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Mestská športová hala
je otvorená

Foto: Štefan Peterka

Poznám človeka, ktorého nohy zobrala prvá svetová vojna.
Ten človek vysedáva v maličkej trafike.
Predáva cigarety, voňajúce ako snežienky. Vždy sa usmieva.
Rozpráva vtipy, historky zaprášené a deti zabáva zajacom na stene.
Keď prší, chodievam sa ukryť do jeho trafiky.
Hovoríme o tom, čo bolo, a o tom, čo bude.
Rozprávame, a vždy tak čudne rýchlo prestane dážď,
a vždy sa tak čudne rýchlo vyjasní.
Raz som sa ho spýtal: Počujteže, prečo ste stále taký veselý a istý?
Usmial sa, pozrel sa na mňa, vravel:
Len preto, synak, že nemám starosti o topánky!
(úryvok z knihy Mikuláša Kováča)
31. januára, v deň 74. výročia oslobodenia mesta Liptovský Hrádok, sa k pomníku Stretnutia
armád prišli pokloniť jeho najvyšší predstavitelia primátor Branislav Tréger a jeho zástupca Ján
Galvánek. Spoločne s členmi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si položením venca uctili pamiatku padlých hrdinov – obetí 2. svetovej vojny. Oficiálne
stretnutie pokračovalo v Dome kultúry krátkym spomienkovým programom v podaní žiakov
hrádockého gymnázia a základnej umeleckej školy a členskou schôdzou organizácie. Účastníkom podujatia sa prihovorili zástupcovia SZPB a primátor mesta. Pripomínať si významné udalosti a nezabúdať na ne je samozrejmosťou pre tých, ktorí ich pravidelne organizujú
a stretávajú sa na pietnych miestach Liptovského Hrádku. Rovnako však by mali rezonovať
v myšlienkach nás, ktorí si dodnes užívame preliatou krvou zaplatený mier a slobodu.
(KT)

V marci nás čakajú voľby

10. januára 2019 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil termín volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý stanovil na sobotu 16. marca 2019. Ak
ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených
voličov, uskutoční sa druhé kolo volieb, a to v sobotu 30. marca 2019. Volič, ktorý nebude môcť
voliť v mieste svojho trvalého pobytu v okrsku, v ktorom je zapísaný, môže požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu na prvé aj druhé kolo volieb osobne, tu na Mestskom úrade, písomne alebo elektronicky. Prehľad volebných obvodov a volebných okrskov v Liptovskom Hrádku podrobne
uverejníme v marcovom Mesačníku mesta.
(MZ)
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Mestská športová hala má povrch hracej
plochy TARAFLEXTM s rozmermi 31,5
x 18 m, výšku 8,2 m s hľadiskom pre divákov s kapacitou 300 osôb, kancelárie,
sklady, technologické priestory, priestory
pre relax a oddych, šatne, sociálne zariadenia a ihriská pre volejbal, pre tenis (dvojhra, štvorhra), pre nohejbal, pre florbal a
pre bedminton.
Slúži pre športovú činnosť športových oddielov a klubov, žiakov základných a stredných škôl na vyučovanie hodín telesnej a
športovej výchovy a organizáciu školských
športových súťaží, športovú činnosť žiakov organizovaných v centrách voľného
času, športovú činnosť ostatných právnických osôb a fyzických osôb, ako aj pre
usporadúvanie rôznych spoločenských a
kultúrnych podujatí.
Mestská športová hala je otvorená podľa
využitia denne od 8:00 do 22:00 hod. Vstup
do priestorov športovej haly určených pre
športovcov majú dovolené iba tí, ktorí
majú pridelenú užívaciu dobu, na základe
nájomnej zmluvy. Objednať (rezervovať)
mestskú halu je možné u správcu Jána
Galváneka - osobne na mestskom úrade
č. dverí 104, emailom jan.galvanek@lhr.
sk alebo telefonicky na tel. č. 0445202123,
0905357546. S užívateľom (objednávateľom) bude uzatvorená nájomná zmluva.
Pokračovanie na strane 4.

Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
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
vyrúbenie 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.
Za nesplnenie si OZNAMOVACEJ POVINNOSTI správca miestneho poplatku
uloží pokutu najviac do výšky vyrúbeného
poplatku, nie však menej ako 5 €, najviac
3 000 €. (§ 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 poplatku

Nový rok sme privítali
ohňostrojom a zábavou
Symbolickú bodku za rokom 2018 a privítať rok 2019 prišlo do lokality Za Skalkou v Liptovskom Hrádku viac ako tisíc ľudí. Mesto Liptovský Hrádok pripravilo program, v ktorom sa
o zábavu staral DJ Vlado Handrk. Pri mikrofóne ho pred polnocou nakrátko vymenil primátor
Liptovského Hrádku Branislav Tréger, ktorý sa prihovoril Hrádočanom. „Dnes nám výborne
vyšlo počasie, verím, že rovnako takto nám bude vychádzať všetko, čo si budeme želať,
i v roku 2019. Prajem nám všetkým úspešný rok 2019, hlavne veľa zdravia, šťastia a pohody,“ povedal primátor, ktorého milo prekvapila účasť spoluobčanov. „Ďakujem každému,
kto prišiel silvestrovať s nami, verím, že sa páčilo. Poďakovanie patrí i mojim kolegyniam
z mestského úradu, ktoré pripravili program, chlapom z odboru technických služieb za prípravu nevyhnutného technického zázemia i mestskej polícii,“ poďakoval Branislav Tréger.
Ešte pred mimoriadne vydareným a pôsobivým ohňostrojom pódium patrilo svetelnej i ohňovej šou. Po ohňostroji priestranstvo Za Skalkou už patrilo DJ-ovi Vladovi Handrkovi.
Text a foto: Michal Paška

Liptovskí starostovia rokovali o viacerých témach

Spoločenské okienko
Narodenia:

Lenka Bartková, Anna Bašteková, Matej
Kriššák, Martin Richter, Simona Šuňavcová.

Úmrtia:

Leopold Balco, Anna Bellová, Júlia Kompišová, Tatiana Mravčáková, Emília Mrlianová, Vladimír Petráško, Zuzana Šramová,
Ivan Surovček
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Správy z mesta

Zasadačka Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši bola v utorok 15. januára 2019 dejiskom
zasadnutia Združenia miest a obcí Liptova (ZMOL). Jeho predstavitelia sa venovali aj voľbe
vedenia združenia. Predsedom ZMOLu zostal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč,
zmena nenastala ani na poste podpredsedu, ktorým je naďalej starosta Podtúrne Marián
Vojtík. Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger pokračuje v pôsobení v Rade ZMOLu.
„ZMOL združuje obidve mestá z okresu Liptovský Mikuláš i 54 obcí v našom okrese. Zastupujeme približne 75 000 obyvateľov. Je to pre nás výborný priestor na výmenu skúseností i
vzájomnú pomoc pri riešení viacerých problémov, ktoré nás v regióne trápia,“ ozrejmil Branislav Tréger. Vo svojich vystúpeniach pred kolegami hovoril o aktuálnych témach, ktorými
sú aj zabezpečovanie zimnej údržby, bezplatné stravovanie v školách či využívanie kultúrnych poukazov.
Text a foto: Michal Paška
Mesačník mesta Liptovský Hrádok

2/2019

Kalendárium...

