 Stavebný report

 Liptovskí rezbári

Úpravy, rekonštrukcie
a stavebné zmeny mesta
v roku 2016

Nová kniha Liptovského
kultúrneho strediska venovaná
tvorivým ľuďom a dreva

strana

strana

4, 5

Mesačník

7

mesta

Liptovský Hrádok

PF 2017
Aj starý a Nový rok mali v minulosti hlavne na dedinách svoje čaro a tradície. Tie sa viazali aj k
ďalším dňom, ktoré postupne prichádzali. Ľudia im verili a snažili sa ich dodržiavať. Opäť sme

nazreli do knihy Ivety Zuskinovej „Liptov v ľudovej kultúre“, z ktorej vyberáme:

Starý rok mal podobný charakter ako Štedrý večer. Rodina spoločne večerala, rozprávali sa o roku,
ktorý práve končil. V Žiari o polnoci chodievala mládež spievať na vežu v dedine. Spievali vždy pieseň
„Rok nový zase k nám prišiel“. Vo Vavrišove si o polnoci chodili chlapci na kostolnú vežu nabrať zvonovú masť – kolomaž, ktorá vraj liečila choroby uší.
Na Nový rok nesmela prísť prvá do domu žena, ale muž; žena by vraj doniesla nešťastie. Preto už od
rána chodili vinšovať malí vinšovníci, ale aj dospelí k rodine a susedom: „Vinšujem vám rok nový, hojný a pokojný, na tele, na duši, daj pane Ježiši!“. V Závažnej Porube chlapci vinšovali: „Nový rok nastal,
všetci sa radujeme a tomu stariemu pekne poďakujeme“, „Vinšujem vám všetko dobrô, čo je telu
duši potrebnô, šťastia, zdravia hojnosť, úrody požehnania, dobrô ráno vinšujem“, „Vinšujem vám v
novom roce, že by ste mali štyri ovce, štyri jahničky, vinšujem vám pomaličky, štyri ovce, štyri barany,
to je kŕdeľ neslýchaný“. „A ja malý žiačik, spievam ako vtáčik, vtáčiky spievajú, nový rok vítajú. Vítam
ho ja vítam, peniažtek si pýtam, peniažtek mi dajte, zdraví ostávajte“. „Vinšujem vám nový rok, aby
ste mali šťastný krok, doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť“. Na Nový rok chodili po vinšovaní aj
pastieri. V Žiari si vyberali koledu do obliečky z modrotlače, ktorá im slúžila ako vrece. Od gazdov dostávali chlieb, slaninu, koláče. Vo Východnej dostávali pastieri oviec od gazdov údenú lopatku z ovce.
Vo Važci zas takto vinšovali: „Aby ovce dobre dojili a dobre sa viedli, aby sa syr kľagal, aby gazda mal
samé ovce jahničky!“ Na Nový rok boli ľudia obzvlášť obozretní a pod kontrolou mali aj svoje vlastné
správanie, lebo platilo: Ako na nový rok, tak po celý rok. Aj vykonávanie niektorých prác, napr. pranie
a vešanie prádla malo mať negatívne následky. V tento deň sa malo konzumovať bravčové mäso ako
symbol bohatstva. Nesmelo sa nič jesť spod peria, lebo sa verilo, že gazdovstvo uletí.
Zo spomienok Anny Sýkorovej z Likavky: „V deň Troch kráľov sa v kostole svätila voda, ktorá sa potom
volala „trojkráľová“. Ľudia si z nej naberali a odnášali domov, kde ju používali počas celého roka do
sväteničiek.
Na Hromnice sa v kostole svätili sviečky, ktoré potom volali hromničnými sviecami. Zapaľovali ich v
domoch, keď niekto zomrel. Aj počas silnej búrky ich zapaľovali na ochranu pred bleskom.
Tradície našich prarodičov bývali veľmi silné. Niektoré z nich dokonca pretrvávajú dodnes. Ku niektorým by sme sa aj teraz mohli vrátiť. Sú odkazom našich predkov. Je v nich múdrosť, po ktorej
sa aj dnes dá siahnuť.
(DŽ)
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Každý krok človeka má svoj zmysel.

