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Deň Zeme
- Upratovalo celé mesto

Branislav Tréger sa stal predsedom ZMOS
Primátora Liptovského Hrádku Branislava
Trégera zvolili delegáti 30. snemu Združenia
miest a obcí Slovenska (ZMOS) do funkcie
predsedu tejto celoslovenskej organizácie.
Stalo sa tak v stredu 22. mája 2019 v Bratislave. Na sneme sa zúčastnilo takmer 1200
starostov a primátorov.
Doterajší dlhoročný predseda združenia
a starosta Štrby Michal Sýkora už na svoj
post nekandidoval. Spolu s Branislavom Trégerom kandidovala aj starostka obce Spišské Tomášovce Zuzana Nebusová, starosta
obce Píla Radovan Mičúnek a primátor mesta Nováky Dušan Šimka.
Branislav Tréger získal v prvom kole voľby
nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov. Volilo ho 997 starostov a 84 primátorov.
„Je to pre mňa i pre naše mesto veľká pocta.
Som si plne vedomý zodpovednosti, ktorú
prináša zvolenie do tejto funkcie. Samosprávy majú viaceré problémy, s ktorými zápasia
každý deň. Verím, že sa nám spoluprácou
všetkých členov postupne podarí prispieť
k tomu, aby sa občanom v našich mestách
a obciach žilo čoraz lepšie,“ vyjadril sa krátko po zvolení primátor Liptovského Hrádku
a čerstvý predseda ZMOS.
Ide o najväčšiu nevládnu organizáciu, ktorá

združuje, zastupuje a reprezentuje mestá,
obce a mestské časti v Slovenskej republike
ako právnické osoby. Od svojho založenia
v marci 1990 sa aktívne zapája do reformných procesov verejnej správy. Aktivity vyvíja nielen vo vzťahu k svojim členom, ale aj
k národným orgánom a tiež na európskej a
medzinárodnej úrovni.
„ZMOS združuje 2784 samospráv z celkového počtu 2929. Zo 140 miest je členom
ZMOS 131 a z 2750 obcí sa svojím členstvom k ZMOS hlási 2653. Okrem toho
v rámci krajín Európskej únie nepôsobí žiadna iná strešná organizácia samosprávy na
princípe dobrovoľnosti s tak vysokou mierou
reprezentatívnosti a dlhodobej členskej stability,“ uvádza internetová stránka ZMOS.
Text: Michal Paška

Srdečne gratulujeme nášmu primátorovi Branislavovi Trégerovi
k zvoleniu do funkcie predsedu
ZMOS a prajeme mu aj v tejto funkcii veľa síl, odvahy a dobrých rozhodnutí.
Kolektív MsÚ

Posledný aprílový týždeň, no najmä piatok 26. apríla sa v našom meste niesol v
znamení jarného upratovania. Žiaci všetkých základných a stredných škôl sústredili pozornosť na poriadok v areáloch svojich škôl a zbieranie odpadkov v meste a
v Belianskom lesoparku. Po prvý raz sa
objavili najmladší účastníci, deti z evanjelickej škôlky, ktorým sa ich učiteľky rozhodli takto názorne vysvetliť poslanie Dňa
Zeme. Dobrovoľné brigády v spolupráci
s mestom zorganizovali domovy sociálnych služieb aj kluby dôchodcov Tesla,
Lipa, Učitelia a Dovalovo. Zamestnanci
mesta na čele s primátorom a niekoľkými poslancami mestského zastupiteľstva
si vyhrnuli rukávy a pustili sa do úpravy
terénu okolo nových chodníkov medzi domom kultúry a arborétom. Rozhrnuli navozenú zeminu, plochy zrovnali a vysiali
trávu.
Dokončenie na strane 5.

Žiaci zo ZŠ J. D. Matejovie

Liptovský Hrádok,

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

Rokoval krajský parlament

Dobrovoľní hasiči
s novým vozidlom

16 nových zásahových vozidiel Iveco Daily
dobrovoľným hasičom v Liptove odovzdala
ministerka vnútra SR Denisa Saková spolu
so štátnym tajomníkom rezortu Rudolfom
Urbanovičom, prezidentom Hasičského
a záchranného zboru Slovenskej republiky Alexandrom Nejedlým a Vendelínom
Horváthom, generálnym sekretárom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. V okrese
Liptovský Mikuláš bolo odovzdaných spolu
12 vozidiel. Slávnostná udalosť sa v piatok
10. mája 2019 uskutočnila pred budovou
Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši v
historickom centre mesta. Kľúče od nového
vozidla pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Liptovský Hrádok prevzal z rúk ministerky vnútra SR primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Na odovzdávaní sa
zúčastnil aj riaditeľ Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Žiline
Jaroslav Kapusniak a riaditeľka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová.
„Pani ministerke som poďakoval za podporu, ktorú jednotlivé hasičské zbory dostávajú. Nejde len o odovzdávanie vozidiel, ale
napríklad i o nové protipovodňové vozíky
či rekonštrukcie hasičských staníc. Technika a vybavenie dobrovoľných hasičov aj v
rámci celého okresu Liptovský Mikuláš sú
čoraz lepšie, no želám si, aby hasiči techniku využívali len v rámci cvičení a účasti na
súťažiach,“ povedal primátor Liptovského
Hrádku Branislav Tréger.
Okrem
Liptovského
Hrádku
dostali
v okrese Liptovský Mikuláš nové vozidlo aj
dobrovoľní hasiči v týchto obciach: Liptovská Kokava, Važec, Liptovský Peter, Pribylina, Liptovský Mikuláš, Krmeš – Vlachy,
Závažná Poruba, Svätý Kríž, Ploštín a Galovany.
Text a foto: Michal Paška

Dvadsať bodov čakalo na poslancov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)
v rámci ich dvanásteho zasadnutia v tomto
volebnom období. Uskutočnilo sa v pondelok
6. mája 2019 v sále Úradu ŽSK v Žiline.
Poslanci sa venovali aj prvej úprave rozpočtu ŽSK v tomto roku. Za návrh hlasovalo 49
poslancov, 4 nehlasovali. V rámci tejto úpravy bolo schválených
300 000 eur pre
Strednú odbornú školu lesnícku a drevársku J. D. Matejovie
v Liptovskom Hrádku.
„Financie budú použité na stavebné úpravy kuchyne a jedálne.
Kuchyňa v minulosti
neprešla
žiadnou
rozsiahlou
rekonštrukciou a svojou súčasnou dispozíciou a
vybavením už nespĺňa súčasné prevádzkové a hygienické normy.
V riešených priestoroch sa vybudujú nové rozvody elektroinštalácie, vodovodu, kanalizácie a
vzduchotechniky. Zrealizuje sa nová podlaha,
povrchové úpravy stien a stropov, nové priečky a prislúchajúce stavebné konštrukcie. Je
navrhnuté nové technologické vybavenie kuchyne,“ uviedla v dôvodovej správe Katarína
Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického
Úradu ŽSK.
54 000 eur získalo Centrum sociálnych služieb
Eden v Liptovskom Hrádku na zateplenie strechy prístavby na budove telocvične. Pri tomto zariadení ešte zostaneme: zastupiteľstvo
schválilo (po predchádzajúcom výberom kona-

ní) za jeho riaditeľku Andreu Šišilovú, ktorá tak
pokračuje v začatej práci. „Myslím si, že dobrá
voľba, nech sa pani riaditeľke darí. Je to veľmi
dobrá osoba na túto funkciu,“ povedal v diskusii poslanec a primátor Liptovského Hrádku
Branislav Tréger.
V rámci bodu rôzne sa venoval aj téme arboréta. „Čím skôr potrebujeme memorandum, ale-

bo zmluvu o spolupráci medzi mestom a ŽSK.
Potrebujeme, aby sa proces rozbehol, aby sme
ako mesto mohli vstúpiť do rekonštrukcie arboréta. Chcel by som poprosiť, aby sa na memorande začalo pracovať,“ požiadal Branislav
Tréger.
Pripomenul tiež, že Odbor technických služieb
Mestského úradu v Liptovskom Hrádku má
v „opatere“ bronzovú sochu, ktorá bola pred
rekonštrukciou súčasťou mosta ponad Belú.
„Neviem, kto ju má opäť osadiť, pozrite sa prosím na to,“ povedal predsedníčke ŽSK Erike
Jurinovej.
Text a foto: Michal Paška

