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Námestie zdobí 40 ročný vianočný smrek, ktorý by inak skončil v štiepkovači.
V posledných rokoch sa stalo v Liptovskom Mikuláši tradíciou dať nový zmysel existencie stromu, ktorý je odsúdený na výrub. Tentokrát sa na Mikuláša rozžiari na námestí
15 metrový smrek, ktorý poškodzoval bytovku na Hurbanovej ulici. Dôležitú úlohu naplní aj po Vianociach. Drevo z vianočného stromčeka nechá radnica spracovať na výrobu
drevených kolov k novým stromčekom, ktoré zasadia v meste a čečinu využijú na prikrytie záhonov proti mrazu.
Šťastné a veselé Vianoce!

Predstavitelia a zamestnanci
mesta Liptovský Mikuláš
vám želajú šťastné a veselé Vianoce!

Advent v Liptovskom Mikuláši: mesto rozžiari nová výzdoba
Ulice Liptovského Mikuláša budú aj túto
zimu dýchať vianočnou náladou. Jedinečný
zážitok plného námestia s vôňami a programom, ktorý sme každoročne zažívali počas
Mikulášskeho jarmoku, sa síce nedá plnohodnotne nahradiť, radnica však v dobe,
kedy zhoršujúca sa pandemická situácia
ruší jedno podujatie za druhým, prichádza
s alternatívami. „Snažili sme sa zostaviť taký
program, ktorý bude citlivo dopĺňať atmosféru najvýznamnejších sviatkov v roku a
zároveň bude bezpečný v aktuálnej epidemiologickej situácii a pri opatreniach, ktoré
budú práve platiť. Verím, že potešíme našich obyvateľov a aspoň sčasti prinesieme
radosť do ich sŕdc,“ vyslovil nádej primátor
Ján Blcháč.
Poznámka redakcie: V prípade zlej epidemickej situácie, vypnutia covid automatu a
zavedenia prísnych celonárodných obmedzení, o ktorých hovorí premiér E. Heger v
čase uzávierky nášho mesačníka (posledný
novembrový týždeň), nebude môcť mesto na
námestí verejné podujatia uskutočniť.
Rozsvietime všetky mestské časti
V nasledujúcich týždňoch nás čakajú via-
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nočné prípravy, nákupy, pečenie aj dni oddychu s našimi blízkymi. Pomedzi tieto chvíle
sa často presúvame okolím svojho bydliska
alebo centrom mesta. A práve tento čas si
môžeme vychutnať o čosi intenzívnejšie.
Malým aj veľkým rozžiari oči nová svetelná
výzdoba v každej mestskej časti. „V tejto sezóne ide o najrozsiahlejšiu obnovu vianočnej
výzdoby za ostatné roky. Tohtoročné Vianoce
obohatíme predovšetkým o 3D prvky,“ povedala hlavná architektka Tatiana Bachtíková.
Vianočnú výzdobu zamestnanci VPS inštalovali už od novembra. Slávnostné rozsvietenie
centrálneho stromčeka na Námestí osloboditeľov a celej výzdoby mesto naplánovalo na
tradičný dátum 6. decembra.

bude pre vás k dispozícii na Námestí mieru.
Ľudia z Nábrežia nechajú oči na svietiacich
vločkách, Podbrezinčania sa dočkajú brány a
snehuliaka pri pešej zóne. Excelentný kúsok
v podobe lyžiara sobíka poteší obyvateľov
Demänovej. V Palúdzke bude novinkou
priestorová hviezda v parku a dekorácia
stromov snehovými guľami. Nezabudli sme
ani na Liptovskú Ondrašovú, radosť okoloidúcim urobí vianočná veverička, Okoličné dozdobia hviezdne závesy na stĺpoch
osvetlenia. V podobnom štýle pribudne aj
výzdoba vo Vitálišovciach, v Stošiciach pri
detskom ihrisku poteší hojdací koník. Snehové gule rôznych veľkostí ozdobia Andice,
Benice, Bodice, Iľanovo aj Ploštín.

Ktorý prvok je váš?
Nová vianočná výzdoba je ladená vo farbách teplej aj ľadovej bielej. Hlavný stromček na Námestí osloboditeľov dozdobia
nové svetelné gule, reťaze a prskavky. Odfotiť sa budete môcť pri svetelných saniach
s koníkom pred Župným domom. Červené
srdiečka skrášlia priestor pri kostole a traja
muzikanti snehuliaci vás očaria pri Fontáne Metamorfózy. Fotka v rámiku s mašľou

Centrum ozdobia nadrozmerné gule
Po minuloročnej premiére ozdobia historické centrum Liptovského Mikuláša okrem
svetelnej výzdoby aj desiatky nadrozmerných vianočných gúľ. Šmrnc dodajú listnatým stromom, ktoré tak nadobudnú úplne
nový vzhľad. Interiér pokladne mestského
Múzea Janka Kráľa a Informačného centra
budú navyše zdobiť vianočné gule s motívom patróna nášho mesta a rímskokatolíc-

keho Kostola svätého Mikuláša. Originálne
vianočné gule si budú môcť záujemcovia
kúpiť v pokladni múzea alebo v Informačnom centre mesta.
Alternatíva k jarmoku
Tradičný Mikulášsky jarmok nahradí v
tomto roku podujatie Predvianočný čas v
meste. Predstavitelia radnice sa týmto spôsobom snažia ľuďom vytvoriť príjemnú atmosféru po všetkých stránkach. Prípravu
a realizáciu aktivít však limitujú aktuálne
protipandemické opatrenia a aj rôzne varianty ich sprísňovania či nejasný vývoj epidemiologickej situácie. „V centre mesta si
budú môcť od 20. do 23. decembra nakúpiť
remeselné výrobky či rôzny vianočný sortiment. Nemal by chýbať punč a predaj občerstvenia podľa pokynov Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva,“ načrtla Soňa Višňovská z odboru rozvoja mesta. V čase písania týchto riadkov radniční komunikovali
s úradom zdravotníctva o tom, akým spôsobom a za akých podmienok by bolo možné
zrealizovať túto aktivitu v prípade, že okres
zostane v čiernej farbe.

Náladu prinesú adventné koncerty
Adventné koncerty sú roky tradičnou súčasťou vianočných podujatí v meste. Prvý
koncert klasickej hudby priniesol Ducha
Vianoc prostredníctvom televíznych obrazoviek priamo do mikulášskych domácností.
Rovnakou formou sa uskutočnia aj ďalšie tri
koncerty. Druhá adventná nedeľa 5. decembra bude patriť folklórnej skupine Javorníček z Hvozdnice a ich komponovanému
pásmu, ktoré bude venované adventnému
obdobiu. O týždeň neskôr vystúpi Janais - Slovenka s francúzskym šarmom, ktorej
hudobné začiatky patrili gospelu, neskôr sa
stal jej doménou indie pop s prvkami folku a
šansónu. Adventnú sériu uzavrie 19. decembra pesničkárske duo Svetlan & Matúš a ich
vznešený minimalizmus.
„V dobe, kedy sa zo životov vytráca láska, porozumenie či spolupatričnosť, sme
umelcov účinkujúcich v našich adventných
koncertoch vyberali aj na základe srdiečka.
Všetko sú to interpreti, ktorí okolo seba šíria
dobro, optimizmus a prirodzenú veselosť.
Ľudí by sme radi týmto spôsobom spojili,“
uviedla Dana Guráňová z mestského úradu, ktorá každoročne organizuje adventné

koncerty.
Odvysiela ich Televízia Liptov každú adventnú nedeľu, 5. decembra o 15:00 hod,
12. a 19. decembra o 16:00 hod. Pozrieť si
ich budete môcť aj na facebookovom profile
Mesto Liptovský Mikuláš alebo na youtubovom kanáli televízie.
Detské srdiečka poteší Mikuláš
Aj naše mesto navštívi 6. decembra Mikuláš so svojou družinou. Nájdete ho v mikulášskom domčeku na Námestí osloboditeľov. Svätý Mikuláš zastáva v tomto roku
aj ďalšiu dôležitú úlohu, s primátorom slávnostne rozsvieti celé centrum mesta vrátane
stromčeka, výzdoby na námestí, Betlehemu
aj svojho domčeka. V prípade, že sa mesto
nebude nachádzať v čiernych farbách, bude
súčasťou programu vystúpenie koledníkov
pri drevenom Betleheme pod arkádami Múzea Janka Kráľa. Vianočnú náladu vykúzlia aj
reprodukované vianočné koledy, ktoré budú
znieť v centre mesta cez rozhlas mestského
múzea počas celého adventu.
Realizácia všetkých predvianočných podujatí bude závisieť od farby okresu v COVID
semafore pre podujatia.		
-red-
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Drevený betlehem pod arkádami dotvára vianočnú atmosféru už tretí rok,
rozrastá sa o pastiera s ovečkami

Vianočná nálada v mestských častiach:
Ozdobte si váš komunitný stromček
Po minuloročnom úspechu pilotného
projektu zdobenia komunitných vianočných stromčekov si môžu Mikulášania opäť
skrášliť prostredie vo svojich mestských
častiach a vytvoriť tak spoločného Ducha
Vianoc. Ešte vlani vytypovali zamestnanci
úradu v každej mestskej časti jeden ihličnatý stromček, ktorý je určený na ozdobenie.
Tento rok budú obyvatelia jednotlivých
častí zdobiť tie isté stromčeky, označené
budú hviezdou na vrcholci a tabuľkou.
"Už dva roky prežívame naše životy úplne
inak, ako sme boli zvyknutí. Rovnako ako
vlani, aj tento raz budú Vianoce poznačené
koronavírusom. Našim zámerom je priniesť

do životov ľudí radosť a vianočnú náladu.
Vlani si Mikulášania tento projekt obľúbili. Všetky komunitné stromčeky si krásne
vyzdobili, boli na nich desiatky ozdôb, girlánd, vianočných gúľ a niekde dokonca zavesili aj svetielka. Veríme, že znovu popustia
uzdu svojej fantázii a vytvoria si jedinečnú
výzdobu," priblížil projekt viceprimátor Ľuboš Trizna.
V mestských častiach, v ktorých sa stromčeky od vlani poškodili alebo vyschli, vysadí radnica nové. Obyvatelia Andíc a Beníc
nájdu svoj komunitný vianočný strom pri
kultúrnom dome, pre mestské časti Bodice
a Demänová bude vyčlenený v parku pri

demänovskom kultúrnom dome. Ploštínčania si budú môcť vyzdobiť stromček pri
Urbárskom dome, v Iľanove vedľa kulturáku. Stromček na komunitné zdobenie sa
nachádza aj v blízkosti nového detského
ihriska v Stošiciach, pre Podbrezinčanov a
Vitálišovčanov rastie na hornej časti pešej
zóny na Hruškovej ulici. V Okoličnom je
vytypovaný pri Váhu na ulici Pobrežná. V
Liptovskej Ondrašovej bude pri kultúrnom
dome, v Palúdzke pri detskom ihrisku na
ulici J. Lenku. Stromčeky označené tabuľkami budú k dispozícii na zdobenie obyvateľmi jednotlivých mestských častí od
6. decembra. 		
-red-