Aj ten obyčajný, aj ten, ktorým
vstupuje do nového roka a prekračuje
pomyselnú medziročnú hranicu.
Každý jeden krok nás posúva ďalej. Je
synonymom dynamiky, pohybu
a napredovania.
Krokom, ktorý sme urobili na prelome
rokov nechávame za sebou
rok 2016 a vstupujeme
do roku 2017.
Sprevádzaní silvestrovskou radosťou
a chutným šampanským sme sa ocitli
na jeho prahu.
Dovoľte mi, vážení spoluobčania,
aby som aspoň krátkym novoročným
prípitkom vstúpil do vašich príbytkov
a poprial vám najmä dobré zdravie,
ktoré je hlavným predpokladom na
naplnenie všetkých zámerov
a predsavzatí.
Zdravý človek, zdravé mesto, zdravý
rozum. V týchto slovách je ukrytá
prosperita a úspešný rozvoj. Práve
toto prajem Vám i nášmu mestu. Nech
má veľa zdravých občanov, nech
sa tak, ako doteraz, riadi zdravým
rozumom, podporeným úprimnou
kresťanskou spolupatričnosťou,
dobroprajnosťou a vzájomnou úctou.
Nech sa nám spoločne podarí naplniť
ciele, ktoré sme si pred seba postavili.
Prajem si, aby v našom meste žili
spokojní obyvatelia, ktorí v symbióze
so svojim mestom naplnia životy
svojich rodín dobrým prežívaním
všedných aj sviatočných dní.
Prajem si, aby tolerancia a dobrota
v nás neustupovala arogancii a
násiliu. Naše mesto je krásne a práve
takýchto ľudí si zaslúži.
Verím, že ich má!
Pripíjam nám všetkým
NA ZDRAVIE!!!
Branislav Tréger

Posledné tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva

M

ilí spoluobčania, s novým rokom 2017 prichádza nový začiatok, nová etapa, nový úsek života, nové radosti, nové zápasy a my
vnímame, že v tom všetkom nechceme byť sami.
Je na mieste otázka: Prečo tak veľmi túžime prežiť tie slová: Som s
tebou!? Nech je to manžel, či manželka, dieťa, či rodič, alebo priatelia
navzájom. Všetci túžia prežiť to:
som s tebou!
Samotu vnímame o to ťažšie, keď
človek, ktorý bol dlhé roky vedľa
nás, už nie je.
Túžba po blízkosti človeka, túžba po
prijatí, povzbudení a láske sú našimi
základnými potrebami, lebo tak sme
boli stvorení. Boli sme stvorení nie
pre život individualizmu, ale spoločenstva. Boli sme stvorení pre vzťah
človeka k človeku, ale ešte aj pre iný
vzťah. Pre vzťah človeka s Bohom.
Keď necháme prehovoriť svoje vnútro, budeme konfrontovaní nielen
s túžbou byť s niekym, ale aj s tou
najhlbšou túžbou: byť s Bohom. Nielen s transcendentným neosobným
svetom, nielen s energiou života, nielen so silou duchovna. Lebo za tieto
skutočnosti svet zamieňa Toho skutočného, osobného, silného a jediného
Pána Boha, ktorý sa vyjavil svetu vo
svojom Synovi Ježišovi Kristovi. „A
v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena daného ľuďom,
v ktorom by sme mali byť spasení.“
(Biblia, Skutky apoštolov 4, 12)
Prajem vám, milí spoluobčania, aby
ste aj v prichádzajúcom roku cítili
blízkosť človeka. Prajem vám, aby
ste vnímali predovšetkým blízkosť
Boha, ktorý vraví: Som s tebou!
Nechajme prehovoriť túžbu svojho
srdca a urobme krok vpred, krok k
človeku, ale využime aj príležitosť
urobiť krok smerom k Bohu. On ten
prvý krok k nám už urobil.
Anna Belanji, evanjelická farárka
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V zmysle rámcového plánu práce mestského zastupiteľstva, bolo posledné zasadnutie poslaneckého zboru v tomto roku dňa 15. 12. 2016 vo veľkej
zasadačke mestského úradu. Po schválení bodov
programu a procedurálnych vecí, v rámci bodu
Personálne otázky, zložil poslanecký sľub Peter
Hradecký, kandidát za politickú stranu SIEŤ, ktorý
nastúpil ako náhradník na uvoľnený post poslanca
mestského zastupiteľstva po Petrovi Čajkovi, ktorému zanikol poslanecký mandát dňa 1. 10. 2016,
keď sa stal zamestnancom mesta Liptovský Hrádok.
V ďalšom, na návrh primátora, poslanci schválili
voľbu nových členov do Komisie životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a
dopravy a to Petra Hradeckého, poslanca mestského zastupiteľstva a Zuzanu Strapoňovú, vedúcu
odboru výstavby, životného prostredia a dopravy
Mestského úradu v Liptovskom Hrádku, a do Komisie vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych
vecí Ivetu Zuskinovú, poslankyňu mestského zastupiteľstva a Andreu Šišilovú, riaditeľku CSS EDEN
v Liptovskom Hrádku. Lucia Kováčiková sa listom
zo dňa 30. 11. 2016 vzdala funkcie člena Komisie
vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí.

