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M. R. Štefanik

100 rokov od jeho úmrtia

Ocenenie Jána Juraja Grünwalda
Neľahká a zodpovedná úloha učiteľa si zaslúži
spoločenské uznanie. Pre celú spoločnosť sa
Deň učiteľov spája s príležitosťou poďakovať
sa im za nasadenie a každodenné úsilie, ktoré
vynakladajú pri výchove a vzdelávaní našich
detí. Poďakovať sa za lásku, ktorú im neustále
dávajú. Oni sami najlepšie vedia, že profesia
učiteľa kladie na osobnosť človeka obrovské
požiadavky. Na jednej strane musí byť učiteľ
„vedcom“, ktorý musí veľa poznať, ovládať,
tvoriť. Na druhej strane sa však od učiteľa očakáva, že bude zároveň „umelcom“, aby deti a
žiakov podnecoval láskou k hľadaniu, či objavovaniu.
Z rúk primátora Branislava Trégera si 25.
marca 2019 prebralo ocenenie 12 pedagógov
a pracovníkov škôl. Ocenení boli: Vladimíra
Sklenková - ZŠ a MŠ Hradná, Marta Mareková - ZŠ a MŠ J. D. Matejovie, Daniela Petro

- Špeciálna základná škola, Katarína Vernarecová - ZUŠ Liptovský Hrádok, Alena Majeríková - Súkromné tanečné konzervatórium, Ivan
Mráz - SZUŠ Liptovský Hrádok, Jaroslav Melich - CVČ Liptovský Hrádok, Vladimír Javornický - Gymnázium Liptovský Hrádok, Zuzana
Gejdošová - SOŠLD Liptovský Hrádok, Pavol
Zajac - SOŠE Liptovský Hrádok, Janka Šúleková - Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník.
Najvyšším ocenením za rozvoj školstva v meste Liptovský Hrádok bol vyznamenaný Vojtech
Kollár, bývalý riaditeľ Gymnázia v Liptovskom
Hrádku.
Ako malú vďaku za to, si naši učitelia mohli
po čaši vína a oceňovaní pozrieť v sále Domu
kultúry v Liptovskom Hrádku v deň venovaný
im, vystúpenie Spišského divadla pod názvom
Dámsky krajčír.
(KT)

Máme záujem o čo najlepší stav arboréta

Nie ideálny stav arboréta v Liptovskom Hrádku
trápi (oprávnene) nielen verejnosť, ale i samosprávu. Tá na čele s primátorom Branislavom
Trégerom, ktorý je zároveň i poslancom Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
(ŽSK), rieši túto problematiku dlhodobejšie.
ŽSK nespomíname náhodou, práve on je (prostredníctvom Strednej odbornej školy lesníckej
a drevárskej Jozefa Dekréta Matejovie) správcom arboréta. Branislav Tréger situáciu riešil
viackrát i s predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou. Tá ešte v závere vlaňajška, pri hodnotení
prvého roku vo funkcii, medzi ďalšie plány ŽSK
zaradila aj revitalizáciu arboréta v Liptovskom

Hrádku: najvyššie položeného arboréta - botanickej záhrady v strednej Európe.
„Je to historicky veľmi cenná i tradičná časť
mesta, no doteraz nemala adekvátnu starostlivosť. Do tohto procesu sme sa rozhodli vstúpiť.
Na základe komunikácie so ŽSK, ale i správcom a Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, sa budeme snažiť podpísať memorandum
o spolupráci. Arborétum nie je majetkom mesta, no ŽSK by sme chceli trvalo prepožičať inventár v tomto priestore, aby sa postupne stav
arboréta začal zlepšovať,“ ozrejmil Branislav
Tréger.
Pokračovanie na strane 3.

V poslednú aprílovú nedeľu
si Hrádočania slávnostným
programom uctili pamiatku
významného Slováka, košarištianskeho rodáka, Milana
Rastislava Štefánika, od tragickej smrti ktorého uplynie
4. mája 2019 sto rokov. Dôstojným programom, v ktorom
vystúpili členovia Miešaného
speváckeho zboru zo Žiliny
pod taktovkou Štefana Sedlického, malí aj veľkí tanečníci z Detského
folklórneho súboru Cindruška, Tanečného
klubu Jessy a Súkromného tanečného konzervatória, klaviristky Alexandra Žiaková
z triedy Kataríny Vernarecovej, recitátorky
Eva Zahradníková a Danica Žiaková s úryvkami z knihy Jozefa Banáša „Prebijem sa“,
sa vzdal hold človeku, ktorý počas svojho
krátkeho života dosiahol všetko, čo si zaumienil. V úvode programu o tom vypovedal
aj najnovší film amatérskeho filmára Ľubora
Patscha, po ktorom sa prítomným divákom
prihovoril primátor mesta Branislav Tréger.
Okrem spomienky mal program aj iný rozmer – podporil verejnú zbierku, ktorú mesto
Liptovský Hrádok vyhlásilo so zámerom získať časť finančných prostriedkov na bronzovú bustu Milana Rastislava Štefánika.
Tá nám od začiatku septembra, kedy bude
slávnostne osadená na pôvodné miesto,
bude opäť pripomínať meno, život a prácu
tohto medzinárodne uznávaného vedca,
hvezdára, spoluzakladateľa Československej republiky, hrdého národovca, ktorý si
po celý svoj život zachoval lásku a vzťah
k rodnej zemi.
Verejná zbierka potrvá do konca júna tohto
roku a prispieť do nej je možné viacerými
spôsobmi – osobne na referáte kultúry alebo v mestskej knižnici, bezhotovostne na
účet mesta – IBAN SK90 5600 0000 0016
0010 6006, alebo návštevou programov
v rámci Cyklu koncertov vážnej hudby
„Hudba v Hrádku“.
M. R. Štefánik: „Je potrebné ľudí učiť
veriť, je potrebné ich milovať napriek
všetkým chybám, je potrebné učiť ich
milovať, ale je nevyhnutné tiež pracovať
a učiť iných pracovať!“
(DŽ)

Liptovský Hrádok,

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

Milí spoluobčania, priatelia,
niekedy počas života,
človek musí urobiť rozhodnutia, ktoré sa „nerodia ľahko“.
Chcem Vás informovať,
že po dlhšom zvažovaní
som sa rozhodol vzdať
sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva z osobných dôvodov.
Ešte raz sa chcem srdečne poďakovať všetkým, za prejavenú dôveru a priazeň v komunálnych voľbách. K práci poslanca som
vždy pristupoval čestne, nezištne a zodpovedne, žiaľ v súčasnej dobe mi moja nová
práca neumožňuje venovať sa uplatňovaniu
poslaneckého mandátu tak aktívne s patričnou kvalitou a zodpovednosťou, ako by som
si predstavoval a viete dobre, že nepatrím
do skupiny poslancov, ktorí len tak pasívne
sedia a dvíhajú ruky.
Poslaneckému zboru prajem veľa pozitívnej
energie a mnoho múdrych rozhodnutí v prospech všetkých obyvateľov nášho mesta.
Ďakujem za pochopenie.
Peter Čajka

Prezidentské voľby v %

V sobotu 16. 3. 2019 sa na Slovensku konalo 1. kolo prezidentských volieb. Právo voliť
prezidenta mal každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.
Hlasovalo sa v siedmich volebných okrskoch.
Volebná účasť v Liptovskom Hrádku bola
vyššia ako celoslovenský priemer. K urnám
prišlo 3 429 voličov, čím volebná účasť dosiahla 55,25% . Výsledné poradie kandidátov na prvých 5 miestach kopírovalo celoslovenské výsledky. Kandidátka na prezidenta
Zuzana Čaputová zvíťazila v prvom kole prezidentských volieb aj v Liptovskom Hrádku
s 40,34 % a bola víťazkou vo všetkých
volebných okrskoch v meste. Na druhom
mieste v meste, skončil Maroš Šefčovič
s 22,37 %. Druhú pozíciu si udržial vo všetkých okrskoch okrem volebného okrsku
č. 2. Na treťom mieste skončil Štefan Harabin s 16,75 %, nasledovaný Mariánom
Kotlebom s 8,64 %. Na piatom mieste sa
umiestnil František Mikloško s 4,46 %, ďalej Eduard Chmelár s 2,61 %, Milan Krajniak
s 1,97 % a Béla Bugár s 1,29 %-tami. Ostatní kandidáti mali pomer hlasov nižší ako 1%.
30. 3. 2019 sa zúčastnilo
2 849
oprávnených voličov čo je 46,41 %.
V druhom kole prezidentských volieb vyhrala vo všetkých okrskoch v meste kandidátka Zuzana Čaputová. Celkovo v Liptovskom Hádku získala 56,88 percenta čo je
1586 hlasov a jej protikandidát Maroš Šefčovič 43,11 % hlasov, to je 1 202 odovzdaných hlasovacích lístkov pre tohto kandidáta. O pokojnú atmosféru sa staralo v oboch
kolách volieb v siedmich okrskoch spolu 49
členov a 7 zapisovateliek. Aj touto cestou
by som sa chcela za mesto poďakovať občanom za vysokú účasť a členom a zapisovateľkám komisií za pokojný priebeh volieb.
M. Harichová
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Správy z mesta

