okružnej križovatky

školy získalo 117 000 €

zmodernizovali fermentor

v ďalekej Austrálii
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Eurobankovka
Liptovského Hrádku
Má nulovú hodnotu, ale aj napriek tomu
je vyhľadávaná, a každý ju chce mať.
Koncept tohto suveníru vznikol v roku
2015 vo Francúzku a v roku 2018 prišli
bankovky aj na Slovensko. Sú vyrobené
z pravého bankového papiera, označené rokom vydania ako aj poradovým číslom série. Ide o jediný suvenír, ktorého
hodnota časom narastá. Na bankovkách
sú zobrazené najzaujímavejšie kultúrne
pamiatky a turisticky zaujímavé lokality.
Turisti a zberatelia navštevujú jednotlivé
lokality zapojené do tohto konceptu
s cieľom skompletizovať si svoju zbierku
0 euro bankoviek. A to je hlavnou myšlienkou, ktorá stojí za ich vznikom - podpora a propagácia turizmu v Európe.
Aj mesto Liptovský Hrádok sa do tohto konceptu s týmto cieľom zapojilo. V grafickom návrhu našej bankovky je dominanta Liptovského Hrádku – Hrad a kaštieľ (autorom fotografie hradu a kaštieľa, ktorá bola prekreslená na bankovku je pán Milan Orfánus)
v kombinácii s erbom mesta ako symbolom lesníctva a baníctva, ktoré tu kedysi prekvitali
a formovali naše mesto. Bankovky sa vyrábajú len v limitovaných nákladoch a mesto Liptovský Hrádok ich bude mať k dispozícii 4000 ks, z čoho 100 ks posledných bankoviek si
necháva na reprezentačné účely. Zakúpiť si ju budete môcť už 17. augusta 2019
v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Hrádku od 9:00 hod. za cenu 3 €. Predávať sa bude od čísla 000001. Od prvej bankovky po číslo 100 bude predaj po dva ks na
osobu a od 101 vyššie päť kusov na osobu.
(-red-)

Mesto Liptovský Hrádok bolo na druhý pokus úspešné a na projekt Revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť získalo nenávratný finančný príspevok takmer
600 000 eur z fondov Európskej únie. Z vlastného rozpočtu mesto uhradí 5% nákladov.
„Prvú žiadosť sme podávali v auguste 2017, no neboli sme úspešní. Náš projekt bol zaradený do zásobníka, keďže podmienky výzvy splnil, no na danú výzvu nebol dostatok
finančných prostriedkov. V polovici júna 2019 nám bolo oznámené, že našu žiadosť budú opätovne posudzovať a následne žiadosť schválili,“ povedala pozitívnu informáciu
Zuzana Strapoňová, vedúca Odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. Projekt rieši lokalitu v západnej časti sídliska Belanská
štvrť, na pomyselnej spojnici športového areálu a Domu kultúry. „Pre riešenie vnútrobloku je územie vyčlenené ulicami J. D. Matejovie a sídliskom Belanská štvrť v území terajšieho provizórneho dopravného ihriska. Presnejšie, upravovať sa bude priestor medzi
bytovými domami č. 549, č. 560, č. 559 a č. 550,“ podrobnejšie opísala Zuzana Strapoňová. Povedané v metroch štvorcových: projekt rieši spolu 13 440 m2. Spevnené plochy
a chodníky tvoria 1415 m2, ihriská 1190 m2 a zeleň 9485 m2.
Pokračovanie na str. 4

Tradícia nie je iba starý recept, folklór, vynášanie Moreny. Tradícia je to, čo
v národe zostáva, na čo jeho kolektívne
vedomie nikdy nezabudne. Medzi naše
novodobé tradície patrí pripomínať si odkaz Slovenského národného povstania.
Nie len preto, že to bol akt povstania proti
nacizmu a fašizmu, ale aj preto, že priami
účastníci tejto dejinnej udalosti už prakticky
nežijú. Je tak na mladších generáciách,
aby posolstvo Slovenského národného povstania zachovávali a odovzdávali ďalej.
SNP je úzko späté s históriou slovenského
národa. Slováci počas druhej svetovej vojny touto formou vyjadrili svoj nesúhlas
s politikou Nemecka a s fašizmom.
Slovenský národ bol vždy vnímaný ako národ pokojný, ktorý sa nedokázal postaviť
nielen zlu, ale ani expanzii iných štátov.
Práve SNP dokazuje, že Slováci dokážu
v rozhodujúcej chvíli povedať svoje nie.
Preto je potrebné, aby odkaz povstania
vnímali ľudia aj v súčasnosti, aby si uvedomili, že tu Slováci sú, majú svoju históriu, a že naše územie patrí nám. To sú ešte dnes doliny a lesy Liptova plné ľudských
osudov, tých vypovedaných a omnoho viac
tých, o ktorých sa možno ani nedozvieme.
A okolo chodia turisti- niektorí položia kytičku či kamienok, a mnohí ani nevedia
okolo čoho idú.
Aj na tomto mieste počas SNP položili svoje životy obyčajní ľudia, ktorým nebol ľahostajný osud národa. Česť ich pamiatke!
Milan Šintaj
Predseda Základnej organizácie SZPB
Mesto Liptovský Hrádok pozýva všetkých
na program k 75. výročiu SNP, ktorý sa
uskutoční 8. septembra 2019 v rámci Dní
mesta na lúke za Skalkou od 14:00 h.
Centrálne oslavy SNP na Podbanskom,
ktoré tento rok organizuje obec Pribylina,
sa budú konať 29. augusta. Slávnostné
položenie vencov sa uskutoční o 10:00 h.
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Začala výstavba okružnej
križovatky
V polovici júla začala dodávateľská firma s
pokračovaním projektu „Stavebné úpravy
miestnych komunikácií ul. Kpt. Nálepku,
ul. J. D. Matejovie s okolím kultúrneho domu
a okružná križovatka v Liptovskom Hrádku"
práve výstavbou okružnej križovatky.
Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger nezakrýva problémy, ktoré aktuálne
sprevádzajú výstavbu okružnej križovatky.
Tá vznikne v križovatke ulíc J. D. Matejovie,
Športová a Kpt. Nálepku.

S
Mesto pre hrádocké
školy získalo 117 000 eur
p
Bezmála 70 000 eur pre Základnú
školu s
r
materskou školou na ul. J. D.
á Matejovie
(spolufinancovanie mesta 4000
v eur) a viac
ako 47 000 eur (spolufinancovanie
mesta
c
3000 eur) pre Základnú školu as materskou
školou Hradná v Liptovskom Hrádku. Reč
je o „prázdninovom“ úspechu mesta Lipp
tovský Hrádok.
o
„Financie sme získali z Európskeho
fondu
p kole naše
regionálneho rozvoja. V prvom
žiadosti o nenávratný finančný
l príspevok
neboli úspešné. Potešilo ma,akeď som v
pošte našiel Rozhodnutie o tzmene rozhodnutia o neschválení žiadosti
k o nenávratný finančný príspevok. Podpísané
bou
lo podpredsedníčkou vlády a ministerkou
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrielou Matečnou.

