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Klop, klop – zaklopal...
Otriasol topánočky zo snehu
a vošiel.
Huncútsky i vážne zároveň.
Zvedavo nakukol
do všetkých kútov
a oznámil,
že tu chce zotrvať.

Zotrvať? A ...
ako dlho?
Iba chvíľu iba 365 dní.
Som predsa rok!
A ten dlhšie nevydrží.
Na Silvestra
sa s vami rozlúčim.

Ako povedal
tak aj urobil.
Po 365-tom dni,
na pravú polnoc
ufujazdil preč.
V kolobehu večnosti
opäť zaznelo:
Klop – klop – klop...
(DŽ)

Sme mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
Skonštatovanie z nadpisu platí po udelení
ocenenia od Rady mládeže Žilinského
kraja a Žilinského samosprávneho kraja
pre mesto Liptovský Hrádok. To ho získalo v rámci
„Ocenenia za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018“,
ktorého slávnostné vyhodnotenie sa v Žiline uskutočnilo vo štvrtok 13. decembra
2018. Organizátori vyhlásili
5 kategórii, do ktorých mala
možnosť verejnosť zasielať
svoje návrhy, spolu ich bolo
doručených 30. Liptovský
Hrádok bol v kategórii „mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži“ nominovaný
spolu s Kysuckým Novým Mestom a Zázrivou. O triumfe najmenšieho liptovského
mesta rozhodlo hlasovanie poroty. „Ocenenie si vážime a je pre nás záväzkom i
motiváciou do ďalšej práce v

prospech mládeže v meste i v regióne.
Myslím si, že verejnosť pozitívne vníma,
že mládež chceme dostať od počítačov
na športoviská. Vybudovali sme tréningové futbalové ihrisko, v januári
sprístupnime kompletne
zmodernizovanú mestskú
športovú halu. Práve
v Liptovskom Hrádku v
spolupráci so Slovenským zväzom ľadového
hokeja vybudujeme prvé
Športové komunitné centrum,“ uviedol primátor
Liptovského Hrádku Branislav Tréger,
ktorý sa na vyhodnotení zúčastnil spolu
s Martinou Harichovou, vedúcou odboru
organizačného, školstva a sociálnych
vecí Mestského úradu v Liptovskom
Hrádku.
Pokračovanie na str. 6

Kruh sa symbolicky uzatvára,
aby mohol opäť pokračovať.
Prešli sme spoločne ku koncu roka 2018
a pevným krokom vstupujeme do roka
nasledujúceho,
s poradovým číslom 2019.
A hoci 1. január je len jedným
z 365 dní v kalendári,
pokladáme ho za významný a prelomový.
Avšak pokým silvestrovská noc
je príležitosťou na veselosť a oslavy,
Nový rok znamená pomalý nábeh,
pri ktorom sa opäť stíšime.
Sprevádza ho aj dôkladnejšie zamyslenie
nad obsahom budúcich dní,
týždňov, mesiacov.
Robíme tak či už v rodinách,
alebo v meste, ktoré je našou väčšou rodinnou komunitou.
A napriek tomu, že ani v súkromnom,
ani vo verejnom živote
nevieme predvídať všetko, čo nás čaká –
snažíme sa uchopiť plánovanie
a napĺňanie vízií a zámerov tak,
aby sme pri koncoročnom účtovaní boli
spokojní.
Tak ako v rodine, rovnako aj v meste
sme zameraní na rozvoj a prosperitu.
Aj tu sa snažíme v plnej miere
pokryť potreby, naplniť predstavy. Vyhovieť všetkým sa vždycky celkom nedá,
ale...
ak sa s našou prácou a výsledkami
stotožní väčšina,
to bude akceptovateľné
vysvedčenie pre nás všetkých.
Na prahu nového roka pripíjam Vám,
aj nám, aby sa nám spoločná cesta smerujúca k stále lepšiemu
Liptovskému Hrádku vydarila.
Aby sme po nej kráčali pevne,
ruka v ruke
so vzájomným rešpektom a úctou.
Nech je pre nás všetkých
rok 2019 dobrým rokom!
Nech je naše mestom
dobrým miestom pre život!

Branislav Tréger
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MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
Mesto Liptovský Hrádok, ako správca
miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v zmysle platnej
legislatívy, upozorňuje občanov – poplatníkov, že v zmysle § 80 zák. č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov je
poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi miestneho
poplatku:
- vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní
odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
a uviesť:
 identifikačné údaje (meno, priezvisko,
titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu, obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO...)
 údaje rozhodujúce na určenie poplatku
 ak požaduje poplatník zníženie alebo
odpustenie poplatku, predloží aj doklady,
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku,
- zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní
odo dňa, kedy nastal,
- zmeny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie poplatku do 30 dní odo dňa,
kedy nastali.
Mesto Liptovský Hrádok poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe
podkladov, ktoré správca poplatku určil
Všeobecne záväzným nariadením Mesta
Liptovský Hrádok č. 14/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, že sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
Mesta Liptovský Hrádok.
Vznik, zánik alebo zmenu skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie poplatku pre
celý rok 2019 je poplatník povinný oznámiť správcovi poplatku do 31. januára
2019.
Za
nesplnenie
si
OZNAMOVACEJ
POVINNOSTI správca miestneho poplatku
uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného
poplatku, nie však menej ako 5 €, najviac
3000 €. (§ 155 ods. 1, písm. d) zákona č.
563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Bližšie informácie o povinnostiach občanov
– poplatníkov v Liptovskom Hrádku a v m. č.
Dovalovo Vám budú podané na Mestskom
úrade v Liptovskom Hrádku, č. dverí 117,
tel.: 5202140.
Správca popaltku

Spoločenské okienko
Zomreli:
Cibuľa Cyril 76 r.
Černinský Miroslav 56 r.
Dúbravec Miroslav 83 r.
Kropáč Pavel 53 r.
Pavella Ondřej 82 r.
Tarageľ Jaroslav 56 r.
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Správy z mesta

(ZB)

Rozpočtu dali poslanci zastupiteľstva zelenú
Hlavným bodom posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku
v tomto roku bolo vo štvrtok 13. decembra 2018 schválenie rozpočtu na roky 2019 –
2021. V roku 2019 by mesto Liptovský Hrádok (vrátane školských zariadení, ktoré sú v
jeho zriaďovateľskej pôsobnosti) malo mať vyrovnaný rozpočet vo výške 8 363 951 eur.
Za jeho návrh, ktorý predložila Iveta Gajdošová, vedúca odboru finančného, daňového a
majetkového Mestského úradu v Liptovskom Hrádku, hlasovali všetci prítomní poslanci
mestského zastupiteľstva.
„Návrh rozpočtu bol intenzívne prerokovaný vo všetkých komisiách mestského zastupiteľstva a v zákonom stanovej lehote zverejnený na úradnej tabuli mesta. Od verejnosti
sme nedostali žiadne pripomienky, prípadné otázky sme zodpovedali,“ ozrejmila Iveta
Gajdošová, ktorá rozpočet označila za konzervatívny a proinvestičný.
Programový rozpočet má 14 programov/oblastí, ktoré mesto bude sledovať. Na preinvestovanie je z príjmov rozpočtu, z úveru schváleného v tomto roku i z rezervného fondu naplánovaných 878-tisíc eur. Mesto do tejto oblasti zapája aj predpokladaný zisk z
podnikateľskej činnosti, ktorý bude slúžiť ako doplnkový zdroj hlavnej činnosti.
Poslanecký zbor schválil aj všeobecne-záväzné nariadenie o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Hrádok, na vedomie zobral aj
správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky Mesta Liptovský Hrádok. Poslanci zároveň schválili aj návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a rámcový plán práce
mestského zastupiteľstva, obidva na prvý polrok 2019.
Text: Michal Paška
Foto: R. Šopor

