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Prvý na Mont Blancu,

Veľká noc prichodí,
príroda sa budí
slnko teplým bozkom
pozdravuje ľudí.
Srdce nám potešia
prvé jarné kvety
ako vrelý pozdrav
čo k Vám od nás letí.

Začína sa najkrajšie obdobie roka – dlho očakávaná jar spolu so svojimi neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Zázračné znovuzrodenie prírody, ktoré sledujeme rok, čo rok a vždy nás znovu a znovu fascinuje.
Toto slávnostné obdobie sa aj u nás, v Liptovskom Hrádku, spája so zvykmi Veľkej
noci. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale i napriek tomu, v našich srdciach
ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci. Veselé stretnutia s rodinou, optimizmus a ohňostroj farieb - to sú veľkonočné sviatky, ktoré umocňujú staré ľudové tradície.
V hektickej dobe, ktorú prežívame, nám umožňujú pozastaviť sa. Aj našim najmenším
sprostredkúvame bohaté zvyky jarných sviatkov ako odkaz.
Ten pravý odkaz by však mal zostávať v našich srdciach nielen počas veľkonočného
obdobia, ale počas celého roka.
(KT)

15. marca 2019 uplynulo 175 rokov
od narodenia chlapca so slovanským menom

Ján Nepomuk BOBULA
Projektant, staviteľ, redaktor, publicista, politik, verejný činiteľ. Narodil sa v roku 1844 v Dovalove rodičom Jánovi a Márii, rodenej
Majeríkovej. O tejto skutočnosti informuje občanov tabuľa významných osobností umiestnená na priečelí kultúrneho domu,
odhalená v roku 1996 pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej
zmienky o Dovalove, tabuľka pred rodným domom na vyznačenej
trase pamätihodností, či ulica nesúca jeho meno v Liptovskom Hrádku – na Celinách.
Neoceniteľnú zásluhu na zviditeľnení, popularizácií tejto osobnosti slovenských dejín
majú svojou výraznou, dlhodobou, výskumnou prácou i konkrétnymi činmi slovenskí krajania žijúci v Budapešti. Výnimočnú pozornosť Bobulovi venuje najmä bývalý dlhoročný
riaditeľ budapeštianskej slovenskej školy Ladislav Petro, autor kníh o J. N. Bobulovi a
Slovenskej Budapešti. Preložil a knižne vydal i divadelné hry klasika slovenskej literatúry
Jána Palárika. Na území dnešného Terezína na prelome storočí žilo cca 20 400 Slovákov, čo spolu s pravidelne dochádzajúcimi sezónnymi robotníkmi mohlo znamenať aj
dvojnásobok. Táto pospolitosť žila v jazykovo zmiešanom a intenzívne maďarizujúcom
prostredí, ktoré nežičilo vytvoreniu silného národného hnutia. Tam vtedy žil a pôsobil aj
dovalovský rodák. Bol zaťom Jozefa Pozdecha, vynálezcu železnej zvonovej stolice s
novým spôsobom zavesenia zvonov, majiteľa patentov na kováčske oválne mechy a na
poľnú kuchyňu, ako aj spoluzakladateľ Matice slovenskej.
Pokračovanie na str. 6

prvý pri formovaní zahraničných légií
Čechov a Slovákov, kľúčová osobnosť participujúca na vzniku Československa – aj
taký bol Milan Rastislav Štefánik, ktorého
bustu chceme vrátiť tam, kde už dva krát
stála – do sadov, ktoré nesú jeho meno.
Medzi takmer 250 ročnými lipami bude robiť dôstojnú spoločnosť Madone s dieťaťom
(oproti katolíckemu kostolu) a pieskovcovému krížu z roku 1807 na konci Lipovej
aleje. Bude ďalším historickým artefaktom,
ktorý sa nám podarí „vrátiť do života“ Hrádočanov v jeho bývalej druhej najstaršej
osade, ktorú poznáme pod názvom Mravník. Podľa informácií z tlače má M. R. Štefánik na svete približne 110 sôch, z toho 80
na Slovensku a 30 v ďalších 15 štátoch. Za
svojho
krátkeho
života
sa
stretol
s najvyššími predstaviteľmi mnohých štátov
– cárom Mikulášom II., japonským cisárom,
talianskou kráľovnou Margarétou, ba aj
s najvyšším cirkevným predstaviteľom pápežom Benediktom XV. Milan Rastislav
Štefánik bol človekom hodným úcty a stálej
spomienky. To je aj dôvod, prečo sa poslanci Mestského zastupiteľstva rozhodli na
svojom februárovom zasadnutí podporiť
vyhlásenie verejnej zbierky, výťažok ktorej
bude venovaný na financovanie bronzovej
busty.
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“.
O výsledkoch zbierky a použití finančných prostriedkov získaných zbierkou
bude informované mestské zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí o ich
použití a verejnosť na internetovej
stránke mesta, z ktorej informáciu prevezme aj mestský mesačník.
(DŽ)
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MIESTNY POPLATOK ZA
KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Mesto Liptovský Hrádok, ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v zmysle platnej
legislatívy, upozorňuje občanov – poplatníkov, že v zmysle § 80 zák. č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi miestneho poplatku:
- vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo
dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť:

identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania, IČO...)

údaje rozhodujúce na určenie poplatku

ak požaduje poplatník zníženie
alebo odpustenie poplatku, predloží
aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku,
- zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní
odo dňa, kedy nastal,
- zmeny skutočností rozhodujúcich na
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
3000 €. (§ 155 ods. 1, písm. d) zákona
č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Bližšie informácie o povinnostiach občanov –
poplatníkov v Liptovskom Hrádku a v m. č.
Dovalovo Vám budú podané na Mestskom
úrade v Liptovskom Hrádku, č. dverí 117,
tel.: 5202140.

Spoločenské okienko
Narodili sa:
Nikola Šoltésová

Zomreli:
Miloš Bendík, Branislav Hapčo, Branislav
Kapitáň, Milan Macko, Daniela Majeríková
Ján Mihok, Vladimír Papaj, Emília Valachová
Irena Veselovská
(ZB)
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Opravíme Národnú kultúrnu pamiatku z fondov?
V pondelok 25. marca 2019 sa v sídle Úradu
Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline konalo 11. zasadnutie krajského parlamentu v aktuálnom volebnom období. Primátor Liptovského Hrádku Branislav
Tréger, ktorý je aj poslancom zastupiteľstva
ŽSK, vystúpil v bode rôzne. „Chcel by som
poprosiť pracovníkov úradu, aby boli nápomocní konateľovi sociálneho – ekonomického podniku ŽSK, aby sme podnik rozchodili,“
vyzval. Venoval sa aj téme verejného obstarávania. „Mali by sme byť pri týchto procesoch promptnejší, metodický pokyn zo strany ŽSK je nešťastne vypracovaný. Treba
využívať elektronický kontraktačný systém,“
navrhol Branislav Tréger. Elena Sivová, riaditeľka odboru verejného obstarávania, investícii a
nakladania s majetkom Úradu ŽSK povedala, že zo smernice odstránili byrokraciu.
„Pracujeme na ďalšom metodickom pokyne, no jeho pripomienkovanie som pozastavila na
základe informácií o pripravovanej zmene zákona o verejnom obstarávaní,“ vysvetlila Elena
Sivová. Už sme vás informovali, že ŽSK pripravuje nevyhnutné stavebné úpravy strešnej konštrukcie a stropov na Národnej kultúrnej pamiatke – budove Prvej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku.
„V letných mesiacoch budú vyhlásené výzvy z nórskych fondov, v ktorých budú vyšpecifikované Národné kultúrne pamiatky, ktoré sa môžu uchádzať o finančný príspevok. Dávam to
pozornosti kompetentným pracovníkom úradu ŽSK, že v prípade úspechu z fondov by sme z
rozpočtu ŽSK ušetrili 1,2 milióna eur,“ povedal primátor Liptovského Hrádku. Na zastupiteľstve bola reč i o arboréte, tejto téme sa podrobnejšie budeme venovať v mesiaci apríl.
Text a foto: Michal Paška