Hlavným bodom programu bolo rokovanie k návrhu mestského rozpočtu na rok 2017, s výhľadom
na roky 2018 a 2019. Schváleniu najdôležitejšieho
dokumentu roka bola podmienená detailná odborná príprava vedenia mesta v spolupráci s odborom
financií mestského úradu a široká diskusia poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva a
odbornej verejnosti. Okrem toho poslanci schválili
Správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky
mesta, Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 a Rámcový plán práce
MsZ na I. polrok 2017. Uzniesli sa na všeobecne
záväznom nariadení mesta č. 2/2016 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Liptovský Hrádok s účinnosťou od 1. 1. 2017
a schválili niektoré majetkovo-právne záležitosti.
V záujme poskytovania informácií o hospodárení
a majetku mesta a o jeho činnostiach a úlohách, vyhotovilo mesto z celého priebehu rokovania mestského zastupiteľstva videozáznam. Videozáznam je
pre účely informovania verejnosti v plnom rozsahu
zverejnený na webovej adrese TV Liptovský Hrádok
(www.tv.lhsity.sk).
(JKa)

III. Hrádocké vianočné trhy

Ďakujeme všetkým - remeselníkom, predajcom, účinkujúcim, návštevníkom za účasť na III. Hrádockých vianočných trhoch. Vytvorili sme spoločne príjemnú vianočnú atmosféru aj napriek sychravo-mrazivému počasiu. Za
prípravu námestia vďačíme Technickým službám, za svetlo a zvuk pracovníkom Domu kultúry Ľubovi a Peťovi,
za výborné kapustnice KNL a ART štúdiu. Bez vás všetkých by sme naše trhy nemohli uskutočniť. Ešte raz - veľké
a srdečné ĎAKUJEM!!!
DŽ

TV Liptovský Hrádok informuje

Pozrite si najnovšie reportáže z diania v našom meste a v blízkom okolí horného Liptova na internetovom
portáli TV Liptovský Hrádok www.tv.lhsity.sk v sekcii „Aktuality“:
•
AETERNA MUSICA v L. Hrádku
•
Vianočné trhy 17.12. 2016 v L. Hrádku
•
Zasadnutie MsZ Liptovský Hrádok 15. 12. 2016
•
Vianočný koncert ZUŠ Liptovský Hrádok 2016
•
Pocta liptovským rezbárom
•
Oslavy jubileí SZUŠ a STK v Liptovskom Hrádku
•
Liptovský Hrádok - príbeh mesta a jeho obyvateľov v knižnom vydaní
•
Zlatý modelár z Liptovského Hrádku
•
Adventný koncert v Grand Castle v L. Hrádku
•
Oslavy 220. výročia vzniku Lesníckej školy v Liptovskom Hrádku
•
Koncert DANUBIUS OCTET SINGERS
A to nie je všetko. V sekcii „Archív“ nájdete všetky videoreportáže, ktoré boli natočené od vzniku TV LH.

(JKa)
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Od doby, kedy sa Branislav Tréger stal primátorom mesta Liptovský Hrádok uplynulo už 10 rokov.
Preto je určite na mieste dôvod na pohľad späť, a v symbolických 10-tich odpovediach, aj na krátke zhodnotenie.
tomu patrí. To bola najlepšia odpoveď dotyčnému. � na to som hrdý. V danom smere netreba
poľavovať, práve naopak snahy o skvalitnenie
života v našom meste treba vystupňovať.
4. Čo vás trápi

Niekedy sa stretávam v práci s realitou, že nie
vždy sú vzťahy medzi ľuďmi na dobrej, aspoň
štandardnej úrovni. O to horšie, ak sa jedná o
rodinné, alebo susedské vzťahy a to ma trápi.

1. Čo vám „odslúžené“ roky priniesli; Čo
ste, naopak, stratili.

