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Liptovský Mikuláš bol  
a je živým centrom Liptova
Každý	región	Slovenska	má	svoje	centrum,	akýsi	neuralgický	bod,	v	ktorom	sa	–	aj	vďaka	
historickým	súvislostiam	a	neustálemu	vývoju	–	zbiehajú	mnohé	nitky	jeho	života.	Na	všetkých	
úrovniach	a	na	opačnej	strane	aj	v	mnohých	výstupoch.	V	Liptove	je	takýmto	centrom	Liptovský	
Mikuláš.	Mesto	obkolesené	krásnou	prírodou,	mnohých	tradícií,	živého	diania	a	dobrých	
perspektív.	Viac	v	rozhovore	s	jeho	primátorom...

Text: Igor Válek | Foto: autor a archív MÚ Liptovský Mikuláš

n	Pán primátor, v nápaditom a sym-
patickom „logu“ máte prajne uve-
dené, že Liptovský Mikuláš je mes-
tom pre všetkých. Čo tým rozu-
miete, ako má návštevník rozumieť 
týmto slovám? 
Samozrejme,	že	mesto	má	aj	svoj	tra-
dičný	 symbol,	 ktorým	 je	 historický	
erb	so	svätcom.	No	žijeme	v	takpo-
vediac	marketingovej	dobe,	tak	sme	
pred	časom	zaviedli	aj	takúto	znač-
ku,	ktorá	naše	mesto	v	mnohom	de-
finuje.	 Spomínaný	 slogan	 symboli-
zuje,	že	nijako	nerozlišujeme	ani	ob-
čanov,	ani	návštevníkov	mesta,	sme	
otvorení	 pre	 všetkých,	 ktorí	 tu	 žijú	
alebo	prichádzajú	 v	dobrom.	Logo	
farebne	„kopíruje“	okolitú	prírodu,	

(S primátorom Ing. Jánom Blcháčom)

hory	a	vodu	(modrá	a	zelená),	lebo	
to	všetko	máme	blízko	a	k	dispozí-
cii,	zlatá	farba	zasa	predstavuje	našu	
štedrosť.	 Tieto	 danosti,	 ktoré	 cha-

rakterizujú	naše	mesto,	sú	zviazané	
do	balíčka	ako	darček	od	mesta	Lip-
tovský	Mikuláš	pre	každého,	kto	ho	
chce	prijať...

n	Súčasný Liptovský Mikuláš sta-
via – okrem aktuálne diania a roz-
voja – aj na bohatej histórii, ktorá 
formovala nielen mesto a región, 
ale veľakrát aj celé Slovensko. Kto-
ré takéto „body“ sú vám najbližšie, 
vážite si ich a prečo? 
My	 si	 veľmi	 vážime	 všetky	 dôležité	
počiny	našich	predkov	a	pravidelne	
usporadúvame	 živé	 spomienky	 na	
ne,	či	už	ide	napríklad	o	Žiadosti	slo-
venského	národa	z	19.	storočia,	ale-
bo	hoci	o	1.	máj	z	20.	storočia...	Ne-

Ing. Ján Blcháč. Primátor mesta pre všetkých

Fontána Metamorfózy. S dielom Pocta tvorivému mysleniu je venovaná významným rodákom
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zabúdame,	pravdaže,	 ani	na	osob-
nosti.	 Spomeniem	 za	 všetky	 aspoň	
nášho	rodáka	Aurela	Stodolu,	ktorý	
nás	preslávil	hlavne	ako	vedec,	vyná-
lezca	parných	turbín.	Rôznymi	púta-
vými	spôsobmi	pripomíname	ich	za-
ujímavý	život	a	bohaté	dielo,	aby	ho	
aj	 súčasníci	 poznali	 a	 chápali	 jeho	
dôležitý	a	jedinečný	prínos.

n	Prechádzka pekne upraveným 
letným mestom ponúka mnoho 
príjemných zastávok na oddych, 
relax, ale aj poznanie. Kde by ste 
vy predovšetkým pozvali návštev-
níkov mesta?

Predovšetkým	v	centre	Liptovské-
ho	Mikuláša	 návštevník	 nájde	 veľa	
zaujímavostí	–	tak	historických,	ako	
aj	 súčasných.	Turistom,	 ale	 aj	 na-
šim	 domácim	 obyvateľom	 ponúka-
me	 kvalitné	 sprievodcovské	 služby,	
orientované	 veľakrát	 aj	 tematicky.	