Poľovníci vystavovali trofeje
Chovateľskú prehliadku trofejí ulovených
v poľovníckej sezóne 2018/2019 v poľovných revíroch v okrese Liptovský Mikuláš si
verejnosť v kultúrnom dome v Liptovskom
Hrádku mohla pozrieť od nedele 24. do
stredy 27. marca 2019.
„Teší ma, že spĺňala aj náučný význam
najmä pre mladšie generácie. Poľovníctvo
nie je len o lovení, ale najmä o ochrane a
starostlivosti o prírodu,“ povedal primátor
Liptovského Hrádku Branislav Tréger počas
slávnostného otvorenia.
Toho sa zúčastnili aj štátny tajomník ministerstva vnútra SR a viceprimátor Liptovské
ho Mikuláša Rudolf Urbanovič a predseda Združenia miest a obcí Liptova a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, ktorí pozdravili
prítomných. Tibor Kabzan, predseda
Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši poďakoval všetkým majiteľom trofejí za ich
100 percentné poskytnutie na prehliadku.
„Ďakujem všetkým partnerom, ktorí dva
týždne pracovali na príprave výstavy. Hodnotiteľskej, osvetovej a bodovacej komisii
patrí poďakovanie za to, že nám výstavu
pripravili po odbornej stránke.“
Prehliadku pripravili Obvodná poľovnícka
komora Liptovský Mikuláš, Okresná orgaS
nizácia Slovenského poľovníckeho
zväzu
p
Liptovský Mikuláš, Liptovské múzeum Rur
žomberok, Lesy SR, š.p., odštepný závod Liptovský Hrádok a Mesto Liptovský Hrádok.
á
Text a foto: Michal Paška
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Mesto buduje
telefónov a ďalších výrobkov
závodu TESLA Liptovský Hrádok

p
Naše mesto má záujem dokumentovať
a prezentovať dejiny elektrotechnického priemyslu
o
a ako prvú aktivitu pripravuje výstavu
telefónnych prístrojov ktoré sa v našom meste vyvíjali
p
a vyrábali. Obraciame sa na všetkých
bývalých zamestnancov závodu TESLA Liptovský
l
Hrádok, ktorí doma opatrujú niektoré
typy hrádockých telefónov, aby ich darovali, alebo zapožičali na výstavu, ktorá budea inštalovaná ešte v tomto roku. Prosíme všetkých bývalých
t
vývojových pracovníkov a konštruktérov,
ktorí sa na vzniku telefónnych prístrojov podieľali,
k
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.
u
Iveta Zuskinová

Liptovský Hrádok,
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mesto
bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Kalendárium...
Spýtali sme sa primátora mesta...
... je výpoveďou o práci primátora mesta BRANISLAVA TRÉGERA, ktorý
v priebehu každého mesiaca absolvuje veľa pracovných stretnutí, rokovaní,
služobných pracovných ciest a porád. Z jeho kalendára vyberáme:
1. 3. LH – porada so Z. Strapoňovou,
M. Harichovou a L. Hvizdošovou – projektové riešenie cintorína pre zvýšenie
kapacity, jeho terénne úpravy a opravy.
2. 3. LH – Estrádna sála DK – príhovor
a účasť na stretnutí Mestského klubu
dôchodcov sekcie Lipa k Medzinárodnému dňu žien.
5. – 8. 3. – Dovolenka
11. 3. LH – Stavebná porada – odpady
a implementácia zákona o odpadoch;
pracovné stretnutie s p. Sýkorom –
čerpanie fondov v rámci výzvy Euroregión Tatry.
12. 3. LH – rokovanie s p. Hiadlovskou
a stavebným technikom spoločnosti
LIDL p. Krempaským – prejednanie
pracovného postupu ohľadom územného rozhodnutia.
13. 3. ZA – ŽSK – zasadnutie komisie
školstva a športu – výzva ŽSK na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu,
schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
14. 3. LH – pracovné stretnutie
s generálnym riaditeľom LVS p. Gécim
– postup prác na Ul. Kpt. Nálepku (výmena poklopov, riešenie vpustí, postup
prác pri zásypoch, nivelizácii a kladení
obrubníkov); účasť a príhovor na koncerte Základnej umeleckej školy
k MDŽ.
15. 3. LM – Liptovská nemocnica
s poliklinikou – slávnostné otvorenie
neurologickej JIS a odovzdanie nového
mamografu v priestoroch chirurgického
pavilónu; zasadnutie Komisie Dovalova
za prítomnosti ev. farára p. Hanka –
možnosti vykurovania fary a kostola,
riešenie parkovacích miest.
18. 3. LM – ÚPSVaR – výbor nezamestnanosti – prideľovanie projektov
na podporu v nezamestnanosti podľa
jednotlivých paragrafov.
19. 3. LH – kontrolný deň na stavbách
– Športové komunitné centrum.
20. 3. LH – pracovné rokovanie so Silviou Pekarčíkovou – riaditeľkou odboru
zdravotníctva ŽSK – prejednávanie vecí ohľadom centra prvotnej zdravotnej
pomoci a obsadenosti
lekárov

v Poliklinike.
21. 3. Stredná odborná škola lesnícka
a drevárska – účasť na rade školy –
riešenie vzťahu školy a mesta; stretnutie s D. Lichardusom – Tesla LH – rokovanie o technikách Smart City (inteligentné verejné osvetlenie, alternatívne zdroje).
22. 3. LH – zasadnutie Komisie školstva a kultúry – spolupráca komisie na
plánovaných aktivitách: Náučný eko
chodník, verejná zbierka na bronzovú
bustu M. R. Štefánika, Dni mesta LH
2019.
23. 3. LH – Mestská športová hala –
otvorenie Majstrovstiev Slovenska
s medzinárodnou účasťou v tlaku na
lavičke a mŕtvom ťahu.
24. 3. LH – Estrádna sála DK – otvorenie a príhovor na Chovateľskej prehliadke trofejí ulovených v poľovníckej
sezóne 2018/2019 v poľovných revíroch v okrese Liptovský Mikuláš (viď
str. 2).
25. 3. ZA – zasadnutie zastupiteľstva
ŽSK – akčný plán Úradu ŽSK na roky
2019 – 2021, návrh na schválenie
Partnerskej zmluvy v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko, výzva ŽSK na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu;
príhovor a odovzdávanie najvyšších
mestských vyznamenaní v oblasti
školstva výchovy a vzdelávania - pamätnej plakety Jána Juraja Grünwalda
hrádockým učiteľom spolu s vedúcou
OOŠaSV M. Harichovou.
26. 3. LH – stavebná porada – kontrola
prebiehajúcich
stavebných
prác
a plánovaná realizácia nových.
27. 3. LH – pracovné stretnutie
s predstaviteľmi hrádockých firiem (Eltek, Tesla, SVI, Rettenmeier, Wega,
Esox Plast, Fibris, Güde) ohľadom
podporenia verejnej zbierky na bronzovú bustu M. R. Štefánika.
29. 3. LH – riešenie sociálnej situácie
obyvateľov v unimobunkách (bývalá
ubytovňa A16).
31. 3. LH – účasť na výročnej členskej
schôdzi Miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu Liptovský
Hrádok.
(MZ)

Mesto bude prevádzkovať verejné toalety
Samospráva v Liptovskom Hrádku vyrieši problém, na ktorý dlhodobo oprávnene
poukazovala nielen verejnosť, ale i poslanci mestského zastupiteľstva. Na prízemí budovy Mestského úradu (blízko sídla Mestskej polície) budú zriadené verejné
toalety. „Celú investíciu aktuálne pripravujeme po nevyhnutnej projektovej fáze.
Následne sa zrealizuje prieskum trhu, keďže pôjde o zákazku s nízkou hodnotou.
Potom sa bude môcť pristúpiť k samotným stavebným úpravám,“ ozrejmila Zuzana Strapoňová, vedúca Odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. Mesto malo na tento účel pôvodne pripravené
priestory pri podchode, tie sú teraz prenajaté. Mestský úrad sa ukázal ako lepšia
voľba. „Náklady na prevádzku budú v podstate minimálne, o čistotu sa bude starať upratovačka v rámci Mestského úradu. Toalety budú k dispozícii 24 hodín a 7
dní v týždni. Blízkosť mestskej polície i pripravovaný dohľad kamerového systému
majú zabrániť vandalizmu či neoprávnenému zdržiavaniu osôb,“ doplnil primátor
Liptovského Hrádku Branislav Tréger. O presnom termíne sprevádzkovania verejných toaliet bude Mesto Liptovský Hrádok samozrejme informovať.
Text: Michal Paška

