať posolstvo mieru ďalším generáciám, vôľa aj odvaha inšpirovali mnohých
ľudí po celom svete.
Veľký muž, syn národa
„Osobné nasadenie generálmajora vo výslužbe Jána Iľanovského sa stalo prínosom
pre budúcnosť nás všetkých. Jeho odkaz
nás bude sprevádzať na mnohých križovatkách života a motivovať nás nasmerovať
svoje konanie tým správnym smerom. Patrí
mu veľká vďaka za slobodu, za to, že tu môžeme byť a pokračovať v tom, čo pre nás
vybojoval,“ zaspomínal so smútkom v hlase
primátor Ján Blcháč.
Riskoval život, aby pomohol
Rodák zo Závažnej Poruby pracoval ako
kurič, kým 1. októbra 1942 nenastúpil na zá-

kladnú 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. Do vojenského protifašistického
odboja vyškolil stovky mužov. Počas druhej
svetovej vojny ho dokonca zajali nacisti, no
on utiekol.
Vojnový veterán Ján Iľanovský bol v rozhodujúcich momentoch odvážny, dokázal
prenikať cez frontovú líniu, preto pôsobil
ako styčný poddôstojník medzi jednotkami
a veliteľstvami. Po potlačení povstania ostal
s partizánmi v horách, okrem spravodajských úloh organizoval získavanie potravín,
odevu a predovšetkým zdravotnej starostlivosti pre partizánov. 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.

...aký odbojár? Ja som už len starý človek
a ostáva mi len tešiť sa zo seba, že som
nesklamal...“
Genmjr. v. v. Ján Iľanovský
Skromnosť bola cnosťou
Generálmajora v. v. Jána Iľanovského zdobila celý život skromnosť a pokora. Svojim
dojímavým životným príbehom a hlbokými
myšlienkami vohnal slzy do očí nejednému
človeku. „Nedá sa to ani vyjadriť, čo srdce
prežilo. Je to také uspokojenie človeka, že
nežil pre seba, ale pre tieto deti, pre vás,“ vyjadril sa pri príležitosti svojich 99. narodenín.
Chrabrú povahu priameho účastníka Slovenského národného povstania opísal aj
generálny riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev. „Bol to vojak, ktorý nebol
ochotný opustiť svoju pozíciu a vždy bojoval
do posledných chvíľ. Nie všetci boli takí, mnohí sa báli. On riskoval život, aj keď vedel, že ho
riskuje. Bol vyslovene statočný,“ vyjadril sa.
-red-

Bude župný dom ďalej chátrať?
Predaj štátu poslanci zmarili, ministerstvo
ho chcelo opraviť za niekoľko miliónov eur.
V septembrovom čísle nášho mesačníka
sme vás informovali, že Ministerstvo vnútra
SR požiadalo mesto Liptovský Mikuláš o odkúpenie župného domu. Historickej budove v centre mesta tak chvíľu svitalo na lepšie časy. Jej zlý technický stav malo vyriešiť
práve odkúpenie štátom, ktorý chcel objekt
zrekonštruovať a vytvoriť v ňom okresné
klientske centrum. Niekoľkomiliónovú investíciu, ktorú mal štát vložiť do kúpy a rekonštrukcie historického objektu, sa však
podarilo časti poslaneckého zboru prekaziť.
O materiáli odmietli niektorí poslanci rokovať a vylúčili ho z programu zasadania.
Navrhol to na zastupiteľstve Jaroslav Čefo
(Skutočne nezávislí poslanci) a s podpo-

rou ďalších prítomných poslancov z klubu
Skutočne nezávislí a z klubu Nový Mikuláš
(SaS, OĽANO, KDH, Nova, Šanca) tak vyradili
z rokovania projekt, ktorý mal byť dôležitou
rozvojovou aktivitou centra mesta.
Komisie ako zámienky?
Vyradenie materiálu odôvodnil Čefo tým,
že odpredaj neprerokovala finančná komisia. Rovnaký dôvod bol vtedy platný pre
vyradenie všetkých predajov, medzi nimi aj
predaj pozemkov okolo chátrajúcej Hypernovy pre investora, ktorý ju chce zrekonštruovať a prerobiť na obchodné centrum
OBI s bytmi (viac v článku nižšie).
Finančná komisia však predaj župné-

ho domu aj pozemkov pre investora OBI v
programe mala. Zasadnutie vtedy viedol
práve poslanec Čefo, ktorý jej rokovanie odročil, čo zároveň následne použil ako dôvod
stiahnutia materiálu o dôležitých predajoch
z programu mestského zastupiteľstva.
O župnom dome mala diskutovať aj komisia územného rozvoja a výstavby. Jej predsedom je Jozef Repaský (poslanec aa zároveň predseda Okresného úradu), ktorý zasa
navrhol odpredaj župného domu neprerokovať na tejto komisii. Dôvod neuviedol a
podľa slov zapisovateľky kázal svoj návrh o
vyradení materiálu zo zápisnice odstrániť.
Zmarená miliónová investícia
Keby poslanci zámer predaja župného
domu štátu schválili, ministerstvo malo v pláne termín otvorenia klientskeho centra už v
budúcom roku. „V Liptovskom Mikuláši neevidujeme žiadnu inú budovu vhodnú na zriadenie klientskeho centra,“ konštatovali z tlačového odboru ministerstva vnútra. To na kúpu
a rekonštrukciu objektu plánovalo využiť
eurofondové zdroje v miliónoch eur. Odpredaj budovy mal byť zrealizovaný na základe
znaleckého posudku. Štát do budovy, ktorú
nevlastní, nemôže investovať peniaze, nedovoľujú to pravidlá nakladania s majetkom
štátu. Mesto na jej opravu peniaze nemá a
opadávajúca omietka nenaznačuje nič dobré.
Pokiaľ bude Ministerstva vnútra SR ešte
vyvíjať iniciatívu na odkúpenie župného
domu po tomto neúspechu, budeme vás
ďalej informovať. Či sa však podarí štátu budovu odkúpiť a zrenovovať, závisí od vôle
poslancov mestského zastupiteľstva.
-red-

Brzdia rekonštrukciu bývalej Hypernovy
Posledná vďaka životnému dielu Karola Komanderu
Muž, ktorý celý svoj život
zasvätil zveľaďovaniu zdravotníctva, kultúry a rozvoju nášho mesta, nás v septembri navždy opustil vo veku 98 rokov. Karol
Komandera bol aktívnym organizátorom
zdravotníctva v Liptove a na jeho zjednotení
mal veľkú zásluhu. V rokoch 1960 až 1984 bol
správcom štátnej nemocnice v Palúdzke.
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V období jeho pôsobenia sa výrazne
skvalitnili zdravotnícke služby, vybudoval sa
nemocničný komplex a zriadili preventívne
zdravotné prehliadky obyvateľov. Bol tiež iniciátorom myšlienky pomenovania nemocnice po významnom rodákovi, lekárovi a dramatikovi MUDr. Ivanovi Stodolovi.
Kultúru obohatil ako dlhoročný ochotníc-

ky divadelník a organizátor. Zanechal hlbokú
stopu nielen na poli kultúry, ale aj matičného
hnutia. Právom ho môžeme zaradiť do galérie slovenských vlastencov, ktorí sa po celý
život významne podieľali na zveľaďovaní slovenskej národnej kultúry.
Česť jeho pamiatke.
-red-

Rekonštrukcii bývalého objektu Hypernovy
na nákupné centrum OBI stojí v ceste časť niektorých mestských poslancov. Zo septembrového rokovania totiž vylúčili aj predaj dvoch
mestských pozemkov, ktoré sú potrebné pre
plánovanú obnovu tohto chátrajúceho objektu. Pozemky mala odkúpiť spoločnosť Liptovský Mikuláš Property Development, ktorá má
úmysel budovu na vstupe mesta zmeniť na
obchodné centrum s bytmi.
Pozemky pre stavebné konanie
Investor plánoval rekonštrukciu začať už
tento rok. Vylúčením predaja pozemkov z
rokovania však zabrzdila časť poslancov ďalší
posun k začatiu výstavby. „Vysporiadania pozemkov sú podkladom pre ďalšie stavebné

konania. Po tomto mestskom zastupiteľstve
malo dôjsť k podpísaniu zmlúv, aby mohol
investor pokračovať v ďalších krokoch v rámci
stavebného konania a k odštartovaniu výstavby, teraz bude musieť čakať do decembra, či
toto vysporiadanie pozemkov poslanci vôbec
schvália alebo ho znovu vyradia z rokovania,“
povedala vedúca majetkovo-právneho odboru mesta Renáta Todáková.
Vylúčiť predaj pozemkov potrebných pre
obnovu objektu navrhol na rokovaní poslanec Jaroslav Čefo a podporili ho v tom viacerí
prítomní poslanci z klubu Skutočne nezávislí
poslanci a klubu Nový Mikuláš. Ako dôvod
uviedol, že predaj pozemkov nebol prerokovaný v komisii, tá však bola práve na jeho podnet odročená.

Čo ďalej s chátrajúcim objektom?
Predstavitelia mesta a zamestnanci mestského úradu po rokovaní zastupiteľstva našli
náhradnú možnosť, ako pomôcť investorovi
získať stavebné povolenie na rekonštrukciu
objektu. „V zmysle zákona o majetku obcí
existuje aj iné riešenie, ako pomôcť investorovi. Je ním možnosť prenajať pozemky na
dobu päť rokov. Nájomná zmluva do päť
rokov nepodlieha schvaľovaniu v mestskom zastupiteľstve v zmysle platných zásad
hospodárenia s majetkom mesta. Investor
tak bude môcť vydokladovať pre stavebný
úrad svoj právny vzťah k týmto pozemkom,“
uviedla Todáková. Medzičasom sa snáď investorovi podarí potrebné pozemky od mesta cez zastupiteľstvo odkúpiť.		
-red-
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Okresná prokuratúra upozornila na nečinnosť mestského kontrolóra
Na nečinnosť mestského kontrolóra
upozornila už aj okresná prokuratúra.
Poslanci ho napriek tomu neodvolali,
upozornenie prokuratúry dokonca vylúčili z rokovania.
Okresná prokuratúra v Liptovskom Mikuláši
vydala upozornenie na nečinnosť hlavného
kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš z dôvodu porušenia zákona o obecnom zriadení.
Hlavný kontrolór Martin Alušic si neplnil svoje
povinnosti, keď nepredložil mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti.
„Dňa 16. júla 2021 som požiadala hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
okrem iného, aj o predloženie správy o
kontrolnej činnosti za rok 2020 a oznámenie, kedy bola táto správa o kontrolnej činnosti predložená Mestskému zastupiteľstvu
mesta Liptovský Mikuláš. Hlavný kontrolór
tunajšej prokuratúre doposiaľ nepredložil
správu o kontrolnej činnosti za kalendárny
rok 2020,“ píše v odôvodnení z 19. augusta námestníčka okresného prokurátora
Gabriela Švecová.
Správu mal kontrolór pritom podľa zákona predložiť poslancom do 60 dní po
uplynutí kalendárneho roku 2020, teda do
začiatku marca 2021.

