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K  vyrezávanej Svätej rodine, ktorá mi-
nulé vianočné sviatky zdobila Námestie 
osloboditeľov, pribudnú túto zimu ďalšie 
tri postavy. Sochy budú znázorňovať troch 
mudrcov z  Východu, ktorí sa prišli pokloniť 
malému Ježiškovi. Rezbári zobrazia troch 
kráľov v  takmer životnej veľkosti. Najvyšší 
z  nich by mal mať 160 centimetrov. Dvaja 
z nich budú nad jasličkami stáť a jeden bude 
znázornený v kľaku. Na hlavách budú mať ko-
runu či turban a v rukách budú držať dary – 
zlato, kadidlo aj myrhu.

„Ako si dnes nevieme predstaviť Vianoce 
bez stromčeka, v  mnohých obciach a  mes-
tách sa už tradičnou súčasťou Vianoc stáva 
betlehem. Je to tak aj v našom meste, už mi-
nuloročné sviatky sa stala súčasťou Námestia 
osloboditeľov Svätá rodina ako základný pr-
vok betlehema. Návštevníci si pri jasličkách 
robili fotogra� e ako spomienku na Vianoce 
strávené v našom mestečku a radosť robil vý-
jav všetkým, ktorí cez námestie prechádzali,“ 
povedal primátor Ján Blcháč.

Výjav narodenia Ježiša inštalovalo mestské 
múzeum pod arkády na námestí už minulý 
rok. Autorom diela sú liptovskí ľudoví rezbári 
Miroslav a Michal Trnovskí, ktorí žijú a tvoria 
v Kalamenoch. „Autori si dali záležať na zná-
zornení témy tajomstva Vianoc, ktoré sa skrý-
va v narodení Ježiška. Súsošie z dreva, ktoré 

sme osádzali k múzeu už minulú zimu, tvorí 
svätý Jozef, Mária a  dieťatko v  jasliach. Nad 
nimi je umiestnená drevená kométa a dvaja 
anjeli, ktorí držia v rukách liturgický nápis „Slá-
va Bohu na výsosti“, čo je odkazom na histo-
rické piesne od Juraja Tranovského,“ priblížila 
Petra Dzurík Jurkovičová z Múzea Janka Kráľa.

Zvyk prišiel z Talianska
Betlehem predstavuje umelecké, priesto-

rové stvárnenie Svätej rodiny pri narodení 
Ježiša. Obsahovo vychádza z biblického prí-
behu o  narodení, ako je opísaný v  evanjeli-
ách. Tradícia jaslí, ako sa tiež zvykne nazývať 
betlehem, siaha až do 13. storočia. V  roku 
1223 taliansky šľachtic pozval na svoje pan-
stvo Františka z Assisi, aby u neho strávil Via-
noce. František v neďalekej jaskyni pri dedine 
Greccio v  Umbrii postavil jednoduché jasle, 
do ktorých uložil dieťa a ku nim postavil jeho 
rodičov, miestnych obyvateľov. Súčasťou 
boli aj zvieratá a mudrci z Východu s darmi, 
ako sa uvádza v  evanjeliu. Pri tejto „scéne“ 
slávil štedrovečernú polnočnú omšu. Týmto 
spôsobom chcel upriamiť pozornosť na to, 
v  akej chudobe prišiel Ježiš na svet. Veriaci 
tak mohli priamejšie rozjímať nad Ježišovým 
narodením. Tento zvyk sa veľmi rýchlo rozšíril 
aj mimo Talianska.

V kostoloch boli nedôstojné
Najväčší rozmach tvorby betlehemov na 

našom území je zaznamenaný v  18. storočí. 
Podľa reforiem Jozefa II. sa považovalo stava-
nie betlehemov v  kostoloch za nedôstojné 
pre cirkev. Preto sa jasle rozšírili do domác-
ností a vtedy zaznamenala ich výroba najroz-
siahlejšiu prosperitu. Postavy sa v betleheme 
zmenšovali od životnej veľkosti na malé � gú-
rky a  ukladali sa do „kultového“ kúta domu 
či izby. Osobitným druhom boli prenosné 
betlehemy, ktoré sa používali pri koledových 
obchôdzkach. Väčšina pevných i prenosných 
betlehemov bola vyrábaná ľudovými mode-
lármi a rezbármi bez teologického vzdelania, 
preto sa volajú ľudové betlehemy. Dnes sa 
najčastejšie na ich výrobu využíva drevo, pri 
tvorbe sa však používa aj  papier, keramika, 
perník, piesok, vosk, sneh či ľad. Na pútnic-
kých miestach sa dokonca vyskytujú aj živé 
betlehemy.     -vč-

Adventné koncerty 
vysiela TV Liptov

Zákaz zhromažďovania dal mestu stopku 
na organizovanie podujatí, ktoré boli ostat-
né roky samozrejmou súčasťou kultúrneho 
a spoločenského života v Liptovskom Miku-
láši.

Podľa slov primátora však radnica robí 
všetko pre to, aby ľudia v meste o vianočnú 
atmosféru neprišli. „Vianoce budú také, aké 
si ich sami urobíme. Aj keď nám tradícia Mi-
kulášskeho jarmoku a vianočných trhov bude 

tento rok veľmi chýbať, bez ohľadu na okol-
nosti sa nemusíme vzdávať vianočnej atmo-
sféry… vytvoríme si ju z toho, čo máme,“ na-
písal primátor Ján Blcháč vo svojom denníku 
na facebooku.

Kultúrnici na mestskom úrade nezaháľali 
a  našli spôsob, ako napriek obmedzeniam 
vdýchnuť sviatočnú atmosféru medzi ľudí 
z  Mikuláša. Mesto prinieslo prvý adventný 
koncert priamo do našich obývačiek a  pro-
stredníctvom televíznych obrazoviek prene-
sie do domácností dych Vianoc aj nasledujú-
ce tri nedele. „Ide síce o logisticky náročnejšiu 
prípravu a  realizáciu, keďže treba zmanažo-
vať nielen umelcov, ale aj nahrávanie či tech-

nické zabezpečenie pre kvalitu obrazu i zvu-
ku, no dôležitý je zámer. Veríme, že Adventné 
koncerty 2020 v meste Liptovský Mikuláš ta-
kouto formou oslovia aj tých ľudí, ktorí sa na 
nich predtým nezúčastňovali a tí, pre ktorých 
boli pravidelnou súčasťou prežívania adven-
tu, si ich tento rok nenechajú ujsť ani v novej 
forme a vpustia ich do svojich príbytkov,“ pri-
blížila šéfka mestskej kultúry Dana Guráňová.

Adventné koncerty odvysiela Televízia 
Liptov každú adventnú nedeľu vždy o 16:00 
hod. Pozrieť si ich budete môcť aj na face-
bookovom pro� le Mesto Liptovský Miku-
láš alebo na youtubovom kanále televízie.
     Program koncertov nájdete na strane 7.

Deti píšu seniorom 
pozdravy

Väčšina seniorov bude v  zariadeniach so-
ciálnych služieb naďalej izolovaná aj v pred-
vianočnom období. S  myšlienkou potešiť 
osamelých starkých a spríjemniť im dni, kto-
ré by sa mali niesť v  znamení radosti, prišla 
Veronika Bániková zo sociálneho odboru na 
mestskom úrade. Cez odbor školstva požia-
dala deti, aby nakreslili či napísali osamelým 
starkým vianočné pozdravy.

„Aktuálna pandemická situácia veľmi 
ovplyvnila aj životy seniorov v  našom mes-
te. Vianoce sú sviatkom súdržnosti, pokoja 
a radosti, ale ako ich strávia klienti v zariade-
niach, ktoré majú zákaz návštev? Vyzvali sme 
školy a  škôlky, aby zhotovili vianočné po-
zdravy s prianím od detí pre našich seniorov, 
ktoré im v predvianočnom období doručíme 
do jednotlivých zariadení sociálnych služieb 
v  našom meste,“ uviedla Veronika Bániková 
z  radnice. Myšlienku si pedagógovia aj deti 
zobrali za svoju a na radnici sa už kopia de-
siatky pozdravov. Deti môžu vyrobiť pozdra-
vy do 10. decembra, zamestnanci oddelenia 
sociálnych služieb mestského úradu ich ná-
sledne doručia starkým.  -red-

K jasličkám na námestí pribudnú mudrci

Ducha vianočnej atmosféry vám mesto prináša domov: 
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Mesto zavádza v  oblasti mestskej auto-
busovej dopravy smart riešenia, ktoré majú 
verejnosti uľahčiť cestovanie. Fyzické dochá-
dzanie na autobusovú stanicu za účelom vy-
bavenia karty či jej dobíjania v autobusoch už 
nie je nutné. Pomocou webovej a  mobilnej 
aplikácie Ubian a  stránky spoločnosti Arriva 
si môžu cestujúci objednať dopravnú kartu 
a pripísať si na ňu kredit online. „Bude to za-
ujímavé pre rodičov, ktorých deti cestujú do 
školy, keďže budú môcť sledovať, aké cesty 
kartou zaplatili,“ podotkol Gabriel Lengyel 
z mestského úradu.