... je výpoveďou o práci primátora mesta BRANISLAVA TRÉGERA, ktorý
v priebehu každého mesiaca absolvuje veľa pracovných stretnutí, rokovaní,
služobných pracovných ciet a porád. Z jeho kalendára vyberáme:
2. 1. LH – pracovné stretnutie s Ing. haly pre seniorov na rekreačný volejKováčom (NR) ohľadom riešenia ko- bal.
munálnej techniky (elektromobily, vy- 18. 1. LH – kancelária primátora –
sokotlakové odstraňovanie burín tep- pracovné stretnutie vedenia mesta s
lou vodou).
členmi komisií MsZ (školská, finanč3. 1. LH – pracovné rokovanie s pá- ná) – posúdenie žiadostí o poskytnutie
nom Hertzom (BA) – riešenie nových finančných dotácií z rozpočtu mesta v
technológií pre šetrenie energií v rámci dotačnému programu; PracovŠportovom komunitnom centre.
né stretnutie s rímskokatolíckym fará4. 1. Východná – rokovanie so sta- rom Marcelom Matavom – spolupráca
rostom obce Pavlom Krúpom - účasť cirkvi a mesta pre rok 2019; O 18:00
na zasadnutiach a personálne otázky hod. účasť na vyhodnotení Vrchárskej
Združenia miest a obcí Liptova.
koruny Liptovskej 2018.
7. 1. Novoročné stretnutie vedenia 19. 1. RK – na pozvanie primátora
mesta s pracovníkmi mestského úra- mesta Ružomberok účasť na repredu – zhodnotenie roka 2018, poďako- zentačnom plese mesta.
vanie za dosiahnuté výsledky, pred- 21. 1. LH – stavebná porada – riešestavenie vízií na rok 2019.
nie odpadového hospodárstva, apli8. 1. LH – riešenie sociálnej situácie kácia nového zákona o odpadoch; LM
obyvateľov v unimobunkách (bývalá – ÚPSVaR – účasť vo výbore, ktorý
ubytovňa A16) súvisiace s mrazivým posudzuje žiadosti v oblasti zamestzimným počasím.
nanosti.
9. 1. LH – kancelária primátora – po- 22. 1. LH – pracovné stretnutie súsúdenie žiadostí o poskytnutie finanč- visiace s inteligentným osvetlením
ných dotácií z rozpočtu mesta v rámci priechodov pre chodcov a Smart City
dotačnému programu; Návšteva riadi- technológiami; LH – jednanie s pani
teľa ČSOB – ponuka nových produk- Hiadlovskou – ďalšie priestorové možtov pre mesto LH.
nosti obchodného reťazca LIDL.
10. 1. LH – otváranie obálok – výbe- 23. 1. LM – Interreg-V-A-CZ-SK– rozrové konanie na pozíciu riaditeľa ZUŠ vojový program, v ktorom bude mesto
v LH (do výberového konania sa pri- žiadať o nenávratný finančný príspehlásila súčasná riaditeľka B. Majerčí- vok v kategóriách: Aktívny človek, Akková – výsledok – viď str. 5; opätovné tívna kultúra a Verejný priestor.
prerokovanie podmienok Koncesnej 24. 1. LH – stretnutie s predstaviteľzmluvy a ich dodržiavanie obidvoma mi spoločnosti AGRIA – rokovanie
zmluvnými stranami a s tým súvisia- o stratégii a spolupráci agro-rezortu
cich kontrolných zistení hlavnej kon- a samosprávy pre rok 2019.
trolórky mesta Ivety Jurečkovej za- 25. 1. LH – porada s Odborom financií
znamenaných v protokole.
a Odborom výstavby, životného pros11. 1. LM – mimoriadne valné zhro- tredia a dopravy pre aplikáciu nového
maždenie Liptovskej vodárenskej spo- zákona o odpadoch.
ločnosti (LVS) týkajúce sa prerokova- 28. 1. ZA – zasadnutie zastupiteľstva
nia finančnej situácie spoločnosti a jej ŽSK s programom – sumár aktív a
ďalšieho vývoja; Zasadnutie dozornej výsledkov činností odborov Úradu Žirady LVS – personálne obsadenie.
linského samosprávneho kraja za rok
14. 1. Pracovná porada vedenia mes- 2018, určenie finančných prostriedkov
ta a vedúcich odborov – kontrola sta- na dotačné programy z rozpočtu ŽSK
novených úloh a zadanie nových.
a výzva na predkladanie žiadostí o
15. 1. LM – zasadnutie Združenia poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK
miest a obcí Liptova – doplňujúce voľ- na rok 2019 z programu Dotácie pre
by do Rady ZMOL, informácia o pri- regióny.
pravovanom sneme ZMOS, ktorý sa 29. 1. LH – stavebná porada – drobuskutoční 22. – 23. mája 2019.
né stavby a ich kompletizácia pre rok
16. 1. ZA – Zasadnutie komisie škol- 2019.
stva Žilinského samosprávneho kraja 30. 1. ZA – ŽSK – zasadnutie dozornej
(ŽSK) – prerokovanie Všeobecne rady sociálneho podniku vytvoreného
záväzného nariadenia ŽSK o zru- VÚC.
šení Školskej jedálne Žilina – Bytči- 31. 1. LH – 13:00 hod. – účasť na výca, správa hlavného kontrolóra ŽSK ročnom stretnutí senior klubu LIPA;
o výsledku kontroly Strednej odbornej 14:00 hod. - slávnostný príhovor pri
školy polytechnickej v LM a kontro- príležitosti 74. výročia oslobodenia
la zriaďovacích listín stredných škôl mesta Liptovský Hrádok, položenie
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
venca pri pomníku Stretnutie armád a
17. 1. LH – pracovné stretnutie s pá- účasť na programe.
nom Pelachom a pani Javornickou –
(MZ)
možnosti využitia Mestskej športovej

Spýtali sme sa primátora mesta...

