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Výskyt medveďa aj u nás

Tak ako každý rok, Mesto Liptovský Hrádok
oceňovalo najlepších z najlepších. Žiaci
a športovci našich základných a stredných
škôl si z rúk primátora mesta Branislava Trégera prebrali čestné uznanie za výborné študijné výsledky a úspešné reprezentovanie
školy a mesta na rôznych súťažiach doma,
i v zahraničí.
Medzi ocenenými študentami boli: Lucia
Dúbravcová - Základná škola s materskou
školou Hradná, Beáta Helebrandtová - ZŠ
s MŠ J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku,
Patrícia Vongrejová- Špeciálna základná
škola, Natália Tarageľová- Stredná odborná škola lesnícka a drevárska, Jerguš
Vengríni - Gymnázium Liptovský Hrádok,

Lukáš Barienčík - Stredná odborná škola
elektrotechnická, Leonard Šlosár – Základná
umelecká škola, Silvia Orfánusová - Súkromné tanečné konzervatórium a Anna Daňová - Súkromná základná umelecká škola.
Najlepšími športovcami sa stali: Zuzana Letošová - ZŠ s MŠ J. D. Matejovie a Juniorky
Volejbalového klubu Športového klubu mesta
Liptovský Hrádok.
Oceňovanie prebiehalo počas záverečného
koncertu DFS Cindruška a FS Majerán, ktorí
pre hostí pripravili bohatý program plný nielen
krásnych krojov a hudby ale ukázali, že tanec,
spev a rytmus majú hlboko v srdci.
Text a foto: K. Tylková

V priebehu mája a júna sme zaznamenali pohyb mladého medveďa hnedého v obývanej
časti mesta - na ulici ČSA, na Lubyho lúke pri
hrade a v mestskej časti Dovalovo, aj za riekou
Belá, v časti susediacej s Liptovským Petrom.
Správanie sa takéhoto (synantropného) jedinca
hľadajúceho potravu, v pre neho neprirodzenom prostredí, môže byť nevyspytateľné a pre
človeka nebezpečné. Mesto Liptovský Hrádok
už spolupracuje so Štátnou ochranou prírody
SR, so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého na Slovensku, ktorý bol ministerstvom životného prostredia zriadený z potreby operatívneho riešenia eliminácie nebezpečných stretov
medveďa s človekom, resp. eliminácie škôd
spôsobených medveďom, ktorý sa pohybuje v
blízkosti ľudských obydlí. Pokračovanie na
str. 4

Ocenenie Dobré srdce
27. 5. 2019 v Starej tržnici v Bratislavne Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR
(APSS v SR) odovzdávala ocenenia ankety –
Národná cena starostlivosti – Dobré srdce.
Z Liptova v nej boli nominovaní traja ľudia.
V kategórii Manažér v sociálnych službách
bola nominovaná Andrea Šišilová, riaditeľka
Centra sociálnych služieb Eden v Liptovskom
Hrádku. V kategórii Filantrop a fundraiser bola
laureátkou Jana Mrlianová, správkyňa Komunitnej nadácie Liptov. V tej istej kategórii bol
nominovaný aj Milan Fiľo, ktorý je jedným
z najvýraznejších slovenských filantropov.
Pokračovanie na str. 7

Z nevinnej stávky sa stal
unikátny projekt

KNL získala na Barlatón ochrannú známku (na názov aj logo) a preto
ostane navždy náš – liptovský.

Pred štyrmi rokmi zobrala Barlatón so súhlasom nositeľov myšlienky Ivana Šobáňa
a Dalibora Novotného pod svoje krídla Komunitná nadácia Liptov a začala písať históriu
s každoročným zdolávaním trate z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku za účasti
hendikepovaných, športovcov aj nešportovcov. V rámci programu „Spájame sa pre dobré veci a spoločne Dávame Dobro Druhým“
sa do podujatia Barlatón 2019 zapojilo takmer
650 peších, bežcov a cyklistov a vyzbieralo
sa 5.390 EUR. Svojou účasťou sme tak pomohli desaťročnému Dávidkovi Šarlákovi z
Ivachovej, ktorý sa narodil predčasne s
diagnózou DMO a mal postihnuté obe nôžky
a pravú rúčku. Dávidko je bojovník: má len 10
rokov a už podstúpil až 4 operácie a tú piatu,
bude môcť absolvovať aj vďaka všetkým, ktorí boli súčasťou Barlatónu 2019. Spoločne
sme mu prispeli sumou 3 tisíc EUR.
Pokračovanie na str. 5
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S nová poslankyňa zložila sľub
Zástupca primátora končí,

Poslanci Zastupiteľstva ŽSK na svojom zasadnutí v pondelok 24. júna 2019 odsúhlasili aj prijatie úveru do výšky 4 miliónov eur. Kraj z peňazí plánuje financovať investície v zdravotníctve, v oblasti sociálnych vecí, školstva a
kultúry, ktoré chce zrealizovať v tomto roku.
Primátor Liptovského Hrádku a poslanec zastupiteľstva ŽSK Branislav Tréger pripomenul,
že v ekonomike sme už na vrchole. Zaujímal
sa, či kraj bude mať v budúcnosti na rozvojové
programy a či nepôjde v investíciách do útlmu.
„Čakajú nás ďalšie zmeny v súvislosti s pripravovanými zákonmi, na ktoré sa musíme pripraviť. Prebytok bežného rozpočtu nebude taký
vysoký, bez úveru sa nezaobídeme,“ reagovala
Katarína Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického úradu ŽSK. V rámci druhej úpravy
rozpočtu ŽSK vyčlenil 40 000 eur na údržbu a
zamestnanie odborných pracovníkov, ktorí sa
budú starať o hrádocké arborétum. „Problematiku arboréta riešime už dlhodobejšie, o čom
verejnosť pravidelne informujeme. Som rád, že
nastal pozitívny posun. Pripravuje sa aj podpis
memoranda o spolupráci medzi mestom a
ŽSK,“ objasnil primátor. V rámci bodu interpelácie sa venoval problematike mosta ponad Belú. „V druhej svetovej vojne pri jeho odmínovaní
zahynulo 7 vojakov. Pri rekonštrukcii sa pamätník zdemontoval a je v depozite. Aj z úcty k
ľuďom, ktorí pri tejto historickej udalosti zomreli
by bolo dobré, aby sa vrátil späť,“ požiadal
predsedníčku ŽSK Eriku Jurinovú.
Michal Paška

Pamätník Československosovietskeho priateľstva
Ako sme vás už niekoľko krát informovali –
mesto Liptovský Hrádok plánuje v Sadoch M.
R. Štefánika opätovne inštalovať Štefánikovu
bustu - v roku 2019, ktorý je rokom 100. výročia
jeho tragického úmrtia, čím chceme splatiť dlh
z minulosti a napraviť krivdu, ktorá sa stala
v časoch normalizáie. Pre mesto bustu zhotovuje akademický sochár Doc. Peter Gáspár,
v súčinnosti s kamenárom Jaroslavom Vosátkom. Busta bude mať rovnaký vizuál (podobu)
ako pôvodná – t.j. znázorní M. R. Štefánika
v generálskej čiapke. Umiestnená bude na kamennom sokli, ktorý tam je v súčasnosti. Bude
doplnený odstupňovaným podstavcom sčasti
pripomínajúcim pôvodný, obložený kameňom.
Na miesto, kde stála Štefánikova busta bol začiatkom 70-tych rokov umiestnený „nový“ pamätník. V podobe otvorenej knihy s veršami
Jána Kostru (Za obeť vašich padlých synov,
za drahé semená rozsiate našou domovinou, za rovy bez mena) a Pavla Gašparoviča
Hlbinu (Večná vám vďaka v našich srdciach,
večná vám pamäť v dejinách) symbolizoval
československo-sovietske priateľstvo a úctu
k obetiam II. svetovej vojny. Pri demontáži sa
reliéf otvorenej knihy zachovať nepodarilo
(zvetraný, drobivý materiál). Odobraté však boli
písmená obidvoch veršov, ktoré budú po ošetrení kamenárom pripevnené na novú mramorovú dosku. Táto, spolu s informáciou odkiaľ
pochádzajú, bude umiestnená k pamätníku
Stretnutie armád na Belanskej štvrti (pri Dome
kultúry).
D. Žiaková