Príslušníci mestskej polície sú tu pre nás už 30 rokov
Mestská polícia bola ako poriadkový útvar
zriadená nariadením mesta. V čase vzniku
mala 13 príslušníkov, aktuálne sa ich počet
zvýšil na 32.
V súčasnosti je náčelníkom mestskej polície
Marián Jančuška, jeho zástupcom Igor Petra.
Ich predchodcami boli Štefan Ižarik, Milan
Gejdoš, Ľubomír Marjovič, Dalibor Šalplachta
a Vladimír Bella. Všetci sa zaslúžili o rozvoj a
formovanie tejto organizácie v meste.
„Hodnotiť celé obdobie činnosti mestskej polície mi neprináleží. No od roku
2015, kedy sme spolu s Igorom Petrom
začali pôsobiť v tejto inštitúcii, sme sa za-
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merali na odbornú a fyzickú pripravenosť
policajtov. Snažili sme sa zlepšiť ich materiálne a technické vybavenie, skvalitniť
dokumentáciu priestupkov a dodržiavanie lehôt, obmeniť staré zbrane, rozšíriť a
modernizovať mestský kamerový systém.
Hlavným cieľom vždy bolo odovzdávať
kvalitné výkony v prospech obyvateľov Liptovského Mikuláša,“ povedal náčelník Jančuška. Spomenul aj boj proti pandémii, keď
aj napriek ťažším podmienkam vyplývajúcim z celospoločenskej situácie často plnia
špecifické úlohy. „Za celú dobu nášho pôsobenia nám primátor a celé vedenie mes-

ta vytvárali priaznivé pracovné podmienky
a podporovali nás, za čo sa chcem v mene
kolektívu mestskej polície srdečne poďakovať,“ dodal šéf mestských policajtov. Načrtol, že ambíciou vedenia mestskej polície v
ďalších rokoch je rozširovanie a modernizácia kamerového systému, poskytovanie
nových služieb obyvateľom, modernizácia
autoparku či zintenzívnenie cyklohliadok.
Samozrejmosťou bude naďalej podporovať ústretový a ľudský prístup. Príslušníkom mestskej polície osobne blahoželali
k výročnici aj predstavitelia žložiek štátnej
polície a hasičov. 			
-red-

Drevený betlehem pod arkádami sídelnej
budovy Múzea Janka Kráľa sa opäť rozrastá.
K pôvodnej kompozícii Svätej rodiny, ktorú
pred rokom doplnili monumentálne plastiky troch mudrcov, pribúda pastierik s dvomi
ovečkami. Mesto a jeho múzeum tak plní
prísľub, že originálny drevený betlehem pred
každými vianočnými sviatkami obohatí o ďalšie tradičné prvky.
Najmenších zaujme pastierik
Dielo s tematikou tajomstva Vianoc vytvára
so svojím synom renomovaný umelec Miroslav Trnovský, ktorý pochádza z Liptovského
Mikuláša. „Betlehem sme tento rok rozšírili
o malého pastierika so širáčikom na hlave, v
reálnom živote by to bol približne päťročný
chlapec. Znázornili sme ho pri hre na píšťalke,
snažili sme sa správne vystihnúť ten pohyb.
Pribudnú aj dve ovečky, jedna ležiaca a jedna bude stáť,“ opísal výsledok svojej práce.
Na jednej soche podľa neho pracujú jeden
až dva týždne. Za celým betlehemom, ktorý
stojí pod arkádami, sú tak už mesiace práce.
V centre celého výjavu na vyvýšenom
mieste budú aj tento rok stáť postavy Márie

a Jozefa s dieťaťom v jasličkách. Minulý rok k
nim pribudli mudrci Gašpar, Melichar a Baltazár, prinášajúci ako vzácne dary myrhu, zlato
a kadidlo. Tento rok betlehem obohatí spomínaný pastier a ovečky. Kompozíciu dotvára
padajúca hviezda, ktorá oznamuje príchod
Spasiteľa a dvojica anjelov, ktorí držia v rukách liturgický nápis „Sláva Bohu na výsosti“,
čo je odkazom na historické piesne od Juraja
Tranovského.
Inšpirovali sa zahraničím
Umiestnenie dreveného betlehemu pod
jedinečné arkády má počas adventného
obdobia originálnu atmosféru, dotvára ju
osvetlenie a štylizovaná reprodukovaná
hudba s tematikou Vianoc. Podľa riaditeľa
Múzea Janka Kráľa Jaroslava Hrica sa inšpirovali mnohými tuzemskými i zahraničnými
mestami, ktorých historické centrá zdobia v
zimnom období práve betlehemy. „Keď sme
pred dvoma rokmi uvažovali, kde ho tu u nás
v srdci Liptova umiestnime, povedali sme si,
že vyšperkujeme už aj tak úchvatné priečelie
prvého stoličného domu,“ skonštatoval.

K betlehemu chodia škôlkari aj školáci
Najväčšou odmenou tvorcom je množstvo obdivovateľov z Liptovského Mikuláša
i jeho návštevníkov zo široka-ďaleka. Podľa
múzejníkov sa okoloidúci radi pristavia a
zvečnia pomocou fotoaparátov vo svojich
mobilných telefónoch. „Úžasné momenty
sú, keď sa okolo betlehemu zhromaždia
škôlkari či školáci a ich učitelia im názorne
vysvetľujú vianočný príbeh. Pri betleheme
si postoja celé rodiny, deti spoznávajú pravé
čaro Vianoc, tí skôr narodení si s nostalgiou
zaspomínajú na svoje detstvo. Viacerí ľudia
sa na tomto mieste prežehnajú, v tichosti
pomodlia, rozjímajú,“ priblížil Jaroslav Hric.
Od Mikuláša do Troch kráľov
Drevený betlehem sa ako jeden z najväčších symbolov našich kresťanských tradícií
stal pevnou súčasťou hlavnej expozície Kapitoly z histórie mesta. Na obdobie od Mikuláša
do Troch kráľov ho už tretí raz vynesieme von
a nainštalujeme pod arkády, aby zvýraznil
atmosféru Vianoc priamo na námestí, dodal
riaditeľ múzea.
-red-

Zimné radovánky na korčuliach aj bežkách
Obľúbená zimná aktivita, ľadové korčuľovanie, bude na mikulášskom zimnom štadióne k
dispozícii aj zadarmo. Štyrikrát do mesiaca, od
septembra do konca marca, je v Titan aréne
vyhradená hodina na verejné korčuľovanie.
„Plocha je pre verejnosť vyhradená zväčša v
nedeľu. Presné dni a časy nie je možné vopred
stanoviť, nakoľko v Titan aréne prebiehajú zápasy hokejových tímov, ktoré sú každý víkend
v inom čase,“ vyjadril sa riaditeľ JL arény Jozef
Kasanický. Potrebné je podľa neho sledovať
rozpis ľadu na webovej stránke JL arény, ve-

rejné korčuľovanie je označené ako Verejnosť
LM. Treba mať na pamäti, že aj vstup na zimný
štadión podlieha protipandemickým opatreniam, podľa toho zostavujú aj rozpis ľadu pre
verejnosť. Z kapacitného hľadiska je maximálny počet limitovaný na 50 osôb. Za poplatok
môžete ísť na ľad aj v susednej JL aréne, kde
požičiavajú a brúsia korčule.
V minulosti si Mikulášania mohli za symbolickú sumu zakorčuľovať na mobilnej ľadovej
ploche na Podbrezinách. V posledných rokoch však boli zimy teplejšie a počet dní, kedy

túto možnosť využili, sa znižoval.
Oprášte aj bežky
Obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš ale aj
susedných obcí si už zvykli na bežeckú stopu
v širšom centre mesta. V prípade, že sa vytvorí dostatočná snehová vrstva, mesto dá aj v
tomto roku urobiť stopu pre bežecké lyžovanie. Mikulášania ju už tradične nájdu na telese súčasného cyklochodníka na nábreží Váhu
od starej lodenice po most ponad Smrečianku v Okoličnom. 			
-red-
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O most v Lipt. Ondrašovej sa zaujímajú
už aj médiá. Viceprimátor Ľuboš Trizna
ukazuje redaktorovi komunikáciu so
správcom mosta.

Investor chce v Liptovksej Ondrašovej vybudovať okružnú križovatku

Mosty sú v havarijnom stave, župa váha
Na nevyhnutnú opravu dvoch župných
mostov - Vrbického a mosta v Liptovskej Ondrašovej na ceste II/584 ponad
Jalovčianku predstavitelia radnice upozorňujú kompetentné inštitúcie dlhodobo. Posledné týždne už doslova bijú na
poplach, pretože ondrašovský most má
vážne statické poruchy. Správa ciest ŽSK
na ňom urobila úpravu okolo podmytého
nosníka. Viceprimátor Ľuboš Trizna, ktorý je súčasne poslancom za túto mestskú
časť, vyjadril obavu, že peniaze na túto
opravu vynaložil Žilinský samosprávny
kraj zbytočne. „Pri prvej veľkej vode môže
dôjsť k ešte väčšiemu podmytiu nosníka,
a tak k jeho ďalšiemu narušeniu, pretože
betón je už teraz popukaný. Most treba
čo najskôr obnoviť komplexne,“ uviedol
zástupca primátora.
Peniaze župa v rozpočte mala
V rozpočte župy je vyčlenených 550 tisíc
eur na komplexnú rekonštrukciu a od 21.
júna nadobudlo právoplatnosť aj stavebné
povolenie na tento most. Odvtedy však župa
nezačala ani verejné obstarávanie na rekonštrukciu. Peniaze boli presunuté inde a samosprávny kraj chce čakať na eurofondy. „To
znamená odsun prác o niekoľko rokov, pretože získať peniaze z eurofondov a pripraviť
eurofondovú investičnú akciu je zdĺhavejší
proces, ako investícia z vlastných zdrojov.
Ide o nepochopiteľný postup župy, neviem,
či sú si vedomí dôležitosti tohto cestného
ťahu, ktorý prakticky nemá rovnocennú al-

ternatívu. Ide o cestu, ktorá spája Oravu a
Poľsko s horným Liptovom, denne tadiaľto
prejde viac ako 11-tisíc áut,“ poznamenal viceprimátor Trizna.
„Riešenie, ktoré sme tu zrealizovali v rámci
bežnej údržby, je odsúhlasené projektantom. Je to obetónovaný pilier a priestor medzi pilierom a podmytým korytom je vyplnený betónom. Toto riešenie je postačujúce do
rekonštrukcie mostného objektu,“ uviedol
generálny riaditeľ Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja Pavol Liška.
Za komplexnú opravu vyťaženého mikulášskeho mosta tak budú zástupcovia nášho
mesta na župe naďalej bojovať. Opätovne
budú požadovať zahrnutie obnovy do rozpočtu župy na rok 2022.
Nekonečný príbeh
Kolobeh písania listov, vyvolávania rokovaní, posielania e-mailov, vytáčania telefónnych čísiel na žilinský kraj či interpelovanie
na župných zastupiteľstvách absolvovali
predstavitelia nášho mesta už viackrát, a to
nie len na tému mosta ponad Jalovčianku.
V zlom technickom stave je totiž aj Vrbický
most. Ten má vážne poškodenú mostovku,
ktorá je v havarijnom stave. Najväčším problémom je degradácia železobetónovej časti,
čo ohrozuje statiku. „O zlom stave vieme dlhodobo. Už na začiatku prípravy bola v roku
2008 súčasťou projektu preložky železničnej
trate rekonštrukcia tohto mosta. Dodnes sa
k rekonštrukcii nepristúpilo napriek tomu,
že financie sú v rozpočte župy vyčlenené.