Porušenie ďalších predpisov
Podľa mestských právnikov má kontrolór
okrem porušenia zákona o obecnom zriadení pripísané na svojom zamestnaneckom
účte aj ďalšie prešľapy. „Porušuje pracovnú
disciplínu, keď si v období od mesiaca júl
2020 doposiaľ nevedie evidenciu dochádzky, čo je v rozpore s internými predpismi. V
rozpore so zákonníkom práce postupoval v
prípade čerpania dovolenky aj v roku 2020
aj v roku 2021, v rozpore so zákonom o
obecnom zriadení nepredložil mestskému
zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti ani za I. polrok 2021, ani za II. polrok
2021, v rozpore s týmto zákonom nevypracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2020 pred jeho
schválením v mestskom zastupiteľstve,“
vymenovala Soňa Lakotová z právneho oddelenia mesta Liptovský Mikuláš v správe,
ktorá bola určená na rokovanie poslancov.
Zametanie pod stôl
Právnici navrhli poslancom mestského zastupiteľstva Martina Alušica z funkcie kontrolóra odvolať. Informáciu o upozornení prokuratúry na nečinnosť kontrolóra a návrh na
jeho odvolanie mali prerokovať poslanci na
zasadnutí, ktoré sa konalo 9. septembra 2021,

Deti v Hlbokom idú príkladom svojim rodičom
Obyvatelia prevažne rómskej osady Hlboké sa už viac ako rok učia triediť odpad. Od
mesta dostali nádoby určené na zber plastov, s ktorými je v tejto lokalite najväčší problém. Snahou radnice je dosahovať v triedení
odpadu ešte lepšie výsledky, preto postupne zapája aj marginalizovaných obyvateľov.
„Začali sme ukážkou triedenia v problémových lokalitách na Priemyselnej a Sládkovičovej ulici. Teraz pokračujeme na ďalších
miestach,“ ozrejmila vedúca Oddelenia Životného prostredia a poľnohospodárstva na
Mestskom úrade Mária Lošonská.
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Triedeniu predchádzala osveta
Najskôr je dôležité vzdelávať všetky vekové kategórie o tom, ako správne triediť odpad do farebných kontajnerov. „Rozprávame sa s nimi veľa o odpade, o tom, aký vplyv
má na našu planétu, prečo a ako by sme ho
mali triediť. Mňa osobne veľmi prekvapilo,
že tieto veci poznajú a pravdepodobne to
už s nimi niekto preberal aj v minulosti,“ vysvetlila odborná pracovníčka Komunitného
centra Nový svet Hlboké Alexandra Matysová.

viacerí prítomní poslanci z klubov Nový Mikuláš – SaS, OĽANO, KDH, Nova, Šanca a klub
Skutočne nezávislí poslanci však odmietli o
tejto problematike rokovať a stiahli materiál
z programu zasadania prehlasovaním ostatných poslancov, ktorí sú združení v kluboch
okolo Rudolfa Urbanoviča (klub SMER-SD,
SNS, NK ) a Ľuboša Triznu (Nezávislí poslanci). Dôvodom vyradenia informácie, ktorú si
vyžiadala prerokovať prokuratúra, malo byť,
že Alušic je PN. Práceneschopný bol aj v čase
uzávierky nášho mesačníka.
Trikrát a dosť
Alušica mali odvolávať poslanci už viackrát, od druhého odvolania ho delili len dva
hlasy. Do funkcie bol mestským zastupiteľstvom zvolený v júni 2020 tajným hlasovaním, od žiadneho z jedenástich poslancov
okolo Rudolfa Urbanoviča (klub SMER-SD,
SNS, NK) a Ľuboša Triznu (klub Nezávislí
poslanci) podľa ich vyjadrení však vtedy
hlas nedostal. Pracovať má na 80-percentný pracovný úväzok a podľa uznesenia zo
zastupiteľstva poberá najvyššiu možnú každomesačnú odmenu vo výške 30-percent
mesačného platu.
-redDobrovoľne čistia osadu od odpadu
Problematika ochrany životného prostredia oslovila najmä deti, ktoré spoločne
s pracovníčkami centra pravidelne zbierajú
plasty voľne pohodené na zemi a udržiavajú
poriadok v osade. „Ustrážiť triedenie odpadu v tejto lokalite je veľmi ťažké, na druhej
strane veľmi dôležité. Dlho sme rozmýšľali
nad tým, ako by sme pomohli ľuďom v Hlbokom. Najohybnejšie sú naše deti, takže
sme začali túto aktivitu realizovať cez ne.
Približne pred mesiacom sme začali spolupracovať aj s jednotlivými rodinami. Rozdali sme im vrecká, aby odpad triedili už v
domácnostiach. Je to úspech, nádoby sú
plné a celkom dobre vytriedené,“ skonštatovala Otília Milanová, garantka Národného projektu Komunitné služby v mestách a
obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít v Komunitnom centre
Nový svet Hlboké.

Tridsaťročné posolstvo Mostov Gesharim budovali skvostné osobnosti
Históriu tradičného a vskutku jedinečného podujatia, ktoré sa v mikulášskej
synagóge konalo začiatkom septembra,
budovali osobnosti zo slovenského, českého, poľského a maďarského sveta umenia.
Na pódium prvý raz vystúpila operná diva
Ľubica Rybárska, roky plynuli a prinášali
nielen Mikulášanom, ale prostredníctvom
vysielania verejnoprávnej TV aj celému Slovensku jeden umelecký zážitok za druhým.
„Podujatie príťažlivo podávalo posolstvo
vzájomného porozumenia a stalo sa tak tradičnou súčasťou kultúrneho života širokého
spektra publika. Budovali ho osobnosti ako
Milan Lasica, Stanislav Štepka, Hana Hegerová, Jana Kirschner, Sima Martausová,
Peter Lipa, Jaromír Nohavica, Iva Bittová,
Zuzana Krónerová, Jiří Suchý, Bolek Polívka
a ďalší skvostní umelci,“ vymenoval primátor Ján Blcháč, ktorý v synagóge na začiatku
programu odovzdal Cenu primátora mesta
Neinvestičnému fondu Mosty za to, že udržiava túto tradíciu, ktorá podľa jeho slov
prináša pre Liptovský Mikuláš jedinečnú
kultúrnu hodnotu veľkého významu.

k Slovenskému národnému povstaniu a keď
bolo povstanie vytlačené do hôr, odišla medzi partizánov aj ona. Tam vážne ochorela, čo
ju donútilo partizánov opustiť. V zlom zdravotnom stave prešla pešo cez hory v okolí
Banskej Bystrice až do Palúdzky. Napriek
tomu, že miestni vedeli, že je Židovka, nikto
z nich ju neudal. Rovnaké šťastie však nemali
jej rodičia a súrodenci ukrývajúci sa v Liptovskom Mikuláši, ktorí prišli o život len pár dní
pred jeho oslobodením. „Práve na podujatí
Mosty Gesharim našlo úrodnú pôdu odovzdanie Čestného občianstva in memoriam
žene, ktorá sa cez všetky úskalia nepoddala.

Stala sa z nej výrazná umelecká osobnosť,
ktorá svojím životným príbehom a postojmi
budovala pozitívny obraz obyvateľov Liptovského Mikuláša,“ povedal primátor pri
odovzdávaní ceny in memoriam. Najvyššie
mestské ocenenie vložil do rúk jej vnukovi
Michaelovi Szatmarymu na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z 10. júna 2021.
Tento rok v synagóge spájali medzieurópsky priestor a ľudí svojimi vystúpeniami osobnosti ako Miro Žbirka či Ewa Farna. Aj tieto
Mosty Gesharim odvysiela verejnoprávna
televízia vo vianočnom období ako každý rok.
-red-

Prežila holokaust, na Mostoch ju ocenili in memoriam
Dalma Špitzerová prežila deportáciu do
zberného tábora. V auguste 1944 sa pridala

Chcú poriadok pre svoje deti
Vďaka triedeniu odpadu sa v osade zvýšila
čistota a zlepšili sa hygienické podmienky.
Nájde sa tu veľa rodín, ktorým na poriadku
záleží. „Chceli by sme držať čistotu, aby sme
všade nemali sáčky a špinu. Sme radi, keď
niekto príde a vidí, že tu máme čisto. Teší nás,
že detičky zbierajú plastový odpad, aj my im
pomáhame,“ povedala obyvateľa Hlbokého
Iveta Murgošová. 			
-red-
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Máme maľované detské ihrisko
Osobnosti aj kolektívy si prevzali ocenenia
Sú známi dlhodobými a prínosnými aktivitami pre Liptovský Mikuláš a jeho obyvateľov. Poctu osobnostiam a kolektívom,
ktoré pôsobia na poli kultúry, športu či vo
verejnom živote slávnostne vzdal šéf radnice udelením Ceny primátora.
Ocenení jednotlivci
• Jozef Červeň - za dlhoročnú, vyše 50 ročnú aktívnu činnosť v Základnej organizácii
Slovenského zväzu chovateľov Okoličné, za
šľachtiteľské úspechy nového plemena králika, ktorého pomenoval Liptovský Lysko a
za šírenie dobrého mena mesta Liptovský
Mikuláš na Slovensku i v zahraničí;
• Dušan Grešo – pri príležitosti životného
jubilea 70 rokov za kvalitnú dlhoročnú
prácu pri ochrane verejného poriadku,
čistoty a životného prostredia v meste, za
celoživotný aktívny záujem o veci verejné

•

•

•

•

a za spoločenskú angažovanosť pri rozvoji mesta Liptovský Mikuláš;
Miroslav Hudec – pri príležitosti životného jubilea 75 rokov za celoživotnú prácu
v oblasti kultúry, za rozvoj a podporu folklóru na Liptove a za činnosť v spoločenských organizáciách;
Ferdinand Chovanec - za prínosnú, dlhoročnú prácu v oblasti vysokoškolskej pedagogiky, za spoločenský prínos v oblasti
kultúry a za aktívnu činnosť v miestnom
odbore Matice slovenskej;
Ivan Líška - za aktívne šírenie odkazu
slovenských národných a odbojárskych
tradícií a za aktívnu činnosť v miestnych
spoločenských organizáciách, za aktívnu
činnosť v oblasti zachovania ľudového remeselníctva – drevorezby;
Rudolf Urbanovič – pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za prínos v oblasti

verejnej správy a prínos v oblasti športu;
• Andrea Žideková - za dlhoročnú aktívnu
trénerskú činnosť, za rozvoj športovej
gymnastiky v meste Liptovský Mikuláš a
za šírenie dobrého mena mesta Liptovský
Mikuláš na Slovensku i v zahraničí.
Ocenené kolektívy
• Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva – pri príležitosti 90. výročia existencie múzea za šírenie dobrého
mena mesta Liptovský Mikuláš na domácej pôde a v zahraničí;
• Divadelný súbor ŠAPO Ploštín – pri príležitosti 100. výročia prvej písomnej zmienky o uvedení prvej divadelnej inscenácie
v Ploštíne za spoločenský prínos v oblasti
kultúry, za zachovanie a rozvoj ochotníckeho divadla v Ploštíne.
-red-