2 Správy z mesta

Zložením slávnostného sľubu p
Aleny Slivošovej
r zastupiteľstva
sa začalo rokovanie mestského
v Liptovskom Hrádku vo štvrtoká 27. júna 2019.
v miesto Petra
Do poslaneckej lavice nastupuje
Čajku, ktorý, ako sme vás užc informovali, sa
a
mandátu poslanca vzdal. Pri personálnych
otázkach ešte zostaneme. Doterajší zástupca primátora Ján Galvánek počas rokovania
p poslaneckého zboru oznámil, že k 30. júnuo2019 sa vzdáva
funkcie. „Ide o moje osobné rozhodnutie.
Vzdáp
vam sa zo zdravotných dôvodov.
Poslancom
l
mestského zastupiteľstva zostávam
a a verím, že
ďalej budem nápomocný,“ povedal
Ján Galvánek. Primátor Branislav Tréger mu poďakoval
t
za veľa aj „čiernej“ roboty, ktorúkurobil aj v oblasti športu. „Som rád, že ďalej zostáva členom
nášho poslaneckého tímu. Otázku
u môjho zástupcu budeme riešiť v najbližšom období,“ informoval primátor.
Hlavná kontrolórka mesta Iveta Jurečková ďalej pokračuje vo svojej funkcii. Keďže jej skončilo
funkčné obdobie, mesto vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra. Iveta Jurečková bola jedinou
uchádzačkou o tento post a v tajnej voľbe získala hlasy všetkých prítomných deviatich poslancov. Tí schválili aj plán kontrolnej činnosti na druhý polrok a správu o výsledkoch a správu
o výsledkoch kontrol hlavnej a správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky mesta.
Do dozornej rady spoločnosti BYP s.r.o. boli zvolení Ivan Spilý, Danica Žiaková a Peter
Kováč. Poslanci schválili aj účtovnú uzávierku BYP s.r.o. Zisk dosiahol bezmála 13 000 eur,
spoločnosť má v správe 1669 bytov a nebytových priestorov a kultúrne domy v Liptovskom
Hrádku a v Dovalove. Poslanecký zbor schválil aj úpravu rozpočtu mesta k 27. júnu 2019,
Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 i Správu o plnení investičných zámerov mesta v I. polroku s predpokladom vývoja v II. polroku 2019.
Prijaté boli aj nové všeobecne záväzné nariadenia mesta: o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v meste, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto a o podmienkach poskytnutia príspevku na dopravu ako opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
Text a foto: Michal Paška

Odkaz pre starostu
Vážení občania, chcel by som vám oznámiť, že od 12. júna je spustený portál
www.odkazprestarostu.sk/liptovsky-hradok, kde je možné bližším a rýchlejším spôsobom nahlasovať podnety a pripomienky vedeniu mesta Liptovský Hrádok. Takouto formou sa problém v meste ku kompetentným dostane rýchlejšie a zároveň môžete sledovať či daný podnet
je v štádiu riešenia, alebo je už vyriešený. Som presvedčený, že portál aj prostredníctvom
mobilnej aplikácie osloví mladšiu generáciu a zvýši záujem o skvalitnenie prostredia, v ktorom
žijú. Hlavný dôvod zapojenia mesta do portálu je
z mojej strany to, že Hlas Hrádočana je
podľa môjho názoru dizajnovo zastaralý, čo taktiež odrádza mladšiu generáciu zaujímať sa
viac
o mesto. Portál funguje aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, pomocou ktorej môže
občan na mieste spozorovania problému už v priebehu 2 minút odoslať podnet samospráve
spolu s fotografiou a presnou polohou problému. Ďalšou výhodou portálu je to, že všetci občania môžu aktívne pozorovať či sa daný problém v meste rieši, alebo je už vyriešený čo taktiež motivuje samosprávu byť v práci pre občanov aktívnejšou. Pevne verím, že portál bude
pre občanov mesta Liptovský Hrádok prínosom.
Dominik Imrich, poslanec MsZ

Všetko najlepšie, Slovenský Červený kríž!
Slovenský Červený kríž v máji oslávil 100 rokov od svojho založenia. Územný spolok Liptov Slovenského Červeného kríža si vzácne
jubileum pripomenul na slávnostnej akadémii,
ktorej dejiskom bol Dom kultúry v Liptovskom
Mikuláši. Riaditeľke Územného spolku Liptov
Slovenského Červeného
kríža
Marike

Kubíkovej a predsedníčke organizácie Marte Voštinákovej prednosta Mestského úradu
v Liptovskom Hrádku Ján Kazár odovzdal
v pondelok 3. júna 2019 ďakovný list mesta
Liptovský Hrádok.
„Vyjadrujeme poďakovanie za kvalitnú
a odbornú prácu a osobný prínos pri napĺňaní poslania Slovenského Červeného kríža,“ uviedol v liste primátor Liptovského
Hrádku Branislav Tréger, ktorý sa na podujatí nemohol zúčastniť pre iné pracovné povinnosti. Štátny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič odovzdal riaditeľke
a tajomníčke Územného spolku Liptov pamätnú plaketu rezortu vnútra, primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč zlatú pamätnú plaketu mesta Liptovský Mikuláš. Ján
Kazár z rúk Mariky Kubíkovej a Marty Voštinákovej prevzal aj ďakovný list za podporu
a spoluprácu. Ďakovnými listami boli ocenení aj viacerí členovia miestnych spolkov
Slovenského Červeného kríža. Na podujatí
sa zúčastnila aj prednostka Okresného
úradu v Liptovskom Mikuláši Lenka Mitrengová.
Text a foto: Michal Paška

Liptovský Hrádok,
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mesto
bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Kalendárium...
Spýtali sme sa primátora mesta...
... je výpoveďou o práci primátora mesta BRANISLAVA TRÉGERA, ktorý v priebehu každého mesiaca absolvuje veľa pracovných stretnutí, rokovaní, služobných pracovných ciest
a porád. Z jeho kalendára za mesiac jún vyberáme:
3. 6. LH – pracovná porada vedenia mes- ziálneho typu; LH - Grand Castle – odota – kontrola pridelených úloh a zadanie vzdanie maturitných vysvedčení študentom
nových; Stavebná porada – kontrola reali- Gymnázia LH (viď. str. 8.).
zovaných stavieb a riešenie okružnej kri- 14. 6. LM – účasť a príhovor na otvorení
žovatky.
Stoličných dní mesta Liptovský Mikuláš;
4. 6. Hybe – účasť a príhovor na Celoslovenskej súťaži loptových hier detí
z detských domovov; LH – príhovor a
odovzdanie Čestných uznaní najlepším
študentom a športovcom mesta Liptovský
Hrádok v rámci záverečného koncertu
DFS Cindruška a FS Majerán (viď. str. 1).
5. 6. BA – preberanie kancelárie ZMOS
a pracovné stretnutie s jeho výkonnými
podpredsedami.
6. 6. LH – pracovné stretnutie s pani Puklinovou – ohľadom realizácie medzinárodFoto: M. Paška
ného volejbalového turnaja (Rusko, Bielorusko, Slovensko) v Mestskej športovej LH – stretnutie s p. Dolňanom (prezidentom
hale; LH – stretnutie s predstaviteľmi ŠKM Združenia obecných lesov SR) – riešenie
a poslancami Mestského zastupiteľstva – otázky vzťahu neštátnych lesov k obciam
riešenie otázky futbalového A mužstva.
a mestám.
7. 6. LH – stretnutie s p. J. Andrejkom 17. 6. LM – ÚPSVaR – výbor nezamestnaprezidentom Združenia náčelníkov mest- nosti – posudzovanie žiadostí podľa jednotských a obecných polícií – riešenie otázky livých paragrafov.
sociálneho zabezpečenia; Dovalovo – 18. 6. Liptovský Ján – zasadnutie Rady
účasť na stavaní mája organizovaný pos- ZMOS – jednanie komôr miest aj obcí.
lancami a občanmi mestskej časti Dova- 19. 6. LH – prerokovanie zmeny rozpočtu
lovo.
kvôli pripravovanému projektu okružnej kri8. 6. LM – štart na štvrtom ročníku bene- žovatky s vedúcou OVŽPaD Z. Strapoňofičného projektu „Barlatón“ ktorý organi- vou a vedúcou OFDaM I. Gajdošovou; LH –
zovala Komunitná nadácia Liptov (viď. str. slávnostný príhovor s gratuláciou Hrádoča1., 5.).
nom, ktorí dovŕšili v prvom polroku 2019
10. 6. BA – pracovné stretnutie na Úrade významné životné jubileum.
vlády SR s ministerkou školstva vedy, vý- 20. 6. LH – stretnutie s p. I. Zuskinovou
skumu a športu M. Lubyovou a ministrom ohľadom knihy „Ako sme tu žili“; ZA – zafinancií L. Kamenickým – interpelácia po- sadnutie Dozornej rady Sociálneho podniku
vinnej predškolskej výchovy a vzdelá- ŽSK; LH – zasadnutie Finančnej komisie
vania.
kvôli zmene rozpočtu; LH – stretnutie
11. 6. ZA – zasadnutie komisie školstva s poslancami MsZ – riešenie otázky futbaa športu – informácia o rozdelení dotácií lového A mužstva.
z programu
Dotácie
pre
regióny 21. 6. BA – snem Únie miest Slovenska –
z rozpočtu ŽSK na rok 2019 na základe hodnotenie
úloh
stanovených
výzvy, všeobecne záväzné nariadenia v predchádzajúcom
období,
ciele
ŽSK
o zriadení
Školskej
jedálne a stratégia pre nasledujúce funkčné obdoa internátu ako súčasti Spojenej školy bie.
Ružomberok.
24. 6. ZA – zasadnutie zastupiteľstva ŽSK
12. 6. LH – Športové komunitné centrum (viď. článok str. 2.)
– stretnutie s p. Kosovou – príprava na 25. 6. Trnava – pracovné stretnutie s p. J.
sprevádzkovanie a danie do užívania, Viskupičom (predsedom Trnavského samorealizácia propagačného spotu.
správneho kraja) – riešenie problematiky
13. 6. LH – jednanie s p. Hiadlovskou miest a obcí samosprávnych krajov.
(spoločnosť LIDL) – riešenie povolení pre 26. 6. Bytča – oceňovanie najlepších štuasanačné práce v lokalite, kde bude stáť dentov stredných škôl ŽSK; LH – slávnostnová prevádzka; LH – pracovné stretnutie ný príhovor na uvítaní do života detí naros D. Tomašecom (riaditeľom odboru ria- dených v našom meste v prvom polroku
denia firemného a municipálneho obcho- 2019.
du Prima Banka Slovensko a.s. Žilina) – 27. 6. LH – zasadnutie Mestského zastupiprejednanie zmluvných vzťahov mesta; teľstva - zloženie sľubu poslanca MsZ, voľLH - návšteva nimisterky ŠVVaŠ M. ba hlavného kontrolóra mesta LH a iné (viď.
Lubyovej – riešenie problematiky stravo- článok str. 2.)
vania v školských zariadeniach gymna28. 6. Dovolenka.
(MZ)