1. Ako je to so znovunavrátením sochy Milana Rastislava Štefánika do Štefánikových sadov v druhej najstaršej časti mesta Liptovského Hrádku? Čo všetko sa tu
plánuje zrekonštruovať?
Podľa Kroniky Štátnej ľudovej školy v Liptovskom Hrádku
bola pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republiky na podnet Okresného osvetového zboru v Liptovskom Hrádku 27. októbra 1928 odhalená busta Milana Rastislava Štefánika vo vtedajšom parku Štátnych lesov a statkov. Teda v lokalite, ktorá je dnes z historického hľadiska
druhá najvýznamnejšia v našom meste - kedysi to bola
osada Mravník. Celá Lipová alej je historicky veľmi cenná.
Nachádza sa tu rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny
Márie, je tam prvá lesnícka škola v Rakúsko-Uhorsku, dom
kde býval lekár L. N. Tolstého Albert Škarvan s jeho bustou
na priečelí, sú tam vzácne deputátne domy, kasíno, pieskovcový kríž, lipová alej, socha piety, sídlo lesného úradu
so sochou cisára Františka Jozefa, ktorá bola zničená, atď.
V skutočnosti veľmi veľa vzácnych historických artefaktov,
ktoré sú pamiatkovo chránené, a ktoré bude treba postupne
rekonštruovať a reštaurovať. Keď sa tak udeje, budeme
mať v meste lokalitu veľmi peknú a hodnotnú, podobnú tej
pri hrade a jazierku. Mesto približne každé štyri roky pri príležitosti Dní mesta vracia opravené, zrekonštruované historické diela späť obyvateľom a jeho návštevníkom do užívania. V minulosti to bola katedrála, pieskovcový kríž, kaplnka
na skale v jazierku ... Všetky tieto historicko-kultúrne predmety boli v žalostnom stave. Napríklad kaplnka na skale v
jazierku bola staticky narušená. Keby ju mesto nevzalo v
tom čase do majetku a nezrekonštruovalo, dnes by už
pravdepodobne bola trvalo poškodená. Jej rekonštrukcia
stála nemalé prostriedky. Dnes je v stave, že bude možno
ďalších 200 rokov súčasťou mesta a budú ju obdivovať
návštevníci, aj obyvatelia Liptovského Hrádku. Tento rok je
rokom M. R. Štefánika - je to rok, kedy si pripomíname sté
výročie jeho smrti. Aj z tohto dôvodu je čas napraviť skutočnosť v súvislosti s ním, ktorá sa v tomto meste stala. Odbor
kultúry sa touto myšlienkou zaoberal sedem rokov. Jednalo
sa v tejto veci s pánom Berákom, jeho synom, hľadalo sa v
depozitoch, na burzách a pod. Vyvíjame maximálne úsilie a
máme prísľuby, aby sme nazhromaždili čo najviac externých prostriedkov (od firiem, štátnych inštitúcií, atď.) na zafinancovanie busty. Myslíme si, že ak sa robia chyby, tak by
sa človek z nich mal poučiť. Ak sa chyba dá ešte napraviť,
tak to treba spraviť a o to sa teraz snažíme. Snažíme sa o
to, aby sa vrátila busta Milan Rastislava Štefánika na miesto, kde v minulosti bola a kde patrí.
2. Aké informácie poskytnete verejnosti v oblasti výstavby bytov a aký je zámer mesta v Zóne Centrum
Sever na ul. J. D. Matejovie?
Máme vyše tristo žiadostí na bývanie. O bývanie v našom
meste je skutočne veľký záujem. Na jednej strane to teší,
na druhej sa záujem o bývanie nedá ignorovať. Mestské
zastupiteľstvo sa na poslednom zasadnutí zaoberalo priestranstvom vedľa bývalej polikliniky. Treba povedať, že pozemok, kde je dnes ihrisko, nebol vo vlastníctve mesta, ale
bol majetkom Žilinského samosprávneho kraja. V tejto dobe
je už situácia iná. Dnes je vlastníkom pozemku mesto.
Ihrisko bude premiestené do mestskej časti Dovalovo. Zastupiteľstvom bola schválená obchodná verejná súťaž, kde
prípadný záujemca predloží svoju architektonickú štúdiu
budúceho využitia predmetného priestoru. Pre toto územie
máme spracovaný a schválený územný plán s regulatívami,
ktorý je rozpracovaný do Zóny. Sú to regulatívy, ktoré tento
územný plán predpisuje a musia byť rešpektované. Napríklad výška budovy, ktorá tam môže stáť a môže byť len do
výšky dvoch poschodí s podkrovím. Je tam tiež predpísaná
polyfunkcia s prevahou bývania. Výsledok súťaže bude
predložený komisii životného prostredia, výstavby, ochrany
verejného poriadku a dopravy, ktorý sa opäť bude prerokovávať v mestskom zastupiteľstve.
3. Má mesto spôsob, ktorým by sa zväčšila kapacita
mestského cintorína?
Mesto sa problematikou cintorína zaoberá, po jeho zameraní sa dnes realizuje projektový zámer na celkovú revitalizáciu cintorína, a tiež na zvýšenie jeho kapacity.
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Športové komunitné
centrum: stavba ide podľa
plánu
Práce na výstavbe Športového komunitného centra, ktorého súčasťou bude malá multifunkčná športová hala, idú podľa plánu. Po
dnešnom kontrolnom dni, vo štvrtok 14. marca 2019, na stavenisku v blízkosti Základnej
školy s materskou Hradná v Liptovskom
Hrádku to mohol skonštatovať primátor mesta Branislav Tréger.

„Dôležité je, že je urobených viac ako 90
percent pätiek a betónových prác. Nasledovať budú práce na priemyselných podkladoch, podložiach a poteroch. Na stavenisku
je už navezená konštrukcia haly, ktorá sa
bude následne osádzať. To už je suchý proces, ktorý by mal prebiehať pomerne rýchlo,“
ozrejmil primátor. Potom nastúpi firma, ktorá
bude pracovať na technologickom vybavení
a inteligentných systémoch.
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. 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, dielo má byť v prevádzke od tohtoročnej jesene.
Text a foto: M. Paška
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Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy informuje
Mesto opakovane žiada
o opravu hlavnej cesty
Motoristi využívajúci hlavný cestný ťah cez
Liptovský Hrádok si už veľakrát oprávnene
zanadávali. Cesta na Ulici SNP je dlhodobo v
zlom stave. Na začiatok treba povedať, že
vlastníkom cesty nie je Mesto Liptovský Hrádok, ale prostredníctvom svojej organizácie
Slovenskej správy ciest je cesta majetkom
štátu. Mesto Liptovský Hrádok Slovenskú
správu ciest žiada komplexnú rekonštrukciu
dlhodobo. „Úsek od mosta ponad Belú po železničný nadjazd je skutočne v zlom stave.
Pevne verím, že kompetentní vyčlenia financie na nevyhnutnú veľkoplošnú opravu ešte v
tomto roku. Veľkoplošnú opravu, teda kompletnú výmenu asfaltového povrchu „od mosta po most“ požadujeme preto, lebo plátanie
výtlkov nemá v tomto úseku absolútne žiadny
význam,“ povedal primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. „V závere februára sme
Slovenskej správe ciest adresovali ďalšiu žiadosť. Doplnili sme ju o bohatú fotodokumentáciu. Požadujeme bezmála kilometrovú
opravu úseku cesty 1. triedy číslo I/18, v intraviláne mesta Liptovský Hrádok. Povrch
komunikácie má v celkovej dĺžke neprimerané nerovnosti a hlboké výtlky, ktoré odvádzajú pozornosť vodičov - účastníkov cestnej
premávky. Obyvatelia, ktorí dennodenne túto
komunikáciou využívajú, na tento problém kriticky poukazujú, keďže ide o dlhodobý nevyhovujúci stav vozovky štátnej cesty,“ opísala
žiadosť adresovanú cestárom Zuzana Strapoňová, vedúca odboru výstavby, životného
prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. Mesto vo svojej aktuálnej
žiadosti tiež poukázalo na nevyhnutnosť
opravy zvodidiel a oporného múru, ktoré sú
súčasťou cestného telesa. „Na mysli máme
zvodidlá v úseku na výjazde z mesta Liptovský Hrádok v smere na Hybe. Únava materiálu už v minulosti dosiahla stav, kedy zvodidlá
prestali plniť svoju funkciu, sú hrdzavé, pri
vstupe do mesta pôsobia neesteticky a zároveň ohrozujú chodcov pohybujúcich sa na
krajnici vozovky, “ zdôraznila Zuzana Strapo-

