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Splaťme dlh

a vráťme Sadom M. R. Štefánika
podobizeň človeka, ktorý tomuto
miestu prepožičal svoje meno.
Ako to bolo a prečo by sme tak mali
urobiť?
Na dnešnom mieste pomníka Československo-sovietskeho
priateľstva stál kedysi iný. Dr. Peter Vítek
o tom píše: „Podľa Kroniky Štátnej
ľudovej školy v Liptovskom Hrádku
bola pri príležitosti 10. výročia vzniku republiky na podnet Okresného
osvetového zboru v Liptovskom
Hrádku na čele s predsedom Dr.
Bohuslavom Klimom a učiteľského
zboru školy slávnostne odhalená
27. októbra 1928 busta Milana Rastislava Štefánika v parku Štátnych
lesov a statkov. Na dobovej fotografii (na str. 2) vidno v pozadí jedného
z hlavných rečníkov vládneho radcu
Juraja Martinku a zástupcov škôl z Liptovskej Porúbky, Liptovského Hrádku a Palúdzky,
či miestnej pobočky Československého červeného kríža“. Zo spomienok pani Júlie Kompišovej, bývalej matrikárky, vyberám: „Áno, pamätám si to veľmi dobre, stretávali sme sa
tam na Deň matiek, a ja som tam dokonca recitovala báseň, akú, to si už nepamätám, ale
stretávalo sa tam veľmi veľa ľudí“.
Busta M. R. Štefánika vydržala na svojom mieste pravdepodobne celých 20 rokov. Po
februári 1948 bola odstránená. Hrádočania, ktorí tak urobili, sochu nezničili. Naopak,
uchovali ju dobre zabalenú a podľa spomienok Ľudovíta Gloneka a Ivana Šenšela, st.
ju ukryli pod uhlie v skladoch. Okolo rokov 1968-69 sa busta vrátila na svoje pôvodné
miesto. Vydržala tam však omnoho kratšie, ako po prvý krát. V roku 1971 ju hrádockí
prisluhovači vtedajšieho normalizačného režimu iniciatívne odstránili. Vo svojej horlivosti
však zašli ďalej ako ich predchodcovia. Bronzovú bustu roztavili v snahe zabrániť jej opätovnému inštalovaniu. Škoda, že k umeleckému dielu nemali toľko úcty ako tí pred nimi.
Teraz by bolo jednoduché znovu ju odkiaľsi vyhrabať a umiestniť na pôvodné miesto.
Dnes sa píše rok 2019. Je to presne sto rokov od tragického skonu Milana Rastislava
Štefánika. Z iniciatívy mesta Liptovský Hrádok chceme urobiť zadosť histórii a vrátiť Štefánikovu bustu tam, kde historicky patrí.
Pokračovanie na strane 2.

Obraz ženy

Celý svet skrytý v obraze vily,
hôr, vrchov plno, plných sily,
i dolín a zátiší, ktoré snívajú
o láske a pohladení.
Studnička živej vody ukrytá pred zrakom
a vlasov slnka plno v srdci,
cez ktoré prúdi sila noci.
Vôňa rozkvitnutej lúky
ktorú by hriechom bolo,
nezobrať na ruky
a pery osušiť v jej kráse.
Popásť si oči v každom čase
a potešiť jej bytie,
taká je túžba i obraz o zrne,
ktoré v poli bolo skryté.
Taký je pohľad plný citu,
keď vidíš ružu ešte nerozvitú.
I tá, čo už lupeňmi sa trasie,
je pre život, to najväčšie šťastie.
(Jozef Daník)
Vážené dámy, milé ženy, matky,
Medzinárodný deň žien je oslavou Vás všetkých.
Milujúcich mám a manželiek, obetavých sestier či
skvelých kamarátok. Dovoľte mi preto zaželať Vám,
nech sa všetka Vaša láska, neha, obetavosť a úsmev,
ktorý každý deň rozdávate svojim blízkym, vráti späť
do Vášho srdca v podobe spokojnosti, vzájomného
porozumenia a rodinnej pohody.
Branislav Tréger

Čítanie kníh je prospešné pre všetkých
Mesiac marec už dlhé roky spájame nielen s príchodom jari, ale aj
s knihou. Presnejšie je to od roku 1955, kedy bol marec vyhlásený za
mesiac knihy, na počesť Mateja Hrebendu (v marci má výročie narodenia
aj úmrtia). Hrebenda veľmi miloval knihy a napriek tomu, že bol slepý,
venoval sa ich zbieraniu a zachraňovaniu. Zaslúžil sa o to, že aj chudobní
a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom živote. Svoju veľkú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému
slovenskému gymnáziu. Dnes posolstvo Mateja Hrebendu prevzali na
seba knižnice, ktoré požičiavajú svoje knihy čitateľom po celý rok. Napriek
veľkému tlaku nových informačných médií má knižnica a kniha nezastupiteľné miesto. Už od vynájdenia kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných

spoločníkov malých aj veľkých. Kniha nám otvára dvere do sveta fantázie,
rozvíja našu predstavivosť, vzdeláva nás. Má moc premeniť zlú náladu
na dobrú.
Žiaľ v súčasnosti hlavne mladá generácia zanedbáva knihu a radšej neprestajne hľadí na televíziu alebo sedí pred počítačom, či s mobilom v
ruke. Na knihy sa čoraz viac zabúda v rodinách, ale aj v školách, kde sa
čítaniu venuje stále menšia a menšia pozornosť. No ak dieťa vyrastá
v prostredí, v ktorom si rodičia vážia knihy a sami radi čítajú a kde
čítajú aj deťom, dieťa ich bude nasledovať a tiež si knihy obľúbi.
Pokračovanie na strane 7.

Liptovský Hrádok,

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

Splaťme dlh

Dokončenie zo strany 1.
Financovanie busty mesto plánuje zabezpečiť z viacerých zdrojov – rozpočet
mesta, grantové zdroje v rámci viacerých
výziev, s pomocou OOCR Región Liptov,
z finančných darov spriatelených firiem
a fyzických osôb i verejnou zbierkou.
Verejná zbierka je výzva pre nás všetkých. Zároveň je to aj možnosť podporiť ušľachtilý zámer návratu busty Milana Rastislava Štefánika na pôvodné
miesto vo významnom roku, kedy si
túto osobnosť pripomíname viac, ako
inokedy. Do verejnej zbierky sa môže
zapojiť každý z nás akoukoľvek finančnou čiastkou:
a) bezhotovostne – poukázaním finančných prostriedkov na účet mesta Liptovský Hrádok IBAN: SK90
5600 0000 001600106006
b) v hotovosti – do očíslovaných a logom mesta označených pokladničiek so zreteľným nápisom „Dobrovoľná zbierka na bronzovú bustu M.
R. Štefánika“.

Voľby prezidenta SR

Primátor Mesta Liptovský Hrádok V zmysle § 8 ods. 1 zákona číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky utvára volebné okrsky a určuje volebné miestnosti
pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 16. marca 2019 a v
prípade druhého kola v sobotu 30. marca 2019 na území mesta Liptovský Hrádok, nasledovne:

Okrsok

Volebná miestnosť

1.

Kultúrny dom, Dovalovo 462

2.

Mestský úrad,
Hviezdoslavova 170

Ulice
m. č. Dovalovo
Maša, Vyšné fabriky, Nižné fabriky, Pálenica,
Sady M. R. Štefánika, Pod lipami, Pri úpuste,
Juraja Martinku, Záhradná, Hviezdoslavova,
Moyzesova, SNP, Hurbanova, Partizánska,
Pri železnici, Lúžnica

3.

Základná škola,
Hradná 342

ČSA, Matúškova, Duklianska, Hradná, Fraňa
Kráľa, Martina Rázusa, K Belej, Magdalény
Zai

4.

Základná škola,
J. D. Matejovie 539

Komenského, J. D. Matejovie, Belanská s. č.
537, 538, 559, 574, 1755

5.

Kultúrny dom,
J. D. Matejovie 591

Kpt. Nálepku, Lichardova, Belanská s. č. 550,
551, 552, 560, 561, 575, 576, 577, 578, 579,
580, Športová, Zdravotnícka

6.

Stredná odborná škola
eletrotechnická, Celiny 536

Celiny – ulice: Dr. J. Gašperíka, Dr. A. Škarvana, Jána Nepomuka Bobulu, J. Kollára, Pri
tehelni

7.