Od začiatku roka 2021 chce mesto pro-
stredníctvom dopravcu zaviesť aj virtuálnu 
dopravnú kartu, ktorá bude fungovať cez 
smartfóny. Platba za lístok by sa tak usku-
točnila len priložením telefónu s  mobilnou 
aplikáciou k  pokladni v  autobuse. Doprav-
ca na stretnutí so zástupcami mikulášskej 
radnice deklaroval, že technologicky je spo-
ločnosť Arriva na tento systém pripravená. 

V  prvom kvartáli budúceho roka sa chystá 
mesto zaviesť aj týždenné a mesačné časové 
lístky, ktoré nahradia niekdajšie preukážky. 
„Lístky budú nastavené tak, aby boli cenovo 
výhodné pre pravidelných cestujúcich. Ten-
to zámer je potrebné naplniť zmenou tarify 
mestskej autobusovej dopravy a jej schvále-
ním v  mestskom zastupiteľstve,“ informoval 
Gabriel Lengyel.

Ekologický autobus v uliciach
Po uliciach Liptovského Mikuláša sa pohy-

buje vysoko ekologický elektrický autobus. 
Nasadený je do testovacej prevádzky v rámci 
mestskej autobusovej dopravy. Ide o  ďalšie 
zelené riešenie pre naše mesto. Prepravca 
nasadením autobusu zisťuje, či je vhodný na 
použitie v mestskej doprave. Zatiaľ premáva 
na kratších linkách s  nižšou obsadenosťou. 
Testovacie jazdy potrvajú predbežne do kon-
ca roka a ak sa ekobus osvedčí, v budúcnosti 
možno uvažovať o  získaní � nancií z  exter-

ných zdrojov na kúpu elektrických autobusov 
a tiež infraštruktúry na rýchlonabíjanie baté-
rií. „Pri zazmluvnení dopravcu sme počítali aj 
s  týmto budúcim rozvojom a  súčasné nové 
autobusy vieme kedykoľvek vymeniť za iné, 
napríklad elektrické bez toho, aby sme boli 
nejakým spôsobom sankcionovaní,“ dodal 
Lengyel.

Mikulášska samospráva v  spolupráci 
s  dopravcom zavádza moderné riešenia do 
prepravy obyvateľov systematicky. Prvými 
opatreniami v tejto oblasti bola reforma ces-
tovných poriadkov, nasledovalo zavedenie 
taktovej dopravy na Podbreziny, pridanie 
spojov do viacerých mestských častí či zave-
denie novej linky na Kamenné pole. Cieľom 
vedenia mesta je totiž zvýšiť povedomie 
o autobusovej doprave ako cenovo dostup-
nom a  ekologickom spôsobe každodennej 
prepravy Mikulášanov.   
    -red-

Preprava busom je stále viac smart

Ulica kapitána Nálepku prešla na jeseň 
obnovou. Táto prístupová komunikácia 
k  dôstojnému miestu na Háji Nicovô bola 
pôvodne vo veľmi zlom stave. Za približne 
53 tisíc, ktoré vedenie mesta vybavilo od mi-
nisterstva kultúry na zveľadenie Hája, urobili 
nový asfaltový povrch a obrubníky, pribudol 
aj bezbariérový priechod pre chodcov.   -red-

Cesta na Háj je 
zrekonštruovaná

Jednou z podmienok radnice pre novú výstavbu v Stošiciach bolo rozšírenie 
existujúcej križovatky z cesty III. triedy. Pribudol v nej odbočovací pruh.  Ďalšími 
požiadavkami prístupu do novej štvrte Stošice západ bol chodník, cesta 
a osvetlenie. Infraštruktúra prejde do majetku mesta.

V  lokalitách Hlboké, Priemyselná ulica, 
Vrbická ulica či na štrkopieskoch odstránila 
radnica 204 ton nezákonne umiestneného 
odpadu. V  Hlbokom nechalo mesto v  rámci 
eurofondového projektu vybudovať päť kon-
tajnerových stojísk a pribudlo tu aj päť veľko-
kapacitných kontajnerov. Projekt doplnili dve 
otočné a  dve stacionárne kamery. Aktivity 
boli zrealizované z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja pod projektom 
systému zberu a  odvozu odpadu, ktorého 
cieľom je predchádzanie vzniku čiernych 
skládok a  zlepšenie podmienok pre nakla-
danie s odpadmi v marginalizovanej rómskej 
komunite.       -js- Tento rok prináša mikulášska radnica via-

nočnú novinku. V  každej mestskej časti vy-
typovali zamestnanci úradu jeden ihličnatý 
stromček, ktorý bude určený na ozdobenie 
obyvateľmi tejto časti. Po meste tak pribudnú 
komunitné vianočné stromčeky, na ktorých 
sa usídli spoločný duch Vianoc zo všetkých 
domácností.

„Hlavnou myšlienkou je spojiť ľudí a  ro-
diny, ktoré nemôžu byť v  čase obmedzení 
spolu. Na stromčeku sa však prostredníctvom 
vianočných ozdôb z  jednotlivých domác-
ností stretne jedinečná výzdoba, ktorá bude 
kolážou ľudí z celého sídliska, alebo mestskej 

časti,“ predstavil projekt viceprimátor Ľuboš 
Trizna. Vianočné stromčeky na spoločné zdo-
benie budú označené hviezdou na vrcholci 
a tabuľkou.

„V  mestských častiach, v  ktorých nemá 
mesto vhodný stromček, alebo sú tam len 
dreviny nevhodné na zdobenie, takýto strom 
dosadíme,“ povedal Gabriel Lengyel z mest-
ského úradu.

Pre Andice a  Benice bude spoločný via-
nočný strom vysadený pri kultúrnom dome, 
pre mestské časti Bodice a Demänová bude 
stromček vyčlenený v  parku pri demänov-
skom kultúrnom dome. Ploštínčania si budú 

môcť vyzdobiť stromček pri Urbárskom 
dome, v Iľanove pribudne ihličnan na komu-
nitné zdobenie vedľa kulturáku. Stromček 
vysadí mesto aj v blízkosti nového detského 
ihriska v Stošiciach, pre Podbrezinčanov a Vi-
tálišovčanov rastie na hornej časti pešej zóny 
na Hruškovej ulici. V  Okoličnom je vytypo-
vaný pri Váhu na ulici Pobrežná. V Liptovskej 
Ondrašovej bude pri kultúrnom dome, v Pa-
lúdzke pri detskom ihrisku na ulici J. Lenku.

Stromčeky budú k  dispozícii na zdobenie 
obyvateľmi jednotlivých mestských častí od 
4. decembra.   -red-

Kamerami proti skládkam

Žilinský samosprávny kraj chce šetriť na 
nesprávnych miestach. Úsporné opatrenia sa 
tentokrát majú dotknúť pobočky verejnej re-
gionálnej knižnice, ktorá je zriadená na Pod-
brezinách. Je to pobočka Liptovskej knižnice 
Gašpara Fejérpataky Belopotockého, prvej 
verejnej knižnice na Slovensku. Opatreniami 
župy by mala prísť o 9 tisíc eur, ktoré kraj zo 
svojho približne 200 miliónového rozpočtu 
ročne dáva na mzdu pracovníčky. Pre poboč-
ku so sídlom v Základnej škole Janka Kráľa je 
suma likvidačná.

„Pobočka knižnice slúži najmä deťom, žia-
kom, sú to nielen deti zo sídliska Podbreziny, 
ale aj z priľahlých obcí. Je hojne navštevova-
ná, deti tam radi chodia, knižničný fond je 
bohatý, v  spolupráci so školou sa robí veľa 
kultúrno-vzdelávacích podujatí, najmä na 
podporu uvedomelého čítania,“ povedala 
Marcela Feriančeková, riaditeľka Liptovskej 
knižnice Gašpara Fejérpataky Belopotocké-
ho.