Na Žiarskej ulici na Podbrezinách vzniklo
prvé maľované detské ihrisko. Je pre ostatné samosprávy návodom, ako neminúť tisíce
eur a vytvoriť priestor pre voľnočasové aktivity detí aj mládeže. Skladá sa z obrazcov,
ktoré deťom poskytnú priestor na hry, súťaže
či rozširovanie hraníc ich poznania. „V meste
máme mnoho detských ihrísk, ale všetky tvoria klasické preliezačky a iné prvky. Takéto ih-

Modernejšia MAD:
nové strojčeky

riská stoja tisíce eur, kým na toto ihrisko stačila špeciálna farba a šablóny,“ vysvetlil Gabriel
Lengyel z odboru dopravy mestského úradu.
Ihrisko maľovali ho zamestnanci z Verejnopreospešných služieb nášho mesta. Rozvíja
poznávanie a podporuje pohyb, poteší preto
malé aj väčšie deti. Môžu sa na ňom učiť farby a tvary, skákať škôlku, zahrať si hru Twister či skákať do diaľky. Písmenková húsenica

naučí deti abecedu. „V meste máme viacero
asfaltových plôch, na ktorých sa už nedajú
urobiť parkovacie miesta či sú pozostatkom
zo starých športovísk, niektoré z týchto nevyužitých priestranstiev chceme preto využiť
na namaľovanie detských ihrísk a ak sa projekt uchytí, budeme v ňom pokračovať,“ priblížil zámer zástupca primátora Ľuboš Trizna.
-red-

Vo všetkých jedenástich autobusoch,
ktoré sú v Liptovskom Mikuláši využívané v
rámci Mestskej autobusovej dopravy (MAD)
pribudli v septembri nové elektronické strojčeky na vybavenie cestujúcich.
„Dopravca, ktorým je spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s, vymenil doterajší starší typ
strojčekov za nové. Nepochybne najväčšou
pozitívnou zmenou je rýchlejšie a spoľahlivejšie vybavovanie cestujúcich – či pri platbe
dopravnou kartou, ktorá poskytuje lacnejšie
cestovné, alebo pri úhrade v hotovosti. Mo-

dernejšia MAD: platiť sa dá aj prostredníctvom virtuálnej karty uloženej v mobilnom
telefóne cez aplikáciu Ubian. Vodiči MAD
určite ocenia aj väčšie displeje, ktoré sú prehľadnejšie usporiadané, znázornená je na
nich aj trasa aktuálnej linky,“ opísal ďalší krok
k modernejšej MAD v meste Gabriel Lengyel,
vedúci odboru dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Nové strojčeky sú zjednotené s tými, ktoré
dopravca využíva aj v prímestskej autobusovej doprave v našom regióne.		
-red-

Liptovská nemocnica s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu má urgentný
príjem. Vybudovanie tohto moderného
pracoviska stálo 1,8 mil. eur, slávnostne
ho otvorili v druhej polovici septembra.
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Strieborná medaila na tohtoročnej olympiáde
v Tokiu, víťazstvo na Svetovom pohári a šírenie
dobrého mena rodiska oprávnene katapultovali nášho vodného slalomára Jakuba Grigara na
udelenie Ceny mesta Liptovský Mikuláš, ktoré pre
neho jednohlasne schválili poslanci mestského
zastupiteľstva.
Mladý a úspešný športovec si pripísal na svoje konto najvýraznejších športových úspechov
druhé miesto na olympiáde mládeže v roku 2014
v Nankingu. Už na najvyššom olympijskom predstavení v Riu mikulášsky rodák siahal na medailu,
kde vyhral semifinále, nakoniec z toho bola piata
pozícia. Na tokijskú olympiádu získal miestenku na meno ako prvý slovenský vodný slalomár.
Dobrú formu potvrdil v júni triumfom na podujatí
Svetového pohára v nemeckom Markkleebergu.
V Tokiu bol na divokej vode nad jeho sily iba líder
svetového rebríčka.
Jakub sa vodnému slalomu venuje od roku
2006, jeho klubová príslušnosť je KTK Dukla Liptovský Mikuláš a trénuje ho Stanislav Gejdoš. Popri
športe rád varí a hrá na gitaru. Je už držiteľom Ceny
primátora mesta Liptovský Mikuláš z roku 2019.
Cenu mesta mu slávnostne odovzdá prvý muž
mesta pri najbližšej slávnostnej udalosti, na ktorej
sa Jakub bude môcť osobne zúčastniť.
-red-

Foto: Tomáš Kučera
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Jakub Grigar si vybojoval Cenu mesta
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priestranstva aj osadenie označenia. „Po prijatí ústavy vznikla na Slovensku tradícia sadenia lipiek. V Liptovskom Mikuláši je zasadená práve na tomto mieste. Pôvodné malé
označenie nebolo dostatočne viditeľné ani
dôstojné. Preambula je dôležitou súčasťou
Ústavy SR a dokonale sa hodí na nový drevený totem, preto sme zvolili práve jej text,“
vyjadril sa riaditeľ Domu Matice slovenskej v
Liptovskom Mikuláši Marek Nemec.
V súčasnosti mesto rekonštruuje chodník pri Námestí Ústavy SR, po vysporiadaní
majetkovo-právnych vzťahov plánuje aj rekonštrukciu samotného námestia. Po jeho
obnove vznikne dôstojný priestor, ktorým
Mikulášania vzdajú úctu jednému z najvýznamnejších dokumentov štátu.
-red-

Drevený totem s textom preambuly
dotvára Námestie Ústavy SR
Len vlani nadobudlo verejné priestranstvo pred budovou Matice slovenskej pomenovanie Námestie Ústavy Slovenskej
republiky. Teraz získalo dôstojné označenie
v podobe dreveného totemu s textom preambuly. Návrh totemu vytvoril vedúci Odboru výstavby na mikulášskej radnici Matej
Petran.
„Pri príprave návrhu som sa snažil citlivo
pristúpiť k tomuto územiu. Drevo je materiál, ktorý prirodzene zapadne do prostredia
plného stromov a zelene a spolu s Lipou

Ústavy SR jemne dotvára celkovú atmosféru. Totem je vysoký 170 centimetrov, čo je
približne výška úrovne očí dospelého človeka, aby dostatočne vynikol text,“ ozrejmil
Petran. Zaujímavosťou je, že drevený totem
bol vyrobený v spolupráci s kamenárom a je
ošetrený, aby odolal vplyvom poveternostných podmienok.
Na námestí si predstavitelia Matice slovenskej spolu so širokou verejnosťou každoročne slávnostne pripomínajú výročie
prijatia ústavy, preto iniciovali pomenovanie

PREAMBULA
My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o
národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle
cyrilo-metodského duchovného dedičstva
a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov
na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi
národnostných menšín a etnických skupín
žijúcich na území Slovenskej republiky, v
záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa
o uplatňovanie demokratickej formy vlády,
záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda
my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov
na tejto ústave.

Vymenia potrubie, ktoré ohrozilo minulé Vianoce
Prívodné vodovodné potrubie na Belopotockého ulici v Liptovskom Mikuláši
bude na prelome októbra a novembra rekonštruovať Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. (LVS). Zásobovanie pitnou vodou
zabezpečí počas rekonštrukcie z iného vodárenského zdroja.
Uplynulú zimu hrozilo niektorým mikulášskym domácnostiam tráviť vianočné sviatky
bez vody. Haváriu vodovodného potrubia na
ulici Belopotockého deň pred Vianocami koordinoval v teréne riaditeľ LVS Matej Géci aj
so šéfom krízového štábu mesta primátorom
Jánom Blcháčom. Dôvodom havárie bolo staré potrubie, ktoré je v zlom stave a vodárne sa
rozhodli predísť ďalším možným problémom
jeho rekonštrukciou.
Viac ako pol kilometra potrubia
„Toto potrubie slúži ako hlavný prívod vody
do mesta a obmedzenie či prerušenie dodávok pitnej vody vtedy pocítili najmä obyvatelia v okolí Belopotockého ulice a časti sídliska
Nábrežie, rovnako aj obyvatelia na koncových
vetvách vodovodných potrubí. Na tomto vodovodnom potrubí vtedy nastalo niekoľko
porúch a pri odstraňovaní havárií vtedy došlo
k viacerým komplikáciám, preto teraz kompletne vymeníme približne 550 metrov potrubia za nové a zrekonštruujeme vybavenie
šiestich šachiet, aby sme vedeli v budúcnosti
zabezpečiť reguláciu na starej vodovodnej
sieti,“ vysvetlil generálny riaditeľ LVS Matej
Géci.
Pred rekonštrukciou bude skúška
Obnovovať potrubie sa chystajú vodári
orientačne od 18. októbra s predpokladaným
ukončením najneskôr 5. decembra. „Ešte pred

Dažďové záhrady už zdobia areály škôl
Pri materských a základných školách radnica tento rok vytvorila až 19 dažďových záhrad, ktorých cieľom je prispieť k zmierneniu
dôsledkov klimatickej zmeny. Voda z dažďových zvodov na vybratých plochách bude
pozvoľna vsakovať do podložia namiesto jej
odvádzania do kanalizácie. „Navrhnuté rastliny zodpovedajú miestnym pôdnym a klimatickým podmienkam. Vegetáciu sme navrhli
v skupinách tak, aby pôsobila esteticky a
mohli sme ju efektívne udržiavať,“ podotkla
Jana Kormaníková z odboru rozvoja mesta.
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Základ dažďových záhrad tvoria záhony s
kombináciou dekoratívnych tráv a trvaliek.
Vodozádržná funkcia pôdy je podporená
aplikáciou vlahového kondicionéru. Všetky
plochy sú účelne zamulčované.
Na realizáciu záhrad v Základnej škole
Miloša Janošku, Okoličianskej, Demänovskej a v materských školách Palúčanská
a Ondrašovská získali radniční financie z
Operačného programu kvalita životného
prostredia.
-red-