Neustálym odkladaním potrebnej investície
sa dokonca už stalo, že pôvodná projektová
dokumentácia je neaktuálna. Za roky odkladania sa stav nosnej konštrukcie natoľko
zhoršil, že nie je možné postupovať podľa
tejto dokumentácie. Župa teda musí riešiť
nový projekt, čo zase odďaľuje opravu. Takéto konanie je pre nás nepochopiteľné,“
vyjadril sa primátor Ján Blcháč.
Odstrihnú sa dve mestské časti
Aj oprava Vrbického mosta je pre mesto
prioritou. Spája mesto s Hlbokým a dvoma
mestskými časťami. „V prípade jeho uzatvorenia budú Iľanovo a Ploštín odstrihnuté od
mesta. Dúfame, že VÚC nájde peniaze na
opravu aspoň v roku 2022 a nebude ju neustále odďaľovať, pretože pôvodný, dnes už
neplatný projekt, bol spracovaný ešte v roku
2008,“ informoval Gabriel Lengyel z odboru
dopravy a verejných priestranstiev mesta.
Podľa hovorkyne župy Lucie Lašovej
Správa ciest ŽSK momentálne zabezpečuje
inžiniersku činnosť potrebnú pre stavebné
konanie. "Na moste z dôvodu poklesu piliera bol nútený verejný obstarávateľ ukončiť
verejnú súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie v
roku 2020 a nanovo zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu mosta. Naším cieľom je
pripravovanú rekonštrukciu mosta zrealizovať čo najskôr."
Po spracovaní projektu bude nasledovať
vybavenie stavebného povolenia.
-red-

Župný dom už ministerstvo nechce, peniaze dajú inému mestu
Liptovský Mikuláš prišiel o investíciu do rekonštrukcie Župného domu. Osobne o tom
predstaviteľov mikulášskej radnice informovali zástupcovia ministerstva vnútra. Rezort
plánoval v historickej budove niekoľkomiliónovú investíciu, ktorej cieľom bolo budovu
opraviť a vybudovať v nej okresné klientske
centrum. Ministerskí úradníci uviedli, že táto
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investícia ministerstva bude presunutá do
iného mesta po rozhovore s prednostom
okresného úradu Jozefom Repaským a tiež
vzhľadom na neochotu poslancov dvoch väčšinových klubov mestského zastupiteľstva
(Skutočne nezávislí poslanci a Nový Mikuláš
- OĽANO, KDH, SaS, Nova, Šanca) rokovať o
predaji Župného domu štátu. Požiadali sme

o stanovisko prednostu okresného úradu Jozefa Repaského, ktorý je súčasne poslancom
mestského zastupiteľstva a členom klubu
Nový Mikuláš, k téme sa nám však do uzávierky nevyjadril. Peniaze určené pre Liptovský
Mikuláš pravdepodobne dostane Spišská
Nová Ves.
-red-

Okružná križovatka v Liptovskej Ondrašovej by mohla vyriešiť komplikovanú dopravnú situáciu v blízkosti tamojšieho Lidla.
Investor, ktorý plánuje postaviť v tejto časti
mesta obchodné centrum s viacerými prevádzkami, chce ako súčasť investície zrealizovať aj kruhový objazd. Retail park by mal
vyrásť na nevyužitej ploche za čerpacou
stanicou pohonných hmôt po pravej strane cesty II. triedy z L. Ondrašovej smerom
do mesta. „Investor už v prípravnej fáze

rieši nielen napojenie svojho centra, ale aj
okolitých firiem na cestu II. triedy formou
kruhového objazdu. K príprave pristupuje
seriózne, o čom svedčí, že si už dal vypracovať dopravno-inžiniersky prieskum, ktorý
hovorí o počtoch vozidiel, ktoré miestom
prechádzajú. Myslím si, že vybudovanie takejto križovatky by výrazne prispelo k bezpečnosti v lokalite. Zo strany mesta zaznela
aj požiadavka na vybudovanie autobusovej
zastávky. Verím, že sa táto investícia podarí

a motoristi sa tak v budúcnosti vyhnú kolíznym situáciám, ktoré v lokalite vznikajú,“
poznamenal viceprimátor a poslanec za
Liptovskú Ondrašovú Ľuboš Trizna.
Zástupca primátora Rudolf Urbanovič na
rokovaní s projektantom, zástupcami dopravného inšpektorátu a správcom cesty
privítal túto investíciu do mesta, ktorá
prispeje k rozšíreniu a skvalitneniu služieb
pre obyvateľov a návštevníkov aj k estetizácii priestoru. 		
-red-

Vojnových veteránov pripomínajú červené maky
Na Medzinárodný deň vojnových veteránov zavítal na výšinu Háj minister obrany. Na
vojnový cintorín si s predstaviteľmi nášho
mesta prišli uctiť veteránov aj príslušníci diplomatického zboru, náčelník Generálneho
štábu Ozbrojených síl SR aj rektor Akadémie
ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika.
„Vážme si, čo pre nás naši predkovia urobili, za čo hrdinovia v uniforme bojovali. Som
veľmi rád, že sme sa tu zišli, aby sme vzdali
hold našim vojakom, ktorí doslova naplnili prísahu, ktorú zložili. Položili svoj život za
našu vlasť. Verím, že budeme na nich vždy
spomínať a vzdávať im hold, ktorý si zaslúžili,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.
Hostí na zrekonštruovanom vojenskom

cintoríne privítal zástupca primátora Ľuboš
Trizna: „Tento významný deň nám pripomína, že mier a pokoj nie sú samozrejmosťou.
Úprimne vám ďakujem, že ste sa prišli pokloniť hrdinstvu tých, ktorí bojovali a padli
za našu slobodu.“ V slávnostnom prejave sa
dotkol aj renovácie cintorína, ktorý mesto
len nedávno sprístupnilo verejnosti. Vyzdvihol skutočnosť, že sa podarilo obnoviť
všetky vojnové hroby práve k šesťdesiatemu
výročiu tohto areálu piety. Radniční si každoročne pripomínajú Medzinárodný deň
vojnových veteránov aj pri pamätníku Matka, ktorý je mementom prvej svetovej vojny.
V symbolickom čase sa rozozneli zvony
Na kostoloch v celom meste sa dňa

11. 11. presne o 11:11 h rozozvučali zvony,
aby nám na počesť vojnových veteránov
pripomenuli hodnoty mieru. Zástupcovia
mesta na ich počesť položili kytice vlčích
makov k pamätníku Matka a pietny akt kladenia uskutočnili aj pri pamätnej tabuli na
kostole Zbierka.
Celý svet si každoročne v symbolickom
dátume a čase 11. novembra o 11:11 h pripomína koniec jedného z najkrvavejších
konfliktov v dejinách ľudstva. Presne v tento
deň a v tomto čase zaznela v roku 1918 posledná salva pri podpisovaní prímeria medzi
krajinami Dohody a Nemeckom, ktorým sa
zavŕšia prvá svetová vojna.
-red-
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Bohaté decembrové aktivity v školách a škôlkach:
Vianočná pošta, vločka vďaky či adventný skutkovník
Vianočné sviatky už tradične obohacujú
školské vyučovanie o rôzne aktivity, podujatia alebo hry, ktoré sú zamerané na prežívanie tohto obdobia. Škôlkari a školáci z
mikulášskych škôl spoznajú okrem atmosféry aj skutočnú podstatu sviatočných
dní. „Aj keď vianočné programy, stretnutia
či besiedky nie je možné organizovať v takom duchu, na aký sme boli zvyknutí pred
pandémiou, školy sa rozhodli nevzdať sa
adventnej atmosféry. Aj tento rok budú vianočne vyzdobené, bude sa v nich šíriť vôňa
medovníkov a radosť pri vyrábaní darčekov
pre kamarátov a príbuzných. Hudobno-literárne pásma detí budú rodičom sprístupnené formou videozáznamov na dátových
nosičoch či sociálnych sieťach. Staršie deti
sa zapájajú aj do celoslovenských vianočných projektov a zbierok,“ uviedla vedúca
odboru školstva na mestskom úrade Marta
Gerbocová.
Vianočná vločka vďaky
Sviatky pokoja a radosti by nemali byť
len o darčekoch, je dôležité sústrediť sa aj
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na iných. S touto myšlienkou vymysleli učitelia Základnej školy Demänovská ulica pre
svojich žiakov novú aktivitu, vďaka ktorej
si deti môžu uvedomiť, aké dôležité je v
živote vedieť sa poďakovať. „Žiaci si pripravia papierové vločky s miestom uprostred,
kde napíšu poďakovanie svojim rodičom
za všetko, čo pre nich v tomto roku urobili.
Každý si následne svoju vločku vďaky upevní na vonkajší plot školy,“ vysvetlila riaditeľka Lucia Pavnicová Žudelová. Okrem toho
si jednotlivé triedy zasúťažia o najoriginálnejší netradičný vianočný stromček. Ako
doplnila riaditeľka, obyvateľov Demänovej
potešia škôlkari spievaním kolied pod oknami.
Koláčiky z Miloškovej cukrárne
Nádvorím Základnej školy Miloša Janošku sa pred Vianocami roznesie vôňa
koláčikov. Kúpiť si ich budete môcť pekne
zabalené v ozdobných krabičkách. „Miloškova cukráreň má tradíciu od roku 2018,
keď sa krabičky plné vianočného pečiva
vypredali do pol hodiny. Vzhľadom na veľ-

kú odozvu sme v nej pokračovali aj v roku
2019 s ešte väčším úspechom a očakávaním. Koláčiky piekli maminy, starké aj žiaci na hodinách pracovného vyučovania a
techniky,“ opísala riaditeľka Janka Cuprová
s tým, že podujatie sa uskutoční v závislosti od protipandemických opatrení. Za
výťažok z Miloškovej cukrárne z minulých
rokov postavili na dvore lanovú pyramídu
a posilňovaciu zostavu.
Vianočná pošta pre seniorov
Väčšina seniorov bude v zariadeniach sociálnych služieb pravdepodobne izolovaná
aj v predvianočnom období. Dlhé zimné
večery im spríjemnia pozdravy od žiakov
Základnej školy Márie Rázusovej Martákovej. Podľa riaditeľky Vlasty Kovačicovej sa
do projektu tento rok zapája jedna trieda
tretiakov, ktorí napíšu vianočné pozdravy
konkrétnym seniorom. „Naša škola sa vo
výzve angažuje už štvrtý raz. Pani učiteľka
vždy dostane mená dôchodcov podľa počtu žiakov v triede. Každé dieťa teda poteší
jedného seniora,“ spresnila.