Z rezervného fondu mesto zafinancuje viaceré akcie
Záverečný účet mesta Liptovský Hrádok za rok
2018 schválením celoročného hospodárenia
bez výhrad odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí v stredu 17. apríla.
Správa o majetku, záväzkoch a o stave vymáhania pohľadávok mesta Liptovský Hrádok
k 31. 12. 2018, Správa o výsledkoch kontrol
hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Hrádok i
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018
bola poslancami zastupiteľstva zobraná na vedomie. Zelenú od poslancov dostalo i vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský
Hrádok a rovnako aj úprava rozpočtu mesta
Liptovský Hrádok k 17. 4. 2019. V rámci nej sa
z rezervného fondu mesta presúva suma 289
800 eur. Mesto z týchto financií bude realizovať nasledovné akcie: nákup telekomunikačnej
techniky – dataprojektor, autobusové prístrešky
s doplnkami, signálno-bezpečnostné zariade-

nie v kultúrnom dome, nákup vysokozdvižnej
plošiny, spevnené plochy pod stojany na bicykle, verejné osvetlenie na Železničnej ulici,
práce na Športovom komunitnom centre, rekonštrukcia budovy mestského úradu (verejné
WC), stavebné úpravy chodníka J. D. Matejovie, obslužná komunikácia Prekážka, stavebné
úpravy kultúrneho domu Dovalovo, modernizácia fermentora. „Ďakujem poslancom za
akceptovanie tohto návrhu. Prostriedky z rezervného fondu využijeme na vyššie uvedené
akcie, ktorých realizácia je v meste i v mestskej
časti Dovalovo potrebná,“ vyslovil sa primátor
Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Poslanci
súhlasili aj so vstupom mesta Liptovský Hrádok
do Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.
Text a foto: Michal Paška

Voľby do Európskeho parlamentu

Najbližšie voľby, ktoré čakajú Slovensko aj Hrádočanov sú voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú 25. mája 2019. Svojich kandidátov nominovalo 31 politických strán, z ktorých vzíde
13 poslancov. Títo budú najbližších 5 rokov zastupovať Slovenskú republiku v Europarlamente.
Spôsob hlasovania je nasledovný: Volič po príchode do volebnej miestnosti dostane obálku a
31 hlasovacích lístkov. V priestore určenom na úpravu si z nich vyberie hlasovací lístok tej politickej strany, ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Na tomto vybranom lístku môže zakrúžkovaním
maximálne dvoch poradových čísel kandidátov vyznačiť tých, ktorým dáva prednosť. Volebné
okrsky a volebné miestnosti pre tieto voľby sú určené takto:

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.

Dom kultúry,
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

Mesačník mesta Liptovský Hrádok
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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. 4. LH – pracovná porada s vedením LVS – preskúmanie individuálnej účtovTechnických služieb mesta; LH – pra- nej uzávierky a návrh strát, schválenie
covné stretnutie so zástupcom Pa- návrhu adítora spoločnosti na rok 2019,
miatkového úradu, správcom Arboréta prerokovanie výročnej správy spoloč(SOŠLaD) a mestom LH – riešenie spo- nosti na rok 2019; LM – ÚPSVaR - výlupráce a revitalizácia Arboréta.
bor nezamestnanosti – prejednávanie
2. 4. Bytča – účasť na slávnostnej aka- projektov na podporu v nezamestnadémii pri príležitosti Dňa učiteľov a oce- nosti podľa jednotlivých paragrafov; LH
ňovanie pedagogických zamestnancov – účasť na správnej rade KNL – prerostredných škôl a školských zariadení kovanie výročnej správy, hospodárenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
za minulý rok a plán akcií na rok 2019.
3. 4. LH – porada vedenia mesta k Mest- 16. 4. LM – zasadnutie rady Združenia
skému zastupiteľstvu; LH – stretnutie miest a obcí Liptova – príprava na snem
s akademickým sochárom P. Gáspárom ZMOS; LH – rozhovor s redaktormi TV
v sadoch M. R. Štefánika – technické JOJ o Športovom komunitnom centre a
riešenie podstavca pod pripravovanú RTVS o revitalizácii arboréta.
bronzovú bustu M. R. Štefánika; LH – 17. 4. LH – zasadnutie Mestského zakontrolný deň na stavbe Športového ko- stupiteľstva s programom - Návrh závemunitného centra.
rečného účtu Mesta Liptovský Hrádok
4. 4. TN – účasť 87 primátorov na za rok 2018, Správa o výsledkoch konstretnutí Komory miest – riešenie ich trol hlavnej kontrolórky mesta Liptovský
problematiky pred stretnutím ZMOS.
Hrádok, Správa o činnosti Mestskej po5. 4. LH – návšteva hrádockých firiem lície za rok 2018, Úprava rozpočtu Mes– podporenie verejnej zbierky na bron- ta Liptovský Hrádok k 17. 04. 2019 a iné
zovú bustu M. R. Štefánika.
(viď str. 2.).
8. 4. LH – pracovné stretnutie s M. Hlav- 18. 4. LH – riešenie sociálnych otázok
nom majiteľom firmy Slovkorekt – konci- obyvateľov v unimobunkách (bývalá
povanie zmluvy na vysprávku všetkých ubytovňa A16).
komunikácií v meste; LH – kontrolný 23. 4. LH – pracovné stretnutie s pani
deň na ul. Kpt. Nálepku.
Šichtovou zástupkyňou Pamiatkového
9. 4. LH – stretnutie s pani Verešovou, úradu v Lipovej aleji ohľadom rekonzodpovednou za úsek riadenia investícií štrukcie pamätníka spojeného s osadeželezníc – riešenie investície a rekon- ním busty M. R. Štefánika.
štrukcie podjazdu v meste.
24. 4. ZV – účasť na zasadnutí rady
10. 4. LH – kontrola stavebných prác ZMOS – informácia o aktuálnych otázna Športovom komunitnom centre; LH kach v odpadovom hospodárstve, vy– pracovné stretnutie s pánom Tomčí- hodnotenie plnenia rozpočtu ZMOS za
kom (predsedom DHZO) – materiálne a rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019;
technické zabezpečenie dobrovoľného ZA – účasť na komisii školstva Žilinskéhasičského zboru.
ho samosprávneho kraja.
11. 4. LH – stavebná porada – priestoro- 25. 4. LH – konferencia o obnove hokevé riešenie vstupu do firmy Rettenmeier jovej infraštruktúry – technologická oba komunikácií pri budúcej prevádzke nova na zimných štadiónoch, spôsoby
obchodného reťazca LIDL.
jej financovania a riešenia energetiky.
12. 4. LH – pracovné stretnutie 26. 4. LH – aktivity vo vybraných lokas M. Gécim - generálnym riaditeľom litách mesta v rámci Dňa Zeme orgaLVS – technická spolupráca (prípojky, nizované Odborom výstavby životného
rozvody) na Športovom komunitnom prostredia a dopravy.
centre; LH – zasadnutie komisie škol- 29. 4. LH – porada vedenia mesta –
stva a v podvečerných hodinách zasad- kontrola úloh a pridelenie nových.
nutie komisie v Dovalove.
30. 4. BA – pracovná cesta – Generál13. 4. LH – Stredná odborná škola ne riaditeľstvo správy ciest – riešenie
elektrotechnická - privítanie účastníkov žiadosti o opravu úseku hlavnej cesty
a príhovor na Majstrovstvách Slovenska 1. triedy I/18, vedúcej cez mesto
vo vykladacom scrabble.
s množstvom výtlkov a neprimeraných
15. 4. LM – zasadnutie dozornej rady nerovností.
(MZ)

Máme záujem o čo najlepší stav arboréta

Dokončenie zo strany 1.
Mesto má záujem na tom, aby arborétum malo i naďalej chránený štatút
a bolo prístupné verejnosti. „Chceme,
aby malo i vzdelávací charakter. Keď
bude prostredie veľmi čisté, školy by sa
priamo v praxi mohli učiť botaniku. Pre

verejnosť môže mať tiež relaxačný význam,“ dodal primátor, ktorý problematiku riešil aj so zástupcami Občianskeho združenia LIPA – liptovskí aktivisti.
Martin Chrapčiak a Roman Běhal tiež
ponúkli mestu pomocnú ruku.
Stalo sa tak v stredu 17. apríla 2019
v priestoroch Mestského
úradu v Liptovskom Hrádku
pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Počas
neho primátor informoval
aj poslancov o aktuálnej situácii v súvislosti s arborétom.
Text a foto: Michal Paška

Spýtali sme sa primátora mesta...