ňová. So spomínanými zvodidlami priamo
súvisí aj oporný múr, ktorého kompaktnosť je
značne narušená. Bolo v ňom kotvené aj
oceľové zábradlie, ktoré bolo následkom dopravnej nehody odtrhnuté. Aj tento oporný
múr si vyžaduje kontrolu a odstránenie, respektíve stavebné úpravy poškodených častí. „Slovenskú správu ciest sme tiež požiadali
o nevyhnutnú kontrolu odvodňovacieho systému cesty. Ten pri častých prívalových dažďoch neplní svoju funkciu a vážne ohrozuje
bezpečnosť cestnej premávky a spôsobuje
zatápanie okolitých pozemkov. Kontrolu odvodňovacieho systému je potrebné vykonať v celom úseku cesty 1. triedy I/18 v katastri mesta Liptovský Hrádok,“ dodala vedúca odboru výstavby, životného prostredia a
dopravy Mestského úradu v Liptovskom
Hrádku.
Text: Michal Paška
Foto: archív mesta

Pokračujeme v rozsiahlej oprave ciest, pribudne aj „kruháč“
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. Opraviť sa mala aj miestna komunikácia na ulici Kpt. Nálepku i s výstavbou okružnej križovatky (v križovatke ulíc J. D. Matejovie, Športová a Kpt. Nálepku). Práce sa však nerealizovali 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. Ako sme verejnosť informovali v polovici
februára, práce budú pokračovať hneď, ako to poveternostné podmienky
dovolia. Ten moment nastal v pondelok 18. marca 2019. Odvtedy začali
platiť aj nevyhnutné dopravné obmedzenia. „Čiastočné uzávierky Ul. Kpt.
Nálepku a Ul. Fraňa Kráľa bude v nevyhnutne potrebnom čase od 18. marca do 30. mája 2019,“ informovala Zuzana Strapoňová, vedúca Odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom
Hrádku. Dodala, že obchádzka je navrhnutá miestnymi komunikáciami: Ul.
J. D. Matejovie, Ul. Hradná, Ul. Komenského a Ul. Fraňa Kráľa obojsmerne. Mesto Liptovský Hrádok ďakuje vodičom za pochopenie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Po zrealizovaní II. etapy prác na Ul.
Kpt. Nálepku sa zhotoviteľ presunie na stavebný objekt okružná križovatka.
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 so sumou 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 z rozpočtu mesta približne 329 000 eur.
Text: Michal Paška; foto: Z. Strapoňová

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

Ak správne triedime,
svet je krajší

Adoptujte - Nekupujte

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
 Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá,
plastom, kovom a nápojovým kartónom
žltá. Napovie Vám aj označenie na obale.
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte
ich do predajne.
 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.
Triedením a recykláciou sa šetria prírodné
zdroje aj zásoby nerastných surovín. Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý. Najčastejšie na Slovensku prebieha zber vytriedených zložiek odpadu po jednotlivých druhoch. Auto odvezie podľa zberového kalendára napríklad papier a to isté auto sa iný deň prázdne vráti a vyzbiera plasty. Všetok vytriedený odpad putuje na triediacu linku, kde sa rozdelí podľa
materiálu. Napríklad plasty sa dotrieďujú niekedy až na 18 druhov a papier na 2 až 4 druhy. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do triedeného zberu nepatria. Občas však skutočne
môže odpad z farebného kontajnera alebo vreca skončiť na skládke. Ak totiž vytriedený odpad
obsahuje viac než 45 % nečistôt – čiže iného, napríklad zmesového odpadu, nie je možné jeho
následné dotriedenie (či už z finančného alebo hygienického hľadiska).
Text: ENVI-PACK; Foto: Technické služby LH

Odbor technických služieb informuje

Meno: KESIDY
Vek: 8 mesiacov

Kesidy je veľmi milej a priateľskej povahy, najradšej by sa len maznala. Má rada šantenie, hry a naháňačky s inými
psíkmi. Je vhodná k aktívnym ľuďom,
ktorí jej zabezpečia pravidelné vychádzky a výlety v prírode. Kesidy je
očkovaná, čipovaná, sterilizovaná.
Meno: AYKA
Vek: 7 mesiacov

Vandalizmus v meste
V posledných mesiacoch sa objavujú v meste
viaceré prejavy vandalizmu. Na stĺpoch pouličného osvetlenia na Belanskej štvrti boli zničené
ochranné kryty. Týmto boli sprístupnené elektrické obvody čo mohlo spôsobiť poranenie
elektrickým prúdom.
Na ulici Hviezdoslavovej a pri Hýbadle vandali
zničili oporné stĺpiky pri vysadených stromoch.

Ayka je zlatíčko, ktoré čaká na svoj
vysnívaný domov plný lásky. V jej malinkom telíčku sa skrýva obrovská dávka lásky a radosti. Je vhodná len do
vnútra (byt/ dom), pokojne i k inému
psiemu kamarátovi. Ayka je očkovaná,
čipovaná, neskôr bude sterilizovaná.
Meno: HASSAN
Vek: 1 rok

Zimná údržba v meste sa skončila a TS začali
s čistením mestských chodníkov a niektorých
komunikácií. Pokračovať sa bude aj dodávateľským spôsobom v mesiaci apríl.
Foto: Technické služby LH

Plánovaný výrub stromov bol ukončený
k 31. 3.. Dôvodom ich odstránenia bol predovšetkým zlý zdravotný stav a s tým súvisiace
možné ohrozenie majetku a života obyvateľov. Rez živých konárov listnatých drevín s
priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou
obdobia tvorby nových listov. Najmä pri druhoch s intenzívnym ronením miazgy v predjarí, napr. breza, javor, ... sa odporúča vykonať
rez až po úplnom rozvití listov. Netreba zabúdať na to, že rez stromov je odborná činnosť,
ktorá by mala byť vykonávaná kvalifikovane
na základe poznania biologických vlastností
stromov. S nesprávnym rezom sú spojené
nezvratné zmeny na stromoch s vplyvom na
ich ďalší rast a dĺžku života.
J. Hečlo; M. Malastová;

Hassan je psík, ktorého sme odobrali z
veľmi zlých podmienok. Aj napriek nemilej minulosti ostal veselým psíkom,
ktorý sa teší z prítomnosti ľudí a užíva
si každé pohladenie. S inými psíkmi je
po zoznámení kamarát. Hassan je očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
D. Červená
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Cindruška v Belgicku
Detský folklórny súbor Cindruška,
deti vo veku od 11-14 rokov,
pocestujú počas veľkonočných prázdnin na
Veľkonočný medzinárodný folklórny festival do Belgicka do mesta Leuven. Je to
na pozvanie detského folklórneho súboru
Rozmarija, ktorý navštívi naše krásne Slovensko a naše mesto v rámci IV. ročníka
Medzinárodného
folklórneho
festivalu
TANEC V SRDCI v septembri 2020. Na
festival pocestuje 17 tanečníkov – členov
DFS Cindruška a súčasne žiakov 6. ročníka
tanečného odboru ZUŠ Liptovský Hrádok,
ľudová hudba a doprovod. V rámci festivalu
deti vystúpia niekoľkokrát vo festivalovom
programe a ako pozvánku na festival aj na
námestí mesta Leuven. Zatancujú tance
z Horehronia, Podpoľania a z Oravy zo Zuberca. Veríme, že úspešne reprezentujú
slovenské
tradičné
ľudové
umenie
v zahraničí.
„Podujatie z verejný
chzdrojov
finančne
podporil Fond na podporu umenia“. Deti pocestujú na festival aj
vďaka podpore svojich rodičov.
E. Jurenová

Mestský klub dôchodcov

Marec
Sekcia Učitelia:
14. 04. nedeľa - Seniorska vibrama:
Zejmarská roklina, Geravy, doprava: os.
vlak LH – Spišská Nová Ves o 5:24 hod.,
späť PP R 17612 17:00 – LH, Info:
0915958164
29. 04. pondelok o 10:00 hod. - brigáda pri
jazierku v rámci Dňa Zeme - doneste si
prosím motyčky, nožnice, rukavice.
24. 04. streda o 08: 45 hod. - 11. roč. športových dní radosti pre seniorov - plávanie v Hoteli Alexandra Liptovský Ján, doprava: individuálna, Info: 0915958164
26. 04. piatok o 10: 00 hod. - Aktívne stárnutie – prednáška s p. MUDr. Benkovou.
Téma: osteoporóza, Senior klub KD

Sekcia Dovalovo:
Pravidelné stretnutia – každý utorok
a štvrtok nácvik – Šumienky; 2x za týždeň
nácvik divadelnej hry – ahoJ
Brigádnicka činnosť v rámci Dňa Zeme –
úprava okolia pomníku na námestí
v Dovalove.