S úsporným opatrením vyššieho územné-

ho celku nesúhlasí ani poslanec, člen � nanč-
nej komisie VÚC a zástupca primátora mesta 
Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič, ktorý je 
súčasne členom Rady školy na Základnej ško-
le Janka Kráľa. „Na jednej strane zastupiteľ-
stvo kraja príjme 130 tisícový úver na pokry-
tie straty nepotrebného letiska v  Žiline, päť 
miliónov na vykrytie strát v prímestskej auto-
busovej doprave a desať tisíc na nákup me-
diálnej techniky a  interiérového vybavenia, 
na druhej strane ideme zobrať deväť tisíc eur 
tam, kde je to otázkou existencie, a dokonca 
zo vzdelávania deťom. Mali by sme byť radi, 
že deti netrávia čas na internete a sociálnych 
sieťach, nie im rušiť možnosti.“

Žilinský samosprávny kraj chce znížením 
rozpočtu na pobočky verejných knižníc riešiť 
otázku efektivity vynakladania prostriedkov 
do jednotlivých oblastí kultúry. „Tie pobočky 
nie sú rovnomerne rozmiestnené v  regióne, 
ako by sme si mysleli, a  neplnia regionálnu 
funkciu,“ argumentoval riaditeľ kultúry VÚC 
Martin Hromada.

Knižnica na Podbrezinách neposkytuje 
len knižnično-informačné služby. Dopĺňa aj 
vyučovací proces rôznymi aktivitami. „Reali-
zujeme tu besedy so spisovateľmi, zážitkové 
čítanie, tvorivé dielničky k  prečítaným kni-
hám, kvízy o  prečítaných knihách a  ďalšie 
aktivity. Absencia knižnice by spôsobila, že 
žiaci hlavne na prvom stupni by mohli stratiť 
záujem o čítanie, zhoršili by sa ich čitateľské 
zručnosti, nemali by možnosť oboznámiť sa 
s  novými titulmi pre deti a  mládež, nakoľko 
rodičia zrejme nenakupujú deťom tak často 
nové knihy,“ vyjadrila sa riaditeľka Základnej 
školy Janka Kráľa Eva Vondráková.

Podľa aktívnych čitateľských preukazov 
knižnicu na Podbrezinách aktuálne navšte-
vuje 350 čitateľov. Pobočka v  priestoroch 
Základnej školy Janka Kráľa existuje od roku 
1992. Jej budúcnosť závisí od schválenia žup-
ného rozpočtu na rok 2021, o ktorom by sa 
malo rokovať na decembrovom zasadnutí za-
stupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

Pobočke knižnice Belopotockého ide o prežitie

Všetky domácnosti na jednom stromčeku

-red-
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Mesto Liptovský Mikuláš
Vám tentoraz prináša priamo domov

Zmena programu vyhradená.

Tradíciu osláv konca 1. svetovej vojny pred-
stavitelia mesta nenarušili ani v  tomto roku, 
aj keď tentokrát sa spomienkový akt usku-
točnil v komornom duchu. Symbolika zostala 
zachovaná, keď dňa 11. 11. o 11:11 h zaznel 
zvon na kostole Zbierka. V  rovnakom čase 
zástupcovia mesta a rektor Akadémie ozbro-

jených síl M. R. Štefánika položili kyticu vlčích 
makov s trikolórou pri soche Matka, ktorá je 
mementom 1. svetovej vojny v  Liptovskom 
Mikuláši a zapálili sviečky pod pamätnou ta-
buľou na kostole.

Pripomenuli si tak nielen ukončenie jedné-
ho z najkrvavejších kon� iktov v dejinách ľud-

stva, ale zároveň Deň vojnových veteránov, 
ktorý je známy aj ako Deň červených makov. 
Symbol vlčieho maku ako prejav pocty voj-
novým veteránom preto nechýbal na odeve 
zúčastnených a podčiarkol jedinečnosť chví-
le, ktorá sa stala pred 102 rokmi nádejou pre 
lepší život.   -red-

Vlčie maky sú symbolom vojnových veteránov

Na Námestí Žiadostí slovenského národa 
rekonštruuje oddelenie kultúry na mestskom 
úrade sochu významnej osobnosti Juraja Tra-
novského. Po obnove je už podesta, na rad 
prichádzajú reštaurátorské práce samotnej 
sochy. Obnova pamiatkových objektov je ne-
vyhnutná vzhľadom na to, že ich nahlodáva 
nielen zub času, ale aj poveternostné pod-
mienky. Doposiaľ dávala radnica opravovať 
objekty venované obetiam 1. a  2. svetovej 
vojny, Slovenskému národnému povstaniu či 
Žiadostiam slovenského národa. V budúcom 
roku chce mesto pokračovať v  závislosti od 
� nancií s obnovou Hodžovej sochy.  -red-

Desať parkovacích miest zo zatrávňova-
cích panelov zlepší situáciu s  parkovaním 
na Hruškovej ulici na Podbrezinách. Je to 
lokalita, kde nedostatok parkovacích miest 
spôsoboval obmedzenia pohybu vozidiel 
údržby a  záchranných zložiek. Na výstavbu 
parkovacích miest využili plochu bez porastu 
stromov či kríkov, ktorá nebola doteraz nijako 
využívaná.

Miesta zo zatrávňovacích panelov sa už 

osvedčili aj v iných lokalitách mesta. Pred by-
tovkami na Štefánikovej 1523/17 a  1518/19 
rozšírilo mesto parkovacie plochy. Vedenie 
radnice tak vyšlo v ústrety požiadavkám oby-
vateľov, pretože pred bytovkou 1523/17 bola 
plocha príliš úzka a neumožňovala bezpečné 
parkovanie. Pred domom číslo 1518/19 boli 
parkovacie miesta zase krátke a autá tak čias-
točne stáli na zeleni.   
    -red-

Reštaurujeme 
sochy v meste

Parkovanie zo zatrávňovacích panelov
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Podobne, ako iným samosprávam, aj miku-
lášskej radnici vznikli so zabezpečením testo-
vania na ochorenie COVID-19 nemalé nákla-
dy. Z  pokladnice dalo mesto na antigenové 
plošné testovanie 43 tisíc eur. Do uzávierky 
nášho mesačníka (posledný novembrový 
týždeň) sa do mestskej kasy zatiaľ nevrátili od 
štátu žiadne � nancie ako refundácia vzniknu-
tých nákladov. Projektový manažér radnice 
Ivan Košík vyčíslil náklady na prvé kolo tes-
tovania na takmer 24 tisíc eur, na druhé kolo 
bolo potrebných bezmála 19 tisíc. Mesto za 
tieto peniaze zabezpečilo odmeny pre admi-
nistratívnych pracovníkov, hasičov a  dobro-
voľníkov, ochranné obleky, rukavice, materiál 
na dezinfekciu priestorov, zber a zneškodne-
nie odpadu či administratívne pomôcky. 
Podľa � nančníkov z  mestského úradu však 
už ďalšie peniaze na testovanie radnica ne-
nájde. „Financovať testovanie, ktoré nebolo 
plánované v  rozpočte mesta, by znamenalo 

presúvať � nančné zdroje z  iných položiek. 
Na žiadnej z nich však peniaze navyše nie sú. 
Ďalšie kolo by sme si preto už nemohli ako 
samospráva dovoliť a  � nančne zabezpečiť,“ 
vysvetlil zástupca primátora Rudolf Urba-
novič a dodal, že dôvodom je aj nezákonne 
schválený záverečný účet mesta, ktorý brzdí 
zapojenie rezervného fondu vo výške 1,2 mi-
lióna eur do rozpočtu mesta. „Vyše 90 percent 
zastupiteľstiev jednotlivých miest na Sloven-
sku schválilo bezúročnú pôžičku od štátu. 
My sme taktiež predložili do zastupiteľstva 
žiadosť o 730 tisíc, čo bol rozdiel výpadku po-
dielových daní v našom meste, ale opoziční 
poslanci žiadosť o pomoc od štátu neschváli-
li,“ argumentoval viceprimátor.