Na mestskom zastupiteľstve bol schvaľovaný dokument Záverečný účet mesta Liptovský Hrádok za rok
2018. Ako naše mesto v minulom roku hospodárilo?
Mesiac apríl je v samospráve charakteristický tým, že
sa finančne uzatvára predchádzajúci rok a s výsledkom
sa oboznamuje mestské zastupiteľstvo, ktoré výsledky
hospodárenia mesta za predchádzajúci rok prerokovalo.
Následne po schválení sa výsledky zverejňujú a môže sa
s nimi oboznámiť verejnosť. Záverečný účet je sústava
ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky hospodárskej
činnosti mesta za uplynulý rok. Je to súbor dokumentov
prezentujúcich výsledky rozpočtového hospodárenia
mesta a majetkovú situáciu za účtovné obdobie, ktorým
je kalendárny rok. Mesto po skončení rozpočtového roka
2018 súhrne spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu mesta. Finančne usporiadalo
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám, ako aj subjektom a
organizáciám, ktorým poskytlo finančné prostriedky na
ich činnosť zo svojho rozpočtu. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa
§ 16 ods. 5 zákona č. 583/2004, a to: a) údaje o plnení
rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s platnou rozpočtovou
klasifikáciou, b) bilanciu aktív a pasív, c) prehľad o stave a
vývoji dlhu, d) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7
ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
e) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
f) hodnotenie plnenia programov mesta. K dosiahnutému
stavu a vývoju príjmov rozpočtu mesta hlavná kontrolórka
potvrdila, že zo strany primátora mesta, ako aj zodpovedných zamestnancov bola počas roka 2018 zabezpečovaná systematická pozornosť s uplatňovaním príslušných
postupov. Dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu po
odpočítaní splátok istín z úverov je vo výške 404 612
eur, čo svedčí o možnosti mesta investovania do jeho
ďalšieho rozvoja. Ďalším dôležitým ukazovateľom je dlh
mesta. Uvedená výška dlhu spolu predstavuje 9,43 %
z možných 60 % skutočných bežných príjmov dosiahnutých
v predchádzajúcom roku, t. j. v roku 2017. Výsledok hospodárenia bol potvrdený audítorom mesta Liptovský Hrádok a aj výrokom hlavného kontrolóra mesta.
Aký je stav majetku mesta Liptovský Hrádok k 31. 12.
2018?
Riadna inventarizácia bola vykonaná ku dňu 31. december 2018, kedy bol inventarizovaný majetok, záväzky
a rozdiel majetku a záväzkov mesta Liptovský Hrádok,
t. j. pozemky, dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, obstaranie dlhodobého majetku, finančný majetok, peniaze,
ceniny, zásoby, majetok vedený v operatívnej evidencii, pohľadávky, záväzky, výsledok hospodárenia a účty
časového rozlíšenia u všetkých subjektov spravujúcich
majetok mesta. Zákonom o obecnom zriadení určená
povinnosť mesta zhodnocovať majetok a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať bola v roku
2018 zabezpečená. Celková hodnota majetku k 31. 12.
2018 oproti stavu k 31. 12. 2017 vzrástla o 1 185 702 eur.
Je to veľmi pekný výsledok. Prehľad o stave inventarizovaného majetku a záväzkov Mesta Liptovský Hrádok je
samozrejme zverejnený.
Ako hodnotíte činnosť MsP v našom meste?
Keby sme vzali správu o ich činnosti štatisticky, tak by
sme mohli skonštatovať: v minulom roku bolo riešených
757 priestupkov, uložených 239 blokových pokút, bolo
spracovaných a ukončených celkom 11 priestupkových
spisov, v 43 prípadoch boli príslušníkmi MsP použité donucovacie prostriedky, v rámci prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti bolo zrealizovaných 32 besied
a aktivít na rôzne preventívne témy. Keď sa však pozrieme na činnosť MsP bližšie tak je potešiteľné, že v našom
meste tretí rok po sebe výrazne klesajú priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu a priestupky proti verejnému
poriadku. Naopak problémy v meste robí priestupkovosť
na úseku dopravy. Môžeme však konštatovať, že mesto je
bezpečné a treba vyzdvihnúť, a zároveň poďakovať mestským policajtom najmä za to, že svojou činnosťou ako aj
zodpovedným plnením úloh zabezpečili ochranu verejného poriadku a majetku v meste, a tým prispeli k dobrej
bezpečnostnej situácii v teritóriu mesta Liptovský Hrádok.
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Miestny poplatok
za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Mesto Liptovský Hrádok, ako správca
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle platnej legislatívy, upozorňuje občanov – poplatníkov, že v zmysle § 80 zák.
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je poplatník v priebehu
zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť
správcovi miestneho poplatku:
- vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní
odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
a uviesť:
• identifikačné údaje (meno, priezvisko,
titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu, obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO...)
• údaje rozhodujúce na určenie poplatku
• ak požaduje poplatník zníženie alebo odpustenie poplatku, predloží aj doklady,
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku,
- zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo
dňa, kedy nastal,
- zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie poplatku do 30 dní odo dňa, kedy
nastali.
Mesto Liptovský Hrádok poplatok zníži
podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník preukáže na
základe podkladov, ktoré správca poplatku určil Všeobecne záväzným nariadením Mesta Liptovský Hrádok č. 14/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území Mesta Liptovský Hrádok.
Za nesplnenie si OZNAMOVACEJ POVINNOSTI správca miestneho poplatku
uloží pokutu najviac do výšky vyrúbeného
poplatku, nie však menej ako 5 €, najviac
3 000 €. (§ 155 ods. 1, písm. d) zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Bližšie informácie o povinnostiach občanov – poplatníkov v Liptovskom Hrádku
a v m. č. Dovalovo vám budú podané na
Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku,
č. dverí 117, tel.: 5202140.
Správca poplatku

Odbor výstavby, životného prostredia
a dopravy informuje

Športové komunitné centrum: dielo utešene rastie
Snáď každého fanúšika športu musí potešiť
pohľad do areálu Základnej školy s materskou
školou na Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku.
Výstavba Športového komunitného centra,
ktorého súčasťou bude malá multifunkčná
športová hala, ide podľa plánu. Spokojnosť s
tempom prác neskrýva ani primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger, ktorý stavenisko
pravidelne navštevuje. „Stavba konštrukcie je
už úplne ukončená, opláštenie je hotové na
približne 75 percent. Hotové sú elektrické rozvody týkajúce sa osvetlenia. Tlakové a ťahové
skúšky vyšli, od týchto dní sa začína montovať technológia chladenia. Predpokladám, že
vzhľadom na to, že chladiarenské boxy sú už
pripravené, pôjde o rýchly proces,“ ozrejmil.

7. mája 2019 by sa podľa zmluvy mala začať
skúšobná prevádzka technológie chladiarenského zariadenia, od 1. septembra 2019 má
byť Športové komunitné centrum k dispozícii pre verejnosť. Stavebníkom 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.
Text a foto: Michal Paška

Meníme poškodené zábradlie

Mesto Liptovský Hrádok prostredníctvom Odboru technických služieb mestského úradu
v týchto dňoch realizuje výmenu zábradlia na
Ulici SNP. Železná konštrukcia bola vo veľmi
dezolátnom stave. Mestu sa zábradlie, ktoré
dovtedy „nemalo pána“ podarilo získať do svojej správy a tak mohlo začať s jeho výmenou
v úseku od pošty po železničný nadjazd. Nové
zábradlie bude osadené vo štvormetrových betónových pilotoch. Po oprave zábradlia sa pristúpi i k oprave poškodených častí chodníka.
Kompletná obnova chodníka by sa mala zrealizovať v súvislosti s rekonštrukciou železničného nadjazdu. Stavebné povolenie je už vydané.
Text a foto: Michal Paška

Kniha Ivety Zuskinovej získala 1. miesto

Spoločenské okienko
Narodenia:

Natália Janovčíková, Linda Tóthová,
Denisa Trnovská, Tomáš Vechter

Úmrtia:

Daniel Blahút, Jana Repčáková,
Otília Šteučeková, Marta Uličná,
Zdena Šturmanová
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Liptovská knižnica G. F. Belopotockého spolu so Žilinským samosprávnym krajom vyhlásila
tento rok už 12. ročník čitateľskej ankety o najkrajšiu knihu roka Kniha Liptova 2018. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo vo štvrtok 25. apríla za účasti autorov i čitateľov. V beletrii najviac hlasov získali dva detské tituly a básnická zbierka: na prvom mieste sa umiestnili
Rozprávky o vílach od Anny Olšovskej, na druhom mieste Liptovské povesti od Milana Igora
Chovana a tretí najvyšší počet hlasov získala zbierka básní od Janky Bernáthovej-Lehotskej
Nádej na dne slzy.
V kategórii odbornej literatúry najviac čitateľov zaujali monografie. Na prvom mieste sa
umiestnila monografia etnologičky Ivety Zuskinovej Liptov: Ovčiarstvo v Liptove (vyd.
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny), na druhom monografia Liptovský Mikuláš
– Ako sme tu žili 1 od Vladimíra Bártu a kol. a na treťom mieste autorský počin dvojice autorov
Peter Vítek a Viera Kunová Urbár Liptovská Sielnica: dejiny a súčasnosť. Absolútnym víťazom
a držiteľom ocenenia Kniha Liptova 2018 sa stala kniha Anny Olšovskej Rozprávky o vílach
s najvyšším počtom hlasov - 314.
Naďa Kubányová
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého

Mesačník mesta Liptovský Hrádok
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Mestskí policajti riešili najviac priestupkov v doprave

Príslušníci Mestskej polície v Liptovskom Hrádku počas uplynulého roka riešili 757 priestupkov.
Najviac (639) ich bolo na úseku dopravy. Priestupkov proti verejnému poriadku riešili 60, porušením všeobecne záväzných nariadení mesta sa zaoberali v 42 prípadoch. V Správe o činnosti
Mestskej polície za rok 2018 to uviedol jej náčelník Marek Murín. Na rokovaní mestského zastupiteľstva v stredu 17. apríla 2019 poslanecký zbor
uvedenú správu zobral na vedomie.
„V roku 2018 smerovala naša činnosť predovšetkým
k ochrane pred porušovaním verejného poriadku,
vandalizmom, poškodzovaním verejnoprospešných
zariadení, mestského majetku, znečisťovaním verejných priestranstiev a verejnej zelene. Riešenie
problémov v statickej doprave spočívalo pri parkovaní vozidiel, vjazdoch vozidiel, zastavení a státí na
miestach, kde to nie je povolené,“ ozrejmil Marek
Murín.
S mierou kriminality v meste vo vzťahu k otázke bezpečnosti vyjadril náčelník spokojnosť. „Bezpečnostná situácia v meste je stabilizovaná, patríme k relatívne bezpečným mestám v rámci Slovenska.
Za vlaňajší rok neevidujeme nejaké závažnejšie narušenie verejného poriadku, prípadne mimoriadnu udalosť.“
Za dôležitú oblasť práce mestskej polície, ktorá v Liptovskom Hrádku a v Dovalove pôsobí už 28
rokov, považuje náčelník prevenciu. V rámci nej bol tiež rozšírený a zmodernizovaný kamerový
systém. „V rámci prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti sme zrealizovali 32 besied
a aktivít, na ktorých bolo 1536 účastníkov. Venovali sme sa rôznym aktuálnym preventívnym
témam, akými sú drogy, alkohol, kriminalita, šikana, bezpečnosť a doprava pre deti a mládež,“
informoval náčelník mestskej polície. V uplynulom roku mestskí policajti na mieste udelili 239
blokových pokút v celkovej výške 3 739 eur. „Ostatné, menej závažné priestupky boli v 538 prípadoch vybavené napomenutím,“ dodal Marek Murín.
Text a foto: Michal Paška

Adoptujte - Nekupujte
Meno: HANESY, vek: 1 rok

Hanesy je úžasná fenočka, pre ktorú hľadáme ten najlepší domov. Je veľmi milá,
nežná, priateľská. Vyžaduje citlivý a láskavý prístup. Je vhodná do rodinky, ktorá
jej zabezpečí dostatok pozornosti a lásky.
Hygienické návyky má čiastočne zvládnuté.
Zbožňuje a naplno si užíva pozornosť človeka a hladkanie. Je kompletne očkovaná,
čipovaná, sterilizovaná.
Meno: NAYLA, vek: 3 mesiace

Všímavý občan pomohol, vandalov sa podarilo zadržať

Približne 30 minút pred polnocou v sobotu 20. apríla 2019 sa na tiesňovú linku mestskej polície
159 obrátil všímavý občan. Hliadku upozornil na to, že popri zariadení medzi ulicou SNP a sídliskom Prekážka prechádza skupina podgurážených ľudí, ktorá vytrháva novú výsadbu pri nedávno
vybudovanom chodníku. Približne do 2 minút od prijatia oznámenia bola hliadka na mieste a
spozorovala päť osôb (štyri z nich bývajú v Liptovskom Hrádku). Počas obhliadky mestskí policajti
zistili, že bol vytrhnutý približne dvojmetrový strom a vytrhnuté a poškodené boli aj jeho drevené
podpery. Oznamovateľ opísal trojicu mladíkov. Tí sa síce priznali ku konzumácii alkoholu, ale k nie
poškodeniu stromu. Na miesto bola privolaná aj štátna polícia, počas jej prítomnosti sa 22-ročný
podozrivý z Liptovského Hrádku priznal. Prípad ďalej vyšetruje štátna polícia.
„Veľmi pekne ďakujeme všímavému občanovi, ktorý nás okamžite upozornil na poškodzovanie
mestského majetku. Naša hliadka nemôže byť na každom rohu, preto je spolupráca s občanmi
pre nás na prvom mieste. Aj touto cestou chcem požiadať, aby nás verejnosť pri podobných
prípadoch neváhala kedykoľvek okamžite kontaktovať. Naša telefonická linka 159 je k dispozícii
24 hodín denne,“ požiadal Marek Murín, náčelník Mestskej polície v Liptovskom Hrádku. O deň
neskôr mestskí policajti pri hliadkovaní našli fotoaparát. Informáciu zverejnili na sociálnej sieti
a onedlho si ho majiteľ prišiel vyzdvihnúť.		
Text: Michal Paška

Prednášky na školách

Mestská polícia v mesiaci apríl pokračovala vo svojich preventívnych aktivitách. Tentokrát sme
sa zamerali na žiakov základných škôl s témou šikana a kyberšikana. Pre žiakov sme si pripravili zaujímavé prednášky na dané témy s tým, že sme deti interaktívnym spôsobom zapájali do
prednášok. Takto mohli lepšie pochopiť pojem šikana, vyskúšať si na vlastnej koži, aké je to byť
šikanovaným a môcť tak lepšie pochopiť aká je šikana zlá a aké sú jej dôsledky hlavne na psychický vývoj svojich spolužiakov a kamarátov. Po prednáškach deti dostali dotazníky, kde mohli
anonymne popísať svoje osobné, alebo sprostredkované skúsenosti so šikanou. Táto naša aktivita sa stretla s veľmi pozitívnou odozvou zo strany pedagógov ale aj zo strany žiakov. V budúcnosti
v nej určite budeme pokračovať, nakoľko je táto téma dennodennou súčasťou životov našich detí.
M. Murín

Nayla je veľmi milá, hravá fenočka a ako
každé šteniatko, vyžaduje si dostatok pozornosti. Nayla bude v dospelosti stredného
vzrastu. Je vhodná do domu s prístupom do
vnútra. Hygienickým návykom sa postupne
učí. Je očkovaná, čipovaná a pravidelne odčervovaná.
Meno: NIKO, vek: 3 mesiace

Niko je veselý psík, šteniatko plné energie
a radosti. Má rád aktívny pohyb, šantenie s
hračkami a hry s inými psíkmi. V dospelosti
bude stredného vzrastu, je vhodný do domu
s prístupom do vnútra. Niko je pravidelne
odčervovaný, očkovaný a čipovaný.
Darina Červená
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Ján Nepomuk BOBULA
175. rokov od jeho narodenia

11. ročník športových
hier seniorov
Športové hry seniorov už dávnejšie zapustili v Liptovskom Hrádku pevné korene. Začali sa 25. 2. 2019 na Štrbskom Plese, kde
MsKD sekcia učitelia tradične zorganizovala
„Súťaženie na bežkách. Za krásneho slnečného počasia vynikajúcu športovú atmosféru spolu vytvorilo 52 súťažiacich seniorov
a divákov. Všetci zúčastnení športovci dostali ceny, ktoré poskytol MsÚ. Výsledky:
1. miesto: V. Soukupová, M. Mikovínyová,
J. Gajdoš, D. Melich. 2. miesto: Z. Kyselová, M. Kollárová, Š. Cheben, D. Nemec.
3. miesto: J. Urbanovičová, O. Šintajová,
I. Ivanko, M. Papaj.
20. marca 2019 sa pokračovalo v súťažení.
26 seniorov si zmeralo svoje sily a skúsenosti
v stolnom tenise v priestoroch budovy VITALIT v Liptovskom Hrádku. A tu sú výsledky:
Prvé miesto obsadili: J. Pecníková, J. Lukáč,
I. Bobuľa, 2. miesto: M. Mikovinyová, P. Dudáš,
M. Kabzan a 3. miesta patrili: A. Císarovej,
M. Valušiakovi, J. Císarovi.
Poďakovanie za pomoc pri organizačnom
zabezpečení týchto akcií patrí p. starostovi
Sýkorovi, pánovi primátorovi B. Trégerovi
a majiteľovi objektu VITALIT-u Jánovi Betherovi.
M. Mikovínyová