Tieto peniaze našim dvom školám veľmi
pomôžu,“ neskrýval spokojnosť liptovskohrádocký primátor Branislav Tréger s
tým, že v školách opäť dôjde k maximálnemu skvalitneniu materiálno – technickej
základne.
„Učebňa techniky a učebňa informačno –
komunikačných technológií budú dobudované na Základnej škole s materskou školou na ul. J. D. Matejovie. V tejto škole
vznikne aj chemické laboratórium. Knižnica a učebňa informačno – komunikačných
technológií budú dobudované na Základnej škole s materskou školou Hradná,“
spresnila Martina Harichová, vedúca Odboru organizačného, školstva a sociálnych
vecí Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.
Text a foto: Michal Paška

Problematiku arboréta naďalej riešia

„Z piatich miest boli odobraté vzorky, ktoré
boli analyzované v laboratóriu. Tlaková
skúška vyšla zle, do podložia sa bude musieť ísť hlbšie, ako sa plánovalo. Laboratórnej analýze je podrobená aj zemina, aby
sme vedeli, koľko má v sebe vody a nakoľko
je premŕzavá. Počkáme na výsledky, na ktoré následne bude musieť reagovať projektant stavby,“ opísal primátor.
Stavebná firma bude zatiaľ realizovať prípravu podkladov do hĺbky 58 centimetrov a
vybuduje doplňujúce uličné vpusty. Po rozboroch sa pravdepodobne celé územie bude
vyberať na 98 centimetrov, v niektorých
miestach hlbšie. Celý projekt, vrátane výstavby okružnej križovatky, sa mal realizovať
už skôr. Vlani sa však v procese verejného
obstarávania jeden z uchádzačov o zákazku
odvolal. Zuzana Strapoňová, vedúca Odboru
výstavby, životného prostredia a dopravy
Mestského úradu v Liptovskom Hrádku
uviedla, že práce by mali byť v zmysle platnej Zmluvy o dielo ukončené najneskôr do
konca októbra tohto roka. „Prosíme vodičov
o rešpektovanie určeného dopravného značenia. Provizórna obchádzková trasa pre ul.
Lichardovu a bytový dom Belanská č. 561
bude zrealizovaná poza objekt kotolne s výjazdom na parkovisko, pred bytovým domom
Belanská č. 551. Ďakujeme obyvateľom
mesta za strpenie obmedzení počas prebiehajúcich prác,“ dodala Zuzana Strapoňová.
Text a foto: Michal Paška

Spoločenské okienko
Narodili sa:
Matúš Bazela, Ema Černochová,
Michal Nožička, Barbora Valentová

Zomreli:
Tibor Domaracký, Anna Frigmanská, Ignác
Gažík, Jozef Cholvadt, Rudolf Settey, Ján
Šmindák, Jaroslav Švihra
(ZK)

2 Správy z mesta

Stav arboréta v Liptovskom Hrádku a
možnosti jeho ďalšieho rozvoja boli témou
stretnutia primátora Branislava Trégera s
predsedom a projektovým manažérom
Občianskeho združenia Tatry Rudolfom
Padom, predsedom Občianskeho združenia LIPA – Liptovskí aktivisti Romanom
Běhalom a dendrológom a obyvateľom
mesta Ondrejom Makarom, ktorý sa dlhodobo venuje problematike arboréta.
Na úvod pripomenieme, že vlastníkom arboréta je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK),
správcom Stredná odborná škola lesnícka
a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v
Liptovskom Hrádku, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Stav arboréta je dlhodobo v zlom stave. Hoci mesto nie je
vlastníkom arboréta, jeho stav mu nie je
ľahostajný.

Problematiku riešil na pôde ŽSK aj primátor Branislav Tréger, ktorý je zároveň aj
poslancom zastupiteľstva ŽSK. Výsledkom je nateraz suma 40 000 eur, ktorú
samosprávny kraj vyčlenil na údržbu a
zamestnanie odborných pracovníkov. Túto
informáciu sme priniesli v júlovom vydaní
mesačníka mesta.
„Stretnutie s pánom Běhalom, Makarom a
Padom bolo pre mňa veľmi podnetné. Hovorili sme o viacerých možnostiach, vrátane komplexnej rekonštrukcie arboréta.
Dohodli sme sa, že si vymeníme niektoré
informácie a poznatky a v septembri problematiku arboréta opäť predostriem na
pôde zastupiteľstva ŽSK,“ povedal Branislav Tréger o stretnutí, ktoré sa na pôde
mestského úradu konalo 16. júla 2019.
Text a foto: Michal Paška

Zapálili Vatru zvrchovanosti
Udalosti spred 27 rokov, kedy bola prijatá Deklarácia Slovenskej národnej rady
o Zvrchovanosti Slovenskej republiky,
si pripomenuli v Liptovskom Hrádku zapálením tradičnej Vatry zvrchovanosti.
Význam Deklarácie a procesy, ktoré jej
prijatiu predchádzali, vo svojom príhovore spomenul štátny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič. „Buďme hrdí a pripomínajme si tých, ktorí
popísali stránky slovenského národa,“
vyzval pod Skalkou v piatok 26. júla
2019 primátor Liptovského Hrádku a
predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger. O kultúrny program sa
postaral spevokol Klubu seniorov 2 z Liptovského Mikuláša. 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:
1. 7. LM – Dozorná rada LVS – refinancovanie existujúcich úverov a financovanie nových investičných projektov,
návrh na predaj pozemku – Podtúreň,
alternatívny návrh na odkupovanie infraštruktúrneho majetku.
2. 7. LH – pracovné stretnutia: s pánom
Bártom – ponuka knihy Ako sme tu žili
pre mesto Liptovský Hrádok; s pánom
Blcháčom primátorom mesta Lipt. Mikuláš a p. Kabzanom predsedom Slovenskej poľovníckej komory – riešenie
problematiky výskytu medveďa.
3. 7. Margecany – účasť na tlačovej
konferencii ako predsedu ZMOS – prípady dobrej praxe samosprávy.
4. 7. LH – stretnutie s pánom Kučerom
predsedom Únie pomoci a podpory
zdravia – riešenie otázok bezbariérovosti v bytoch; LH – riešenie samosprávnych legislatívnych vecí so starostami Pohronia ohľadom financovania.
5. 7. Východná – účasť na slávnostnom
otváracom programe.
8. 7. LH – Stavebná porada – kontrola
termínov plnenia na jednotlivých stavbách.
9. 7. BA – stretnutia v rámci ZMOS – s
p. Šojmošom (ministrom Životného prostredia SR) - riešenie otázok ohľadom
odpadového hospodárstva; s Ľ. Rašim
(podpredsedom vlády SR) – čerpanie
fondov samosprávami do roku 2027.