Voľby do Európskeho parlamentu
Rok 2019 je pre občanov Slovenska doslova
volebný. Bezprostredne po voľbe prezidenta
republiky sme v sobotu 25. mája 2019 absolvovali voľbu 14 poslancov do Európskeho parlamentu.
Občania Liptovského Hrádku a mestskej časti Dovalovo volili v 7 volebných okrskoch. Do
voličských zoznamov bolo zapísaných 6209
oprávnených voličov, zaregistrovali sme aj 53
voličov s trvalým bydliskom mimo nášho mesta, ktorí volili na hlasovacie preukazy.
Keďže svojich kandidátov do volieb postavilo
až 31 politických strán, museli byť aj volebné
komisie početnejšie, tak ako to určuje zákon.
Z celoslovenského hľadiska bola účasť občanov 22,74 %. V Liptovskom Hrádku prišlo
k volebným urnám 26,42 % voličov. Najvyššiu
účasť sme zaznamenali vo volebnom okrsku
č. 6 vo volebnej miestnosti na Strednej od-

bornej škole Elektrotechnickej na Celinách
(32,47 %), a vo volebnom okrsku č. 3 vo volebnej miestnosti na Základnej škole Hradnej
(31,7 %). Najnižšia účasť bola v m. č. Dovalovo
23,01 %.
Najvyšší podiel platných hlasov v meste LH
získala strana Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
24,73 %, SMER – sociálna demokracia
22,01 %, Kotelba – Ľudová strana Naše Slovensko
11,06 %, Sloboda a solidarita 8,65 %, Slovenská národná strana 5,87 %, Kresťanskodemokratické hnutie 5,56 %, Kresťanská únia 5,56%
a ostatné strany získali menej ako 5 %.
Aj touto cestou ďakujem členom komisií, zapisovateľkám, kolegom MsÚ, ktorí sa podieľali
na príprave a organizovaní volieb a bezproblémového volebného dňa.
(MH)

Čo priniesli uplynulé mesiace v Dovalove
Mestská časť Dovalovo ani v uplynulých mesiacoch nezostala nečinná a za podpory najmä Jednoty dôchodcov a komisie v Dovalove
zorganizovala 26. apríla v rámci Dňa Zeme
upratovanie a čistenie okolia trojuholníka pri
vstupe do Dovalova, okolie pomníka a kaplnky. Deti z materskej škôlky pripravili výstavu
výtvarných diel, ktorú umiestnili na oplotenie
areálu škôlky a pripomenuli si tak dôležitosť
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Správy z mesta

ochrany našej planéty. Jednota dôchodcov si
na pravidelnom stretnutí chcela pripomenúť
Deň matiek, na ktorom v krátkom programe
vystúpili ich vnúčatá a deti, ktoré ich potešili
básničkami a na heligónke zahral a zaspieval
p. Klimko spolu so synom. Medzi hosťami
bol aj p. primátor so zástupcom a poslanci za
mestskú časť, ktorí ako poďakovanie matkám
odovzdali kvety a popriali Jednote dôchodcov

veľa elánu a chuti do ďalších aktivít. Dňa
5. mája sa uskutočnila spomienková ceremónia pri Pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne, kde v krátkych príhovor bolo odkázané na
dôležitosť pripomínania si týchto udalostí aj
v súčasnej dobe.
Komisia za m.č. Dovalovo

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. 5. LM – účasť na oslavách 1. mája vanie spôsobu prevádzky a využívania
spojených s kladením vencov.
hokejovej haly mládežou a verejnosťou.
2. 5. Spišské Tomášovce – pracovné 14. 5. PP – účasť na 14. ročníku odborstretnutie s p. Šimkom (primátorom No- nej konferencii Metro ON Line 2019.
vák), p. Mičunekom (starostom obce 15. 5. LH – pracovné stretnutie s P.
Píla) a p. Nebusovou (starostkou obce Flodrom (správcom objektu Klopačky a
Spišské Tomášovce) – jednanie v rámci vážnice na Maši) – riešenie problemaZMOS.
tiky dopravnej situácie a znečisťovania
3. 5. LH – stretnutie s vedúcou knižni- oblasti Maša.
ce D. Kolárovou – pripravovaná revízia 16. 5. ZA – ŽSK – komisia prerozdeľoknižničného fondu, dohodnutie účasti na vania dotácií podaným projektom v rámprojekte Celé Slovensko číta deťom...
ci výzvy.
5. 5. Dovalovo – položenie vencov spolu 17. 5. LM – valná hromada OOCR Reg.
s členmi Komisie Dovalovo pri pamätní- Liptov – schválenie programu Valného
ku padlých počas I. a II. svetovej vojny.
zhromaždenia, Správa o činnosti a hos6. 5. ZA – zasadnutie Zastupiteľstva podárení OOCR REGION LIPTOV za
ŽSK s programom: Záverečný účet ŽSK rok 2018; Informácia o príprave na letnú
za rok 2018; Schválenie medzinárodnej sezónu 2019; Voľba členov Dozornej
partnerskej zmluvy programu INTER- Rady Tatry Travel.
REG V-A Poľsko – Slovensko 2014- 20. 5. LM – ÚPSVaR – posudzovanie
2020; Návrh na menovanie riaditeľky žiadostí právnických a fyzických osôb
Galérie P. M. Bohúňa v LM na základe na poskytnutie príspevku.
výsledku výberového konania.
21. 5. LH – stretnutie so zástupcami fir7. 5. LH – pracovná porada vedenia my INNOGY – riešenie správy a pripomesta – kontrola plnenia zadaných úloh jenia novej trafostanice pri novom Špora pridelenie nových.
tovom komunitnom centre.
9. 5. Bešeňová – mimoriadne zasad- 22. – 23. 5. BA – zasadnutie rady ZMOS
nutie rady ZMOS – program: plnenie – výročná správa za rok 2018 a voľba
rozpočtu ZMOS za rok 2018 a návrh nového kandidáta na funkciu predsedu
rozpočtu na rok 2019; Predstavenie rady ZMOS (viď strana 1.).
kandidátov na funkciu predsedu rady 24. 5. LM – účasť na slávnostnom odoZMOS na 2. polrok 2019.
vzdávaní maturitných vysvedčení Ob10. 5. LM – prevzatie kľúčov od nového chodnej akadémie v Liptovskej galérii
hasičského auta od ministerky vnútra P. M. Bohúňa; L. Ján – VII. Majáles
SR D. Sakovej a štátneho tajomníka re- Okresnej organizácie JDS LM a JDS
zortu R. Urbanoviča pre Dobrovoľný ha- v Liptovskom Jáne.
sičský zbor v Liptovskom Hrádku (viď. 27. 5. LH – pracovná porada vedenia
str. 2); Lipt. Ján – rokovanie rady ZMOL mesta – kontrola pridelených úloh.
– príprava rady ZMOS.
28. – 29. 5. BA – prevzatie funkcie a
12. 5. LH – účasť a príhovor na sláv- kancelárie predsedu ZMOS.
nostnom programe „Ďakujem mamička“ 30. 5. LM – LVS – valné zhromaždenie
v Dome kultúry venovanom ku Dňu ma- – výročná správa za rok 2018.
tie.
31. 5. LH – odovzdávanie maturitných
13. 5. LH – pracovné stretnutie s pani vysvedčení študentom Gymnázia; LH –
Kosovou (konateľka SZĽH Infra s.r.o.), pracovné stretnutie s I. Benčovou (kovedúcou Odboru organizačného, škol- nateľkou firmy Rettenmeier Tatratimber)
stva a sociálnych vecí M. Harichovou a ohľadom riešenia situácie s obyvateľmi
riaditeľmi základných škôl – prediskuto- bývalej ubytovne A16.
(MZ)

V mesiaci máji spomedzi nás navždy odišiel inžinier Matej
Štepita, dlhoročný Hrádočan, žijúci posledné roky v našej
mestskej časti, v Dovalove. Jeho životu – ako som ho poznala ja,
okrem rodiny, dominovali dva rozmery – výchova a vzdelávanie
mládeže, najmä na strednej elektrotechnickej škole a práca pre
základnú organizáciu protifašistických bojovníkov. Neprichodí mi
hodnotiť, ani prechádzať celým životom zosnulého. Nepoznám všetky detaily.
Chcem len v krátkosti napísať, že spomedzi nás odišiel človek múdry, vzdelaný,
rozhľadený, úctivý, cieľavedomý a nesmierne pracovitý. Všetkému, do čoho
sa pustil, sa vedel oddať s plným nasadením, zodpovednosťou a zanietením.
Nekĺzal sa po povrchu. Vždy išiel do hĺbky a práve preto svojim životom a prácou
vyoral výraznú brázdu poctivej práce. Takého som ho poznala aj vďaka tomu,
že som s ním v posledných rokoch pravidelne spolupracovala. Obracala som
sa naňho s dôverou, ktorú nikdy nesklamal. Mám rada takých ľudí, ktorí plnia
dohody a držia slovo. A je mi nesmierne ľúto, keď od nás navždy odchádzajú.
Práve preto chcem aj touto cestou vyjadriť úprimnú sústrasť rodine, naposledy
prejaviť hlbokú úctu a poďakovať človeku, ktorý si ju nesporne zaslúži za svoju
prácu, za celý svoj život venovaný v mnohých podobách aj nášmu mestu. Česť
Vašej pamiatke, pán Matej Štepita. Odpočívajte v pokoji.
(DŽ)

Spýtali sme sa primátora mesta...