Mestský Klub Dôchodcov - Máj

Sekcia Učitelia:
2. 5. Omšenská Baba – seniorská vibrama, Tam: R 600 Lipt. Hrádok odch. 6:03
(LM 6:13), Trenčín prích. 8:23, Späť: R 609
Trenčianska Teplá odch. 15:43, Lipt. Mikuláš prích. 17:47, Os3427 Lipt. Mikuláš odch.
18:16, Lipt. Hrádok prích. 18:28.
6. 5. plávanie Aquapark Poprad – (pondelok) doprava: A do L.Mikuláša o 9:05 hod.,
potom R /601 / L.M. o 9: 46 hod. Príchod do
PP o 10: 34 hod. Vstupné 6,50 € pri počte 10
seniorov do celého areálu na celý deň.
24. 5. Majáles Liptovský Ján – účasť na
oslavách 74. výročia oslobodenia. Záujemci
prihlásiť sa do 05. 05.
28. 5. Autobusový zájazd EGER szalók a
Jágerský Hrad – nástup autobusová stanica
L. Hrádok o 6:00 hod. Info: M. Mikovínyová
- 0915958164
Sekcia Dovalovo:
Pravidelné stretnutia – každý utorok a štvrtok
nácvik – Šumienky, 2x za týždeň nácvik divadelnej hry – ahoJ
6. 5. o 17:00 hod. - Stretnutie členov klubu
spojené s oslavou Dňa matiek v prísálí Kultúrneho domu.
Sekcia Lipa:
23. 5. Kúpeľná liečba – Piešťany
24. 5. Majáles Liptovský Ján – účasť na
oslavách 74. výročia oslobodenia
Športový deň radosti MsKD 11. ročník ľahká atletika 17. 05. (piatok)
prezentácia o 8:30 hod. ihrisko pri
Haligande, posedenie s občerstvením.
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Nebol bojovníkom jednej línie, ktorej by podriadil celú svoju politickú kariéru.
Najmä v národnostnej otázke prekonal vývoj od romantického idealistu k
pragmatikovi. Do verejného života vstúpil radikálnymi článkami, v ktorých
horlil za zrovnoprávnenie národností v Uhorsku a ostro kritizoval „pomaďarčovanie sa“ časti slovenských elít. Finančne podporoval Maticu slovenskú a
ďalšie slovenské spolky, navrhoval zriadenie i čisto slovenských gymnázií.
Bol jedným z prvých, ktorí rozpoznali, že politizovanie bez súčinnosti so slovenským finančným
kapitálom je odsúdené na neúspech. Spolu s Jánom Palárikom, Jánom Mallým-Dusarovom, s
podporou budapeštianskych slovenských podnikateľských rodín, sa postavil na čelo tzv. Novej
školy, ktorá sa v slovenskom národnom hnutí sformovala ako opozičná sila proti martinskej frakcii
dejateľov združených okolo J. M. Hurbana a V. Paulínyho-Tótha. Bobula im vyčítal malú aktivitu, a
tiež ich politizovanie bez spolupráce so slovenskými podnikateľskými kruhmi. Politici Starej školy
sa orientovali skôr na Viedeň, ich oponenti na Budapešť.
Keď po rakúsko-maďarskom vyrovnaní nasledovalo zatvorenie Matice slovenskej a slovenských
gymnázií, Bobula na národnostné témy rezignoval. Rovnocenné postavenie Slovákov v Uhorsku
začal považovať za nereálne pre odmietavý postoj maďarských politikov a ekonomickú slabosť
slovenských elít. Mal vždy veľa energie a nápadov, ale jeho plány boli nad sily jeho samotného, a taktiež nad sily vtedajšej slovenskej buržoázie. Slovenským záležitostiam sa nevenoval už
s takou intenzitou. Napriek tomu nezabudol na svoje korene. Napríklad svojmu dobrému priateľovi
Andrejovi Kmeťovi pomohol v úradnom schválení Stanov muzeálnej spoločnosti. V tejto súvislosti
je zaujímavé spomenúť, že v roku 1863 vypracoval stanovy novozriadenej knižnice v Dovalove.
I keď sa nezriekol svojej slovenskej identity, Slováci ho začali obviňovať zo zrady národovectva
a Maďari zase z panslavizmu. Začali ho viac fascinovať témy ako industrializácia Uhorska, či
komunálne problémy. Našiel si cestu k liberálnej strane Ferenca Deáka, za ktorú ho v roku 1892
zvolili do Uhorského snemu. Kandidoval za volebný obvod Stará Ľubovňa a pôsobil aj ako budapeštiansky komunálny politik. V sneme presadil viaceré progresívne návrhy. Podporoval vznik
družstiev a finančných inštitúcií, za čo od uhorskej vlády dostal niekoľko vyznamenaní. V roku
2009 sa na návrh Slovenskej samosprávy Budapešti stal čestným občanom Budapešti - Terezína
in memoriam.
J. N. Bobula (*1844 Dovalovo ‒ †1903 Budapešť) bol úspešný, prezieravý Slovák so zaujímavou
životnou cestou. Ako jednému z mála Slovákov sa mu podarilo vystúpiť na vyššie miesta uhorskej
politiky, ktorej odovzdal svoj osobitý prínos. Vytvoril dodnes živé aktuálne hodnoty, výnimočné
architektonické stavby.
Slováci žijúci v Budapešti sú na dielo J. N. Bobulu patrične hrdí. Ešte i v súčasnosti im pomáha otvárať dvere mnohých štátnych inštitúcií. Uvedomelo sa rozvíjať, vzdelávať sa, a tak tvoriť
rozmanitú, hodnotnú kultúrno-osvetovú činnosť v slovenskom jazyku. Intenzívne sa usilujú aj
o vytvorenie vzájomnej priateľskej dohody medzi centrálnou časťou Budapešti ‒ Terezínom
a Liptovským Hrádkom ‒ Dovalovom.
Zdenka Jurčová

Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom scrabble
V sobotu 13. apríla 2019 sa v našom meste
uskutočnili 9. Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom scrabble.
O titul najcennejší prišlo zabojovať 28 hráčov
z celého Slovenska, ktorých privítal primátor
mesta Branislav Tréger v priestoroch Strednej
odbornej školy elektrotechnickej. Majstrovstvá
organizuje Slovenský spolok scrabble s podporou Mesta Liptovský Hrádok už niekoľko rokov.
(www.hramescrabble.sk)
Scrabble je mentálny šport, ktorého princíp
spočíva vo vytváraní slov a ich ukladaní na
hraciu plochu s čo najväčšou bodovou hodnotou. Pri hraní scrabble sa rozvíja nielen znalosť
slovenského jazyka a rýchle počítanie, ale aj
rozhodovacie a kombinačné schopnosti, strategické zmýšľanie, či schopnosť dospelo sa
vyrovnať s neúspechom. Lekári sa zhodujú na
tom, že cibrenie mozgu pri scrabble je výbornou prevenciou pred Alzheimerovou chorobou

a udržuje mozog vo výbornej kondícii aj v zrelom veku. Scrabble je hra pre všetky vekové
kategórie, a koho chytí za srdce, prinesie mu
veľa potešenia z tvorivosti. Zlato vybojovala Eva Zahradníková z Liptovského Hrádku,
striebro si do Zlatých Moraviec odniesol Patrik
Pinter a z bronzu sa tešila Miroslava Janikovičová z Partizánskeho.
E. Zahradníková

Klub priateľov
literatúry a hudby

23. mája o 18:00 hod. v klubovni ART Štúdia
Program: Hovorme o tom, čo čítame
Mesačník mesta Liptovský Hrádok
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Úspech NDS Atak 9 na
celoslovenskej súťaži

Cindruška v Leuvene,
v starobylom meste približne 12 km od Bruselu
sa počas Veľkonočných sviatkov pripojila k vyše
40-ročnému folklórnemu festivalu Paassfesten.
Spokojne môžeme konštatovať, že úspešne.
Deti z Cindrušky v sprievode ľudovej hudby
sa v rámci festivalu predstavili tromi tancami, v
ktorých predviedli pestrosť slovenského ľudového umenia a tradičného oblečenia. V uliciach
Leuvenu i na javisku doslova zažiarili v krojoch
z Podpoľania, ktoré doplnili výrazným odevom
z Horehronia a Zuberca. Tri rôzne regióny, tri
úplne odlišné tance zaujali divákov aj usporiadateľov. A nás zasa zaujala celková organizácia festivalu, ktorej súčasťou bola slávnostná
veľkonočná omša i tradičný zvyk na veľkonočnú nedeľu – vystúpenie pred budovou radnice,
z balkóna ktorej po programe radní hádzali deťom čokoládové vajíčka. Naše deťúrence si ich
nazbierali neúrekom – chlapci do detvianskych
klobúčikov, dievčatá do fertúch. Skutočne bo-

hatý program vystúpení sme si úchytkom doplnili návštevou rozľahlého, ale krásneho skanzenu Bokrijk a deň pred odchodom aj Atómia a
parku Mini Európa v Bruseli. Cesta tam aj späť
bola pomerne náročná, našťastie väčšinu z nej
sme absolvovali v noci. Vďaka spoľahlivým
šoférom sme šťastne dorazili. Pre našich Cindruškárov bola účasť na festivale aj skúškou,
ako sa vysporiadajú s ubytovaním v belgických
rodinách. Ale ani tu nevznikol žiadny problém,
skôr naopak. V niektorých rodinách si našich
chceli ponechať. V pondelok sme účasť na
festivale zavŕšili oblievačkou hneď zrána a
popoludní galaprogramom, za ktorý sme si od
riaditeľa festivalu vyslúžili poďakovanie slovami „môžete byť na nich hrdí“. A aj sme. Zájazd
Detského folklórneho súboru do Belgicka
z verejných finančných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia. A my sme vďační,
že sa tak stalo.
(DŽ)