10. 7. BA – stretnutie s p. Lubyovou
(ministerkou školstva, vedy, výskumu
a športu SR) v rámci ZMOS – riešenie
otázok predprimárneho vzdelávania.
11. 7. LH – pracovné stretnutie s regionálnym riaditeľom ČSOB – podmienky
čerpania zdrojov pre samosprávy.
12. 7. ZA – ŽSK – podpis zmlúv schválených projektov medzi mestom Liptovský Hrádok a ŽSK; LM – účasť na spo-

mienkovom stretnutí - 100. výročie od
narodenia generála M. Dzúra na vojenskom cintoríne Háj – Nicovô.
15. 7. LH – pracovné stretnutie s pánom
Gécim generálnym riaditeľom LVS – riešenie prevádzkových vecí v rámci katastra (napr. výmena poklopov, vodovodných prípojok atď.); LH – stretnutie
s futbalistami ŠKM – vysvetlenie si vecí
ohľadom vyplácania ich miezd.
16. 7. LH – prvotné jednania
s investorom K4K o možnostiach výstavby v katastri mesta; LH – stretnutie
s p. Mišurom, riaditeľom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory ohľadom
riešenia dopravnej situácie v rámci koridoru.
17. 7. Dovalovo – mimoriadne zasadnutie komisie mestskej časti Dovalovo
s programom: Majetko-právne záležitosti, odpad z cintorína a bod Rôzne.
18. 7. LM – zasadnutie dozornej rady
LVS – zmena právnej subjektivity pri odpredaji majetku, dodatok ku Zmluve
o poskytnutí právnej pomoci zo dňa
12. 5. 2015.
19. 7. BA – stretnutia v rámci ZMOS: so
Z. Stavrovskou, komisárkou pre osoby
so zdravotným postihnutím; s Ľ. Suchým, podpredsedom úradu Geodézie,
kartografie a katastra SR – problémy
miest a obcí s vysporiadaním pozemkov;
s J. Bilinským, gen. riaditeľom COOP
JEDNOTA - zálohovanie fliaš a riešenia
odpadového hospodárstva.
22. 7. LH – veľká porada vedenia mesta
– kontrola úloh a pridelenie nových; LM
– ÚPVSaR – posudzovanie žiadostí
práv. a fyz. osôb o poskytnutie príspevku
v zmysle zákona.
23. 7. LH – pracovné stretnutie
s majiteľom Vitálišovej vily pánom
Bytžánekom
a vedúcou
OVŽPaD
Z. Strapoňovou – príprava projektovej
dokumentácie a celého stavebného postupu.
24. 7. LH – porada vedenia mesta
k plánovaným Dňom mesta Liptovský
Hrádok, ktoré budú 1. – 7. septembra
25. 7. LH – porada s Ľ. Kertesz a M. Žiškom, riaditeľmi základných škôl v Liptovskom Hrádku a vedúcou OOŠaSV M.
Harichovou – navyšovanie platov
a príprava na nový školský rok; ZA –
ŽSK – jednanie o umiestnení zdravotne
ťažko postihnutých pacientov do špecializovaných zariadení.
28. 7. BA – jednanie v rámci ZMOS –
stretnutie s L. Mikom, vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku;
stretnutie s DEUS o implementácii právnych noriem do digitálneho spracovania
agendy v samosprávach (napr. e-pošta
či REGOP).
29. 7. LH – účasť na slávnostnom otvorení 75. Medzinárodného mládežníckeho
esperantského kongresu v Dome kultúry;
stretnutie s prezidentom Slovenského
olympijského výboru A. Siakelom.
30. – 31. Dovolenka.
(MZ)

1. Na poslednom Mestskom zastupiteľstve sa
schvaľovalo
Všeobecne
záväzné
nariadenie
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
v meste Liptovský Hrádok, týkajúce sa poriadku
v meste. Čoho sa táto mestská norma konkrétne
týka?
Požívanie alkoholu na verejnosti je problém, ktorý sa
stupňuje aj u nás, a preto Mestské zastupiteľstvo prijalo
normu na reguláciu predaja, podávanie alebo požívanie
alkoholických nápojov na verejnosti. Obce a mestá majú v zmysle platnej legislatívy právomoc prijímať Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa poriadku v meste. Mesto môže vo svojich územných obvodoch alebo
určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť,
alebo úplne zakázať v určitých hodinách alebo dňoch
predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a aj na
iných verejne prístupných miestach. Zároveň môže
mesto určiť výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov.
Predkladaná norma upravuje zákaz podávania, alebo
požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na celom území mesta Liptovský Hrádok. Zároveň sa nariadením určuje aj výnimka, a to na
dobu od 20.00 hod. 31. decembra kalendárneho roka
do 04.00 hod. 1. januára nasledujúceho kalendárneho
roka, na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach, na športových podujatiach a na letných terasách, ktoré sú súčasťou podnikateľských prevádzok
poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby povolených alebo užívaných so súhlasom príslušných orgánov miestnej alebo štátnej správy. Toto Všeobecne
záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 15. júla 2019 a
smeruje predovšetkým k tomu, aby sa na lavičkách a
všeobecne vo verejnom priestranstve, nekontrolovane
nekonzumoval alkohol a tí, ktorí ho takto konzumujú,
aby neobťažovali okoloidúcich.
2.
Je pravda, že o naše mesto má záujem nový investor?
Áno, boli prvé úvodné jednania. Mesto sa bude snažiť
investorovi vyjsť maximálne v ústrety, je však na ňom
ako sa nakoniec rozhodne. Záujem však je. Dôležité je,
že ide o výrobu s vyššou pridanou hodnotou. Samozrejme posudzujú sa všetky aspekty a jedna z nich je aj
nezamestnanosť v meste. Tá je z hľadiska investície
nepriaznivá. 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). 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 %. Je to fakt, ktorý z dôsledku nedostatku pracovnej sily v našom meste bude zohrávať dôležitú úlohu. Napriek tejto skutočnosti sa budeme snažiť o to,
aby sa investor rozhodol práve pre nás.
3.
30. júna bola oficiálne ukončená verejná
zbierka na bronzovú bustu M. R. Štefánika. Aké je
jej vyhodnotenie?
Dobrovoľná zbierka bola vyhlásená uznesením MsZ
v Liptovskom Hrádku č. 9/2019 zo dňa 21. februára
2019. Dňa 1. 7. 2019 bola listom primátora
č. R2019/005068 menovaná 5-členná komisia na otvorenie pokladničiek umiestnených v priestoroch Mestského úradu. Komisia vyhotovila zápis z otvárania pokladničiek. Celkový príjem z dobrovoľnej zbierky je
13 756,80 €. Náklady spojené s konaním dobrovoľnej
zbierky 0,00 €. Čistý výnos dobrovoľnej zbierky
13 756,80 €. Získané finančné prostriedky budú použité
na obstaranie bronzovej busty generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude súčasťou obnovy pamätníka v Sadoch M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí do zbierky prispeli
a podporili tak myšlienku jej znovunavrátenia na toto
miesto.
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Odbor výstavby, životného prostredia
a dopravy informuje
Cyklotrasa Liptovský Hrádok
Nenávratný finančný príspevok na projekt
cyklotrasa Liptovský Hrádok – II. etapa,
ktorého hlavným cieľom je zvýšenie záujmu o nemotorovú dopravu, bol schválený
v roku 2018 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Celková hodnota projektu je
404 484 € a mesto sa bude na jeho realizácii podieľať päťpercentnou spoluúčasťou.
Presné náklady stavby budú zrejmé až po
ukončení verejného obstarávania, ktoré
momentálne stále prebieha. Keďže ide o
investíciu financovanú z fondov EÚ, bude
celý proces kontrolovaný riadiacim orgánom a až po jeho schválení bude možné
podpísať zmluvu so zhotoviteľom stavby.
Nový cyklochodník je navrhnutý v dvoch
úsekoch o šírke 1,25 m – po jednom pre
každý smer - po oboch stranách komunikácie na ul. Pri železnici, medzi malým
podchodom a mostom. Prvý úsek smerom
od malého podchodu bude v dĺžke 645 m
vedený súbežne s komunikáciou. Druhý,
v opačnom smere, od mosta, povedie
striedavo pozdĺž cesty a chodníka, obíde
veľký podchod zo severnej strany a jeho
dĺžka bude 661 m. Celková dĺžka cyklotrasy je 1,3 km. Povrch cyklochodníka je navrhnutý ako asfaltobetónový o hrúbke
340 mm, v miestach prejazdu automobilov
k priľahlým garážam o hrúbke 500 mm.