Aktuálny stav obyvateľstva v meste
K 31.12. 2018 malo Mesto Liptovský Hrádok evidovaných 7.324 obyvateľov a 39 obyvateľov žijúcich bez štatútu trvalého bydliska v meste evidovaných na prechodnom pobyte.
V roku 2018 sa narodilo 56 detí a zomrelo 76 osôb. V porovnaní s rokom 2017 klesol počet obyvateľov o 58 a od začiatku roka 2019 o ďalších 32 (údaj k 31. 5. 2019). Priemerný
vek obyvateľov dosahoval v roku 2018 výšku 44,28 r. (u mužov 42,03 r. a u žien 46,28
r.). Podiel žien na celkovom počte obyvateľstva tvoril 53 %.
Počet živonarodených detí dosiahol v roku 2018 úroveň 7,64 % a je pod celoslovenským
priemerom 10,6 % na 1000 obyvateľov. Úmrtnosť bola 10,38 % a je nad celoslovenským
priemerom 9,97 % na 1000 obyvateľov.
(MH)

1. Stali ste sa predsedom Združenia miest a obcí
Slovenska. Ako si predstavujete súbeh Vašej
funkcie primátora mesta a predsedu ZMOS?
Na úvod musím povedať, že som bol to tejto funkcie
zvolený snemom Združenia miest a obcí Slovenska.
Moju nomináciu dal región zo západného Slovenska, čo bolo pre mňa osobne celkom prekvapenie.
Delegáti na sneme mi dali dôveru už v prvom kole
voľby, a to bolo pre mňa ešte väčšie prekvapenie.
Dosť bolo osobných pocitov, a teraz k meritu veci.
Od založenia Združenia miest a obcí Slovenska bol
jeho predseda štatutár obce alebo mesta. Boli to
starostovia, primátori (dokonca aj krajského mesta).
Tým chcem povedať, že tiež moji predchodcovia
pracovali v súbehu. V Bratislave, kde je sídlo kancelárie ZMOS-u sú v riadnom pracovnom pomere zamestnanci kancelárie, ktorí majú svoje pracovné
náplne a spolu s výkonnými podpredsedami si plnia
svoje povinnosti. Do tohto vstupuje svojimi uzneseniami rada a predsedníctvo ZMOS-u. Nebudem opisovať ďalšie podrobnosti, len chcem povedať, že
prerozdelením úloh a dobrým pracovným výkonom
sa povinnosti zvládnu. Dostali sa mi do uší ponosy
niektorých ľudí, že teraz sa už na mesto vykašlem,
že už mám funkciu, a že nebudem navštevovať spoločenské podujatia v meste atď. Samozrejme bude
to náročnejšie v mojom prípade. V prvom rade na
čas a jeho organizáciu, ale v žiadnom prípade tým
mesto neutrpí, práve naopak - opakujem práve naopak. V prvom rade budem pri zdroji informácií (jednania s členmi vlády, organizáciami ...), a to sa dá
veľmi dobre využiť práve pre rozvoj nášho mesta.
Vybavovanie v prospech mesta bude z tejto pozície
oveľa „jednoduchšie“. Prvé výsledky už sú tu, a to
som vo funkcii len pár týždňov. Tých pozitív pre
mesto bude viac, zo strategických dôvodov sa nebudem o nich zmieňovať. Čo však bude negatívne,
okrem samotnej práce, s ktorou človek musí počítať,
ale to je iba pre mňa, že voľného času budem mať v
súkromí ešte menej a budem oveľa viac cestovať.
Pre naše mesto som to ale ochotný zniesť, pretože
som presvedčený, že popri spomínaných negatívach
to bude mať pozitívny vplyv na jeho rozvoj, a bude
to teda v prospech nás všetkých.
2. Aká je nezamestnanosť v našom meste?
Presné informácie sú nasledovné. Priemerný počet
evidovaných nezamestnaných s trvalým pobytom na
území mesta Liptovský Hrádok za rok 2018 bol 177,
z toho priemerne 23 uchádzačov o zamestnanie bolo nedisponibilných (z dôvodov rekvalifikácie, absolventskej praxe, OČR, dočasnej PN, MD, RD). Pri
počte priemerne 3671 ekonomicky aktívnych obyvateľov v Liptovskom Hrádku (zdrojov pracovných síl,
údaj ŠÚ SR), priemerná miera nezamestnanosti za
rok 2018 dosiahla 4,83 %, disponibilná miera nezamestnanosti dosiahla 4,2 %. Vo vývoji nezamestnanosti za mesto Liptovský Hrádok bol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom zaznamenaný pokles.
K 31. 12. 2018 bolo na ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši evidovaných 143 disponibilných uchádzačov
o zamestnanie, čo predstavovalo disponibilnú mieru
nezamestnanosti 3,9 %, za Slovensko to bolo
5,04 % a za okres Liptovský Mikuláš 5,26 %. Disponibilná miera nezamestnanosti za mesto Liptovský
Hrádok k 30. 4. 2019 dosiahla 2,83 %, za Slovensko
4,9 % a za okres Liptovský Mikuláš 4,89 %.
3. V katastri mesta sa pohybuje medveď hnedý,
aké opatrenia mesto prijalo?
Nakoľko ide o jedinca s neprirodzeným správaním,
ktorý je zároveň chráneným druhom živočícha, mesto
okamžite informovalo Zásahový tím pre medveďa
hnedého na Slovensku, ktorý bol ministerstvom životného prostredia zriadený pre podobné prípady výskytu medveďa v intraviláne obcí. Mesto zároveň požiadalo Štátnu ochranu prírody SR - Správu TANAP-u o
operatívne riešenie vzniknutej situácie.
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Odbor výstavby, životného prostredia
a dopravy informuje
Na sídlisku Prekážka
pribudnú nové
parkovacie miesta
Parkovanie je navrhnuté pozdĺž
miestnych komunikácií na sídlisku Prekážka a ul. J. Silana.
Predmetný návrh bol odsúhlasený na komisii životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a dopravy na
MsZ. 29 nových parkovacích
miest bude vzhľadom k priľahlej vozovke radených kolmo.
Podpis zmluvy s úspešným
uchádzačom by sa mal uskutočniť po výberovom konaní
tento mesiac s termínom realizácie do 60 kalendárnych dní
odo dňa jej podpisu. Odhadovaný náklad na vybudovanie
nových parkovacích miest je 25
tis. €, ktoré bude mesto financovať z vlastných zdrojov.