Je to predovšetkým veľká skúsenosť. Roky strávené vo verejnej službe sú ozaj náročné a ťažko
vysvetľovať prečo to tak je, to treba jednoducho
prežiť. Ten záber je veľmi široký, všetky rozhodnutia totiž zasahujú do bezprostredného života
ľudí, či to je oblasť školstva, výstavby, sociálnych
vecí, životného prostredia, dopravy, kultúry,
športu, alebo iných oblastí, a v tom je tá veľmi veľká zodpovednosť. Každé zlé alebo dobré
rozhodnutia totiž ovplyvňujú život mesta, jeho
obyvateľov, jeho fungovanie v rámci technickej
aj sociálnej infraštruktúry. Tieto rozhodnutia sa
veľmi často dejú v časovom strese a veľmi rýchlo. To znamená, ak je k dispozícii dobrý tím spolupracovníkov dajú sa robiť prospešné a dobré
rozhodnutia, prípadne minimalizovať negatívne
dopady. V mojom pracovnom živote som mal doteraz šťastie na spolupracovníkov a nie je tomu
inak ani v súčasnosti. Chcel by som im poďakovať
za spoluprácu a tiež by som sa chcel poďakovať
obyvateľom mesta za trpezlivosť, lebo nie všetko
sa dá zrealizovať „na počkanie“.
Čo som stratil? Na to je jednoduchá odpoveď,
najviac pociťujem stratu súkromia. Tých strát je
ale viac...
2. Čo ste sa naučili.

Veľmi veľa vecí. Od komunikácie v jednaniach,
stratégii v postupoch, realizácii jednotlivých investičných celkov, fungovaní samosprávy, jej ekonomiky, orientácii vo fondových veciach, nadväzovaní kontaktov ... je toho skutočne veľmi veľa.
Ale asi najviac si cením skutočnosť, ktorá mi v
terajšej práci veľmi pomáha. Vyštudoval som tiež
geografiu a v rámci štúdia sme sa učili aj teóriu
sídel. Učili sme sa všetko o mestách a obciach od
ich pôdorysov až po ich komplexnú vybavenosť.
Bolo to na teoretickej báze a teraz mám možnosť
to aplikovať do praxe. Neraz si spravím prepočet,
vrátim sa k výpočtom, vzorcom, k teórii, ktorú
nás učili. A poviem Vám zodpovedne, že teória
funguje aj v praxi.
3. Na čo ste hrdý

Keď som nastupoval do funkcie, tak mi môj kolega, starosta nemenovanej obce povedal, že v
Liptovskom Hrádku „zdochol pes“. Takto presne to povedal. Veľmi som bol z toho smutný a
aj nasrdený. Najmä z toho, čo si dovolil povedať
na mesto, v ktorom žijem. Ubehol nejaký čas a
postupne sa situácia začala meniť a naše mesto
bolo vnímané okolitými obcami ako samosprávne centrum horného Liptova so všetkým, čo k

5. Čo považujete za úspech pre mesto a
jeho obyvateľov

Z globálneho hľadiska to, že sa počet obyvateľov
mesta pohybuje približne na rovnakej úrovni. To
je veľmi dôležité pre všetky oblasti života mesta
od materských škôlok až po zariadenia pre seniorov. Spravidla totiž v drvivej väčšine miest a obcí
počet obyvateľov klesá a to je základný a veľký
problém.
6. Čo sa doposiaľ nepodarilo, ale – nevzdávate sa...

Mal som to a mám aj v súčasnosti vo volebnom
programe. Napriek maximálnej snahe nepodarilo sa v našom meste zrealizovať, najmä pre deti a
mládež, štadión s umelou ľadovou plochou, alebo aspoň umelú ľadovú plochu. Snažíme sa intenzívne hľadať formu realizácie a najnovšie je to
projekt „hľadáme talenty“ spolu so Slovenským
hokejovým zväzom. Teda nevzdávame sa a čas
ukáže či snaha prinesie aj ovocie.
7. Čo podľa Vás naše mesto potrebuje zo
všetkého najviac

Určite výstavbu infraštruktúry, modernizáciu železnice, príchod investorov, realizáciu programov
EÚ fondov, ... to sú určite veľmi dôležité skutočnosti pre mesto a jeho život. Tieto „životne“
dôležité veci sa však nedajú realizovať bez tesnej a pragmatickej spolupráce medzi mestským
úradom a mestským zastupiteľstvom. Práve toto
mesto potrebuje zo všetkého najviac. Podnetná,
kľudná, pracovná atmosféra dáva veľké predpoklady, aby sme spoločne zvládli aj tie najťažšie
problémy a úlohy.
8. Aké sú vaše plány do budúcnosti

Moderný človek si myslí, že stráca čas, keď veci
nerobí rýchlo, no pritom s časom, ktorý získava,
nevie robiť iné, iba ho zabíjať. To napísal Erich
Froom. V budúcnosti nechcem a ani nebudem
zabíjať čas.
9. Čo v našom meste máte najradšej

Vyrastal som pri rieke Belej a hrade, pri ich „objavovaní“ som zažil veľmi veľa pekných zážitkov,
takpovediac mi najviac prirástli k srdcu.
10. Čo poprajete svojim občanom?