Od mosta po malý podchod sa vybuduje aj
chodník pre peších z dlažby v šírke 1,5 m a
v dĺžke 661,03 m. Upravia sa aj spevnené
plochy okolo veľkého podchodu. V rozpočte
sa počíta s novým mobiliárom (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle
a informačné tabule), ktorý bude podľa projektu rozmiestnený pozdĺž oboch cyklochodníkov. V rámci realizácie cyklotrasy bolo nutné uskutočniť prekládku verejného
osvetlenia, ktoré bolo doplnené osvetlením
priechodov pre chodcov. Nová trasa verejného osvetlenia už rešpektuje stavbu cyklochodníka, preto sú niektoré stĺpy umiestnené zatiaľ vo vozovke. Predpokladaný
začiatok realizácie stavby je ešte tento rok,
najneskôr však na jar budúceho roku. Záležať bude od termínu vyjadrenia riadiaceho
orgánu, ale aj od klimatických podmienok.
Prioritne začneme so stavbou úseku od
mosta po malý podchod popri veľkom podchode. Predmetné územie stavby sa dotkne
aj existujúcej zelene, pričom schválený nevyhnutný výrub drevín bude kompenzovaný
náhradnou výsadbou. V rámci výzvy určenej na vybudovanie cyklotrasy nebolo možné zahrnúť rekonštrukciu vozoviek, preto
oprava cesty ulice Pri železnici nie je predmetom tejto stavby. Mesto Liptovský Hrádok plánuje v budúcom roku začať s prípravou ďalších etáp cyklotrasy, ktoré budú na
schválenú II. etapu plynule nadväzovať.
Z. Strapoňová

Prerábka priestorov
na MsÚ
29. júla sa začali stavebné
úpravy hygienického zázemia
a komunikačných
priestorov
prízemia mestského úradu v
časti matriky a sídla mestskej
polície. Matrika bude počas rekonštrukčných prác od 12. –
16. 8. zavretá a od 19. – 30. 8.
presťahovaná o poschodie vyššie, a to do kancelárie č. 115.
V rámci kompletnej rekonštrukcie existujúcich WC v tejto časti
mesto dobuduje aj toaletu pre
imobilných. Predpokladaný termín ukončenia prác je plánovaný na koniec septembra 2019. Ďakujme obyvateľom mesta
za strpenie a pochopenie.
Vizualizácia: L. Hvizdošová

Vnútroblok na Belanskej vynovíme,
získali sme takmer 600 000 eur
Pokračovanie zo str. 1
Povedané v metroch štvorcových: projekt
rieši spolu 13 440 m2. Spevnené plochy a
chodníky tvoria 1415 m2, ihriská 1190 m2 a
zeleň 9485 m2.Podľa slov vedúcej Odboru
výstavby, životného prostredia a dopravy
Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Zuzany Strapoňovej sa samotná stavba bude
skladať z niekoľkých vzájomne previazaných prevádzkových celkov: úpravy čakajú
dopravné ihrisko, prístupové chodníky budú spevnené. Chýbať nebude ani detské
ihrisko, vonkajšie fitness, pitná fontánka
a prípojky vody a tiež drobná architektúra
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a zeleň. Mesto už podpísalo zmluvu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. Po aktualizácii termínov bude
nasledovať proces výberu dodávateľa
stavby – pôjde o podlimitnú zákazku. „V
rámci úpravy žiadosti chceme posunúť
termín realizácie do konca roku 2020 s
predpokladaným začiatkom prác na jar v
roku 2020,“ dodala Zuzana Strapoňová. V
prípade nových skutočností okolo projektu
budeme verejnosť samozrejme informovať.
Text a foto: Michal Paška
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Športové komunitné centrum: mantinely sú osadené
Mesto Liptovský Hrádok pravidelne informuje verejnosť o priebehu výstavby Športového komunitného centra, ktoré vyrastá pri Základnej škole
s materskou Hradná na Hradnej ulici v Liptovskom
Hrádku. Na aktuálny stav prác sme sa v utorok
23. júla 2019 opýtali primátora Branislava Trégera.
„Po technologickej stránke je už stavba hotová.
Mám na mysli tepelné čerpadlo, odsávanie, chladenie, osvetlenie či ozvučenie. Práve sa skončilo s
osádzaním mantinelov. Následne nás bude čakať
generálne upratovanie a zariaďovanie priestorov.
Čo je však dôležité, septembrový termín otvorenia
bude dodržaný,“ informoval primátor. Hotové sú
parkoviská, aktuálne robotníci pracujú na výstavbe
chodníka k hlavnému vchodu. Chodník bude aj zo
strany od základnej školy, nezabudne sa ani na
výsadbu zelene. Primátor doplnil, že Športové
komunitné centrum by chceli slávnostne otvoriť
v septembri počas tradičných Dní mesta. „Komunikujeme so Slovenským zväzom ľadového hokeja o dni otvorených dverí. Počas neho by sme Športové komunitné centrum radi predstavili verejnosti,“ povedal. Stavebníkom Športového komunitného centra je spoločnosť SZĽH Infra, s.r.o.,
Bratislava. Spoločnosť ZUS Servis s.r.o., Žiar nad Hronom je zodpovedná za stavbu a INNOGY
Slovensko s.r.o. za technologickú časť stavby. Za výstavbu inžinierskych sietí pre Športové komunitné centrum zodpovedá Mesto Liptovský Hrádok. Rozmer ľadovej plochy bude dvadsať krát
štyridsať metrov. Cena za výstavbu bude na úrovni približne 1,3 milióna eur plus DPH.
Text a foto: Michal Paška