1. Vrchná časť ulice Kpt. Nálepku je stále uzavretá.
Kedy sa plánuje pokračovať v stavebných prácach?
Máme neustále telefonáty a otázky k tomu, prečo sa
v stavbe nepokračuje, prečo sa nerobí. Plne chápem výčitky a sťažnosti a ospravedlňujem sa za to. Je pravda,
že na stavbe fyzicky nikto nie je, ale aj keď to tak na prvý
pohľad vyzerá, že sa v prácach nepokračuje, nie je to úplne pravda. Práce na stavebných objektoch SO 102 a SO
103 - tak sú nazvané stavebné objekty podľa stavebnej
dokumentácie, v teréne sa jedná o hornú časť ulice Kpt.
Nálepku a „odbočky“ na ul. Fr. Kráľa, boli pozastavené
pred pokládkou betónovej stabilizácie a asfaltových zmesí z dôvodu poruchy vozovky, ktorá sa prejavila po zime
v spodnom úseku na ul. Kpt. Nálepku, ktorá je už hotová.
Túto poruchu musí dodávateľ stavby samozrejme odstrániť. Aby sme mali istotu, tak zhotoviteľ zabezpečil granulometrický rozbor zeminy na určenie materiálu podložia
vozovky a stavebný dozor zadal spracovanie odborného
posudku špecialistovi na určenie príčin defektov vozovky
s návrhom riešenia opravy na poškodenej časti vozovky.
Na základe uvedeného bolo projektantom doplnené posúdenie vsakovacieho drénu pre spomínané stavebné
objekty od odborne spôsobilej osoby. Po získaní všetkých
vstupných informácií jednalo mesto, stavebný dozor, zhotoviteľ a projektant vo veci zmeny projekčného riešenia na
predmetných stavebných objektoch. To sa definitívne dohodlo 20. 5. 2019 a zhotoviteľ následne spracoval úpravu
pôvodných rozpočtov. Zhotoviteľ bol po ukončení tohto
procesu vyzvaný na začatie stavebných prác na úsekoch.
Práce teda v čo najskoršom termíne začnú, ale so zmenami v podloží cesty na základe posudkov a nových projekčných riešení. Celá realizácia stavby v praxi už nebude na čas veľmi náročná, ale touto cestou Vás poprosím
o trpezlivosť. Keď píšem o stavbách, tak tu máme ešte
jeden problém, a tým je okružná križovatka na sídlisku
Belanská. Tam sa vykopali sondy do podložia a po získaných informáciách sa momentálne spracováva zmena
projektovej dokumentácie. S najväčšou pravdepodobnosťou budeme meniť nielen „kufor“ vozovky, ale budeme
musieť vstupovať aj do podložia, ktoré je nevyhovujúce
z hľadiska namŕzavosti. Toto si ale bude vyžadovať ďalšie
jednania so zhotoviteľom za účasti stavebného dozoru
kvôli navýšeniu rozpočtu. Zo skúseností, ktoré sme doteraz získali pri budovaní a rekonštrukcii mestských ciest
a skúmaní jednotlivých podloží je tu skutočnosť, ktorá
nás nepotešila. Tento stav, je následok nedôslednej práce vykonanej pri stavbe kanalizácie, ktorá bola vykonaná nekvalitne v rokoch 2005 a 2006. Bohužiaľ s týmto sa
budeme pravdepodobne stretávať aj pri rekonštrukciách
ďalších našich komunikácií v meste. Neostáva nám nič
iné, len to, že sa s touto skutočnosťou budeme musieť
vysporiadať.
2. V posledných dňoch vidno na hladine jazierka plávať uhynuté ryby. Kto sa stará o jeho vyčistenie?
O jazierko sa starajú členovia základnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v našom meste. Rybári majú
jazierko od mesta v prenájme za jedno euro. Je to revír
určený pre deti, ktoré ho intenzívne využívajú. O čistenie
sa teda starajú rybári. K tomu úhynu sa neviem vyjadriť,
ale podľa dostupných informácií sa tak deje po celom Slovensku a príčiny úhynu už riešia ichtyológovia.
3. Mali ste stretnutia s predstaviteľom Slovenského
zväzu ľadového hokeja. Aký bol ich obsah?
Bola to pani Kosová zo SZĽH a vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži čas dokončenia športového komunitného
centra (hokejovej haly, dokončenie je plánované na 1. 9.
2019), tak sme spolu s vedúcou odboru školstva a sociálnych vecí pani Harichovou a s riaditeľmi našich škôl
diskutovali o spôsobe prevádzky a využitia haly mládežou, a tiež o jej využití zo strany verejnosti. Rokovania boli
úspešné, nie však konečné a budú pokračovať. Vymenili
sme si obojstranne požiadavky a návrhy a rýchlo budeme
spieť k dohode podľa zmluvných záväzkov oboch strán.
Keď bude definitívna zhoda, verejnosť bude informovaná.
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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

Nový chodník na ul . J. D. Matejovie

Začala sa rekonštrukcia existujúceho chodníka pri bytovom dome č. 549 na ul. J. D. Matejovie v celkovej dĺžke cca 93 m. V stavebných
prácach je zahrnuté čiastočné vybúranie starého asfaltu, osadenie nových obrubníkov a
položenie betónovej dlažby. Celková cena realizovanej stavby je 18 745,54 € a práce budú
zrealizované do 45 pracovných dní odo dňa
odovzdania staveniska. Zhotoviteľom stavby
je spoločnosť Róbert Mojto – RONI z Liptovského Hrádku.

Trafostanica ŠKM

Mesto Liptovský Hrádok zodpovedá za výstavbu inžinierskych sietí pre Športové komunitné centrum a ďalší krok
tohto záväzku má za sebou. Vedľa ŠKC bola zrealizovaná murovaná Trafostanica a v súčasnosti prebiehajú
administratívne práce vo veci jej pripojenia. Práce realizovala spoločnosť EUB, s.r.o. z Liptovského Mikuláša
v celkovej sume 44 738,13 Eur.
Do dnešného dňa sú čiastočne zrealizované aj iné inžinierske stavby - prípojka NN, vodovodná prípojka a dažďová kanalizácia. V priestore pri ŠKC sa budú nachádzať
aj parkovné plochy, na ktorých sa začína pracovať. Práce
realizuje spoločnosť Slovenské inžiniersko priemyslové
stavby, s.r.o z Lipt. Hrádku.
Foto: ZS, Text: MZ

Deň Zeme - Upratovalo celé mesto

Pokračovanie zo strany 1.

Všetky aktivity sa neobišli bez servisu a pomoci technických služieb. Aj
Komunitná nadácia Liptov sa zapojila do výzvy mesta a pri príležitosti
Dňa Zeme skrášľovala miesto, kde
žijeme a pracujeme. „Za pomoci
dobrovoľníkov sme vyčistili zelenú
plochu nášho mestečka Lesík pri
Belej. Naše poďakovanie patrí zamestnancom spoločnosti INOTESKA Liptovský Hrádok, ako aj všetkým
ostatným dobrým ľuďom, ktorí nás
v nadácii informovali, že čistili rôzne
časti mesta a jeho okolia. Spoločne
robíme dobré veci.“ - dodala Jana
Mrlianová, správkyňa nadácie KNL.
„Ďakujem všetkým, deťom, dorastu, dospelým i našim seniorom, ktorí sa zučastnili na skrášlení
nášho mesta“, povedal primátor mesta Branislav Tréger. 		
(VM)

Odbor Technických služieb informuje
V meste pribudol nový mobiliár. 15 nových drevených lavičiek bolo osadených v lokalitách
Belanská, Prekážka, Celiny a ul. Fr. Kráľa. V
ich osádzaní sa bude pokračovať aj v priebehu
nasledujúcich mesiacov.