Primátor otváral jarmok v Liptovskom Mikuláši
Susedný Liptovský Mikuláš patril počas druhého decembrového víkendu tradičnému
Mikulášskemu jarmoku. V piatok 7. decembra 2018 pozvanie do susedného mesta prijal
aj primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Počas slávnostného otvorenia Mikulášskeho jarmoku sa prihovoril obyvateľom i návštevníkom Liptovského Mikuláša.
„Sme v období adventu, ktoré sa vyznačuje aj nádejou, láskou a šťastím. Prajem vám
láskavý a šťastný jarmok. Za obyvateľov Liptovského Hrádku, ale i vo svojom mene,
vám želám pokojné a požehnané sviatky,“ povedal Branislav Tréger.
Text a foto: Michal Paška

Liptovský Hrádok,
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mesto
bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Bol schválený zákon roka rozpočet, aký je?
Kalendárium...
Rozpočet mesta Liptovský Hrádok v rámci spracovaného

... je výpoveďou o práci primátora mesta BRANISLAVA TRÉGERA, ktorý v priebehu
každého mesiace absolvuje veľa pracovných stretnutí, rokovaní, služobných
pracovných ciet a porád. Z jeho kalendára vyberáme:
3. 12. LM – pracovné stretnutie
s primátorom mesta LM Jánom Blcháčom – povolebná spolupráca medzi
mestami.
4. 12. LH – pracovné rokovanie
s Ľubomírom Strážajom (Slovenský
volejbalový zväz) – organizácia
a zabezpečenie Majstrovstiev SR vo
volejbale mládežníckych a žiackych
kategórií v roku 2019 v LH; príprava
mestského zastupiteľstva – porada.
5. 12. ZA – pracovné rokovanie
s predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinou –
tvorba podmienok fungovania sociálneho podniku, spojenie nižšieho
a vyššieho stupňa samospráv v rámci
zabezpečovania sociálnych potrieb
občanov kraja.
6. 12. LM – zasadnutie predstavenstva Klastra – hospodárske výsledky,
odhad do konca roka, návrh rozpočtu
na rok 2019, projekty a ich udržateľnosť, členské príspevky.
7. 12. LM – Účasť a príhovor na oceňovaní darcov krvi pod záštitou Slovenského červeného kríža – viď. str.
9.; LM – účasť a príhovor na otvorení
Mikulášskeho jarmoku – viď. str. 2.
10. 12. LM – Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny – posudzovanie žiadostí
právnických
a fyzických
osôb
o poskytnutie príspevku nástrojov aktívnych opatrení trhu práce; Dovalovo
– na pozvanie dovolovských dôchodcov – krátky pozdrav na predvianočnom posedení; LH – účasť na zasadnutí komisie MsZ pre školstvo, kultúru
a sociálne veci.
11. 12. LH – porada o zabezpečení
športu, prevádzky športových zariadení, rozpočet oddielov ŠKM na rok
2019, vzťah medzi mestom LH
a ŠKM.
12. 12. LH – SOŠLaD – zasadnutie
Rady školy – správa o činnosti Rady
školy v školskom roku 2017/2018,
predstavenie nových členov, voľba
predsedu;
pracovné
rokovanie
s Jurajom Druskom – potenciálna spolupráca v rámci IT, spravovanie siete,
GDPR a iné pre mesto LH v budúcom
období.
13. 12. LM – rokovanie Oblastnej konferencie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – správa o činnosti
a hospodárení, udelenie vyznamenaní

voľba členov výboru a delegátov
zjazdu.
14. 12. Dovolenka
16. 12. LH – Účasť na vianočnom
programe STK, SZUŠ a TK Jessy –
historicky prvom balete naštudovanom v našom meste, poďakovanie za
prácu a príhovor v adventnom čase.
17. 12. LM – predvianočná návšteva
zástupcov evanjelickej cirkvi – pani
farárky Anny Belánji a dozorcu Jána
Pavlíka – poďakovanie za spoluprácu
v roku 2018; MAS – hospodársky výsledok za rok 2018, plán práce na rok
2019.
18. 12. LM – Dozorná rada OOCR
Región Liptov a následne zasadnutie
Valného zhromaždenia. Plán najdôležitejších podujatí v roku 2019, ich príprava v súlade s podmienkami ministerstva pre poskytnutie štátnej dotácie; LH – následná pracovná porada
riešiaca šport v meste.
19. 12. LH – rokovanie s futbalovým
trénerom pánom Lajčákom – preberanie pozície a jarnej prípravy futbalistov, rozpočet futbalového oddielu
ŠKM; Účasť na programe DFS Cindruška a FS Majerán – poďakovanie
za program spojené s prianím požehnaných vianočných sviatkov všetkým
Hrádočanom.
20. 12. LH – predvianočné stretnutia
so predstaviteľmi významných hrádockých firiem, vianočné blahoželania
a prizvanie k spolupráci v roku 2019;
Návšteva DSS EDEN – vianočné posedenie.
21. 12. LH – predvianočná návšteva
hrádockých materských, základných
a stredných
škôl
s vianočným
i novoročným blahoželaním, poďakovaním za spoluprácu.
27. 12. LH – kontrola plnenia rozpočtu
mesta s vedúcou finančného odboru–
príjmy, výdavky, objednávky faktúry –
posledné finančné operácie pred koncom roka; porada so zástupcami
ŠKM.
28. 12. LH – porada s vedúcou organizačného odboru – sociálna politika
mesta v roku 2019.
31. 12. LH – záver roka, Silvester za
Skalkou.
(DŽ)

Priatelia,
čas je prísť, čas je aj odísť. K 31. decembru 2018 sa tak stalo aj v mojom
prípade. A to je dôvod na poďakovanie všetkým, s ktorými som počas
posledných desiatich rokov na referáte kultúry spolupracovala. Som
vďačná za to, že mi táto práca umožnila spoznať výnimočných ľudí, ktorí
dali mojej práci väčší zmysel. Vytvorili sme si krásne pracovno-priateľské
vzťahy, vďaka ktorým sme spoločne zažili a urobili veľa pekného. Cesta
bola neraz tŕnistá, ale výsledný efekt stál za to! Verím, že sme hrádockej
kultúre dali vysoký kredit prijímaný širokým diváckom spektrom. Počas
celého môjho aktívneho pracovného života som mala nesmierne šťastie
na prajných ľudí s dobrým srdcom. Nechcem sa nostalgicky lúčiť, chcem
len jednoducho a s pokorou v srdci vyjadriť uznanie a rešpekt.
Ďakujem vám, priatelia!
Danica Žiaková