Pozitívnych bolo 364 testov
Obe kolá testovania na COVID-19 v Liptov-

skom Mikuláši prebiehali pokojne. Odberné 
tímy vybavovali ľudí plynulo, v teréne sme sa 

stretli s ústretovosťou testovaných a ochotou 
obslužného personálu. Plošné testovanie na 
COVID-19 v  meste Liptovský Mikuláš absol-
vovalo v prvom kole (31. októbra – 1. novem-
bra) spolu 17 835 ľudí, z ktorých boli 257 po-
zitívne testovaní (t. j. 1,4 percent). V druhom 
kole (7. – 8. novembra) sa na testovaní v mes-
te zúčastnilo spolu 18706 ľudí, z ktorých boli 
107 pozitívne testovaní (t.j. 0,57 percent).

Tí správni ľudia
„Dobrovoľne nasilu“ sa zapájali do plošné-

ho testovania jednotlivci, ktorých názory na 
akciu sa síce líšili, ale spojil ich jednotný cieľ. 
„Viacerí sme s  tým nesúhlasili. Ako boli do 
testovania zapojené samosprávy, vojaci či 
policajti spôsobom, že musia, postavili sme 
sa k tomu aj my a povedali sme si, že keď už, 
tak poriadne. Jedna vec je nesúhlasiť, ale dru-
há nenechať svoje mesto v štychu. Stretli sme 
sa tu viacerí, ktorí narýchlo a chaoticky ukutú 

Testovanie stálo mesto 43 tisíc eur, na viac kôl peniaze nie sú myšlienku neberieme, ale pomocnú ruku sme 
podali,“ povedala administratívna pracovníč-
ka, ktorá sa zúčastnila na oboch kolách tes-
tovania. V  Liptovskom Mikuláši bolo až 234 
členov odberových tímov - lekárov, zdravot-
níkov, vojakov, policajtov, hasičov, adminis-

tratívnych pracovníkov a  dobrovoľníkov. Na 
ich čele bol styčný dôstojník major Ivan Milec, 
ktorý mal na starosti všetkých 29 odberných 
tímov a miest.

Na fotogra� ách sú niektorí z  ľudí, ktorí sa 
voči kovidu v našom meste postavili aktívne 

a  k  nám všetkým ľudsky. Vďaka nim, ale aj 
vďaka prístupu samotných obyvateľov, pre-
behlo testovanie v našom meste bez akých-
koľvek komplikácií.

    -red-

Mesto ocenilo vojakov za prístup
Predstavitelia radnice odovzdali mjr. Ivanovi Milecovi Pamätnú plaketu mesta Liptovský Mikuláš za profesionálne 

zabezpečenie testovania obyvateľov na COVID-19 v Liptovskom Mikuláši.Major Milec mal na starosti počas oboch kôl 
testovania všetkých 29 odberných miest. Veliteľ Základne nasaditeľných komunikačných a informačných systémov 
v Ružomberku pplk. Peter Berník venoval primátorovi Ďakovný list za spoluprácu počas tejto civilno-vojenskej operácie.

COVID-19OZNAMYCOVID-19
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Extraligový hokej zostáva v  Liptovskom 
Mikuláši do konca sezóny 2020/2021 pod 
hlavičkou MHK 32. Fungovať bude za pe-
niaze, ktoré má klub možnosť získať z APHK 
(Asociácia profesionálnych hokejových klu-
bov) a  zo Slovenského zväzu ľadového ho-
keja (SZĽH). Klub má tiež možnosť dočerpať 
ešte zvyšnú časť dotácie od mesta.

Keďže SZĽH doposiaľ neodsúhlasilo pre-
vod licencie z  MHK32 na ŠK32 Liptovský 
Mikuláš podľa platnej zmluvy o predaji časti 
podniku, začiatkom budúceho roka vyhlási 
mesto nové výberové konanie na strategic-
kého partnera pre mikulášsky hokej.

Posledný mestský mohykán
Aby mohol hokej v  Liptovskom Mikuláši 

fungovať aj naďalej, musí prejsť transformá-
ciou. Mesto Liptovský Mikuláš je posledným 
na Slovensku, ktoré je stopercentným akcio-
nárom hokeja v najvyššej súťaži. Za akcionára 
sa vyjadril primátor Ján Blcháč: „Ja rozumiem 
všetkým emóciám okolo hokeja, ale keď raci-
onálne vyhodnotíme situáciu, v akej sa MHK 
32 ako posledný mestský hokejový mohykán 
v tomto štáte nachádza, nevyjde nám z toho 
nič iné, ako transformácia. Aby sa mohol klub 
porovnávať so súkromnými a  aby chlapci 
mohli hrať s rovnako nastavenými podmien-
kami, ako iné kluby na Slovensku, nemôže 
byť závislý ani od mestskej politiky, ani od 
mestskej kasy. Hokej musíme vložiť do sú-
kromných rúk, pretože mesto naň peniaze 
nemá a ani mať nebude. Vzhľadom na kroky 
opozície som si takmer istý, že ani v roku 2021 
nebude mesto fungovať s rozpočtom a začne 
rok 2021 v rozpočtovom provizóriu, čo opäť 
neumožní poskytovať dotácie. Zároveň je tu 
koronakríza, ktorej dopad na mesto mohli 
poslanci zmierniť prijatím štátnej pomoci 
vo výške 720 tisíc eur tak, ako to urobilo 94 

percent slovenských okresných miest, ale 
opoziční poslanci za Nový Mikuláš a Skutoč-
ne nezávislí už tradične hlasovali proti prijatiu 
tejto � nančnej pomoci. Hokej musíme dať do 
rúk ľuďom, ktorí nebudú do jeho manažova-
nia montovať politiku, profesionálom, ktorí 
budú naň vedieť nájsť peniaze, vložia do 
neho svoje mená a budú niesť za výsledky aj 
zodpovednosť. Zachovať hokej v tomto mes-
te znamená vložiť ho do súkromných rúk.“

Pokusy o záchranu sabotovali poslanci
O  tom, že hokej vždy bol srdcovou zále-

žitosťou vedenia tohto mesta, svedčí kon-
krétna stopa aktivít na jeho záchranu. A-tím 
pôsobil v Extralige až do roku 2010 a v roku 
2016 sa primátor Blcháč zasadil za odkúpe-
nie extraligovej licencie od Piešťan. Odvtedy 
mestské áčko pôsobí v  najvyššej súťaží bez 
prestávky. Mesto je dnes už jedinou samo-
správou, ktorá je akcionárom klubu v  naj-
vyššej súťaži. Činnosť hokeja aj � nancovanie 
tak padá na hlavu mesta a časté nedostatky 
� nančných prostriedkov musí tiež sanovať 
mesto zo svojej kasy. Preto sa rozhodlo ve-
denie hokeja posunúť licenciu do rúk profe-
sionálov, ktorí hokejom žijú a vedia ho robiť. 
„Intenzívne sme komunikovali s  ľuďmi, ktorí 
hokej robia celý život, boli to bývalí hokejisti, 
reprezentanti alebo činovníci. Spomeniem 
Jana Laca a  Martina Cibáka, s  ktorými sme 
vymysleli projekt, podľa ktorého mali práve 
oni riadiť hokej v meste. Pripravili sme v apríli 
2019 seriózne memorandum na schválenie 
do mestského zastupiteľstva a očakávali sme, 
že zastupiteľstvo tento projekt schváli, žiaľ, 
nestalo sa,“ vysvetlil primátor Blcháč. Nasle-
doval ďalší pokus o  pomoc hokeju cez súk-
romnú sféru. V novembri 2019 sme predložili 
do zastupiteľstva návrh na obchodnú verej-
nú súťaž na predaj akcií, ktoré si mohol kúpiť 

ktorýkoľvek seriózny záujemca o riadenie ho-
keja v Liptovskom Mikuláši.