Pokračuje sa aj v údržbe verejnej zelene a kosení trávnatých plôch.
Na cestných komunikáciách v meste ostalo po
zime množstvo výtlkov, ktoré sa postupne rekonštruujú.
(RB)

Spoločenské okienko
Narodenia:

Michal Cibuľa, Richard Garaj,
Tadeáš Horváth, Linda Kapitáňová,
Sofia Kriššáková, Peter Porubän

Úmrtia:

Alžbeta Červeňáková, Viliam Črepovský,
Miroslav Fogl, František Lapšanský,
Stanislav Martini, Matej Štepita,
Zdena Šturmanová, Věra Uličná
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Mediácia - nová služba v meste Liptovský Hrádok

Od 1.6.2019 bude pre občanov mesta Liptovský Hrádok prístupnejšia mediácia. Na základe
spolupráce s mestom Liptovský Hrádok Vám bude k dispozícii mediátorka Z. Matulová Juríková
každú druhú stredu v priestoroch Bytového podniku mesta Liptovský Hrádok na ulici Hviezdoslavova 141/3, v kancelárii č.1 na prízemí.
Čo vlastne mediácia je? Určite ste sa už neraz ocitli v situácii, keď ste sa s niekým nezhodli. Niekedy sa to urovná „samo“, inokedy to vyriešil čas, ale niekedy sa to už jednoducho vyriešiť nedarí.
V takýchto prípadoch prídu rôzne myšlienky a jedna z nich môže byť či sa súdiť. Povedzme si
na rovinu súdy nie sú lacná vec a nehovoriac o ďalších negatívnych faktoroch ako čas a „nervy“.
Alternatívne riešenie je mediácia. Mediácia je riešenie sporov prostredníctvom mediátora. Ide o
dobrovoľné, neverejné, rýchlejšie a hlavne lacnejšie riešenie sporu v porovnaní so súdnym konaním. Tak prečo platiť právnikov, súdne poplatky, súdne trovy a podobne. Prečo „strácať“ čas na
súde riskovať prieťahy, či nekonečné odvolávania? Mediátor nie je sudca, ten nerozhodne a nenadiktuje riešenie ale pomáha dospieť k dohode. A hlavne mediačná dohoda je záväzná pre obe
strany. Možno si niekto povie, veď ja sa súdiť nejdem ja sa chcem len dohodnúť a „mať pokoj“.
Je veľa situácii, kedy je ústna dohoda dobrá ale nie je lepšie ako sa hovorí „mať to na papieri“?
Tak napríklad, susedia sa na niečom dohodnú a dohoda platí, kým nepríde spor, ani nemusí byť
priamo medzi susedmi, možno medzi ich rodinami a tu už je ťažko dokazovať kto čo povedal.
Prečo nevyužiť mediáciu ako cestu pre uzavretie platnej a hlavne záväznej dohody. Preto ak sa
chcete bližšie informovať čo je mediácia, ako prebieha a či je vaša situácia vhodná na mediáciu
neváhajte a príďte sa BEZPLATNE informovať.
Zdenka Matulová Juríková
Mediátor
Mediačná kancelária je k dispozícii:
12. 6. 2019 8:00-12:00 a 13:00-17:00
26. 6. 2019 8:00-12:00 a 13:00-17:00

Výstava telefónov je už sprístupnená

Adoptujte - Nekupujte
Meno: HUGO, vek: 2,5 roka

Hugo je aktívny psík, ktorý nadovšetko
zbožňuje ľudí a maznanie. Veľmi rýchlo sa
učí, obľubuje aportovanie a dlhé vychádzky
v prírode. Svoju energiu si rád vybije i pri
výcviku. Je vhodný ku skúsenému chovateľovi, ktorý sa mu bude dostatočne venovať.
Hugo je kompletne očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
Meno: MELODY, vek: 7 mesiacov

Vo vstupnom priestore Mestského úradu je verejnosti sprístupnená výstava telefónnych prístrojov
zapožičaných zo spoločnosti Tesla Liptovský Hrádok a tiež zo zbierky súkromných osôb. V našom meste sa v tomto významnom podniku v minulosti telefóny nielen vyvíjali, ale do roku 1968
aj vyrábali. Potom sa ich výroba presunula do závodu Tesla Stropkov. Výber kolekcie telefónnych
prístrojov a samotnú ich inštaláciu vykonali dve osobnosti úzko spojené s rozvojom podniku Anton Murgaš a Jozef Dušan Hric v spolupráci s pracovníkmi dnešnej spoločnosti Tesla Liptovský
Hrádok.
Pozývame na prehliadku!					
Iveta Zuskinová

Chvály LIPTOV

V nedeľu 12. mája sa v Sokolovni stretli kresťania nášho mesta na Chválach Liptov, ktoré pokračujú už piaty rok.
Prečo vlastne Boha chválime? Stojíme pred Ním ako Božie deti a chválou uznávame a pritom
spoznávame Jeho veľkosť. V Žalme 150 sa píše „...všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.“ Je iba
jedna skupina ľudí, ktorí Boha nechvália – mŕtvi. Takže pokiaľ Ho nechválime, ...Kedy by sme mali
Boha chváliť? Každý deň, naveky a navždy, vo všetkých chvíľach a neustále. Ako by sme mali
chváliť Boha? Celým srdcom – Ž 111; so zdvihnutými rukami a radostnými piesňami – Ž 63,5-6;
hudobnými nástrojmi a tancom – Ž 154.
O svoje svedectvá riešenia neriešiteľných situácií sa s nami tentokrát podelili gréckokatolícki bratia a sestry zo Spoločenstva Pavol z Levoče. Aj toto stretnutie sa nieslo v ročnej téme: Duch
Pána, Hospodina je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť
chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným
prepustenie (Iz 61,1). Pán Boh vie použiť každého, dokonca aj mladučkú tínedžerku Máriu, aby sa
stala matkou Jeho Syna. Vie použiť každého a zveriť mu svoje veci, lebo On hľadí na srdce. Chce
nás povzbudzovať a pozdvihovať, aby sme videli, čo vidí a aký je.
Robil tak aj tentokrát. Ako Dobrý Pastier nám do sŕdc vkladal radostnú zvesť, obväzoval rany a
vyvádzal nás na slobodu z našich väzení. Za to Mu patrí naša vďaka.
Ľubica Jurášová

Komunitná nadácia Liptov a generálny partner Rettenmeier Tatratimber Liptovský Hrádok srdečne
pozývajú na 5. jubilejný ročník Barlatónu 2019, ktorý sa uskutoční 8. 6. 2019. Registrácia na www.knl.
sk možná do 5. 6. 2019. Aj tento rok máme pre účastníkov pripravených množstvo prekvapení.
Dávajte Dobro Druhým spolu s nami. Výťažok poputuje na podporu hendikepovaných rodín.

Melody je malá fenočka, ktorú niekto bezcitne vyhodil. Neznámych vecí sa spočiatku
bojí, ale keď získa istotu, že jej nič nehrozí,
stáva sa z nej veselá malá slečna plná radosti. Je vhodná k trpezlivému a aktívnemu
majiteľovi. Melody je odčervená, očkovaná
a čipovaná, bude sterilizovaná.
Meno: TERRA, vek: 1 rok

Terra je ročná fenka, stredného vzrastu.
Je veselá, aktívna a najviac zo všetkého
zbožňuje spoločnosť ľudí. Najspokojnejšia
je na vychádzke, kde sa jej venuje dostatok pozornosti. S inými psíkmi vychádza
individuálne. Terra je očkovaná, čipovaná,
sterilizovaná.
Darina Červená
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Seniorske talenty 2019

Dňa 16. mája organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku Liptovský Mikuláš, usporiadala
Okresnú prehliadku seniorských speváckych
a tanečných skupín.
Do krajskej prehliadky v Martine, ktorá sa
bude konať 14. 6. 2019, postúpili naše
Šumienky s novou choreografiou „Gitana“.
Budeme im držať palce, aby tam svojráznymi
tanečnými štýlmi skvele reprezentovali celý
Liptovský okres.
Račková