Tematické hodiny angličtiny
Kreativitu a zároveň finančnú gramotnosť žiakov Základnej školy Janka Kráľa
podporí vianočná burza. V školskom klube
detí si vyrobia svoje výrobky a na burze ich
budú predávať za symbolickú sumu, ktorá
neprevýši jedno euro. Žiaci si zopakujú rátanie výdavku a rozdeľovanie peňazí. Na
škole tiež funguje krúžok angličtiny, decembrové lekcie budú pozostávať z aktivít,
hier a piesní s tematikou Vianoc, vymenovala riaditeľka Eva Vondráková.
Adventný skutkovník
Materská škola Komenského sa snaží deti
motivovať k dobrým skutkom nielen počas
adventu, ale aj v každodennom živote. Počas nasledujúcich dní budú prázdne okienka adventného kalendára vypĺňať dobrými skutkami. „Staršie deti si do kalendára
vložia svoj skutok, keď napríklad pomôžu
mladším, pri aktivite alebo rešpektovaní
pravidiel triedy. Mladšie deti napríklad pri
odkladaní hračiek, pri zvládnutí sebaobslužných činností ako stolovanie alebo hy-

giena,“ ozrejmila riaditeľka Beata Grešová.
Po vyplnení všetkých okienok adventného
kalendára dostanú deti odmenu za dlhodobé preukazovanie dobrých skutkov. Ďalšou vianočnou aktivitou je príprava balíčka
pre psíkov z útulku. V prvom kroku sa deti
oboznámia s príbehom a životom opustených psíkov. V spolupráci s rodičmi naplnia
balík granulami, dekami alebo hračkami,
spestria ho svojimi kresbami a spoločne ho
odnesú na poštu.
Štedré Vianoce seniorom
aj ľuďom bez domova
Podmienky na prežitie v zime sú drsné,
preto sme sa po prvý raz zapojili do výzvy
a vyhlásili sme zbierku nových ponožiek
pre ľudí bez domova, informovala riaditeľka Materskej školy Žirafka Magda Riessová.
V rámci „Ponožkového októbra“ v škôlke
vyzbierali 89 párov ponožiek, ktoré počas
mrazivých dní zahrejú ľudí bez strechy nad
hlavou. „Už tradične pred Vianocami pripravujeme drobné darčeky pre seniorov, ktorí
žijú v zariadeniach alebo centrách sociál-

nych služieb v Liptovskom Mikuláši. Tento
rok plánujeme vyrobiť svietniky – svetielka
lásky,“ uzavrela Riessová. Žirafka si spomenula aj opustených psíkov a zapojila sa tiež
do výzvy Občianskeho združenia Očami
psa. Pre útulok vyzbierali niekoľko vriec potrebných vecí.
Medovníky, výzdoba a besiedky
Vianočný čas sa v mikulášskych školách
a škôlkach spája s pečením a zdobením
medovníkov, tvorením výzdoby, súťažami
o najkrajšiu nástenku, rôznymi vianočnými trhmi a vianočnými besiedkami. Učitelia žiakom rozprávajú vianočné príbehy,
predstavujú im vianočné zvyky a tradície či
pripravujú tvorivé dielne. V minulosti žiaci
pred Vianocami navštevovali seniorov v domovoch sociálnych služieb a predstavili im
nacvičený program. V súčasnosti to pre nariadenia z dôvodu pandémie koronavírusu
nie je možné.
Fotografie na dvojstranu poskytli riaditeľky mestských základných a materských škôl.
-red-
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Spravodajst vo
Stanislav Machovčák, konštruktér a statik,
autor a zhotoviteľ pamätného popraviska
Juraja Jánošíka s reliéfom v konečnej úprave.

Jánošíkova šibenica bude mať takmer štyri metre a tri tony
Na Podbrezinách pribudne inkluzívne ihrisko
V budúcom roku na najväčšom sídlisku
pribudne ekologický multifunkčný priestor
s prvkami pre deti od 3 do 14 rokov, vrátane
detí so špeciálnymi potrebami. Realizácia
ihriska prispeje k revitalizácii vnútrobloku
na uliciach Cédrová – Dubová.
Ihrisko bude mať 11 prvkov, medzi nimi

pieskovisko, kolotoč, hojdačku, menšiu loď,
fitdráhu, lavičky a samozrejmou súčasťou
sú smetné koše. Nebude chýbať oddychová zóna. „Projekt je v súlade s územným
plánom mesta. Po vyhotovení bude projektová dokumentácia konzultovaná s obyvateľmi priľahlých bytoviek. Výstavba by mala

byť zrealizovaná do augusta budúceho
roka,“ prezradil zástupca primátora a poslanec za Podbreziny Rudolf Urbanovič.
Na výstavbu moderného inkluzívneho
detského ihriska na Podbrezinách získalo
mesto financie z ministerstva práce.
-red-

V decembri je plánované rokovanie poslancov
Vo štvrtok 9. decembra je plánovaný termín rokovania mestského zastupiteľstva. Poslanci budú mať ďalšiu možnosť legitímne
schváliť návrhy záverečného účtu za roky 2019 a 2020. Do programu je zaradená aj dohoda o spolupráci medzi Liptovským Mikulášom
a Novým Targom, schválenie nízkouhlíkovej stratégie mesta, rozšírenie kapacity Materskej školy Okoličianska či spolufinancovanie
eurofondových projektov.
-red-

Skvalitníme výrobu kompostu
Do flotily prevádzkových vozidiel Verejnoprospešných služieb (VPS) pribudlo miešacie auto. Poslúži na pomletie a porezanie
zeleného odpadu. Takto upravený zelený
odpad sa bude ľahšie spracovávať vo fermentore, takže vozidlo prispeje k skvalitne-
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niu výroby kompostu.
Miešací voz kúpila mestská VPS z projektu Zvyšovanie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, v ktorom
mesto uspelo začiatkom tohto roka. Jeho
súčasťou je aj obstaranie aeróbneho fer-

mentovacieho kontajnera, čelného nakladača, preosievača a zberového vozidla na
zber kuchynského odpadu. Obyvateľom
boli z projektu dodané aj dve stovky plastových nádob na zber kuchynského odpadu.
-red-

V lokalite popravy najväčšieho slovenského ľudového hrdinu Juraja Jánošíka vznikne ešte na sklonku aktuálneho roka pamätné miesto. V prvej fáze
projektu vyrastie na Šibeničkách oproti
mliekarňam pamätník s informačnou tabuľou, druhá fáza počíta s vybudovaním
chodníkov, lavičky a oporného múra.
Pamätník plný symboliky
Dominantou prevažne oceľového pamätníka z dielne konštruktéra Stanislava
Machovčáka je takmer štvormetrová replika šibenice a reliéf Jánošíka. Podklad pamätníka tvorí železobetónová konštrukcia
symbolizujúca národný vrch Slovákov – Kriváň. Do tohto podkladu je ukotvená oceľová mreža, ktorá znázorňuje väznenie pred
popravou a samotná šibenica. Na šibenici
je umiestnená oceľová tabuľa v tvare pergamenu, nachádza sa na nej rozsudok, ktorý si Jánošík vypočul tesne pred popravou.
Farebnosť celého diela sa nesie v čiernych a
strieborných tónoch.
Detaily oceľových prvkov pamätníka ako
reliéf, pergamen, knihu či valašky rozkreslil
spoluautor, projektant a maliar Miroslav Michálek v špeciálnom počítačovom programe. Podľa toho bolo možné naprogramovať kovoobrábacie stroje, ktoré prvky
vypálili laserom a plazmou.
Pripomienka Jánošíka aj zmierenia
„Popravenie ľudového hrdinu síce nie je
na chválenie sa, ale bolo súčasťou histórie
nášho mesta, preto chceme, aby pamätné
miesto prispelo aj k informovanosti o tomto počine. Len pripomínam, že za Jánošíkovu popravu sa už Mikulášania Terchovčanom verejne ospravedlnili a tí im aj verejne
vyjadrili odpustenie,“ povedal o zmierení
medzi partnerskými mestami primátor Ján
Blcháč. Došlo k nemu počas Stoličných dní
v roku 2018 medzi primátormi miest.
Zmierenie pripomenie oceľová tabuľa
v tvare otvorenej knihy, ktorá nájde svoje
miesto vedľa pamätníka. Obsahuje text,
ktorý hovorí o zmierovacej zmluve. „Kniha ukotvená dvoma valaškami otočenými
ostrím od seba symbolizuje uvedenú dohodu. Rovnakú valašku používal v tej dobe aj
samotný Jánošík. Sú to kurucké sekery ako
symbol revolty proti vtedajšiemu zriade-

niu,“ priblížil Miroslav Kašák z Mikulášskeho
okrášľovacieho spolku.
Stále vzbudzuje záujem verejnosti
S nápadom na vybudovanie pamätného miesta prišiel Mikulášsky okrášľovací
spolok, ktorý zaznamenal dopyt po tomto
veľkom hrdinovi zo strany vedenia mesta,
domácich alebo turistov z rôznych kútov
Slovenska. „Juraj Jánošík zohral veľkú úlohu
v histórii nášho mesta a konečne budeme
mať spomienkové miesto, ktoré nám ho
bude pripomínať. Pamätník s informačnou
tabuľou osadíme v priebehu decembra,“
poznamenal predseda spolku Miroslav
Kašák. Zakladajúcim členom okrášľovacieho spolku je na návrh primátora Jána Blcháča aj samotné mesto Liptovský Mikuláš.
Projekt vytvorenia pamätného miesta popraviska podporil dotáciou vo výške 3600
eur Žilinský samosprávny kraj.
Bohatým bral, chudobným dával
Juraj Jánošík sa narodil v roku 1688 neďaleko Terchovej, kde prežil svoje detstvo.
Približne ako 18-ročný sa pridal ku kuruckému vojsku. Počas služby na Bytčianskom
zámku strážil v zámockom väzení zbojníka
Tomáša Uhorčíka, s ktorým sa spriatelil. Ten
ho nahovoril, aby sa stal kapitánom jeho

zbojníckej družiny. Jánošík zbojníčil krátko,
od jesene 1711 do zimy 1713. Na súde sa
nepriznal ku všetkým zbojníckym činom,
no niektoré mu boli nespravodlivo prisúdené. Väznili ho v Palúdzke v Palugyaiho
kaštieli a súdili v Liptovskom Mikuláši.
Presné miesto popravy nepoznáme
Jánošíka popravili na popravisku Šibeničky, no do dnešného dňa nie je jasné,
kde presne sa nachádzalo. Podľa Kataríny
Verešovej z Múzea Janka Kráľa to bolo na
východnom okraji mesta, medzi Svätým
Mikulášom a Okoličným. „Bolo situované za
mestom na vyvýšenom mieste, aby odsúdencov bolo vidieť už z diaľky. Šibeničky sa
ako popravisko používali ešte aj na začiatku 19. storočia, keď tu ako posledného popravili zbojníka Mateja Tatarku,“ vysvetlila s
tým, že historici určili len približné miesto
Jánošíkovej popravy. Miesto popraviska
označovali v minulosti tri stromy, ktoré sa
v tejto pomerne veľkej lokalite nachádzali
ešte v 50. rokoch 20. storočia. „Na popravu
si zrejme museli zavolať najbližšieho kata
z Levoče, Banskej Bystrice alebo Žiliny. Ten
pravdepodobne Jánošíka aj mučil. To však v
úradných záznamoch zo súdu nie je zachytené,“ dodala Verešová.
-red-