Národopisné a ovčiarske múzeum,
Partizánska 153

Janka Silana, Mariána Blahu, Štúrova,
Jakuba Grajchmana, Prekážka

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v Dovalove

O výsledkoch zbierky a použití finančných
prostriedkov získaných zbierkou bude
informované mestské zastupiteľstvo na
jeho najbližšom zasadnutí po ich použití a
verejnosť na internetovej stránke mesta,
z ktorej informáciu prevezme aj mestský
mesačník.
Pozn.: O prostriedky, ktoré mesto získa z iných zdrojov bude ponížený rozpočet mesta, ktorý bol na bustu M. R.
Štefánika schválený na februárovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva.
(DŽ)

Spoločenské okienko
Narodenia:

Kristián Rumanský, Klára Žiaková

Úmrtia:

Želmíra Ábelová, Hedviga Henčová, Peter
Kollárik, Mária Krajčovičová, Vladimír
Majerčiak, Daniel Šulc, Juraj Vavro
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Správy z mesta

Na svojom pravidelnom
zasadnutí sa poslanci
Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Hrádku
tentoraz nestretli v zasadačke mestského úradu,
ale netradične v priestoroch kultúrneho domu v
mestskej časti Dovalovo.
„Poslancov sme chceli oboznámiť so stavom
kultúrneho domu. Ako sa
vraví, lepšie je raz vidieť
ako stokrát počuť. Pripravujeme investície aj
v tomto zariadení, preto
sme zvolili takúto „výjazdovú“ formu nášho zasadnutia,“ ozrejmil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Poslanci
vo štvrtok 21. 2. 2019 odsúhlasili do funkcie náčelníka mestskej polície Mareka Murína (podrobnejšie o tom píšeme v samostatnom článku). Súhlasili tiež s tým, aby primátor Branislav Tréger
i prednosta mestského úradu Ján Kazár naďalej zastupovali mesto v orgánoch Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie dve správy, ktoré predložila hlavná kontrolórka mesta Iveta Jurečková: o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Liptovský
Hrádok za rok 2018 a o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky Mesta Liptovský Hrádok. Návrh na
prenájom a následný odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Liptovský Hrádok formou verejnej
obchodnej súťaže a podmienok verejnej obchodnej súťaže dostal od poslaneckého zboru tiež
zelenú. „Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú v lokalite medzi ul. J. D. Matejovie a arborétom zo
západnej strany polikliniky,“ povedal Peter Popelka z Referátu správy majetku mesta Mestského
úradu v Liptovskom Hrádku. Schválené boli aj zásady odmeňovania poslancov. Tí zobrali na
vedomie aj správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Liptovský Hrádok i Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o vyhradení miest
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
v meste Liptovský Hrádok počas volebnej kampane.
Primátor informoval o zmene organizačného poriadku mestského úradu v Liptovskom Hrádku.
„Dve pracovné pozície sa vytvorili na novozriadenom Útvare prevádzky športovísk mesta. Postupne budeme pridávať športoviská pod seba. Našim cieľom je, aby najmä mládež mala vytvorené čo
najoptimálnejšie podmienky na trávenie voľného času,“ ozrejmil Branislav Tréger.
Text a foto: Michal Paška

Mesačník mesta Liptovský Hrádok

3/2019

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:
1. 2. LM – stretnutie Združenia miest a obcí podporu nezamestnanosti občanov okresu
Liptova (ZMOS) – spolupráca a aktivity na Liptovský Mikuláš.
1. Národnom projekte s názvom „Moderni- 14. 2. LM – Gymnázium M. M. Hodžu zácia miestnej správy“.
účasť na slávnostnej akadémii pri príleži2. 2. LH – 27. Reprezentačný ples mes- tosti 100. výročia od jeho vzniku.
ta – slávnostné otvorenie, privítanie hostí, 15. 2. LH – zasadnutie komisie školstva
poďakovanie sponzorom za spoluprácu – VZN, odmeňovací poriadok poslancov,
v uplynulom období a hostiteľské povinnosti busta M. R. Štefánika; kontrolný deň – obvyplývajúce zo statusu organizátora plesu hliadka stavebných prác na Športovom kopočas celej plesovej noci.
munitnom centre.
4. 2. LH – pracovná porada – fungovanie 18. 2. LM – ÚPSVaR – výbor zamestnanosti
Športovej haly, aplikácia nového zákona – posudzovanie žiadostí na dotáciu na jedo odpadoch, zimná údržba komunikácií notlivé pracovné miesta podľa paragrafov.
podľa počasia a stavu vozoviek
19. 2. LH – pracovné rokovanie s p. Jurči5. 2. ZA – Dozorná rada sociálneho podniku novou – záujem o prenájom priestorov v noŽSK – možnosti zamestnania invalidov a so- vom Športovom komunitnom centre (ŠKC).
ciálne znevýhodnených ľudí v našom meste. 20. 2. ZV – pracovná cesta – stretnutie
6. 2. LH – pracovné stretnutie so zástupcom s p. Mrázom – kontrola tabuľky termínov
firmy INNOGY – aplikácia nových technoló- stavebných prác na ŠKC - navážanie kongií v Športovom komunitnom centre.
štrukcie.
7. 2. LH – Spoločný stavebný úrad – roko- 21. 2. LM – pracovné stretnutie s primátovanie so starostami horného Liptova ohľa- rom LM Jánom Blcháčom – možnosti indom: elektronizácie verejnej správy v oblas- vestícií Žilinského samosprávneho kraja do
ti stavebníctva, nového zákona o odpadoch okresu LM; Dovalovo – zasadnutie Mesta zmluvné dohody v oblasti spoločného sta- ského zastupiteľstva s programom – správa
vebného úradu.
o kontrolnej činnosti a výsledkoch kontrol hl.
8. 2. LH – pracovné stretnutie s Doc. kontrolórky mesta LH za rok 2018, majetkoVaněkom – príprava osláv 75. výročia Slo- vo-právne záležitosti a iné (viď str. 2).
venského národného povstania; stretnutie 22. 2. LM - Oblastná organizácia cestovnés p. Hankom (dovalovským evanj. farárom) ho ruchu (OOCR) – valná hromada a do– možnosti riešenia parkovacích miest pred zorná rada – program aktivít na rok 2019
kostolom a žiadosť o multifunkčné ihrisko.
a koordinácia rekreačno-relaxačnej politiky
11. 2. LM – dozorná rada LVS - odvolanie v rámci okresu.
generálneho riaditeľa a zvolenie nového; 25. 2. LM - Liptovská vodárenská spoločLH – zasadnutie komisie výstavby – rie- nosť (LVS) – aktualizácia investičného plášenie stratégie výstavby nových bytov nu na rok 2019, návrh obchodného plánu
a investičného plánu mesta; LH – pracovné na rok 2019 a schválenie kúpnej zmluvy
stretnutie s riaditeľmi základných škôl – vy- 26. 2. ZA – pracovné stretnutie s predsedužitie priestorov Športového komunitného níčkou ŽSK E. Jurinovou – prejednanie
centra žiakmi, bezpečnosť v areáli škôl (od- možných investícií ŽSK v rámci okresu LM.
stránenie cencúľov, snehových prevysov 27. 2. LH – účasť na výročnej schôdzi
a ľadu zo striech objektov v ich správe).
základnej organizácie Slovenského zvä12. 2. LH – pracovné stretnutie so staros- zu záhradkárov (ZO SZZ) v LH – správa
tom obce Hybe p. Pavlíčekom – riešenie o činnosti za rok 2018 a plán hlavných úloh
otázok odpadového hospodárstva kvôli no- v roku 2019, návrh rozpočtu na rok 2019.
vému zákonu o odpadoch.
28. 2. LH - rokovanie s p. Muchom z Únie
13. 2. LM – Úrad práce, sociálnych vecí nevidiacich – stavebné úpravy a riešenia
a rodiny (ÚPSVaR) – informácie o možnos- objektov, ciest a chodníkov v meste pre
tiach poskytnutia finančných príspevkov na hendikepovaných.
(MZ)

Mestskí policajti majú nového náčelníka

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku na svojom zasadnutí vo štvrtok 21. februára 2019
jednomyseľne (13 hlasmi) na návrh primátora mesta
Branislava Trégera schválili vymenovanie nového náčelníka mestskej polície. Počnúc týmto dňom vedie
Mestskú políciu v Liptovskom Hrádku Marek Murín.
Ide o dlhoročného príslušníka mestskej polície, v jej radoch pôsobí od roku 1998. Od roku 2017 zastával funkciu zástupcu náčelníka. Doterajší náčelník Peter Čajka
požiadal ku koncu uplynulého roku o ukončenie pracovného pomeru. V novembrových komunálnych voľbách
bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku. Marek Murín bol
odvtedy poverený vedením mestskej polície, od 21. februára 2019 je jej náčelníkom.
„Primátorovi mesta, ako i poslancom mestského zastupiteľstva, ďakujem za prejavenú dôveru. Za tie roky mám vytvorený, myslím si, veľmi podrobný prehľad o situácii nielen na
mestskej polícii, ale i v celom meste. Rád by som nadviazal na prácu svojho predchodcu,
s ktorým som spolupracoval pri viacerých projektoch: spomeniem dopravné ihrisko, projekt
Protidrogového vlaku, ktorý vlani zavítal do nášho mesta, viaceré besedy po školách, či
spoluprácu s inštitúciami v meste,“ povedal Marek Murín.
Popri čo najkvalitnejšom vedení útvaru, ktorý má aktuálne siedmych príslušníkov, chce
pokračovať i v nevyhnutnej spolupráci so štátnou políciou, aby bola v meste zabezpečená
čo najväčšia bezpečnosť a dodržiavanie verejného poriadku. Venovať sa chce i propagácii
práce mestskej polície.
Text a foto: Michal Paška

Spýtali sme sa primátora mesta...