Zaujímavá exkurzia

Malá vodná elektráreň na Váhu Liptovský
Ján - Podtureň privítala v máji hrádockých
seniorov. Všetkými jej vonkajšími aj
vnútornými zákutiami nás previedol Stanislav
Mikuš, ktorý nám o.i. prezradil, že celý
proces od prvotnej myšlienky po realizáciu
trval takmer 10 rokov. Plne automatizovaná
elektráreň má, ako jediná malá na Váhu
medzi Hrádkom a Mikulášom, vybudovaný
rybochod, ktorý rybám umožňuje voľný
pohyb. Všetko sa to udialo vďaka manželom

Seniori na Bradle
Nie je to tak dávno, čo sme si pripomínali sté výročie úmrtia M. R. Štefánika, ktorý podľa mienky
Slovákov, bol vyhodnotený v súťaži o najväčšieho Slováka na prvom mieste a získal si tento titul.
A tak seniori z Klubu dôchodcov v Dovalove pod vedením predsedníčky pani Oľgy Šintajovej
rozhodol, že navštívia miesto jeho posledného odpočinku. Ku dovalovským dôchodcom sa pridali
aj členovia zo sekcie Učitelia z Liptovského Hrádku pod vedením pani Mikovínyovej, aby sme
spoločne vzdali hold nášmu veľkému Slovákovi.
Danka Žiaková po príchode ku mohyle zarecitovala báseň. Všetci si potom spoločne zaspievali
obľúbenú pieseň M. R. Štefánika „Keby som bol vtáčkom“. Po prehliadke Bradla sme pokračovali
do múzea architekta a staviteľa D. S. Jurkoviča, navštívili sme rodný dom M. R. Štefánika
v Košariskách. Nakoniec sme sa pri ceste naspäť zastavili v Bzinciach v pamätnej izbe a pri
pomníku Ľudmily Podjavorinskej. Tento poznávací zájazd bol perfektne zorganizovaný, či už sa
jedná o spoločný obed, alebo návštevu v jednotlivých pamätných izbách. Všade nás už očakávali
lektori a ich výklady boli veľmi pútavé. Srdečná vďaka patrí Danke Žiakovej, ktorá to všetko
zorganizovala, zariadila a mestu Liptovský Hrádok, ktoré nám zabezpečilo dopravu.
Podpisani- KD Dovalovo
KD LH a A. Jakubcova

11. ročník Športových hier radosti – ľahká atletika

Danke a Blažejovi Tamášiovcom (ktorých
zať je jedným z majiteľov MVE) a Magde
Mikovínyovej. Účastníkov neodradil ani
mierny dáždik, ani vzdialenosť. A my, čo
sme boli, sme urobili dobre. Vidieť, kam už
dnes pokročili technológie a ako celý systém
pracuje a je ovládateľný aj na diaľku bolo
nesporne zaujímavé. K tomu dobre padlo
aj pohostenie z kuchárskej dielne Danky
Tamášiovej. Ďakujeme!
(DŽ)

17. 5. 2019 v krásne májové ráno, sa 67 seniorov postavilo na štart už 11. ročníka Športových
hier radosti v ľahkej atletike, ktoré otvoril primátor mesta Branislav Tréger. Po úvodných organizačných pokynoch od dlhoročnej organizátorky podujatia Márie Mikovinyovej, odštartovali prvé
disciplíny. Pod odborným dohľadom hlavného rozhodcu M. Muráňa prebehlo všetko podľa pravidiel. A tu sú už výsledky jednotlivých disciplín: Beh na 50 m ženy a 60 m muži: 1. m - V.
Soukupová, Š. Chebeň, M. Šintaj, J. Papaj, 2. m. - O. Šintajová, M. Mikovinyová, A. Barányi, E.
Jurčo, 3. m - M. Papajová, A. Badiarová, Ľ. Haluška, M. Papaj. Chôdza na 400 m ženy a 800
m muži: V. Soukupová, M. Matejková, J. Papaj, 2. m. - M. Lošonská, D. Mišunová, M. Papaj,
3. m. O. Šintajová, A. Badiarová, D. Nemec. Hod válkom: 1. m. - V. Halušková, V. Jandová, D.
Mišunová; 2. m. - M. Chomová, M. Škutová, M. Mikovinyová; 3. m. - M. Lošonská, A. Jezná, E.
Paliderová. Kop na malú bránku: 1. m. - Š. Chebeň, J. Gajdoš, V. Beňo; 2. m. – A. Barányi, J.
Grendel, E. Jurčo; 3. m. – R. Kováček, V. Škuta, V. Kollár. Hod granátom do diaľky: 1. m. – Ľ.
Haluška, V. Škuta, D. Nemec; 2. m. – Š. Chebeň, R. Mikoviny; 3. m. I. Ivanko. Hod granátom na
cieľ: 1. m. – V. Halušková, A. Čaniová, M. Mikovinyová, Š. Chebeň, J. Grendel, R. Mikoviny; 2. m.
– M. Ludvighová, M. Škutová, J. Košíková, Ľ. Haluška, V. Škuta, I. Ivanko; 3. m. – M. Lošonská,
V. Soukupová, M. Kollárová, M. Šintaj, V. Beňo. Vrh guľou: 1. m. – V. Halušková, V. Soukupová,
M. Mikovinyová, Ľ. Haluška, J. Gajdoš, R. Mikoviny; 2. m. – M. Mudroňová, O. Šintajová, M. Matejková, Š. Chebeň, M. Šintaj, D. Nemec; 3. m. – A. Dziriková, V. Jandová, D. Mišurová, V. Škuta,
I. Ivanko. Najúspešnejšími súťažiacimi sa stali: V. Halušková, V. Soukupová, M. Mikovinyová, Š.
Chebeň, J. Gajdoš a R. Mikoviny. Všetkým srdečne blahoželáme.
(MZ)

Klub priateľov
literatúry a hudby
27. júna o 18:00 hod.
v klubovni ART Štúdia

Program:

Čítanie z knihy Martin
s krásnymi modrými očami
od spisovateľky Emy Starňákovej
Kniha je plná humoru a dialógov o živote
a prírode severného Slovenska. Autorka žije
v tomto kraji a tak pri čítaní budete iste poznať rieku z jednej poviedky, či súsošie v peknej starej lipovej aleji. A celkom určite budete
vedieť, pri akom hrade si to hrdinovia jednej
poviedky urobili prestávku. Malebná príroda
severného Slovenska, v ktorej sa hrdinovia
pohybujú, sa vám určite bude páčiť.
Klub priateľov literatúry a hudby je otvorený
pre verejnosť všetkých vekových kategórií.
Budeme radi, keď si doňho nájdete cestu.
(dž)
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Mestský klub dôchodcov

Sekcia Učitelia:
12. 6. – 23. 6. – pobytový zájazd Chorvátsko
17. 6. – Krajské kolo športových hier seniorov
Sekcia Dovalovo:
Pravidelné stretnutia – každý utorok a štvrtok nácvik – Šumienky,
2x za týždeň nácvik divadelnej hry – ahoJ
Sekcia Tesla:
4. 6. - Poznávací výlet do Kežmarku – Hniezdne, Nestville. Odchod autobusu o 7,00 hod.
z autobusovej stanice Liptovský Hrádok.
19. 6. - Gulášové posedenie v areáli Haliganda Liptovský Hrádok. Začiatok o 13,00 hodine.
Pravidelné stretnutia sekcií v Senior klube v Dome kultúry.