V dňoch 7. 4. - 10. 4. 2019 sa v Novom
Meste n/Váhom konal už 22. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej. NDS Atak 9 dostal vo výberovom kole šancu prezentovať
sa svojou hrou HRIECH na tomto festivale.
A tak vďaka finančnej podpore mesta Liptovský Hrádok vycestoval na festival. Naše
predstavenie bolo naplánované na 9. apríla. Herci (Adam Dúbravec, Petra Gulašová, Matej Kordoš, Ľubica Šintajová) spolu
s technikmi(Simona Surovčeková, Samuel
Gibala) na javisku doslova čarovali. A vyčarovali si najvyššie ocenenie festivalu
„Laureát festivalu Aničky Jurkovičovej“. Aby
toho nebolo málo, tak cenu za pozoruhodný mužský herecký výkon získal náš herec
Matej Kordoš. Podotýkam, že súťažných
súborov bolo sedem, hlavná cena však iba
jedna a päť individuálnych cien, preto toto
umiestnenie považujem za veľký úspech
Atak-u 9. Týmto víťazstvom však divadelný súbor nereprezentoval len seba, ale aj
okres Liptovský Mikuláš a tiež mesto Liptovský Hrádok. Takisto sme dostali pozvanie
na festival do Močenku a od divadelného
súboru Divadlo KC Kysáč zo Srbska pozva-

Knihy nám pomáhajú spomaliť

Ponáhľam sa!... Nemám čas!... Dovidenia!...
Tieto slová počujeme takmer každý deň a to
nielen v Litve, krajine uprostred Európy, ale na
rôznych miestach po celom svete. Rovnako
často počujeme, že žijeme v uponáhľanej dobe
zhonu a zahlcovania sa informáciami.
Ak si však do rúk vezmete knižku, takmer
okamžite pocítite zmenu. Zdá sa, že knihy
majú tú nádhernú schopnosť – pomáhajú nám
spomaliť. Len čo si otvoríte knihu a ponoríte sa
do jej pokojných hĺbok, prestanete sa báť, že
veci presvištia okolo vás šialenou rýchlosťou
a vy nič neuvidíte. Zrazu začnete veriť, že sa
nemusíte naháňať urobiť nejakú neodkladnú
prácu, ktorá v konečnom dôsledku nemá veľký
význam. V knihách sa veci dejú potichu a po
poriadku. Možno preto, že sú strany očíslované a možno preto, že jemne svojsky zašelestia,
keď v nich listujete. V knihách sa udalosti z minulosti pokojne stretávajú s tými, ktoré ešte len
majú prísť.
Vesmír knihy je doširoka roztvorený. Originálne
prepája realitu s obrazotvornosťou a fantáziou
a niekedy uvažujete, či ste to čítali v knihe, alebo skutočne zažili... Všimli ste si krásu kvapiek
padajúcich zo striech z roztápajúceho sa snehu? Aký príjemný je pohľad na susedov múr
obrastený machom? Fakt, že bobule jarabiny
sú nielen krásne, ale aj horké... odkiaľ to viete? Z knihy? Či zo života? Stalo sa to v knihe?
Alebo ste naozaj ležali v letnej tráve, či sedeli
s prekríženými nohami a dívali sa na oblaky
plávajúce po oblohe?
Knihy nám pomáhajú neponáhľať sa a spomaliť. Učia nás väčšej vnímavosti a pozývajú nás,
či dokonca „nútia“ na chvíľku si posedieť. Zvyčajne pri čítaní knihy sedíme, či nie?
A je tu aj ďalší zázrak! Keď čítate knihu, kniha číta vás. Áno, knihy vedia čítať! Čítajú vaše

čelo, obočie, kútiky úst, pery ako sa pohybujú
smerom nahor a nadol... ale predovšetkým –
knihy čítajú vaše oči. A dívajúc sa do vašich očí
– vidia. Veď viete, čo vidia!
Som presvedčený, že knihy sa nikdy nezačnú
nudiť, keď sú vo vašich rukách. Ten, kto má
z čítania radosť, dieťa alebo dospelý, je oveľa
zaujímavejší ako niekto, kto sa o knihy nezaujíma, kto stále preteká s časom, kto si nevšíma
okolie, ktoré ho obklopuje a nikdy nemá čas sa
zastaviť, posedieť...
Posolstvo napísal K. Kasparavičius k Medzinárodnému dňu detskej knihy, ktorý každoročne
oslavujeme 2. apríla a na záver dodáva:
Nech sú zaujímavé knihy pre čitateľov a zaujímaví čitatelia pre knihy!
A tu je ponuka nových zaujímavých kníh Mestskej knižnice LH, ktoré čakajú na zaujímavých
čitateľov. Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia:
Beniczky, V.: Zločin v uliciach; Bjørk, S.:
Chlapec vo svetle reflektorov; Gruber, A.:
Čas smrti; Jackson, D.: Ani nepípni; Neuer,
V.: Tiene minulosti; Mankell, H.: Kým príde
mráz; Roslund & Hellström: 3 minúty; Roslund
& Hellström: 3 sekundy; Tyceová, H.: Krvavý pomaranč; Pivarčiová, K.: Láska zvoní
vždy dvakrát; Janovská, Z.: Dilemy obyčajných žien; Gregorová, A.: Namaľuj mi nádej;
Nvotová, D.: Fulmaya na rázcestí; Goertner,
C. W.: Romanovovská cárovná; Strukul, M.:
Mediciovci. Mocná kráľovná; Lunde M.: Príbeh včiel; Stiefvater, M.: Havraní cyklus I., II.,
III., IV.; Maas, S. J.: Na dvore z hmly a besu.
A mnohé ďalšie…
Príďte si vybrať, tešíme sa na vás!
(DK)

nie na ich festival, ktorý bude v októbri.
Slová, ktoré uverejnil My Trenčín. Sme nás
veľmi potešili. Vyberám len pár slov a viac si
môžete prečítať: https://mytrencin.sme.sk/
„Festival Aničky Jurkovičovej: Stredoškoláci porazili dlhoročných ochotníkov“
„Mladí herci z Dovalova zaujali najviac“
Hlavnú cenu a titul Laureát Festivalu Aničky
Jurkovičovej získal súbor Atak 9 z Dovalova.
„Ceny si odniesli jednotlivci i celé súbory“
Cenu za pozoruhodný mužský herecký výkon získal Matej Kordoš z víťazného súboru
Atak 9 z Dovalova. V hre Hriech sa predstavil ako mladý sluha Jano.
„Najlepším hercom je maturant z Liptova“
Stredoškoláci z Dovalova tak triumfovali
nad dlhoročnými skúsenými divadelníkmi zo
všetkých končín našej vlasti i zo zahraničia.
Zaujali hereckou súhrou, ale aj individuálnymi hereckými výkonmi. V očiach poroty sa
zablysol iba 19-ročný gymnazista Matej Kordoš, napriek tomu, že postava sluhu Jana
bola prvá v jeho živote.“
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým
našim priaznivcom, ale najmä hercom
a technikom, ktorí podali 100% výkon a samozrejme mestu Liptovský Hrádok a pánovi
primátorovi mesta za finančnú podporu.
Libuša Števčeková
vedúca súboru NDS Atak 9
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Prvý zaškolený maturant
sa stáva zamestnancom

Spolupráca so SOŠP v Liptovskom Mikuláši
prináša prvé „ovocie“. Vybraný žiak študoval
na škole v odbore Mechanik strojov a zariadení a odborný výcvik absolvoval najprv v
rámci siedmich firiem Klubu strojárov cyklicky
v každej jednej. Posledné dva roky sa sústredil už len na prácu u nás v Esoxe s.r.o. v Uhorskej Vsi. Majster odborného výcviku a chlapi
ho postupne zaučili na CNC-strojoch, zoznamoval sa s programovaním (v ktorom bol aj
v nižších ročníkoch výborný) a postupne dokázal samostatne pripraviť, naprogramovať a
vyrobiť svoj (maturitný) produkt. Dnes ho čaká
už len úspešne ukončiť maturitou štvrtý ročník
a od júna je plnohodnotným zamestnancom
firmy. Oplatí sa trošku potrápiť a investovať do
vzdelania 
S. Tekeľová