Projektant, vo voľnom čase maliar Miroslav Michálek, rodák z Terchovej, kreslí reliéf Jánošíka.
Je autor všetkých umeleckých detailov na diele.
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Ekologické Vianoce nám prinesú viac radosti
Bohatý štedrovečerný stôl bez plytvania,
radí známy kulinár z Mikuláša Ivan Rusina
Obchody sú pred každými sviatkami preplnené ľuďmi, ktorí nakupujú do zásoby
množstvo jedla, aby mali všetkého dostatok. Často však nevedia správne odhadnúť,
koľko potravín im vystačí a začiatkom januára putujú pokazené do koša. Otázka, ako
predchádzať potravinovému odpadu počas
sviatkov, je preto na mieste. Myslite na to,
že to, čo si navaríte, by ste si mali dokázať
aj sami zjesť – bez spoliehania sa na pomoc
blízkych, susedov a rodiny. Nepodliehajte
akciám a varte s rozumom.
Šetrite už v obchode
„Mojou radou číslo jeden je vždy, a teda
aj na vianočné potravinové nákupy, urobiť
si jedálny lístok a naplánovať si, čo budete
počas sviatkov variť a pre koľkých ľudí budete variť. Skontrolujte si zásoby v komore, v chladničke aj v mrazničke a následne
si napíšte nákupný zoznam surovín, ktoré
vám chýbajú,“ povedal na úvod Ivan Rusina. Týmto spôsobom podľa neho predídete
impulzívnemu nakupovaniu a následne vyhadzovaniu potravín, ktoré nestihnete zjesť.
Nebojte sa ani ovocia a zeleniny zvláštnych
tvarov či sfarbenia. Spotrebitelia majú tendenciu vyhýbať sa im, hoci sú rovnako výživné a potom zbytočne končia v koši. Známy
mikulášsky kuchár ďalej radí vyhnúť sa nakupovaniu toho, čo nepoznáte. Pri nákupe si
všímajte dátum spotreby a nemýľte si ho s
minimálnou trvanlivosťou potravín. Myslite
aj na ekologickú stopu a na to, akú dlhú cestu k vám jedlo meralo. Snažte sa nakupovať
lokálne a sezónne potraviny. A nezabúdajte na odpad z obalov. Vezmite si na nákup
vlastné vrecúška na ovocie a zeleninu a vyhnite sa plastovým vreckám.
Základom je správne skladovanie
Niekedy si ľudia nie sú istí, ako správne
potraviny skladovať, aby nepodliehali skaze.
Najčastejšie sa mýlia pri zelenine či ovocí rajčiny, cibuľa, cesnak, zemiaky, avokádo či
banány do chladničky nepatria. Stratia chuť i
konzistenciu. Niekedy zase nechajú potraviny so starším dátumom zabudnuté v zadnej
časti chladničky a zjedia najskôr čerstvé. To
všetko zvyšuje množstvo vyhodených potravín. Dobrým riešením je určiť si miesto,
kde umiestnite potraviny, ktoré treba zjesť v
krátkom čase.
Čo so zvyškami?
77Ryba. Vysmážaného kapra môžete na
druhý deň ohriať a pokropiť citrónovou šťavou, bude chutnejší. Môžete ho aj zamraziť.
Pečené ryby zas môžete spotrebovať v rybacej nátierke či fašírkach.
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Zasadaciu miestnosť, ktorú primátor Ján Blcháč využíva na všetky dôležité rokovania, zdobí prírodný vianočný stromček. Zhotovili ho
kolegovia z mestského úradu z vlastnoručne vyrobených ozdôb. Ak máte radi všetko, čo je späté s prírodou, nechajte sa inšpirovať a znížte
svoju ekologickú stopu.
Vianoce často vnímame ako sviatky štedrosti a hojnosti, kedy si doprajeme to, čo si
počas bežných dní dovoliť nemôžeme. V posledných rokoch sa však toto obdobie zmenilo na sviatky nadmerného konzumu zbytočného prebytku a plytvania. Azda nikoho
neprekvapí fakt, že počas Vianoc vyprodukujeme až dvojnásobné množstvo odpadu,
ako v iných častiach roka. Ak ich oslávime
ekologicky, budeme mať dobrý pocit, že
sme mysleli aj na prírodu a navyše zažijeme
s rodinou príjemné chvíle, napríklad pri vyrábaní vianočných ozdôb.

Zdravo napiecť vianočné koláčiky zvládnu s Ivanom Rusinom aj malé deti.
77Pečená hydina. Hodí sa napríklad do šalátu, kde svoje miesto môžu nájsť aj kúsky
staršieho chleba v podobe krutónov či
hrianok. Z pečeného mäsa môžete vyrobiť
nátierku, zabaliť ho do taštičiek z lístkového
cesta alebo natrhať do plnenej bagety.
77Zemiakový šalát. Na mrazenie sa síce nehodí, no využiť sa dá ako nátierka na sendvič.
Plátky sendviča alebo chleba potrite šalátom,
obložte šunkou, tvrdým syrom, zeleninou, vareným vajíčkom a posypte trochou na jemno
strúhaného syra. Šalát tiež môžete zabaliť do
šunkovej rolky a podávať ako chuťovku s čerstvým pečivom.
77Nedopité víno. Skvele ochutí talianske
rizoto. Je možné ho aj zamraziť, potom už
nie je vhodné na pitie ale zíde sa pri príprave
varených jedál.
77Zvyšky vianočky. Môžete ich použiť pri
príprave žemľoviek, francúzskych toastov alebo ju zamrazte, podobne ako iné pečivo.
77Suché vianočné pečivo. Vydrží v komore
niekoľko týždňov, prípadne si z neho pripravte nepečené guľky. Pečivo rozdrvte, pridajte

rum alebo likér a trochu kakaa, vytvarujte
guľky a môžete ich obaliť napríklad v kokose.
Pokiaľ sa už vaše zvyšky nedajú využiť,
nezabudnite, že ich môžete vyhodiť do hnedých kontajnerov určených na kuchynský
odpad.

Živý či umelý?
Stromček je tradičným symbolom Vianoc
a súčasťou každej domácnosti. Len v Európe a Severnej Amerike sa každý rok predá
približne sto miliónov živých a rovnako sto
miliónov umelých vianočných stromčekov.
Ak sa vám zdá kupovanie živého stromčeka neekologické a nechcete mať doma ani
umelohmotný, ktorý do svojho okolia uvoľňuje toxíny, máte ešte stále dosť alternatív
na výber. Populárnou voľbou je kúpa stromčeka v kvetináči, na jar ho môžete vysadiť
do záhradky alebo do lesa. Ak sa necítite na
starostlivosť o stromček až do jari, môžete
si vyrobiť stromček z nazbieraných halúzok.
Na internete je množstvo nápadov a návodov, ako na to. Do výroby môžete zapojiť
celú rodinu a zažijete spolu veľa kreatívnej
zábavy. Prípadne sa môžete vrátiť k pôvodnejším zvykom na našom území - príbytok

Rusinov tip na záver
Využiť sa dajú aj neskonzumované medovníčky, skvelou voľbou je vianočné medovníčkové crumble. „Upečené medovníčky
a orechy rozdrvte v mixéri úplne na jemno
a zamiešajte do nich perníkové korenie.
Pridajte maslo a rukami spracujte ako drobenku na koláč. Jablká alebo hrušky očistite
a nakrájajte na kúsky. Pridajte škrob, cukor
podľa chuti a premiešajte. Môžete pridať
sušené ovocie. Ovocnú zmes navrstvite do
pekáčika vymazaného maslom a ovocie zasypte medovníčkovou drobenkou. Pečte na
180 stupňov Celzia asi 30 minút. Podávajte
teplé so šľahačkou.“
-red-
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si skromne vyzdobte zelenými vetvičkami
alebo uvite veniec.
Dekorácie z prírodných materiálov
Ekologický stromček si žiada aj ekologické ozdoby. Najlepšie je vyrobiť si ich doma
spoločne s deťmi. Vo svojom okolí ľahko nájdeme čečinu, konáriky, šišky, ovocie a plody,
koreniny, slamu či suchú trávu. Ak si ozdoby
vyrobíte zo sušeného ovocia, šípok, medovníkov, šišiek, škorice a iných prírodných materiálov, bude nielen pekný, ale aj nádherne
voňavý. Neodmysliteľnou súčasťou vianočnej výzdoby sú aj svetielka rôznych druhov.
Porozmýšľajte však nad ich množstvom,
pretože v tomto období sa spotrebuje obrovské množstvo energie len na slávnostné
osvetlenie. Ak sa vianočných svetielok neviete vzdať, uprednostnite LED diódy, ktoré
spotrebujú minimum energie. Aj u vás doma
sú súčasťou krátkych zimných večerov sviečky? Radšej siahnite po sviečkach zo včelieho
vosku od lokálneho producenta. Vosk vzniká
ako vedľajší produkt a neohrozuje včely.
Ekologické balenie darčekov
Použitý baliaci papier vytvára každoročne veľké množstvo odpadu. Ekologickým
variantom sú recyklovateľné papiere, ktoré
neboli bielené chlórom. Taktiež je potrebné
sa vyhýbať lesklým papierom, ktoré obsahujú ťažké kovy a nedajú sa ľahko recyklovať.
Existujú však aj kreatívnejšie možnosti.
77Papierové vrecká. Ak namiesto plasto-