Na detailoch v
našom meste záleží

Pred letom sme preto pre vás vysiali na
viacerých miestach lúčne pásy, ktoré teraz
robia radosť každému okoloidúcemu. Pri
fotení sme sa stretli s obyvateľkou Nábrežia, ktorá sa tešila kvietku nechtíka, pretože
ho už dlho na vlastné oči nevidela... Z maličkostí sa skladá celý veľký svet.
Vaše mesto Liptovský Mikuláš

samotnou rekonštrukciou budeme v období
medzi 4. až 8. októbrom vykonávať skúšku
zásobovania pitnou vodou obyvateľov mesta
a mestskej časti Liptovská Ondrašová. Vodu
zabezpečíme z vodárenského zdroja, ktorým
je zásobované sídlisko Podbreziny,“ informoval Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ LVS a
vyzval, aby Mikulášania informovali priamo
Liptovskú vodárenskú spoločnosť, ak nastanú
počas skúšky alebo samotnej rekonštrukcie
problémy s dodávkou vody. „Spätná väzba od
našich zákazníkov v čase skúšky je potrebná v
prípadoch akejkoľvek zmeny v štandardnom
zásobovaní pitnou vodou, a to najmä, ak spozorujú nižší tlak, ktorý spôsobuje nefunkčnosť
technických zariadení odberateľov, napríklad
sprchy, prietokové ohrievače a podobne. Budeme potrebovať aj informácie, ak zistia vyšší
tlak vo vodovodnom potrubí, ktorý spôsobí
prepúšťanie poistných ventilov, alebo nebude
tiecť pitná voda či bude tiecť zakalená voda.
Zmyslom tohto testovania je preveriť, aby počas samotnej rekonštrukcie boli obyvatelia čo
najmenej obmedzení v dodávke pitnej vody.
Je pravdepodobné, že počas prác bude nižší
tlak vo vodovodnej sieti,“ priblížil Tomáš Benikovský.
Napravia, čo nahlásite
S rekonštrukciou začnú vodári od hrádze
rieky Váh a ukončia ju na parkovisku pri Katolíckom dome. Opravu zrealizuje LVS bezvýkopovou metódou dodávateľsky v spolupráci s pracovníkmi LVS, ktorí budú súbežne
uskutočňovať rekonštrukcie šachiet. Všetky
informácie o zmene stavu pitnej vody počas
skúšky hláste na adresu dispecing@lvsas.sk
alebo oznámte telefonicky na číslach: +421
44 552 1992, +421 908 916 579. Nahlásené
udalosti bude LVS priebežne vyhodnocovať

a zabezpečovať nápravu. Aby zamestnanci
vodárenskej spoločnosti vedeli presne lokalizovať problémy, je potrebné uviesť meno, adresu, v prípade bytových domov aj poschodie
a tiež vaše telefónne číslo. To je dôležité nahlásiť z dôvodu, aby vás mohli v prípade potreby
spätne kontaktovať a vyjasniť si aktuálny stav.
Informácie sledujte na internete
V týždni pred plánovanou skúškou vám
odporúčame sledovať stránku www.lvsas.sk
alebo facebookovú stránku Liptovská vodárenská spoločnosť, kde budú vodárne zverejňovať aktuálne informácie aj presný začiatok
prác a ich priebeh. „Keďže situácia sa bude dotýkať aj starších obyvateľov, ktorí nepoužívajú
internet a sociálnu sieť, prosíme obyvateľov,
aby informácie odovzdali aj svojím príbuzným alebo známym. Uvedomujeme si obmedzenia, ktoré skúška aj rekonštrukcia prinesú,
je však najvyšší čas zrealizovať ich, aby sa nám
nevrátili havárie z minulej zimy,“ ukončil riaditeľ Géci.
-red• Skúška zásobovania pitnou vodou:
4. - 8. 10. 2021,
• začiatok rekonštrukcie: 42. týždeň
(približne od 18. 10. 2021),
• predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie: 49. týždeň, 5. 12. 2021,
• kontakty na nahlásenie zmien v zásobovaní pitnou vodou:
- e-mail: dispecing@lvsas.sk,
- telefón: +421 44 552 1992,
		
+421 908 916 579,
• potrebné je uviesť: meno, adresu,
poschodie a telefónne číslo,
• aktuálne informácie budú na: www.
lvsas.sk, facebooku LVS

Dnes ešte pasívny vnútroblok vás rozhýbe
Vo vnútrobloku bytoviek na podbrezinských uliciach Hradišská – Senická – Jefremovská začalo mesto s vynovovaním. Na starom
priestranstve pribudne workoutové ihrisko aj
umelé návršie pre deti, prostredie radnica obnoví a mesto tu vysadí aj novú zeleň.
„Rekultiváciu priestranstva urobíme s
dôrazom na skvalitnenie životného prostredia, súčasná zeleň ostane zachovaná, len ju

doplníme kríkovou a kvetinovou výsadbou,
ktorú ľudia obľubujú, pretože im spríjemňuje pobyt na čerstvom vzduchu a v tejto
časti úplne chýbala. Dohodli sme sa aj na
vysiatí trávnika a pikoškou bude akupresúrny chodník, na ktorom budú jednotlivé
polia vyplnené rôznym nášľapným materiálom ako piesok, štrk, šišky a okruhliaky,“
priblížil zástupca primátora a poslanec za

Podbreziny Rudolf Urbanovič. Vnútroblok
ponúkne svojim obyvateľom možnosti pre
aktívne trávenie voľného času, od priľahlého cyklochodníka ho projektanti oddelia
navezením zeminy na umelý kopec. Mesto
na realizáciu získalo financie v rámci projektu SALUTE4CE z programu Interreg Central
Europe.
-red-
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Na triedenie kuchynského odpadu sme si zvykli rýchlo,
v lete sme vyzbierali 96 ton!

Triedite kuchynský odpad?
Vyhrajte dizajnový bytový
kompostér
Svoju novú povinnosť – zabezpečiť zber kuchynského odpadu prijali najvyšší predstavitelia nášho mesta s plným nasadením a sprievodná súťaž kampane Myslíme EKO, triedime
BIO, je len pokračovaním ich spoločných snáh
a aktivít zamestnancov mesta o spopularizovanie triedenia kuchynského odpadu medzi
obyvateľmi.
„Aj keď obyvatelia Liptovského Mikuláša
zbierajú kuchynský odpad veľmi dobre, radi
by sme ich v tomto nastúpenom trende ešte
podporili a motivovali. Zároveň chceme predstaviť ďalšiu možnosť spracovania bioodpadu,
ktorá je čoraz viac populárna,“ vysvetlila koordinátorka kampane Romana Nemcová.

Súťaž o vermikompostér, ktorý je určený k
domácemu kompostovaniu zvyškov z kuchyne, bude prebiehať na oficiálnej facebookovej stránke mesta (facebook.com/MestoLM)
desať dní. Súťažný príspevok radnica zverejní
1. októbra. Do súťaže sa môžu Mikulášania zapojiť pridaním fotografie zachytenej pri vytváraní, triedení alebo spracovávaní kuchynského odpadu do komentára príspevku, takúto
fotografiu je potrebné k súťažnému statusu
pridať najneskôr do 10. októbra do 15.00 hod.
Víťaz, ktorého fotografia získa do 15.00 hod.
najviac lajkov, dostane od mesta dizajnový
bytový kompostér, s ktorým bude môcť kompostovať nielen štýlovo, ale aj s ohľadom na

životné prostredie.
Vermikompostovanie pomocou kalifornských dážďoviek je dnes považované za
najpokročilejšiu metódu kompostovania.
Prebieha bez zápachu a znižuje množstvo
vyprodukovaného odpadu. „Ideálny je aj do
rodiny s deťmi, keďže buduje zodpovednosť,
vytvára vzťah k prírode a tiež inšpiruje. Výsledné biohnojivo potom môžeme použiť na domáce rastlinky,“ doplnila Nemcová.
Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťaza
bude zverejnené pod súťažným príspevkom
na mestskom facebooku 11. októbra.
-red-

Vitamínová zbierka
pre seniorov

Nedostatky v meste odstránime rýchlejšie
Výtlky na cestách, poškodené značky,
presahujúce konáre a mnohé ďalšie nedostatky odstránia pracovníci Verejnoprospešných služieb mesta (VPS) oveľa rýchlejšie.
Prácu im zjednoduší nová mobilná aplikácia, do ktorej pridávajú všetky spozorované
poruchy. „Pracovníci VPS sú neustále v teréne a naše mesto tak majú možnosť poznať
ako svoju dlaň. Sú našimi očami, poznajú
každý výtlk, každý zlomený konár a všetko,
čo my z rokovacích miestností vidieť nemôžeme. Keď teraz pôjdu opilovať stromy
a všimnú si cestou napríklad poškodenú
dopravnú značku, nahrajú ju do aplikácie.
Zber informácií je dôležitý, takto budú na
jednom mieste a vďaka aplikácii budeme
mať možnosť pohotovejšie reagovať,“ vysvetlil iniciátor zabezpečenia aplikácie pre

12

zamestnancov VPS zástupca primátora Ľuboš Trizna. Všetky podnety podľa jeho slov
ihneď prichádzajú na mestský úrad a Odbor
dopravy a životného prostredia môže na ich
vyriešenie pružne nasadiť pracovné tímy.
Podľa Martina Kögela z Verejnoprospešných služieb technici v teréne poruchu odfotia, nahrajú ju do aplikácie a tá automaticky zaznamená aj GPS súradnice daného
miesta. Prípadné opravy preto zrealizujú
rýchlejšie a svoj pracovný čas využijú efektívnejšie.
V súčasnosti používajú aplikáciu v skúšobnom režime siedmi technici. Po tomto
období by mala byť sprístupnená aj ďalším
zamestnancom, aby dokázali zachytiť čo
najviac možných nedostatkov v meste.
-red-

V rámci mesiaca úcty k starším sa mikulášska radnica rozhodla zorganizovať materiálnu zbierku zameranú na podporu fyzického
aj psychického zdravia seniorov, ktorí sú
umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb
na území mesta. Zbierať budeme vitamínové doplnky a krížovkárske časopisy, ktoré im
pomôžu udržať si zdravotnú rovnováhu a
preklenúť obdobie s obmedzenými návštevami rodinných príslušníkov v zariadeniach,
vysvetlila vedúca Odboru sociálneho Erika
Sabaková. Do zbierky sa môžu zapojiť všetci
obyvatelia, ale aj základné školy, materské
školy a iné organizácie.
Dary pre seniorov v podobe uzatvorených
balení vitamínových doplnkov a rôznych
druhov krížovkárskych časopisov môžu obyvatelia vkladať do označenej krabice pred
klientskym centrom v priestoroch Mestského úradu v termíne od 1.10. – 22.10.2021.
Všetky vyzbierané veci radnica odovzdá
jednotlivým zariadeniam sociálnych služieb
v posledný októbrový týždeň.
-red-