Stavebné a terénne úpravy
cintorína
V druhom polroku 2019 sa plánuje dodanie
projektovej dokumentácie stavebných a terénnych úprav cintorína, ktorá zahŕňa v prvom stupni obhliadku tvaru miesta a vyhotovenie skutkového stavu. Po vyhotovení architektonickej štúdie a 3D vizualizácie bude v
druhom stupni vyhotovená realizačná dokumentácia technického riešenia úprav časti terénu určeného na osadenie urnových miest,
riešenia chodníkov, prístupových plôch, rekonštrukcie technickej stavby na cintoríne,
návrh a riešenie kolumbária a lapidária. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj statické posúdenie stabilizácie zosuvu svahu projekt statiky, geodetické zameranie a výkaz
výmer s položkovitým rozpočtom stavebných
úprav. Predpokladaná cena projektu bude
4.400 €.

Meníme osvetlenie, myslíme aj na chodcov
Mesto Liptovský Hrádok prostredníctvom dodávateľskej firmy realizovalo výmenu verejného
osvetlenia na ulici Cesta pri železnici. Doterajšie stožiare mali už viac ako 30 rokov a boli v
nevyhovujúcom stave. „Osadíme 28 stĺpov verejného osvetlenia. 7 z nich bude výraznejšie
osvetľovať priechody pre chodcov v tejto lokalite,“ informoval Roman Beňo, vedúci Odboru
technických služieb Mestského
úradu v Liptovskom Hrádku.
„Akciu financujeme z rozpočtu
mesta. Celkové náklady sa budú pohybovať vo výške necelých 60 000 eur,“ spresnil
Roman Beňo. Výmena osvetlenia súvisí aj s pripravovaným
projektom cyklotrasy v tejto lokalite. Čo sa tohto projektu týka, už prebehlo verejné obstarávanie, ku ktorému sa musí
vyjadriť riadiaci orgán, keďže
táto investícia bude financovaná z fondov Európskej únie.
Text a foto: Michal Paška

Športové komunitné centrum utešene rastie
Ľadová plocha

Parkovacie miesta

Foto: M. Paška

Výskyt medveďa aj v našom meste

Medveď na Petranskej lúke medzi Mlynicou
a Belou, 18. 6. 2019, okolo 18.00 hod.
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Pokračovanie zo str. 1
Mesto aj touto cestou vyzýva občanov, aby
v oblastiach blízko Hradskej hory a rieky Belá,
kde bol výskyt asi trojročného medveďa aktuálne zaznamenaný, boli maximálne opatrní,
alebo sa pri svojich voľnočasových aktivitách
týmto miestam vyhli. Treba si dať pozor najmä
pri prechádzkach so psom, ale aj školských
výletoch a prechádzkach s deťmi.

V žiadnom prípade ho nelákať voľne prístupnými odpadkami potravín najmä pri rodinných domoch. Spozorovanie medveďa je
možné kedykoľvek oznámiť na známe číslo
mestskej polície 159. Tá ihneď kontaktuje
Zásahový tím, ktorý celú situáciu monitoruje,
vyhodnocuje a rozhoduje o osude takéhoto
jedinca.
V. Malastová
Foto: K. Chválová

Liptovský Hrádok,
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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 3000 €. (§ 155 ods. 1, písm. d) zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov). Bližšie informácie o povinnostiach občanov – poplatníkov v Liptovskom
Hrádku a v m. č. Dovalovo Vám budú podané na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku, č. dverí
117, tel.: 5202140.
Správca poplatku

Z nevinnej stávky sa stal unikátny projekt
Pokračovanie zo str. 1.
Zároveň sme mohli vďaka štartovnému poskytnúť dar v hodnote 1 tisíc EUR aj Klubu sklerózi
multiplex Liptovský Mikuláš a 1 tisíc EUR hendikepovanému športovcovi Mariánovi Ligdovi a jeho
OZ na podporu hendikepovaných športovcov. Zvyšok štartovného spolu s darom od Nadácie Allianz poputuje na zakúpenie mobilného bazénového zdviháku pre hendikepovaných, pretože spoločne "búrame bariéry". Na štarte všetkých účastníkov pozdravil a odštartoval 8-násobného
majstra sveta v hliadkach
Saša
Slavkovský a v cieli ich s medailami
čakala očarujúca zlatá Nasťa
Kuzminová. To všetko by ale nešlo
organizovať bez úžasných dobrovoľníkov, moderátorov či fotografov,
ktorí sa ochotne a dobrovoľne bez
nároku na odmenu zanietili pre tento
projekt. Samozrejme ani bez partnerov projektu, by sme nemohli myšlienku Barlatónu zhmotniť.
Všetkým patrí naše poďakovanie.
Text: Jana Mrlianová
Foto: FotoProdukcia.sk

Zručných detí máme na Liptove stále viac
Už tretí rok sa v Esoxe, s.r.o. v Uhorskej
Vsi stretli tímy žiakov zo základných škôl,
aby ukázali, že doma aj v škole dokážu
pracovať nielen hlavou a prstami na počítačoch, ale majú aj zručné ruky a výbornú predstavivosť. Žiaci
z Liptovského Jána, Bobrovca a Kvačian predstavili
v krátkych komiksoch, ako vysvetliť deťom zo škôlky,
prečo „separovať“ plasty a chrániť našu krásnu prírodu
na Liptove. Pán M. Skerl z Esoxu im predstavil následne
firmu a možnosti štúdia v duálnom systéme. Potom už
mladí súťažili v dielni pri ponkoch – vyrábali šikovnú
pomôcku pre spolužiakov na MDD, zhotovovali zo súčiastok diferenciál a potom si ho odskúšali v modeloch
áut a tirákov na diaľkové ovládanie. Ich sprievodcom bol
p. D. Horváth, ktorý patrí na Slovensku v súčasnosti
medzi špičku v tomto odbore . Súťažné kolo sme
ukončili kvízom, kde sa mohli žiaci predviesť aj
v pamäťových zručnostiach. Najlepší výsledok dosiahli
žiaci z Liptovského Jána, aj keď „diferenciálu“ vládol
jednoznačne Bobrovec. Kvačany zas predviedli tímového ducha. Nikto sa nedal zahanbiť. Učitelia navrhli užšiu
spoluprácu so SOŠP aj Esoxom, aby deti reálne videli zmysel svojho snaženia v škole. Veľký
progres vo vzdelaní a vystupovaní žiakov vnímali učitelia aj po prezentácii duálu a možností
v tomto type vzdelávania dualistom F. Gazdom, žiakom maturitného ročníka SOŠP, na ktorého sa
tešili jeho konškoláci z Bobrovca. Je radosť pripraviť akciu pre šikovné a rozumné deti. Jednoznačne vďaka patrí ich učiteľom, ktorí ich pripravovali a sprevádzali aj na Deň zručnosti. Viac fotiek
z priebehu Dňa zručností v Esoxe si viete pozrieť na stránke firmy a škôl. www.esox-plast.sk
S. Tekeľová

Adoptujte - Nekupujte
Meno: FÉLIX
Vek: 4 roky
Félix je maltézsky
psík, ktorý žil dlhú dobu na ulici a našli sme
ho vo veľmi zanedbanom stave. Dnes je z
neho nádherný psík,
ktorý sa u nás naučil,
čo je pohladenie, láska a plné bruško. Félix má hygienické návyky, je kompletne očkovaný, odčervený, čipovaný, kastrovaný.
Je vhodný do bytu alebo rodinného domu
do vnútra.

Meno: JENNIFER
Vek: 5 mesiacov
Jennifer je spočiatku
ustráchaná fenočka,
preto je vhodná k
ľuďom, ktorí pochopia
jej strach z neznámeho a trpezlivo ju naučia, čo je šťastný život
v novej rodine. Keď sa udomácni, je z nej
veselý psík, ktorý vyhľadáva hry a spoločnosť iných psíkov. Uprednostňujeme
adopciu len do vnútra bytu/domu. Jennifer
je odčervená, očkovaná a čipovaná.