Pravidelné stretnutia sekcií v Senior
klube v Dome kultúry.

Klub priateľov
literatúry a hudby
Program:
Večer s Karlom Krylom
Piatok 26. apríla
o 17:00 hod.
V Klubovni ART Štúdia
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V knižnici bolo rušno množstvom podujatí
i nákupom nových kníh
Marec mesiac knihy bol aj tento rok v Mestskej knižnici bohatý na podujatia. Začal to Týždeň
slovenských knižníc, v rámci ktorého sme našim zábudlivým čitateľom odpúšťali poplatok za
upomienku a prihlasovali nových čitateľov bez registračného poplatku. V rámci bezplatnej burzy
kníh, ktorá je na chodbe pred knižnicou sme aj my vybrali niekoľko zaujímavých titulov pre našich čitateľov. Burza kníh pokračuje aj v apríli. Tak neváhajte, ak máte doma knihy, ktoré už nepotrebujete, prineste ich k nám. Prípadne si príďte vybrať z ponuky, ktorá sa každý deň mení.
Po jarných prázdninách sa v knižnici denne striedali deti materských a základných škôl. Drobčekov z DC Svetluška upútali príbehy z leporel. So škôlkarikmi sme sa rozprávali o knižnici
a o knihách, ako vznikajú, ako sa s nimi nesmie zaobchádzať, ako sa o knihy staráme... Deti zo
ZŠI Jamník si vypočuli osmijankové rozprávky a z vypočutého namaľovali pekné obrázky. Prváčikovia sa po slávnostnom zápise stali členmi našej knižnice a prvýkrát si sami požičali knihy.
Otvorili sa tak pre nich čarovné dvere do sveta fantázie a rozprávok. Starší žiaci sa v rámci hodín anglického jazyka započúvali do zaujímavého rozprávania zo života spisovateľa J. Swifta
a dozvedeli sa o Guliverových cestách veľa noviniek, ktoré isto v učebniciach nenájdu. Je nám
ľúto, že žiadna stredná škola z Liptovského Hrádku už dlhú dobu neprejavila záujem
o organizované podujatie v našej knižnici. Pre dospelú generáciu sme pripravili už druhé stretnutie s Antoniou Krzemieňovou, autorkou kníh o psychosomatike (knihy nájdete aj v našom
fonde). Pani Antonia nám porozprávala o vplyve myslenia na naše telo.
S organizovaním podujatí pokračujeme aj v apríli. Pre deti máme pripravené ďalšie slávnostné
zápisy, čítania z kníh... Pri týchto stretnutiach s deťmi vidíme, aké je dôležité dať deťom možnosť stretávať sa s knihou častejšie, dať im šancu rásť s knihou, dopriať im zažiť čaro nekonečnej fantázie. Preto chceme apelovať aj na rodičov a starých rodičov, aby si našli čas na čítanie
s deťmi, aj keď už poznajú písmenká. Buďme pre nich vzorom. Lebo ak dieťa vyrastá
v prostredí, kde aj rodičia čítajú, bude ich nasledovať.
Marec bol pre nás náročný nielen kvôli množstvu podujatí. Zareagovali sme na výzvu Fondu na
podporu umenia a za Mestskú knižnicu sme vypracovali 2 projekty. Prvý je zameraný na modernizáciu priestorov, v rámci ktorého chceme vymeniť knižničné police v náučnom oddelení
a zakúpiť nový PC do čitárne, všetko v hodnote 4 830 €. Druhý projekt v hodnote 5 551 € je zameraný na akvizíciu knižničného fondu - plánujeme zakúpiť 600 knižných titulov a predplatiť
3 časopisy. O tom, či FPU naše projekty podporí sa dozvieme koncom mája.
V priebehu marca sme zakúpili 155 kníh a tým sme ukončili akvizíciu kníh z projektu Tvoja knižnica je tvojim rajom, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v minulom roku. Od leta minulého roku sme v rámci tohto projektu pre našich čitateľov získali 728 kníh
z beletrie, ale aj náučnej literatúry do oboch úsekov Mestskej knižnice LH v hodnote 5 381,99 €,
z toho 4 900 € sme získali vďaka FPU a ostatné bol príspevok mesta. Knihy postupne spracovávame a zaraďujeme do fondu pre našich čitateľov. Návštevnosť knižnice sa postupne zvyšuje, k čomu určite prispela aj široká ponuka nových kníh. Preto neváhajte a príďte si vybrať niektorú z knižných noviniek.
Srdečne Vás pozývame do knižnice 4. apríla o 14,00 h na besedu
s etnologičkou Ivetou Zuskinovou, autorkou knihy Liptov –
Ovčiarstvo na Liptove, ktorá je nominovaná na Knihu Liptova.
D. Kolárová

Zo života seniorov v m. č. Dovalovo
Na výročnej členskej schôdzi dňa 4. 3. 2019 sa uskutočnili voľby do orgánov JDS v m. č. Dovalovo. Zvolený bol nový päťčlenný výbor. Predsedníčkou sa stala Oľga Šintajová. Všetci členovia vyjadrujú poďakovanie bývalému výboru a odchádzajúcej predsedníčke p. Emme Žiškovej
za dlhoročnú prácu v klube. Novozvolený výbor považuje za svoju prvú úlohu rozšíriť svoje rady v našej m. č. Touto cestou chceme osloviť aj všetkých súčasných členov, aby svojimi nápadmi spestrili aktivity nášho klubu. Želáme novozvolenému výboru veľa nápadov, entuziazmu
a vytrvalosti vo svojej činnosti.
JDS v m. č. Dovalovo

Ján Nepomuk Bobula – 175 rokov od jeho narodenia
Pokračovanie zo str. 1
Azda nijaký Slovák nezanechal svoju osobnú pečať na rozmachu metropoly v takom rozsahu
ako Bobula. Mór Geelléri v publikácii „Pionieri uhorského priemyslu. Životopisy a charakteristiky/1887“ zaraďuje spomedzi staviteľov medzi 80 najdôležitejších osobností uhorskej industrializácie popri známom architektovi Miklósovi Yblovi len J. N. Bobulu. Stal sa prvým diplomovaným slovenským staviteľom, výborným organizátorom v nábore liptovských murárov. Vyhľadávaní boli zvlášť odborne zdatní majstri priečelia. Podieľali sa na výstavbe nespočetných dodnes
vyhovujúcich stavieb vrátane škôl, budovy Opery, Parlamentu, ale aj skoro všetkých palácov na
Andrássyho ceste, kde postavil impozantný neorenesančný palác pre svoju rodinu aj J. N. Bobula. Dnes je táto budova v správe štátu a sídli tu veľvyslanectvo. Jeho zachované staviteľské
diela sa stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Viaže sa s ním množstvo novátorských
zlepšovacích návrhov, iniciatív. Už v roku 1863 požadoval vypracovanie regulačných plánov
dedín v Uhorsku, industrializácie a modernizácie krajiny. Bol pri zrode Komory staviteľov, ktorá
pôsobí aj v súčasnosti. Od roku 1862 dodnes vychádza aj Staviteľská revue, ktorej bol zakladateľom a redaktorom až do konca života. Ujal sa aj niekoľkoročného nezištného plánovania a
organizovania pavilónov celoštátnej jesennej výstavy, za čo mu bol udelený „Rytiersky rád
Františka Jozefa“.
Zdena Jurčová
Pokračovanie článku o významnom rodákovi Jánovi Nepomukovi Bobulovi vám prinesieme
v májovom vydaní Mesačníka.
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Baletný súbor z USA opäť v Liptovskom Hrádku