Zelená kvapka krvi

Na jar a jeseň je v našej škole už niekoľko rokov organizovaná Študentská kvapka krvi, pod výstižným názvom Zelená kvapka krvi. Štvrtok 4. 4. 2019 sa spoločenská miestnosť v priestoroch SOŠ
lesníckej a drevárskej dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia
dobrovoľných darcov, študenti vyplnili
zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili
samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi.
Rozhodnutie darovať krv má veľký
význam, pretože môže zmeniť, resp.
zvrátiť osud iného človeka a zachrániť
mu život. Ak ste zdraví a vo veku od
18 do 60 rokov, môžete sa stať darcom
krvi. Navyše sa odberom dozviete viac
aj o svojom zdravotnom stave, čím čiastočne splníte kritéria preventívnej prehliadky. Odber krvi
je dnes bezpečným spôsobom jej získania od zdravého darcu a pri dodržaní pravidiel negatívne
neovplyvňuje jeho zdravie. Naopak, vyrovnáva sa mu krvný tlak, zlepšuje imunita a skvalitňuje
pokožka.
Teší nás, že jarného odberu sa zapojilo 44 študentov a zamestnancov SOŠ lesníckej a drevárskej
a Gymnázia, z ktorých mnohí boli prvodarcovia. Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi
z radov našich študentov, a veríme, že ich rozhodnutie bude motiváciou pre všetkých mladých
ľudí.
(TČ)

ZŠ Hradná - máme radosť z víťazstiev

Apríl na Matejke

Apríl sme na Matejke privítali úspechmi v
niekoľkých vedomostných aj športových súťažiach. V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín získal Riško Stephany 3. miesto
v I. kategórii v prednese prózy, Beatka Hanusová
2. miesto v II. kategórii v prednese prózy a Benjamín Moricz 3. miesto v III. kategórii v prednese poézie. V školskom kole IQ olympiády
sa na troch popredných priečkach umiestnili
Patrik Hrabal, Leo Slosiar a Beáta Helebrandtová. Mužstvo chlapcov zvíťazilo v druhom
kole florbalovej ligy a dievčenské družstvo napriek silnej konkurencii podalo výborný výkon
a umiestnilo sa na krásnom šiestom mieste.
Žiaci 8. a 9. ročníka sa na vlastné oči presvedčili, ako môžu závislí ľudia dopadnúť a
čo všetko musia takíto ľudia podstúpiť, aby sa
závislosti zbavili. Navštívili Odborný liečebný
ústav psychiatrický na Prednej Hore, kde mali
možnosť vidieť priestory, v ktorých končia ľudia zapletení do bludného kruhu závislostí.
S ôsmakmi sme okrem toho mohli vidieť problematiku úplatkov spracovanú na doskách
Mestského divadla v Žiline v klasickej hre
„Revízor“ odetej do modernejšieho šatu. Podrobné výsledky a informácie o ďalších aktivitách nájdete na internetovej stránke školy.
Počas niekoľkých dní pred Veľkou nocou sme
na našej škole privítali niekoľko desiatok budúcich prváčikov, ktorých rodičia sa rozhodli zapísať svoje ratolesti práve na Matejku.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.
M. Duriš

Poďakovanie

MUDr. Ľudmile Forbelovej
- Leskovskej, MUDr. Lenke
Lakatovej a ich setrám za príkladnú starostlivosť a obetavý
prístup.
Kvetoslava Šlauková
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V apríli sa môžeme popýšiť celoslovenským úspechom Terezky Strapoňovej v prednese povestí,
ktorá si získala porotu svojím prejavom a umiestnila sa na 2. mieste. Do krajského kola recitácie
Hviezdoslavov Kubín postupujú naši víťazi - recitátori: A. Kokavec (4. A), E. Šubová (8. A), B.
Grunvaldská (6. C), T. Strapoňová (6. B). Pravidelne sa tí, ktorým ide matematika, zúčastňujú
matematických súťaží - olympiády a pytagoriády. A aj keď niektorým chýbal bodík do celkové
úspešného umiestnenia, dokázali, že logické myslenie majú a matematika ich baví. Projektové
vyučovanie získava význam vtedy, ak sa včleňuje do ľudských skúseností, orientuje sa na žiaka
a je zdrojom vedomostí. V jednotlivých ročníkoch u nás takéto vyučovanie prebieha, sú to aktivity
v rámci biológie, evolúcia človeka na hodinách dejepisu, rozvoj čitateľskej gramotnosti a rozprávkový svet na slovenskom
jazyku, uplatnenie cudzieho jazyka v reálnych situáciách.
Pravidelne o všetkých aktivitách informujeme na web-stránke
školy. Sme škola, ktorá si je vedomá nárokov na dnešné deti,
ktoré prídu do školských lavíc. Sú sebavedomejšie, viac sa
zaujímajú o okolitý svet, majú dostatok možností na sebarealizáciu. Vieme ich usmerniť, motivovať, nájsť talenty, byť im
učiteľmi. Mali sme radosť zo záujmu rodičov - budúcich prváčikov - ktorí prišli na Deň otvorených dverí, aby im naši rozprávkoví hrdinovia mohli predstaviť našu školu. Ešte väčšmi
si vážime rozhodnutie rodičov, ktorí prišli so svojím dieťaťom
na zápis do 1. ročníka a od septembra zverili svojho budúceho prváčika do našich rúk. Je pred nami posledný štvrťrok
práce, v mnohých projektoch finišujeme, deviatakom držíme
palce na prijímacích pohovoroch, tešíme sa z realizácie rôznych exkurzií.
D. Puškárová

Robot z „Hradnej“ pôjde k protinožcom
Našou tradičnou obľúbenou a úspešnou robotickou súťažou je celoslovenský RoboCup. Po roku si opäť
naši žiaci zasúťažili v kategóriách
konštrukcia a záchranár Rescue
Line. Dve družstvá v zložení Timotej
Karabín a Matúš Pelach v Primary
a Šimon Schön a Matej Fašanok v
Secondary deklasovali celú konkurenciu 24 tímov a v oboch kategóriách obsadili 1. miesta. Stali sme sa
aj celkovými víťazmi Rescue Line
Open a postúpili sme na celosvetové
finále do austrálskeho Sydney 2.- 8.
júla 2019. Našim žiakom patrí veľká
gratulácia a učiteľom vďaka za robotické smerovanie a podporu. Budeme držať palce v Sydney.
M. Žiška
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Návšteva Národnej banky Slovenska
a Národnej rady SR

Dňa 5. 4. 2019 sa žiaci SOŠ lesníckej a drevárskej zúčastnili návštevy Národnej banky Slovenska
a Národnej rady SR v Bratislave, na základe darčekového poukazu, ktorý naša škola obdržala za
zapojenie sa do súťaže - Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja 2018.
Žiaci boli vybraní za dobrovoľnú aktivitu v rámci mimoškolských aktivít. Na škole sa uskutočnili tri
akcie a to Svätohubertovská omša (Kostol Navštívenia Panny Márie Liptovský Hrádok), dobrovoľná zbierka a venčenie psov v útulku (OZ ZATÚLANÝ CHLPÁČIK - psia nádej) nazvaná „Týždeň
s útulkom“ pod vedením Nikoly Pisarčíkovej, a ako posledné bolo zorganizované darovanie krvi s
názvom „Zelená kvapka krvi“ pod vedením Tatiany Čúzyovej.
Tieto akcie boli spracované vo forme videí a zaslané do Rady mládeže Žilinského kraja. Vďaka
tomu bol umožnený dvom žiakom výlet a exkurzia v Národnej banke Slovenska a Národnej rade
Slovenskej republiky. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci z viacerých škôl v Žilinskom kraji. Z Liptovského Hrádku sa tohto skvelého podujatia zúčastnila iba SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta
Matejovie, ktorú boli reprezentovať dvaja žiaci a to Peter Repáň (4. B) a Michaela Saláková (3. A).
Foto: Darina Čierniková; Text: Michaela Saláková
(Nikola Pisarčíková)

Zlaté kadetky
a bronzové staršie žiačky

Volejbalistky ŠKM Lipt. Hrádok ukončili
základnú časť v kategórii junioriek, kadetiek a starších žiačok. Dievčatá zopakovali výsledky z predošlých sezón a postúpili
na Majstrovstvá Slovenska 2018/2019 –
juniorky postúpili z druhého miesta do záverečného turnaja v Leviciach, kadetky vyhrali
svoju Oblastnú súťaž a zabezpečili si priamy postup do finále, ktoré organizuje Spišská Nová Ves. Starším žiačkam 3. miesto
zabezpečilo účasť v Semifinále v Snine
o postup do finále M SR v Žiline.
Dievčatám gratulujeme a rodičov a priateľov volejbalu pozývame na záverečné
turnaje podporiť hrádockú volejbalovú
reprezentáciu!
(JKa)

Informácia pre fanúšikov futbalu
ROZPIS MAJSTROVSKÝCH ZÁPASOV máj 2019
1. 5. o 17:30 hod.