Mesto bolo zavalené snehom, ako hodnotíte zimnú
údržbu?
Tak ako celé severné Slovensko, aj nás v uplynulom období potrápil sneh a vietor. Je zimné obdobie a je to prirodzené. Tohto roku ho však bolo trochu viac ako po minulé roky a fúkal k tomu nepríjemne silný vietor. Technické
služby sa personálne aj technicky pripravovali už v lete na
možnú nepredvídateľnú situáciu. Kúpil sa nový vysoko výkonný sypač s pluhom, a tiež aj mechanizmy na odpratávanie chodníkov. Sever Slovenska zasiahla kalamita, naše
mesto v nej nebolo, napriek tomu sme mali čo robiť, aby
sme zabezpečili zjazdnosť ciest, pretože cesty boli neustále zafúkané. Máme schválenú zimnú údržbu mestských komunikácií, plán pohotovostí jednotlivých pracovníkov, plán
obsadenosti jednotlivých mechanizmov... Počas týchto dní
a týždňov som zaznamenal pomerne veľa sťažností na vykonávané práce pri odpratávaní snehu. Nie, nikomu nebudem siahať do svedomia, či si sťažovatelia uvedomovali čo
sa dialo vonku, či aj oni nesťažovali prácu zimnej údržby
napríklad zlým parkovaním... Ešte jedna dôležitá vec. Každú sťažnosť, ktorú sme evidovali sme sa snažili vyriešiť.
Nie vždy sme mohli reagovať na stav ihneď, pretože sme
museli v prvom rade zabezpečiť zjazdnosť ciest, zásobovanie, verejnú dopravu atď. - tie najdôležitejšie veci. Dohodli
sme sa s technickými službami a začali sme dokumentovať
(fotenie mobilom) jednotlivé prípady, aby sme mohli argumentovať. Nie vždy boli sťažnosti totiž oprávnené. Chcem
sa poďakovať našim pracovníkom, ktorí pracovali spravidla
od druhej hodiny rannej, až do času, kedy sneh neupratali.
Ich prácu a úsilie vietor znehodnocoval, zavieval. Pracovali
na pokraji vyčerpania, skoro bez spánku a oddychu. Nebol
to len sneh, čo mali na starosti, bol to aj tuhý komunálny
odpad, ktorý museli v kontajneroch dostať zo závejov, naložiť do áut a uskladniť na skládke. Často nevieme doceniť
prácu druhých a ich potrebnosť v takých samozrejmých
veciach, o ktorých píšem. Budete mať na vec svoj vlastný
názor. Ja by som sa im chcel verejne poďakovať, všetkým
pracovníkom technických služieb, pretože pracovali vo veľmi ťažkých podmienkach, podali vskutku nadľudský výkon
a viem, prečo to píšem.
Aké sú možnosti využitia mestskej hale pre verejnosť?
Na verejnosti sa objavili informácie, že hala bude súžiť len
registrovaným športovcom. Nie je to pravda. Všeobecne
povedané, my sme nerekonštruovali v meste športoviská,
aby ostali nevyužité. Okrem registrovaných športovcov, ktorí sú združení v Športovom klube mesta je našou prioritou,
aby sme na športoviská dostali najmä neregistrované deti,
deti s rodičmi a seniorov. Dňa 10. 1. 2019 sme od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši
dostali rozhodnutie uvedenia priestorov spomínanej haly
do prevádzky a úrad takisto schválil prevádzkový poriadok.
Hala je teraz v skúšobnej prevádzke, sleduje sa nákladovosť, aby bola korektne vykalkulovaná cena za prenájom.
Tento proces sa pomaly končí a hala bude k dispozícii aj
verejnosti od 1. 2. 2019. Harmonogram sa denne aktualizuje podľa záujmu jednotlivých športových aktivít. Keď sa
tento proces skončí, harmonogram zverejníme a verejnosť
sa bude môcť presvedčiť komu hala bude slúžiť.
V praxi je nový zákon o odpadoch, budú sa dopady tohto zákona týkať aj nás?
Určite áno. Verejnosť bude postupne informovaná ako sa
treba správať v nakladaní s odpadmi. Celá dikcia zákona je
o tom, že sa postupne bude zvyšovať poplatok za uskladnenie odpadov, a to bude ovplyvňovať cenu. Jednoducho
povedané, aby sme sa vyhli zvýšeniu cien, budeme musieť
viac separovať, ukladať menej odpadu na skládku, a to čo
vyseparujeme (papier, sklo, plast, elektroodpad, atď.), budeme vracať do obehu späť k ďalšiemu spracovaniu. Tento
proces sa bude z roka na rok sprísňovať, budeme musieť
z roka na rok zvyšovať podiel separácie oproti odpadom,
ktoré budeme ukladať na skládke. Je to však vzhľadom na
životné prostredie správne.

Správy z mesta
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Liptovský Hrádok,

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

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy informuje
Športové komunitné centrum

Rozpočet stavieb na rok 2019

Súčasťou stavby Športového komunitného centra je viacero stavebných objektov, ktoré bude
nutné vybudovať ešte pred jeho samotnou výstavbou. Ide o elektrické prípojky, trafostanicu,
kanalizačnú a vodovodnú prípojku, sadové úpravy, spevnené plochy, parkoviská a prístupovú
komunikáciu. Predmetné objekty sú v štádiu
povoľovania a prípravy verejného obstarávania.

Stavebné úpravy chodníka
a miestnej komunikácie ul. Prekážka

V minulom roku sa v rámci tejto akcie podarilo
vybudovať nový chodník z ul. SNP na Prekážku
v dĺžke 94 metrov. Chodník je lemovaný novou
zeleňou tvorenou živým plotom z tisov a javorov s guľovitými korunami. Na jar, len čo to klimatické pomery dovolia, bude súbežne s týmto
chodníkom dobudovaná miestna obslužná komunikácia, ktorá je navrhnutá ako obojsmerná
dvojpruhová, so šírkou jazdných pruhov 2 krát
3 metre a tiež potrebné parkovacie plochy. Náklady na dokončenie celej investície predstavujú
80 tisíc eur.

Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsÚ
Stavebné úpravy budovy J. D. Matejovie
Realizácia nových stavieb – parkoviská v meste
Športové komunitné centrum
Stavebné úpravy chodník a MK Prekážka
Stavebné úpravy MK Belanská, Kpt. Nálepku
Realizácia nových stavieb – okružná križovatka
Opravy a vysprávky miestnych komunikácií
Skládka TKO
Údržba cintorína
Mobiliár k Domu kultúry

20 000 €
4 630 €
15 000 €
253 000 €
80 000 €
191 000 €
59 000 €
20 000 €
5 000 €
20 000 €
50 000 €

Okružná križovatka ulíc Kpt. Nálepku, J. D. Matejovie a Športová
spolu so stavebnými úpravami miestnych komunikácií
ulíc Kpt. Nálepku a J. D. Matejovie

Stavebné práce, ktoré boli kvôli zimnému obdobiu prerušené, budú na jar tohto roku pokračovať
hneď, ako to počasie dovolí. Parkovisko pri dome kultúry bude doplnené o vodorovné značenie
a zrealizujú sa sadové úpravy. Dokončená bude aj II. etapa miestnej komunikácie na ulici Kpt.
Nálepku v úseku vedľa novovybudovaného chodníka. V konečnom dôsledku k zlepšeniu dopravných pomerov v tejto časti mesta prispeje premena existujúcej križovatky na malý kruhový
objazd. Na dokončenie týchto stavebných úprav je v mestskom rozpočte vyčlenených 191 tisíc
eur.
(VM)

Moderné prvky v exteriéri

Mesto Liptovský Hrádok sa od roku 2019 plánuje, okrem obnovy verejných budov a miestnych komunikácií, venovať aj rozvoju verejného
priestranstva v spojení so zeleňou. V tomto roku
bude pozornosť venovať najmä okoliu kultúrneho
domu, kde sa počas roka zdržuje značné množstvo obyvateľov všetkých vekových kategórií.
Kvalitný mobiliár verejného priestranstva vytvára
možnosť príjemne stráveného času na čerstvom
vzduchu pre deti, dôchodcov a aj ľudí v produktívnom veku. Okolie má veľký potenciál na vytvorenie oddychových zón, ktoré budú slúžiť počas
prechodných ročných období, aj počas horúcich
letných dní. Vo vízii mesta nie sú len klasické lavičky a smetné koše ale aj farebné sedacie prvky,
piknikové sety, stojany na bicykle, či iné úžitkové
prvky s pridanou estetickou hodnotou, ktorá bude
vhodne dopĺňať mestskú zeleň. Mesto pri výbere
bude dbať hlavne na kvalitu zvoleného materiálu,
ktorý bude počas celej svojej životnosti odolávať
nepriazni počasia a aj možnému vandalizmu.
Zvolené konštrukčné, ako aj materiálové riešenie, by malo vyžadovať minimálnu údržbu a tým
pádom šetriť finančné prostriedky.
(LH)