Liptovský Hrádok je najmenšie mesto veľkého Liptova, ktoré sa v poslednej dobe stalo
centrom kvalitného tanečného umenia. Ide o
jediné mesto žilinského kraja, ktoré má na
svojom území základné umelecké školy,
rovnako však aj tanečné konzervatórium a
dokonca i tanečné divadlo. Záujem o tanečné umenie a jeho kvalitu v Liptovskom Hrádku potvrdili mnohí slovenskí aj medzinárodní
umelci svojou osobnou účasťou na baletnej
súťaži NÁDEJ BALETU v novembri 2018.
Ďalším dôkazom, že sa naše mestečko dostáva do povedomia svetovej tanečnej obce,
je opakované hosťovanie významného baletného súboru z USA.
Ballet Magnificat vznikol v roku 1986 a tvoria
ho profesionálni tanečníci z rôznych kútov
sveta. Jeho sídlom je hlavné mesto amerického štátu Mississippi - Jackson. Ide o tanečný súbor preslávený svojím originálnym
repertoárom skladajúcim sa z jednoaktových
choreografií a celovečerných baletov. Ročne
sa predstaví zhruba 80tisíc divákom na koncertných pódiách v USA a Kanade. Okrem
toho sa predstavil v Singapure, Hondurase,
Kolumbii, Izraeli, Rusku, Filipínach, Kajmanských ostrovoch, Juhoafrickej republike, Číne, Brazílii a mnohých krajinách Európy počas svojich letných turné.
"Do tohtoročného zoznamu krajín zaradili
producenti Balletu Magnificat opäť aj Slovenskú Republiku a s radosťou sa po roku vracajú do Liptovského Hrádku."
S hrdosťou potvrdila riaditeľka Súkromného

tanečného konzervatória Eva Ohraďanová.
"Účinkovanie Balletu Magnificat v Liptovskom Hrádku je pre nás mimoriadnou udalosťou. Okrem baletného predstavenia, máme prisľúbený aj tanečný workshop pre študentov nášho tanečného konzervatória.
Budeme hosťovať 17 tanečníkov z USA a ich
technický a organizačný tím. Ide o finančne
náročný projekt, na ktorom sa spolupodieľa
aj mesto Liptovský Hrádok prostredníctvom
mimoriadnej dotácie, za čo chcem veľmi
pekne poďakovať. " dodala Ohraďanová.
Ballet Magnificat sa hrádockému publiku
predstaví v piatok 12. 4. 2019 o 19:00 hod. s
inscenáciou MIESTO UKRYTIA - Nádej
uprostred utrpenia. Súbor vo svojich dielach spracováva predovšetkým kresťanskú
tematiku a rovnako tomu bude aj v tohtoročnom diele. Ide o príbeh boja dvoch sestier z
roku 1944, ktoré sa snažia pomôcť svojim
židovským susedom, ktorých skrývajú v malom úkryte postavenom v stene ich domu.
Rodina však neunikne pred transportom do
koncentračného tábora Ravensbrück, kde
čelia zápasom ďaleko presahujúcim ich najdivokejšiu predstavivosť. Choreograf Jiří Sebastian Voborský, inšpirovaný skutočným
príbehom desiatich Boomovcov, odhaľuje
tento hrdinský príbeh s veľkou úrovňou drámy, vášňou, bolesťou, ale nakoniec aj nádejou, pretože prináša publiku výzvu veriť neuveriteľnému - sile odpustenia skrze Ježiša
Krista.
E. Ohraďanová

Veľkonočné sviatky v kostoloch
Kostol Navštívenia Panny Márie Liptovský Hrádok
18. 4. - Zelený Štvrtok Pánovej večere o 18.00 hod.
19. 4. - Veľký Piatok Utrpenia a smrti Pána o 18.00 hod.
20. 4. - Biela Sobota Veľkonočná vigília o 19.30 hod.
21. 4. - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
o 8.00, 10.00 hod.
22. 4. - Veľkonočný Pondelok o 8.00, 10.00 hod.
Evanjelický cirkevný zbor L. Hrádok - Dovalovo
18. 4. - Zelený štvrtok - služby Božie o 18.00 h
s Večerou Pánovovu
19. 4. - Veľký piatok - Pašiové služby Božie o 10.00 h
(po ich skončení bude prisluhovanie Večere Panovej)
21. 4. - 1. slávnosť veľkonočná - Služby Božie o 10.00 h
22. 4. - 2. slávnosť veľkonočná - Služby Božie o 10.00 h
Evanjelický cirkevný zbor L. Hrádok:
14. 4. - 6. nedeľa pôstna - Pašiové Služby Božie
o 9.00 h
18. 4. - Zelený štvrtok - Služby Božie s Večerou
Pánovou o 18.00 h
19. 4. - Veľký Piatok - Pašiové Služby Božie o 9.00 h
19. 4. - Veľký Piatok - Večera Pánova o 15.00 h
21. 4. - Veľkonočná nedeľa - Slávnostné Služby Božie o 9.00 h
22. 4. - Veľkonočný pondelok - Služby Božie o 9.00 h

75. Mládežnícky kongres
esperantskej mládeže
v Liptovskom Hrádku
Príprava Mládežníckeho kongresu esperantskej mládeže pokračuje a organizačný výbor
už zverejnil aj niekoľko detailov, ktoré sa týkajú pestrého programu. Tento kongres sa
uskutoční v termíne 28. 7. 2019 - 4. 8. 2019
na Strednej odbornej škole lesníckej
a drevárskej Jozefa Dekréta Matejovie
a Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku.

Hlavnou témou programu kongresu bude
"Proti predsudkom" a organizátori sa k nej
rozhodli pristúpiť ozaj zodpovedne formou
rôznych prednášok, aktivít, debát alebo aj
špecifických filmov (ako napríklad Jenica a
Perla, ktorý znázorňuje život rómskej minority
na Slovensku.) Súčasťou tematického programu budú aj prednášky, ktoré budú mať za
cieľ pohľad na predsudky z rôznych uhlov,
napríklad aj toho psychologického. Dotknú sa
aj tém ako náboženstvo, pohlavie, rody, národnosti a iné. Kongres nie je len o vážnych
témach, ale je aj oslavou a prezentáciou rôznych kultúr, vrátane esperantskej. Hudobný
program bude rôznorodý koncertami známych esperantistov ako Jonny M alebo Kimo, alebo aj mnohými začínajúcimi
hviezdami ako Tim Gallego, Noa a Martí. Cieľom kongresu bude samozrejme predstaviť aj slovenskú kultúru zahraničným
účastníkom vo všetkých jej farbách. Preto
výbor pozval tanečnú skupinu Jessy, speváčku Barboru Hazuchovú aj folklórny súbor z
Východnej.
Taktiež budeme chcieť ukázať aj ručné práce našich predkov. Účastníci kongresu si
skúsia, ako sa vyrábajú jednotlivé produkty,
napríklad z dreva, keramiky, či drôtu.
Pre účastníkov kongresu, ako aj pre verejnosť pripravujeme možnosť zúčastniť sa jazykových kurzov Esperanta, kedy budeme
mať kurzy pre začiatočníkov, aj pre pokročilých. O ďalšom programe pre verejnosť Vás
budeme informovať v najbližších týždňoch.
Tomáš Stano
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Hradná v marci

