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začal sa čas dovoleniek a pre 
vás aj čas zaslúženého oddy-
chu. My, poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Žiline, sa vám 
chceme touto cestou poďako-
vať za vykonanú prácu a  tiež 
vám ponúknuť pomoc pri rie-
šení akýchkoľvek problémov, 
s ktorými sa stretávate pri vý-
kone svojej práce. Veľmi radi 
by sme týmto spôsobom vy-
jadrili náš postoj ku školstvu 
v Žiline.

Na júnovej porade riadite-
ľov škôl a školských zariadení 
ste boli zavedení informácia-
mi zo strany vedúcej odboru 
školstva a  mládeže (OŠaM), 
že nechceme podporiť zvýše-
nie dotácií pre materské ško-
ly, ktoré  tým smerujú k  likvi-
dácii. Nebolo to prvýkrát, čo sa 

do škôl dostali nepravdivé in-
formácie o práci poslancov.

Nikdy sme neboli a ani ne-
budeme proti zvyšovaniu dotá-
cií pre školstvo v  Žiline. Práve 
naopak, chceme hľadať rezervy 
v ostatných kapitolách progra-
mového rozpočtu mesta a všet-
ky voľné finančné prostried-
ky sa budeme snažiť smerovať 
do škôl a  školských zariadení. 
Hlavne nám ide o  to, aby boli 
po 10 rokoch opäť vypláca-
né osobné ohodnotenia všet-
kým zamestnancom v žilinskom 
školstve. Je najvyšší čas urobiť 
systémovú zmenu.

Želáme príjemné prežitie 
prázdninového času a  krásne 
dovolenky.

Poslanci MZ v Žiline za klub - # sieť, 
Srdce pre Žilinu, snímka archív

Vážení zamestnanci žilinského školstva,

Pokračovanie z 1. strany
V roku 1984 začala Lida Mli-
chová spolupracovať s archi-
tektkou Vierou Meckovou. 
Pre obe bol tento rok pre-
lomový. Spojením „knihári-
ny“ a architektúry dosiah-
li úspech na Trienále knižnej 
väzby v Prahe. Od roku 1993 
pôsobí Lida Mlichová na Hor-
nom vale. „Pár rokov tu bol so 
mnou aj môj otec. Zomrel ako 
94‑ročný v roku 2000. Aj keď 
už nebol v takej sile, jeho prí-
tomnosť tu bola úžasná. Bol 
to veľmi láskavý pán,“ hovorí 
s nehou v hlase o svojom naj-
väčšom mentorovi.

Najlepšie nápady 
prichádzajú nadránom
Koľko kníh „ušili“ ruky Lidy 
Mlichovej, spočítané nemá. 
Každá objednávka je však pre 
ňu a jej kolegyňu Annu Da-
ňovú výzva. Ako nám totiž 
vysvetľuje, zviazať knihu ne-
znamená len ochrániť vnút-
ro pred poškodením a vy-

tvoriť z listov celok. Pre ňu je 
dôležité, aby väzba bola ako-
by úvodom do knihy. „Kole-
govia z Čiech ma oslovili, či 
by som nechcela zviazať kni-
hu o starobe. Povedala som, že 
to urobím, veď to žijem. Bola 
to kniha Kavárenské kabuki 

s grafikami portrétov starých 
ľudí od výtvarníka L.  R. Haň-
ku, ktorý žije v Amerike. Bola 
to pre mňa jedna z najkrajších 
kníh, možno aj preto, lebo už 
viem, aké to je, keď prichádza 
staroba. Mala som zviazať dve 
knihy, každá musela byť iná. 
Jedna kniha išla mne, druhá 
autorovi. Tých kníh bolo spo-
lu 24 a zvyšných sa chopili ďal-
ší 11 knihári. Na knihu, ktorá 
bola pre mňa, som dala starú 
brošňu, ktorú som rada nosila. 
Je už trochu oškretá, lebo mi 
párkrát spadla. Na obálke som 
znázornila aj kríž, ktorý sa mi 
tam jednoducho pýtal. Druhá 
mala na sebe aplikovanú zák-
lapku zo starej dámskej kabel-
ky, ktorá sa nosila v tridsiatych 
rokoch. A práve táto kniha 
bola autorovi z tých 12  kníh, 
ktoré mu zostali, najbližšia,“ 
rozpráva knihárka.