programového rozpočtu vyjadruje prostredníctvom svojich 14
programov v rozpracovaných zámeroch, cieľoch a aktivitách
konkretizované činnosti k potrebám obyvateľov mesta, ako aj
jeho návštevníkov, ktoré sa dajú prostredníctvom definovania
aktivít ďalej rozširovať. Zadefinovaná štruktúra jednotlivých
druhov programov rešpektuje kompetenčný rámec mesta ako
subjektu samosprávy daný zákonom o obecnom zriadení a
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Súčasne programový rozpočet vytvára podmienky k hospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami, ich efektívnemu využitiu, preukaznosti, transparentnosti a informovanosti o tom, do ktorých oblastí smerujú verejné zdroje rozpočtu mesta Liptovský Hrádok.
Rozpočet Mesta Liptovský Hrádok na rok 2019 a nasledujúce
dva roky 2020 a 2021 vychádza z odhadu makroekonomických ukazovateľov ekonomiky Slovenskej republiky a predpokladaných miestnych podmienok. Rozpočet je spracovaný
v štruktúre bežného a kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií podľa záväznej rozpočtovej klasifikácie
príjmov a výdavkov platnej pre verejnú správu. Tento je v súlade so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočet je
vyrovanný. Je tiež konzervatívny, čo je dobre, pretože môžu prísť aj horšie časy. Je proinvestičný, to je tiež
v poriadku. Bude sa pokračovať v investičných akciách v našom meste. Investície na budúci rok budú smerovať najmä
do infraštruktúry. Chcel by som sa poďakovať poslancom, že
zaň zahlasovali.
Aké sú vaše novoročné predsavzatia?
Rok 2018 bol pre niekoho prelomový, výborný, šťastný, rýchly, pre iného hrozný ... No všetci sa zhodneme na tom, že v
roku 2019 by sme sa všetci chceli zbaviť starých zlozvykov,
zlých postupov a nahradiť ich niečím novým a lepším. Dôležité je, aby sme si vedeli svoje predsavzatia aj naplniť. K tomu
potrebujeme v prvom rade pevné zdravie. Väčšina z nás si za
svoje novoročné predsavzatia nastaví ciele, ktoré sú pomerne vysoké. Mám ich aj ja. Všetci máme svoje sny a ciele. To
by bolo samozrejme v poriadku. Problémom však je, že len
veľmi málo ľudí to dokáže dotiahnuť do naozaj úspešného
konca. Prečo je to tak? Psychológovia sa domnievajú, že
problémom s našimi predsavzatiami nie je to, že si nastavujeme príliš vysoké ciele, ale to, že nedokážeme ihneď vidieť
výsledky svojej práce. Ak sa snažíte schudnúť (čo je asi najčastejšie predsavzatie), nádhernú vyšportovanú postavu neuvidíte za pár dní. Musíte na nej pracovať mesiace a mesiace. A práve to, že výsledky nie sú hneď viditeľné, prípadne
nie sú viditeľné tak rýchlo, ako by sme si to priali, nás odrádza, aby sme vo svojom predsavzatí pokračovali. Nestaňme
sa súčasťou premotivovanej skupiny ľudí, ktorá si myslí, že
všetko sa dá dosiahnuť zo dňa na deň - povedal by som na
počkanie. Začnime na svojich snoch pracovať a o niekoľko
mesiacov uvidíme plody svojej driny. A čo je teda najhlavnejšie, nesmieme sa vzdať. Obklopme sa ľuďmi, ktorí nás podporujú. Negatívni ľudia musia ísť z nášho života von. Udržujme okolo seba iba ľudí, ktorí vám pomáhajú rásť ako človeku.
Verme sebe a svojim cieľom. Pretože najdôležitejším a prvým
krokom toho všetkého je veriť. Veriť v samého seba. Veriť v
svoje sny. Veriť, že to, čo robíte, má naozaj zmysel. Veriť, že
to dokážeme. Veriť, že na to máme. A popritom, samozrejme,
tvrdo pracovať.
Ako to je s mestskou športovou halou?
Hala je stavebne dokončená. Verejnosť sa mohla presvedčiť
v akom stave je mestská hala na dni otvorených dverí. K jej
prevádzke postupujeme však veľmi opatrne. Snažíme sa
zozbierať skúsenosti aj z iných podobných zariadení na Slovensku a použiť ich u nás. Má to niekoľko dôvodov. Ten prvý
je, že sú tam inštalované nové moderné technológie, ktoré je
treba odskúšať, a tiež sa naučiť s nimi pracovať. Druhým je
ten, že sa nepretržite monitorujú náklady na jej prevádzku
(spotreba tepla, elektrickej energie, atď.). To je preto, aby
sme mohli kvalifikovane vykalkulovať cenu za prenájom. Tretím dôvodom je zostavovanie prevádzkového poriadku, ktorý
bude určovať celkovú a komplexnú organizáciu prevádzky a
využitie haly. Ak si nájdu športovci, aj verejnosť do tohto
stánku cestu a hala sa bude využívať, tak cieľ, ktorý sme si
dali, bude splnený.
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Športové komunitné
centrum:
stavenisko je odovzdané
K výstavbe Športového komunitného centra
v Liptovskom Hrádku, ktorého súčasťou bude malá multifunkčná športová hala, sa
v pondelok 17. decembra 2018 spravil ďalší
dôležitý krok. „Stavebník, ktorým je SZĽH
Infra s.r.o., Bratislava, odovzdal stavenisko
realizátorom stavby. Spoločnosť ZUS Servis
s.r.o., Žiar nad Hronom bude zodpovedná za
stavbu a INNOGY Slovensko s.r.o. za technologickú časť stavby,“ informovala Zuzana
Strapoňová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu
v Liptovskom Hrádku. Dodala, že odbor
technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku ešte v priestoroch Základnej školy s materskou školou Hradná, kde
centrum vyrastie, zabezpečí vyčistenie pozemku od drevín a náletových porastov. Ostrá prevádzka by mala byť spustená na začiatku budúceho školského roka. Mesto Liptovský Hrádok bude o postupoch prác
verejnosť pravidelne informovať. Poklepanie
základného kameňa sa konalo 6. novembra
2018. Symbolicky, hokejkami, tak spravili
prezident SZĽH Martin Kohút, primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger, štát
ny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf
Urbanovič, Peter Mitro - regionálny riaditeľ
firemnej obchodnej siete, ktorá poskytla úver
na výstavbu, Miroslav Kulla – konateľ dodávateľa technológií a hokejová legenda Vincent Lukáč. Rozmer ľadovej plochy bude
dvadsať krát štyridsať metrov. Cena za výstavbu bude na úrovni približne 1,3 milióna
eur plus DPH. Financovanie je zabezpečené
spoločnosťou SZĽH Infra, ktorá sa zaoberá
rozvojom hokejovej infraštruktúry. Ide o
100%-nú dcérsku spoločnosť SZĽH. Mesto
zabezpečilo pre výstavbu pozemok a prípravu pozemku na výstavbu. Vlastníkom haly
bude SZĽH Infra.
Text: Michal Paška
Foto: Zuzana Strapoňová

Prístupová cesta na židovský cintorín je uzatvorená

Pracovníci technických služieb uzatvorili prístupovú cestu vedúcu k židovskému cintorínu
kvôli opakovanému vzniku „čiernych skládok odpadu“ v tejto lokalite. Zároveň bola pracovníkmi TS takáto skládka odpadu zlikvidovaná.
–red-