Priestranstvo pri Dome kultúry

Ilustračné foto

Mestská športová hala je otvorená

Ilustračné foto
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Dokončenie zo strany 1.
Cenníkom mestskej haly je určená cena nájmu pre všetky dni v týždni a to pre jednorazový
nájom (vstup) 30,- € /hod. a pre pravidelne opakujúci sa nájom 25,- €/hod.
Zľava 50% z cenníka patrí:
•
deťom do 15 rokov v sprievode dospelých s trvalým pobytom v Lipt. Hrádku,
•
seniorom na starobnom dôchodku s trvalým pobytom v Lipt. Hrádku,
•
športovým klubom so sídlom na území mesta Liptovský Hrádok.
Podrobnosti súvisiace s prevádzkou mestskej športovej haly nájdete na web stránke mesta
Liptovský Hrádok v sekcii Šport v meste, ako aj priamo v športovej hale, kde bude vyvesený
Prevádzkový poriadok a cenník.
(JKa)
Mesačník mesta Liptovský Hrádok
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Kniha Liptova 2018

Adoptujte - Nekupujte
Meno: Axl, vek: 1,5 roka

12. ročník čitateľskej súťaže
Heslo súťaže „nominuj – hlasuj – vyhraj“

Podmienky súťaže:

Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?
Knihy, ktoré boli vydané v roku 2018 a sú späté s regiónom Liptova tematicky alebo osobou
autora textovej či obrazovej časti. Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy
zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo
im pridelené ISBN. Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo
text kombinovaný s obrazovou časťou. Sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.
Kto môže nominovať knihu?
čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori
kníh.
Ako nominovať?
Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné
doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice. Autori nominovanej publikácie,
zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice.
K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných
literátov na knihu a pod.
Dôležité termíny súťaže:
Termín odovzdania nominácií je od 22. januára do 28. februára 2019. Hlasovanie bude
prebiehať od 1. marca do 4. apríla 2019. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude vo štvrtok 25.
apríla 2019 o 16.00 hod.
Súťažné kategórie:
Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií: 1. kategória: beletria;
2. kategória: odborná literatúra
Kde nájdete nominované knihy?
Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej
stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja a v čase od 1. marca do 4. apríla 2019
vystavené v knižnici.
Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?
O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 1. marca do 4. apríla. Na jednom
hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden
hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra). Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden
hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát. Platný je len originálny
hlasovací lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici. Hlasovací lístok je potrebné doručiť do
knižnice osobne, poštou, alebo mailom. Hlasovací lístok musí okrem údajov o nominovaných
knihách obsahovať meno a adresu hlasujúceho. Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov,
získa ocenenie Kniha Liptova 2018. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich
vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, členstvo v Liptovskej knižnici GFB na
365 dní. Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo
prístupné jej čitateľom. Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie. Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor
pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti a v prípade účasti knižnice na knižnom veľtrhu
Bibliotéka aj priestor na tomto medzinárodnom podujatí. Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých
troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja bude zostavená putovná výstava,
ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho
kraja.
Marcela Feriančeková

Axl k nám prišiel veľmi zanedbaný, ale dnes
je z neho nádherný psík, veselej povahy,
ktorý sa teší z každého dňa. Axl zbožňuje
spoločnosť ľudí, rád sa hladká a vždy využije príležitosť, kedy sa môže človeku s
radosťou vtisnúť do náručia. Potrebuje dostatok pohybu a pravidelné vychádzky v
prírode. Je odčervený, očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.

Meno: Rose, vek: 4,5 roka

Rose k nám prišla ako veľmi bojazlivá fenočka, ktorá nepoznala nič dobré. Postupne zistila, čo je to láska a pohladenie. Rose
pekne napreduje a získava naspäť stratené
sebavedomie. Je vhodná k skúsenejšiemu majiteľovi, ktorý jej ukáže aké je to byť
šťastným psíkom v rodine. Je odčervená,
očkovaná, čipovaná a sterilizovaná.
Meno: Bea, vek: 4 mesiace

Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ

21. január bol pre našu základnú umeleckú školu významný deň. Po skončení funkčného
obdobia sa volil nový riaditeľ. Rada školy po vyhlásení výberového konania (17. 12. 2018)
a po prípravách, ktorými boli otvorenie obálky dňa 10. 1. 2019, oboznámenie sa s kandidátkou na riaditeľa, koncepciou rozvoja školy a samotnou prípravou pristúpila k výberovému
konaniu. Po vypočutí jednej uchádzačky: pani Bronislavy Majerčíkovej Rada školy tajným
hlasovaním vybrala pani Majerčíkovú a navrhla zriaďovateľovi, ktorým je mesto Liptovský
Hrádok, aby vybranú uchádzačku menoval do funkcie. Od 1. 2. 2019 má tak Základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku „staronovú“ riaditeľku.
Za zriaďovateľa prajeme pani riaditeľke hlavne zdravie, veľa tvorivých síl, pracovných úspechov a spokojnosť s dobre vykonanou prácou. Nech je dobrým kormidelníkom pre celý kolektív pracovníkov školy.
I. Kapitáňová

Bea je malé rozkošné šteniatko. Je aktívna,
vyžaduje si veľa pohybu a pozornosti. Bea
sa našla aj so súrodencami vyhodená pri
hlavnej ceste. Postupne sa u nás učí spoznávať nové veci a tiež čo je to hladkanie
a maznanie. Bea je odčervená, očkovaná,
čipovaná.
Darina Červená

Správy z mesta
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Víkend otvorených parkov
a záhrad 2019

Súťaž o najkrajšiu záhradku
a predzáhradku Liptovského Hrádku
Pre veľký úspech podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad v Liptovskom
Hrádku sa opäť po roku, v dňoch 1. - 2.
júna 2019 budú môcť záhrady aj v Liptovskom Hrádku zapojiť do medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a
záhrad, ktorého hlavným cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty
a význam zeleného dedičstva Slovenska. V zapojených záhradách môžu
prebiehať rôzne aktivity: ukážky pestovania rastlín, hry pre deti aj dospelých,
športové aktivity, tvorivé dielne, pikniky,
či kultúrny program. Ťažiskom programu by mala byť komentovaná prehliadka

záhrady, aby sa ľudia niečo o danej záhrade dozvedeli. Záhrady, ktoré majú záujem sa uvedeného podujatia zúčastniť,
nájdu prihlášku na stránke www.vopz.sk.
Uvítali by sme, keby sa do Víkendu otvorených parkov a záhrad zapojili víťazné
záhrady z minuloročnej Súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku Slovenska.
Zároveň sa Národný Trust n.o. ako hlavný organizátor uvedeného podujatia
v spolupráci s Mestom Liptovský Hrádok,
Ateliérom Kvetena a Komunitnou nadáciou Liptova rozhodol pri tejto príležitosti
aj tento rok vyhlásiť súťaž o Najkrajšiu
záhradku a predzáhradku Liptovského
Hrádku. Do súťaže o zaujímavé vecné
ceny sa môžu prihlásiť všetky súkromné či verejné záhradky, predzáhradky,
balkóny či iné zaujímavé plochy zelene
nachádzajúce sa na území Liptovského
Hrádku do 30. apríla 2019.
Pre viac informácií nás kontaktujte na
adrese kubikova@nt.sk alebo na telefónnych číslach 0907296724 alebo
0914171856.
M. Kubíková, J. Fedurcová

Klub priateľov
literatúry a hudby
21. februára
o 17:00 hod.