1. Aké sú z dlhodobého hľadiska zámery
so skládkou?
Ukladanie, zber, separácia odpadov je téma, ktorá je z hľadiska súčasného života aktuálna a veľmi
dôležitá. Opakujem, až životne dôležitá, aj keď si
to možno neuvedomujeme. Je to totiž o zdravom
životnom prostredí a o zdraví vôbec, pretože každý má právo na primerane bezpečné a zdravé životné prostredie. Objem odpadov spôsobom konzumného života neustále narastá a do budúcnosti
to pravdepodobne nebude inak. Skládka je a bude
mestská, a v tomto období má aj pre mesto strategický význam. Má svoj rozvojový potenciál, ktorým
sa treba zaoberať a využiť ho. Tak k nej treba pristupovať a rozhodnutia, ktoré sa jej dotknú, musia byť
podložené presnými a overiteľnými parametrami
a faktami. Dnes sme v situácii, kedy sa principiálne
menia podmienky. Najväčšia zmena sa týka legislatívneho procesu, ktorý prijala SR podľa noriem EÚ.
Do praxe prichádza nový zákon o odpadoch. Čo
sa teda v tejto oblasti dá čakať a z akých princípov
treba vychádzať? Prvý princíp je ten, že nechceme
žiadny odpad, ktorý je vyprodukovaný mimo horného Liptova. Toto je vzhľadom na skutočnosť, že sa
nachádzame v oblasti, kde je silne vyvinutý cestovný ruch, zásadný postoj. Druhý princíp je ten, že
všetci zainteresovaní (obce, mestá, právnické osoby, atď.) musia plniť nábehové krivky na separovanie odpadu, a teda plniť si podmienky recyklačného
fondu. Inak povedané, budeme musieť v rámci separácie zvyšovať množstvá vyseparovaného plastu, papiera, skla, atď. a takýmto spôsobom znižovať
celkový objem odpadov. Asi najväčšia zmena bude
ale tá, že sa bude v Liptove musieť rýchlo realizovať
opatrenie ako z netriedeného komunálneho odpadu, ktorý nie je separovaný, dokážeme vyseparovať
surovinu na druhotné spracovanie. Predpokladá sa,
že je to až 48 % odpadu, ktorý nahádžeme do kontajnerov a v dnešnej dobe putuje na skládku. Toto
je spôsob, ktorým by sme mohli zefektívniť nakladanie s odpadmi. Samozrejme sa podrobne sleduje a
monitoruje situácia, robia sa geodetické zamerania
objemu. V dnešnej dobe už je na skládke vyriešený
infiltrát, zdokonalil sa kamerový systém, musia sa
zrekonštruovať jamy na odvedenie metánu. Z dôvodu zväčšujúceho sa objemu biologického odpadu je
potrebné zefektívniť aj fungovanie fermentora, ktorý
spracováva biologicky rozložiteľný odpad.
2. Čo sa bude diať v objekte bývalého Esselu?
Len pre lepšiu orientáciu, je to priestor, ktorý sa
nachádza po ľavej strane pri vstupe do mesta zo
smeru od Podturne. Aj keď sa to nezdá, ale ide
o priestor, ktorý má rozlohu 7 000 m2. Je zastavaný budovami z 50-tych rokov, a tento priestor je
v rámci mesta veľmi zanedbaný, priam deprimujúci.
Už sa aj začalo s demoláciou budov, ktorá sa opäť
zastavila. Podľa územného plánu je toto územie riešené pre rozvoj služieb. Určite si budete pamätať aj
na to, kde boli umiestnené technické služby mesta
a vtedy sme hovorili, že sa pokúsime z tejto oblasti
spraviť územie, ktoré by obyvateľom a návštevníkom mesta poskytovalo služby. Situácia je dnes už
oficiálna a zmluvy sú podpísané. Na tomto území
vznikne 1 500 m2 predajných plôch spolu so zázemím. Ucelené riešenie tohto územia v blízkej budúcnosti prinesie niečo nové, atraktívne, ale najmä
slúžiace obyvateľom a návštevníkom mesta.
3. Na Hlase Hrádočana sa veľa písalo o stave
chodníkov, aj komunikácií. Ako je to s ich posypom a následnou údržbou po zime?
Boli kritické pripomienky, že sa neposýpa, že sa
šmýka. Poskytneme jeden údaj, ktorý sa dá veľmi
ľahko overiť. Túto zimu, k tomuto termínu (a nie je
jej ešte koniec) sme minuli na posyp 148 ton posypového materiálu. Nakoniec je to vidno, koľko materiálu po roztopení snehu ostáva. Minulú celú zimu to
bolo 117 ton. Čiže posyp sa zintenzívnil, a keď príde
čas, tak sa bude musieť všetko opäť poupratovať.
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Odbor výstavby, životného prostredia
a dopravy informuje

Prečo triediť odpad

Športové komunitné centrum:
na stavenisku
sú už mechanizmy
Ako už bola verejnosť informovaná, v blízkosti Základnej školy s materskou školou
Hradná v Liptovskom Hrádku bude počas
tohtoročnej jesene v prevádzke Športové
komunitné centrum. Jeho súčasťou bude
malá multifunkčná športová hala.
V decembri minulého roka došlo k odovzdaniu staveniska, to už v uplynulých
dňoch úplne ovládli stavebné mechanizmy. „Plochu, na ktorej vyrastie Športové
komunitné centrum sme vyčistili a spevnili. Pracuje sa aj na výstavbe snežnej jamy
pre rolbu. Keď bude vhodnejšie počasie,
čaká nás vŕtanie pilotov, betonáž, potom
príde na rad samotná konštrukcia haly,“
ozrejmil primátor Liptovského Hrádku
Branislav Tréger.
„Stavebníkom športovej haly je spoločnosť SZĽH Infra, s.r.o., Bratislava.
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. Za výstavbu
inžinierskych sietí pre Športové komunitné centrum zodpovedá Mesto Liptovský
Hrádok.
Rozmer ľadovej plochy bude dvadsať
krát štyridsať metrov. Cena za výstavbu
bude na úrovni približne 1,3 milióna eur
plus DPH. Zámerom mesta Liptovský
Hrádok je pri tomto projekte „rozhýbať“
nielen mesto, ale i región horného Liptova. „Chceme, aby najmä mládež športovala a netrávila čas za počítačmi. Športovať tu budú všetky materské, základné
a stredné školy z mesta. Od popoludnia
do 22:00 hodiny bude hala k dispozícii aj
na komerčné využitie. Verejnosť budeme
o prevádzkovom režime a všetkých ďalších aktivitách v súvislosti s výstavbou
Športového komunitného centra samozrejme pravidelne informovať,“ dodal primátor Liptovského Hrádku.
Text a foto: Michal Paška

UPOZORNENIE: Odbor technických služieb upozorňuje občanov
mesta Liptovský Hrádok na dôsledné separovanie odpadu. Pokiaľ sa
budú v nádobách na komunálny
odpad nachádzať separovateľné
druhy odpadu (napr. plasty, papier, sklo, tetrapaky atď.), nebude
odpad z takýchto nádob od 18. 03.
2019 vyvezený.
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Od 1. januára tohto roku vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorým sa ustanovuje výška
sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Výška tohto poplatku je závislá na úrovni vytriedenia
komunálneho odpadu v percentách. Číslo súčasného separovania v Liptovskom Hrádku nie je
zlé. Pohybuje sa okolo 47 %, no podľa priloženej tabuľky môžeme vidieť, že podmienky sa
budú sprísňovať každý rok a ak ostaneme pri tom istom percente triedenia, budeme za uloženie
zmesového komunálneho odpadu platiť nasledujúce roky viac. Preto je našim dlhodobým cieľom
zvýšiť podiel triedeného zberu v Liptovskom Hrádku do takej miery, aby sme nezaťažovali životné
prostredie a priblížili sa k minimálnym poplatkom.
Úroveň
vytriedenia
zmesového
komunálneho
odpadu x (%)

2019

2020

2021
a nasledujúce
roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Položka

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom, kovom a nápojovým
kartónom žltá. Aby sme predišli zlému separovaniu,
ako na priloženej fotografii. Napovie Vám aj označenie
na obale.
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan
neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom
OZV ENVI - PAK.