Športovú pýchu mesta si pozrela
verejnosť i poslanci
Mestská športová hala, ktorú mesto Liptovský
Hrádok zrekonštruovalo v dvoch etapách,
bude nepochybne novou športovou pýchou
mesta. Z pochopiteľných dôvodov bola počas
rozsiahlych rekonštrukčných prác zatvorená.
Miesto športovcov sa v nej pohybovali robotníci, ktorých výsledok práce môžete vidieť na
priložených fotografiách. Vo štvrtok 13. decembra 2018 sa v mestskej športovej hale
uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý sa u
verejnosti stretol s očakávaným záujmom.
Pred začiatkom zasadnutia si halu pozreli
i poslanci mestského zastupiteľstva, ktorým
„sprievodcu“ vynovenými priestormi robil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.
„Z ich úst, rovnako ako i od obyvateľov mesta,
máme veľmi dobré spätné odozvy. Hala bude
verejnosti sprístupnená od januára 2019. V
týchto dňoch sa snažíme čo najoptimálnejšie
nastaviť prevádzkový poriadok i cenník. Máme
záujem na tom, aby čo najvýhodnejšie vstupné
platila mládež i seniori,“ prezradil primátor Liptovského Hrádku.
Text a foto: Michal Paška

Daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane
Upozorňujeme daňovníkov dane z nehnuteľností v Liptovskom Hrádku a v mestskej časti Dovalovo na termín podania priznaní na rok 2019.
Priznanie, čiastkové priznanie alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani
z nehnuteľností od 2. januára do 31. januára 2019 je povinný podať vlastník nehnuteľnosti
v katastrálnom území Liptovského Hrádku a Dovalova, ktorý doteraz neplatil daň
z nehnuteľností a každý daňovník, u ktorého v priebehu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia (v roku 2018) vznikla nová daňová povinnosť (kúpil, zdedil, bol obdarovaný alebo postavil a skolaudoval novú nehnuteľnosť), u ktorého zanikla daňová povinnosť k nehnuteľnosti
(predal alebo daroval nehnuteľnosť) alebo u ktorého nastala zmena okolností na podanie priznania k dani z nehnuteľností (napr. právoplatné stavebné povolenie, zmena výmery stavby,
pozemku , drobná stavba a pod.), vždy podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (1. 1.
2019). Tieto priznania sa podávajú na spoločnom tlačive k dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, ktoré sú v platnosti od 1. 1.
2015. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením
alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti (udelenie príklepu, právoplatné uznesenie o dedičstve alebo rozhodnutie
o dedičstve). Ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, daňovník je povinný podať priznanie, čiastkové
priznanie alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k príslušnej dani do 30 dní odo
dňa vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.
Vyzývame všetkých, ktorých sa dotýkajú spomenuté zmeny, aby si u správcu dane na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku v uvedenom termíne vyzdvihli tlačivá a podali príslušné priznanie.
Bližšie informácie o povinnostiach, ktoré s týmto súvisia, dostane každý daňovník na Mestskom
úrade v Liptovskom Hrádku (1. poschodie, č. dverí 117, č. tel.: 044/5202140).
Zároveň oznamujeme daňovníkom, že všetky miestne dane budeme vyberať až po vydaní rozhodnutí.
Správca miestnych daní
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Ďakujeme
Sú chvíle, ktoré dojímajú a chytajú priamo za srdce.
Jedna z nich sa už druhý krát zopakovala v našom
meste. Na mestský úrad príde človek - Hrádočan,
ponúkne finančnú hotovosť ako vianočný darček pre
niekoho, kto to najviac potrebuje. Nechce, aby jeho
meno bolo zverejnené, nepotrebuje to. Zopakovalo
sa to aj dnes – 19. decembra. Prišiel. Odovzdal
peniažky, zaželal nám pekné sviatky a odišiel. Kolegyňa z vedľajšej kancelárie hneď navrhla jednu pani, ktorá má nizulinký dôchodok. A tá aj prišla a peniažky si zobrala. A vošla
aj do mojej kancelárie s veľkým objatím a ďakujem. Jednoduché stretnutie, pri ktorom sa
človek neubráni slzičkám. Ale aj veľkej vďačnosti k človeku, ktorý to urobil. Byť účastnou
pri takýchto okamihoch, ktoré vypovedajú o ľudskom srdiečku je šťastie aj pre mňa.
Ďakujem, pane – aj za obdarovanú, aj za seba.
(DŹ)

MÁME 25 ROKOV A PRIPRAVILI SME NOVÝ ODBOR
Spoločnosť Esox-plast s.r.o. v Uhorskej Vsi, je dynamicky sa
rozvíjajúca slovenská spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku
1993. Tohto roku oslavuje 25. výročie založenia. Majiteľmi sú
Ing. Drahoslav Tekeľ so svojimi troma deťmi. Do roku 2008 pôsobila nástrojáreň v priestoroch Tesly v Liptovskom Hrádku
s pôvodnými zariadeniami, ktoré boli rýchlo nahrádzané modernými CNC- strojmi. V súčasnosti má firma sídlo a dve prevádzky
v Uhorskej Vsi – NÁSTROJÁREŇ A LISOVŇU. Nástrojáreň sa
zaoberá výrobou vstrekovacích foriem. V lisovni sa vyrábajú na
vstrekolisoch plastové výrobky do áut, práčok, umývačiek a medicínske pomôcky. Esox-plast s.r.o. patrí medzi najlepšie nástrojárne na Slovensku, kde sa
vyrábajú konštrukčne najnáročnejšie produkty. Kvalita všetkých vývojových a výrobných
procesov je garantovaná svetovým certifikátom kvality podľa ISO/TS 16949:2009. Hlavným
výrobným programom je technický design a výroba lisovacích foriem a nástrojov pre plastové výlisky a ich sériové lisovanie.
Odberateľmi výliskov sú výrobcovia v automotive priemysle, výrobcovia bielej techniky
a medicínskej techniky. Výrobky z Esox-plastu s.r.o. nájdete v práčkach Bosch. Ak máte
auto Mini Cooper, tak ho otvárate kľučkou z Liptova a tiež - tesnenia, svetelné odrazky, rôzne plastové súčiastky nájdete pri výrobkoch Porsche, Fiat, KTM. Spolupracujeme s výrobcami z Nemecka, USA, Talianska, Česka, Francúzska, Indie a Číny.
V súčasnosti sa okrem výroby a vývoja venujeme najmä vzdelávaniu mladých. V roku 2016
sme rozbehli s SOŠP v Liptovskom Mikuláši v systéme duálneho vzdelávania študijný odbor
2413 K „Mechanik strojov a zariadení“. Aký vnímame efekt my a rodičia? Naši dualisti dosahujú vynikajúce výsledky v škole aj na pracovisku, pretože pracujeme s nimi individuálne.
Horší školský priemer ako 1,8 nedosahuje nikto. Učitelia si pochvaľujú disciplínu
a zodpovednosť našich žiakov. Kolegovia ich zas naplno zaúčajú do zručností a skúseností
nástrojárov a sú s ich prístupom k práci na pracovisku
tiež spokojní. V tomto roku sme aktívne pracovali na novom odbore. Pripravili sme s Ministerstvom školstva (MŠ
SR) a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV)
štátny vzdelávací program, náplň a osnovy pre
PLASTÁROV. U nás vo firme sme certifikovaní pre odbor 2859 K Operátor gumárskej a plastikárskej výroby.
Absolventi nového odboru budú môcť pracovať ako samostatný nastavovač, zoraďovač strojov pre spracovanie polymérov, nastavovač robotov a obslužných zariadení, junior technológ spracovania plastov, technik kvality alebo odborný pracovník pre výrobu materiálov pre
odvetvie spracovania plastov. Veľkou výhodou detí, ktoré budú študovať tento nový odbor (Technik spracovania
plastov – preklenie sa odbor „Operátor gumárskej
a plastikárskej výroby“) je, že len tri školy na Slovensku budú najbližšie štyri roky v experimentálnom režime
pripravovať Technikov pre spracovanie plastov a tak bude o nich veľký záujem v mnohých slovenských
a českých lisovniach. Výroba a spracovanie plastov je
v súčasnosti tretie najvýkonnejšie priemyselné odvetvie
na Slovensku. Nemá však dostatok kvalifikovaných odborníkov a celý priemysel – automotive, biela technika,
čierna technika, elektrotechnické výrobky, je na ňom závislý. Ak dieťa má technické predpoklady a záujem pracovať s robotmi a CNC-strojmi, máte výbornú možnosť
byť medzi prvými. Podrobné informácie o odboroch uvádzame na stránke www.esox-plast.sk v sekcii vzdelávanie.
S. Tekeľová