V Klubovni ART Štúdia

Program:

Voľná rozprava
Čo teraz čítam, čo čítam rád...
Možnosť prečítať ukážky.
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Trubači roztápali ľady

V piatok 18. 1. 2019 smerovali do Liptovského Hrádku desiatky nadšencov poľovníckej hudby. Ich láska k poľovníckemu rohu
doslova roztápala ľady v uliciach mesta.
V priestoroch lesníckej a drevárskej školy
už po ôsmy krát našli skvelé prostredie pre
uskutočnenie 8. ročníka zimných kurzov trubačov. Kurz organizoval Klub trubačov SR,
záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu v spolupráci so SOŠ lesníckou a

Na kurze sa trubači vzdelávali v troch samostatných skupinách. Jednu skupinu tvorili začínajúci trubači, ktorí nikdy predtým nedržali
lesnicu ani poľovnícky roh v rukách. Po troch
dňoch usilovnej práce boli všetci schopní
hrať základné hlasy na koncerte. Druhú skupinu tvorili trubači, ktorí začínali vlani. Učili
sa hrať Slovenské poľovnícke signály. Tretiu, najväčšiu skupinu tvorili hrajúci trubači,
ktorí sa venovali nácviku povinných skladieb

drevárskou. Štyridsať účastníkov sa počas
celého víkendu venovalo umeniu ovládania poľovníckeho rohu. Tieto nástroje majú
hlbokú históriu, siahajúcu až do praveku.
Svoj rozmach však zaznamenal až v období baroka, kedy slúžili na komunikáciu medzi účastníkmi parfórznych lovov a dotváranie slávnostnej atmosféry na poľovačke.
V dnešnej dobe supermodernej komunikácie
už takmer výlučne slúžia ako neoddeliteľná
súčasť poľovníckych zvykov a tradícií. Poľovníckych signálov a fanfár v rámci Európy
je nespočetné množstvo. Slovenskí trubači
však najčastejšie hrávajú naše národné,
Slovenské poľovnícke signály, ktoré v roku
1970 skomponovala autorská dvojica Tibor
Andrašovan a Pavel Poruban. Vďaka týmto
ľuďom sa slovenská poľovnícka kultúra odlíšila od ostatných krajín Európy a môže s pýšiť vlastnými skladbami ktoré patria k nášmu
„národnému kultúrnemu pokladu“.

na 5. ročník Česko Slovenskej súťaže poľovníckych trubačov. Tá sa uskutoční 8. 6. 2019
na Budatínskom zámku v Žiline. Vynikajúcu atmosféru kurzu spríjemnil spoločenský
večer, počas ktorého lektori zahrali niekoľko nádherných skladieb na klapkové lesné
rohy. Sedem lektorov z významných slovenských aj českých hudobných orchestrov pretavovali svoje predstavy o poľovníckej hudbe prostredníctvom účastníkov kurzu.
Kurz bol zakončený slávnostným koncertom,
ktorý sa konal na námestí Františka Wissnera
pred budovou Mestského úradu. Poslucháči
si okrem Slovenských poľovníckych signálov
mohli v svetovej premiére vypočuť aj skladby
od insitného skladateľa E. Hatiara s názvom
Prepelica a Návrat z hôr.
Keď sa trubači v nedeľu rozišli do svojich
domov aj smutný mesiac skryl svoju tvár a
v podobe nádherného nebeského divadla
dal oficiálnu bodku za nádherným podujatím
v našom malebnom mestečku.
(EH)

Mestský Klub Dôchodcov
Február

Sekcia Učitelia:
Plávanie v Aquacity Poprad - 05. 02. Pri počte 10 seniorov 6,50 eur na celý deň.
				
info: 0907449679
Práca s počítačom - záujemci (začiatočníci, pokročilí) sa môžu prihlásiť na č.tel. 0915958164
Beh na lyžiach pre všetky sekcie - 25. 02. na Štrbskom Plese. Doprava: os. vlak o 12:25
hod. Uvítame všetkých rekreačných bežcov.
Sekcia Dovalovo:
Stretnutie dôchodcov - 4. 2. 2019 o 17.00 hod. v DK v Dovalove.
Fašiangové posedenie pre všetky sekcie Mestského klubu dôchodcov
bude 14. februára 2019 o 14.00 hod v DK v Dovalove.
Pravidelné stretnutia sekcií v Senior klube v Dome kultúry a prísálí KD v Dovalove.

Mesačník mesta Liptovský Hrádok
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Liptovský Hrádok vo fotografii 2018
Slávnostným odovzdaním cien v priestoroch Stone Gallery v GrandCastle Liptovský Hrádok 7. 2. 2019 (štvrtok) o 17:00 vyvrcholí v poradí už VIII. ročník internetovej fotografickej súťaže Liptovský Hrádok
vo fotografii (LHvF).
Súťaže sa v troch súťažných a jednej nesúťažnej téme (historické zábery)
zúčastnilo 32 autorov, 7 autorov bolo do 18 rokov. Do uzávierky súťaže
bolo prostredníctvom portálu prijaté 183 fotografií, z ktorých porota akceptovala 178. Hodnotenie poroty, ktorá pracovala v zložení Štefan IŽO, Zoltán Kis LENGYEL a Mária VAŠICOVÁ bolo
tradične úplne anonymné.
V téme Krásy Liptovského Hrádku získali ceny:
1. cenu Janka AMBRÓZOVÁ, 2. cenu Kamila KOŠECKÁ a
3. cenu Vladimír ŠKUTA MZSF, AZSF. Čestné uznania získali
Želmíra LIŠUCHOVÁ, Martin MACÍK, Natália MRLIANOVÁ,
Milan ORFÁNUS, Mária ŠKUTOVÁ MZSF, AZSF, Miroslav
TREPÁČ, Vladimír VLČEK AFIAP, AZSF, Libuša VYŠNÁ.
V téme Život v Liptovskom Hrádku získali ceny: 1. cenu Ivana SLANÁ, 2. cenu Karolína RAČKOVÁ a 3. cenu Martin
MACÍK. Čestné uznania získali Janka AMBRÓZOVÁ, Samuel ANTOŠKA, Dorota LUTICOVÁ, Mária ŠKUTOVÁ MZSF,
AZSF, Peter Škuta, AFIAP, MZSF, Vladimír ŠKUTA MZSF,
AZSF, Libuša VYŠNÁ.
V téme Život v mojej škole, autori do 18 rokov, získala 1.cenu
Izabela TREPÁČOVÁ.
Do nesúťažnej témy Kronika Liptovského Hrádku zaslali fotografie Milan ORFÁNUS a Vladimír ŠKUTA, za čo im patrí
veľká vďaka.
Výstavu si bude môcť verejnosť vo februári 2019 pozrieť v Galérii na schodoch v kultúrnom dome
v Lipt. Hrádku a tiež nových galériách v kaviarmi Wega Caffe a Galérii KNL v priestoroch SOŠE
Liptovský Hrádok. Fotografie sú dostupné aj na internetovej adrese www.FOtoTIME.sk.
Som rád, že môžem fotografickú súťaž organizovať a veľmi ma teší stúpajúci záujem autorov a
verejnosti. Prostredníctvom súťaže vytvárame fotografickú kroniku, ktorá dokumentuje život a
dianie v našom meste aj pre budúce generácie. Všetkým autorom ďakujem za účasť a oceneným
srdečne blahoželám. Autori sa už teraz môžu pripravovať na nasledujúci ročník.
Miroslav Trepáč