vých vreciek používate v domácnosti papierové, môžu poslúžiť ako obalový materiál.
Jednofarebné sa dajú skrášliť pečiatkami
alebo ručne vyrobenými mašličkami. Týmto
spôsobom môžete ozvláštniť aj recyklovateľný hnedý papier.
77Novinový papier. Staré noviny už nemusia skončiť v separovanom zbere. Jednotlivé
strany po rozložení tvoria originálny baliaci
papier. Pokiaľ zvolíte detský časopis alebo
maľovanky, vytvoríte pekne zabalený darček
aj pre najmenších.
77Krabice od topánok. Krabice sú rozmerovo vhodné na množstvo darčekov. Darčeky
sa do nich dajú vložiť aj efektne, stačí krabicu
vystlať napríklad slamou.
77Zaváraninové fľaše. Ekologické obaly vôbec netreba kupovať, práve naopak, najlepšie sú tie, ktoré máme doma. Zaváraninové
fľaše sú skvelým obalom na tričká či ponožky a tiež sa dajú veľmi pekne ozdobiť.
77Stará látka či tričko. Oblečenie, ktoré už
nenosíte, staré záclony alebo závesy. Stačí
ich obstrihať, zašiť a vytvoriť z nich originálny obal na darček. Prípadne sa dá použiť šatka, ktorú dostane obdarovaný ako druhotný
dar.
Po vybalení darčekov si zachovalé obaly
ponechajte na ďalší rok. Pokiaľ je to možné,
tie, ktoré sa nedajú ďalej využiť, nezabudnite
separovať.
-red-
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Vysadili sme 22-tisíc cibuliek
Tisíckami kvetov na jar rozkvitnú aj nové
lokality v meste. Na Podbrezinách, na
Nábreží, v Starom meste či v Liptovskej Ondrašovej radnica ešte v novembri nechala
nasadiť cibuľky narcisov, krokusov, modríc,
korunkoviek a hyacintov.
„Výsadbu sme zrealizovali pomocou stro-

ja už štvrtý rok za sebou. S mechanickou
výsadbou máme veľmi dobré skúsenosti.
Cibule sa dostanú rovno do trávnika, kde
rastú bez akýchkoľvek zásahov a po odkvitnutí sa jednoducho pokosia,“ priblížila Zuzana Štreitová z Verejnoprospešných služieb.
Každoročne takýmto spôsobom pribudne

vyše 200 metrov štvorcových výsadby a
kvety kvitnú aj viac ako sedem rokov. „Celkovo sme na jeseň vysadili 22-tisíc kusov cibuliek, za štyri roky to bolo viac ako 66-tisíc
trvaliek.“ V jarnom období sa môžeme tešiť
na pestrofarebné záhony v celom meste.
-red-

Drobné zmeny v MAD od 12. decembra
Nový cestovný poriadok Mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Liptovskom
Mikuláši vstúpi do platnosti v nedeľu 12.
decembra 2021.
„Sú v ňom skutočne len drobné zmeny,
ktoré reagujú na podnety od cestujúcich
i prevádzku MAD. Keď sme pred dvomi
rokmi pristúpili k reforme celého systému
MAD, hovorili sme, že každoročných decembrových zmien bude potom podstatne menej, čo sa aj deje. Ľudia si na nový
systém zvykli, veľmi dobre nám funguje
hlavne kostra celej MAD – taktová doprava
z Podbrezín na autobusovú stanicu a späť.
Nemáme teda dôvod zasahovať do fungujúcej verejnej dopravy,“ vysvetlil Gabriel
Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Aktualizované cestovné poriadky nájdete tradične na internetovej stránke mesta
a dopravcu ARRIVA Liorbus i v aplikácii
UBIAN.

Stručný popis zmien v MAD od 12.12.2021
Linka č. 1: Spoj premávajúci počas pracovných dní zo stanice do L. Ondrašovej o 6:48
hod. bude cez prázdniny premávať o 8 minút skôr z dôvodu zabezpečenia prestupu z
linky MAD č. 9. Počas školských dní ostáva spoj v nezmenenom čase.
Linka č. 3: Spoj č. 17 nebude po novom premávať cez Ulicu SNP, ale bude začínať o
5:25 hod. na autobusovej stanici. Náhradou bude zmenený spoj linky č. 7.
Linka č. 4: Spoj č. 4 s odchodom o 4:43 hod. počas pracovných dní z Iľanova bude po
novom pokračovať spojom linky č. 7 do Palúdzky.
Linka č. 5: Posúvame odchod spoja č. 7 počas pracovných dní zo stanice na čas 11:45
hod. Spätný spoj z Bodíc pôjde o 12:05 hod.
Linka č. 7: Spoj č. 31 bude odchádzať cez pracovný týždeň zo stanice o 5:10 hod.,
pričom vyčká spoj linky č. 1 z L. Ondrašovej a obslúži aj zastávku na Ulici SNP. Tento spoj
bude pokračovaním linky 4 bez nutnosti prestupu. Spätný spoj z ulice Penkalu pôjde
na stanicu o 5:18 hod. a bude ním možné pokračovať bez prestupu ďalej linkou č. 3.

Veselšie Vianoce pre ľudí bez domova aj marginalizovanú komunitu
Pre všetky vekové kategórie obyvateľov
prevažne rómskej osady Hlboké si pracovníci tamojšieho komunitného centra pripravili rôznorodé vianočné aktivity. V priebehu roka denne vymýšľajú činnosti pre
deti, dospelých aj seniorov, no v decembri
naberajú tieto aktivity osobitý rozmer.
Mikuláš nielen pre deti
Ľudia bez prístrešia zväčša trávia vianočné
sviatky veľmi osamelo, pracovníčky komunitného centra pre nich preto po prvý raz pripravili mikulášske prekvapenie. Deti, ktoré navštevujú centrum, každoročne 6. decembra
očakávajú príchod Mikuláša so sladkým balíčkom. „V tomto roku sme sa rozhodli zapojiť
do tejto aktivity aj klientov našej nocľahárne.
Veríme, že prítomnosť detí im spríjemni pred-

vianočný čas, navyše si z ich rúk preberú svoj
balíček. Týmto spôsobom sa tiež snažíme
viesť deti k úcte k starším,“ poznamenala vedúca Komunitného centra Nový svet Hlboké
Alena Novajovská.
Krúžok pečenia na vianočnú nôtu
Rovnako ako zo všetkých domácností, aj z
komunitného centra sa v decembri šíri vôňa
vianočného pečiva. V minulosti pracovníčky
piekli najmä s deťmi v rámci činnosti tzv. sociálnej škôlky, v súčasnosti sa však teší obľube
aj krúžok pečenia pre ženy z komunity. Pred
Vianocami si na ňom napečú tradičné koláčiky aj podľa receptov obyvateliek Hlbokého.
Posedenie so seniormi
Ako prestierame my a vy je názov via-

Zveľaďujeme fasádu a vstup do Domu kultúry
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Štedrý deň v nocľahárni
V komunitnom centre nezabúdajú na ľudí
bez domova a pre všetkých, ktorí trávia predvečer Štedrého dňa v nocľahárni, každoročne
pripravujú slávnostnú večeru i malý darček.
Aktivitu podporuje mesto Liptovský Mikuláš
a Spišská katolícka charita.
Všetky plánované aktivity podliehajú aktuálnym nariadeniam Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. 			
-red-

Pri spoji č. 12 s odchodom z Palúdzky o 7:41 hod. upravujeme na základe viacerých
žiadostí trasu. Od nemocnice bude pokračovať na zastávku pri mestskom úrade a následne obslúži zastávku gymnázium. Zo stanice bude pokračovať linkou č. 8 bez nutnosti prestupu ako doteraz. 						
-red-

Tvár Petry Vlhovej na poštovej známke

Na fasáde Domu kultúry pribudla počas
novembra zelená stena, do ktorej radnica nainštalovala vyše 900 stále zelených
rastlín. Zavlažované budú z podzemného zásobníka dažďovej vody. Zelená stena vznikla na základe výberu obyvateľov

nočného posedenia so seniormi, ktorých sa
pracovníčky centra rovnako snažia zapojiť
do činnosti. Posedeniu bude predchádzať
vzájomná ukážka slávnostného prestierania
stola medzi pracovníčkami a zapojenými seniormi.

mesta v internetovom hlasovaní. Nový šat
dostáva aj plocha pri vstupe do Domu kultúry. Pracovníci Verejnoprospeškých služieb mesta tam vymenili a doplnili dlažbu,
následne nainštalujú zábradlie. V jarnom
období nás čaká aj obnova širokého prístu-

pového schodiska, čím zestetizujeme celý
hlavný vstup do tohto významného kultúrno-spoločenského stánku v Liptovskom
Mikuláši.
-red-

Známka s názvom Petra Vlhová – Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2020/2021 sa
pripravovala približne dva mesiace. Vyšla v
náklade milión kusov a môže byť použitá na
obálky listov či pohľadnice.
Poštovú známku, na ktorej je vyobrazená
známa mikulášska rodáčka Petra Vlhová so
zlatým glóbusom, inaugurovali manželia Vlhovci spolu s viceprimátorom Rudolfom Urbanovičom a šéfom mikulášskych filatelistov
Jozefom Oškom.
„Je ťažké si predstaviť, aké množstvo driny
a talentu sa skrýva za nevídanými úspechmi
Peťky Vlhovej. To, že sa z mikulášskej rodáčky stala úžasná reprezentatívna osobnosť, ju

vynieslo až na poštovú známku, ktorá bude
používaná na celom Slovensku. Ľuďom sa
pripomenie už na kartách, ktoré si posielame v predvianočnom období. Aj takto Peťke
a jej rodičom vzdávame hold a vyjadrujeme
vďaku za všetko, čo pre zviditeľnenie Liptovského Mikuláša a Slovenska urobila,“ povedal
zástupca primátora Rudolf Urbanovič.
Výtvarný návrh pripravil Karol Felix a po
slávnostnej inaugurácii (3. novembra) sa dostala hneď do obehu. V informačnom centre
mestského múzea ešte v priebehu jej inaugurácie čakali desiatky zberateľov na takzvanú
obálku prvého dňa a kúpu známky.
-red-

Majú novú strechu
nad hlavou

Klienti útulku na Nábreží, ktorí v ňom prebývajú v rôznych ťažkých životných situáciách, dostali vďaka šikovným rukám zamestnancov mestského úradu novú strechu nad
hlavou. Strešná krytina bola v havarijnom
stave, preto mesto pristúpilo k jej výmene.
Opravu si vyžiadala aj nosná konštrukcia
dreveného krovu budovy. Útulok Centra sociálnych služieb Anima ponúka okrem ubytovania sociálne poradenstvo, nevyhnutné
ošatenie a obuv, pomoc pri uplatňovaní
práv či rozvoj zručností. Pracovníci útulku
sa snažia zapájať klientov do pracovných
činností, ktoré sa bežne vykonávajú v každej
domácnosti. Ide o menšie pomocné práce
pri udržiavaní budovy a okolia útulku. Objekt má kapacitu 12 klientov.
-red-
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Silvestrovskú tradíciu nenarušíme, miesto ohňostroja pomôžeme iným
aby sme pomohli rodinám z vybuchnutého bytového domu na Mukačevskej ulici v
Prešove. V roku 2020 mesto nakúpilo granule a konzervy pre takmer 60 štvornohých
obyvateľov útulku Očami psa a tento rok
bude mesto aj s ohľadom na pandémiu v
tejto aktivite pokračovať. Mikulášania totiž
podľa prejavu na sociálnych sieťach podporujú myšlienku a rozhodnutie predstaviteľov mesta pomôcť na úkor vlastnej zábavy

iným, čím sa preukazuje práve solidarita
našich obyvateľov.
Útulok je vďačný za krmivo, uteráky, deky
či dezinfekciu pre mačky a psov, no pripomína, že najväčšou pomocou pre opustené
zvieratko je nový domov. Aj v súčasnosti
majú pripravené zvieratká, ktoré si ľudia
môžu ešte pred sviatkami vyzdvihnúť a
adoptovať.
-red-