Do hokeja vstúpila politika
O takomto návrhu odmietli konkrétni opo-

ziční poslanci mestského zastupiteľstva roko-
vať. Téma sa stala predmetom politikárčenia, 
čo začalo škodiť celému mužstvu. „Vedeli 
sme, že roku 2020 začneme opäť vďaka opo-
zícii v rozpočtovom provizóriu a bez dotácie 
pre hokej, potrebovali sme preto konať. Na 
prelome rokov 2019 a 2020 sme urobili ďal-
ší pokus o odstúpenie licencie a predaj časti 
podniku prostredníctvom súťaže. Tú sme po 
odobrení právnikmi vyhlásili mimo zastupi-
teľstva, pretože sme po predošlých skúse-
nostiach vedeli, že väčšinová časť poslancov 
nemá záujem tieto veci riešiť a  hokeju zá-
merne svojou nečinnosťou škodí,“ vysvetľuje 
primátor. Vedenie hokeja oslovilo tri hokejo-
vé partie a  zo súťaže vzišiel ako víťaz novo-
vzniknutý subjekt ŠK32 Liptovský Mikuláš. 
Prevod licencie na nový subjekt však musel 
prejsť rozhodovacím procesom Slovenského 
zväzu ľadového hokeja. „Do procesu, kto-
rý už išiel mimo zastupiteľstva a  mohol byť 
úspešný, na začiatku roku 2020 opäť vstúpili 
niektorí poslanci nášho mestského zastupi-
teľstva a ovplyvňovali rozhodnutie SZĽH ne-
pravdivými informáciami. Tlaky začali vyvíjať 
aj prostredníctvom zaujatého opozičného 
hlavného kontrolóra mesta a zväz nevyhovel 
žiadosti o prevod licencie.“

Vedenie hokeja sa preto rozhodlo vyvolať 
posledný pokus na jeho záchranu. Od no-
vého výberového konania si sľubujú získať 
subjekt s profesionálmi, ktorí udržia v meste 
licenciu a  zachovajú tradíciu tohto dlhoroč-
ného športu v Liptovskom Mikuláši.  
    -red-

Poslanci mestského zastupiteľstva mali 
počas novembrového online zasadnutia pre-
rokovať aj výpožičku nebytových priestorov 
pre občianske združenie Diera do sveta, kto-
rému sa k 30. 11. 2020 končila nájomná zmlu-
va v župnom dome.

Keďže poslanci z  klubov Nový Mikuláš 
a  Skutočne nezávislí nesúhlasili s  pokračo-
vaním online rokovania, materiály zostali 
neprerokované a  otvorená ostala aj otázka 

existencie kultúrneho centra Diera do sveta 
v týchto priestoroch.

Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľ-
stva sa má uskutočniť 17. decembra. K 1. de-
cembru by však muselo občianske združenie 
odísť z mestských priestorov.

Preto sa primátor rozhodol vyriešiť fun-
govanie Diery do sveta v  župnom dome 
vo vlastnej kompetencii a  podľa možností, 
ktoré mal. Podpísal zmluvu o  výpožičke ne-

bytových priestorov pre občianske združe-
nie na najbližšie dva roky, s  platnosťou do 
30. 11. 2022 (do konca svojho funkčného ob-
dobia). Kultúrne centrum tak môže bez preru-
šenia aj naďalej pokračovať vo svojej činnosti
v priestoroch župného domu.

Predstavitelia OZ Diera do sveta požado-
vali od mesta bezodplatnú výpožičku až na 6 
rokov, takúto lehotu by však museli odobriť 
poslanci mestského zastupiteľstva. -red-

Polmiliónová investícia mesta do revita-
lizácie jedného z  centrálnych priestorov na 
Nábreží sa začína rysovať. Vďaka peniazom, 
ktoré radnica pod vedením Jána Blcháča 

získala z  eurofondov, obnoví mesto verejnú 
zeleň, vybuduje chodníky, pribudnú plochy 
pre relax a  hru detí aj viacúčelové ihrisko. 
V novembri začal zhotoviteľ Intersystems EU 

s budovaním spevnených plôch a asfaltova-
ním chodníkov v severnej časti. Dielo by malo 
byť dokončené do mája budúceho roku.  
          -js-

Hokej zostane do konca sezóny pod hlavičkou mestaMesto poskytlo priestory Diere do sveta 

Investícia do Nábrežia naberá reálne kontúry 

OZNAMYSPRAVODAJST VO
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Radničným sa v  tomto roku podarilo na 
obnovu bytoviek vybaviť najviac peňazí za 
ostatných šesť rokov. Na renováciu panelákov 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a  euro-
fondov získali tri milióny eur. Financie putova-
li do zlepšenia technického stavu 12 bytoviek 
s 538 bytmi. „Žiadosti predkladali správcovia 
zastupujúci vlastníkov bytov a spoločenstvá 
vlastníkov bytov. Schválili nám všetky poda-
né žiadosti, z nich 11 bolo z Mikuláša a jedna 

z Liptovského Hrádku,“ konštatoval Miroslav 
Kašák z  oddelenia Štátneho fondu rozvoja 
bývania mestského úradu.

Najväčšími projektmi boli bytovky na Je-
fremovskej, Žiarskej, Opavskej, Brezovej a Čsl. 
brigády. Pri obnove šlo hlavne o zateplenie, 
výmenu výťahov či rozvodov inžinierskych 
sietí. „Obnova budov patrí medzi kľúčové ob-
lasti pri plánoch Európskej únie znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o  40 per-

cent. Renovácia objektov je tiež dôležitá pri 
tvorbe pracovných miest v  malých a  stred-
ných podnikoch,“ priblížil prínosy Kašák.

Žiadosti o  � nančné prostriedky na obno-
vu bytoviek je možné na oddelenie Štátne-
ho fondu rozvoja bývania mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši podávať od 15. janu-
ára do 30. septembra budúceho roka.

       -js-

Vybavili najviac peňazí do obnovy bytoviek 

Na jar rozkvitne okolo hlavnej cesty stovka hortenzií. Okrasné kríky vysadili okolo centra mesta dvaja zamestnanci 
Verejnoprospešných služieb. Hortenzie kvitnú od jari do jesene rozličným sfarbením.

Nový umelý kopec, ktorý vytvorili pri Ma-
terskej škole Ondrašovská, poskytne deťom 
priestor na zimné radovánky. Zamestnanci 
Verejnoprospešných služieb mesta upravujú 
pozemok tak, aby sa na ňom mohli deti aktív-
ne realizovať. Čas v škôlke budú môcť tráviť 
aj na čerstvom vzduchu, akonáhle nasneží, 
zmení sa umelý kopček na dráhu pre bobo-

vanie či lopárovanie.
V materskej škole pribudli aj ďalšie inová-

cie. „Rozšírili sme areál škôlky o  takmer 400 
metrov štvorcových posunutím plotu v rámci 
mestského pozemku. Tiež sme opravili zle vy-
spádovaný chodník, ktorý bol v zime nebez-
pečný. Na začiatok budúceho roka chystáme 
pre deti aj ďalšie prekvapenie na školskom 

dvore,“ povedal zástupca primátora a posla-
nec za mestskú časť Liptovská Ondrašová 
Ľuboš Trizna. Škola je zameraná na environ-
mentálnu výchovu a  vedie deti k  zdravému 
životnému štýlu, s  čím súvisí rozvoj pohy-
bových zručností a otužovanie. „Preto medzi 
naše priority patrí aj renovácia exteriéru ško-
ly,“ priblížila riaditeľka školy Lívia Krajčušková.

V škôlke narástol kopec 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Lip-
tovskom Mikuláši formou videokonferencie 
bolo prerušené. Nedošlo ani k  jeho otvore-
niu. Viac ako hodinu totiž poslanci z klubov 
Nový Mikuláš a  Skutočne nezávislí nahlaso-
vali technické problémy pri prenose obrazu či 
zvuku aj pri hlasovaní, a to napriek viacerým 
bezproblémovým testovacím videostretnu-
tiam. Tie však využila len polovica poslancov. 
Primátor musel dať hlasovať o tom, či vôbec 
chcú účastníci pokračovať v rokovaní online 
formou. Členovia klubov Nový Mikuláš a Sku-
točne nezávislí sa však rozhodli nesúhlasiť 
s videokonferenčnou formou zastupiteľstva. 
Ostatní zo zvyšných dvoch klubov nemali 
s online prenosom problémy a súhlasili s ro-
kovaním cez systém MS Teams vzhľadom na 
zhoršenú epidemiologickú situáciu na mest-
skom úrade.

O  pokračovaní zasadnutia online formou 
hlasovali všetci, trinásti boli proti, jedenásti 
za a  jeden sa zdržal. Záverečné hlasovanie 
prebehlo bez technických problémov, ktoré 
dovtedy avizovali obidva kluby.

Zasadnutie členov mestského parlamen-
tu cez počítač nie je zložité. Poslanci dostali 
prihlasovacie údaje, disponujú poslanecký-
mi notebookmi a po jednoduchom kliknutí 
na doručený odkaz a  zadaní mena a  hesla 
sa zvukovo pripoja do virtuálnej rokovacej 
miestnosti. Takýto spôsob rokovania je v sú-
časnej situácii praktizovaný bežne.