Adoptujte – Nekupujte
Meno: Bax
Vek: 11 mesiacov

Bax je psík s veľmi dobrou a priateľskou povahou. Zbožňuje ľudí, najradšej by sa len hladkal a maznal. Má hygienické návyky, chôdza na vôdzke je
bezproblémová. Je vhodný do bytu, či
vnútra rodinného domu. Bax je očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
Meno: Narja
Vek: 10 mesiacov

Narja je milá fenočka malého vzrastu.
Má rada aktívny pohyb, hry a šantenie
s hračkami. Narja je vhodná do rodinky, ktorá jej zabezpečí dostatok pozornosti a pohybu. Je kompletne očkovaná, čipovaná, kastrovaná.
Meno: Ramzes
Vek: 9 mesiacov

Ramzes je úžasný psík so smutným a
prosebným pohľadom. Je veľmi oddaný, nepohne sa od nás ani na krok a na
vychádzke kráča krásne popri nohe.
Postupne spoznáva hry s loptičkou, ale
vždy uňho vyhrá maznanie sa s človekom. Ramzes je očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
D. Červená
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Seniori sa stretli na predvianočnom posedení

Do finále 46. ročníka celoštátnej
postupovej súťaže a výstavy amatérskej
fotografickej tvorby AMFO 2018 v Nitre
sa dostali dve fotografky z Liptovského
Hrádku. Po úspechoch v regionálnom
kole a úspechu v ŽSK sa ich fotografie
dostali do celoštátneho
finále, kde
porota hodnotila 708 fotografií od 369
autorov. Čestné uznanie získala Mária
Škutová a finalistkou sa stala Želka
Lišuchová. Touto cestou by som chcel
poďakovať
všetkým
autorom
z
Liptovského Hrádku, ktorí sa zapojili do
regionálnych a krajských kôl súťaže a
aby sa im v tomto roku darilo tak ako
vlani našim dvom finalistkám.
Text a foto: Vladimír Škuta

Priestory Domu kultúry v Liptovskom Hrádku patrili tradičnému predvianočnému posedeniu
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov „Lipa“ v Liptovskom Hrádku. Vo štvrtok 13. decembra 2018 popoludní ich prišiel pozdraviť aj primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Mrzelo ho, že medzi seniormi nemohol pobudnúť dlhší čas, keďže ešte v ten deň viedol
rokovanie mestského zastupiteľstva. „Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Z celého srdca vám chcem v
mene mesta Liptovský Hrádok, ale i
vo svojom mene, zaželať čo najpokojnejší čas adventu. Je výborné, že
sa dokážete stretnúť v takomto hojnom počte. Nepochybujem o tom, že
strávite veľmi príjemné chvíle nielen
pri družných rozhovoroch, ale pri
výbornej kapustnici,“ prihovoril sa
Branislav Tréger.
Text a foto: Michal Paška

Sme mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Zľava: Mária Vašicová - LKS metodička
pre amat. fotografiu a film, Želka Lišuchová, Anna Lovrištová - krajský manažér, Mária Škutová

Nové knihy v Mestskej
knižnici
V máji 2018 sme boli v Mestskej knižnici
LH úspešní s projektom na rozšírenie
knižničného fondu. Vďaka podpore FPU
sme získali na nákup kníh 5 170 €;
z verejných zdrojov Fondu na podporu
umenia 4 900 € a 270 € doložilo mesto
Liptovský Hrádok. Do konca roku 2018
sme vďaka projektu rozšírili knižničný
fond o 287 noviniek rôznych žánrov pre
všetky vekové kategórie. Pri nákupe nových kníh nezabúdame ani na odbornú
literatúru. Do oddelenia náučnej literatúry
pribudlo z celkového počtu 40 titulov. Aktualizovaný zoznam knižných noviniek si
môžete pozrieť cez on-line katalóg na
https://vychod.tritius.sk/library/hradok/.
Naši čitatelia sa môžu tešiť na ďalšie
nové knihy aj v novom roku.
(DK)

Pokračovanie zo str. 1
„Vedenie mesta Liptovský Hrádok je otvorené pre spoluprácu s mládežou a systematickú
podporu jej činnosti. Stačí naozaj len prísť na mestský úrad za primátorom a veci sa hneď
dajú do pohybu. Obyvatelia o vedení mesta hovoria, že vždy, keď niečo potrebujú, primátor
s pracovníkmi úradu hľadajú možnosti, ako pomôcť. Pri vzniku mládežníckeho parlamentu
bol koordináciou poverený zamestnanec úradu, čo nie je bežný jav. Pre skvalitnenie života
mladých ľudí v meste sa realizovala analýza stavu práce s mládežou. Zisťovali sa potreby
mladých ľudí a mesto je otvorené riešiť výzvy, ktoré prinesú pozitívnu zmenu do života
mládeže v meste,“ dozvedeli sa prítomní od moderátora predtým, ako Branislav Tréger
prevzal ocenenie z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
„Podpora, pomoc a aktivity venované mladým ľuďom sú jedným z kľúčových pilierov našej
stratégie rozvoja Žilinského kraja,
ktoré môžeme realizovať aj prostredníctvom Rady mládeže Žilinského
kraja a organizácií, ktoré zastrešuje,“
uviedla Erika Jurinová.
Podľa slov Martina Štureka, predsedu
Rady mládeže Žilinského kraja, je
poslaním ocenenia Aktívne občianstvo a ľudskosť zviditeľniť a upozorniť
verejnosť na výnimočných ľudí, aktivity aj samosprávy, ktorí svojou prácou
pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v kraji aktívnym
občianskym a ľudským prístupom.
Text a foto: Michal Paška