(ENVI-PAK), Foto: Technické služby

Výstavba okružnej križovatky
a pokračovanie v rekonštrukcii ulice

V uplynulom roku Mesto Liptovský Hrádok začalo s rozsiahlou rekonštrukciou miestnych komunikácií. Nový asfaltový povrch už má okolie kultúrneho domu i cesta na ulici J. D. Matejovie. Mesto
vlani počítalo aj s opravou miestnej komunikácie na ulici Kpt. Nálepku i s výstavbou okružnej
križovatky (v križovatke ulíc J. D. Matejovie, Športová a Kpt.Nálepku). Práce sa však nestihli realizovať aj kvôli tomu, že v procese verejného obstarávania sa jeden z uchádzačov o zákazku odvolal. So samotnými prácami sa tak začalo neskôr, ako bolo pôvodne naplánované. „Samozrejme,
v týchto investičných akciách budeme pokračovať. Akonáhle to poveternostné podmienky budú
dovoľovať, začneme s výstavbou kruhovej križovatky. Druhou etapou prác bude rekonštrukcia
ulice Kpt.Nálepku. Predpokladám, že uvedené práce budú skončené v prvom polroku tohto roka,“
informoval primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Zuzana Strapoňová, vedúca Odboru
výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Hrádku informovala, že
v zmysle zmluvy o dielo sú náklady
na okružnú križovatku vo výške približne 35 000 eur s DPH. Na opravu
časti komunikácie ul. Kpt. Nálepku
a časti komunikácie ul. Fraňa Kráľa sa počíta s nákladmi približne
94 000 eur. „Zrealizovaná oprava
ulice Kpt. Nálepku od novonavrhnutej okružnej križovatky po ulicu
Komenského je v dĺžke 275 metrov.
Zatiaľ bolo preinvestovaných za zrealizované práce približne 329 000
eur,“ dodala Zuzana Strapoňová.
Text a foto: Michal Paška

Mesačník mesta Liptovský Hrádok

3/2019

Adoptujte - Nekupujte
Meno: VIVA, vek: 5 mesiacov

Prvá Komunitná galéria otvorila svoje brány
V duchu svojho kréda „robíme svet krajší“
otvorila Komunitná nadácia Liptov (KNL) na
pôde Strednej odbornej školy elektrotechnickej (SOŠE) v Liptovskom Hrádku prvú Komunitnú galériu.
Otvorenie sa konalo za účasti primátora
mesta Liptovský Hrádok a poslanca Žilinského samosprávneho kraja Branislava Trégera, riaditeľa školy Milana Daniša, poslanca
mestského zastupiteľstva a člena miestneho
fotoklubu Vladimíra Škutu, riaditeľky Liptovského kultúrneho strediska Liptovský Mikuláš Miroslavy Palanovej a metodičky jeho
sekcií film, video a fotografia Márie Vašicovej.
Realizáciu skoordinovala KNL vďaka zdrojom z Nadačného fondu WEGA LH. Z neho
boli zakúpené panely na fotky, v ktorých
budú môcť vystavovať diela šikovní študenti
školy. Nadácia okrem zakúpenia panelov a
inštalácie výstavy darovala škole šek na 200
eur, ktoré budú použité na ďalší rozvoj Komunitnej galérie.
Zriadenie Komunitnej galérie nadväzuje na
projekt „Iniciatíve sa medze nekladú“, ktorý

sa na škole uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu Cyrila Gazdaricu spravovaného Karpatskou nadáciou. V jeho rámci sa
na škole vybudoval fotoateliér, 3D laboratóriá a realizovala sa modernizácia televízneho štúdia.
Prvá výstava v novej Komunitnej galérii
prezentuje fotografie z VIII. ročníka súťaže
Liptovský Hrádok vo fotografii 2018, ktorú
pravidelne organizuje zriaďovateľ Nadačného fondu WEGA LH, Miroslav Trepáč. „Teší
nás, že sa do súťaže úspešne zapojili aj študentky Strednej odbornej školy elektrotechnickej. Verím, že to bude inšpiráciou pre ďalších talentovaných mladých fotografov, ktorí
študujú aj na škole,“ hovorí na margo prvej
výstavy zriaďovateľ fondu a zároveň vďačný
absolvent SOŠE.
Komunitná nadácia Liptov má v pláne zriadiť ďalšie komunitné galérie aj na verejných
miestach, ktoré sú dostupné širokej verejnosti a umožniť tak mladým autorom odprezentovať sa v rámci regiónu, lebo aj umenie
robí svet krajším.
Jana Mrlianová

2 % z vašich daní

Využite možnosť poukázať 2 % z vašich daní a podporiť tak mimovládne organizácie v Liptovskom
Hrádku. Tu je niekoľko z nich:
Názov:
Športový klub mesta Liptovský Hrádok
Adresa:
Belanská 580, 033 01 Lipt. Hrádok
IČO:
14222442
Právna forma: Občianske združenie
Názov:
Folklórne združenie Cindruška a Majerán Liptovský Hrádok
Adresa:
Športová 1738/9, 033 01 Lipt. Hrádok
IČO:
42064988
Právna forma: Občianske združenie
Názov:
Tanečný klub JESSY Vavrišovo
Adresa:
Vavrišovo 335, 032 41 Vavrišovo
IČO:
37909487
Právna forma: Občianske združenie
Názov:
ZATÚLANÝ CHLPÁČIK - psia nádej
Adresa:
Roveň 206, 033 01 Podtureň
IČO:
42218713
Právna forma: Občianske združenie
Názov:
Komunitná nadácia Liptov
Adresa:
SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO:
37902245
Právna forma: Nadácia
Cez Komunitnú nadáciu Liptov môžete poukázať 2 % aj týmto organizáciám:
 Náš Fondik  Cirkevná MŠ Koráb Lipt. Hrádok  SokoLH o.z Lipt. Hrádok
 OZ ART Štúdio Lipt. Hrádok
(MZ)

Viva je milučké šteniatko, ktoré sa našlo
vyhodené pri hlavnej ceste. Spočiatku sa
všetkého veľmi bála, ale teraz je z nej veselá kôpka radosti a spokojnosti. Šikovne
sa učí hygienickým návykom a chôdzi na
vôdzke. Je vhodná do rodinného domu s
prístupom do vnútra. Viva je odčervená, čipovaná, očkovaná.
Meno: MIRABELL, vek: 2 roky

Mirabell je kompletne očkovaná, čipovaná
a sterilizovaná fenka. Pri cudzích ľuďoch je
spočiatku plachá a bojazlivá. Keď však zistí,
že jej nič nehrozí a že jej nik neublíži je to
veselé psíča plné radosti:). Mirabell je vhodná skôr ku skúsenejšiemu chovateľovi k rodinnému domu, prípadne i k inému psíkovi.

Meno: PIPPY, vek: 4 roky

Pippy je rozkošná fenočka, ktorá je v neznámom prostredí spočiatku opatrná. Neskôr sa z nej stáva veselý psík plný energie
a radosti z pohybu. Pippy si rozumie aj s
inými psíkmi, má zvládnuté i hygienické návyky. Je kompletne očkovaná, čipovaná a
sterilizovaná.
Darina Červená

Správy z mesta

5

Liptovský Hrádok,

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

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 zapojiť do
tohto medzinárodného podujatia, 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.
Zároveň sa Národný Trust n.o. ako hlavný
organizátor uvedeného podujatia v spolupráci s Mestom Liptovský Hrádok, Ateliérom Kvetena a Komunitnou nadáciou
Liptov 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 alebo iné
zaujímavé plochy zelene nachádzajúce sa
na území Liptovského Hrádku do 30. apríla.
Pre viac informácií nás kontaktujte na adrese kubikova@nt.sk alebo na telefónnych
číslach 0907296724 alebo 0914171856.
M. Kubíková, J. Fedurcová

Mesto buduje zbierku
telefónov a ďalších výrobkov
závodu TESLA L. Hrádok

Naše mesto má záujem dokumentovať a
prezentovať dejiny elektrotechnického priemyslu a ako prvú aktivitu pripravuje výstavu telefónnych prístrojov ktoré sa v našom
meste vyvíjali a vyrábali. Obraciame sa na
všetkých bývalých zamestnancov závodu TESLA Liptovský Hrádok, ktorí doma
opatrujú niektoré typy hrádockých telefónov, aby ich darovali alebo zapožičali na
výstavu, ktorá bude inštalovaná ešte v tomto roku. Prosíme všetkých bývalých vývojových pracovníkov a konštruktérov, ktorí sa
na vzniku telefónnych prístrojov podieľali,
aby si pospomínali na toto pracovné obdobie a napísali aj svoje spomienky. Telefóny
prosíme doniesť na Mestský úrad referát
kultúry, kde dostanete potvrdenie o ich prevzatí.
Iveta Zuskinová