Meškáte s daňami? Dostali ste výzvu na zaplatenie
V poslednom novembrovom týždni doručovali mestskí daňovníci výzvy na zaplatenie
nedoplatkov za mestské dane. Daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny
odpad neuhradilo za rok 2021 spolu 1632 daňovníkov. Mestu dlžia sumu 244 tisíc eur.
Najvyššie nedoplatky eviduje radnica za
daň z nehnuteľností, dlžná suma je vo výške
154 tisíc , z čoho 132 tisíc je nedoplatok podnikateľov. Za komunálny odpad dlžia tento
rok predovšetkým fyzické osoby, suma ich
nedoplatkov predstavuje 61 tisíc a podnikajúce osoby dlžia mestu za komunálny odpad

28 tisíc eur. V kolónke daň za psa má mesto
zapísanú výšku nedoplatku 800 eur, z čoho
759 eur je za 39 fyzických osôb. „Výzvy sme
tentokrát doručovali prostredníctvom poštových služieb, do elektronickej schránky
sme nedoručovali, lebo mnohí elektronickú
schránku nečítajú. V prípade neuhradenia daňových pohľadávok musíme pristúpiť k exekučnému vymáhaniu. Za každý deň omeškania sa podľa daňového poriadku vyrubuje
úrok z omeškania, ročná úroková sadzba je
15 percent,“ upozornila šéfka mestských daní
Anežka Makovická.

Daň z nehnuteľností bola splatná do 30.
septembra alebo v termíne prvej splátky do
31. mája. Poplatok za komunálny odpad bolo
potrebné uhradiť do 2. novembra alebo v termíne prvej splátky do 31. mája a daň za psa
bola splatná do 31. mája.
Nedoplatky môžete uhradiť bankovým
prevodom, číslo účtu a variabilný symbol je
uvedený vo výzve a použiť môžete aj údaje
z rozhodnutia, ktoré bolo zasielané v apríli
tohto roku, kde je uvedený aj QR kód. V nevyhnutnom prípade je možné urobiť úhradu aj v
pokladni mestského úradu.
-red-

O/2021/12/01

V silvestrovskej solidarite pokračujeme
aj tento rok. Za peniaze, ktoré mali ísť na
ohňostroj, nakúpime granule pre opustené zvieratká v útulku. Krmivo, ale aj mnohé
ďalšie veci chýbajú v útulkoch počas celého
roka, priblížil zámer vedenia mesta primátor Ján Blcháč.
V tradícii dať silvestrovské peniaze na pomoc druhým začali predstavitelia radnice
v roku 2019, keď sme sa vzdali ohňostroja,

Nový grafikon vlakovej dopravy začne
platiť od nedele 12. decembra 2021 aj s pozitívnou zmenou pre cestujúcich.
Osobný vlak OS 3403 s odchodom zo Žiliny o 5:18 hod, ktorý doteraz končil v Liptovskom Mikuláši, bude počas víkendov a
sviatkov jazdiť po Liptovský Hrádok (Okoličné 7:02 hod, Podtureň 7:06 hod, Liptovský Hrádok 7:10 hod).
Vlak OS 3412 bude cez víkendy a sviatky
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začínať o 9:25 hod v Liptovskom Hrádku.
V Podturni bude 9:29 hod, v Okoličnom o
9:33 hod a z Liptovského Mikuláša bude o
9:39 hod pokračovať do Žiliny (príchod o
11:34 hod).
„Pre obyvateľov najmä Podbrezín a Okoličného sa tak zlepší spojenie do Žiliny, keďže doteraz išiel cez víkendy z Okoličného
osobný vlak do Žiliny o 6:23 hod a potom až
o 15:43 hod. Hlavne pracujúcim cez víken-

dy a sviatky určite pomôže, že vlak, ktorý
teraz o 6:56 hod končil v Liptovskom Mikuláši, pôjde cez víkendy a sviatky po Liptovský Hrádok,“ uviedol poslanec mestského zastupiteľstva a člen komisie dopravy
Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja Michal Paška, ktorý s kompetentnými
dlhodobo rokuje o možnostiach zlepšenia
vlakového spojenia.
-red-

O/2021/12/02

Zlepší sa vlakové spojenie cez víkend
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Občiansky servis
Október 2021
Dieťa je naplnením života, jediná
skutočná hodnota.
V Liptovskom Mikuláši sa narodili :
Richard JURKOVIČ, Dorota DOHŇANSKÁ, Tereza KUBÍKOVÁ, Mia KASANICKÁ,
Lukáš MRÁZIK, Nina VRLÍKOVÁ, Oliana
LÍŠKOVÁ, Ela ČERVEŇOVÁ, Erik MATEJKA,
Ivona KOVÁČOVÁ, Matej HLINIČAN, Alex
BALÁŽ, Michal PAJUNK, Adam ŠKOLKA,
Júlia MAJERSKÁ, Meryem Veronika LACKOVÁ, Tobias ČÁNI.

Spoločnou cestou chceme ísť, veriť,
odpúšťať a radi sa mať.
Manželstvo uzavreli:
Ing. Martin KYRC – MUDr. Katarína
BRAČOKOVÁ, Tomáš HEGYI – Bc. Michaela
TACELOVÁ, Marek URBAN – Katarína HALÍKOVÁ, Peter BABÍK – Jarmila IVANOVÁ,

O/2021/12/03

Tomáš ŠUVERÍK – Jana BÉREŠOVÁ, MUDr.
Roman ŠAMUDOVSKÝ – Simona TOMANOVÁ, Jozef BALÁŽ – Justína BALÁŽOVÁ,
Ing. Juraj SKAČÁNI – Bc. Sandra SZABOVÁ.

Háj na Dušičky zahorel plameňmi spomienok. Pri náhrobnom kameni každej z obetí pochovanej na vojnovom cintoríne sa rozhorela
sviečka. Predstavitelia mesta týmto aktom symbolicky vzdali hold zosnulým, ktorí zomreli za našu slobodu. Na rozsvietení sviečok pri každom z vyše 1300 hrobov sa podieľalo 15 zamestnancov Verejnoprospešných služieb. Sviečky nasvietili Háj na šesť hodín.
FOTO: Gabriel Lipták
INZERCIA

Smrť je len ďalšia cesta, ktorou
musíme ísť...
Navždy nás opustili:
Mária MURKOVÁ – 69 r., Zdenka MICHALOVIČOVÁ – 85 r., Miloš REVAJ – 76 r.,
Ján DANKO – 85 r., Mária KUSOVÁ - 83 r.,
Zuzana JURČOVÁ – 85 r., Peter JAŠKO –
70 r., Eliška SPÁČILOVÁ – 86 r., Margita
KOVÁČOVÁ – 72 r., Emília LUPTÁKOVÁ
– 77 r., Martin ŽUFFA – 72 r., Matej MATEJKA – 19 r., Stanislav MOČÁRY – 63

Natália MESIAROVÁ – 79 r., Anna ALMANOVÁ – 82 r., Michal RETY – 41 r.,
Lukáš POLHOŠ – 3 r., Jasmína POLHOŠOVÁ – 2 r., Elena POPELÁŘOVÁ – 79 r.,
Jarmila KRÁLIKOVÁ – 93 r., Elena VRLÍKOVÁ – 78 r., JUDr. Pavol DEBNÁR
– 73 r., Tatiana ŠEVČÍKOVÁ – 82 r.
Za obsah Občianskeho servisu zodpovedá
matrika, tel. 044/5565174.
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Aktuálne informácie o dianí v našom meste, aktivitách
predstaviteľov mesta či investíciách, projektoch a chode
samosprávy nájdete aj na oficiálnej facebookovej stránke
mesta Liptovský Mikuláš

facebook.com/MestoLM
Ďakujeme, že nás sledujete. Je vás už viac ako 10 000.

I/2021/12/01

VOŠ – 63 r., Marta MAJERÍKOVÁ – 85 r.,

O/2021/12/05

O/2021/12/04

r., Alena BARTHOVÁ – 86 r., Michal JA-

SS-21002-19-Vianocna_campaign_182x124_LM.indd 1

08/11/2021 12:54
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zaujalo po celom svete? Prečo odišiel do Francúzska a
začal písať vo francúzštine?

NEDEĽA - 05.12.2021
2. ADVENTNÝ KONCERT
ONLINE PRENOS z
Nádvoria Čierneho orla
15:00
Daj Boh šťastia...
Fsk Javorníček z Hvozdnice
PONDELOK - 06.12.2021
BETLEHEM POD ARKÁDAMI
Múzeum Janka Kráľa
18:00
Slávnostné odhalenie betlehemu pod
arkádami MJK.

ŠTVRTOK - 16.12.2021
NAJ ČITATEĽ 2021
Liptovská knižnica G. F.
Belopotockého, Štúrova 56
14:00
Ocenenie
najlepších čitateľov roku 2021.

VIKI A JEJ MYSTERY
PREMIÉRA
(Francúzsky film, MP, 84 min., Slovenský dabing)
Po. 20. 12. 17.00 5 € | Ut. 21. 12. 17.00 5 € |
Dobrodružný príbeh 8-ročnej Viki, ktorá od zmiznutia
svojej matky mlčí a šteniatka menom Mystery, ktoré jej
postupne dodá chuť do života...

ŠTVRTOK - 16.12.2021
MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ SHOW
Dom kultúry - klubová scéna
18:00
1€
Pantomimicko improvizačná show Miroslava
Kasprzyka.

KAREL
(Český film, od 12 rokov, 127 min.)
Po. 20. 12. 18.30 5 € | Ut. 21. 12. 18.30 5 € |
Celovečerný dokumentárny film Karel prináša ojedinelý
pohľad do súkromia a duše Karla Gotta.

PIATOK - 17.12.2021
VYMENENÔ CEZ TÝŽDEŇ
kultúrno-komunitný
priestor Hory Doly
16:00 - 19:00
3€
Swap/výmena zimného oblečenia.

MATRIX RESURRECTIONS
CELOSL. PREMIÉRA
(Americký film, od 15 rokov, 155 min.)
St. 22. 12. 18.00 5 € | Št. 23. 12. 18.00 5 € | St. 29.
12. 19.30 5 € | Keanu Reeves a Carrie-Ann Moss sa
vracajú obklopení ďalšími známymi tvárami v
uchvacujúcom príbehu, do ktorého sa túžia vrátiť milióny
divákov na celom svete!

NEDEĽA - 19.12.2021
4. ADVENTNÝ KONCERT
ONLINE PRENOS z
Gotického kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom
16:00
Piesňodary – pesničkárske duo Svetlan a
Matúš.