Mikulášania plynule nabehli na systém
zberu kuchynského odpadu, vyzbierané
množstvo sa stále zvyšuje. Kým čo v júli sme
z mikulášskych domácností vyzbierali približne 31 ton, v auguste to bolo už 65 ton. V
porovnaní s inými samosprávami, ktoré začali so zberom rovnako 1. júla, sa môžeme
pýšiť úspešnými prvými zbermi.
Úspešne zavedený systém zberu
„Začiatok zberu kuchynského odpadu
sme zvládli bez väčších ťažkostí. Pomohla
nám pilotná fáza skúšobného zberu na Podbrezinách, včasné informovanie prostredníctvom článkov a inštruktážnych videí a
v neposlednom rade aj skúsenosti iných
miest, ktoré začali so zberom v januári. Pravidelne sme s nimi komunikovali a rozmýšľali sme o najvhodnejšom spôsobe zberu,“
skonštatoval primátor Ján Blcháč, ktorý ešte
pred povinným zberom zaviedol triedenie
kuchynského odpadu v budove mestského
úradu, keď počas obmedzeného pohybu
kvôli COVID-19 konzumovali zamestnanci
svoje obedy výlučne vo svojich kanceláriách.
Rozmiestnenie nádob regulovali
Snahou radnice bolo od samého začiatku
zaviesť pre obyvateľov čo najkomfortnejší

systém zberu, to ovplyvňuje najmä správne rozmiestnenie zberných nádob. Pilotný
projekt na Podbrezinách predbežne ukázal
množstvo vyzbieraného kuchynského odpadu, a teda aj potrebné množstvo hnedých nádob. „Kontajnery sme po meste rozmiestnili tak, aby boli dostatočne dostupné.
Keďže sú lokality, kde obyvatelia vyzbierajú
tohto odpadu viac, alebo naopak menej, v
priebehu prvých týždňov sme rozmiestnenie kontajnerov regulovali,“ doplnil Martin
Kögel z Verejnoprospešných služieb, ktoré
zabezpečujú zber kuchynského odpadu v
Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti je v meste a jeho častiach 254 zberných nádob určených na kuchynský odpad.
Odpad z mikroténových vreciek vysýpajte
Počas dvoch mesiacov sa výrazne zlepšila aj čistota odpadu. Plasty či sklo sa už
v hnedých nádobách vyskytujú len minimálne. Problémom sú najčastejšie mikroténové vrecká, ktoré do kuchynského odpadu nepatria. Odpad z nich je potrebné
do hnedých nádob vysypať, rovnako aj zo
sklenených alebo kovových obalov. „Odpady z obalov zvyšujú percento znečistenia
zbieraného odpadu, od ktorého závisí cena
zhodnotenia odpadu. Preto pracovníci
zberovej spoločnosti pred odvozom ku-

chynského odpadu do zaradenia na jeho
zhodnotenie musia tieto odpady vyberať,“
vysvetlila vedúca Oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva Mária Lošonská.
Štartovacie balíčky sú stále dostupné
Triedenie obyvateľom uľahčili štartovacie balíčky zložené z perforovaného košíka
a biologicky rozložiteľných vreciek, radnica ich domácnostiam rozdávala zadarmo.
Obyvatelia, ktorí štartovací balíček ešte
nemajú, môžu si ho ešte stále prevziať na
zbernom dvore na Podtatranského alebo
Okoličianskej ulici (počas prevádzkových
hodín: pon – sob 7.30 – 18.00 h). Mikulášania majú tiež možnosť zakúpiť si za zvýhodnenú cenu biologicky rozložiteľné vrecká
na vrátnici VPS na Družstevnej ulici (pon –
pia 6.30 - 14.30 h).
Pripomienky posielajte emailom
So svojimi požiadavkami či pripomienkami, ktoré sa týkajú triedenia a zberu kuchynského odpadu, sa na nás môžete aj
naďalej obracať prostredníctvom emailu,
vaše návrhy na zlepšenia čakáme na adrese
kuchynskyodpad@mikulas.sk.
-red-
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OZNAMY

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Mária Terézia bola korunovaná ako kráľ, celý
cyklus približuje výstava v Múzeu Janka Kráľa

Až do konca roka je v Múzeu Janka Kráľa
prístupná výstava, ktorá na veľkoformáto-

vých reprodukciách známych malieb približuje korunovačný cyklus najslávnejšej
uhorskej kráľovnej Márie Terézie. Výstavnú
sieň tiež zaplnili repliky korunovačných
predmetov vrátane veľkolepých šiat panovníčky. Nástup jej vlády bol ťažký, pred
celou Európou musela brániť svoje rakúske
dedičstvo a práve bratislavská korunovácia,
na ktorej si získala sympatie uhorskej šľachty, zohrala v tomto období kľúčovú úlohu.
Návštevníci spoznajú túto zlomovú udalosť
prostredníctvom replík fresiek, korunovačných klenotov aj portrétov najvýznamnejších aktérov doby.
Stopy Márie Terézie v Liptovskom Mikuláši
Máriu Teréziu od detstva vzdelávali a
vychovávali jezuiti v katolíckej viere, preto
bola zástankyňou rekatolizácie a tiež podporovateľkou jezuitov. Pre potrebu stavby
jezuitského kláštora im darovala v roku
1750 pozemok vo Vrbickom Huštáku, ktorý
bol majetkom kráľovského eráru. „Jednopodlažnú stavbu dokončili až v roku 1764,

no o 14 rokov neskôr venovala panovníčka
peniaze na dokončenie poschodia rozostavanej budovy kláštora a rozšírenie školy,
čím budova nadobudla súčasnú podobu,“
vysvetlila Katarína Verešová z Múzea Janka
Kráľa s tým, že dnes v týchto priestoroch
sídli Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva.
Jezuiti pôsobili v meste aj predtým
Jezuiti pôsobili v Liptovskom Mikuláši
ešte pred obdobím vlády Márie Terézie. Na
ich pôsobenie v čase rekatolizácie vyčlenil
ostrihomský arcibiskup veľkú finančnú základinu. Za tieto finančné prostriedky bola
postavená jezuitská škola v dnešnej budove
Liptáčika, ktorú Mikulášania prezývali ježovica. Bolo to prvé sídlo jezuitov v meste, kde
poskytovali kvalitné vzdelanie, organizovali
divadelné predstavenia a pravidelné procesie Božieho tela na námestí. Ich činnosť
mala podľa Verešovej veľký vplyv na prestúpenie obyvateľov na katolícku vieru.
-red-

Tešíte sa na sneh?
Mesto sa chystá na boj so zimou už od konca leta
Približne 700 ton štrku a sto ton posypovej soli majú nachystaných na tohtoročnú
zimu pracovníci z Verejnoprospešných služieb mesta. Zásoby navozili na sklad už v
auguste a septembri. Mestský podnik sa tak
na zimnú sezónu 2021/2022 pripravuje už
na prelome leta a jesene.
Výkon zimnej údržby zabezpečuje VPS
na stovkách kilometrov mestských komu-

nikácií. Spolu udržiavajú 92 km ciest, 75 km
chodníkov, štyri lavičky, 11 mostov a 120
bežných metrov schodov. „Počas uplynulej
sezóny sa nám podarilo zimnú údržbu vykryť napriek veľkému výpadkom zamestnancov kvôli koronavírusu. Verím, že počas
nastávajúcej zimy sa nám problémy s absenciou pracovnej sily v takom veľkom rozsahu vyhnú,“ vyjadril presvedčenie riaditeľ

Služby Informačného centra v lete
využívali najmä Slováci
Osvetľujú rondel:
pozor na dopravné
obmedzenia

Pandémia sa v lete odrazila na zníženej návštevnosti
Múzejníci prispôsobili aj počas tohtoročnej letnej sezóny svoj interaktívny program
rodinám s deťmi. Aj napriek exteriérovej
výstave, zážitkovým aktivitám, divadelným
predstaveniam či tvorivým dielňam zaznamenali kvôli protipandemickým opatreniam podstatný úbytok návštevníkov nielen
v hlavnej expozícii, ale aj v židovskej synagóge, ktorú tentokrát navštívilo len malé
množstvo návštevníkov z Izraela.
Hlavným ťahúňom letných aktivít sa stala
séria podujatí s názvom Geniálny Penkala
a patent na rozum. Turistov aj domácich
lákal do múzea každý piatok priamo z ulíc
maskovaný Eduard Penkala. „Od návštevníkov sme získali množstvo pozitívnej odozvy
hlavne na interaktívny kvíz, ktorý sa stal pre
deti najobľúbenejšou časťou prehliadky. K
dispozícii je aj naďalej mobilná hra Geniálny Penkala či maľovanka s jeho tematikou,“
skonštatovala Katarína Verešová z Múzea
Janka Kráľa.
Letná sezóna sa niesla aj v duchu 150.
výročia spustenia Košicko-bohumínskej železnice. Turistov ohúril autentický model
parnej lokomotívy s vlakovou súpravou.
„Interaktívny prvok mohli návštevníci samostatne ovládať. Súčasťou modelu je detailne
prepracovaná železničná stanica, dokonca aj
s cestujúcimi na peróne,“ doplnila Verešová.
-red-
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VPS Dušan Grešo.
Na výkon údržby sú už pripravení štyria
dispečeri, do vozidiel a mechanizmov bude
nastupovať 32 obsluhujúcich zamestnancov v dvoch zmenách. Do boja so snehom
a ľadom zapoja pracovníci aj dve desiatky
mechanizmov.
-red-

Počas tohtoročnej letnej sezóny navštívilo Informačné centrum celkom 13-tisíc
klientov, čo je približne rovnaký počet, ako
vlani. Ako informovala riaditeľka centra Jana
Piatková, v júli tvorili 80 percent návštevníkov Slováci, chýbali poľskí a českí turisti. V
auguste už pribudli Česi, Poliaci a zaskočilo
vyššie množstvo návštevníkov z Nemecka.
„Na letnú turistickú sezónu sme boli pripravení s plnou ponukou produktov a služieb,
ako po minulé roky. Prevádzka fungovala v
bežnom režime za platných opatrení,“ uviedla Piatková. Od polovice marca fungovalo
Informačné centrum navyše ako call centrum
pre otázky spojené s aktuálnymi nariadeniami ohľadom ochorenia koronavírusu.
Domáci aj zahraniční turisti tu našli po-

moc pri vybavovaní viacerých tlačív alebo
formalít pri vycestovaní do zahraničia. „V
tomto období sme mali v priemere 20 telefonických alebo osobných požiadaviek
denne. Či už ohľadom aktuálnych nariadení,
prevádzky mobilných odberných miest alebo riešení konkrétnych situácií pri rôznych
zahraničných cestách. Zvýšený záujem a
nárast o približne 150 percent sme zaznamenali po zrušení pôvodných mobilných
odberových miest a následne vytvorených
nových,“ dodala riaditeľka Informačného
centra.
O aktualitách v tejto oblasti informovali
zamestnanci prostredníctvom web stránky
a sociálnych sietí.
-red-

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s realizáciou hlavných stavebných prác
na rekonštrukcii verejného osvetlenia na
diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš.
Od polovice septembra tak začali platiť dopravné obmedzenia na I. etape výstavby
diaľničného kruháča. "Jedná sa o časť úseku
výjazdovej vetvy mimoúrovňovej križovatky
(rondel) smer Poprad a časť úseku výjazdovej
vetvy križovatky smer Žilina. Premávka bude
vedená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť bude znížená na 50 km/hod. Samotná
diaľnica D1 bude v oboch smeroch v tejto
etape výstavby plne prejazdná. Práce by mali
byť ukončené 31.10.2021," informovala hovorkyňa NDS Eva Žrgavčáková.
Na mimoúrovňovej križovatke a jej jednotlivých vetvách bude osadených 84 stožiarov
verejného osvetlenia a 93 svietidiel, na chodníku pre peších 12 stožiarov a 12 svietidiel.
Celková cena diela predstavuje bezmála 430
000 € bez DPH.
Rondel je bez stožiarov a svietidiel od októbra 2018. Opätovné osvetlenie kruhového
objazdu je výsledkom opakovaných urgencií
predstaviteľov nášho mesta, ich viacnásobných žiadostí a komunikácie s NDS a ministerstvom dopravy. 			
-red-
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ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ
Vyhliadkový bod Háj-Nicovô

Predmetom súťaže je návrh kreatívneho, architektonického a funkčného
riešenia vyhliadkového bodu v lokalite Háj-Nicovô na pozemku č. KN-E
5643/2 v katastrálnom území
Liptovský Mikuláš.