Na skládke sme zmodernizovali fermentor
Fermentor, teda zariadenie na zhodnotenie
biologicky rozložiteľného odpadu, mesto Liptovský Hrádok v uplynulom období zmodernizovalo. „Išlo o investíciu v hodnote približne 60 000 eur. Vnútro fermentora bolo opotrebované, pristúpili sme k výmene jeho
technologickej časti. Od tohto kroku si sľubujeme, že biologicky rozložiteľný odpad bude
v zariadení na skládke odpadu zhodnocovaný na kompost. Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa bude od nasledujúceho roka posudzovať ďaleko prísnejšie.
V rámci odpadového hospodárstva v meste
na to budeme klásť patričný dôraz,“ ozrejmil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Fermentor sa nachádza na skládke tuhého komunálneho odpadu Žadovica. Prostredníctvom Odboru
technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku skládku prevádzkuje Mesto Liptovský
Hrádok. Podľa slov Jána Hečla z Odboru technických služieb fermentor uviedli do prevádzky v
utorok 23. júla 2019 za účasti zástupcov firmy z Českej republiky, ktorá modernizáciu fermentora
realizovala.
Text: Michal Paška; Foto: Ján Hečlo

Nový mestský mobiliár
v okolí kultúrneho domu
V uplynulom roku sa nedal nevšimnúť
veľký stavebný ruch v okolí kultúrneho
domu. Na severovýchodnej a juhovýchodnej strane kultúrneho domu mesto
prostredníctvom dodávateľskej firmy
vymenilo otvorové výplne a zateplilo fasády. Pribudli bezbariérové úpravy a
vylepšené bolo aj zázemie pre účinkujúcich. Pôvodné vstupné dvere boli nahradené modernými posuvnými.
Zo strany predajne Agromilk bola upravená veľkosť okien. Táto zmena nastala z dôvodu zabezpečenia funkčnosti a
prevádzky priestoru aj v prípade, že sa
zmení nájomca a druh poskytovanej
služby.
Samostatnou kapitolou bola obnova asfaltového povrchu na všetkých plochách v okolí kultúrneho domu. Mesto
vtedy avizovalo, že úpravy čakajú okolie kultúrneho domu aj v tomto roku.
Ten okamih nastal v uplynulých dňoch
a okolie kultúrneho domu začali zdobiť
nové lavičky a odpadkové koše. „Ide o
typ mestského mobiliáru, s ktorým má
mesto veľmi dobré skúsenosti z hľadiska funkčnosti, odolnosti voči klimatickým podmienkam a životnosti. Použitý bol pri revitalizácii okolia jazierka pri
hrade a na ulici Hradnej. V rámci dopĺňania lavičiek a košov pribudnú v najbližších dňoch aj stojany na bicykle, či
ďalší typ moderného mobiliáru slúžiaci
na oddych,“ povedala Lenka Hvizdošová, odborná referentka Odboru výstavby, životného prostredia a dopravy
Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.
Text: Michal Paška
Foto: L. Hvizdošová, M. Paška

OZNAM
V súvislosti s prevádzkou drviča, do ktorého sa vkladá celý dovezený odpad z nádob
na BRO (biologicky rozložiteľný odpad), ktorý rozdrvený následne putuje do fermentora, prosíme všetkých občanov, aby do hnedých zberných nádob na Bro DÁVALI IBA
biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, burina, konáre, odpad zo zeleniny a ovocia).
V žiadnom prípade nie KAMENE A ZEMINU ani iný anorganický odpad, ktorý môže
spôsobiť poškodenie nožov drviča!!! Ďakujeme!
TS

Nová posila vozového parku OTS
Mesto Liptovský Hrádok zakúpilo pre OTS (Odbor technických služieb) novú kosačku
KUBOTA G26H. Stará kosačka, ktorú mesto používalo doposiaľ bola poruchová a v zlom
technickom stave. Obstarávacia cena bola 20 988 €. Novou posilou sa stalo aj vozidlo
IVECO Daily s hydraulickou rukou v hodnote 79 680 €, ktoré bude slúžiť hlavne na zber skla
z kontajnerov na tento separovaný zber.
(JH)
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Adoptujte - Nekupujte
Meno: Molly
Vek: 1 rok
Molly je fenka stredného
vzrastu. Je veselej a veľmi milej povahy. Má rada
pohyb, hry a vychádzky v
prírode. Je vhodná ako
spoločník k aktívnejším
ľuďom. Molly je kompletne
očkovaná, odčervená, čipovaná a sterilizovaná.

Meno: Tinka
Vek: 4,5 roka
Tinka bola bezcitne vyhodená pri diaľnici. Celý svoj
doterajší život bola naučená žiť v byte. Tinka je
veľmi citlivá, milá, priateľská, skôr pokojnejšej povahy. Je veľmi vďačná za každé pohladenie
a lásku. Tinka je očkovaná, čipovaná, odčervená a sterilizovaná.

Meno: Ester
Vek: 1 rok
Ester je malá, neposedná
a veselá fenočka. Má rada spoločnosť ľudí, i iných
psíkov, s radosťou si užíva hry a pozornosť. Ester
je vhodná do bytu alebo
rodinného domu s prístupom do vnútra. Je
odčervená, očkovaná, čipovaná a sterilizovaná.
D. Červená

Seniorská vibrama
Každý štvrtok sa uskutočňuje vlaková
turistika podľa plánu výletov členov JDS z
Liptovského Hrádku a Dovalova. V mesiaci
júl navštívili: 4. 7. Sivá brada, Spišský hrad,
Dreveník, kostol v Žehre, Gánovce; 11. 7.
Silická planina, Brzotínske skaly; 18. 7.
Hrad Kamenica,

29. júna si členovia JDS z Liptovského Hrádku a Dovalova vybrali za cieľ vystúpiť na
najvyššie položený hrad na Slovensku, ktorý má svoje prvenstvo aj v strednej Európe –
Liptovský hrad. Nachádza sa v Chočských vrchoch v nadmorskej výške 999.96 m. n. m.
Za východiskový bod si vybrali výstup po žltej značke z obce Kalameny. Poslednou
prekážkou, tesne pod hradom, bol výstup po rebríku. Po zdolaní tejto prekážky sa ocitli na
rozprávkovom mieste s prekrásnym výhľadom na Liptovskú kotlinu. Na spiatočnej ceste
využili osvieženie v prírodnom kúpalisku, ktoré je pri vstupe do doliny.
Text a foto : M. Škutová

Športový deň pre deti odštartoval prázdniny
Areál Materskej školy v Dovalove obsadili
policajti, hasiči i horskí záchranári.
Našťastie, nemuseli zasahovať. Do Dovalova zavítali v rámci Športového dňa pre
deti, ktorý sa dá považovať za symbolický
začiatok prázdnin. Deti videli a mali možnosť vyskúšať si najmodernejšiu techniku,
ktorú pri práci využívajú zložky záchranného systému. V sobotu 29. júna 2019 boli
pripravené i viaceré súťaže.
„Sme veľmi radi, že nám prialo i počasie a
deťom sa, podľa ich reakcií, páčilo. Okrem
súťaží sme im takýmto spôsobom chceli jomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbaukázať aj prácu zložiek záchranného sys- novič a prednostka Okresného úradu v Liptému,“ povedal za organizátorov Jaromír tovskom Mikuláši Lenka Mitrengová.
Kudláček. Na akcii sa zúčastnil i štátny taText a foto: Michal Paška