SPIEVAJ 2
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA
(Americký film, MP, 110 min., Slovenský dabing)
Ne. 26. 12. 17.00 5 € | Po. 27. 12. 17.00 5 € | Ut. 28.
12. 17.00 5 € | Ne. 2. 1. 2022 17.00 5 € | V
pokračovaní hudobného animáku Spievaj 2, sa partička
nadšených hudobníkov snaží preniknúť do vyšších
poschodí šoubiznisu.

ŽELANIE PRE JEŽIŠKA
(Český film, od 12 rokov, 109 min.)
St. 1. 12. 17.30 5 € | Pi. 3. 12. 20.00 5 € | Film
Želanie pre Ježiška si vďaka svojím úprimným príbehom
získa srdcia fanúšikov a fanúšičiek romantiky i sviatočnej
atmosféry, ktorou prekypuje.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI CELOSL.
PREMIÉRA
(Slovenský film, od 12 rokov, 93 min.)
Ne. 26. 12. 19.00 5 € | Po. 27. 12. 19.00 5 € | Ut. 28.
12. 19.00 5 € | St. 29. 12. 17.30 5 € | Št. 30. 12. 17.30
5 € | Ne. 2. 1. 2022 19.00 5 € | Príbeh je voľným
pokračovaním úspešného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
Začína sa na Silvestra, keď Marek požiada Hanu o ruku...

KLAN GUCCI
PREMIÉRA
(USA - GB, od 15 rokov, 164 min.)
Ut. 7. 12. 18.00 5 € | St. 8. 12. 18.00 5 € | So. 11.
12. 18.00 5 € | Tri desaťročia rodinnej histórie, v
ktorej nechýbajú láska, zrada, dekadencia, pomsta ani
vražda, skladajú dokopy mozaiku toho, čo všetko so
sebou nesie slávna značka Gucci.
MILAN KUNDERA
PREMIÉRA
(Český film, od 12 rokov, 95 min.)
Po. 13. 12. 18.00 5 € | Prečo dielo Milana Kunderu tak

STÁLE EXPOZíCIE

KINO NICOLAUS

SOBOTA - 18.12.2021
VÝMENA KNÍH
kultúrno-komunitný priestor Hory
Doly
15:00 - 18:00
3€
Výmena kníh.

TVORIVÉ
DIELNE

TRI ORIEŠKY PRE POPOLUŠKU
(Nórsky film, MP, 87 min., Slovenský dabing)
So. 18. 12. 17.00 5 € | Ne. 19. 12. 17.00 5 € | Podarí
sa Popoluške s pomocou troch zázračných orieškov nájsť
šťastie a pravú lásku?

UTOROK - 14.12.2021
VERNISÁŽ VÝSTAVY LADISLAV ČEMICKÝ (1909 2000) - MALIAR, UČITEĽ, FUNKCIONÁR
Liptovská
galéria P. M. Bohúňa
16:30
Vernisáž
monografickej výstavy liptovského rodáka.

LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL
ul. 1. mája 28/196 | Po-Pi 9:00-16:00, Ne: 12:00-16.00
len pre ohlásené skupiny | 3 €, 1,50 € | Poľovníctvo a
rybárstvo v Liptove (od stredoveku po súčasnosť),
Expozícia ľudovej liečiteľky Eleny Badovej.
PIATOK 10.12.2021
VIANOCE KLOPÚ NA DVERE | Liptovská knižnica G.
F. Belopotockého, Štúrova 56 | Tvorivé tvorenie a
rozprávanie s ilustrátorom M. Špircom.

VÝSTAVY

PREMIÉRA
SPIDER MAN: BEZ DOMOVA
(Americký film, od 12 rokov, 149 min., Slovenský dabing)
Pi. 17. 12. 20.00 5 € | Št. 30. 12. 19.30 5 € | Po
prvýkrát sa Spider-Man ocitá bez ochrany svojej masky, a
tým bez možnosti oddeliť svoj normálny život od
nebezpečného života superhrdinu...

UTOROK - 14.12.2021 ZRUŠENÉ !!!
OBVOĎÁK
Dom kultúry - veľká sála
18:00
5€
Ironická až smiešna monokomédia z
lekárskeho prostredia - osobné a pracovné konflikty
obvodného lekára prerozprávané počas pohotovostnej
služby.

KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY
(Český film, od 12 rokov, 90 min.)
So. 4. 12. 19.00 5 € | Ne. 5. 12. 19.00 5 € | Po. 6.
12. 19.00 5 € | Kde končí objatia a začína škrtenie?
Hlavná otázka vzťahovej komédie pre ľudí, ktorí chcú v
zdraví a láske prežiť vlastné manželstvo...

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.

ŽELANIE PRE JEŽIŠKA
(Český film, od 12 rokov, 109 min.)
Št. 16. 12. 20.00 5 € | Pi. 17. 12. 18.00 5 € | So. 18.
12. 19.00 5 € | Ne. 19. 12. 19.00 5 € Film Želanie pre
Ježiška si vďaka svojím úprimným príbehom získa srdcia
fanúšikov a fanúšičiek romantiky i sviatočnej atmosféry,
ktorou prekypuje.

NEDEĽA - 12.12.2021
3. ADVENTNÝ KONCERT
ONLINE PRENOS z
Evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši
16:00
Sklonili sa nebesá – speváčka Janais s kapelou.

RODINA ADDAMSOVCOV 2
(Americký film, MP, 90 min., Slovenský dabing)
So. 4. 12. 17.00 5 € | Ne. 5. 12. 17.00 5 € | Po. 6.
12. 17.00 5 € | Vydajte sa na letnú dovolenku s
rodinou Addamsovcov, ktorí svojím nevšedným a
podivným chovaním terorizujú nové kraje.

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;
20. stor. - Moderna; Liptov - domov aj exil.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL (SENIORSKY
FILMOVÝ ŠTVRTOK)
(Český film, od 15 rokov, 117 min.)
Št. 16. 12. 14.00 3 € | Prvok, Šampón, Tečka a Karel sú
dlhoroční kamaráti, ktorí riešia krízu stredného veku
provokatívnou hrou s takmer nesplniteľnými úlohami?...

PIATOK - 10.12.2021
TAJOMSTVÁ MIKROSVETA
Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4
14:00 - 17:00, posledný vstup o 16:00
1€, od
4 rokov 1€
Pozorovanie mikroskopických detailov
prírody.

KAREL
(Český film, od 12 rokov, 127 min.)
St. 1. 12. 19.30 5 € | Št. 2. 12. 18.00 5 € | Pi. 3.
12. 17.30 5 € | Celovečerný dokumentárny film Karel
prináša ojedinelý pohľad do súkromia a duše Karla Gotta,
aký sa doteraz širokej verejnosti nenaskytol.

SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY
A JASKYNIARSTVA
Školská 4 | Po-Pi: 9:00-17:00, So-Ne: 10:00-16:00.
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.

WEST SIDE STORY
PREMIÉRA
(Americký film, od 12 rokov, 156 min.)
Ut. 14. 12. 19.30 5 € | St. 15. 12. 18.00 5 € | Muzikál
West Side Story v réžii oscarového Stevena Spielberga
prináša klasický príbeh rivality a mladej lásky v New Yorku
v roku 1957.

PONDELOK - 06.12.2021
PRÍCHOD MIKULÁŠA
Námestie osloboditeľov
18:00
Vianočné tradície v Liptovskom Mikuláši.
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Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete
v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

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.
06.09.2021 | 31.12.2021
30 ROKOV MOSTOV GESHARIM | Synagóga |
|Otvorené na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa |
|Po-Ne: 10:00 - 18:00 | Výstava fotografií z tridsaťročnej
histórie konania Mostov Gesharim.
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.
06.10.2021 | 31.01.2022
KORUNOVÁCIA MÁRIE TERÉZIE
| Múzeum Janka Kráľa |Po - Ne: 10:00 - 18:00 2€ / 1€ |
Výstava dokumentuje korunováciu uhorskej
panovníčky Márie Terézie.
06.10.2021 | 31.12.2021
PORCELÁNOVÁ KRÁSA | Liptovské múzeum NKP
Čierny orol |Po-Pi 9:00-16:00, Ne: 12:00-16:00
3 €/1,50 € | Výstava zo zbierok Národopisného múzea
Liptovský Hrádok.
28.10.2021 | 12.02.2022
ANIMÁTORSKÉ MISIE II. | Liptovská galéria P. M.
Bohúňa | Ut-So 10:00 - 17:00 2,50€/1,25€ | Výstava
sumarizuje kolekciu výstupov zo sympózia, ktoré sa
konalo v lete v galérii.
05.11.2021 | 13.12.2021
NECHAJTE MA BYŤ TAKOU AKÁ SOM | Synagóga
| Po - Ne: 10:00-18:00 2€/1€ | Výstava o osude Anny
Frankovej a jej odkaze dnešku.
07.11.2021 | 10.12.2021
TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMUVA 1920 | Dom Matice
slovenskej | Výstava o Trianonskej mierovej zmluve a
nezávislosti Česko-Slovenska.

MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 31 | Po-Ne: 10:00-18:00 |
| 4 €, 2 € |Kapitoly z histórie mesta, Jánošíkova mučiareň,
Historická knižnica – expozície múzea prevádzajú viac ako
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

19.11.2021 | 19.01.2022
EKOFOTOGRAFIA | Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | Po-Pi: 9:00-17:00 (posl. vstup
16:00); So-Ne: 10:00-16:00 (posl. vstup 15:00) 1€ /
od 4 rokov 1€ | Súťažná výstava umeleckých fotografií s
environmentálnou tematikou.

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.

01.12.2021 | 31.12.2021
VÝSTAVA OBRAZOV |STOP SHOP Liptovský Mikuláš |
Výstava obrazov v STOP SHOP Liptovský Mikuláš.

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 € | Expozícia venovaná poštovému holubárstvu
na Slovensku.
SYNAGÓGA
Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa |
| 2 €, 1 € | Jedna z najväčších a najštýlovejších synagóg
na Slovensku približuje dejiny mikulášskej židovskej
komunity.

15.12.2021 | 30.04.2022
LADISLAV ČEMICKÝ (1909 - 2000) - MALIAR, UČITEĽ, FUNKCIONÁR | Liptovská galéria P. M. Bohúňa
| Ut-So 10:00 - 17:00 2,50€/1,25€ | Monografická
výstava liptovského rodáka.

MULTIKINO
G. A. CINEMA

PODUJATIA

DECEMBER 2021 KALENDÁR PODUJATÍ

JEDINE TEREZA
(Romantická komédia, ČR – 2021, (U) 102 min., originálna
verzia – česky,)
Pi. 3. 12. 14.30 2,50 € (Filmový klub seniorov)
LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNĚ
(Dokument, IT – 2016, (U) 90 min. - Pannonia Ent., české
titulky,)
Po. 13. 12. 17.00 6,90 €
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