KNIHA LIPTOVA 2018

Do súťaže bola nominovaná reprezentačná
monografia LIPTOV – Ovčiarstvo v Liptove od autorky Ivety Zuskinovej. Pozývame
všetkých čitateľov a podporovateľov súťaže
do Mestskej knižnice, kde bude kniha počas mesiaca marec vystavená a budú k dispozícii aj hlasovacie lístky, ktorými možno
knihu podporiť v súťaži. Mestská knižnica
pripravuje v mesiaci marec aj besedu s autorkou.
-red-
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Akademické majstrovstvá Slovenska vo vábení zveri
Dňa 15. februára 2019 sa v priestoroch SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie
v Liptovskom Hrádku uskutočnil už 5. ročník Akademických majstrovstiev Slovenska vo vábení
zveri. Ide o podujatie, ktoré vzniklo ako prirodzená náhrada za Majstrovstvá Slovenska juniorov
vo vábení zveri, ktoré sa konali každoročne v rámci Levických poľovníckych dní, kde táto súťaž
z dôvodu neustále klesajúcej účasti zanikla. Začiatky akademických majstrovstiev vo vábení
zveri treba hľadať v krúžku vábenia zveri, ktorý pred rokmi založil a viedol dnes už bývalý učiteľ
poľovníctva na SOŠ lesníckej Dušan Jančovič, po ňom Pavel Hriadeľ, dnes známy aj z rozhodovania na súťažiach vo vábení zveri. Na 5. ročníku sa zúčastnilo celkom 26 študentov, ktorí súťažili
v troch kategóriách: ostatná zver (hlas rujnej srny, diviaka a vrešťanie zajaca), vábenie jeleňov
- začiatočníci (hlas mladého alebo starého hľadajúceho jeleňa, hlasy jeleňa pri jeleniciach a hlas
vyhrážajúceho sa jeleňa) a vábenie jeleňov – pokročilí.
O kvalite hlasového prejavu súťažiacich rozhodovala skúsená porota v zložení Jaroslav Mlynárik,
Michal Ondrejkov a Pavol Hriadeľ. Prví dvaja menovaní sú známi svojimi výsledkami na národných i medzinárodných súťažiach.
Treba len veriť, že takéto podujatia napomôžu nielen praktickému ale i súťažnému vábeniu na
Slovensku a súčasní juniori rozšíria rady vábičov aj medzi skúsenými vábičmi na všetkých súťažiach doma aj v zahraničí.
M. Budinský

Dianie v Dovalove

Ochotnícke divadlo v Dovalove má dlhoročnú tradíciu, čo dokazujú aj uplynulé mesiace kedy v KD
boli odpremierované hneď dve divadelné hry. Divadelníci z ochotníckeho súboru ahoJ divadelnú
hru „Červené čižmičky“ naskúšali v spolupráci s evanjelickým cirkevným zborom v Dovalove. NDS
ATAK 9, ktorý tento rok siahol po slovenskej dramatickej predlohe s názvom HRIECH, neporušil
tradíciu, a tak ako každý rok, na Štefana sa sála kultúrneho domu zaplnila divákmi zo širokého
okolia. Január sa niesol v znamení dobročinného plesu. Tento už 5. ročník oraganizovala Rada
rodičov a priateľov materskej školy. Výťažok bude použitý na zveľaďovanie areálu a budovy MŠ,
ale aj na rôzne aktivity malých škôlkarov.
Komisia m.č. Dovalovo

Fašiangové posedenie

Dňa 14. 2. 2019 zorganizoval MsKD sekcia Dovalovo stretnutie dôchodcov v Kultúrnom dome v
Dovalove. Pozvanie na toto tradičné podujatie prijali všetky hrádocké kluby dôchodcov. Príhovorom Emka Žišková, predsedníčka MsKD a sekcie Dovalovo, privítala hosťa primátora mesta L.
Hrádok Branislava Trégera a všetkých prítomných. Primátor vo svojom príhovore poprial všetkým
príjemnú zábavu a povykrúcal v tanci všetky ženy. Za také gavalierske gesto zožal všeobecné
uznanie. Danica Žiaková svojim príhovorom oboznámila prítomných dôchodcov o pripravovanej verejnej zbierke na bustu M. R. Štefanika pri príležitosti 100. výročia od jeho tragickej smrti.
Program okorenili svojím pekným vystúpením aj Šumienky z Dovalova. Vo vkusne vyzdobenej
sále kultúrneho domu sa tak zabávalo do neskorých večerných hodín 103 seniorov. Do tanca
vyhrávala hudobná skupina „Senior Band“ z Liptovského Jána samé tanečné hity našej vekovej skupiny. V prestávkach si za gitarového sprievodu Igora Ivanka zo sekcie Tesla všetci spolu
zaspievali. V závere podujatia Ján Grendel za sekciu Lipa a Alena Kováčová za sekciu Tesla
poďakovali Emke Žiškovej za výbornú organizáciu a priebeh podujatia. V zmysle zmysluplného
trávenia voľného času a lá motto: „smiechom a pohybom ku zdraviu“ je napokon jedno koľko máš
rokov. Je dôležité, aby si sa dobre cítil, užil si spoločnosť vrstovníkov, vychutnal si radosť z pohybu
a príjemne stráveného dňa, na ktorý sa dlho spomína. Myslím, že toto sa organizátorom podarilo.
R. Čellárová

Mestský Klub Dôchodcov
Marec

Sekcia Učitelia: 11. roč. Športových hier seniorov: Stolný tenis 20. 3. (streda) o 12:00
hod. budova Vitalit na Ul. Moyzesovej. Doneste si športovú obuv, loptičku a raketku.
Sekcia Lipa: 28. 3. o 13:00 hod. – marec – mesiac knihy - čítanie s besedou v Senior klube
Spoločné stretnutia pri príležitosti MDŽ:
Sekcia Učitelia: 11. 03. 2019 o 14:20 hod - v jedálni ŽŠ J.D. Matejovie.
Sekcia Dovalovo: 4. 3. o 17:00 hod. - v prísálí Kultúrneho domu v Dovalove.
Sekcia Tesla: 5. 3. 2019 o 14:00 hod. - Estrádna sála Domu kultúry LH.
Sekcia Lipa: 4. 3. 2019 o 13:00 hod. - Senior klub Domu kultúry LH.
Pravidelné stretnutia sekcií v Senior klube v Dome kultúry a prísálí KD v Dovalove.
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22. Rodinné video

Film Fest Hrádok - Rodinné video - počas uplynulého víkendu úspešne zapísal svoje 22. pokračovanie. Odborná porota, v zložení Maksim
Melnyk, Vladimíra Hradecká a Karel Koula, nemala pri výbere tých najlepších ľahkú úlohu, pretože posudzovala spolu 59 filmov v rôznych
kategóriách a podkategóriách. Hlavní organizátori - členovia OZ ART
Štúdio Liptovský Hrádok pripravili pre účastníkov príjemné prostredie
v priestoroch estrádnej sály, ktorému rodinnú atmosféru dodávali „domáce“ pochutiny prítomných filmárov, ale najmä kapustnicové občerstvenie
a zákusky z kuchyne hostiteľov. Vôňa kapustnice a dobrá nálada je už
po niekoľko rokov typická pre toto celoslovenské podujatie doplnené aj
medzinárodnou účasťou českých filmárov. Táto veľká filmárska rodina
si so záujmom „vypozerá“ všetky prihlásené filmy - tohto roku ich bolo
59 - a snáď s ešte väčším záujmom si vypočuje odborný rozbor z úst porotcov, ktorých rady a odporučenia sú cennými aj inšpiratívnymi zároveň.
Voľný čas počas porotcovskej porady vždy patrí prechádzke mestom.
Tohto roku sme zamierili do galérie Dala Novotného, ktorá svojou „rodinnou“ expozíciou zapadá do kontextu podujatia. Technické zázemie
súťaži vytvárajú Ľubomír Kompiš, Ľubor Patsch a Ivan Školuda (Banská
Bystrica), organizačná výpomoc a propagácia je z dielne Liptovského
kultúrneho strediska, finančná podpora je z mesta Liptovský Hrádok,
ktoré podujatie podporuje v rámci svojho dotačného systému, ale aj poskytnutím priestorov.
V úvode sa prítomným predstavil FS Majerán pod vedením Eleny Jurenovej a prítomným fimárom sa prihovorili Miroslava Palanová, riaditeľka
LK, Branislav Tréger, primátor mesta a Ľubor Patsch - „otec Rodinného
videa“. V závere podujatie v krátkosti zhodnotila metodička Národného
osvetového centra pre film a fotografiu pani Zuzana Školudová. Diplomy,