To najdôležitejšie v živote, pevné zdravie.
Ďakujem za odpovede. Prajem Vám, aj Vašej rodine úspešný štart do roku 2017 a v ňom veľa
zdravia do ďalších pracovných dní.
(DŽ)
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Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy informuje

Správy z mesta
SMS rozhlas - oznamy mestského rozhlasu
mesto Liptovský Hrádok už 15. 10. 2013 zaviedlo SMS rozhlas. Prijímanie oznamov mestského úradu prostredníctvom SMS rozhlasu je
bezplatné. Pre registráciu stačí, aby ste poslali
SMS správu v tvare: LH A (LHmedzeraA) na telefónne číslo 0918 901 750.
V prípade, že budete chcieť zrušiť zasielanie
správ SMS rozhlasu, pošlete na telefónne číslo
0918 901 750 SMS správu v tvare: LH S (LHmedzeraS).
Prijímanie oznamov mestského úradu prostredníctvom SMS rozhlasu využíva už viac
ako 480 registrovaných občanov. Pridajte sa
aj Vy medzi nich!
(JKa)

Čo pribudlo v meste v roku 2016
Obnovené ulice Hradná a Komenského
Dopravné značky
Finančne najnáročnejšou stavebnou akciou roka
boli stavebné úpravy dvoch miestnych komunikácií.
Cesty na uliciach Hradná a Komenského stáli 500 tisíc eur a hradené boli z mestského rozpočtu, stavbu
realizovali Cestné stavby Liptovský Mikuláš s. r. o.

Správca poplatku
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Mestský mobiliár

Pôvodný prístrešok
autobusovej zastávky
nachádzajúcej sa pred
ZŠ na Hradnej bol premiestnený na Fabriky,
kde prístrešok pre
cestujúcich dlhodobo
chýbal. Autobusové
zastávky na ulici Hradnej pred obidvoma
základnými školami sú
tak vybavené tvarovo
identickými prístreškami.

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 vyrubenie 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.
Vznik, zánik alebo zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku pre celý rok 2017
je poplatník povinný oznámiť správcovi poplatku do 31. januára 2017.
Za nesplnenie si OZNAMOVACEJ POVINNOSTI
správca miestneho poplatku uloží pokutu najviac
do výšky vyrubeného 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.

Samospráva vynaložila v minulom roku 3 900 eur na
opravu a výmenu dopravných značiek a stĺpikov na
miestnych a účelových komunikáciách.

Chodník na ulici M. Rázusa

Ulica M. Rázusa dostala nový chodník. Stavebné
práce vo výške 36 300 eur boli hradené z rozpočtu
mesta. Vo výberovom konaní uspeli Cestné stavby
Liptovský Mikuláš s. r. o.

Vďaka nápadu Komunitnej nadácie Liptov skrášliť naše mesto sme
za takmer 800 eur nakúpili od Technických služieb
mesta Brezno sedem nových odpadkových košov,
ktoré boli rozmiestnené na hrádzi Belej a Váhu v
intraviláne mesta. Počas komunitných dní dobrovoľníctva sa podarilo okrem iného v spolupráci s
mestom opraviť a ponatierať lavičky v tejto časti
mesta a upraviť tak aj piknikové miesto pri Belej.

Výmena okien v KD Dovalovo

V prenajatých priestoroch na jednom poschodí kultúrneho domu bolo vymenených 15 okien. Práce v
hodnote 4 996 eur realizovala spoločnosť BAREO s.
r. o. Liptovský Hrádok.

Úpravy futbalového štadióna

Vnútroblok Belanská

Po verejnom pripomienkovaní architektonickej štúdie pre projekt Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku
Belanská štvrť čakáme na vyhlásenie výzvy VÚC a
vypracovanie projektovej dokumentácie. Pri realizácii stavebných prác v hodnote 700 tisíc eur sa počíta s päťpercentnou spoluúčasťou mesta.

Zateplenie MŠ Belanská

V rámci výzvy ministerstva životného prostredia
zameranej na zníženie energetickej náročnosti
verejných budov mesto požiadalo o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku vo výške 458
298,49 eur. Predpokladom zapojenia sa do výzvy
bolo obstaranie povinných náležitostí projektu, čo
predstavovalo vybrať formou prieskumu trhu zhotoviteľov a dodávateľov ďalších siedmich služieb
podľa podmienok výzvy. Rekonštrukčné práce na
všetkých štyroch pavilónoch škôlky sa môžu začať
až po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré sa predpokladá začiatkom tohto roku.