Meno: ROCKY
Vek: 1 rok
Rocky je aktívny psík
malého vzrastu. Je
naučený žiť v byte,
má hygienické návyky. S inými psíkmi vychádza dobre, rád sa
s nimi hrá a šantí.
Rodina sa mu najviac zavďačí dlhými prechádzkami v prírode a výletmi. Rocky je
očkovaný, odčervený, čipovaný, kastrovaný.
D. Červená

Chceme cvičiť aj cez
prázdniny...
V školskom internáte (ŠI) Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej funguje
krúžok kulturistiky, o ktorý je veľký záujem. Navštevuje ho cez 80 žiakov školy.
Pre veľký počet boli žiaci rozdelení do
skupín pod vedením Jána Imricha a Eriky
Voštiarovej. Samozrejme nešlo by to zastrešiť bez pomoci všetkých vychovávateľov ŠI, aby nebola narušená plynulosť
fungovania. Často zaznievala otázka od
študentov, ako pokračovať v cvičení, keď
nemáme k dispozícii v našom okolí posilňovňu. Kolektív pedagógov v školskom
internáte hľadal možnosť ako chlapcom
poradiť. Dňa 5. 6. 2019 sme v priestoroch školy, v posilňovni zorganizovali
veľmi zaujímavú prednášku s ukážkami,
ako sa udržať aj počas letných prázdnin
vo forme a mať postavu „estéta“. Prednášajúcim bol Ľubomír Záhradník, ktorý
prešiel zo športovej kulturistiky na cvičenie vlastným telom doma, v prírode...
Ako sám hovorí: „Nezaberá to veľa času,
žiadne financie a je to prirodzená záťaž
pre organizmus.“ Prednáška, hlavne
ukážky, žiakov zaujali a dali im odpoveď
na ich otázku. Dobrý pocit pre pedagóga
je, ak svoju vynaloženú námahu vidí, ako
sa pretaví v záujem žiakov.
Kolektív ŠI SOŠLaD
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Protidrogové aktivity
na SOŠLaD
V polovici mája sa žiaci druhých ročníkov
zúčastnili realizácie aktivity zahrnutej do
projektu s názvom „Pozerajme, počúvajme“. Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj v rámci výzvy Škola bez
tabaku, alkoholu a drog. Miestom realizácie
bol Odborný ústav psychiatrický na Prednej
Hore. Pripravené boli dve prednášky na
témy: Látkové a nelátkové závislosti a Doliečovací proces závislých. Prednášali lekári, ktorí v ústave pracujú. Svedectvo
o páde človeka do osídiel závislostí podali
dvaja pacienti, ktorí veľmi emotívne prerozprávali svoje životné príbehy. A aké
odozvy táto návšteva u žiakov zanechala?
Pozrime sa na ne očami jedného zo žiakov
triedy 2. A Matúša Hlada: „Každá závislosť,
či už látková, alebo nelátková, je zlá. Zahrávať sa so životom nestojí za to povestné
vzrušenie, pocit moci, adrenalín, či eufóriu.
To môžeme rovno hrať ruskú ruletu. Vložíme náboj do bubienka: “Veď len jeden“.
Áno, hráme sa. Netreba však zabúdať, že
raz natiahneme kohútik a budeme mať pripravený ten „jeden“ náboj. Preto si myslím,
že drogy netreba ani skúšať, ani experimentovať. Keď mám dosť rozumu, aby
som sa nešiel strieľať, tak by som mal mať
rozum aj na to, aby som si „nešľahol“ drogu. Takéto výlety považujem za dobré a aj
poučné. Je na každom z nás, čo si odtiaľ
donesieme a ako stým naložíme.“ (Vybrané
z referátov žiakov na tému: Ako to vidím
ja?)
Gabriela Bodíková
Koordinátorka protidrogovej prevencie

Výbor ZO JDS TESLA Lipt. Hrádok zorganizoval pre členov 4. 6. 2019 poznávací výlet do
Kežmarku. Autobus bol doplnený členmi spoločenských organizácií z Lipt. Hrádku. Zúčastnila sa aj členka KO JDS v Žiline a OO JDS
v L. Mikuláši Ema Žišková. V Kežmarku si
s odborným výkladom prezreli Lyceálnu knižnicu, drevený
evanjelický artikulárny kostol
z roku 1687 s najstarším barokovým organom,
nový evanjelický kostol z roku 1894 v tvare
mešity resp. synagógy s netradičnými červeno-zelenými
farbami, so
zaujímavým

Víkend otvorených parkov a záhrad v Hrádku a v Mikuláši

Počas prvého júnového víkendu (1. - 2. 6.
2019) mohli aj tento rok obyvatelia
a návštevníci Liptovského Hrádku a v premiére
aj Liptovského Mikuláša navštíviť parky a záhrady, v rámci medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad.

Šumienky na prehliadke
tanečných súborov
Tanečná skupina Šumienky z Dovalova pod
vedením p. Daniely Račkovej reprezentovali
dňa 14. 6. 2019 mesto Liptovský Hrádok a aj
Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov na
Slovensku Liptovský Mikuláš na Krajskej
prehliadke tanečných súborov seniorov
v Martine. Ich vstúpenie so španielským tancom Gitana a tanec Buď fit bolo veľmi úspešné, a tak si vďačné publikum vyžiadalo
pridať ďalší tanec. Bol ním moderný tanec
Flasch mob. Bola to nádherná bodka za celým podujatím. Ďakujeme.
OO JDS L. Mikuláš

Program MsKD - júl
Sekcia Učitelia:
Seniorska vibrama: 04. 07. - Sivá brada,
Dreveník; 11. 07. - Brzotínske skaly
/Silická planina/; 18. 07. - Hrad Kamenica
17. 07. - Krajské kolo ŠH seniorov v Bytči

Sekcia Dovalovo:
3. 7. – klubové stretnutie v Kultúrnom
dome.

ZO Matice Slovenskej
v Liptovskom Hrádku
akcie na mesiac – júl
20. júla 2019 – turistická vychádzka na vodopád Skok
vo Vysokých Tatrách
Bližšie info – Oľga Vojtíková
Predsedníčka ZO MS v LH
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organom z roku 1894. Prezreli si Kežmarský
hrad. V Nestville Parku Hniezdne videli múzeum remesiel súvisiace s liehovar-níctvom.
Obdivovali
najväčší
vyrezávaný
obraz
v Európe a sklady zrenia whisky. Degustovali
produkty Nestville a prezreli si novú čokoládovňu. Výboru na čele s Alenou Kováčovou
sa podarilo zorganizovať vydarenú akciu, za
ktorú mu vyslovili účastníci poďakovanie. Poďakovanie patrí aj mestu L. Hrádok.
Alena Kováčová

Už XI. ročník tohto podujatia zorganizovala nezisková organizácia Národný Trust
n.o.. Cieľom podujatia je prezentovať
a zdôrazňovať hodnoty parkov a záhrad
a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany.

K otvoreným záhradám v Liptovskom Hrádku
sa pridalo aj Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré pripravilo pre návštevníkov VOPZ
špeciálny program.
V Liptovskom Hrádku sa do podujatia sa po
prvýkrát zapojilo Národopisné múzeum, ako
aj súkromné záhradky p. Kňazovič-Rackej
a p. Makarovej. Už tradičnými partnermi
VOPZ v Liptovskom Hrádku boli: p. Makara,
ktorý návštevníkov sprevádzal Hrádockým arborétom, zbor ECAV v Liptovskom Hrádku,
p. Machová, ktorá prepožičala priestory Hradu
a kaštieľa na prezentáciu kvetinových aranžmánov a na koncert žiakov ZUŠ.
Návštevníci lokalít v Liptovskom Hrádku si za
„Záhradu roka 2019“ vybrali záhradu p. Kňazovič-Rackej. Výherkyňou súťaže „Poďte
s nami do záhrady“ sa stala sl. Mirgová.
Na základe veľkého záujmu a pozitívnych
hodnotení zo strany účastníkov podujatia
VOPZ, ale aj návštevníkov zo všetkých kútov
Slovenska sa už teraz tešíme na prípravu
ďalšieho ročníka v roku 2020.
Text a foto: Národný Trust n.o.

Operátorka horských záchranárov napísala knihu
Keď ste v horách a máte problém, vytočíte
známe číslo 18 300. Dovoláte sa na operačné
stredisko Horskej záchrannej služby. Je dosť
možné, že na druhej strane linky sa vám ozve
hlas Kataríny Števčekovej z Liptovského Hrádku. Operátorkou tiesňovej linky horských záchranárov je 9 rokov. Za ten čas v práci zažila
toho nepochybne veľa. Veď práve operátor je
tým človekom, ktorý sa ako prvý dozvie o tom,
keď je niekto v núdzi a potrebuje okamžite pomoc. Ide o mimoriadne náročné a zodpovedné
povolanie. V uplynulých dňoch Kataríne
Števčekovej vyšla kniha, ktorej dala názov
Denník písaný horami. Je v nej opísaných 24 príbehov. Všetky sú založené na skutočných udalostiach, ponúkajú zamyslenie a pôsobia preventívne. „Knihu môžeme rozdeliť na dve časti. Prvá
časť je informačná a poskytuje prehľad, ako postupovať v prípade záujmu stať sa horským záchranárom. Venuje sa aj poisteniu do hôr a popisuje, o čom je záchrana v horách. Druhú časť
tvoria jednotlivé príbehy z horských oblastí,“ povedala Katarína Števčeková. Tá knihu slávnostne
uviedla do života v piatok 7. júna 2019, keď sa v Jasnej, aj za účasti štátneho tajomníka ministerstva vnútra SR Rudolfa Urbanoviča, uskutočnila odborná konferencia Horskej záchrannej
služby „Bezpečnosť a úrazovosť na lyžiarskych tratiach.“ Krstným otcom knihy bol riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga.
Text a foto: Michal Paška
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Ocenenie Dobré srdce