čestné uznania a ceny odovzdával spolu s odbornou porotou Ján Galvánek, zástupca primátora. Spoločné záverečné posedenie spríjemnené
priateľskými rozhovormi dalo za podujatím bodku. Rozchádzali sme sa
s prísľubom ďalších podobných stretnutí.
Výsledková listina: I. Filmári začiatočníci: 1. cena – Eliška Knoppová
(Ako to bolo doslova 2), 2. cena – Timotej Ziman (Vynášanie Moreny),
3. cena – Ľubica Ligocká (Niečo málo zo spomienok na rok 2018),
Čestné uznanie – Ema Kúšiková a Sarah Procnerová, Eliška Knoopová
a Klára Lepeňová
II. Mládež – 1. cena – Tomáš Bucher (Nápad), 2. cena – Tomáš Bucher
(Ranné prebudenie), 3. cena – Natália Krigovská, Denisa Belinová (Socha sv. Vavrinca), Čestné uznanie – Daniel Dobrík, Hana Eliášová
III. Pokročilí filmári – Film o rodine – 1. cena – Petr Baran (Rodina),
2. cena – Arnošt Lukeš (Můj strýc Oscar), Čestné uznanie – Alena Krejčová
Portrét – 1. cena – Milan Ohurniak (Zo života horského meteorológa),
2. cena – Jan Vačlena (S úctou Karle), 3. cena – Ján Kuska (Motlitba
v skle), Čestné uznanie – Ian Woodward (From bohemians woods and
fields)
Cestovanie, šport, aktivity – 1. cena – Peter Rybín (Medzibodrožie),
2. cena – Ľubor Patsch (Barlatónci na snehu), 3. cena – Alžbeta Kasanická (Škótske diáre), Čestné uznanie – Emil Chlebničan, Miroslav Kalach
Videoklip – 1. cena – Satnislav Domanský (Psáno na vodě), Čestné
uznanie – Petr Turoň
Cena Primátora Mesta Liptovský Hrádok – Ľubor Patsch (Ruženka)
Cena Liptovského kultúrneho strediska – Zdeněk Zbořil (Kovář)
(DŽ)

Čítanie kníh je prospešné pre všetkých

Dokončenie zo strany 1.
Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej
dôvery, o pocite istoty a ochrany, je o zázemí,
ktoré každý malý, ale aj veľký človek potrebuje.
Je to pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. Televízna rozprávka
sa nikdy nevyrovná tej, ktorú môžeme dieťaťu
ponúknuť prostredníctvom knihy. Filmový dej
rýchlo plynie a dieťa nestihne spracovať celý
príbeh. Mnohým veciam nerozumie a nestihne sa na to ani opýtať. Fantáziu filmový príbeh
obmedzuje – vidíme ho očami tvorcov. Na rozdiel od čítania knihy, kedy má dieťa viac času
a priestoru na otázky, dokáže lepšie spracovať
emócie. Cez čítanú rozprávku si dieťa rozširuje
slovnú zásobu, učí sa pomenovať deje a veci.
Pre deti do 6 rokov je čítanie rozprávok a príbehov formou hry. Dôležitou výhodou čítania
deťom je, že sa popritom dozvieme ich tajomstvá, ich túžby, priania a sny. Dieťa sa
pri čítaní viac otvorí, tým že s nami
prežíva čítaný príbeh a porozpráva nám o svojich radostiach a
smútkoch. Čítanie rozprávok
pred spaním umožňuje deťom
zabudnúť na napätie počas
dňa, pôsobí na deti upokojujúco.
Kniha by mala byť dôležitou súčasťou detského života už od narodenia. Dôležité je však uvedomiť
si aj to, aby sme deti do čítania nenútili.
Dieťa má byť pri čítaní hlavne šťastné. Neraz
si myslíme, že nás pri čítaní vôbec nepočúvajú.
No oni sa len tak tvária. Oni nás veľmi dobre
vnímajú a tešia sa z každého spoločne prečítaného príbehu. Tiež je dobré čítať nahlas deťom
aj vtedy, keď už čítať sami vedia, sú to pre nich
vzácne spoločne prežité chvíle.
Čítanie kníh má aj pre dospelých veľa kladných
stránok, o ktorých mnohí možno ani netušia.
Niekto môže povedať, že je to strata času, no
pre našu myseľ má čítanie kníh podobný účinok, ako pre naše telo cvičenie. Ak teda chcete
mozog udržiavať v kondícii a fit, neváhajte siah-

nuť po dobrej knihe pravidelne. Čítanie znižuje
stres, znižuje krvný tlak, zlepšuje analytické
schopnosti, zlepšuje pamäť, rozširuje vám
obzory, zabraňuje vzniku Alzheimerovej choroby, zlepšuje schopnosť koncentrácie. Je
preukázané, že čítanie kníh pomohlo aj ľuďom,
ktorí trpeli nejakými psychickými problémami.
Môžete povedať, že knihy sú dnes drahé a nie
je možné, aby ste si kúpili každú knihu, ktorá sa
vám páči, ktorú si chcete prečítať. Práve preto
tu máme knižnice, kde za symbolický poplatok (od 2 do 4 €, seniori nad 70 rokov a ZŤP to
majú bez poplatku) si môžete požičiavať knihy
po celý rok zadarmo. Veľkou výhodou knižníc
oproti kníhkupectvám je, že v regáloch nájdeme
aj také knihy, ktoré sa už dávno nedajú kúpiť.
Môžete sa tak s deťmi ponoriť do príbehov, ktoré poznáte z vlastného detstva.
Mestská knižnica v Liptovskom Hrádku sa snaží
zadovážiť do svojho fondu pre čitateľov všetky
zaujímavé novinky. Od nového roka sme
vďaka Fondu na podporu umenia,
ktorý z verejných zdrojov podporil
náš projekt, zakúpili cca 250 nových kníh rôznych žánrov pre
všetky vekové kategórie.
Kto chce ušetriť na zápisnom,
môže využiť Týždeň slovenských knižníc, t.j. od 4. – 8. marca 2019, kedy budeme prihlasovať nových alebo staronových (5 a
viac rokov neboli v knižnici) čitateľov
bez poplatku. Zábudlivci môžu v tomto
čase v rámci knižnej amnestie vrátiť zabudnutú knihu a bude im odpustený poplatok za
upomienku. Od marca do mája sme pripravili
tradičnú burzu kníh. V duchu myšlienky bezplatnej výmeny, „dám a dostanem“, budú knihy
voľne umiestnené na šatňových stoloch pred
vchodom do knižnice a budú k dispozícii iným
záujemcom. Príďte, možno si nájdete práve tú,
ktorú hľadáte, ktorá vás poteší. 27. marca opäť
privítame Antóniu Krzemieňovú na prednáške
Vplyv myslenia na telo. Okrem toho máme na
celý mesiac pripravené množstvo podujatí pre
deti materských a základných škôl.
(DK)

Nominácia na cenu Panta Rhei

Panta Rhei Awards je vyvrcholením Mesiaca Slovenských spisovateľov, počas ktorého
venujeme v kníhkupectvách špeciálnu pozornosť slovenským spisovateľom, najmä
nominovaným autorom a dielam. Už 10 rokov oceňuje najobľúbenejších spisovateľov a
diela za minulý rok počas galavečera Panta
Rhei Awards. Túto nomináciu v kategórií
Mládežnícka kniha roka 2018 získala aj
kniha Hraj Féer od hrádockej spisovateľky Enji Rúčkovej. Počas tohto mesiaca sa
bude prostredníctvom internetu predstavovať čitateľom tvorba nominovaných autorov
a poukazovať na kvalitu slovenských kníh.
Celým projektom by sme chceli zvýšiť povedomie o slovenskej literatúre, ako aj upevniť
vzťah čitateľov a autorov. A navyše podporiť
čítanie slovenských pôvodných diel. Čitatelia budú môcť prostredníctvom stránky www.
pantarhei.sk/awards/ hlasovať a podporiť tak
aj E. Rúčkovú a jej tvorbu. Hlasovať sa dá od
20. 2. 2019 do 31. 3. 2019. Všetky informácie spojené s projektom ako aj podujatím
Panta Rhei Awards nájdete na webe www.
pantarhei.sk/awards/.
Karin Čaklošová
špecialistka marketingových projektov
Panta Rhei

Klub priateľov
literatúry a hudby
28. marca
o 17:00 hod.
V Klubovni ART Štúdia
Program:

„Nielen chlebom je človek živý“
Pomáhame si čítaním,
poznaním, počúvaním
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
MATURANTI
– AJ PRE VÁS
MÁME ŠTÚDIUM

Pripravili sme s Ministerstvom školstva (MŠ
SR), Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) a SOŠP v Liptovskom Mikuláši
štátny vzdelávací program, náplň a osnovy
pre PLASTÁROV. Odbor 28...Q Špecialista
plastikárskej výroby, ako pomaturitné špecializačné štúdium resp. vyššie odborné štúdium je vynikajúci prienik pre maturantov, ktorí
skončia gymnáziá alebo strojnícku SOŠ, prípadne elektrotechnickú SOŠ a neplánujú pokračovať v štúdiu na VŠ a nechcú ísť ešte ani
do praxe. Získajú vyššie odborné vzdelanie a
sú schopní pracovať vo firme ako procesný
technik, procesný manažér v plastikárskych
firmách, projektový manažér, špecialista v oblasti kvality výroby a riadenia kvality výroby,
špecialista v oblasti údržby a riadenia údržby
strojov a zariadení, inšpektor kvality v plastikárskych firmách, špecialista pre inovácie pri
spracovaní plastu, technický tréner – inštruktor vzdelávania.