Dary pre Cindrušku a Majerán...
„Dary Vám nesieme...“ bol názov vianočného koncertu DFS Cindruška a FS Majerán v 10 - ročnej sérii vianočných programov Betlehemská hviezda. Účinkujúci priniesli dary všetkým divákom v
podobe piesní, tancov a vinšov. Aj Cindruškári a Majeránci však dostali dary od rodičov a priateľov
súborov, a to nielen v podobe mohutného potlesku. Prvým veľkým darom bola jedlička, umiestená na javisku – mala približne 7 metrov. Jedlička, v lese prekážala a stávala sa nebezpečnou.
Preto bola z bezpečnostných dôvodov spílená a našla svoje posolstvo na vianočnom koncerte
ako vianočný strom. Ten zaobstaral pán Hudec a pán Ondrejka. Po koncerte strom deti s rodičmi
odzdobili a nanovo nazdobili ozdobami zo slamiek a so spevom postavili v Girsíkovom parku
mladých, kde stavajú každý rok máj.
Druhým darom a veľkým prekvapením pre deti, ale aj pre vedúcu súboru bol cimbal. Ten darovala
rodina Ondrejková, Gyarfászová, Mezovská a prispel aj výrobca cimbalov značky BOHÁK Slavomír Hromada, bývalý člen DFS Belanka, FS Tatrín a súčasný muzikant vo viacerých zoskupeniach. Cimbal bude veľkým obohatením detskej ľudovej hudby, ktorá nanovo vznikla v Cindruške
(ako tretí dar) vďaka Ivete Šimúnkovej, ktorá sa deťom, okrem pedagógov hudobného odboru
ZUŠ venuje. Ďakujeme.
Elena Jurenová, vedúca súborov

25 príbehov,
ktoré sa skutočne stali
Nestáva sa to často, že by bol v Liptovskom
Hrádku krst knihy. Vydavateľka Zuzka Dušičková, ktorá má korene v našom mestečku, spolu so svojimi hosťami v decembri
minulého roku úspešne uviedla do života
novú knihu Mica - Dobrodružstvá mačiek
z Liptovského Hrádku v Penzióne pod
Skalou. Veronika Pavúková pokrstila knihu
smotanou, ktorá potom nazmar nevyšla.
Pochutilo si na nej malé mačiatko. Scajka
Piovarčiová v príjemnom rozhovore vyspovedala vydavateľku Zuzku, ale aj dizajnéra
písma Ondreja Jóba a ilustrátorku Zuzku
Bartovú. Na záver malý Filipko všetkým
prečítal úryvok z knihy. Škoda len, že sám
autor Johny Salónka neprišiel, naďalej chce
ostať v anonymite. Knihu 25 príbehov, ktoré
sa skutočne stali mačkám v našom mestečku, ale aj príbeh O čertovi Kolofónovi a
Cukrové topánky, ktoré deťom ukazujú, že
sladkostí sa jesť veľa nemá si môžete kúpiť alebo požičať v Mestskej knižnici LH.
Vydavateľka Zuzka Dušičková potom prišla
aj do Mestskej knižnice, kde malým škôlkarom a školákom pútavo porozprávala ako
vzniká kniha a prečítala im z novej knihy
o dobrodružstvách mačiek z Liptovského
Hrádku.
(DK)
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
December a január
na MATEJKE
Koniec roka na našej škole sa niesol v duchu
vianočnej atmosféry. Aj napriek tomu sme boli
aktívni a naši žiaci úspešne reprezentovali
seba aj školu.
V školskom kole v prednese povestí „Šaliansky Maťko“ sa v 1. kategórii na 2. mieste umiestnila T. Straková a na 1. mieste
R. Stephany z 3.B triedy. V druhej kategórii
sa na 1. mieste umiestnil K. Stephany zo 4.A
a v 3. kategórii bola úspešná N. Ujčíková zo
6.B. V krajskom kole bude našu školu reprezentovať Riško Stephany, ktorému budeme
všetci držať palce. Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Ochranárik“, v ktorej bol
najúspešnejší M. Král zo 4.B triedy. Za svoju
prácu si prevzal ocenenie v Liptovskom Mikuláši.
Ku koncu roka sme sa ešte stihli zúčastniť FLL - First Lego League. Po sčítaní bodov zo všetkých disciplín chlapci zaslúžene
skončili celkovo na 3. mieste. Po skončení
vianočných prázdnin sme sa oddýchnutí
a plní energie vrátili k školským povinnostiam
a postupne sme začali hodnotiť 1. polrok našej práce. Hneď v prvom týždni čakalo našich
biatlonistov 1. kolo Viessmannovho pohára.
Najviac sa darilo mladším žiakom. Na 4. mieste skončil K. Kaliský a 5. miesta vybojovali
M. a K. Rúčkové. 16.1. získali v okresnom kole
anglickej olympiády krásne 2. miesto žiačka 7. ročníka L. Vyskoková a 4. miesto žiak
9. ročníka S. Bartík. V okresnom kole nemeckej olympiády sme získali popredné miesta.
Lenka Lehotská - 1. miesto a B. Helebrandtová - 3. miesto. V súťaži „Expert“ z 28 žiakov 13. získali diplomy: J. Navrátil - 7. miesto
z 1514 žiakov - TOP Expert - B. Hanusová 10. miesto z 1596 žiakov - TOP Expert.
Všetkým žiakom, ktorí sa snažili a úspešne reprezentovali našu školu, ďakujeme a prajeme
veľa úspechov v ich ďalšej práci. Po polročnej
námahe deti čaká vysvedčenie a zaslúžený
oddych v podobe jednodňových piatkových
prázdnin. Veríme, že pre tých, ktorým sa ten
prvý veľmi nevydaril, bude 2. polrok tým lepším.
Kolektív JDM

Polročné skúšky? Pohoda
Prvý polrok je za nami a našim žiakom v duálnom vzdelávaní sa podarilo
predviesť pred vedením školy aj firmy, že individuálny prístup na odbornom
výcviku má budúcnosť. Žiaci dokázali, že majú nielen praktické zručnosti, ale
aj schopnosti vyjadrovať sa technicky a správne. V teoretickej časti skúšky
museli prezentovať, na čom pracovali v priebehu 5 mesiacov a zodpovedať
doplňujúce otázky zástupcu SOŠP pre SDV pána ing. F. Fidesa aj šéfa výroby M. Vlhu. Niekedy
pri výrobe sa nepodarí všetko na prvýkrát, ale ak je žiak šikovný a zručný, stihne za určený čas
vyrobiť súčiastku v požadovanej kvalite na druhýkrát. Kto nič nerobí, nič nepokazí, tvrdí staré
príslovie. Preto sme spokojní, že naši budúci nástrojári – mechanici sa neboja na sebe pracovať
a nevzdávajú sa.
Od februára 2019 je možnosť prihlásiť
sa na duál do Esoxu a na štúdium na
Strednej odbornej škole polytechnickej
v Liptovskom Mikuláši. Všetky informácie nájdete na našej novej stránke www.
esox-plast.sk – vzdelávanie. Rodičia,
neváhajte, ozvite sa. Otvárame budúci školský rok nielen Mechanika ale aj
Plastára. Je akútny nedostatok týchto
kvalifikovaných pracovníkov nielen na
Slovensku a ich finančné ohodnotenie
je viac ako zaujímavé. Príďte sa pozrieť
k nám.
S. Tekeľová