Pokračovanie zo str.1.
Všetci traja sa dostali do nominácií na základe odporúčania niekoho, kto ich prácu pozná
a vie, čo pre nich znamená podpora slabšieho, bezmocného.
Janku Mrlianovú poznajú mnohí v mnohých
kútoch Liptova cez aktivity komunitnej nadácie Liptov. Za 15 rokov pomohla vyzbierať
pre komunitnú nadáciu 596.658 eur, z toho
takmer polovica bola použitá na sociálne
služby na Liptove.
„Nie je to len moja cena,“ povedala po vyhlásení Janka. „Je to cena nás – vás všetkých,
ktorí Komunitnej nadácii Liptov (KNL) venujete svoj čas, energiu a peniažky, pretože spoločne Dávame Dobro Druhým a máme veľké
a otvorené srdiečko. Ďakujem Bohu, že mi
ukázal cestu k dverám KNL pred 15 rokmi.
Ďakujem, že som sa mohla naučiť, čo je to
filantropia a pomáhanie druhým. Ďakujem za
to, že som dostala šancu zistiť, že moja práca
je mojím poslaním. Ďakujem za to, že som
obklopená skvelými ľuďmi“ dodala na záver
Janka.
Dagmar Sarita Poliaková

75. Medzinárodný
esperantský mládežnícky
kongres v L. Hrádku
Program pre širšiu verejnosť
29. 7. 2019 (Pondelok)
10:00 - 11:30 Slávnostné otvorenie (Dom kultúry, Liptovský Hrádok)
14:30 - 16:00 Lekcia esperanta pre začiatočníkov (SOŠ lesnícka, Liptovský Hrádok)
20:00 - 21:30 Národný večer: súbor Jessy a
folklórny súbor (Dom kultúry, Liptovský Hrádok)

30. 7. 2019 (Utorok)

Srdečne Janke k tomuto krásnemu oceneniu gratulujeme!

Číta celé Slovensko?
Začiatkom júna som prijala pozvanie hrádockej knižnice a zapojila som sa do dvojdňového
projektu „Číta celé Slovensko“. Jeho cieľom je
motivovať a stimulovať k tomu, aby rodičia
spolu so svojimi deťmi siahli po knihe častejšie, najlepšie každý deň. Aby v sebe vypestovali túto potrebu, ktorá by postupne prerástla
do príjemného predspánkového rituálu. Prvý
deň sme čítali spolu s pani učiteľkou Veronikou Remeňovou, ktorá si vybrala úryvky
z kníh súčasných spisovateľov Mareka
Vadasa – Útek a Kataríny Kerekesovej
a Vandy Rozenbergovej Websterovci. Sama

matka dvoch detí veľmi dobre pozná, čo teraz
„letí“, i ktorá kniha je pretransformovaná do
filmovej podoby a prichádza k deťom dvomi
kanálmi, čím ich viac inšpiruje. Ja som siahla
po klasike. Nádherne prebásnených Rúfusových rozprávočkách a Malom princovi od Antoina de Saint Exupèry. Obidve ukážky
s určitým posolstvom, ktoré sa dá rozpoznať
a dá sa o ňom aj rozprávať. Deti sú vnímavé,
počúvajú s porozumením, ukladajú si do pamäti nielen obsah, ale aj odkaz. A chcú sa aj
utvrdiť v tom, či prečítané slovo, dej i zámer
autora pochopili správne. Následná priateľská
rozprava odvíjajúca sa úplne ľahučko potvrdila obidvoje – aj potrebu konfrontácie, aj chuť
porovnávať svoje správanie so správaním hrdinov v ukážkach. Ruky žiakov vystreľovali
ku stropu ako malé šípy. Ústa sa chceli podeliť o skúsenosti i zážitky súvisiace s témou.
A toto je aj ďalší zámer projektu. Vtiahnuť „čítača“ i poslucháča do spoločných zážitkov pri
knihe. Aj do neformálnych debát, pri ktorých
sa dospelý (rodič, starý rodič, starší súrodenec...) zoznamuje s uvažovaním malého poslucháča. A môže ho trošku formovať, môže

9:30 - 11:00 Lekcia esperanta pre začiatočníkov (SOŠ lesnícka, Liptovský Hrádok)
18:00 - 21:30 Jazykovo-kultúrny festival
(Námestie Osloboditeľov, Liptovský Mikuláš)
Prezentácia jazykov, národných kostýmov a
jedál v podaní mladých zastupiteľov približne
40 krajín (18:-00 - 19:30), Koncert Barbory
Hazuchovej (19:30 - 20:30), Koncert Johnny
M - originálna esperantská reggae hudba
(20:30 - 21:30)

31. 7. 2019 (Streda)

mu pomáhať. Spoločne prežitý čas vytvorí
medzi nimi silnejšie puto. Myšlienka „Číta celé
Slovensko“ je preto nesmierne silná a pre
mňa bolo príjemným zistením, že pre prítomných žiakov, zo ZŠ s MŠ na Hradnej ulici, je
zaujímavá napriek tomu, že vybraté ukážky
poznali. Pridanou hodnotou bola tá krátka
spoločná debata. Vhodným doplnkom bolo
účinkovanie žiakov Základnej umeleckej školy
s krátkymi hudobnými i speváckymi vstupmi.
Druhý deň medzi žiakov - Matejkárov
s vybratými knižnými ukážkami zavítali - Ivana
Kapináňová a Jana Gajdošová, s hudobnými
číslami žiaci ZUŠ. Stretnutie moderovala pani
Dagmar Sarita Poliaková Z jej myšlienok uverejnených na sociálnej sieti a adresovaných aj
potenciálnym pravidelným dospeláckym „čítačom“, si dovolím citovať: „Cieľom projektu Číta
celé Slovensko vraj bolo, aby deti viac čítali,
aby deťom dospelí viac čítali... Bude to tak?
Predpokladám, že čítanie svojich detí majú
v rukách rodičia. Aký totiž my máme vzťah ku
knihám, taký majú i deti. Keď my dospeláci čítame knihy, čítajú aj naše deti či vnúčatá. Tie
hrádocké nám však vypísali vizitku - nemáme
čas na spoločné čítanie kníh. Čo s tým urobíme?“
Danica Žiaková
Z podujatia bola vytvorená filmová reportáž:
www.liptovskýhrádok.sk – Mestská televízia

Upozornenie!
Mestská knižnica LH 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!

9:00 - 18:30 Deň otvorených dverí (SOŠ lesnícka, Liptovský Hrádok); Krátke úvodné kurzy esperanta, Jazyková šalátovňa, Diskusie
a workshopy, Tematické kino (Jenica a perla), Tvorivé dielne z rôznych kútov sveta, Tanečné kurzy.
9:30 - 11:00 Lekcia esperanta pre začiatočníkov (SOŠ lesnícka, Liptovský Hrádok)
14:00 - 17:00 Panelová diskusia k téme “Proti
Predsudkom” (SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok)
19:30 - 20:00 Inaugurácia výstavy (Dom kultúry, Liptovský Hrádok)
20:00 - 21:00 Koncert Tim Gallego - romantická hudba z Južnej Ameriky (Dom kultúry,
Liptovský Hrádok)

1. 8. 2019 (Štvrtok)
8:00 - 18:00 Exkurzie – Košice, Vysoké Tatry, Potulky Spišom, Liptov a okolie
19:30 - 21:30 Piknik a koncert Noa a Martí alternatívne duo z Barcelony (Pod Skalkou,
Liptovský Hrádok)

2. 8. 2019 (Piatok)
9:30 - 11:00 Lekcia esperanta pre začiatočníkov (SOŠ lesnícka, Liptovský Hrádok)
20:00 - 21:00 Koncert Adély Kvitovej - finalistka 5. ročníka Česko-Slovenskej SuperStar
(Dom kultúry, Liptovský Hrádok)

3. 8. 2019 (Sobota)
15:30 - 18:00 Futbalový zápas - Liptáci vs.
Esperantisti (futbalový štadión Liptovský Hrádok)
Ž. Belková

Spoločenské okienko
Narodili sa:
Júlia Bartková, Timea Fronková,
Jonáš Záborský, Eliška Šeligová

Zomreli:
Dušan Bendík, Emília Kostolná,
Jozef Mlynarčík, Žofia Stachová,
Oľga Šefranková, Ľubica Šípošová,
Anežka Vranová