Cyklus koncertov vážnej hudby „Hudba na hrade“
v sobotu 15. decembra 2018 uzavrel svoju jedenástu kapitolu. A uzavrel ju veľmi dôstojne
– koncertom súrodencov Palovičovcov - klaviristky Jordany a violistu Ivana, ktorých prišla
na koncert podporiť ich mama, tiež hudobníčka. Koncert bol venovaný nedožitým narodeninám Doc. Ivana Paloviča, ich otca, o ktorom pani Jordana povedala, že patril medzi vynikajúcich slovenských pianistov. Trošku netradičný, sobotný termín, ako aj mnoho ďalších
koncertov, ktoré napĺňajú hrádocký predvianočný čas, sa možno podpísal i na trošku nižšej
návštevnosti. Tí, ktorí neprišli, môžu banovať. Koncert mal priam neopakovateľnú atmosféru, ktorá sa dostávala až „pod kožu“ a okrem sluchu pohltil aj dušu poslucháča. Ako povedala učiteľka ZUŠ Janka Plachtinská, „jeden z najlepších, aký sme v Hrádku mali“.
S takýmto vyhlásením možno len úprimne súhlasiť. V roku 2018 sme priaznivcom klasickej
hudby v Liptovskom Hrádku v rámci projektu od mája ponúkli šesť koncertov v podaní renomovaných koncertných majstrov zo Slovenska aj zo zahraničia. Všetko sa to deje vďaka
opakovanej finančnej podpore Fondu na podporu umenia, ktorý nám na koncerty poskytuje
prostriedky z verejných zdrojov. Tie dopĺňame peniazmi z rozpočtu mesta LH. A aj vďaka
nášmu dlhoročnému spolupracovníkovi muzikológovi Andrejovi Šubovi, s ktorým spolupracujeme na dramaturgii pri tvorbe projektu, aj pri organizačnom zabezpečení jednotlivých
koncertov. Pretože je to práve on, ktorý nás s jednotlivými interpretmi kontaktuje. Výsledkom celého snaženia sú neopakovateľné stretnutia s vážnou hudbou interpretovanou významnými koncertnými umelcami. Za jedenásť rokov sme ich u nás, v Liptovskom Hrádku
mali takmer 70, čo je skutočne vysoké číslo na žáner, ktorý nemá väčšinového diváka. Má
však svojich stálych podporovateľov a spokojných poslucháčov. Za MsÚ – Referát kultúry
vám všetkým ďakujeme a tešíme sa na stretnutia v roku 2019! (DŽ)
Z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.
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Hrádocké Vianočné trhy

FS Majerán

DFS Belanček - Ružomberok

Robo Šimko a skupina MassRiot

V sobotu 8. decembra 2018 pripravilo Mesto Liptovský Hrádok na Námestí Františka
Wisnera už piaty ročník Hrádockých Vianočných trhov. Aj tento rok bol pestrý vďaka
ponuke ručne a s láskou vyrobených výrobkov, ktoré predajcovia ponúkali vo svojich stánočkoch. Tradičnú vianočnú kapustnicu pripravila Komunitná nadácia Liptov
a kúpou vianočného punču ste podporili
občianske združenia MAS – Horný Liptov
a Chlpáčik. Vianočnú náladu spríjemnil aj
kultúrny program v ktorom sa tancom
a spevom predstavili detský folklórny súbor
Belanček z Ružomberka, TK Jessy, DFS
Cindruška a FS Majerán. Krásny vianočný
koncert si užili návštevníci v podaní Roba
Šimka a jeho kapely MassRiot a dvoma vystúpeniami nás potešila Monika Olšovská
so svojimi psíkmi. Záver kultúrneho programu už tradične patril Hrádockej kapele,
ktorá skladbou Tichá noc ukončila toto
krásne sobotné predvianočné popoludnie.
Za mesto Liptovský Hrádok sa chceme
všetkým ktorí piate Hrádocké vianočné trhy
podporili svojou účasťou, kultúrnym programom, predajom
ručne
vyrobených
predmetov a občerstvenia poďakovať. Veríme že sa Hrádocké Vianočné trhy stali
miestom pre spoločné stretnutia známych,
kamarátov ale aj celých rodín a preto sa na
vás tešíme aj v roku 2019.
(MZ)

Môžu nám závidieť
Potenciál, ktorý má mesto Liptovský Hrádok vo svojich dvoch umeleckých školách je obrovský. Prejavuje sa vysokými počtami žiakov, ktorých v rôznych umeleckých odboroch
vzdelávajú oduševnení učitelia. Výrazne to vidieť najmä na kultúrnych programoch
a výstavách, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou kultúry v meste.
Dnes chcem písať o vianočných koncertoch, ktoré naši mladí umelci pod systematickým
a cieľavedomým vedením svojich pedagógov predstavili na domácej kultúrnej scéne. Začalo sa to koncertom ZUŠ „Pokoj Vianoc“, pokračovalo prvým hrádockým baletom
„Luskáčik“ v podaní Súkromnej ZUŠ, STK a TK Jessy, nasledovali dva koncerty folklórnych súborov Cindruška a Majerán, pracujúcich pri verejnej ZUŠ - „Beltehemská hviezda
– Dary vám nesieme“. Koncertový maratón ukončilo druhé predstavenie Luskáčika.
O záujme a podpore našich malých (mladých) umelcov svedčí permanentne naplnená sála Domu kultúry. Tá disponuje 420 sedadlami a až na pár voľných miest možno konštatovať, že päť vianočných koncertov našich umeleckých škôl videlo takmer 4000 divákov.
Úctyhodné číslo. Oprávnené! Všetky programy totiž mali neopakovateľný umelecký náboj, podporený invenciou, nadšením, nefalšovanou radosťou a atmosférou. Tá sa preniesla aj na divákov, štedrých na mohutný potlesk i standing ovation. Po koncertoch sa
okrem uznania a osobných gratulácií tvorcov častejšie „niesla“ veta: také malé mesto
a tak nádherné koncerty. Ste super! ÁNO, milí pedagógovia, nadšení rodičia, vedenia
škôl i ďalší ochotne participujúci a samozrejme mladí hrádockí umelci – STE SUPER. Na
vianočnom javisku ste odviedli kus poctivej práce. Takéto nádherné programy nám skrátka môžu široko ďaleko závidieť. Právom vám teda patrí VEĽKÉ, ÚPRIMNÉ ĎAKUJEM!!!
(DŽ)