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 august je Mediačná kancelária k dispozícii:
7. 8. 2019
8:00-12:00 a 13:00-16:00
21. 8. 2019 8:00-12:00 a 13:00-16:00

Matičiari na výlete v Tatrách

Pusté pole – skalné útvary; 25. 7. Beňatina.
Text a foto: M. Mikovínyová

Program MsKD - august
Sekcia Učitelia:
Výlety a túry:
15. 08. 2019 - Kasprov vrch (autobusom z
Tatr. Lomnice)
22. 08. 2019 - Silická ľadnica
Pokyny o doprave pošleme záujemcom na
e-mail adresu. Info: 0915 958 164
21. - 23. 08. - Účasť na celoslovenských
ŠHS v Lipt. Mikuláši
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V sobotu 20. 7. 2019 MO MS v Liptovskom Hrádku usporiadala príjemnú túru k majestátnemu vodopádu Skok. Išli Mlynickou dolinou až ku Skoku. Odmenou bol aj krásny výhľad
na okolité štíty. Po túre zažili smršť športu, kultúry a zábavy na Štrbskom Plese. Najskôr to
bolo silácke zápolenie zmiešaných dvojíc "Strongman a Strongwoman.
Medzitým si pozreli rezbárske práce rezbárov,
ale aj rezbárok. Po týchto krásnych zážitkoch
bol koncert Paľa Drapáka. Bola to čerešnička
na
torte.
Turistické
podujatie pripravil člen
výboru MO MS Milan
Šipka. O pekné fotografie pre spomienku sa
postarali Majka a Vlado
Škutovci.
Ďakujeme
všetkým zúčastneným a
vydarenému počasiu.
Text: Oľga Vojtíkovápredsedníčka MO MS
Foto: M. Škutová
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CINDRUŠKA A MAJERÁN ďakuje...
Folklórne združenie Cindruška
a Majerán v tomto školskom
roku opäť pracovalo na plné
obrátky. Už september sa niesol v duchu
osláv X. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Cindruška, ktorého oslavy boli spojené aj s III. ročníkom Medzinárodného folklórneho festivalu Tanec v srdci. DFS
Cindruška v roku 2008 založila vedúca súboru Elena Jurenová, spoločne s rodičmi
malých tanečníkov. Počas 10 rokov nám
malí tanečníci vyrástli a teraz sú členmi FS
Majerán. Sú z nich výborní tanečníci, ktorí
počas týchto rokov spestrili nejeden program doma, ale i v zahraničí. Účinkovali na
Medzinárodných folklórnych festivaloch
v Macedónsku, Bulharsku, Rumunsku,
Grécku, Španielsku, Maďarsku, Estónsku,
Fínsku, Gruzínsku, niekoľkokrát v Poľsku
a Česku. Tento rok sa Cindruškári počas
Veľkej
noci
predstavili
v Belgicku
a Majeránci sa v auguste zúčastnia festivalu na Sicílii.
Cindruškári sú súčasne aj žiakmi tanečného odboru ZUŠ v Liptovskom Hrádku. Obidva súbory fungujú aj vďaka ďalším pomocníkom a tanečným pedagógom, ako je
Tamara Plešková – učiteľka ZUŠ (učí deti
z Cindrušky džezový a klasický tanec),

Saška Žiaková, Monika Vítková, Jožko
a Marianka Piovarčiovci – tanečný pedagógovia ľudového tanca. Od januára je organizačnou vedúcou a veľkou pomocou aj
pri tanečných tréningoch je Danka Žiaková,
bývalá vedúca referátu kultúry v Liptovskom Hrádku a tiež bývalá vedúca FS Tatrín, ktorý pôsobil v našom meste. Veľkou
pomocou je aj vedúca detskej hudbičky Ivka Šimúnková. Celok uzatvárajú rodičia,
ktorí pomáhajú šiť pre deti kroje, v ktorých
sa môžu deti predstaviť dva razy do roka
v celovečerných predstaveniach. Tie majú
aj reprízu, kvôli veľkému záujmu divákov,
ktorý nás veľmi teší. Kroje môžeme šiť aj
vďaka finančnej pomoci Mesta Liptovský
Hrádok, rodičov, KNL, a priateľom súborov, ako je Danka Búliková. Rodičia sú
veľkou pomocou aj pri jednotlivých zájazdoch, či prehliadkach, na ktoré malí aj
veľkí tanečníci počas roka chodia.
Všetkým srdečne ďakujeme a veríme, že aj
v budúcom školskom roku prinesieme
nášmu divákovi pestrý program plný radosti, spevu a tanca z našej truhlice slovenskej
tradičnej kultúry. Tešíme sa aj na všetkých
nových členov, ktorí začnú s nami tancovať
od septembra.
Elena Jurenová

Životné jubileá a vítanie
najmenších hrádočanov
Život človeka má niekoľko významných
medzníkov, medzi ktoré určite patrí svadba, narodenie dieťaťa, oslava životného
jubilea...
Sú to udalosti, ktoré sa nám hlboko vpisujú
do pamäte. Je pre nás cťou byť malou súčasťou týchto osláv. V júni sme spoločne
oslávili životné jubileá našich spoluobčanov a privítali nových občanov nášho mesta. Naši jubilanti si spoločne s pánom primátorom zaspomínali na „staré dobré časy“, na svoju mladosť, školské roky, prvé
lásky, zamestnanie,... v spoločnosti ľudovej hudby Haluška z Liptovského Mikuláša.
Niektorí si s chuťou zaspievali, iní zatancovali. Veríme, že sme aspoň máličko spríjemnili chvíle na ich zaslúženom oddychu.
Sme radi, že ich máme medzi sebou, sú
pre nás inšpiráciou a studňou múdrosti.
Druhou, o nič menej významnou oslavou
bolo uvítanie malých detičiek medzi občanov nášho mestečka. Za krátkeho milého
vystúpenia „Cindrušky“ a „Majeránu“ sa
pán
primátor
prihovoril
drobčekom
a rodičom, poprial im zdravie, trpezlivosť
a veľa radosti zo svojich detí. Vyjadril prianie, aby nám detičiek pribúdalo, aby sa naše malé mestečko rozrastalo. Z obidvoch
podujatí máme malú spomienku v podobe
podpisu v pamätnej knihe nášho mesta
a všetci oslávenci si odniesli malý darček,
ktorý im odovzdal pán primátor. Všetkým,
maličkým i starším občanov prajeme pevné
zdravie, šťastie, lásku a zároveň sa tešíme
na ďalšie takéto milé stretnutia.
I. Kapitáňová