Upriamujú	pozornosť	či	už	na	uni-
kátne	exponáty	a	 	výstavy,	ktoré	sú	
vystavené	 v	 múzeách	 v	 tejto	 časti	
mesta,	a	či	na	udalosti,	ktoré	takpo-
vediac	kráčali	jeho	ulicami.	Neostá-
vame	však	len	v	centre	a	nezabúda-
me	ani	na	iné	časti	mesta,	napríklad	
na	 vyvýšenine	 Háj-Nicovô	 sa	 na-
chádza	najväčší	cintorín,	na	ktorom	
svoj	večný	sen	o	slobode	snívajú	čes-
kí	 a	 slovenskí	 vojaci,	 obete	 druhej	
svetovej	 vojny	 a	 osloboditelia	 Lip-
tovského	Mikuláša.	Chápeme	a	pre-
zentujeme	ho	svojím	spôsobom	ako	
pútnické	 miesto	 oslobodenia	 Slo-
venska	a	v	 takom	zmysle	ho	ponú-
kame	návštevníkom...

n	Žijete – a návštevníci mesta tiež 
– Rok Liptovskej stolice. Čo to zna-
mená a ako sa to premietlo a či pre-
mietne do diania v meste a regióne? 
Keď	 sa	 pred	 340	 rokmi	 vtedaj-

ší	 predstavitelia	 i	 nositelia	 verejnej	
moci	 a	 života	 v	 Partizánskej	 Ľup-
či	rozhodli,	že	centrom	stolice	bude	
mestečko	 Liptovský	 Sv.	 Mikuláš,	
bolo	 to	 mimoriadne	 dôležité	 roz-
hodnutie.	 Veď	 dodnes	 ovplyvňu-
je	 dianie	 v	 celom	 regióne	Liptova.	
Aj	 preto	 sme	 sa	 rozhodli	 rok	 2017	
vyhlásiť	 za	 Rok	 Liptovskej	 stolice	
a	urobili	sme	bohatú	a	dôstojnú	pri-
pomienku.	 Aj	 počas	 tohto	 ročníka	
cyklicky	usporadúvaných	Stoličných	
dní	sa	široká	verejnosť	či	už	domáca,	
alebo	 návštevnícka	 vďaka	 viacerým	
zaujímavým	programom	buď	zozná-
mila	 s	 touto	 časťou	 histórie,	 alebo	
mala	možnosť	 si	doterajšie	poznat-
ky	utvrdiť	a	prehĺbiť.

n	Prajete kultúre, priazni sa teší li-
teratúra aj iné umenie, kytica podu- 
jatí je každoročne naozaj pestrá... 
Ako	hovoríte	–	kultúrny	život	v	Lip-
tovskom	 Mikuláši	 je	 veľmi	 bohatý.	
Aj	tu	nadväzujeme	na	bohaté	tradí-
cie	a	rozvíjame	ich	smerom	k	aktu-
álnosti,	 súčasnosti.	 Na	 území	 mes-
ta	napríklad	 výtvarný	 život	 a	histó-
riu	 takpovediac	 permanentne	 pre-
zentuje	naše	mestské	Múzeum	Jan-
ka	Kráľa	a	či	Galéria	Petra	Michala	
Bohúňa	 (zriaďovateľom	 je	 žilinská	
VÚC).	Azda	všetky	mestá	na	Sloven-
sku	majú	problém	s	tým,	že	sa	im	vy-
ľudňuje	práve	 centrum.	My	 sme	 sa	

rozhodli	 úspešne	 tomu	 čeliť,	 stiah-
li	sme	sem	množstvo	podujatí	od	fa-
šiangov	 až	 po	 Vianoce	 a	 Silvester.	
Založili	 sme	 Občianske	 združenie	
Živé	námestie,	ktoré	združuje	maji-
teľov	 prevádzok	 na	 námestí,	miest-
nych	podnikateľov,	 ľudí,	ktorí	majú	
záujem	 podieľať	 sa	 na	 zaľudňovaní	
nášho	mesta.	Všetci	 sme	 sa	 zomkli,	
organizovaním	podujatí,	 akciami	 či	
skrášľovaním	 historického	 jadra	 si	
pomáhame	 pritiahnuť	 domácich	 aj	
návštevníkov	 do	 centra.	 Organizu-
jeme	 pestré	 Kultúrne	 leto	 priamo	
na	centrálnom	námestí.	Rád	pripo-
mínam,	že	už	tradičným	podujatím	
o	 zvykoch	 z	 Liptova	 je	 septembro-
vý	Švábkafest,	ktorý	pútavým	spôso-
bom	pripomína	zemiaky	–	po	liptov-
sky	„švábku“	–	potravinu,	ktorá	bola	
dlho	hlavným	zdrojom	obživy	našich	
predkov.	 Srdečne	pozývam	na	 tieto	
zemiakové	 slávnosti	 všetkých	 ľudí	
dobrej	 vôle,	 opäť	 si	 príde	 na	 svoje	
oko,	ucho,	ale	aj	chuťové	poháriky.	

Viac ako symbolickou bodkou za 
naším rozhovorom je fakt, že ze-
miaky, a či, ak chceme, „švábka“ je 
základom miestnej špeciality, kto-
rú predstavíme na ďalšej dvojstra-
ne magazínu a pri „renesancii“ 
ktorej stojí aj primátor Liptovské-
ho Mikuláša. Čítajte dvojstranu 26 
– 27, dozviete sa viac... n

Múzeum Janka Kráľa. S bohatou ponukou výstav i stálych expozícií

Stoličné dni. Tradične ich otvára sprievod 
v historických kostýmoch
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