Pôvodný zámer prebudovať existujúcu trávnatú
plochu futbalového ihriska na umelý trávnik sa po
mnohých úvahách a diskusiách zmenil. Zo zasadnutí odborných komisií pri mestskom zastupiteľstve
vyplynulo, že plocha ihriska sa meniť nebude a pôvodný kapitálový výdavok vo výške 150 tisíc eur sa
použije na udržiavacie práce na tribúne a výstavbu
menšej tréningovej plochy s umelou trávou v areáli
štadióna. V minulom roku tak športový klub a futbalových fanúšikov potešila zmodernizovaná tribúna
s novými sedačkami a spevnená plocha pod tribúnou. V tomto roku príde rad aj na ďalšie stavebné
úpravy vrátane tréningovej plochy s umelou trávou.

Bezpečnejšie priechody pre chodcov

V rámci projektu Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste Liptovský Hrádok bolo osvetlených šesť priechodov pre chodcov. Dielo bolo uhradené z dotácie Ministerstva vnútra vo výške 17 400
eur a 900 – eurového príspevku mesta.

Mesačník mesta

1/2017

Liptovský Hrádok,

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

K trom detským ihriskám v správe mesta pribudlo na
jeseň štvrté. Detské ihrisko na Celinách, ktoré dodala spoločnosť Intersystem EU z Bytče, bolo financované z rozpočtu mesta sumou 14 640 eur a na jar
privíta prvých návštevníkov.

Nové parkovacie miesta

V roku 2016 pribudlo v meste spolu 48 nových parkovacích miest, a to na ulici Hradnej, Fraňa Kráľa,
Komenského a na Belanskej. Plochy vybudovala
hrádocká firma RONI–M s. r. o. V rámci stavebných
prác na uliciach Hradnej a Komenského sa opravili aj
niektoré príjazdové cesty a bočné chodníky. Celkové
náklady predstavovali čiastku približne 60 tisíc eur.

Javisko za Skalkou

K oslavám 700. výročia prvej písomnej zmienky o
našom meste sa nám podarilo zrekonštruovať javisko na lúke za Skalkou, kde plánujeme organizovať
všetky väčšie podujatia. V prvej etape rekonštrukcie
sme opravili povrch a základy pódia spolu za 25 tisíc
eur.
Stavebné práce realizovala firma Tatra Flora s. r. o.,
Švábovce. V tomto roku javisko zastrešíme a vybudujeme nevyhnutné zázemie pre techniku a účinkujúcich.
Súčasťou vybavenosti tohto územia je bezpečný a
dostatočne výkonný prívod elektriny. V lokalite pri
hrade bola namontovaná nová výkonnejšia trafostanica, odkiaľ bolo potrebné položiť novú nízkonapäťovú prípojku až k rozvodnej skrini pri pódiu.
Elektromontážne práce zabezpečil Vladimír Kičin
– ELVIK v spolupráci so spoločnosťou Fibris, s. r. o.
Nová elektrická prípojka stála mesto 10 tisíc eur.

Oprava strechy na kotolni

Koncom roka bola zrealizovaná oprava strechy na
kotolni PK1 na ulici M. Rázusa v správe BYP-u, s. r. o.
Dodávku a montáž novej strešnej krytiny v hodnote 4 928 eur zabezpečil Peter Dupkala TOP-DACH z
Liptovského Petra.

Obnovená Slnečná ulica

Oprava miestnej komunikácie a vybudovanie nových vjazdov k rodinným domom na Slnečnej ulici v
Dovalove vyšla mesto na 45 500 eur. Práce uskutočnili Cestné stavby Liptovský Mikuláš s. r. o.