Najbližšie zasadnutie mestského zastupi-
teľstva je plánované na 17. decembra 2020. 
Pokiaľ sa epidemiologická situácia nezlepší, 
je pravdepodobné, že bude potrebné opäť 
rokovať cez videokonferenciu.     -red-

Poslanci nechcú 
rokovať online

Pri príležitosti 210. výročia narodenia Mi-
chala Miloslava Hodžu zrekonštruuje mest-
ské múzeum expozíciu Tatrína a  Žiadostí 
slovenského národa. V  starej evanjelickej 
fare už v  tomto roku sprístupnili stálu inšta-
láciu vzácnej Historickej knižnice Tranoscia. 
Na tento projekt v  budúcom roku nadviaže 

rekonštrukcia dvoch expozičných miestností. 
V jednej inštalujú názorný chronologický prí-
beh slovenského národného obrodenia. Do 
tohto priestoru návštevníci vstúpia zo sused-
nej miestnosti, ktorá je venovaná Hodžovmu 
životu a dielu. -js-

Obnovia expozíciu Tatrína a Žiadostí

Okresný súd rozhodol o zamietnutí žaloby na uplatnenie škody 
vo výške 2.765.000 eur v plnom rozsahu. Náhradu škody si chcela uplatniť 
spoločnosť Elan s. r. o. u mesta Liptovský Mikuláš vo veci heliportu.
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Do novej sezóny 2020/2021 Žirafa hokej-
balovej ligy, ktorá je najväčšou regionálnou 
ligou na Slovensku, sa prihlásilo 16 mužstiev. 
Mikulášski hokejbalisti by radi postúpili as-
poň do play o�  regionálnej hokejbalovej 
súťaže, v  prípade, že to bude vzhľadom na 
situáciu okolo koronavírusu možné.

„Do ďalšej sezóny sme prihlášku podali už 
v auguste a začiatok ligy bol plánovaný počas 
prvého októbrového víkendu. Bohužiaľ, ne-

stihli sme pre zhoršujúcu sa epidemiologic-
kú situáciu v  spoločnosti zatiaľ odohrať ani 
jedno súťažné stretnutie. V septembri sme sa 
v rámci prípravy zúčastnili na turnaji v Čadci. 
Do novej sezóny vstupujeme pokorne, ale 
odhodlane. Prvotným cieľom bude umiest-
nenie v  základnej časti do ôsmeho miesta, 
a tým pádom kvali� kácia do play o� ,“ nazna-
čil Tomáš Paprčka.

Minulý rok sa hokejbalisti Funky Monkeys 

Liptovský Mikuláš ako jediný aktívny tím hra-
júci dlhodobú súťaž z  horného a  dolného 
Liptova umiestnili po základnej časti na 6. 
mieste. Následne postúpili v  štvrť� nále cez 
Scorpions Považská Bystrica do semi� nále, 
v ktorom však nestačili na neskorších víťazov 
súťaže z Blackhawks Žilina (1:2 na zápasy).

    -red-

Neznámy páchateľ opäť vypílil vysadené 
stromčeky na Nábreží. Pri garážach sa mu 
podarilo odstrániť dva javory horské, ktoré 
v rámci nového stromoradia vysadilo na jar 
mesto v spolupráci s občianskymi združenia-
mi.

Podobný prípad sa pri garážach stal aj 
pred pol rokom, keď páchateľ dreviny v aleji 
síce nevypílil, ale podpílil. Mesto ich muselo 

nahradiť novými. "Aj tentokrát sme podali 
podnet na políciu na poškodzovanie mest-
ského majetku. Je až nepochopiteľné, komu 
tie stromčeky môžu vadiť, keď celé ich okolie 
slúži ako verejné priestranstvo a pozemky, na 
ktorých stromoradie rastie, sú mestské," vy-
jadril sa Gabriel Lengyel z mestského úradu.

V  priestore pri garážach pribudli javory 
a lipy z peňazí mesta a grantu Komunitnej na-

dácie Liptov. O ich výsadbu sa v exponovanej 
lokalite pričinili aktivisti z Občianskeho zdru-
ženia Lipa. Ďalšia výsadba stromoradia bude 
pokračovať na jar budúceho roka. Aktivisti 
tiež na podnet Občianskeho združenia Tatry 
ošetrili v  novembri borovice proti sypavke. 
Poškodené a  vyschnuté stromy nahradili 
v  tomto období aj zamestnanci Verejnopro-
spešných služieb na sídlisku Podbreziny.

Neznámy páchateľ vypiľuje stromky

Oddelenie životného prostredia na mest-
skom úrade v poslednej dobe zaznamenáva 
ukladanie odpadu z  prerábok bytov ved-
ľa zberných nádob. Ľudia si zvykli ukladať 
tento objemný odpad z  výmeny zariade-
nia kúpeľní, z  výmeny okien či z  prestavby 
jadra. „Poniektorí obyvatelia tento odpad 
vyhodia k  smetiakom s  mylným presvedče-
ním, že mesto ho má odstrániť. Opak je však 
pravdou. Tento odpad je podľa všeobecne 
záväzného nariadenia obyvateľ bytovky 
povinný odovzdať na zbernom dvore alebo 
do veľkokapacitných kontajnerov v  čase, 
keď sú pristavené podľa kalendára zberu,“ 
vysvetlila Mária Lošonská z  radnice s  odka-
zom na všímavosť ľudí v  okolí. Vyzvala, aby 
ľudia upozornili príslušníkov mestskej polície 
na túto činnosť, ktorá je rozšírená najmä na 
sídliskách. Uloženie odpadu vedľa smetných 
košov je nezákonné a považované za vytvo-
renie takzvanej čiernej skládky. Nelegálny 
odpad zvyšuje náklady na odvoz, na ktorý sa 
skladajú všetci obyvatelia.

Podľa zákona o  odpadoch je pôvodcom 
odpadov pri stavebných a zabezpečovacích 
prácach ten, kto práce vykonáva. Zjednodu-
šene povedané, ten, kto stavebné práce zre-
alizoval, musí zabezpečiť odvoz odpadu do 
zariadenia na jeho zhodnotenie, prípadne 
zneškodnenie. „V  iných mestách k  takýmto 
čiernym skládkam pristupujú tak, že samo-
správa dá odpad odviezť, ale odvoz fakturuje 
správcovi bytov príslušnej bytovky, kde sa 
čierna skládka našla. Ak sa situácia nezlepší, 
pristúpime k  takémuto kroku aj v  Mikuláši,“ 
dodala Mária Lošonská.  -red-

Za ukladanie odpadov 
pred bytovky polícia pokutuje

Frekventovaný chodník na Revolučnej 
ulici popri ceste II. triedy má nový povrch 
zo zámkovej dlažby. Rekonštrukciou prešiel 
posledný úsek v dĺžke 130 metrov, ktorý ešte 
na tejto ulici nebol obnovený. Jeho časť od 
križovatky so Štefánikovou po Lidl bola v ne-

vyhovujúcom stave s  rozpadnutou dlažbou 
a  početnými nerovnosťami. Úsek bol najmä 
počas dažďa neschodný a  nebezpečný, ke-
ďže sa na ňom vytvárali veľké mláky. Práce 
realizovali zamestnanci Verejnoprospešných 
služieb mesta.   -red- 

Na Revolučnej je nový chodník

-red-

Zlepšia mikulášski hokejbalisti v novej sezóne svoje umiestnenie?

Atmosféra Vianoc 1941 v jednej z mikulášskych rodín, darčeky patrili 
dvaapolročnému dievčatku, Vierke Bodickej. 
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OZNAMYINZERCIA

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

  
V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

  Adam URBAN, Michal HAVLÍČEK, Ane-
ta JURÍKOVÁ, Richard NANIŠTA, Filip 
TOMČÍK, Patrik VYPARINA,  Petra NO-
VÁKOVÁ, Alexandra VARGOVÁ,  Simo-
na ČÁNIOVÁ, Adam MURGOŠ, Liliana 
VRBIČANOVÁ,  Roman MAREČEK,  
Anna NEUMANOVÁ, Juraj KLOTÁK, To-
máš BALÁŽ,  Sandra JURČOVÁ,  Matej 
TOMO,  Max RUMANSKÝ, Christina 
COWLING, Katarína HONKOVÁ,  Peter 
FONGUS,  Leonard FLÓRO, Tereza HA-
ZUCHOVÁ,  Martin TRNOVSKÝ. 