Mesačník mesta Liptovský Hrádok
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Ďakujem mamička...
Byť mamou na plný úväzok je jedným z najviac platených zamestnaní. Je totiž platené
čistou láskou. (Mildred B. Vermont)
MAMA - Slovo, ktoré každý z nás asi poznal ako prvé... slovo, ktoré pre nás znamená tak veľa...
12. mája, druhú májovú nedeľu, sme spoločne oslávili deň, ktorý je venovaný všetkým mamičkám. V spolupráci so základnými, materskými a umeleckými školami si Referát kultúry pripravil
slávnostný program, v ktorom sa predstavili najmladší obyvatelia nášho mesta – naše deti. Program otvorili žiačky
TK Jessy Vavrišovo a ZUŠ Liptovský
Hrádok. Pestrými programovými blokmi
naplnenými piesňami, básňami, tancom
aj divadielkom nás rozveselili najmenší
z Cirkevnej materskej školy Koráb, Materskej školy Belka a ZŠ J. D. Matejovie.
S básňou vystúpila Tamarka Paliderová
zo ZŠ Hradná. Pozdraviť a zablahoželať všetkým mamám a starým mamám
prišiel aj primátor mesta Branislav Tréger. Podujatím všetkých prítomných
sprevádzala Marcela Kollárová, žiačka
Gymnázia v Liptovskom Hrádku. ZáveŽiaci J. D. Matejovie
rečnou bodku tohto programu bol tanec
v podaní FS Majerán. Všetkým účinkujúcim v mene Referátu kultúry ďakujeme za spoluprácu,
účinkovanie v programe a aj za čas, ktorý venovali jeho príprave.
Text a foto: K. Tylková

45. ročník BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA 2019
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých
v Liptovskom Mikuláši

Mesto Liptovský Mikuláš a dosky javiska Domu kultúry sa v dňoch 6. – 9. júna 2019 stanú dejiskom celoštátnej súťažnej postupovej prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých. Celoštátna
súťažná prehliadka je vyvrcholením trojstupňového postupového systému súťaže neprofesionálneho divadla dospelých v Slovenskej republike v dvoch súťažných prúdoch, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prehliadka je konfrontačnou platformou neprofesionálnych divadiel, ktoré postúpili z ôsmich
krajských súťažných prehliadok. Programová rada pri Národnom osvetovom centre v Bratislave
rozhodla o postupe 18 – tich divadelných súborov.
Hlavným organizátor prehliadky je Liptovské kultúrne stredisko v Lipt. Mikuláši. Spoluusporiadateľmi podujatia sú Dom kultúry, Diera do sveta – kultúrne centrum, Dom Matice slovenskej v Lipt.
Mikuláši a Súkromná ZUŠ v Lipt. Hrádku.
Do odbornej poroty zasadnú osobnosti z radov profesionálnych odborníkov. Belopotockého Mikuláš 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, je spolufinancovaný Národným
osvetovým centrom s podporou Žilinského samosprávneho kraja a s finančnou podporou mesta
Liptovský Mikuláš.

Program

6. júna 2019 – štvrtok
Dom kultúry – veľká sála / 16:00 DS Jána Vojtaššáka Zákamenné - Milo Urban Beta, kde si?
Dom kultúry – klubová scéna / 18:00 Divadlo G
Trebišov - B. Ahlfors Divadelná komédia Dom
kultúry – veľká sála / 20:30 Divadlo Milénium
Košice - K. Hanzlík Dracula reloaded
7. júna 2019 – piatok
ZUŠ LDO – ul. Pišútova / 15:00 VAMO Žilina
– A. Opálený Moje meno mám napísané na
dverách
Dom kultúry – veľká sála / 16:30 Slávnostné
otvorenie 45. ročníka celoštátnej prehliadky
17:00 Medzibrodské kočovné divadlo Medzibrod L. Holberg Jeppe z vŕšku
Súkromná ZUŠ ul. Tranovského – Evanjelický
cirkevný dom / 19:30 Divadlo ATRAPA Bratislava - Dve hodiny navyše
8. júna 2019 – sobota
Dom kultúry – klubová scéna / 11:00 Znievske
rado(sť)dajné divadlo Kláštor pod Znievom Janusz Glowacki Antigona v New Yorku
Dom kultúry – veľká sála / 16:30 Hriňovské divadlo Hriňová - J. G. Tajovský Sľuby

Kultúrny dom Palúdzka / 18:30 Herci z Hrnca
Hrnčiarovce nad Parnou
Carlo Goldoni Mať f(F)ilipa sa oplatí!
Súkromná ZUŠ ul. Tranovského – Evanjelický
cirkevný dom / 20:30 Art point teatro Prievidza
Rob de Grafa Jedna na druhú
9. júna 2019 – nedeľa
Dom kultúry – veľká sála / 15:00 Teáter Komika
Levice Nebezpečná hra čiapočky s vlkom
Vstupné na všetky predstavenia zdarma.
Eva Štofčíková
metodička pre amatérske divadlo

Mestská knižnica
upozornenie!
Mestská knižnica oznamuje všetkým
svojim čitateľom a používateľom,
že z dôvodu revízie knižničného fondu
a čerpania dovoleniek bude knižnica
od 1. júla do 31. júla 2019 zatvorená.

„Hudba v Hrádku“

V sobotu 25. mája na hrade Grand Castle odštartoval prvý koncert z 12. ročníka
projektu „Cyklus koncertov vážnej hudby
– Hudba v Hrádku“. V Stone Gallery sa
predstavili dvaja špičkoví zahraniční umelci Maria Cristina Kiehr z Argentíny a Ariel
Abramovich zo Španielska. V ich podaní si
mohli návštevníci vypočuť talianske, španielske a anglické lutnové skladby a piesne
z obdobia 16. a 17. storočia. Spojenie renesančnej vokálnej a inštrumentálnej hudby v
priestore Stone Gallery vytvorili neopakovateľnú atmosféru.
Tento rok sa môžu milovníci vážnej hudby v
rámci projektu „Hudba v Hrádku“ tešiť ešte
na štyri koncerty, ktorých dramaturgiu sme
aj tento rok vytvorili v spolupráci s muzikológom Andrejom Šubom. Najbližšie dva
nás čakajú už tento mesiac a to koncert
sláčikového kvinteta Collegium Wartberg
8. júna 2019 v Národopisnom múzeu a druhý
22. júna 2019 v Stone Gallery. Bude to komorný koncert v rámci
festivalu Konvergencie „Cesty ktoré nevedú do Ríma...“ spojený
čítaním z knihy rozhovorov Mariána Vargu a
Petra Uličného. Srdečne vás na oba pozývame.
(MZ)

Úspech našej knižnice,
získala 8 500 eur

Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil dva projekty Mestskej knižnice
v Liptovskom Hrádku sumou 8 500 eur.
V marci tohto roku sme zareagovali na výzvy Fondu na podporu umenia v rámci podprogramu 5.1 Knižnice. Vypracované boli
dva projekty. Koncom mája zverejnil Fond
na podporu umenia rozhodnutie riaditeľa
fondu o pridelení finančných prostriedkov
na projekty.
Vďaka prvému projektu s názvom Knižnica
- brána do útulného sveta sme získali 3 500
eur. Použijeme ich na modernizáciu interiéru náučného oddelenia. Modernizácia je pripravovaná na realizáciu od novembra tohto
roka do marca nasledujúceho roka.
Druhým projektom „Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva
ducha“, zabezpečíme čitateľom nové tituly
do všetkých úsekov knižnice. „Realizácia
projektu je plánovaná od augusta 2019 do
mája 2020. Za toto obdobie by sme v rámci projektu chceli uhradiť predplatné troch
časopisov a nakúpiť 575 knižných titulov,
všetko v hodnote 5 280 eur. Z finančných
prostriedkov mesta je vyčlenených 280 eur
a 5 000 eur poskytne Fondu na podporu umenia,“ informovala Dana Kolárová
z Mestskej knižnice v Liptovskom Hrádku.
Novinky z literatúry pre deti a dospelých sú
podľa skúseností pracovníčok našej knižnice neustále vypožičané a rezervované.
Pri nákupe nových kníh nezabúdajú ani na
náučnú literatúru, ktorá v knižnom fonde potrebuje obnovu.
„Ďakujeme Fondu na
podporu umenia, že
nám svojim rozhodnutím umožní obohatiť a revitalizovať knižničný fond o ďalšie nové tituly,“ neskrývala
spokojnosť Dana Kolárová.
(DK)
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Liptovský Hrádok,