V marci na Matejke
Koncom februára sme sa učili v maskách.
Deti 1. stupňa sa tešili aj na karneval spojený s tancom a súťažami. Potom to konečne prišlo – dlho očakávané jarné
prázdniny. Naši biatlonisti však ani tu nezaháľali. Na Majstrovstvách SR vybehali
perfektné umiestnenie: N. Mydliarová 4.
m., K. Pallová 5. m., M. Rúčková 6. m..
Skvelý výkon podali v Zimnej kalokagatii
v biatlone: M. Podhorský 5. m., M. Rúčková 5. m., N. Mydliarová 6. m., J. Navrátil 6.
m., v biatlonovej štafete: N. Mydliarová
a M. Rúčková 3. m., J. Navrátil a M. Podhorský 5. m., K. Rúčková a L. Letošová 4.
m. V snowboardovom slalome i vo voľnom
štýle vybojoval pre nás D. Krajči 4. m.
a v snowboardcrosse 5. m. Prebehli aj obvodné kolá vo volejbale, v ktorých chlapci
získali 3. miesto. Všetkým účastníkom súťaží ďakujeme za reprezentáciu školy a
prajeme veľa úspechov do ďalšieho súťaženia. Žiaci 4. B triedy si v Národopisnom
múzeu vyskúšali techniku modrotlače a
domov si odniesli nielen vlastnoručne zhotovenú bábiku, ale aj dečku z modrotlače.
Dňa 20. a 21. marca sme si pre budúcich
prváčikov a ich rodičov pripravili rôznorodé
aktivity – divadielko, hry s angličtinou, robotmi, fyzikálnymi hračkami, tvorivé dielne
i cvičenie v telocvični. Na záver srdečne
pozývame všetkých predškolákov na zápis
do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 16. a 17.
apríla v čase od 800 do 1700.
MJ a MH

SZUŠ
Zápis do tanečného
odboru – TK Jessy

11. apríla 2019
od 15:00 – 17:00 hod.
Sokolovňa L. Hrádok – 2. poschodie.
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Obdobie fašiangových karnevalov očarilo aj našich žiakov na I. stupni a svoje masky od výmyslu sveta prezentovali pred jarnými prázdninami na školskom karnevale plnom zábavy
a tanca. Týždeň jarných prázdnin priniesol zaslúžený oddych . No sú pred nami týždne usilovnej práce. Deviataci sa pripravujú na svoje prvé veľké Testovanie T9 a tí, úplne najmenší,
na vstup do veľkej školy.
Sme radi, že sme mohli medzi prváčikmi privítať ich mladších budúcich spolužiakov - zatiaľ škôlkarov zo všetkých materských škôl
v meste. Záleží nám na kvalite
vzdelávania, rodičov berieme ako
svojich partnerov, a tak Vás pozývame na Deň otvorených dverí
našej školy 9. - 10. apríla, aby ste
videli a zažili atmosféru školy, ktorá
je tu pre Vaše deti, pre Vás. Snažíme sa deťom čo najviac priblížiť
reálny život a prezentovať to,
o čom sa učia. Dôkazom toho bola
aj návšteva záchranárov Horskej
záchrannej služby medzi prvákmi, ktorí odprezentovali vhodnou formou pomôcky a náročnú
prácu pri záchrane ľudských životov. Piataci zažili interaktívne dopoludnie v Galérii Ľ. Fullu
v Ružomberku. Radosť nám robia aj naši športovci, ktorí sa zúčastnili zimnej celoslovenskej
Kalokagatie. Tento rok nás reprezentovali 3 deti v 2 kategóriách: M. Mráz obsadil v disciplíne SlopeStyle 2. miesto. N. Jurčová sa v obrovskom slalome umiestnila na 4. mieste.
V zjazdovom lyžovaní A. Knapčok skončil v obrovskom slalome na 3. mieste. Je obdobie,
v ktorom sa snažíme v krajských kolách vedomostných súťaží uspieť čo najlepšie a dúfame,
že práca učiteľa, o ktorej sa práve v tomto období tak často hovorí, zostane prácou, za ktorou sa skrývajú hodiny a hodiny práce s deťmi, prácou, ktorá si zaslúži ocenenie.
Mgr. D. Puškárová

Chceš byť mechanik strojov
a robiť na nových modeloch svetiel?
Je obdobie prijímacích skúšok. Žiaci sa postupne pripravujú na svoje prvé
„veľké“ skúšky. Je to čas, kedy treba dokázať, čo sa na základnej škole naučili, čo ich naučili, a či sú pripravení zmeniť svoj status z dieťaťa – žiaka
na stredoškoláka – dospeláka .
Naši študenti v odbore Mechanik strojov a zariadení nemajú problém pohybovať sa vo svete
dospelých, pretože pravidelne majú odborný výcvik v prevádzke, kde beží ozajstná výroba,
ich vzdelávanie je reálnou prácou. Preto je samozrejmé, že s našimi majstrami chodia aj na
exkurzie do iných firiem. Zmyslom je, aby .videli, že to, čo ich na SOŠP v Liptovskom Mikuláši učia, je realita, ktorú v strojárskych firmách vyžadujú. Čím lepšie sa učia, tým majú väčP
šie možnosti uplatnenia po skončení
duálu v danom odbore. Ako sa do duálu dostať?
u
www.esox-plast.sk
š
Vybraní žiaci v odbore Mechanik
k
strojov a zariadení sú od prvého
á
ročníka zaradení do duálu – to
r
znamená že vyučovanie je rozdeo
lené rovnakým dielom na teoreticv
ké predmety a praktické vyučovaá
nie. Týždeň sa učia a týždeň majú
prax. Okrem toho dostávajú mesačne štipendium od 30-50 eur úhradu cestovného zo školy na
prax, stravu v čase praxe. Pre rodiny, kde majú šikovné a zručné
deti, ktoré majú chuť programovať
a vyučiť sa strojárskemu remeslu,
je to úžasná finančná pomoc. Preto Dualisti s majstrom vo firme Masam, Vráble
treba využiť možnosť prihlásiť sa
na SOŠP v Liptovskom Mikuláši. Ak žiak úspešne ukončí štúdium, isto dostane prácu
v našom regióne. SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikuláši zvyšuje nároky na štúdium
a odbornú prípravu svojich žiakov. Poskytuje im možnosť navštíviť viaceré strojárske firmy
v regióne, vidieť a porozumieť výrobe, o ktorej sa teoreticky učia na odborných predmetoch.
Ideálnym prepojením školy a praxe je práve duál. Žiaci sa učia v skutočnej firme, „nehrajú
sa“ na strojárov, oni nimi skutočne začínajú byť. Individuálne ich vedie majster odbornej výchovy, reálne vidia, prečo sa majú učiť matematiku alebo informatiku, prečo treba vedieť
správne merať, na akých meradlách alebo zariadeniach pracovať atď. Prihlásenie sa na
SOŠP v Liptovskom Mikuláši a podanie prihlášky do duálneho vzdelávania vo firme Esox
s.r.o. Uhorská Ves sú prvé kroky pre úspešné prijatie do duálu.
S. Tekeľová
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Informácia pre fanúšikov volejbalu
ROZPIS ZÁPASOV apríl 2019
6. 4. o 14:00, 16:00 hod.
7. 4. o 13:00, 15:00 hod.
7. 4. nedeľa - Brusno
13. 4. o 9:00 hod.

Juniorky

L. Hrádok – B. Bystrica

Kadetky
Krupina – L. Hrádok
II. Finále Oblasti stred SVF
staršie žiačky III. trieda
Družstvá - L. Hrádok, Brusno, Žilina, Žiar n/Hronom
3-kový ml. žiačky
L. Hrádok – B. Bystrica

13. 4. o 11:00, 13:00 hod.

Juniorky

Stropkov – L. Hrádok

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

Kadetky

L. Hrádok - Poltár

Hostili sme slovenský
šampionát
Mestská športová hala v Liptovskom
Hrádku patrila počas štvrtého marcového víkendu Majstrovstvám Slovenska v
tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu.

Informácia pre fanúšikov futbalu
ROZPIS MAJSTROVSKÝCH ZÁPASOV apríl 2019
6. 4. o 15:30 hod.

A mužstvo

R. Sobota – ŠKM LH

6. 4. o 14:00 hod.

Dorast

L. Sliače - ŠKM LH

6. 4. o 10:00 hod.

St. žiaci; Ml. žiaci

Or. Lesná - ŠKM LH

6. 4. o 13:30 hod.

Prípravka

Ľubochňa - ŠKM LH

13. 4. o 15:30 hod.