... Spievajte, tancujte spolu a buďte 
veselí, ale dožičte jeden druhému 
samotu  ...

Manželstvo uzavreli:

  Michal PAĽO – Veronika ALMANOVÁ,  
Ing. Zdenko KISS – Lenka PLEVOVÁ,  
Michal MAKOVICKÝ – Veronika HU-
SÁRIKOVÁ,  Martin RIEGEL – Iveta RU-
MANSKÁ,  Michal CHOLVADT – Ivana 
STAROŇOVÁ,  Michal FILLO – Mária 
MIŠIAKOVÁ,  Marek LACKO – Marta ZU-
BAJOVÁ,  Ján FILKA – Jana BUDAJOVÁ,  
Dalibor BALÁŽ – Vanesa PUŠKOVÁ,  Ján 
ZEMAN – Zdenka KOKIOVÁ,  Ján KAB-
ZAN – Kvetoslava BUGYIOVÁ.

... Ach jeseň trúchlivá, list zlatoohnivý 
tak ticho k zemi padá. Čas zvoní na 
rozlúčku ...

Zomreli:

  Ján LAZIŠŤAN-92r., Ladislav GALVÁ-
NEK-91r., Vladimír LIKAVČAN-56r.,  
Martin GARAJ-81r., Dirk Lucien Corneel 
LAHEYE-52r., Oto ŠIMKO-80r., Rudolf 
OPAVSKÝ-66r., Jozef KRÁL-69r., Alžbeta 
MATEJKOVÁ-89r., Martin STOLÁR-73r., 
Viliam JANČUŠKA-75r., Ľudmila TOM-
KOVÁ-87r., Jolana SELECKÁ-69r., Tibor 
MIHALÁK-82r., Michal SABAKA-86r., Mi-
lan LÍŠKA-77r., Jaroslav MARUŠIAK-69r., 
František ZÁVODNÍK-74r., Iveta JUR-
KOVIČOVÁ-59r., Danka ONTKOVÁ-79r., 
Helena KLAUČOVÁ-80r., Helena 
OŠKOVÁ-81r., Dušan KOKAVEC-75r., 
Pavel DEVEČKA-93r., Mária KRIŽKO-
VÁ-92r., Mária RÁDIOVÁ-71r., Mgr. Ivan 
PETRÁŠ-77r., Anna SÝKOROVÁ-79r.
Doplnenie:

     V septembri zomreli:

     Marta BRZIAKOVÁ-78r., Elena MILONO
     VÁ-88r. 
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OKTÓBER  2020

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „ Územný plán 
centrálnej mestskej zóny - Západ, Liptovský Mikuláš - Zmeny 

a doplnky č.3 “ a žiadosť o zaslanie stanoviska

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení podľa  §-u  4 ods. 3 písm. j/  v  znení  neskorších  zmien  a  doplnkov  a v 
súlade  so  zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriad-

ku v znení neskorších predpisov podľa §-u 23

p r e d k l a d á
návrh

„ Územný plán centrálnej mestskej zóny- Západ, Liptovský Mikuláš
- Zmeny a doplnky č.3 “ (ďalej len „ÚPN CMZ - Západ, Liptovský Mikuláš - 

ZaD č.3“) 
                                           za účelom zverejnenia a verejného prerokovania.  

Mesto Liptovský Mikuláš má  územný plán, schválený uznesením mestské-
ho zastupiteľstva č.115/2010 dňa 16.12.2010 s vyhlásením jeho záväznej časti 
všeobecne záväzným nariadením  mesta  Liptovský Mikuláš  č. 7/2010/VZN  zo 
dňa  16.12.2010  s  účinnosťou  dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov. V zmys-
le tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš v platnom 
znení je potrebné pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a racionálneho vy-
užívania jeho územia v ťažiskových polohách pre riešenú lokalitu zabezpečiť vy-
pracovanie podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie, územný plán zóny. 
Územný plán centrálnej mestskej zóny Západ, Liptovský Mikuláš bol spracovaný 
aj aktualizovaný. Spracovateľom návrhu „ ÚPN CMZ - Západ, Liptovský Mikuláš - 

ZaD č.3 “ je spol. B.D.- ARCH, s.r.o., Liptovský Mikuláš. 

Komplexný materiál návrhu „ ÚPN CMZ - Západ, Liptovský Mikuláš - ZaD 
č.3 “ 

je zverejnený na internete www.mikulas.sk
 

Verejné prerokovanie návrhu „ ÚPN CMZ - Západ, Liptovský Mikuláš - ZaD č.3 
“ s dotknutými orgánmi verejnej správy a s vlastníkmi verejného dopravného 

a technického vybavenia riešeného územia za účasti autora sa uskutoční

dňa 8. decembra 2020 o 10.00 hod.
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v zasadacej miestnosti na prízemí 

č.54.

 Verejné prerokovanie návrhu „ ÚPN CMZ - Západ, Liptovský Mikuláš - ZaD č.3 “
s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti autora sa uskutoční

dňa 8. decembra 2020 o 16.00 hod.
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v zasadacej miestnosti na prízemí 

č.54.

Zároveň vyzývame fyzické a právnické osoby, aby sa k návrhu „ÚPN CMZ - Západ, 
Liptov-ský Mikuláš - ZaD č.3“ vyjadrili.

          
Orgán územného plánovania predlžuje lehotu na pripomienkovanie predklada-
ného návrhu podľa  § 22 ods.6 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpi-
sov. Pripomienky a podnety je možné predložiť písomne na adresu: Mestský 
úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš v termíne 
do 24. decembra 2020.  Na námietky, podané po uplynutí určenej lehoty, sa 

neprihliada.

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 
44 562 13 96, e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111



Mikulášania, nechajte sa zlákať!

 V mikulášskych školách sa zvianocnieva, práce nám zaslali riaditelky mestských škôl.
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 JAKUB VÁGNER - OKOLO SVETA 
-ZRUŠENÉ  pôvodný termín 5.6.2020 o 18:00 

 PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ - ĽUBEĽSKÍ 
OCHOTNÍCI pôvodný termín 25.03.2020 o 18:00 nový 
termín 8.1.2021 o 18:00

PERINBABA - rozprávkový muzikál 
pôvodný termín 11.10.2020 o 16:00 
nový termín 10.1.2021 o 16:00

 WEST SIDE STORY - Classic Broadway 
MUSICAL  pôvodný termín 22.09.2020 o 19:00 
nový termín 13.1.2021 o 19:00

 NEDVĚDOVCI & BAND    
pôvodný termín 25.9.2020 - 18:00
nový termín 03.03.2021 o 18:00

 VODA A KRV NAD VODOU - muzikál  
pôvodný termín 23.10.2020 o 19:00 
nový termín 26.3.2021 o 19:00

 HANA ZAGOROVÁ - GALAKONCERT     
pôvodný termín 20.10.2020 o 19:00 
nový termín 13.04.2021 o 19:00

 SPIEVANKOVO - nový rodinný muzikál   
pôvodný termín 21.10.2020 o 17:00
nový termín 6.5.2021 o 17:00

ŠARLATÁN 
(ČR - SR , od 12 rokov, 118 min.)
Ut. 1. 12.  18.00  5 € |  St. 2. 12.  18.00  5 € | 
Št. 3. 12.  18.00  5 € | 
   Strhujúca životopisná dráma inšpirovaná 
skutočným príbehom výnimočného muža, liečiteľa 
Jana Mikoláška. 

ŽENSKÁ POMSTA 
(Český � lm ,od 12 rokov, 88 min.)
Pi. 4. 12.  18.00  4 € | So. 5.12.  19.00  4 €    Príbeh 
o podvedených ženách, ktoré spojí pomsta neverným 
manželom. Pre svojich neverných manželov pripravia 
skutočné peklo už na zemi...

MINNA A TOVÁREŇ NA SNY 
(Dánsky � lm ,MP, 80 min. , Slovenský dabing)
So. 5.12.  17.00  4 € | Ne. 6. 12.  17.00  4 €  Skúste si 
predstaviť nočné snívanie ako svet nekonečných 
� lmových štúdií, v ktorom má každý z nás vlastný 
� lmový štáb a režiséra svojich snov. Presne tento svet 
objaví dvanásťročná Minna...