(ZB)
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Jún na Matejke

Gymnazisti si prevzali maturitné vysvedčenia

Aj počas týchto tropických horúčav sa posledný mesiac pred prázdninami toho na
Matejke mnoho udialo. Keďže sme v škole
už len posledné dni, využili sme to na koncoročné výlety, na ktorých sme videli mnoho
zaujímavých
a krásnych
miest,
z ktorých sme si doniesli aj množstvo spomienok. Navštívili sme napríklad Habakuky na Donovaloch, kde sme sa preniesli do
krajiny rozprávok, Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde sme si zase vyskúšali
aké je to vliezť do medvedieho brloha, či
skúsiť plazenie v jaskyni. Okrem toho sme
sa vybrali aj do Múzea liptovskej dediny
v Pribyline, kde sme si v tvorivej dielni sami
vyskúšali a pripravili chutné rezance
s makom a cestou späť sme sa prešli čarokrásnou Račkovou dolinou. Niektorí zase
vyšli na Chodník korunami stromov
v Bachledovej doline, odkiaľ mali veľkolepý
pohľad na prírodu Belianskych Tatier
i Pienin, iní navštívili Trenčiansky hrad
a svoj výlet ešte doplnili laserovou arénou,
kde sa do sýtosti vybláznili. Svoj posledný
výlet na základnej škole si užili aj deviataci,
ktorí si naplánovali návštevu Tatier, kde si
nenechali ujsť aj bobovú dráhu a návštevu
Banskej Štiavnice. Tu spoznávali jej históriu. Okrem výletov sme sa v júni ešte stále venovali aj súťažiam, kde sme získali aj
vynikajúce výsledky. V Liptovskom Mikuláši
sa uskutočnila zdravotnícka súťaž, ktorú
organizoval Slovenský Červený kríž a naši
žiaci (Z. Letošová, M. Rády, L. Letošová,
P. Rezníková, K.M. Grešová) ukázali svoje zručnosti pri zachraňovaní ľudských životov a umiestnili sa na skvelom 7. mieste.
V medzinárodnej súťaži Englishstar, si
žiaci overili svoje vedomosti v anglickom
jazyku skončili na popredných miestach:
Lujza Vyskoková 99%, Lucka Urbanová
95% a Jerguš Navrátil 93%. Naši chlapci
Matej Bartoš, Šimon Pozor a Ján Kollár
sa zúčastnili aj okresného kola atletiky.
Všetci traja umiestnili na skvelých pozíciách. Veľmi pekne ďakujeme aj deťom,
ktoré sa zúčastnili akcie BARLATÓN na
podporu hendikepovaných. V júni prebehlo
i oceňovanie najlepších žiakov a športovcov hrádockých škôl, z Matejky to bola Beáta Helebrandtová a Zuzana Letošová,
ktorým srdečne blahoželáme.
Uriašová, Vyskoková

Bezmála 50 absolventov Gymnázia v Liptovskom Hrádku si v piatok 31. mája 2019 prevzalo maturitné vysvedčenia. Dejiskom milej udalosti boli priestory hradu a kaštieľa v Liptovskom Hrádku.
„Pred pár dňami sme vás vyprevádzali zo školy a priali vám, aby vaša skúška dospelosti vyšla
tak, aby ste boli na seba hrdí, aby ste sa nemuseli za seba hanbiť, aby sa nemuseli za vás hanbiť
vaši rodičia a samozrejme ani my, vaši učitelia. Dnes môžem povedať, že ste maturitnú skúšku
zvládli s gráciou, dôstojne a môžeme vám len srdečne poblahoželať. Maturitné vysvedčenie, ktoré
si preberiete, sú posledným listom v knihe študentského gymnaziálneho života. Jedna kniha sa
zatvorí, no väčšina z vás otvorí novú, vysokoškolskú knihu. Želám vám, aby bola vo vašej pamäti
taká zapamätaná, ako tá stará, gymnaziálna,“ povedala riaditeľka Gymnázia v Liptovskom Hrádku
Renata Halahijová.

K úspešnému zvládnutiu maturitnej skúšky prišiel študentom zablahoželať i Branislav Tréger, primátor Liptovského Hrádku a poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (práve Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom Gymnázia v Liptovskom Hrádku).
„Nachádzate sa na historickom mieste a zažívate historickú chvíľu, pretože ukončenie štúdia patrí
medzi prelomové udalosti v živote. Chcel by som vás poprosiť: keď prídete domov, nezabudnite
poďakovať svojim rodičom. Dnes je dosť ťažká doba na to, aby ste ocenili čo len slovom, alebo
kvietkom svojich rodičov za to, že vám vytvorili podmienky na študovanie. Máte pred sebou ďalšie
ciele, ktoré tiež nebudú stáť málo prostriedkov,“ povedal v závere príhovoru primátor.
Text a foto: Michal Paška

Vieme, ako byť najlepší
Sme na konci desaťmesačného obdobia tvrdej školskej práce. Pozerajúc sa na toto obdobie očami detí - hurá sú prázdniny a očami učiteľa - naberieme nové sily . Júnové aktivity sú akýmisi ukazovateľmi školského roka. Ukončené projekty, ročníkové exkurzie, výlety, záverečné písomné práce a skúšanie sú výstupy, ktoré nám hovoria, čo bolo dobré, v čom sa máme zlepšiť. Sme hrdí na
žiakov ocenených primátorom mesta, medzi ktorých patrila aj Lucia Dúbravcová - žiačka 9. B triedy. Radosť nám robia všetci šikovní žiaci, ktorí sa zaslúžili o to, že sme opäť Škola roka v rámci
predmetových vedomostných súťaží. Veď 13 prvých miest v rôznych súťažiach je výsledok, ktorý
nás posúva dopredu, pretože vieme, že takto sa to dá. Našim deviatakom sa podarilo uspieť
v Testovaní T9 nad celoslovenský priemer, sú prijatí na ich vysnívané stredné školy. Množstvo aktivít, o ktorých vás informujeme aj prostredníctvom internetovej a fcb-stránky školy svedčia o tom,
že sme škola, v ktorej medzi základné zručnosti žiaka už nepatrí len čítať, písať, počítať, ale aj
skúmať, vyjadrovať sa a zdieľať. Interaktívna tabuľa je už súčasťou každej triedy. Venujeme sa
žiakom aj v rámci krúžkovej činnosti. Svojou činnosťou sa prezentujú v týchto dňoch aj žiaci robotického krúžku v austrálskom Sydney. Všetkým, ktorí sú súčasťou veľkého kolektívu školy ďakujeme a prajeme krásne slnečné prázdniny.
D. Puškárová

Futbalový turnaj v ŠZŠ
Futbal je hra hier. Svojimi výkonmi to potvrdili zúčastnené družstvá z Martina, Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Liptovského Jána, Vranova nad Topľou, Svitu,
Popradu a domáceho Liptovského Hrádku na 29. ročníku futbalového turnaja žiakov špeciálnych škôl
„O pohár riaditeľa ŠZŠ Liptovský Hrádok“. Turnaj sa
konal pod záštitou Komunitnej nadácie Liptov a mesta
Liptovský Hrádok. Zdravotne postihnutí žiaci – chlapci
ale aj dievčatá – s veľkou vervou bojovali za svoje školy. V napínavom finále zvíťazilo družstvo z Vranova
nad Topľou nad Diagnostickým centrom Ružomberok.
Tretí skončili žiaci z Martina po víťazstve nad Liptovským Hrádkom. Ďakujem všetkým pedagógom
a žiakom
zúčastnených
škôl
za
účasť
a bezproblémový priebeh posledného futbalového
turnaja organizovaného Špeciálnou základnou školou v Liptovskom Hrádku.
Miroslav Tomko
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Z biliardovej Extraligy
Extraliga, najvyššia súťaž slovenského biliardu, mala pokračovanie 8. a 9. júna v Ružomberku svojimi poslednými tromi kolami tohtoročnej sezóny. Darilo sa v nich Danielovi Langovi so svojim tímom. V sobotu hrali proti tímu
z Bratislavy 4:3 po predĺžení a cítili, že môžu
byť na 3. mieste. Ďalší zápas hrali s veľmi ťažkým súperom z Kanianky, ktorého sa im podarilo poraziť po veľmi tesnom súboji 4:3 po predĺžení. V nedeľu vyhrali zápas s najslabším
druhým tímom z Kanianky. Po veľmi dobrých
výkonoch od začiatku roka sa im podarilo, aj s
kúskom šťastia, obsadiť v slovenskej biliardovej Extralige konečné 3. miesto.
(JK)

3. miesto mladších žiačok na M SR 2018/2019 !
Pekný výsledok - 3. miesto dosiahli na Majstrovstvách SR v Prešove mladšie žiačky ŠKM
LH v 4 – kovom volejbale. O medaile hralo
osem najlepších družstiev na Slovensku. Výsledok je o to cennejší, že v uvedenej vekovej
kategórii hrá na Slovensku najviac družstiev
a už len prebojovať sa do finále M SR je pre
každé družstvo úspech. Najlepšou hráčkou za
ŠKM LH bola vyhlásená Barbora Moníková.