Rekonštrukcia v telocvični Matejky

Vďaka príspevku ministerstva školstva vo výške 21
tisíc eur a príspevku mesta vo výške 5 230 eur mohla
byť v budove telocvične ZŠ a MŠ Matejka zrekonštruovaná morálne a fyzicky zastaraná elektroinštalácia
i osvetlenie. Finančné prostriedky boli tiež použité
na dokúpenie vybavenia telocvične, ako basketbalových košov, volejbalových stĺpikov, sklopných terčov „Adoptuj si kvetináč“
Projekt „Adoptuj si kvetináč!“ spoločne pripravili
a pod.
Národný Trust n. o., Ateliér Kvetena a mesto Liptovský Hrádok. Občania, ktorí sa na jar tohto roku
Starostlivosť o stromy na cintoríne
Stromom na mestskom cintoríne sme v minulom dobrovoľne do projektu zapojili, vysadili do adoptoroku venovali mimoriadnu pozornosť. Arborista vaných kvetináčov trvalky a na jeseň k nim dosadili
– odborník v starostlivosti o stromy – Jakub Já- jarné cibuľoviny. Aktuálne je adoptovaných okolo
nošík z Madočan, mimochodom absolvent našej 50 kvetináčov a ich počet sa neustále zvyšuje. Kvety
strednej lesníckej školy, ošetril a orezal so svo- za 600 eur nakúpilo mesto, o ostatné sa postarajimi pomocníkmi päťdesiat stromov. S použitím li organizátorky projektu J. Šebová a M. Kubíková.
stromolezeckej techniky pracoval v korunách Cieľom tejto aktivity je nielen nová šanca pre nestromov, v niektorých rozvetvených jedincoch vábne vyzerajúce betónové kvetináče nachádzajúnainštaloval bezpečnostné väzby. Odborné práce ce sa na rôznych miestach v meste, ale aj príležitosť
vo výške štyritisíc eur boli uhradené z mestského pre tých, ktorým prostredie mesta nie je ľahostajné.
VM, ZS
rozpočtu.

OZNAM
Prevádzkovateľ pohrebiska mesto Liptovský
Hrádok oznamuje, že z dôvodu opakujúcich
sa krádeží a poškodzovania hrobových miest
bude pohrebisko v zmysle § 6 Všeobecno-záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým
sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Liptovský Hrádok prístupné verejnosti v čase

od 1. januára – 31. marca 2017
denne od 8.00 – 18.00 hod.
Mimo uvedených hodín
bude pohrebisko uzamknuté.
Za pochopenie ďakujeme.

Dane z nehnuteľností a ostatné
miestne dane

Upozorňujeme daňovníkov dane z nehnuteľností v Liptovskom Hrádku a v mestskej časti Dovalovo na termín podania priznaní na rok 2017.
Priznanie, čiastkové priznanie alebo čiastkové
priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani
z nehnuteľností od 2. januára do 31. januára
2017 je povinný podať vlastník nehnuteľnosti v katastrálnom území Liptovského Hrádku a
Dovalova, ktorý doteraz neplatil daň z nehnuteľností a každý daňovník, u ktorého v priebehu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia
vznikla nová daňová povinnosť (kúpil, zdedil,
bol obdarovaný alebo postavil a skolaudoval
novú nehnuteľnosť, u ktorého zanikla daňová
povinnosť k nehnuteľnosti (predal alebo daroval nehnuteľnosť) alebo u ktorého nastala
zmena okolností na podanie priznania k dani
z nehnuteľností (napr. právoplatné stavebné
povolenie, zmena výmery stavby, pozemku a
pod.), vždy podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Tieto priznania sa podávajú na spoločnom tlačive
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje, ktoré sú v platnosti od 1. 1. 2015.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník
nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti (udelenie príklepu, právoplatné osvedčenie
o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve).
Ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť k
dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje, daňovník je povinný podať priznanie, čiastkové priznanie alebo
čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
k príslušnej dani do 30 dní odo dňa vzniku alebo
zániku tejto daňovej povinnosti.
Vyzývame všetkých, ktorých sa dotýkajú spomenuté zmeny, aby si u správcu dane na Mestskom
úrade v Liptovskom Hrádku v uvedenom termíne
vyzdvihli tlačivá a podali príslušné priznanie.
Bližšie informácie o povinnostiach, ktoré s týmto súvisia, dostane každý daňovník na Mestskom
úrade v Liptovskom Hrádku (1. poschodie, č. dverí 117, č. tel.: 044/5202140).
Zároveň oznamujeme daňovníkom, že všetky
miestne dane budeme vyberať až po vydaní rozhodnutí.
Správca miestnych daní
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OZ Chlpáčik