„Jednou z našich priorít je udržateľný
rozvoj lokality Háj-Nicovô ako prírodného priestoru pre oddych a rekreáciu, ako
ďalšej funkcie tohto areálu s bohatou
vojenskou históriou. Pre potreby zvýšenia atraktivity je žiadúce vytvorenie
vyhliadkového bodu v tejto lokalite,“
vysvetlil Gabriel Lengyel z odboru
dopravy mikulášskej radnice.

Žatva mikulášskych atlétov
September bol úspešný mesiac. Takto
zhodnotil pôsobenie atlétov pod hlavičkou
Centra voľného času jeho riaditeľ Roman Králik. Vyzdvihol bronzové medaily zo Svetových
školských športových hier, na ktorých naše
mesto a krajinu v srbskom Belehrade reprezentovali Paula Perončíková a Michal Kopček. Paula získala dva bronzy v behu na 100
metrov prekážok časom 15,28 s a v skoku do
diaľky výkonom 529 cm. Pridala aj zlato na 4 x
100 metrov v štafete, ktorá pretekala v zložení
Michaela Mišková, Paula Perončíková, Kamila
Mlichová a Ema Bendová s časom 51,06 s. Tretiu pozíciu si v rovnakej disciplíne vybojoval aj
Michal Kopček a na treťom mieste skončil aj v
disciplíne 100 metrov prekážok časom 15,54 s.
Postup šprintérky na Zlatú tretru
Simona Kurimská reprezentovala detskú atletiku pred Dómom svätej Alžbety v Košiciach na
celoslovenskom finále JBL Jump Feste. Vo svojej
kategórii skončila na treťom mieste v dvojboji,
ktorý sa skladá z behu na 60 metrov a zo skoku

do diaľky výkonom 9,04 sekundy a 387 cm.
Na Čokoládovej tretre v Košiciach postúpila z tretieho miesta v behu na 300 metrov do
medzinárodného finále mítingu Zlatá tretra
v Ostrave. Do severomoravskej metropoly
postúpila aj ďalšia mikulášska atlétka Adelka
Blaščíková v behu na 100 metrov.
Najmladší atléti sú najlepší na strednom
Slovensku
Na mapu septembrových úspechov sa
zapísali aj najmladší atléti, ktorí si vybojovali
prvenstvo stredoslovenskej oblasti v súťaži
družstiev v Martine. Vo finále suverénne porazili chlapcov z Banskej Bystrice a z Brezna.
Víťazné zloženie mikulášskeho tímu (ročník
narodenia 2010 a mladší): Matej Králik, Šimon
Kubo, Jakub Kopček, Andrej Kultan, Tobias
Ivan, Samuel a Teo Daraboš, Jerguš Stejskal,
Jonáš a Bruno Hvorka.
V tej istej súťaži vystúpili na tretí najvyšší
stupienok najmladšie dievčatá v zložení Simona Kurimská, Natália Húsenicová, Romana

Vyhlasovateľ má ambíciu, aby súťaž
priniesla návrh kvalitného riešenia, ktorý
bude primeraný dnešným technickým,
ekologickým a finančným možnostiam a aby jej výsledok
bol následne po častiach realizovaný od roku 2023.

Revajova, Dorota Blaščíková, Lucia Androvičová, Klaudia Sitáriková, Adéla Blaščíková, Timea
Ambružová, Zara Tarabová, Nela Horňáková.
Staršie žiačky (ročník narodenia 2006 a
mladšie) vo veľmi silnej konkurencii 20 družstiev získali cenné tretie miesto v zložení: Sabína Kubíková, Leila Glevitzká, Ela Hvorková,
Tereza Iris Tarabová, Tamara Horňáková, Nikola Kováčiková, Rebeka Kmeč, Beata Kultanová,
Klára Stejskalová, Karolína Kogelová, Sofia
Oravcová, Tamara Tomčíková, Viktória Verčimáková, Alžbeta Švandová, Mia Belica, Emma
Kmeč, Charlotte Bouwhuis.
Atletický ovál na podporu výkonov
Na majstrovstvách Slovenska 18. a 19.
septembra v Trnave skončili na štvrtej pozícii
Matúš Grieš v trojskoku a Sabína Kubíková v
hode kladivom. Skvelé športové výkony našich atlétov, ale aj samotnú atletickú verejnosť
podporuje mesto vybudovaním oválu. Štadión bude k dispozícii ešte tento rok.
-red-

Termín na zaslanie architektonických návrhov je do 31. 10. 2021,
najneskôr do 15:00 hod.

Všetko o súťaži a jej pravidlách sa dozviete na stránke mesta:
https://www.mikulas.sk/samosprava/architektonicka_sutaz/

Víťaz súťaže okrem finančnej odmeny získa aj zákazku na vypracovanie projektovej štúdie. „Spracovávateľom nechávame voľné ruky, aby
sa pohrali so zadaním. Nejde o súťaž, ktorá je prioritne zameraná na
vyhliadkovú vežu. Preto sme ju nazvali
vyhliadkový bod, ktorým môže byť aj
terasa alebo iný priestor, ktorý návštevníkom okrem výhľadu poskytne možnosť oddychu a relaxu. Lokalita umiestnenia vyhliadkového bodu je na Háji pri
prvom parkovisku na svahu smerom na
západ. Tento priestor je už teraz veľmi
obľúbený vďaka svojmu výhľadu, ale
chýba tam miesto pre takúto vyhliadku
a oddych. Súťažná komisia zložená
z architektov a odborníkov vyberie troch
najlepších uchádzačov, ktorí budú aj
odmenení. Jedným špecifikom súťaže
je, že v architektonickom návrhu musí
spracovateľ počítať s využitím kameňov,
ktoré boli použité ako obruby hrobových miest a ktoré demontovali,
keď sa rekonštruoval cintorín,“ dodal Lengyel.
Financie na architektonickú súťaž poskytla dotácia z Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Región Liptov.

O/2021/10/06

Mesto Liptovský Mikuláš a Oblastná organizácia cestovného ruchu
Región Liptov vyhlasujú architektonickú súťaž na návrhy
Vyhliadkového bodu Háj-Nicovô.

NA JUBILANTOV ČAKÁ NA MESTSKOM ÚRADE

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA
„Seniori sú bohatstvom spoločnosti a každý z nich zanecháva
za sebou výrazné stopy. Deti a vnúčatá, prínos pre okolie,
životné úspechy či práca v prospech kultúry, spoločenského
života alebo užšej či širšej komunity...
Za všetko, čo naši seniori urobili pre spoločnosť,
im chceme vyjadriť našu vďaku a úctu.“
Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč.

Vedenie mesta Liptovský Mikuláš a poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši aj tento rok ocenia jubilujúcich seniorov za ich
celoživotný prínos pre naše mesto.

Plavci z Delfína sa zaskveli
Plavci z nášho Mestského plaveckého klubu Delfín zabodovali na pretekoch O pohár
primátorky mesta Topoľčany. Všetkých osem
našich plavcov, ktorí súťažili, prinieslo domov až 15 medailí, z toho osem zlatých, päť
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strieborných a dve bronzové. V bazénoch sa
vyznamenali predovšetkým Petronela Jurigová a Daniel Krajčí, ktorí získali zhodne po
štyri zlaté a dve strieborné medaily. Darilo sa
aj Veronike Králikovej (strieborná medaila) a

Oliverovi Krajčímu (dve bronzové medaily). A
to nie je všetko, šikovné mestské Delfíny si vytvorili až 29 osobných rekordov, čím potvrdili
výbornú fazónu pred nadchádzajúcou zimnou sezónou. 			
-red-

Darčekovú poukážku si môžu jubilujúci obyvatelia vyzdvihnúť osobne
alebo prostredníctvom svojich blízkych (po predložení občianskeho preukazu jubilanta) v klientskom centre (kancelária č. 25 a č. 26) na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši do konca novembra 2021. V prípade
záujmu vám bližšie informácie poskytnú na tel. číslach 044/55 65 322,
044/55 65 324.

O/2021/10/05

Vzhľadom na situáciu ohľadom šírenia COVID-19 pripravilo mesto aj
v tomto kalendárnom roku miesto hromadných stretnutí jubilantov darčekové poukážky pre obyvateľov, ktorí oslavujú životné jubileum 70, 75,
80, 85, 90, 95, 100 a viac rokov.
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OBČIANSKY SERVIS

Občiansky servis
August 2021
Prišiel k Vám kus radosti, to si Ty,
dieťatko. Roztvorila sa kniha Tvojho
života ...