Partnerstvo pokračuje
Koncom júna členovia Hrádockej kapely zavítali do Hradce nad Moravicí, mesta, ktoré je
našim partnerským. Udialo sa tak na
pozvanie starostu mesta Patrika Orlíka pri príležitosti "Hradecké poutě" a
tradičného "Festivalu dechové hudby".
Hrádocká dychovka, v spolupráci s
miestnym orchestrom odohrala dva
koncerty - v sobotu pri príležitosti osláv
115 rokov od založenia hasičského
zboru v Žimroviciach, v nedeľu na nádvorí Červeného zámku v rámci festivalu. Medzi dychovými orchestrami z
Hradca a Hrádku existuje dlhoročná
spolupráca, priateľské, až rodinné
vzťahy, čo umocňuje atmosféru spoločných stretnutí. Na pozvanie mesta
Liptovský Hrádok zavíta oficiálna delegácia a hradečácki dychovkári do Liptovského Hrádku v rámci Dní mesta.
Priaznivci tohto hudobného žánru sa
už teraz môžu tešiť na ich koncerty.
Foto: Ľ. Kompiš
(DŽ)
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Ideálne je spoznávať nové
veci priamo – vo výrobe,
v jedálni alebo na chodbe
Znie to smiešne? ... ale už aj J. A. Komenský presadzoval praktické spôsoby vzdelávania – Škola hrou. Naši žiaci sa učia
v škole teóriu a základy praktických zručností nástrojárov a mechanikov. Potom si
to overujú a skúšajú v praxi – v prevádzke
vo výrobe, na praxi, na exkurzii u „zákazníkov“ alebo „dodávateľov“. Postupne sa
zoznamujú
s reálnym
prostredím
a zabezpečením výroby. Začínajú rozumieť, prečo musia viesť podrobne evidenciu svojej práce, prečo potrebujú vedieť
pracovať s tabuľkami a odbornými materiálmi, prečo musia stále premeriavať, čo
urobili, prečo... prečo.... Tých činností, ktoré sa naučia v praxi je ďaleko viac ako
tých, o ktorých počuli v škole.

Naši chlapci pri práci.
Reálny život v „práci“ však nie je len činnosť pri ponku a pri CNC-strojoch. Je to aj
život medzi kolegami, spolužiakmi a je to aj
priestor na jedenie, kávičku alebo pauzu.
Život vo firme je rôznorodý a je na každom
z nás, aby svoj čas využil zmysluplne.

Koncoročné skúšky a obhajoba svojej práce.
My, v spoločnosti Esox, sa snažíme priemerný vek zamestnancov znížiť a zabezpečiť nových mladých spolupracovníkov.
Napríklad organizujeme pravidelne Dni
otvorených dverí pre žiakov základných
škôl, rodičov a učiteľov na jeseň, exkurzie
a Deň tvorivosti v júni. Väčšinou sa deti
u nás cítia veľmi dobre, zabávajú sa a pritom sa aj „nevedomky“ učia, pohrajú sa
a nikdy neodchádzajú od nás hladní . Na
fotodokumentácii, je zjavné, že nálada medzi mladými je u nás výborná. Aj v čase
prázdnin máme vo firme žiakov, ktorí chcú
brigádovať a majú chuť sa naučiť niečo nové. A pritom si aj zarobia. Príjemné leto
prajeme. www.esox-plast.sk
S. Tekeľová

Upozornenie!
Mestská knižnica LH oznamuje
všetkým svojim čitateľom a používateľom, že z dôvodu revízie
knižničného fondu a čerpania
dovoleniek bude knižnica
do 31. augusta 2019
ZATVORENÁ!
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Reprezentovali sme
v ďalekej Austrálii
ZŠ s MŠ Hradná je škola, ktorá sa už roky venuje v rámci krúžkovej činnosti robotike
a s tým súvisiacimi projektmi. Špecifická práca
s mechanikou robotov a ich zostavovaním si
vyžaduje kopec času a talentu. Tento rok si
postup na MS v Robo Cup Junior 2019 vybojovali pod vedením p. riaditeľa školy PaedDr.
Mariána Žišku žiaci Šimon Schön a Timotej
Karabín. Po dlhom lete cez pol zemegule začali naši programátori 3. júla priamo v Sydney,
v silnej konkurencii s testovaním robotov na
miestne podmienky, ktoré prebehlo bez problémov. Ale Zákon schválnosti platí vtedy, keď
to najmenej potrebujeme a v prvých ostrých
jazdách si robot robil doslova, čo chcel. A tak
dlhá noc bola na to, aby náš tím prestaval
a naprogramoval robota úplne nanovo, pretože 21. miesto po prvom dni nebolo nič pre
nich. Nasledujúce dni sa naši jazdu za jazdou v časti Rescue Open Line zlepšovali. Do časti
súťaže Superteam si vylosovali chalani tím Mango bot z Austrálie a MARJANteam zo Slovinska. Čakala ich komunikácia v angličtine, interview s porotcami, pochopiť nové zadanie,
naprogramovať robota a dve súťažné jazdy. A tak po piatich dňoch súťaženia, vypätia, programovania sa RoboCup Junior 2019 končí záverečným ceremoniálom a náš tím bol v kategórii Rescue Line Open na 13. mieste z 31 tímov celého sveta. Stretnutia nadšencov robotiky a programovania nie sú len o veciach spojených s touto, pre mnohých nás, neznámou
oblasťou. Sú skúškou, sú spoznávaním nových technických vymožeností, stretnutím nových
priateľov, sú možnosťou vidieť krajinu - možnosťou, ako deti naučiť nestratiť sa vo svete.
Uvedomujeme si, že všetko toto mohlo byť realizované len pod záštitou inštitúcií, ktorým záleží na takýchto projektoch. A práve tento projekt sa mohol uskutočniť vďaka podpore z Nadácie EPH a firmám Eltek a.s., Delta Electronic a.s., Tesla Liptovský Hrádok, LSN s.r.o. a
Mestu Liptovský Hrádok. Ďakujeme Vám a všetkým, ktorí nám držali palce!
Drahoslava Puškárová

CVČ Lienka hodnotilo školský rok 2018/2019
V školskom roku 2018/2019 sa do pravidelnej krúžkovej činnosti prihlásili deti nielen z
nášho mesta, ale aj deti z okolitých obcí,
ktoré navštevujú naše materské školy
a základné školy. V Centre voľného času
činnosť prebiehala v oddelení jazykov, prírodných, spoločenských a pohybových aktivít. V oddelení bolo 32 záujmových útvarov,
kde pracovali 2 interní zamestnanci a 26 externých zamestnancov. Centrum voľného
času navštevovalo 559 detí. Príležitostná
a spontánna záujmová činnosť v školskom

ŠPORT, TELOVÝCHOVA
A POHYBOVÉ AKTIVITY
 Lienočky – tanečná príprava
pre MŠ
 Plavecký krúžok
 Volejbal dievčatá
 Futbal chlapci
 Florbal
 Biatlon
 Hokejový krúžok NOVINKA!!!
 Korčuľovanie NOVINKA!!!
 Krasokorčuľovanie NOVINKA!!!
Tel.: 044/5222495

roku 2018/2019 bola zameraná na akcie
a súťaže. Týchto akcií interní zamestnanci
uskutočnili 14, zapojilo sa do nich 1148 detí.
Zorganizovali sme aj dva letné prímestské
tábory, na ktorých sa zúčastnilo 28 detí.
Chceme sa poďakovať rodine Navrátilovcov
za poskytnutie mikrobusu na letný tábor. Na
záver môžeme skonštatovať, že Centrum
voľného času v Liptovskom Hrádku napĺňa
poslanie, na ktoré bolo zriadené - ako organizátor voľnočasových aktivít pre deti.
Jaroslav Melich

SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
A PRÍRODNÉ VEDY
 Mamičky a detičky
 Angličtina počúvanie
s porozumením 9r. ZŠ
 Anglický jazyk hrou pre MŠ
 Programovanie
 Zábavná fyzika NOVINKA!!!
 Plastikový modelár
 Mladý rybár
 Tvorivé ruky
 Šikulkovia NOVINKA!!!
 Turistický krúžok

email: riaditel.cvc@lhr.sk

web: cvclh.edu.sk
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Rada ZO SZTP L. Hrádok v spolupráci s OKL zorganizovala 21. 6. 2019 ŠH – Olympijský
deň v Haligande L. Hrádok. Preds. Alena Kováčová privítala hostí: prednostu MsÚ L. Hrádok Jána Kazára, predsedu OR SZTP, zástupcu OKL Júliusa Sokola a všetkých prítomných. Po príhovore hostí sa uskutočnili súťaže: hod na plechovky, hod krúžkami, šípky,
petang. Výsledky u žien: 1. A. Čániová, 2. V. Janovčíková, 3. A. Bolčišová u mužov: 1. J.
Sokol, ocenenie venoval predsedníčke za dobre zorganizovanú akciu. 2. D. Matejko 3. J.
Janovčík st. Menovaným odovzdali preds. OR SZTP J. Sokol a preds. A. Kováčová medaily, ktoré venoval OKL a vecné ceny, ktoré venovala Rada ZO SZTP a J. Sokol. Po vyhodnotení si všetci pochutili na výbornom guláši od Paľka Čániho. A. Kováčová s A. Čániovou zablahoželali jubilantom a odovzdali im vecné darčeky. Za vydarenú akciu treba poďakovať členom Rady ZO SZTP a MsÚ L. Hrádok za poskytnutie priestorov Haligandy.
Takto sa členovia zabavili, napriek hendikepu zašportovali a uctili si myšlienky olympizmu.
Alena Kováčová

:

Stretnutie turistov Liptova
Hrádockí turisti Športového klubu mesta
Liptovský Hrádok zorganizovali 13.07.2019
na Borovej Sihoti 8. ročník stretnutia
turistov Liptova, kde si pripomenuli aj 100.
výročie založenia Tatranského spolku
turistického. Za priaznivého počasia bolo
prezentovaných 130 účastníkov. Po privítaní turistov pánom Jánom Luptákom sa
slova ujal pán Ing. Jozef Hýroš, ktorý nám
priblížil históriu vzniku Tatranského spolku
turistického. Pri tejto príležitosti
boli
ocenení dlhoroční aktívni členovia turistiky.
Po tom sa účastníci vybrali na spoznávanie

okolia Liptovského Hrádku. Jedna skupina
sa vybrala na neďaleký vrch Zapač, odkiaľ
sa im naskytol pekný výhľad na Liptovský
Hrádok a jeho okolie. Druhá skupina
turistov sa vybrala na potulky po
pamätihodnostiach mesta. Prehliadku sme
začali na hrade a kaštieli, kde prebiehali
Letné Hradovánky. Po výstupe na Zapač a
prehliadke mesta a hradu sme sa všetci
stretli pri chutnom guláši na Borovej Sihoti.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto
stretnutia.
Jozef Skladaný

TURISTICKÝ KALENDÁR
KST – ŠKM Liptovský Hrádok Júl 2019
11. 8. – Stará Ľubovňa - autobus; vedúci: Skladaný, Gurková
17. 8. – Opekanie v prírode, sobota; vedúci: Skladaný
25. 8. – Kojšova hoľa – autobus; vedúci: Skladaný

Pardubice open
3. 7. - 7. 7. sa Daniel Lang spolu s viac ako
300 hráčmi (kategórie ženy, juniori a muži)
zúčastnil turnaja v Pardubiciach (Pardubice
open) v hre č. 8. V kategórii muži bolo 236
hráčov. Najprv sa hrali skupiny. V nich po
dobrej hre postúpil zo skupiny z 1. miesta.
Pokračovanie hlavného turnaja bolo 7. 7.
kde sa hral pavúk 128 jednoduché K.O.
(prehra koniec). V 128. kole po dobrej hre
vyhral 6:2. V kole 64 porazil českého súpera
6:1 a v ďalšom kole last 32 prehral s veľmi
silným niekoľkonásobným majstrom Európy
- poliakom 1:6. Po 2 chybných rozstreloch a
jeho bezchybnej hre prehrával hneď 0:4. Za
tohto stavu sa dostal prvýkrát na stôl ktorý
bol veľmi ťažký na dohranie, ale podarilo sa
ho dohrať a znížiť na 1:4. Za tohto stavu na
predposlednej guli si Daniel zle nahral, prišla chyba a koniec zápasu. Nakoniec obsadil celkové 17. miesto z 236 hráčov. „Z výsledkom som bol spokojný“ zhodnotil na záver turnaja.
D. Lang

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
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Odišiel, ale v našich srdciach je stále živý.
Dňa 5. augusta 2019 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil drahý manžel,
otec a starý otec
Branislav Janotka
S láskou a úctou spomínajú manželka
a synovia s rodinami.
Dňa 6. augusta 2019 uplynie 10 rokov čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
starý otec, prastarý otec, brat a švagor
Ervín Čáni
S láskou a úctou spomínajú manželka,
deti s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Na krídlach anjelov odišiel si v diaľ,
v duši nám zostala bolesť a žiaľ.
Na tejto zemi už Ťa viac niet,
ale si tam, kde je krásny svet.
Dňa 25. augusta 2019 si pripomenieme
4. výročie ako nás opustil
Tibor Török
S láskou na neho spomíname.
Manželka, deti, zaťovia a vnúčatá.
Dňa 27. augusta 2019 uplynie 1 rok čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec, starý
otec, brat a švagor
Tibor Trepáč
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn,
vnučky Katka a Lucka a ostatná rodina.

10 Správy z mesta

(v starej Robotníckej ubytovni)

INZERCIA
Zváračské a zámočnícke práce rôzneho druhu
 Výroba a montáž kovových brán (aj na
diaľkové ovládanie).
 Výroba a oprava zábradlí (exteriér,
interiér).
 Výroba kovového nábytku, prístreškov,
vešiakov, skriniek a pod.
 Práce podľa požiadavky zákazníka.
 Cena dohodou.

tel.: 0903 553 369

Lekárenská pohotovostná služba - august
3. august 2019 - Dr. Max
10. august 2019 - Lekáreň na Hradnej
17. august 2019 - Pharmácia
24. august 2019 – Včielka
31. august 2019 - Dr. Max
Všetky lekárne sú počas služby otvorené
od 8:00 do 11:30 h.
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