STK, SZUŠ a TK Jessy – Luskáčik
Foto:Wallace Matthew Wainhouse

DFS Cindruška
Foto: F. Vlkolinský

ZUŠ – Pokoj Vianoc
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December na Matejke
Za niekoľko dní sa zúročí práca našich
žiakov a pedagógov v polročnom vysvedčení. Všetci sa snažíme vylepšiť čo
sa ešte dá. Poďme sa však ešte obzrieť
za decembrom na Matejke. Otvoril ho
už tradične 13. ročník Mikulášskeho volejbalového turnaja, kde sa stretli rodičia, učitelia, deti a priatelia našej školy
vo výbornej forme a nálade. To, že
máme šikovných „programátorov“ potvrdilo až 126 žiakov od druhého po deviaty ročník v súťaži iBobor. Štyrom
z nich: Patrik Hrabal, Jerguš Navrátil,
Vanesa Mezovská a Natália Stanová
sa podarilo umiestniť na prvom mieste
na Slovensku. Po prvýkrát naši žiaci súťažili v 7. ročníku medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj junior
a viedli si naozaj dobre. Vo veľkej konkurencii obsadili šieste a deviate miesto. Pytagoriády sa zúčastnilo devätnásť
tretiakov,
dvadsať
štvrtákov
a dvadsaťpäť piatakov. Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola. Na
svoje výsledky ešte čaká osemnásť žiakov, ktorí súťažili vo Všetkovedkovi,
osemnásť v Klokanovi a dvadsaťosem
v Expertovi. V celoslovenskom projekte
Hovorme o jedle získali naši žiaci za aktívnu účasť od Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej
komory
strieborný diplom. Hoci sa pohyb detí a
športovanie čoraz viac zo života vytráca, na našej škole určite nie. Dôkazom
je aj vybudované Street Workoutové
ihrisko pri našej škole. Financie sme
získali v rámci programu: Aktívny človek
= aktívna spoločnosť. Grant vo výške
1 192€ umožnil zakúpiť a osadiť orbitrek, veslára, motýľa a hrazdu, kde môžu
cvičiť deti aj v popoludňajších hodinách.
Naši hokejbalisti v hokejovej prípravke
odohrali štyri turnaje. Trikrát získali druhé a jedenkrát prvé miesto. Na našej
škole prebehlo aj obvodné kolo florbalu,
kde chlapci obsadili druhé miesto
a dievčatá z prvého miesta postupujú
do okresného kola. Všetkým úspešným
žiakom blahoželáme! Čas do Vianoc
sme si spríjemnili vianočnými besiedkami a aj návštevou Národopisného
múzea, kde
sa žiaci v programe
O Vianociach v každom z nás dozvedeli
o vianočných
tradíciách
a zvykoch
v rôznych časových obdobiach, ale aj
o tom, ako ich prežívame dnes my.
V náročnom období si naši pedagógovia našli čas na posedenie aj s bývalými
kolegyňami pri výbornej kapustnici
a hudbe, ktorá nás roztancovala
a naplnila spolupatričnosťou. Vianočné
trhy a tvorivé dielne voňali medovníčkami, trblietali sa ozdobami na stromček, žiarili sviečkami, ale najmä boli
prestúpené radosťou a prajnosťou pri
očakávaní najkrajších sviatkov roka.
Všetkým mamičkám, oteckom, starým
rodičom, žiakom a kamarátom ďakujeme za podporu a v novom roku želáme
zdravie, lásku a veľa ďalších úspechov.
ZM
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Vianočné trhy na Matejke
Dňa 12.12.2018 sa konali na Z.Š. J.D. Matejovie už po tretí krát Vianočné trhy a tvorivé
dielne. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch aj teraz ste si mohli vyrobiť krásne Vianočné
ozdoby alebo podporiť deti kúpou výrobkov, ktoré zhotovovali so svojimi blízkymi. Mnoho
dobrých ľudí tak urobilo radosť nielen deťom našej školy ale aj sebe. Krásne predstavenie,
vôňa oplátok, punču, šťastné tváre detí a návštevníkov vytvorili opäť nefalšovanú Vianočnú
atmosféru. Našej Matejke sa tak zase raz podarilo spojiť ľudí dobrej vôle do jednej veľkej
školskej rodiny. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na vás o rok.
Lucia Kaliská

Predvianočné čaro na Hradnej
Je december - máme vyzdobenú školu a triedy dýchajú Vianocami, menšie deti sa potešili
z príchodu Mikuláša a svojim rodičom na vianočných besiedkach vyčarili nežný úsmev na
tvári. Tí starší piekli medovníčky, mufiny a v rámci tvorivých dielní vyrobili pozdravy, vianočné hviezdy, venčeky. Tento čas je ale časom rôznych súťaží, a tak nám chalani Šimon
Schon, Timotej Karabín a Matúš Pelach, ktorí sa venujú robotike, urobili radosť a získali 3.
miesto v celoslovenskej súťaži v Martine. Timea Kelovská bola druhá na olympiáde zo SJL.
Tereza Strapoňová postupuje do krajského kola recitácií povestí Šaliansky Maťko. Víťazi
školských olympiád – jazykových, dejepisnej, geografickej- sa usilovne pripravujú na
okresné kolá. O tom, ako sa zrodila kniha sa dozvedeli prváci na návšteve v knižnici
a čítaniu nezostali nič dlžní ani žiaci II. stupňa, keď si pri vianočnom čítaní pripomenuli najkrajšie rozprávky P. Dobšinského. Deviataci navštívili NRSR, neobišli ani Bratislavský hrad
a vianočné trhy.

Naša škola získala grant v hodnote 1000 € na zakúpenie OZOBOTOV - miniatúrnych interaktívnych robotov, ktoré podporujú kreativitu a logické myslenie žiakov, ktoré budú využívané v rámci vyučovania informatiky. Tento vianočný čas máme radi. Doma, v škole - všetko dýcha tým každoročne neopísateľným čarom. Doprajme si spoločne čarovnú moc úsmevu, stretnutia, pochopenia a vzájomnej úcty a pohody.
D. Puškárová

Liptovský Hrádok,

6/2016
mesto
bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...

Zelená kvapka krvi
Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou
z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi z
radov našich študentov - Kvapka krvi.
Na jar a jeseň je v našej škole už niekoľko
rokov organizovaná Študentská kvapka
krvi, pod výstižným názvom Zelená kvapka
krvi. Aj tento rok, v pondelok 12.11.2018,
sa spoločenská miestnosť v priestoroch
SOŠ lesníckej a drevárskej dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od
8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov,
študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie
lekárom. Potom sa postupne uskutočnili
samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10
minút každému darcovi odobralo 450 ml
krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada, na doplnenie
energie mali zabezpečený pitný režim a
sladké pečivo. Pracovníci mobilnej transfúznej stanice vysoko ocenili slušnosť a

zodpovednosť našich študentov počas odberov. Teší nás, že tento rok sa zapojilo 40
študentov a zamestnancov SOŠ lesníckej
a drevárskej a Gymnázia, z ktorých mnohí
boli prvodarcovia. Takýto výrazný záujem
študentov o darovanie krvi je určite motiváciou aj pre ich mladších spolužiakov. Sme
hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z
radov našich študentov, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život.
TČ

Druhá súťaž karatistov z Liptovského Hrádku
15. 12. 2018 sa v Košiciach konalo druhé
kolo žiackej súťaže organizovanej Východoslovenskou úniou karate a bojových
umení (VÚKABU) a Tatranskou úniou karate (TAÚKA), ktorej sa zúčastnilo 20 klubov. Jedným z nich bol aj ŠKM Liptovský
Hrádok, ktorý v zastúpení 7 pretekárov
získal 5 medailí.
Všetci podali bojovný výkon a prejavili odhodlanie a odvahu, lebo konkurencia bola
silná. Najväčším prekvapením v kategórii
kumite bol Denis Novák, ktorý získal zlato
na svojej prvej súťaži. Striebornú medailu
vybojoval Adam Ján Mrlian a bronzové
medaily získali Nina Brezinová, Kristína
Hančinová a Natália Novotová. V kategórii
kata obhájila 5. miesto Kristína Hančinová,
čo v silnej konkurencii 17 pretekárok, bol
výborný výsledok. Bojovný výkon podali aj
Tamara Imrichová a Natália Mrlianová,
ktorým tesne unikol stupienok víťazov.
Nasledovné umiestnenia:
Kata dievčatá 8 – 9 ročné Kristína Hančinová 5. miesto.
Kumite dievčatá 8 - 9 rokov začiatočníčky
(do 30 kg) - Kristína Hančinová 3. miesto,
dievčatá 8 - 9 rokov začiatočníčky (nad 30
kg) - Tamara Imrichová 5. miesto, Natália
Mrlianová 7. miesto, ml. žiačky 10 - 11

Kristína Hančinová - vpravo

rokov začiatočníčky (do 35 kg) - Natália Novotová 3. miesto, st. žiačky 12 - 13 rokov začiatočníčky (nad 45 kg) - Nina Brezinová 3.
miesto.
Kumite chlapci 5 - 7 rokov (nad 24 kg) –
Adam Ján Mrlian 2. miesto, st. žiaci 12 - 13
rokov začiatočníci (do 45 kg) – Denis Novák
1. miesto.
Musíme pochváliť bodovaciu techniku kopov
a úderov, ktorá sa výrazne zlepšila oproti súťaži v Kežmarku. Veľmi oceňujeme nasadenie a bojovnosť našich zverencov, ich odvahu postaviť sa častokrát oveľa skúsenejším
pretekárom. Veríme, že našim karatistom sa
bude i naďalej dariť úspešne reprezentovať
mesto Liptovský Hrádok aj v roku 2019.
Tréneri Ján Imrich a Mikuláš Hančin

Informácia pre fanúšikov volejbalu
ROZPIS ZÁPASOV január 2019
Termín

Domáci

Hostia

19. 1. o 9:00, 11:00 hod.