Oznamy

Nezabudnite na povinnosť deratizovať
V termíne od 4. októbra do 14. novembra 2021 bude prebiehať každoročná jesenná deratizácia škodcov. Pravidelná celoplošná deratizácia je jediným efektívnym nástrojom, ako
sa vyhnúť ich premnoženiu a problémom, ktoré s nimi súvisia. Deratizácia býva nariadená
na celom území kraja dvakrát ročne, na jar a na jeseň.
Mesto zabezpečí deratizáciu verejných priestranstiev a tiež objektov vo svojej správe.
Podnikatelia musia deratizovať vo vlastných objektoch, objektoch, ktoré spravujú, kanali-

V Liptovskom Mikuláši sa narodili :
Zara HÚSKOVÁ, Tatiana DAMBORSKÁ,
Ján RÚČKA, Andrej CHODÁS, Valéria
KULPOVÁ, Hana KRÁĽOVÁ, Lívia KOLLÁRIKOVÁ, Karolína BALUNOVÁ, Leon
VALAŠTIAK, Richard KRÁĽ, Mária HULECOVÁ, Natália SUCHANOVSKÁ, Veronika
KOMPIŠOVÁ, Martin SEMAN, Karolína
PAJOROVÁ, Dominik MONČEK, Samuel
ŠTULRAJTER, Alena KRIŽKOVÁ, Jakub
ČERVENÁK, Tomáš PROFANT, Viktória FIŽUFFOVÁ

Vlastníš to, čo nemá nikto iný na
svete. Kľúč od môjho srdca...
Manželstvo uzavreli:
Michal VÁLEK – Eva SMIEŠNA, Ľubomír
KOPINEC – Eva KOVÁLIKOVÁ, Ing. Jaroslav BEŇUŠ – MUDr. Lucia POLEČOVÁ,
Miroslav ŠVORČÍK – Ľubica HADBAVNÁ, Marek HLADKÝ - Nikola BÚTOROVÁ, Pavol SOPKO – Jana TRNOVSKÁ,

začných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane
objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych
zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov. Upozorňujeme, že správcovia bytového fondu sú
povinní popri deratizácii bytových domov zabezpečiť aj deratizáciu kanalizačných prípojok
k bytovým domom.
Podnikatelia musia deratizovať vo vlastných objektoch, objektoch, ktoré spravujú, kanalizačných a kolektorových rozvodoch, vo všetkých verejne prístupných objektoch a areáloch a tiež v skladoch a na skládkach odpadu. V tomto prípade musí vykonať deratizáciu
špecializovaná firma, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie.
Občania si môžu deratizáciu zabezpečiť svojpomocne prostriedkami na likvidáciu škodcov dostupnými v obchodoch. Mali by ju vykonať na pozemkoch a v objektoch, v ktorých
chovajú hospodárske zvieratá. V pivniciach, komorách, či obytných priestoroch je deratizácia potrebná, len ak sa nájdu stopy po škodcoch.
V záujme ochrany verejného zdravia a dosiahnutia čo najefektívnejšieho výsledku Vás
žiadame o aktívny prístup.
-red-

O/2021/10/02

LANDEROVÁ, Lukáš KANIANSKY, Eliška

Matúš KRAJČÍK – Barbora BELÁNIOVÁ,
Dušan ŽIARAN – Andrea BALAŽICOVÁ

Ľudia – to z človeka sa narodili, aby sa
tešili a smútili, aby žili a umierali...
Navždy nás opustili:
Tatiana ŠLAUKOVÁ – 55 r., JUDr. Milan
PŘIKRYL – 62 r., Ján ONDREJKA – 71
r., Vladimír HÚLEK - 88 r., Darina TA-

O/2021/10/03

RAGEĽOVÁ – 86 r., Ľudmila BANCÍKOVÁ – 84 r., Pavol VESELOVSKÝ – 78 r.,
Milan KUBÍN – 72 r., Jana TRIZNOVÁ
– 69 r., Božena BOBROVČANOVÁ – 82

r., Anna FRANCUSOVÁ – 77 r., Pavol
ŽALÚDEK – 74 r., Jozef DUDÁŠ – 85 r.,
Viola STAJNÍKOVÁ – 83 r., Dušan BALÁŽ – 52 r., Soňa ARBETOVÁ – 86 r.
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Očkovanie psov je povinné
Povinné očkovania psov proti besnote sa uskutoční pred kultúrnymi domami:
7.10.2021 o 16.00 hod. Andice, Benice
7.10.2021 o 17.00 hod. Palúdzka
8.10.2021 o 17. 00 hod. Liptovská Ondrašová

O/2021/10/01

ČIAK – 76 r., Helena BALCOVÁ – 96

O/2021/10/04

r., Elena KUBÍKOVÁ – 89 r., Ján CHRAP-
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NIE JE ČAS ZOMRIEŤ
PREMIÉRA
(USA - GB , od 1 rokov, 163 min.)
Pi. 1. 10. 18.00 5 € | So. 2. 10. 19.00 5 € |
Ne. 3. 10. 19.00 5 € | Ut. 5. 10. 18.00 5 € James
Bond, agent 007, skončil aktívnu službu a užíva si
zaslúžený oddych na Jamajke.
100% VLK
PREMIÉRA
(Austrálsky film, MP, 96 min., Slovenský dabing)
So. 2. 10. 17.00 5 € | Ne. 3. 10. 17.00 5 € | Ne. 10.
10. 17.00 5 € | So srdcom vlka a ružovou
natupírovanou frizúrou sa pudel Freddy vydáva do ulíc
za dobrodružstvom a zábavou.
MINÚTA VEČNOSTI
PREMIÉRA
(Český film , od 12 rokov, 81 min.)

SNEŽIŤ UŽ NIKDY NEBUDE
PREDPREMIÉRA
(Poľsko - Nemecko, od 15 rokov, 113 min.)
Po. 18. 10. 18.00 4 € | Do života uzavretej zámožnej
komunity vstupuje masér z Východu.
UVOĽNIŤ PÄSTE
PREMIÉRA
(Ruský film, od 12 rokov, 97 min.)
Po. 18. 10. 20.00 4 € | V bývalom banskom meste v
Severnom Osetsku sa mladá žena snaží uniknúť z
dusivého náručia rodiny.
ĽÚBIL SOM SVOJU ŽENU
PREDPREMIÉRA
(Maď. – Nem. – Tal. - Franc., od 15 rokov, 169 min.)
Ut. 19. 10. 18.00 4 € | Kapitán lode Jakob Störr
uzavrie stávku, že sa ožení s prvou ženou, ktorá vstúpi
do kaviarne. A zrazu vchádza Lizzy...
MILUJ ROBOTA SVOJHO
PREDPREMIÉRA
(Nemecký film, od 12 rokov, 102 min.)
St. 20. 10. 20.00 4 € | Tragikomický príbeh o
otázkach lásky, túžby a o tom, čo robí človeka človekom.
SUSED
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA
(Nemecký film, od 12 rokov, 103 min.)
Št. 21. 10. 18.00 4 € | Pri zdanlivo náhodnom
stretnutí je filmová hviezda Daniel konfrontovaná s
Brunom, jednou z obetí znovuzjednotenia a gentrifikácie.
TITAN
PREDPREMIÉRA
(Francúzsko - Belgicko, od 18 rokov, 108 min.)
Št. 21. 10. 20.00 4 € | Po sérii nevysvetliteľných
trestných činov sa otec stretne so svojím synom, ktorý
bol 10 rokov nezvestný.
U PETREVOVCOV ZÚRI CHRÍPKA PREDPREMIÉRA
(Rusko – Nemecko - Francúzsko –Švajčiarsko, od 15 rokov,
145 min.) Pi. 22. 10. 19.00 4 € | Deň v živote
komiksového výtvarníka a jeho rodiny v postsovietskom Rusku.
NITRAM
PREMIÉRA
(Austrálsky film, od 15 rokov, 112 min.)
So. 23. 10. 20.00 4 € | Film sleduje udalosti, ktoré v
roku 1996 vyústili do masakra v Port Arthure v Tasmánii.
RON MÁ CHYBU
PREMIÉRA
(Americký film, MP, 101 min., Slovenský dabing)
So. 23. 10. 18.00 5 € | Ne. 24. 10. 16.30 5 € |
Animovaný príbeh medzi školákom Barneym a jeho
hovoriacim a trochu neustále kaziacim sa robotom Ronom.
PREMIÉRA
DUNA
(Americký film, od 12 rokov, 155 min.)
Ne. 24. 10. 18.30 5 € | Po. 25. 10. 18.00 5 € |
Veľkolepé sci-fi dobrodružstvo prichádza!
VENOM 2: CARNAGE PRICHÁDZA PREMIÉRA
(Americký film, od 15 rokov, 120 min.)
Ut. 26. 10. 18.00 5 € | St. 27. 10. 20.00 5 € | Viac
ako po roku sa novinár Eddie Brock snaží prispôsobiť
životu hostiteľa, mimozemského symbionta.
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
PREMIÉRA
(Český film, od 12 rokov, 93 min.)
Ut. 26. 10. 20.00 5 € | St. 27. 10. 18.00 5 € | Št. 28.
10. 20.00 5 € | | Pi. 29. 10. 20.00 5 € | Romantická
komédia o bývalej primabaleríne, ktorá po úraze

STÁLE EXPOZíCIE

skončila kariéru a presťahovala sa aj rodinou do
opusteného mlynu po babičke...
ZNÁMI NEZNÁMI (SENIORSKY FILMOVÝ ŠTVRTOK)
(Slovenský film, od 12 rokov, 95 min.)
Št. 28. 10. 14.00 3 € | Komédia o partii priateľov,
ktorí sa rozhodnú dať mobilné telefóny na stôl a nahlas
zdieľať každú správu a prichádzajúci hovor...
KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY
PREMIÉRA
(Český film, od 12 rokov, 90 min.)
Pi. 29. 10. 18.00 5 € | So. 30. 10. 20.00 5 € | Ne. 31.
10. 20.00 5 € | Po. 1. 11. 20.00 5 € | Kde končí
objatie a začína škrtenie? Vzťahová komédia.
PREMIÉRA
RODINA ADDAMSOVCOV 2
(Americký film, MP, 90 min., Slovenský dabing)
So. 30. 10. 18.00 5 € | Ne. 31. 10. 18.00 5 €|
Po. 1. 11. 18.00 5 €| Vydajte sa na letnú dovolenku
s rodinou Addamsovcov.