Pri tvorbe každej väzby, 
ak to čas dovolí, si dopraje 

aj niekoľko dní rozmýšľania. 
„Rozhodujem sa, ktorý va-
riant bude najlepší. Niekedy 
sa smejem, že som až tehotná 
tou knihou, kým ju porodím. 
Stáva sa, že nadránom mi ešte 
v polosne zrazu vojde do hla-
vy výborný nápad. Nikdy som 
nechápala, keď mi otec hovo-
ril, že mu niečo napadlo nad-
ránom. Ale teraz musím po-
vedať, že som vo veku, kedy sa 
to deje aj mne,“ zdôveruje sa.

Hlavou stále v dielni 
Za Lidou Mlichovou prichá-
dzajú ľudia aj s poškodenými 
knihami. Vie im prinavrátiť 
život. Do rúk sa jej tak často 
dostávajú staré knihy, kto-
ré sú až vzácne. „Opravovali 
sme aj biblie, ktoré ľudia našli 
v drevárni ukryté po prarodi-
čoch. V tej dobe totiž zriade-
nie takýchto ľudí prenasledo-
valo, preto knihy schovávali. 
Neskôr na ne zabudli a našli 
sa až po rokoch. Totiž ak má 
kniha optimálne podmienky, 
nestretne ju voda ani oheň 
alebo neskončí v rukách ľudí, 
ktorí k tomu nemajú vzťah, 
preexistuje,“ vysvetľuje. 

Lida Mlichová je knihár-
kou telom aj dušou. Pri remes-
le, ktoré zdedila po otcovi, trá-
vi celý život. „Jeden z mojich 
problémov je, že neviem, ako 
sa mám od toho odstrihnúť. 
Keď idem pozrieť dcéru do za-
hraničia na niekoľko týždňov, 
vždy mi povie: „Mami, si tu tri 
týždne a už vidím, že si hlavou 
v dielni. To je tak, keď je to pre 
mňa celý život,“ s úsmevom na 
tvári končí náš rozhovor Lida 
Mlichová. 

Snímky autorka

Knihy viaže vlastnými rukami

ŽILINA. Slávnostné otvorenie 
sa konalo v sobotu 25. júna 
a  bolo milým zahájením let-
nej sezóny. 

Inšpiratívny večer sa nie-
sol v znamení kulinárskych, 
hudobných i  adrenalínových 
zážitkov. Šéfkuchár hostí pre-
kvapil lahodným francúz-
skym kíšom i španielskymi 
tapas, a nadšenie vyvolal aj 
letný kramble z bio rebarbo-
ry s malinami. Lahodné ta-
lianske prosecco hostí správ-
ne naladilo, zážitkom bola 
i  degustácia slovenských 
vín a chuťové poháriky nad-
chla ochutnávka plantážnych  
čokolád.

Napriek vetru sa napokon 
podarilo spojazdniť aj teplo-
vzdušný balón, z ktorého mali 
radosť malí aj veľkí. Pre väčši-
nu to bolo vôbec prvýkrát, čo 
si mohli pozrieť svet z  výšky 
zo skutočného balóna.  

O hudobný zážitok sa po-
starala šansoniérka Katarína 
Feldeková so sprievodom kla-

viristu a saxofonistu Richarda 
Šimurku. Brassériu pokrstili 
hudobníci priamo z balóna ‑ 
kyticou tónov a piesňou Žltý 
balónik, ktorú pre speváčku 
otextoval jej otec, žilinský ro-
dák Ľubomír Feldek. Vystú-
penie sa hosťom tak páčilo, 
že hrali do noci, a hostia si do 
budúcna vyžiadali ich ďalší 
koncert.

Lesopark Chrasť je miesto 
s  magickou atmosférou lesa. 
Je to jedinečný priestor pre re-
lax, najmä pre rodiny s deťmi, 
a to nielen z blízkych mest-
ských sídlisk Vlčince a  Solin-
ky, ale i zo širokého okolia.

Prevádzka uprostred par-
ku bola dlhodobo zatvore-
ná, no dnes si tu návštevní-
ci môžu konečne vychutnať 
kávu, pivko či chutné občer-
stvenie. Rodičia tu dokonca 
môžu prihlásiť ratolesti do 
dobrodružného denného tá-
bora. Viac info na www.le-
soparkzilina.sk.

-vc-, snímky Marek Molnár 

Katarína Feldeková 
pokrstila Lesopark 
A to pesničkou z pera svojho otca Ľubomíra 
Feldeka, ktorú si zaspievala nad korunami 
stromov v teplovzdušnom balóne. Brasséria 
Lesopark je tak oficiálne otvorená.  

Knihárska dielňa Lidy Mlichovej, hneď vedľa mestského divadla.

Dielnička dýcha aj históriou.

Rezačka na papier. Knihárka Lida Mlichová.