Tajomstvom nášho úspechu nie je robiť to, čo sa nám
páči, ale nájsť záľubu v tom, čo robíme
Začiatok roka 2019 priniesol našej škole ďalšie prvenstvo v okrese Liptovský Mikuláš a zároveň
19. miesto v Žilinskom kraji. INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy v rámci projektu
hodnotenia základných a stredných škôl vyhlásil výsledky, ktoré dokumentujú, do akej miery sa
darí školám napĺňať stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. Do úvahy sa brali výsledky Testovaní
T5, T9, mimoriadne výsledky žiakov, hodnotenie školskej inšpekcie, využívanie IKT a finančné
zdroje školy. Pravidelne informujeme verejnosť o čiastkových úspechoch žiakov vo vedomostných súťažiach, projektoch, zapájame sa do rôznych aktivít, približujeme deťom svet aj spoza
plota školy a súčtom týchto malých snáh, ktoré realizujeme deň čo deň, je úspech. Taký, ktorý si
veľmi vážime, ktorý nás teší a zároveň poháňa vpred a zaväzuje do ďalšieho obdobia.
Rozbehli sa okresné kolá olympiád v cudzích jazykoch, kde Ester Šubová obsadila 4. miesto
v nemeckom jazyku. Marek Mráz a Natália Jurčová dosahujú pravidelne veľmi pekné výsledky
v snowboardovej lige. Obdobie po vianočných prázdninách už pravidelne patrí lyžiarskemu výcviku. Malí druháci sa tešili z bohatej snehovej nádielky a naučili sa lyžovať takmer všetci. Ich starší
spolužiaci sa vybrali na bežkách do Liptovskej Kokavy - veď ani im nezaškodí kúsok pohybu. Tí
ostatní dobiehali pred polročným hodnotením to, čo zameškali. Výsledok sa ukázal práve na polročnom výpise známok. Kúsok oddychu a zimných radovánok sme si dopriali v rámci účelového
cvičenia na konci januára. Prvý polrok práce je teda za nami. Práce, ktorá prináša veľa driny,
sebazapierania, ale aj radosti a skúseností.
Vlastná skúsenosť je veľkým bohatstvom, pretože až ona zhodnocuje naše vedomosti.
D. Puškárová

Poďakovanie
Ďakujem za finančnú podporu mojej športovej
činnosti Komunitnej nadácii LIPTOV a mestu Liptovský Hrádok, vďaka ktorej môžem aj
naďalej pokračovať v biatlone a bežeckom lyžovaní. Svojej záľube sa venujem už vyše 10
rokov, kde som začal v Klube biatlonu na ZŠ
J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku.
Adam Jurena
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Zo života gymnázia

Novú halu symbolicky otvoril Memoriál Alexandra Schobera

Vynovená Mestská športová hala v Liptovskom Hrádku bola počas soboty 29. decembra
2018 dejiskom už 7. ročníka Memoriálu Alexandra Schobera. Osem tímov si tradičným futbalovým turnajom uctilo pamiatku svojho kamaráta.
„Hoci hala ešte nie je oficiálne otvorená, na koho počesť, ak nie na Šaňovu, by mala absolvovať prvú previerku? Šaňo by bol určite hrdý, že si na neho už po siedmykrát spomínate
takýmto spôsobom. Určite sa na vás pozerá zhora. Ja som hrdý na to, že sa tu stretáva
osem tímov, ktoré si, okrem spomienky na kamaráta, aj zašportujú. Je to výborný príklad
aj pre mladých ľudí. V meste nám záleží na tom, aby mladá generácia netrávila čas za
počítačmi, ale pri športovaní,“ povedal primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Na
otvorení turnaja sa zúčastnil aj jeho zástupca Ján Galvánek a prednosta Mestského úradu
v Liptovskom Hrádku Ján Kazár. Dojatie počas zahájenia memoriálu neskrývala ani matka
Alexandra Schobera, Dana. „Veľmi pekne ďakujem, že ste sa tu opäť stretli v takom veľkom
počte už po siedmykrát. Vidím tu známe tváre, vážim si, že na nášho Šaňa nezabúdate.
Nech sa vám dnešný deň v týchto krásnych priestoroch vydarí,“ zaželala futbalistom. Tí
boli s podmienkami v kompletne zrekonštruovanej Mestskej športovej hale veľmi spokojní.
„Ďakujeme všetkým zúčastneným, ako aj predstaviteľom Liptovského Hrádku, za možnosť
otvoriť športovú halu v našom meste a zároveň si pri tejto príležitosti zaspomínať na nášho
super kamaráta Šaňa. Už teraz sa tešíme na budúci ôsmy ročník Memoriálu Alexandra
Schobera,“ povedal jeho hlavný organizátor Michal Pribylinec. Hoci cieľom turnaja je predovšetkým uctenie si Šaňovej pamiatky, predsa len, súťaživosť sa tímom rozhodne uprieť
nedala. Na prvom mieste skončili Mladé pušky, druhú priečku obsadila partia z Hýb a symbolický bronzový stupienok patril domácim zástupcom zo ŠKM Liptovský Hrádok.
Text a foto: Michal Paška

Turnaj v mariáši

Dňa 1. 12. 2018 sa uskutočnil v Liptovskom
Hrádku 3. ročník turnaja v mariáši o Pohár
primátora mesta Liptovsky Hrádok. Výsledky: 1. miesto BEŇO Vladimír, 2. miesto JURÍK Miroslav, 3. miesto MATEJKA Dušan.
Všetci súťažiaci srdečne ďakujú spoluorganizátorom a vedeniu mesta za zdarný priebeh súťaže.
Súťažiaci mariášisti

Informácia pre fanúšikov volejbalu
ROZPIS ZÁPASOV február 2019
2. 2. o 9:00, 11:00 hod.

Staršie žiačky

Hnúšťa – L. Hrádok A

2. 2. o 14:00, 16:00 hod.

Juniorky

Brusno – L. Hrádok

3. 2. o 9:00, 11:00 hod.

Staršie žiačky

L. Hrádok B – Prievidza B

3. 2. o 14:00, 16:00 hod.

Kadetky

L. Hrádok - Prievidza

9. 2. o 9:00, 11:00 hod.

Staršie žiačky

L. Hrádok A – Krupina

9. 2. o 14:00, 16:00 hod.

Juniorky

L. Hrádok - Stropkov

10. 2. o 9:00, 11:00 hod.

4-kový ml. žiačky

L. Hrádok – Žiar n. Hronom

10. 2. o 9:00, 11:00 hod.

Kadetky

Žiar n. Hronom – L. Hrádok

16. 2. o 9:00, 11:00 hod.

Staršie žiačky

L. Hrádok A - Žiar n. Hronom

16. 2. o 9:00 hod.

3-kový ml. žiačky

Žilina – L. Hrádok

17. 2. o 9:00, 11:00 hod.