VÝSTAVY

Po. 4. 10. 20.00 5 € | St. 6. 10. 18.00 5 € | Št. 7.
10. 18.00 5 € | Po. 11. 10. 20.00 5 €| Komorná
dobrodružná dráma otca a dcéry, v ktorej sa predstaví J.
Langmajer a M.Babišová.
FESTIVAL PÁNA RIFKINA
PREMIÉRA
( Americký film, od 12 rokov, 92 min.)
St. 6. 10. 20.00 5 € | Št. 7. 10. 20.00 5 €| Film
Woodyho Allena je plný absurdného humoru.
ZNÁMI NEZNÁMI
(Slovenský film, od 12 rokov, 95 min.)
Pi. 8. 10. 20.00 5 € | So. 9. 10. 20.00 5 € | Komédia
o partii priateľov, ktorí sa rozhodnú dať mobilné
telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú správu a
prichádzajúci hovor...
ZÁTOPEK
PREMIÉRA
(ČR - SR, od 12 rokov, 130 min.)
Ne. 10. 10. 19.30 5 € | Po. 11. 10. 17.30 5 € |
Príbeh o prerode neduživého chlapca na muža, ktorý
na olympiáde v roku 1952 získal tri zlaté medaily a
zároveň zlomil tri svetové rekordy.
SUPERNOVA
PREMIÉRA
(Britský film, od 12 rokov, 93 min.)
Ut. 12. 10. 20.00 5 € | St. 13. 10. 18.00 5 € | Colin
Firth a Stanley Tucci sa spolu vydávajú na dojemný road trip
a vďaka ich hereckým výkonom to bude poriadna jazda!
MATKY (SENIORSKY FILMOVÝ ŠTVRTOK)
(Český film, od 12 rokov, 95 min.)
Št. 14. 10. 14.00 3 € | Komédia o tom, ako byť
matkou a nezblázniť sa z toho.
ZBOŽŇOVANÝ
PREMIÉRA
(Český film, od 12 rokov, 99 min.)
Ut. 12. 10. 17.30 5 € | St. 13. 10. 20.00 5 € | Št. 14.
10. 17.30 5 € | Pi. 15. 10. 20.00 5 € | So. 16.
10. 19.00 5 € | Ne. 17. 10. 19.00 5 € | Zdeněk
odchádza do dôchodku a teší sa na oddych. Ešte viac sa
teší manželka Olga, ale aj Dana, ktorá je už takmer 40
rokov jeho milenkou...
POSLEDNÝ SÚBOJ CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA
(Americký film, od 12 rokov, 152 min.)
Št. 14. 10. 19.30 5 € | Pi. 15. 10. 17.30 5 € | V
kanadskej divočine zvedie osud dokopy mladé dievča s
mláďatami dvoch obávaných šeliem a na svete je
priateľstvo, aké nemá páru.
VLK A LEV
PREDPREMIÉRA
(Francúzsky film, MP, 99 min. Slovenský dabing)
Ne. 17. 10. 17.00 5 € | V kanadskej divočine zvedie
osud dokopy mladé dievča s mláďatami dvoch obávaných
šeliem a na svete je priateľstvo, aké nemá páru.
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PONDELOK - 04.10.2021
SPOMIENKA NA NÁŠHO PRIATEĽA A JASKYNIARA
JÁNA DZÚRA
Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva
16:30
Podujatie venované
jaskyniarovi Jánovi Dzúrovi (1961 - 2020).
PONDELOK - 04.10.2021
STARÉ DÁMY
Dom kultúry - veľká sála
18:00
20€
Komédia so slzami na krajíčku. Z.
Studenková a K. Magálová ako dve excelentné
herečky vo svete kde sa nič neodpúšťa.
UTOROK - 05.10.2021
ČO SKRÝVA VESMÍR?
Liptovská knižnica G. F.
Belopotockého, Štúrova 56
9:00
Prednáška
Dušana Valenta pre deti.
UTOROK - 05.10.2021
PREKVAPENIA A OMYLY O DINOSAUROCH A
PRAVEKU
ZŠ J. Kráľa Podbreziny
13:30
Prednáška pre deti. Prednášateľ Dušan Valenta
PIATOK - 08.10.2021
PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ - PRESUNUTÉ Z 17.04.2020
Dom kultúry - veľká sála
18:00
6€, 2€
Ľubeľské ochotnícke divadlo K.O. Urbana uvádza
komédiu, ktorú podľa tragikomédie J.Soloviča.
SOBOTA - 09.10.2021
DVOJKONCERT: STEVE CLARKE TRIO (USA) / VLČIE
MAKY (SK)
KaSS, Tranovského 4
18:00
12€
Trio excelentného basgitaristu z USA a SK
projekt s horehronskými jazzovými skladbami.
UTOROK - 12.10.2021
DÁMSKY KLUB - UMENIE KOMUNIKÁCIE S MOJÍM
MUŽOM 1
Centrum pre rodinu a vzťahy
10:00
Workshop o možnostiach ktoré pomáhajú
komunikovať veci tak, aby boli počuté.
STREDA - 13.10.2021
PÁNSKY KLUB - UMENIE KOMUNIKÁCIE S MOJOU
ŽENOU 1
Centrum pre rodinu a vzťahy
18:00
Debata o tom, ako riešiť problémy v komunikácii s
manželkou.
PIATOK - 15.10.2021
LIFE KOUČING
Centrum pre rodinu a vzťahy
17:00 - 20:00
Osobný koučing - objavte vlastné
riešenia. Dohodnite si čas na t.č. 0948 040 250.
SOBOTA - 16.10.2021
SPIEVANKOVO A ZÁZRAČNÝ POKLAD - PRESUNUTÉ
Z 21.10.2020
Dom kultúry - veľká sála
17:00
12€
Nový rodinný muzikál plný pesničiek, zábavy
a dobrodružstva.
UTOROK - 19.10.2021
DÁMSKY KLUB - UMENIE KOMUNIKÁCIE S MOJÍM
MUŽOM 1
Centrum pre rodinu a vzťahy
18:00
Workshop o možnostiach, ktoré
pomáhajú komunikovať veci tak, aby boli počuté.
STREDA - 20.10.2021
PÁNSKY KLUB - UMENIE KOMUNIKÁCIE S MOJOU
ŽENOU 1
Centrum pre rodinu a vzťahy
18:00
Debata o tom, ako riešiť problémy v komunikácii s
manželkou.
STREDA - 20.10.2021
LUNETRDLO - O ŽENÁCH A MUŽOCH
Dom kultúry
- veľká sála
18:00
5€
Komédia na motívy
hry Z. Podskalského.
PIATOK - 22.10.2021
LITERÁRNY KLUB
Liptovská knižnica G. F.
Belopotockého, Štúrova 56
17:00
Stretnutie
členov klubu
PIATOK - 22.10.2021
VODA A KRV NAD VODOU – PODUJATIE SA
NEUSKUTOČNÍ JE PRESUNUTÉ NA ROK 2022
UTOROK - 26.10.2021
DÁMSKY KLUB - UMENIE KOMUNIKÁCIE S MOJÍM
MUŽOM 2
Centrum pre rodinu a vzťahy
10:00
Workshop o možnostiach, ktoré
pomáhajú veci komunikovať tak, aby boli počuté.
ŠTVRTOK - 28.10.2021
MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ SHOW
Dom kultúry - klubová scéna
18:00
1€
Pantomimicko improvizačná show Miroslava
Kasprzyka.
ŠTVRTOK - 28.10.2021
PÁNSKY KLUB - UMENIE KOMUNIKÁCIE S MOJOU
ŽENOU 2
Centrum pre rodinu a vzťahy
18:00
Ako byť rozumne citlivý k žene, alebo - keď sa žena
sťažuje na muža - čo s tým.
ŠTVRTOK - 28.10.2021
PAMIATKA ZOSNULÝCH
NKP Háj-Nicovô
14:00
Pietna spomienka pri hroboch vojnových
obetí.
PIATOK - 29.10.2021
PAMIATKA ZOSNULÝCH
Vrbický cintorín
15:00
Pietna spomienka pri hroboch vojnových
obetí.

Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete
v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 31 | Po-Ne: 10:00-18:00 |
| 4 €, 2 € |Kapitoly z histórie mesta, Jánošíkova mučiareň,
Historická knižnica – 730-ročné dejiny mesta.
TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA
Tranovského 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa
pre vopred ohlásené návštevy | Po-Ne: 10:00-18:00 |
2 €, 1 € |Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej
fary približuje obdobie 40. rokov 19. stor.
RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa
alebo na tel. č. 0944 536 985 (správca) | 1 €, 0,50 € |
Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.
EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA
SLOVENSKU
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Na
požiadanie v Múzeu Janka Kráľa | Po-Ne: 10:00-18:00
| 1 €, 0,50 € |
SYNAGÓGA
Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa |
| 2 €, 1 € | Jedna z najväčších a najštýlovejších synagóg
v SR približuje dejiny mikulášskej židovskej komunity.
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY
A JASKYNIARSTVA
Školská 4 | Po-Pi: 9:00-18:00, So-Ne: 11:00-18:00.
Posledný vstup o 17:00 | 8 €, 4 € | Kras a jaskyne
Slovenska; Človek, hory, Natura 2000; Zem, miesto pre
život - Moderné interaktívne expozície v jedinom
špecializovanom múzeu svojho druhu na Slovensku.
LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA
Tranovského 3 | Ut-So: 10:00-17:00 | všetky výstavy
9 €/ 4,50 €, jedna výstava 2,50 € / 1,25 € | Staré
umenie (slovenské umenie 14.-18. stor.); Bohúňova sieň;
19. stor. - Portrét, krajina, žáner; 20. stor. - Moderna;
Liptov - domov aj exil.
GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28
| Ut-So: 10:00-17:00 | 4 €, 2 € | Diela významného grafika
a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši.
LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL
ul. 1. mája 28/196 | Po-Pi 8:00-16:00, So-Ne len pre
ohlásené skupiny | 2 €, 1 € | Poľovníctvo a rybárstvo v
Liptove (od stredoveku po súčasnosť), Expozícia ľudovej
liečiteľky Eleny Badovej.
18.05.2021 | 31.12.2021
NIE SOM TVOJ OBJEKT! | Liptovská galéria P. M.
Bohúňa | Ut-So: 10:00 - 17:00 2,50€ / 1,25€
|Umelecko-kurátorská intervencia piatich kurátoriek do
zbierok LGPMB.
01.07.2021 | 16.10.2021
TOMÁŠ AGAT BŁOŃSKI - DÉBUT DE SIÈCLE |
Liptovská galéria P. M. Bohúňa |Ut-So: 10:00 - 17:00
2,50€ / 1,25€ | Autor predstavuje súčasnú fotografiu.
27.08.2021 | 12.11.2021
SÚKROMNÉ PRIESTORY | Rumanský Art Centre
| Ut-Pi: 13:00 - 17:00 3 €, do 6 r. zdarma, študenti 1
€, ZŤP 0,50 € |
06.09.2021 | 31.12.2021
30 ROKOV MOSTOV GESHARIM | Synagóga |
Otvorené na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa |
Výstava fotografií z tridsaťročnej histórie.
17.09.2021 | 08.01.2022
VEŽE DO NEBA | Galéria Kolomana Sokola | Ut-So:
10:00 - 17:00 2,50€ / 1,25€ | Interaktívna výstava pre
deti, kde sa dozvedia zaujímavosti o vysokých stavbách.
29.09.2021 | 27.11.2021
PEAKS, PICS AND OTHER INCONSISTENCIES
| Liptovská galéria P. M. Bohúňa |Ut-So: 10:00 - 17:00
2,50€ / 1,25€ | Medzinárodná výstava zameraná na
kultúrne vnímanie hôr a ich zastúpenie v umení.
01.10.2021 | 31.10.2021
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP SHOP Liptovský Mikuláš |
VIZIONÁŘ MODIGLIANI
(Dokument, IT - 2020 - (12) - 90 min., české titulky)
Po. 4. 10. 17.00 6,90 € |
SNÚBENEC ALEBO MILENEC ?
(Romantická komédia, Maďarsko 2021 - (12), 89 min.)
Pi. 8. 10. 14.30 2,50 € (Filmový klub seniorov)
SALVADOR DALÍ: HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI
(Dokument, Španielsko - 2018 - (12) - 105 min., české titulky)
Po. 18. 10. 17.00 6,90 € |
ZNÁMI – NEZNÁMI
(Komédia, dráma SR - 2021 - (12), 102 min.)
Pi. 22. 10. 14.30 2,50 € (Filmový klub seniorov)
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