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

Májová Hradná

Gymnazisti bilancujú

Mesiac máj sa už tradične na hrádockom
gymnáziu nesie v znamení bilancovania vzdelávacích výsledkov externej a internej časti
maturitných skúšok. Do života vyprevádzame
odovzdaním maturitného vysvedčenia 44 absolventov našej školy, ktorým týmto želáme
úspešný štart k napĺňaniu osobných aj profesionálnych cieľov. Jedni sa lúčia, druhí prichádzajú. Potencionálni prváci si svoje vedomosti
najskôr overili v prijímacích pohovoroch. Veríme, že tí, ktorí sa rozhodnú študovať na našej
škole, nadviažu na výrazné úspechy a aktivity
svojich budúcich starších spolužiakov.
Medzi 20% najúspešnejších riešiteľov SR Matematického klokana sa zaradili T. Dobiáš a T.
Hatiarová z prímy, D. Hatiarová , M. Tomčík
z kvinty a A. Rothová z I. A. Do celoštátneho
kola si z 2. miesta vybojoval postup E. Dopater zo IV. A. v súťaži „Čo vieš o hviezdach“.
E. Astafyeva v Olympiáde RJ získala v krajskom kole 1. miesto a v celoštátnom kole 6.
miesto. N. Kucháriková z III. A očarila odbornú porotu SOČ svojimi kreatívnymi sochami
v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká,
odevná tvorba natoľko, že si postupovým 2.
miestom vybojovala účasť v najvyššom kole
SR. Takmer sa to podarilo aj M. Kollárovej z
II.A, pretože v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína za precítený prednes Podjavorinskej balady jej víťazstvo ušlo len o vlások.
Krajské finále literárno-dramatickej súťaže
Jazykový kvet sa nieslo v znamení dvoch
víťazstiev, ktoré získali žiaci kvinty a I. A za
shakespearovskú komédiu As you like it a
za monodrámu, v ktorej D. Hatiarová pobavila svojím snom, stať sa bezdomovcom. 2.
miesto patrilo žiačke tercie Z. Laučíkovej. V
celoštátnom kole by chceli naši herci aj tentoraz obhájiť minuloročné prvenstvá. K ich
úspechom a výbornej znalosti angličtiny určite prispeli aj 2 týždne aktívnej komunikácie
našich študentov s americkou lektorkou Jody
Winchester. Nezaostávame ani v aktivitách
prednášok, interaktívneho vyučovania a exkurzií. Z nich vyberáme aspoň 4-dňovú geograficko-historickú exkurziu septimy v stovežatej Prahe, vyučovanie dejepisu troch inak
v Múzeu J. Kráľa, biológie v Múzeu ochrany
prírody a jaskyniarstva, hodiny fyziky v inštitúte A. Stodolu a na Žilinskej univerzite. Žiaci
tercie diskutovali na hodine občianskej náuky
s A. Poliakovou na tému domáce násilie a sexuálne zneužívanie detí on line a prednášku
o duševnom zdraví absolvovali naši druháci.
Nezostali sme ľahostajní ani k výzve za krajšie a čistejšie mesto Lipt. Hrádok a vyčistili
sme okolie školy, jazierka, breh rieky Belej a
lesík pri hrádzi. V mesiaci jún plánujeme pre
našich druhákov a primánov plavecký výcvik
a I. A. chce nadviazať na tradíciu splavovania
Malého Dunaja.
Tatiana Mravcová
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Jarné mesiace sú v našej škole mesiacmi súťažnými a je to aj obdobie, v ktorom sa rozhoduje o
stredných školách deviatakov. Po úspešných okresných kolách sme sa zúčastnili krajského kola
olympiád z biológie v jednotlivých kategóriách 10. miesto patrilo A. Kovačičínovej a M. Šafaříkovi.
P. Šiška bol úspešný v olympiáde z geografie. Teší nás, že deviataci zvládli T9 na veľmi dobrej
úrovni, urobili prijímacie pohovory a postupne si každý z nich nájde tú svoju vysnívanú strednú
školu. Mať zážitok z učenia je cieľom projektov a otvorených vyučovacích hodín. Veľmi radi realizujeme takéto netradičné formy vyučovania pre deti, ktoré sú doplnené rozličnými aspektami, sú
pestré, zábavné a zároveň náučné. V tomto mesiaci sme nezabudli ani na najdôležitejšie osoby
v našom živote a mamkám sme venovali vlastnoručne vyrobené darčeky. Slnečné počasie nám
všetkým umožnilo zúčastniť sa jarného upratovania mesta a pozrieť si profesionálny výcvik psov.
Športové talenty si vybojovali svoje medaily na Liptovskej Kinderiáde. Za školskými bránami objavujeme svet prostredníctvom exkurzií a výletov, a tak malú obec Kynceľovú navštívili geografi a
pozreli si ojedinelú výstavu máp a
deviataci si svoje vedomosti overili
v praxi, navštívili Slovenskú národnú knižnicu, Literárne múzeum MS
a Národný cintorín v Martine. Štvrtáci absolvovali týždenný pobyt v
škole v prírode. V rámci vybavenia
školy sa tešíme z novej jazykovej
učebne, ktorá okrem klasického
vyučovania ponúka priestor na interaktívne vyučovanie jazykov. Je
pred nami posledný mesiac školského roka, ktorý ako vždy ubehol
ako voda a my budeme hodnotiť,
bilancovať.
D. Puškárová

Máj – lásky čas, máj – čas,

keď v prírode okolo nás všetko ožíva, mení svoje farby, tvary a vôňu
Aj naša Matejka zažila mnoho akcií a podujatí, ktoré boli plné nových priateľstiev, zážitkov nových
vedomostí a informácií. Šikovné chemikárky sa zúčastnili okresného kola chemickej olympiády, kde obsadili krásne miesta: B. Helebrandtová – 2. miesto, Z. Letošová – 3. miesto, D. Ilavská – 6. miesto, N. Kmeťová – 9. miesto. B. Helebrandtová a Z. Letošová nás reprezentovali na
Krajskom kole chemickej olympiády v Liptovskom Mikuláši. Našim „chemičkám“ sa podarilo
obhájiť svoje vedomosti a obidve boli úspešné riešiteľky. Piataci sa zúčastnili biologickej exkurzie v Nitre. Okrem Arboréta v Mlyňanoch sa zastavili aj v Zubrej zvernici v Topoľčiankach. Znovu
po rokoch naše kroky smerovali 1. - 4. mája do nemeckého zábavného parku Legoland. Na tejto
cudzojazyčnej exkurzii boli nútení komunikovať v cudzom jazyku a okrem nezabudnuteľných zážitkov skúsili na pár dní aj realitu života, ktorá prináša mnoho nepredvídateľných momentov. Žiaci
štvrtého ročníka si užili školu v prírode v Rekreačnom stredisku Hlboké - Bojnice. Možnosť
porovnať sa so spolužiakmi iných škôl vo vedomostiach v anglickom jazyku mali žiaci 10. mája v
medzinárodnej súťaži Englishstar. Pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka bola zaujímavou skúsenosťou
beseda so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou – Ševčíkovou o knihách plných pestrých príbehov
štvornohých miláčikov. Vedomosti z biológie preukázali na okresnom kole biologickej olympiády v Lipt. Mikuláši žiačky 5. ročníka: E. Masuda, L. Urbanová, A. Palenčíková, L. Trepáčová,
M. Slosiarová a skončili na krásnom 2. mieste. Súťaž s názvom Zázrak vody v Lipt. Mikuláši
v kategórii literárnych prác absolvovali tri žiačky, ktoré získali zároveň aj všetky prvé tri miesta:
1. Lucia Letošová, 2. Laura Vrbičanová, 3. Karolína Feriancová. Najlepší výkon v matematickej
súťaži Pytagoriáda dosiahli J. Navrátil, ktorý bol 1. mieste a P. Hrabal, ktorý skončil na 3. mieste.
K. Feriancová si vybojovala pekné 10. miesto.
Kňazovická, Pozorová
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Vystúpenie na „Dni Rómov“

Ekonomické vzdelávanie je nevyhnutnosť
Duálne vzdelávanie je efektívny systém výchovy a vzdelávania, kde sa spája teória priamo s praxou v reálnom živote . Študenti získavajú všeobecné teoretické vzdelanie v škole, ale stretnúť
sa s reálnymi úlohami a riešeniami je ideálne priamo vo výrobe. V prevádzke pracujú medzi chlapmi a učia sa priamo od nich. Získavajú prvé základné pracovné návyky, učia sa systému práce v
bežnom živote. Preto je nutné, aby rozumeli, čo robia. Nielen ako to „urobiť“, ale aj za čo to vyrobia. U nás v Esoxe sa vzdelanie hodnotí veľmi vysoko, preto ekonomické informácie, ktoré je dnes
nevyhnutné zvládať, dostávajú naši študenti priamo od tých najpovolanejších. Vlastný finančný
rozpočet, zložky mzdy a odvody, PN-ka, cena práce atď. – sú témy, ktoré odučili E. Horváthová,
I. Multáňová, či T. Tekeľ a S. Tekeľová.
Ak získavať dnes informácie, tak najlepšie sú reálne a správne. Veríme, že toto je spôsob, ako
vychovať a vzdelávať serióznych, zodpovedných a spokojných budúcich kolegov . Oslovuje vás
tento systém? Príďte sa pozrieť priamo k nám. www.esox-plast.sk
S. Tekeľová