Staršie žiačky

P. Bystrica D – L. Hrádok B

17. 2. o 14:00, 16:00 hod.

Kadetky

L. Hrádok - Krupina

23. 2. o 9:00, 11:00 hod.

Staršie žiačky

L. Hrádok A - Čadca

23. 2. o 14:00, 16:00 hod.

Juniorky

L. Hrádok – Spišská N. Ves

24. 2. o 9:00 hod.

4-kový ml. žiačky

P. Bystrica – L. Hrádok

24. 2. o 10:00, 12:00 hod.

Kadetky

Zvolen – L. Hrádok

Od nášho posledného príspevku do Spravodaja v snahe byť aktívni a úpešní sme
samozrejme nepoľavili. Začalo obdobie
olympiád a my sme do nového roka vyštartovali tromi postupovými miestami do
krajských kôl. D. Hatiarová v kategórii 2A
v okresnom kole Olymiády v anglickom
jazyku získala 2. a T. Kmeť v kat. 2B
1. miesto. J. Rešetková a F. Devečka nás
potešili 1. miestami vo svojich kategóriách
v Olympiáde nemeckého jazyka. M. Lehotský a J. Skercl získali 3. miesto v okresnom
kole technickej olympiády. Zaznamenali
sme aj úspech v krajskom kole moderátorov Sárova Bystrica, v ktorom získala
3. miesto S. Strapoňová. Naše dievčatá
sa zúčastnili aj celoslovenskej rétorskej
súťaže Mládež a odkaz A. Dubčeka. 22

múdrych hlavičiek riešilo úlohy súťaže
EXPERT geniality show a tím v zložení E.
Dopater, S. Dopater, A. Kollárik, A. Kaščák
a B. Vrbičan sa zúčastnil medzinárodnej
súťaže Fyziklání. Pre študentov 3. a 4. ročníkov sa rozsypalo vrece besied s úspešnými absolventmi nášho gymnázia, ktorých
bohaté skúsenosti a rady pomôžu budúcim
maturantom pri výbere VŠ. Privítali sme
napr. I. Podolanovú, vedúcu kancelárie
prezidenta SR, P. Vrbičana - moderátora rádia Expres, M. Marka, zamestnanca
herného štúdia Warhorse Studios v Prahe.
Zúčastnili sme sa tiež prednášok na témy
extrémizmus, ľudské práva a výchovného koncertu. Záver kalendárneho roka sa
niesol v znamení imatrikulácií prímanov
a prvákov, stužkových slávností, vianočného programu a dňom otvorených dverí,
počas ktorého sme privítali všetkých tých,
ktorí majú záujem u nás študovať. Mesiac
január sa samozrejme niesol v zvýšenom
úsilí získať čo najlepšie polročné vysvedčenie, ale pre žiakov tercie a II. A priniesol
aj výbornú týždennú lyžovačku na Barbore
na Vyšnej Boci.
Tatiana Mravcová
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Dňa 6. februára 2019 si pripomíname
15. výročie úmrtia

Kto ju mal rád, nezabudne,
kto ju poznal, spomenie si.
Dňa 26. februára 2019 uplynie 15 rokov, čo nás
navždy opustila

Michala Ferianca

Ktorí ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a syn s rodinou.
Tí, ktorí ťa poznali, si radi spomenú,
Tí, ktorí ťa milovali, nikdy nezabudnú.
Dňa 23. februára uplynie 10. rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý a prastarý otec

Alojz Bachna

S láskou a úctou spomínajú manželka,
synovia a dcéra s rodinami.

Mária Orfánusová

S úctou a láskou spomína celá rodina.
Navždy v našich srdciach...

Lekárenská pohotovostná služba
2. februára 2019 - Včielka
9. februára 2019 - Dr. Max
16. februára 2019 – Lekáreň na Hradnej
23. februára 2019 - Pharmácia

Všetky lekárne sú počas služby otvorené od 08:00 do 11:30 h

Generálny partner
R E G I O N Á L N E

CENTRUM
PRE RODINU
A VZŤAHY

LIPTOVSKÝ HRÁDOK

LIPTOVSKÝ
HRÁDOK

L I P TOV S K Ý M I K U L Á Š

Klamarka Ketty

Divadelná hra - komédia
10. 2. 2019 nedeľa o 16:00 hod
Dom Kultúry – Mestské kultúrne stredisko
J.D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok
Hra poskytuje divákovi vhľad do života dvoch manželských párov, z ktorého
jeden sa dostane prostredníctvom žiarlivosti manžela a malých klamstiev
manželky do problémov, a hrozby rozpadu. Dôležité je vzťah zachrániť...
Vstupné dobrovoľné

Prijemne posedenie pre manzelov

s motiváciou pre spokojný vzťah
15.2. 2019 o 18:00 hod. / Sokolovňa, Hradná 340
Liptovský Hrádok
Večer, kde sa dozviete ako môže byť Váš vzťah pevnejší a spokojnejší.
Súčasťou večera bude predstavenie výnimočnej hry „DUET“ a občerstvenie.
Vstupné dobrovoľné

Masaze a cvicenia s Evkou
pre manzelov

Kurz cvičenia na chrbticu SM – systém MUDr. Smíška 1+1
zdarma (manžel )
Masáž 1+1 zdarma (manželka )
11. – 17. 2. 2019 / Hýbadlo – bývalý Robotnícky hotel,
Liptovský Hrádok
Akcia platí počas NTM od 11.2.2019 do 17.2.2019
Objednávky na tel.: 0949 170 207

DUET ihrisko

Zahrajte si hru Duet a lepšie sa spoznajte!
11. – 17. 2. 2019 / Café EXCLUSIVE , budova Mestského
úradu, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok

Cvičenie a masáže
s Evkou

TURISTICKÝ KALENDÁR
KST - ŠKM Liptovský Hrádok
Február 2019

..........................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Info:
www.ntmlm.sk
centrum pre rodinu
a vztahy lm

3. 2. – Starý Smokovec, Rainerova chata - pešo; vedúca - Čumpelíková
17. 2. – Štrbské pleso – bežky + pešo; vedúci - Skladaný
Bližšie informácie: sledujte vývesnú skrinku v podchode a na stránke www.kstlh.webnode.sk.
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Hrádocká kultúra
7. 2. - 6. 3.

Liptovský Hrádok
vo fotografii 2018

Galéria
na schodoch
Dom kultúry

Filmový umelecký pondelok

F-klub
Dom kultúry

Výstava fotografií

11. 2.
o 1800

Krátke filmy na tému Hrádok a Hrádočania

14. 2.
o 1400

Tradičné fašiangové stretnutie seniorov

Fašiangové posedenie

Kultúrny dom
Dovalovo

17. 2.
o 1600

Otvorené stretnutie kresťanov mesta

Chvály Liptov

Sokolovňa

Legenda o zakliatom meste

Divadelná sála
Dom kultúry
Vstupné: 9 €; 5 €

Literárno-hudobný večer

Klubovňa ART
štúdia
Dom kultúry

17. 2.
o 1700

Muzikálová rozprávka
v podaní Prešovského divadla AD1

21. 2.
o 1700

Stretnutie priateľov literatúry a hudby

22. - 23. 2.

Filmfest Hrádok
22. rodinné video

Celoslovenská súťaž neprofesionálnych
filmov s medzinárodnou účasťou

Estrádna sála
Dom kultúry
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