A mužstvo

Krásno nad Kysucou – ŠKM LH

5. 5. o 10:30 hod.

A mužstvo

ŠKM LH - Podbrezová

8. 5. o 17:30 hod.

A mužstvo

ŠKM LH – Oravské Veselé

12. 5. o 10:30 hod.

A mužstvo

Ružomberok - ŠKM LH

18. 5. o 17:00 hod.

A mužstvo

ŠKM LH - Martin

25. 5. o 17:00 hod.

A mužstvo

Žarnovica – ŠKM LH

Mestská športová hala je využitá na 100 percent
Od začiatku februára je pre verejnosť k dispozícii Mestská športová hala v Liptovskom Hrádku.
Mesto v ostatných dvoch rokoch zabezpečilo jej
kompletnú rekonštrukciu. Že išlo o veľmi správnu myšlienku, dokazuje aj situácia po necelých
troch mesiacoch prevádzky. „Veľmi nás potešilo, že sa v polovici apríla podarilo zazmluvniť
posledné dve hodiny prenájmu. Tým pádom je
mestská športová hala vyťažená na 100 percent,“ netajil spokojnosť primátor Liptovského
Hrádku Branislav Tréger. Mestská samospráva vždy avizovala, že hala bude v čo najväč-

šej možnej miere k dispozícii pre verejnosť.
„Úprimne sa tešíme hlavne z toho, že ju využívajú všetky vekové kategórie. Od detí s rodičmi
po seniorov, presne tak, ako sme predpokladali.
Dosť záujemcov je aj mimo nášho mesta,“ informoval primátor. V marci hala hostila aj slovenský šampionát v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu.
Predstavilo sa 200 pretekárov, nielen z našej
krajiny. „Som rád, že aj vďaka tomuto podujatiu
sa informácia o našej hale rozšírila aj do ostatných častí Slovenska,“ dodal Branislav Tréger.
Text: Michal Paška

Lekárenská pohotovostná služba
4. mája 2019 - Včielka
11. mája 2019 - Dr. Max
18. mája 2019 - Lekáreň na Hradnej
25. mája 2019 – Pharmácia
Všetky lekárne sú počas služby otvorené od 08:00 do 11:30 h

Žiacka liga karate

Výsledky 4. kola žiackej ligy karate Východoslovenskej a Tatranskej únie usporiadané
v Kežmarku 31. marca. Toto sú nasledovné
umiestnenia súťažiacich pretekárov športového klubu karate mesta Liptovský Hrádok:
kata dievčatá 8 - 9 rokov Kristínka Hančinová 5. m; kumite chlapci 5 - 7 rokov nad
24 kg Adam Mrlian 3. m; kumite ml. žiačky
10 - 11 rokov do 35 kg Natália Novotová
1. m; kumite ml. žiačky do 40 kg Natália
Klaučová 3. m; kumite starší žiaci 12. - 13.
rokov do 45 kg Denis Novák 3. m; kumite
trojčlenné družstvá dievčatá 8 - 9 rokov
Kristínka Hančinová, Tamarka Imrichová,
Natália Mrlianová svojím výkonom vybojovali 2. m; kumite trojčlenné družstvá ml.
žiačky 10 - 11 rokov; Martina Magurová,
Natália Novotová, Natália Klaučová obsadili 3. m. Vysvetlivky: kata: súborné cvičenie
(tieňový boj, cvičenec cvičí sám). Kumite:
športový zápas dvoch pretekárov (pretekárok) súperi reálne bojujú, ale sú vybavení
chráničmi.
M. Imrichová

Správy z mesta
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Čas nám všetkým neúprosne letí a 10. mája
už bude 5 rokov od smrti nášho statočného ocka,
dedka a pradedka

Jozefa Flocha

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym
ako aj spolupracovníkom, ktorí sa pred piatimi rokmi
prišli s ním rozlúčiť.
Ak Vám zostal v srdciach aj mysliach, pridajte sa
k nám a venujte mu tichú spomienku.
Stále nám chýbaš ocko.
Spomína syn Miroslav s rodinou, dcéra Elena
s rodinou a ostatná smútiaca rodina a známi.

Jozef Schönsgibl
15. mája 2009

Anna Schönsgiblová
6. júna 2014

Kto ste poznali našich rodičov, venujte im svoju spomienku.
Ďakujeme.
Dcéry Ľudmila, Terézia a vnučka Martinka.
Dňa 16. mája 2019 uplynie 7 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá

Ružena Nahálková

S úctou a láskou spomínajú synovia s rodinami
a ostatná rodina.
Tí, ktorí Ťa poznali si radi spomenú a tí,
ktorí Ťa milovali nikdy nezabudnú.
Dna 16. mája uplynie päť rokov ako nás navždy
opustil náš drahý otec

Dušan Stankoviansky

S láskou a úctou spomínajú dcéry Andrea a Martina
spolu s maminou.

TURISTICKÝ KALENDÁR
KST - ŠKM Liptovský Hrádok

Máj 2019

11. 5. – 12. 5. – Fiľakovo a okolie; vedúci: Skladaný, Čumpelíková
25. 5. – Krásisti – Kráľová studňa, V. Fatra - autobus;
vedúci – Gurková, Skladaný
Bližšie informácie: sledujte vývesnú skrinku v podchode
a na stránke www.kstlh.webnode.sk.

Brigáda

Sprievodca
na Hrade

Milí študent,
ak Ťa zaujíma história a kultúrne pamiatky a chcel/-a by si si privyrobiť počas letných prázdnin, naša ponuka na letnú brigádu je
práve pre Teba. Ponúkame prácu pre usmievavých sprievodcov a
sprievodkyne počas sezóny – prehliadky Hradu a Kaštieľa v Liptovskom Hrádku sa konajú v mesiacoch júl a august, denne od
10:00 – 16:00. Prácu na smeny je možné podľa potreby prispôsobiť
požiadavkám na osobné voľno a plánovanú dovolenku.
Ponúkame hodinovú mzdu 3 €.
Požiadavky: Silný hlas, príjemné vystupovanie a milý prístup k návštevníkom, uvítame ovládanie cudzieho jazyka (angličtina) a základné znalosti pokladne.
Bližšie informácie na recepcii Hradu - Osobne
Tel.: 044/520 77 11
Životopis, prosím, posielajte na: kariera@grandcastle.sk

Výberové konanie sa bude konať
17. 5. 2019 (piatok) o 10:00h
Milí priatelia parkov a záhrad, 2. júna 2019 Vás pozývame na kultúrno-vzdelávacie medzinárodné dobrovoľnícke podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad. Jeho súčasťou je aj prezentácia krásnych,
zaujímavých a historicky významných plôch zelene v našom meste.
Hlavným cieľom podujatia je atraktívna prezentácia a oslava všetkých
hodnôt, ktoré parky a záhrady predstavujú. Našou snahou je zapájať
ľudí do aktívnej ochrany týchto hodnôt a budovanie zdravých komunít.
Podrobný program podujatia so zapojenými parkami a záhradami a
viac informácií o samotnom podujatí nájdete na stránke podujatia
www.vopz.sk. Srdečne Vás pozývame!
tím Národného Trustu n.o.
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Hrádocká kultúra
27. 3.
- 14. 6.

12. 5.
o 1600
7. 4.
- 14. 5.

15. 5.
- 30. 6.

15. 5.
o 1700
17. 5.
o 2000

4 ročné obdobia

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

Chvály Liptov

Otvorené stretnutie kresťanov mesta

Národopisné
múzeum

Sokolovňa

Retrospektíva

Galéria
na schodoch
Dom kultúry

Island - krajina kontrastov

Galéria
na schodoch
Dom kultúry

Autorská výstava fotografickej tvorby
Pavla Staníka

Zdenko Zaťko - výstava fotografií

Ateliér Luna
Hačkujeme spolu
Kurz hačkovania so Scarlet Piovarčiovou (oproti F-motelu)
Vst.: 6 €; 4 €

Island - krajina kontrastov

Ateliér Luna
(oproti F-motelu)
Vst.: 2 €

Mince vo fontáne

Ateliér Luna
(oproti F-motelu)
Vst.: 6 €;

Z. Zaťko - prednáška s premietaním

24. 5.
o 2000

Koncert hudobnej skupiny

31. 5.
800 - 1200

Kultúrno-športové podujatie k MDD

Mesto deťom

Pred Poliklinikou
a Domom kultúry
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