Z činnosti Karate klubu

4. 5. 2019 sa v Kežmarku konali Majstrovstvá tatranskej únie karate, na ktorých sa zúčastnilo
aj päť karatistov zo ŠKM L. Hrádok. Adam Mrlian v kategórii chlapci 6. – 7. rokov do 30 kg obsadil krásne 1. miesto. Výborne si viedli aj dievčatá. Natália Novotná získala vo svojej kategórii
1. miesto. Natália Mrlianová a Tamara Imrichová obsadili zhodne 2. miesto a Grétka Hlinová
3. miesto. Súťaž bola postupová na Majstrovstvá SR mladších a starších žiakov
v Poprade, ktoré sa konali 11. 5. 2019.
Na nich sa po prvýkrát predstavil Adam
Mrlian v kategórii 6. – 7. r. do 30 kg a svojím výkonom vybojoval cenné 3. miesto.
Pred oboma majstrovstvami sa karatisti
okrem svojich tréningov zúčastnili aj seminárnych tréningov v Ružomberku.
Ján Imrich

V apríli si Rómovia pripomínajú prvé celosvetové stretnutie Rómov, ktoré sa konalo na 1. kongrese v dňoch 8. - 12. apríla
1971 v Orpingtone pri Londýne. Požiadali
medzinárodné organizácie o rešpektovanie
svojho vlastného mena Róm/Rómovia. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu k Indii a
prijali rómsku vlajku a hymnu. Pri príležitosti
tohto dňa sa žiaci Špeciálnej základnej školy Liptovský Hrádok zúčastnili vystúpenia
v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Tu
sa spolu s ostatnými žiakmi z iných škôl
predviedli spevom, scénkami a rómskymi,
či modernými tancami. Prejavili tak svoj
temperament, ktorý neodlučne patrí k ich
kultúre.

Marina Beňová

Majstrovstvá Európy

Dňa 27. 4. - 7. 5. sa Daniel Lang zúčastnil
Majstrovstiev Európy v Taliansku v meste
Treviso, kde sa umiestnil na 9. mieste v hre
č. 8 v kategórií do 23 rokov. O postup do
štvrťfinále prehral s veľmi silným Srbom 4:8.
Na turnaji hral kategóriu muži hry č. 14 a 10
a do 23 rokov hry č. 8 a 9. „S výkonom na
turnaji som bol spokojný, bolo trošku smoly
a veľmi ťažkí súperi hneď v prvých kolách,
no nazbieral som skúsenosti na ďalšie turnaje a budem robiť všetko preto, aby som
sa kvalifikoval a vyhral ďalšie Majstrovstvá
Európy, ktoré sa budú konať o rok 8. - 20. 5.
2020 vo Fínsku v meste Tempere. Ďakujem
Slovenskému biliardovému zväzu, obci Liptovská Porúbka a mestu Liptovský Hrádok,
že som sa mohol zúčastniť tohto turnaja
a všetkým ktorí ma podporovali.“ - povedal
Daniel Lang
DL

Oznam Karate klubu
Pre veľký záujem detí o tento
úspešne sa rozvíjajúci šport, plánuje Karate klub v septembri zápis pre
nových záujemcov. Bližšie info na:
0908 384 818 – J. Imrich.

Juniorky na Majstrovstvách SR
úspešné!

Informácia pre fanúšikov futbalu
ROZPIS MAJSTROVSKÝCH ZÁPASOV jún 2019
1. 6. 2019 o 17:30 hod.

A mužstvo

ŠKM LH – L. Štiavnica

2. 6. 2019 o 10:00 hod.

Dorast

ŠKM LH- Záv. Poruba

1. 6. 2019 o 10:00 hod.

SŽ, MŽ

ŠKM LH- Trstená

2. 6. 2019 o 10:00 hod.

Prípravka

Ružomberok- ŠKM LH

9. 6. 2019 o 17:30 hod.

A mužstvo

Kalinovo – ŠKM LH

8. 6. 2019 o 14:00 hod.

Dorast

Černová- ŠKM LH

8. 6. 2019 o 10:00 hod.

SŽ, MŽ

Tvrdošín- ŠKM LH

8. 6. 2019 o 10:00 hod.

Prípravka

ŠKM LH- Bešeňová

15. 6. 2019 o 17:30 hod.

A mužstvo

ŠKM LH - Lučenec

16. 6. 2019 o 10:00 hod.

Dorast

ŠKM LH- Nižná

15. 6. 2019 o 10:00 hod.

SŽ, MŽ

ŠKM LH- Zuberec

15. 6. 2019 o 12:00 hod.

Prípravka

Palúdzka- ŠKM LH

18. 6. 2019 o 15:00 hod.

Prípravka

ŠKM LH- Ľubochňa

22. 6. 2019 o 15:00 hod.

Prípravka

Ondrašová- ŠKM LH

Juniorky VK ŠKM LH na Majstrovstvách
SR 2019 v Leviciach nesklamali. Naopak,
prekvapili. V základnej skupine si vybojovali druhé miesto a tým aj postup medzi
štyroch najlepších na Slovensku. Aj keď
sa im nepodarilo prebojovať do finále, konečné 4. miesto je veľmi pekné. Dievčatám
gratulujeme a rodičom ďakujeme za skvelú
podporu!
(JK)

Lekárenská
pohotovostná služba

1. júna - Včielka
8. júna - Dr. Max
15. júna - Lekáreň na Hradnej
22. júna – Pharmácia
29. júna - Včielka
Všetky lekárne sú počas služby
otvorené od 08:00 do 11:30 h

Správy z mesta
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Dňa 10. mája 2019 uplynulo 5 rokov,
ako nás opustil

Boris Piovarči

S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéry s rodinami a brat s rodinou.

„Jediná na svete, kto by ju nemal rád,
vie odpúšťať a tak milovať,
tá bytosť najdrahšia, ostala v spomienkach.“
Dňa 20. júna si pripomenieme 25. výročie,
kedy nás navždy opustila naša milovaná maminka

Božena Neuwirthová

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.
Dňa 12. júna 2019 uplynie 30 rokov, čo nás navždy
opustil náš otec a starý otec

Mikuláš Jeseník

S úctou a láskou spomínajú syn Jozef
a dcéra Kvetoslava s rodinami.

Dňa 21. júna 2019 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec

Otto Maduda

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu svoju spomienku.
S láskou a vďakou spomína dcéra, vnuk a ostatná rodina

Dňa 13. júna 2019 uplynie 20 rokov,
ako nás opustil náš drahý

Ivan Tréger

S láskou a úctou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

TURISTICKÝ KALENDÁR
KST - ŠKM Liptovský Hrádok

9. 6. 2019 – Dolina Chocholovská – Polska – autobus;
vedúci Skladaný, Bella
23. 6. 2019 – Terchová – Jánošíkové diery – autobus;
vedúci – Skladaný, Větrovský
29. 6. 2019 – VIII. Ročník – Zraz Liptákov v Lipzovskom Hrádku –
Borová Sihoť; vedúci - Skladaný
Bližšie informácie: sledujte vývesnú skrinku v podchode
a na stránke www.kstlh.webnode.sk.
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Spomienky a inzercia

Mesačník mesta Liptovský Hrádok

6/2019

Hrádocká kultúra
4. 6.
o 1700

Záverečný koncert

DFS Cindruška a FS Majerán

spojený s oceňovaním žiakov a športovcov

Záverečný koncert

Divadelná sála
Dom kultúry
Vstupné: 5 €

Chvály Liptov

Námestie
F. Wisnera

Hriech

Divadelná sála
Dom kultúry
Vstupné: 2 €

5. 6.
o 1700

DFS Cindruška a FS Majerán

9. 6.
o 1500

Otvorené stretnutie kresťanov mesta

9. 6.
o 1800

Divadelná sála
Dom kultúry
Vstupné: 5 €

Divadelná hra v podaní
NDS Atak9 z Dovalova

Divadelná sála
Dom kultúry

13. 6.
o 1630

Záverečný koncert ZUŠ

18. 6.
o 2000

Záverečný koncert

Divadelná sála
Dom kultúry
Vstupné: 5 €

21. 6.
o 1700

Záverečný koncert

Divadelná sála
Dom kultúry
Vstupné: 5 €

28. - 29. 6.
o 1800

Nová inscenácia
Liptovského divadla tanca

Atlas

Divadelná sála
Dom kultúry
Vstupné: 5 €

SZUŠ a TK Jessy

STK
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