Konečné poradie finále M-SR mladších žiačok vo volejbale štvoríc v Prešove:
1. Slávia UK Dráčik Bratislava, 2. VK Kúpele
Brusno, 3. ŠKM Liptovský Hrádok, 4. VK
Studienka, 5. MVK Stropkov, 6. VK RZ Nové
Zámky, 7. HIT Trnava, 8. ŠK ELBA Prešov
Dievčatám gratulujeme a rodičom ďakujeme za podporu!
Zdroj : VK ŠKM LH

:

Mediácia - Nová služba v meste Liptovský Hrádok
Od 1. 6. 2019 je pre občanov mesta Liptovský Hrádok prístupnejšia mediácia. Na základe spolupráce s mestom Liptovský Hrádok Vám bude k dispozícii mediátorka
Zdenka Matulová Juríková v priestoroch Bytového podniku mesta Liptovský Hrádok
na ulici Hviezdoslavova 141/3, v kancelárii č.1 na prízemí.
V mesiaci júl je Mediačná kancelária k dispozícii:
10. 7. 2019 8:00-12:00 a 13:00-17:00
24. 7. 2019 8:00-12:00 a 13:00-17:00

Karate v Liptovskom Hrádku začínalo celkom
nenápadne, ako krúžok v Centre voľného
času. Postupne, ako deti trénovali, sa ukázalo, že je vôľa a hlavne chuť pokračovať aj
ďalej. Ďalším krokom bolo založenie oficiálneho karate klubu s pomocou mesta Liptovský Hrádok. Po prvom roku trénovania osem
cieľavedomých detí prejavilo chuť otestovať
svoje schopnosti aj inak, ako na tréningoch.
Chceli súťažiť. Zaujímavosťou je, že na súťaže chodili skôr dievčatá, chlapec iba jeden.
Tréneri Ján Imrich a Mikuláš Hančin to vysvetlili tak, že ambicióznejšie sa v tomto
športe ukazujú dievčatá. Medzi najúspešnejších pretekárov Karate klubu ŠKM LH patria
Adam Mrlian, Tamara Imrichová, Kristínka
Hančinová, Natália Mrlianová, Natália Novotová a Natália Klaučová.
Mladí hrádockí karatisti majú výborný vzor.
Dominik Imrich je úspešný slovenský reprezentant, na majstrovstvách Európy seniorov
v Turecku v roku 2017 ako 18 ročný vybojoval pre SR tretie miesto. „U detí je veľký potenciál dosahovať veľké úspechy. Myslel
som si, že do troch rokov otec vychová
ďalšieho medailistu z Majstrovstiev SR, no
stihli ste to za rok a pol,“ zhodnotil situáciu
v klube.
Vedenie klubu sa na základe veľkého záujmu zo strany rodičov a najmä detí rozhodol,
že od septembra rozšíri svoju členskú základňu o nové posily.
Sezóna 2018/2019 bola pre klub skutočne
úspešná v počte získaných umiestnení
a medailí. Tu sú tie najcennejšie:
Adam Mrlian: 1. miesto - Tatranská únia
chlapci 6-7 rokov do 30 kg v Kežmarku, 3.
miesto - Majstrovstvá Slovenska chlapci 6-7
rokov do 30 kg v Poprade; 1. miesto Majstrovstvá Slovenska chlapci v štýle Gojuriu 6-7 rokov do 30 kg v Košiciach.
Tamarka Imrichová: 2. miesto - Tatranská
únia dievčatá 8-9 rokov do 37 kg
v Kežmarku; 3. miesto - Majstrovstvá Slovenska dievčatá v štýle Goju-riu 8-9 rokov
nad 37 kg v Košiciach.
Kristínka Hančinová: 5. miesto - Tatranská
únia v Kata 8-9 ročné dievčatá; 3. miesto Tatranskú únia v Kumite dievčatá 8-9 rokov
do 39 kg v Kežmarok.
Natália Novotová: 1. miesto Tatranská únia
dievčatá 10-11 rokov do 35 kg v Kežmarku.
Natália Mrlianová: 2. miesto Tatranská
únia dievčatá 8-9 rokov nad 39 kg
v Kežmarku.
Natália Klaučová: 3. miesto Tatranská únia
dievčatá 9-10 rokov do 40 kg v Kežmarku.
J. Mrlianová, J. Imrich
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Liptovský Hrádok,

/2016
mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom
žijú...
Pre každého z nás existuje niekto,
kto pre nás znamená celý svet...
O to ťažšie je stratiť ho
a uchovať len v spomienkach...
Dňa 31. júla 2019 si pripomenieme 15. výročie,
čo nás navždy opustila manželka,
mama a stará mama
Anna Mydliarová

Tí, ktorí Ťa poznali si radi spomenú.
a Tí, ktorí Ťa milovali nikdy nezabudnú.
Dňa 3. júla 2019 uplynie rok ako nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Ing. Ján Kompiš
S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéra s manželom, vnuci s manželkami
a ostatná rodina.

S láskou a úctou spomínajú manžel a synovia s rodinami.

Ivan Lištiak
24. 7. 2009

TURISTICKÝ KALENDÁR
KST – ŠKM Liptovský Hrádok Júl 2019
7. 7. – Skorušiná – Habovka – Oravice;
vedúci: Skladaný, Gurková
28. 7. – Roháčske plesá; vedúci: Skladaný

Viera Lištiaková
1. 8. 1993
Kto ste poznali našich rodičov,
venujte im svoju spomienku.
Ďakujeme.
Syn Ivan, syn Marián, vnuk Filip a vnučky Evka a Veronika.

VIII. stretnutie turistov Liptova v L. Hrádku
100 rokov od založenia
Tatranského spolku turistického

27. júla 2019 uplynie 15 rokov ako nás navždy
opustila naša drahá mama
Elena Cholvadtová
S úctou spomínajú syn Ján a dcéry Iveta
a Elena s rodinami

Lekárenská pohotovostná služba - Júl
6. júla 2019 - Dr. Max
13. júla 2019 - Lekáreň na Hradnej
20. júla 2019 - Pharmácia
27. júla 2019 – Včielka
Všetky lekárne sú počas služby otvorené od 8:00 do 11:30 h.

L. Hrádok – Borová Sihoť, sobota 13 júla 2019
Zraz účastníkov na Borovej Sihoti o 9:00 hod.
Program: Otvorenie zrazu, pripomenutie si 100 rokov od založenia
Tatranského spolku turistického, ocenenie členov KST.
Informácie o trasách: Trasa A: Vyhliadka kóta 884, Zapač – Národopisné múzeum – Borová Sihoť
Trasa B: Potulky po Liptovskom Hrádku, Národopisné múzeum –
prehliadka hradu – Skalka – Hradskou horou ku Kaplnke – Borová
Sihoť
Stretnutie pri guľáši od 13:00 hod. – 15:00 hod.
Organizátor – ŠKM L. Hrádok

.
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Júl
- september
Utorok
4. 7.
o 17:00 h

1. – 15. 7.

5. 7.
o 18:00 h
13. 7.
od 9:00 –
16:30 h
14. 7.
od 9:00 –
18:30 h

Absolventi 2019
Výstava absolventov výtvarného odboru
Základnej umeleckej školy L. Hrádok.

Štyri ročné obdobia na Liptove
LETO
Výstava ľudových odevov zo zbierok
Liptovského múzea.

Zajko/Jaczová
Výstava fotografií Národného divadla.

Na ceste
Predstavenie nového CD Anny Belanji.

Letné Hradovánky
Netradične hravé prehliadky hradu
a kaštieľa pre malých aj veľkých.

Slovenská kuchyňa
Celodenný program zameraný
na ukážku prípravy tradičných
slovenských jedál.

Včelárska nedeľa

21. 7.
od 9:00 –
18:30 h

Atraktívne podujatie pripravené
so Slovenským zväzom včelárov.

28. 7.
od 9:00 –
18:30 h

Celodenný program pripravená
s hasičským a záchranným zborom.

Včelárska nedeľa

MsÚ LH
a Caffé
Exclusíve
Národopisné
múzeum
L. Hrádok
Galéria na
schodoch
Dom Kultúry
Evanjelický
kostol
L. Hrádok
Hrad
a kaštieľ
L. Hrádok
Múzeum liptovskej dediny Pribylina
Múzeum liptovskej dediny Pribylina
Múzeum liptovskej dediny Pribylina
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