Staršie žiačky

Žilina – L. Hrádok A

19. 1. o 11:00, 15:00 hod.

Juniorky

Kežmarok – L. Hrádok

20. 1. o 9:00, 11:00 hod.

Staršie žiačky

P. Bystrica C – L. Hrádok B

20. 1. o 10:00, 12:00 hod.

Kadetky

Poltár – L. Hrádok

26. 1. o 9:00, 11:00 hod.

Staršie žiačky

L. Hrádok A – B. Bystrica

26. 1. o 14:00, 16:00 hod.

Juniorky

L. Hrádok - Košice

27. 1. o 9:00 hod.

4-kový ml. žiačky

Prievidza – L. Hrádok

27. 1. o 9:00, 11:00 hod.

Kadetky

Žilina – L. Hrádok

„Nemôžeme pomôcť každému, ale každý
môže pomôcť niekomu“
Takýmto citátom bolo na pozvánke Slovenského červeného kríža – Územný
spolok Liptov, avizované slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi za
rok 2018. Uskutočnilo sa 7. decembra
v zasadačke mikulášskeho mestského
úradu. Tak, ako každý rok prijal pozvanie
aj primátor mesta Liptovský Hrádok, pán
Branislav Tréger, ktorý pri tejto príležitosti
odovzdal malé vecné darčeky siedmim
Hrádočanom.
Plaketou Jana Janského boli ocenení títo
naši spoluobčania:
Zlatou – Michal Červenka a Július Kubovčík.
Striebornou – Jozef Stupka, Richard
Smetana, Alojz Herda a Jozef Stánok.
Bronzovou – Milan Blahút, Ing. Marek
Hus a Milan Rajniak.
Sú medzi nami ľudia, ktorí neriešia prečo,
ale ako. Jedným spôsobom AKO pomôcť
blížnemu je aj záchrana života, ktorá sa
nepriamo deje práve darovaním krvi. Bez
ľudí, ktorí takto pravidelne činia by sa ani
najmodernejšia medicína zaobísť nevedela. Preto o krvi stále hovoríme ako
o najvzácnejšej tekutine.
A vzácne je aj jej darovanie. Za mesto
Liptovský hrádok ďakujeme všetkým, ktorí
si v priebehu roka nájdu čas a odovzdajú
pomyselnú kvapku krvi. Táto si potom nájde cestu do žíl človeka, ktorý ju nevyhnutne potrebuje. Šľachetný čin nepotrebuje slová, pre ne sa to nerobí. Stačí vedomie pomoci blížnemu. Záchrana života
totiž patrí medzi méty najvyššie. Darcovia
krvi na ňu pravidelne v tichosti siahajú.
(DŽ)

Klub priateľov
literatúry a hudby
24. januára o 17:00 hod.
V Klubovni ART Štúdia
Program:
P. Laboš: hudba ktorú rád
počúvam

TURISTICKÝ KALENDÁR
KST – ŠKM Liptovský Hrádok
JANUÁR 2019
6. 1. – Račková dolina – bežky, pešo;
vedúci: Kozáková
20. 1. – Kokavské lúky – bežky, pešo;
vedúci: Ambrózová
Bližšie informácie: sledujte vývesnú
skrinku v podchode a na stránke
www.kstlh.webnode.sk.
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mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v 6/2016
ňom žijú...
„Milovali sme ich a oni milovali nás, tú lásku
nezoberie žiadny čas.“
Dňa 1. januára 2019 si pripomenieme
15. výročie úmrtia
Ing. Dušana Chomu
Dňa 6. januára 2019 si pripomenieme
15. výročie úmrtia
Františka Neuwirtha
Na obidvoch s láskou spomínajú
deti s rodinami a ostatná rodina.
,,Odchádzam za svetlom, kdesi v diaľke
splyniem s ním. Tým, ktorých milujem,
na cestu posvietim.“
Dňa 5. januára 2019 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustila manželka, mama, a sestra
Viera Orfánusová
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra,
synovia, brat a sestra s rodinami.
,,Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 7. januára 2019 uplynú 2 roky, kedy
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
ocino, a starký
Jozef Horváth
S láskou a úctou spomínajú manželka,
a ostatná smútiaca rodina.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
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Dňa 8. januára 2019 uplynie rok ako nás navždy opustil
Ing. Ján Strnisko
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu tichú
modlitbu a tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
syn Marek a syn Stanko s rodinami.
„Tí ktorí ťa poznali, spomínajú,
Tí ktorí ťa milovali, nezabúdajú.“
Dňa 12. januára 2019 si pripomenieme
1. výročie, čo nás navždy opustil
Miroslav Hapčo
S láskou spomína manželka Mária,
dcéra Lenka, vnuk Vladko,
švagor Ladislav s rodinou.
„Očiam si odišiel, v srdci si ostal.“
Dňa 23. januára 2019 si pripomenieme
15. výročie, čo nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec
Branislav Tréger
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária,
a deti s rodinami.

Lekárenská pohotovostná služba
5. januára 2019 - Lekáreň Včielka
12. januára 2019 – Dr. Max
19. januára 2019 – Lekáreň na Hradnej
26. januára 2019 - Pharmácia
Všetky lekárne sú počas služby otvorené
od 8:00 do 11:30 hod.

Liptovský Hrádok,

6/2016
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bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
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19. 11. –
11. 1.

10. 12. –
6. 2.

Modrobiely svet
Výstava zameraná na významné farbiarske remeslo - Modrotlačiarstvo

STROM
Ružomberok 2018
33. Medzinárodný foto salón krajiny

Novoročný organový
koncert

1. 1.
o 17.00
hod.

Účinkuje: M. Rakár a J. Demenčík

6. 1.
o 16.00
hod.

Slovenského kresťanského speváckeho zboru KRÉDO-VIRUJU

7. 1.
o 18.00
hod.
20. 1.
o 16.00
hod.
24. 1.
o 17:00
hod.

Trojkráľový koncert
Filmový umelecký
pondelok
Ján Kuska uvádza svoje najúspešnejšie humorné filmy

Chvály Liptov
Otvorené stretnutie kresťanov mesta

Literárno hudobný večer
Peter Laboš: hudba ktorú rád počúvam

Národopisné
múzeum
L. Hrádok

Galéria na
schodoch
Dom kultúry
Rímskokatolícky
kostol
L. Hrádok
Stone Gallery, Grand
Castle
F-klub,
Dom kultúry
L. Hrádok

Predpredaj a rezervácie vstupeniek na MsÚ ref.
kultúry č. dverí 106, alebo tel. na č. 0905 791 401.

Divadelná
sála, Dom
kultúry
L. Hrádok
Klubovňa
ART štúdia
Dom kultúry
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