Februárová Hradná

Po krátkom polročnom oddychu sme sa pustili
do druhej polovice školského roka. Siedmaci
nastúpili na lyžiarsky výcvik v Levočskej doline. Výborné snehové podmienky, pekné
ubytovanie, chutná strava, kvalifikovaní
inštruktori z radov našich pedagógov - to
všetko bola záruka vydareného pobytu na lyžiach, z ktorého odišli všetci už
ako lyžiari. Tí ostatní žiaci sa zapotili nad
úlohami okresných kôl predmetových
olympiád, v ktorých sme postupne zbierali body do celkového hodnotenia škôl.
A tak matematiku najúspešnejšie z našej
školy riešila L. Dúbravcová, ktorá vyniká aj v biologickej olympiáde- najmä v
prakticko-teoretickej časti. V prezentácií
projektov z biológie bola na 1.mieste deviatačka B. Ďurišová, na 4. mieste - P. Debnár
a 5. miesto patrí P.Hajdukovej. P. Šiška preukázal svoje vedomosti v rámci geografie a postupuje do krajského kola, piati žiaci boli úspešní.
Dejepisné okresné kolo patrilo prvenstvom B.
Budinskej a S. Hreňovej. Projektové vyučovanie orientované na žiaka dáva priestor jeho záujmom, nadaniu, fantázii. Deviataci nás pozvali

do svojich modelových cestovných kancelárií,
kde sme mali možnosť „vybrať“ si svoju vysnívanú dovolenku. Šiestaci šili valentínske sr-

diečka a tretiaci ich zasa vyrábali na návšteve
v múzeu. Ešte pred jarnými prázdninami sme
sa pustili do obnovy výzdoby školských priestorov. Tak sa aj v jarnom období púšťame do zaujímavých projektov, ktoré nás posúvajú dopredu a umožnia nám prekračovať a dosahovať
naše ciele.
D. Puškárová

Februárová Matejka

Veľkou výhodou je, že len tri stredné školy
na Slovensku budú najbližšie štyri roky v experimentálnom režime pripravovať technikov
a špecialistov pre spracovanie plastov a tak
bude o nich veľký záujem v mnohých slovenských a českých lisovniach, firmách plastikárskej výroby, alebo recyklačných firmách.
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, medicínske výrobky
atď. je na ňom závislý. Ak žiak má technické
predpoklady a záujem pracovať s robotmi a
CNC-strojmi, chémia a informatika mu nerobia problém, má vynikajúcu možnosť byť medzi prvými absolventmi. Podrobné informácie
o odboroch uvádzame na stránke www.esoxplast.sk v sekcii vzdelávanie.
T. Tekeľ
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Vo februári pokračovali okresné kolá predmetových olympiád. Gratulujeme krásnemu úspechu
L. Šubjakovej za 3. miesto a K. Rúčkovej za 6. miesto v dejepisnej olympiáde. V biológii našu
školu reprezentovali Z. Letošová a B. Helebrandtová, obe dievčatá sú úspešnými riešiteľkami.
Geografické vedomosti úspešne preukázali B. Hanusová a P. Hrabal. Nezaháľali ani naši biatlonisti K. a M. Rúčkové, M. Podhorský, K. Kaliský, L. Letošová a biatlonoví začiatočníci z 5. ročníka
– N. Mydliarová, K. Pallová a T. Šostronek, ktorí získali veľmi pekné umiestnenia do 10. miesta.
2. miesto v snowboardovej lige na Donovaloch si na svahu vybojoval D. Krajči. P. Pozorová získala 3. miesto v celoslovenskej krasokorčuliarskej súťaži vo Zvolene. Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Vynikajúce snehové podmienky priali siedmakom počas
lyžiarskeho zájazdu v Oraviciach. Druháci a tretiaci absolvovali lyžiarsky kurz v Závažnej Porube.
Voňavými valentínskymi košíčkami starší žiaci urobili radosť mladším a zároveň aj psíkom v útulku
sumou 103 €. Príjemnú atmosféru a zábavu si vychutnali rodičia, pedagógovia i priatelia školy na
13. plese Matejky. Fašiangy sme oslávili s mladšími žiakmi karnevalom s diskotékou a starší žiaci
sa môžu tešiť na vyučovanie v maskách. 20. a 21. marca privítame predškolákov a rodičov na
Dňoch otvorených dverí. Tešíme sa na Vás. Dovidenia na Matejke!
Vaši Matejkáči

1. ročník v súťaži tlaku na lavičke
o Pohár riaditeľa SOŠLD

V priestoroch školského internátu SOŠ lesníckej a drevárskej J.D. Matejovie v Liptovskom Hrádku
20. 2. 2019 si žiaci mali možnosť porovnať svoje silové, technické a psychické schopnosti v rámci
stredných škôl v Liptovskom Hrádku. Súťažiaci boli rozdelení do vekových kategórií prvý a druhý
ročník v hmotnostnej kategórii do 65 kg, do 75 kg, nad 75 kg a tretí a štvrtý ročník v hmotnostnej
kategórii do 70 kg, do 78 kg, nad 78 kg. Zúčastnilo sa 30 súťažiacich. Atmosféru vytvárala kulisa
veľkého počtu žiakov škôl, ktorí prišli podporiť súťažiacich. Samotní pretekári uviedli, že veľkou
motiváciu podať čo najväčší výkon bolo práve povzbudzovanie divákov a aj súťažiacich a tiež
samotného hlavného rozhodcu Jána Moravčíka. Ako sám zhodnotil, výkony súťažiacich ho vtiahli
do deja súťaže, čo dal najavo svojim hlasným povzbudzovaním. Nedá sa nespomenúť výkon
Martina Šuveríka, žiaka štvrtého ročníka SOŠLaD Liptovský Hrádok, ktorý výkonom 170 kg zvíťazil v kategórii nad 78 kg, výkon Viliama Majerčíka žiaka štvrtého ročníka Gymnázia Liptovský
Hrádok, ktorý v kategórii do 78 kg zdvihol 100 kg, výkon Tomáša Šimáka žiaka druhého ročníka
SOŠ elektrotechnickej Liptovský Hrádok, ktorý v kategórii nad 75 kg s prehľadom zdvihol 120 kg.
Športové podujatie otvoril Edmund Hatiar, zástupca riaditeľa SOŠLaD, za mesto
Liptovský Hrádok poslanec a člen športovej komisie Dominik Imrich, ktorý bol
autorom myšlienky urobiť takúto súťaž medzi hrádockými školami. Pri myšlienke
organizovať uvedené podujatie pozitívne zareagovalo vedenie SOŠLaD, a tiež
mesto Liptovský Hrádok. Pripravené poháre pre víťazov boli veľkou motiváciou
pre súťažiacich podať čo najlepší výkon a získať ten najcennejší pohár. Cieľom
samotného podujatia bolo a je vyvolať pocit u žiakov, ktorí na sebe pracujú, aby sa
nebáli porovnávať svoje schopnosti a tiež sa vedieť odprezentovať. S vedomím, že
niečo viem a zároveň chcieť sa porovnávať (v rámci možností) je dobrá cesta ako
posúvať svoje limity. Čo platí v športe, dvojnásobne platí v bežnom živote a to je aj
zmysel organizačného tímu vychovávateľov školského internátu SOŠ lesníckej a
drevárskej J. D. Matejovie Liptovský Hrádok vyvolať u žiakov pocit, na sebe pracovať a chcieť sa porovnávať.
Ján Imrich
Zuzana Pasečiaková
Marián Pozor
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Traja mladí hasiči
a ich ukážkový čin