BÁBOVKY 
(Český � lm , od 12 rokov, 97 min.)
Ne. 6. 12.  19.00  5 € | Po. 7. 12.  18.00  5 €  | Ut. 
8.12.  18.00  5 €   Bábovky popisujú súčasné 
partnerské a rodinné vzťahy, ukazujú zábavné a 
trefné situácie z každodenného života, ktoré pozná a 
prežíva každý z nás.

UNDINE 
(Nemecko, Francúzsko ,od 15 rokov, 90 min.)
St. 9. 12.  19.00  4 €    Undine je historička, ktorá 
prednáša o mestskom rozvoji Berlína. Keď ju opustí 
muž, ktorého miluje, dostihne ju pradávna legenda.

PERZSKÉ LEKCIE 
(Rusko, Nemecko, od 15 rokov, 127 min.)
St. 10. 12.  19.00  4 €    Okupované Francúzsko, 
1942. Gilles je spolu s ostatnými židmi poslaní do 
tábora v Nemecku. Len o vlások unikne poprave 
pretože prisahá dozorcom, že nie je žid, ale Peržan...

CHLAST 
(Dánsky � lm , od 15 rokov, 116 min.)
Pi. 11. 12.  19.00  4 €    Štyria priatelia, učitelia na 
strednej škole, testujú teóriu, že zlepšia svoj život 
udržiavaním konštantnej úrovne alkoholu v krvi.

LUX ÆTERNA 
(Francúzsky � lm , od 15 rokov, 51 min.)
So. 12. 12.  19.00  4 €    Esej o kinematogra� i, 
láske k � lmu a hysterických scénach na nakrúcaní.

VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO MALEJ PANDY 
(Rusko - USA ,MP, 84 min. , Slovenský dabing)
So. 12.12.  17.00  4 € | Ne.13. 12.  17.00  4 €  Veľký 
hnedý medveď Brum Brum si žije svoj pokojný život, 
až kým mu jedného dňa popletený bocian nedoručí 
omylom zvláštnu zásielku – malú pandu...

LÁSKA V TOSKÁNSKU 
(GB - Taliansko , od 12 rokov, 100 min.)
Po. 14. 12.  18.00  4 € | Ut. 15. 12.  18.00  4 € | 
   Romantická komédia s vôňou Toskánska, v ktorej 
sa Liam Neeson ako londýnsky umelec vracia spolu s 
dospelým synom do Talianska, aby predali svoj 
niekdajší rodinný dom...

NÁDEJ 
(Nórsky � lm, od 15 rokov, 126 min.)
St. 16. 12.  18.00  4 €    Čo sa stane s láskou, keď vám 
zostávajú iba tri mesiace života? Zo života jej zrazu 
zostáva už iba smiešne málo.

GREENLAND: POSLEDNÝ ÚKRYT 
(Americký � lm ,od 12 rokov, 119  min.)
Pi. 18. 12.  18.00  5 € | So. 19.12.  19.00  5€    V 
katastro� ckom thrilleri sa ľudstvo snaží prežiť a 
zachrániť sa pred ničivou kométou, ktorá sa 
nezadržateľne rúti k Zemi.

  CHRUMKÁČI 
(USA - Španielsko , MP, 94 min., Slovenský dabing) 
So. 19.12.  17.00  4 € | Ne. 20. 12.  17.00  4 €    
Skvelá rodinná animovaná komédia plná kúziel, 
humoru a dobrej nálady.

  3BOBULE 
(Český � lm , od 12 rokov, 102 min.) 
Po. 21.12.  18.00  4 € | Ut. 22. 12.  18.00  4 €    
Honza a Klára sa stali majiteľmi vinárstva a rodičmi 
dvojčiat. V manželstve im to teraz až tak neklape a 
navyše prichádza vinobranie...

PINNOCHIO 
(Taliansky � lm , MP, 124 min., Slovenský dabing)
Ne. 27. 12.  18.00  4 € | Po. 28.12.  18.00  4 € | 
   Rozprávkový príbeh o drevenom Pinocchiovi, 
ktorý túži stať sa naozajstným chlapcom, je plný 
dobrodružstva, napätia a emócií. Podarí sa mu splniť 
svoj sen stať sa skutočným chlapcom?

  AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU 
(Americký � lm , od 12 rokov, 100 min., Český dabing) 
Ut. 29.12.  18.00  4 € | St. 30. 12.  18.00  4 €    
Rodinná komédia o neľútostnej vojne vnuka a jeho 
starého otca, Dedo je však tvrdší, ako vyzerá 
– odmieta sa vzdať a namiesto toho pripravuje 
odvetu...

 07.10.2020 | 04.12.2020     
FOODPRINT | Galéria Kolomana Sokola  | ut- so: 
10:00 - 17:00 | 2,50€ / 1,25€ | Medzinárodný 
dizajnérsky projekt, ktorý reaguje na problematiku 
udržateľnosti. 

 07.10.2020 | 27.02.2021    
ĽUDMILA MACHOVÁ - ANTINOMICKÝ VZŤAH | 
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa | ut- so: 
10:00 - 17:00 | 2,50€ /  1,25€ | Výstava malieb a 
objektov Ľudmily Machovej. 

 20.10.2020 | 28.02.2021    
IVAN RUMANSKÝ - SNY V KRAJINE | Rumanský 
Art Centre |  Výstavu je možné navštíviť po dohode 
minimálne 24 hodín vopred na mobilnom 
telefónnom čísle +421 903 510 072. 

 18.11.2020 | 11.01.2021    
SPELEOFOTOGRAFIA 2020 | Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva  | Po, St-Pi: 9:00 
– 17:00, Ut: 9:00 – 12:00 hod., So: 10:00 – 16:00, 
Ne: zatvorené

 03.12.2020 | 29.01.2021     
DIVADLO OBJEKTÍVOM FOTOGRAFOV Z 
LIPTOVA | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol   | 
8:00-15:00  | 0,50€   0,20€ | Výstava fotogra� í 
liptovských fotografov zameraná na umeleckú 
fotogra� u z oblasti divadla a divadelné predstavenia 
v regióne pri príležitosti 190. výročia vzniku 
ochotníckeho divadla na Slovensku. 

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

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA   
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka 
Kráľa a pre vopred ohlásené návštevy, Po-Ne: 
10:00–18:00.   2€ / 1€ | Expozícia v priestoroch 
niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 40. rokov 
19. stor.

 RODNÝ DOM RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka 
Kráľa alebo na tel. č. 0944 536 985 (správca).  1 € / 
0,50 € | Expozícia venovaná životu a dielu 
súrodencov Rázusovcov.

 EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA 
SLOVENSKU   
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | 
Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa    1 € / 0,50 € | 
Jedinečná vystáva predstavuje činnosť Spolku 
chovateľov poštových holubov. 

 SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY 
A JASKYNIARSTVA  
Školská 4 | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut:  9:00-12:00, 
So: 10:00-16:00, Ne: zatvorené . Posledný vstup 
hodinu pred zatvorením  8€ / 4 € | Kras a jaskyne 
Slovenska; Človek, hory, Natura 2000; Zem, miesto 
pre život - Moderné interaktívne expozície v  jedinom 
špecializovanom múzeu svojho druhu na Slovensku.

 LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA 
Tranovského ul. 3 | Ut - So: 10:00 - 17:00  Všetky 
výstavy 7€ / 3,50€, jedna výstava 2€ / 1€ | Staré 
umenie (slovenské umenie 14.-18. stor.); Bohúňova 
sieň; 19. stor. - Portrét, krajina, žáner; 20. stor. - Moder-
na; Liptov - domov aj exil (od 2. pol. 20. stor.). 

 GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA  
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | 
Ut - So: 10:00 - 17:00  3 € /  1,50 € | Diela významné-
ho slovenského gra� ka a maliara, ktorý sa narodil v 
Liptovskom Mikuláši 

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

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

DECEMBER
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

Zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti, v prípade zrušených podujatí je možné 
ich vystornovať na mieste, kde  boli zakúpené. V prípade vstupeniek zakúpených 
cez internet, je potrebné kontaktovať priamo Dom kultúry (044/ 55 64 014, 0915 
859 596). 

NOVÉ TERMÍNY PODUJATÍ KONANÝCH V DOME KULTÚRY
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OZNAMY
Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk
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