A mužstvo

ŠKM LH - Zvolen

13. 4. o 14:00 hod.

Dorast

Chlebnice - ŠKM LH

13. 4. o 9:30 hod.

St. žiaci; Ml. žiaci

ŠKM LH – Záv. Poruba

13. 4. o 10:00 hod.

Dorast

ŠKM LH - Ondrašová

21. 4. o 16:00 hod.

A mužstvo

Námestovo – ŠKM LH

21. 4. o 10:00 hod.

Dorast

ŠKM LH - Bešeňová

21. 4. o 10:00 hod.

Prípravka

MFK LM – ŠKM LH

27. 4. o 14:00 hod.

Dorast

Diviaky – ŠKM LH

27. 4. o 10:00 hod.

St. žiaci; Ml. žiaci

Diviaky – ŠKM LH

27. 4. o 10:00 hod.

Prípravka

ŠKM LH - Hybe

28. 4. o 16:00 hod.

A mužstvo

Poltár – ŠKM LH

„Sú to otvorené majstrovstvá. Okrem
slovenských pretekárov sa prihlásili Česi, Poliaci, Maďari, prísť by mali aj Ukrajinci a Rusi. Spolu sa počas dvoch dní
predstaví 200 pretekárov,“ informoval
pred zahájením pretekov ich riaditeľ
Ivan Giňovský. Klub Powerlifting Liptovský Hrádok poverila usporiadaním šampionátu Slovenská asociácia silového
trojboja.

Jarné sústredenie mladých karatistov
V prvých marcových dňoch (3. 3. – 7. 3.) sa uskutočnilo jarné sústredenie mladých karatistov v Moštenici, pri Banskej Bystrici. V tomto športovom stredisku sa pripravoval nejeden
reprezentant Slovenska. Z Karate klubu, Športového klubu mesta Liptovský Hrádok sa po
prvýkrát sústredenia zúčastnilo osem zverencov (T. Imrichová, K. Hančinová, A. Mrlian,
N. Mrlianová, N. Novotová, D. Novák, N. Ondíková, Z. Ondrová). Sústredenie bolo zamerané na prípravu blížiacej sa súťažnej sezóny, plánovaného zvyšovania stupňa technickej
vyspelosti – páskovania. Počas piatich dní si zverenci overili svoje už naučené techniky,
ktoré zdokonaľovali pod dohľadom odborných trénerov. Zvyšovali si svoju kondíciu a v neposlednom rade svoje sebavedomie a odhodlanie súťažiť a pokračovať v trénovaní karate.
Trénovalo sa pod vedením reprezentačných trénerov, bývalých úspešných reprezentantov
Slovenska. Cieľom sústredenia bolo aj naučiť sa zvyknúť si na neznáme prostredie (byť dochvíľny, mať veci na poriadku a postarať sa o seba bez príkazu a podpory rodiča, deti vo
veku od 7 – 9 rokov). Nešlo však len o trénovanie. Vo večerných hodinách im tréneri vyplnili
čas hrami, quiz-mi, súťažami a tvorivými dielňami. Mnohé deti boli prvýkrát tak dlho samé
bez rodičov, v cudzom prostredí, a napriek tomu to zvládli s úsmevom na perách.
Naučili sa komunikovať, vnímať, pozorovať, zlepšovať sa. Popri tom, že sa deti
veľmi takticky zlepšili,
nechať ich odkázané
viac-menej samých na
seba bol záber nielen
pre nich, ale aj pre
samotných
rodičov
(trénerov). Celé sústredenie
hodnotíme
ako veľký prínos pre
rozvoj
karate
pre
Športový klub mesta
Liptovský Hrádok.
Rodičia a tréneri
J. Imrich a M. Hančin

„Sme veľmi radi, že nedávno kompletne
zmodernizovaná Mestská športová hala
môže hostiť i podujatie takéhoto veľkého
charakteru. Teší ma, že okrem zahraničných pretekárov takýmto spôsobom
predstavíme mesto, región i samotnú
halu aj pretekárom z ostatných kútov
Slovenska,“ povedal primátor Branislav
Tréger.
Text a foto: Michal Paška

Lekárenská pohotovostná
služba - Apríl
6. apríla 2019 - Dr. Max
13. apríla 2019 - Lekáreň na Hradnej
27. apríla 2019 – Pharmácia
Všetky lekárne sú počas služby
otvorené od 8:00 do 11:30 hod.

TURISTICKÝ KALENDÁR
KST – ŠKM Liptovský Hrádok
Apríl 2019
7. 4. – Vápeč – Strážovské vrchy – autobus; vedúci: Plachá, Skladaný
21. 4. – Kľak – Strážovské vrchy - autobus; vedúci – Bella, Skladaný
Bližšie informácie: sledujte vývesnú
skrinku v podchode a na stránke
www.kstlh.webnode.sk.

Správy z mesta

9

Liptovský Hrádok,

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

10 Správy z mesta

„Vyhasli oči plné lásky našej drahej mamičky,
nevyhasnú však nikdy na ňu v našich srdciach
spomienky.“
Dňa 26. marca 2019 uplynuli 4 roky, čo nás
navždy opustila manželka, mama
a stará mama
Anna Ilavská, rod. Hybenová
S láskou spomínajú manžel, dcéra Ivetka
a syn Vladimír s rodinami.

„Boh nám je útočiskom a silou,
pomocou v súžení vždy osvedčenou.“
Žalm 46,2
Dňa 10. apríla 2019 uplynie 5 rokov, ako nás opustil
náš drahý manžel, otec, svokor, starý, prastarý
i krstný otec a ujo
JUDr. Ivan Šenšel
S láskou a úctou spomínajú 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 3. apríla 2019 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš starý otec, otec a manžel
MVDr. Karol Ludvigh
S láskou a úctou spomínajú manželka,
synovia s manželkami a vnúčatá.

„Čas plynie a nevráti čo vzal,
Zostali len spomienky a v srdci žiaľ.“
Dňa 19. apríla 2019 uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustil manžel, otec a starký
Imrich Nagy
S láskou spomínajú manželka
a syn s rodinou.
„Kto bol milovaný, nebude zabudnutý.“
Dňa 6. apríla 2019 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
Ivan Lehotský
S láskou spomína manželka, brat,
celá rodina a priatelia.

Liptovský Hrádok,

6/2016
mesto
bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
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27. marca –
14. júna

3. - 7.
apríla
o 18:00 h

Štyri ročné obdobia
v ľudovom odeve na Liptove
JAR
Volanie bez poplatku
5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov,
5 známych hostí, 5 svedectiev

Štvrtok
4. apríla
o 14:00 h

LIPTOV – Ovčiarstvo v Liptove

5. - 30.
apríla

Autorský výstava fotografickej tvorby
Pavla Staníka

Pondelok
8. apríla
o 18:00 h

Filmový umelecký pondelok

Štvrtok
11. apríla
o 18:00 h
Piatok
12. apríla
o 19:00 h
Nedeľa
21. apríla
o 16:00 h
Piatok
26. apríla
o 17:00 h
Nedeľa
28. apríla
o 17:00 h

Beseda s etnologičkou a autorkou
PhDr. Ivetou Zuskinovou

Retrspektíva

Videá z archívov amatérskych
filmov

Miroslav Donutil
Cestou necestou
Vystúpenie herca a rozprávača
so svojou show

Americký Ballet MAGNIFICAT
Nádeje uprostred utrpenia
Vstupné v predpredaji: 5 €
ZŤP, dôchodcovia, študenti: 3 €

Chvály LIPTOV
Otvorené stretnutie kresťanov mesta

Literárno-hudobný večer
Program: Večer s Karlom Kryl

M. R. Štefánik
100 rokov od tragického úmrtia

Národopisné
múzeum
L. Hrádok
Divadelná
sála DK
L. Hrádok
Mestská knižnica DK
L. Hrádok
Galéria na
schodoch
DK L. Hrádok
Klubovňa ART
štúdia DK
L. Hrádok
Divadelná
sála DK
L. Hrádok
Diavdelná
sála DK
L. Hrádok
Sokolovňa
L. Hrádok
Klubovňa ART
Štúdia DK
L. Hrádok
Divadelná
sála DK
L. Hrádok
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