Moderná Mestská športová hala
už naplno slúži verejnosti
Mestská športová hala v Liptovskom Hrádku prešla v ostatných dvoch rokoch kompletnou rekonštrukciou. Bez preháňania možno povedať, že budova, ktorá bola postavená v rokoch 1985-1986,
sa zmenila na nepoznanie a dnes je nielen športovou pýchou mesta, ale i regiónu. „Spoluobčanom sme avizovali, že v ostrej prevádzke bude od začiatku februára tohto roka. Som rád, že termín sa dodržal a všetko funguje. Volejbalistky už v hale odohrali aj súťažné zápasy a teší ma, že
sa tak dialo pred plným hľadiskom. Hala poskytuje oveľa komfortnejšie prostredie nielen športovcom, ale i divákom. Kompletne zmodernizované zázemie si pochvaľovali napríklad i volejbalistky
zo Stropkova,“ zhodnotil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Za dôležitý považuje fakt,
že na využívanie haly bolo v polovici februára uzatvorených 7 nájomných zmlúv. „Hlásia sa ďalší
záujemcovia. Všetko sa snažíme kreovať tak, aby hala bola využitá prioritne mládežou, rodinami
s deťmi a seniormi. Vyjsť v ústrety sa snažíme každému. Verejnosti ďakujem za trpezlivosť, ktorú
mali počas stavebných prác v hale,“ poďakoval Branislav Tréger.
Text: Michal Paška
Foto: VK ŠKM Liptovský Hrádok a archív mesta

Silvestrovská noc bola veru poriadne
chladná. Trojica dobrovoľných hasičov
z Liptovskej Kokavy Ľubomír Šuňavec (študent Strednej odbornej školy
polytechnickej v Liptovskom Mikuláši),
Lukáš Porubän (zamestnanec Tesly
Liptovský Hrádok) a Lukáš Golis (žiak
Základnej školy s materskou školou
J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku)

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

Staršie žiačky

Brusno – L. Hrádok A

2. 3. o 11:00, 13:00 hod.

Juniorky

B. Bystrica – L. Hrádok

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

Staršie žiačky

L. Hrádok B – Žilina B

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

Kadetky

L. Hrádok - Detva

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

Kadetky

Čadca – L. Hrádok

Informácia pre fanúšikov futbalu
ROZPIS MAJSTROVSKÝCH ZÁPASOV marec 2019
24. 3. 2019, o 15:00 hod.

A mužstvo

FC Fiľakovo – ŠKM L. Hrádok

30. 3. 2019, o 15:00 hod.

A mužstvo

ŠKM L. Hrádok – FK Čadca

Preteky v bežeckom lyžovaní
Adam Jurena, ktorý od narodenia býva v meste Liptovský Hrádok
a ktorého podporuje aj Mesto Liptovský Hrádok a Komunitná
nadácia Liptov sa dňa 20. 1. 2019 zúčastnil 6. ročníka pretekov
v bežeckom lyžovaní voľnou technikou na 5 km Štrbská bežka. Na
Štrbskom Plese, získal v kategórii juniori 2. miesto. Ako najmladší
účastník sa zúčastnil aj behu na 50 km - Biela Stopa na Skalke
pri Kremnici. Získal krásne 8. miesto v kategórii muži 18-35 rokov
s časom 3 hodiny 1 minúta 44 sekúnd.
Športu sa venuje aj vďaka podpore Ambulancie alternatívnej medicíny a parazitológie v Liptovskom Mikuláši www.diacomsoft.eu
Srdečne blahoželáme

prechádzala obcou. Pri požiarnej zbrojnici videli na zemi nehybne ležať 16-ročného mladíka, ktorý odpadol zrejme
po predchádzajúcom záchvate. Ani na
moment nezaváhali: pribehli k nemu a
zavolali na tiesňovú linku 155. Mladíka
uložili na lavičku v blízkej autobusovej
zastávke do stabilizovanej polohy a počkali na príchod Záchrannej zdravotnej
služby. Ich úctyhodný čin neostal nepovšimnutý. V sobotu 2. februára 2019 ich
počas výročnej schôdze Dobrovoľného
hasičského zboru v Liptovskej Kokave
ocenil nielen predseda zboru Richard
Šopor, ale i štátny tajomník ministerstva
vnútra SR Rudolf Urbanovič. „Tento statočný čin trojice mladých dobrovoľných
hasičov som sa rozhodol oceniť čestnými plaketami ministerstva vnútra SR. Sú
tým najlepším príkladom a vzorom nielen pre svojich vrstovníkov,“ vyjadril sa
Rudolf Urbanovič.
Text a foto: Michal Paška

Lekárenská
pohotovostná služba

TURISTICKÝ KALENDÁR
KST - ŠKM Liptovský Hrádok

Marec 2019

3. 3. – Kremnické vrchy – Skalka – bežky, pešo; vedúci: Skladaný
8. 3. – 10. 3. – Jesenníky – M. M. Penzión Lukáš – bežky + pešo; vedúci – Skladaný
24. 3. Chata pri Zelenom plese, V. Tatry – pešo; vedúci: Větrovský

2. marca - Včielka
9. marca - Dr. Max
16. marca - Lekáreň na Hradnej
23. marca - Pharmácia
30. marca - Včielka

Bližšie informácie: sledujte vývesnú skrinku v podchode
a na stránke www.kstlh.webnode.sk.

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

Správy z mesta
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
„Tí, ktorí ťa poznali, si radi spomenú,
Tí, ktorí ťa milovali, nikdy nezabudnú.“
Dňa 31. januára 2019 sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás navždy opustil

Milan Kollárik

S láskou a úctou spomína manželka a synovia s rodinami.

„Žiarila z teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 9. marca 2019 uplynie 25 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mama a stará mama

Elena Krupová rod. Šípošová

S láskou a úctou spomínajú dcéry Renáta a Elena s rodinami.
„Kto ju mal rád, nezabudne,
kto ju poznal, spomenie si.“
Dňa 2. marca 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá maminka, starká a prastarká

Marta Košíková

S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami.
„V spomienkach našich Ťa máme,
s bolesťou v srdci spomíname.“
Dňa 3. marca 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný ocko, starký a svokor

Ján Mrlian

S láskou a úctou spomínajú dcéra, zať, vnučka s manželom
a ostatná smútiaca rodina.
„Odišiel si tichučko ako odchádza deň
a v našich srdciach ostáva smútok len.
Spi sladko ten svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe každý jeden deň.“
Dňa 5. marca 2019 si pripomenieme 1. výročie úmrtia
nášho milovaného manžela, otca,
starkého a prastarého otca

Jozefa Richtera

S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, ktorých si rád mal.
Za lásku, dobrotu a úsmev Ti už nič nemôžeme dať,
len kytičku kvetov, sviečku zapáliť a stále na Teba
s láskou spomínať.“
Dňa 13. marca 2019 si pripomíname
10. výročie úmrtia

Bohuslava Korbínyho

S láskou spomínajú manželka a dcéry Ľubica a Jana s rodinami.
„Čas plynie a nevráti čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.“
Dňa 18. marca 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec

Július Peterec

S láskou a úctou spomínajú manželka,
a synovia s rodinami.
„Kto žije v pamäti svojich živých,
ten neumrel, on len vzdialil sa...“
Dňa 23. marca 2019 uplynie 10 rokov,
odkedy nás opustil manžel, otec a starý otec

Ludevít Kurpas

S láskou a úctou spomínajú manželka,
a deti s rodinami.
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Spomienky a inzercia
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Hrádocká kultúra
28. 1.
- 19. 3.

1. - 31. 3.

4 ročné obdobia

v ľudovom odeve na Liptove - zima
Výstava ľudových odevov zo zbierok
Liptovského múzea

Liptovský Hrádok
vo fotografii 2018
Výstava fotografií

Národopisné
múzeum
Galéria
na schodoch
Dom kultúry

7. 3.
o 1800

Ochotnícke divadlo J. Grajchmana Hybe

Statky zmätky

Divadelná sála
Dom kultúry

14. 3.
o 1630

Koncert ZUŠ pre ženy horného Liptova

K sviatku žien

Divadelná sála
Dom kultúry

17. 3.
o 1600

Otvorené stretnutie kresťanov mesta

Chvály Liptov

Sokolovňa

Filmový umelecký pondelok

Klubovňa
ART štúdia
Dom kultúry

18. 3.
o 1800
27. 3.
o 1700

28. 3.
o 1700

Najlepšie filmy z 22. rodinného videa

Vplyv myslenia na telo

Mestská knižnica
Prednáška A. Krzemieňovej
o psychosomatike (liečenie emóciami) Liptovský Hrádok

Literárno hudobný večer

Stretnutie priateľov literatúry a hudby

Klubovňa
ART štúdia
Dom kultúry
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