Od vzniku občianskeho združenia ZATÚLANÝ
CHLPÁČIK – psia nádej ubehlo päť rokov. Počas
tohto obdobia sme si prešli krásnymi chvíľami,
ale aj situáciami, ktoré sprevádzal smútok i beznádej. V ťažkých chvíľach bola pre nás, dobrovoľníkov v útulku, jediná motivácia a to radosť v
očiach našich zverencov. Vidieť tú spokojnosť pri
miske plnej jedla, lásku pri maznaní sa, radosť pri
prechádzke mimo útulku a vďaka za každé pohladenie je pre nás to najväčšie potešenie. V našom
útulku nachádzajú útočisko psíkovia z celého
horného Liptova. Počas doterajšej existencie sme
spoločne zachránili cez 400 zvierat, z ktorých 30
stále čaká na nový domov v útulku. Zvieratá k nám
často prichádzajú zúbožené, zranené, vychudnuté a ustráchané. Navyše zima je pre ne veľmi náročné obdobie, preto je len na nás, ľuďoch, aby
sme im pomohli. Veríme, že tých, ktorým osud
opustených zvierat nie je ľahostajný, bude čoraz
viac. Nemôžeme predsa tieto bezbranné tvory
ponechať len tak napospas osudu. Touto cestou
sa chceme poďakovať všetkým priateľom za doterajšiu spoluprácu pri výstavbe útulku, ale aj za
finančnú a materiálnu pomoc pre naše zvieratá.
Veríme, že aj v roku 2017 budete s nami a našimi
chlpáčikmi. Veď oni sú tí, ktorí nemajú nikoho a
potrebujú práve nás. Ďakujeme priatelia!

Psíkovia na adoptovanie

Meno: Aron, Vek: 1,5 rok, Plemeno: kríženec
Povaha: Aron je priateľskej povahy, svoju rodinu bude nadovšetko zbožňovať a chrániť. Svoje
územie si rád postráži a návštevu vždy ohlási. Je

S vôňou kapustnice

každoročne Hrádockí seniori končia svoje celoročné
aktivity. Aj rok 2016 zavŕšili spoločnými posedeniami
pri tejto tradičnej vianočnej dobrote a dobrej nálade. Tesláci hneď 6. decembra za prítomnosti vedenia
spoločnosti a primátora mesta, Lipa 15. a Učitelia 16.
decembra. Vianočné stretnutia sú o čosi emotívnejšie a milšie, ako tie ostatné. Asi preto, že čias vianočný nás všetkých vedie k stíšeniu, upokojeniu a skrom-

a členom výboru za minuloročnú dobrú spoluprácu a
atmosféru, ktorú sme si spoločne vytvorili a udržiavali
počas celého roka. A chcem Vám všetkým, milí seniori,
popriať šťastlivý nový rok. Aby ste ho v zdraví a pokoji
prežili v kruhu svojich rodín - detí, vnúčat, pravnúčat...
Aby ste svoj osobný život, aj spoločenský život v našich
seniorských sekciách naplnili dobrými aktivitami i v
roku 2017.		
(DŽ)

nej radosti. Pravidelne chodievam do Dovalova, kde
už vo vestibule kultúrneho domu rozvoniava výborná
liptovská kapustnica s údeným mäskom, klobásou,
hríbmi, slivkami... a na tvárach prítomných seniorov
je usadený úsmev. Každoročne má Emka Žišková pripravený krátky príhovor, Danka Račková tanečné vystúpenie, Klemka Štepitová neodmysliteľnú kroniku,
Jarko Hapčo pár veršíkov. Pozvanie neodmietnu ani
evanjelický, či katolícky pán farár, tohto roku zavítal
aj pán primátor. Krátke príhovory, hriatô ako prípitok
a všetci sa môžeme s chuťou pustiť do pripravenej
hostiny. Nič honosné, nič prehnané, ale o to milšie a
priateľskejšie. Verím, že rovnako príjemnú atmosféru s výbornou kapustnicou si pripravili aj zvyšné tri
sekcie Mestského klubu dôchodcov, ktoré som nestihla navštíviť. Záver roka je tu a ja sa chcem touto
cestou poďakovať všetkých seniorom, vedúcim sekcií

Prvá seniorská aktivita roku 2017

Prvou novoročnou aktivitou mesta Liptovský Hrádok a Mestského klubu dôchodcov bude bezplatný
seminár organizovaný v spolupráci s Nadačným fondom pre zdravé pľúca zameraný na osvetu v oblasti
pľúcnych chorôb pod názvom „Nestačíte s dychom?“.
Uskutoční sa pod odbornou záštitou pneumologičky
Lucie Kováčikovej. Jeho súčasťou bude aj bezplatné
odborné vyšetrenie pľúc tzv. spinometria. Účastníci
sa dozvedia, kedy a prečo je dôležité nepodceňovať
dýchavicu a kašeľ, aké sú hlavné príznaky závažného
ochorenia, ktorým je napríklad obštrukčná choroba
pľúc. Dozvedia sa však určite aj to, ako pľúcnym chorobám predchádzať, ako sa proti nim brániť. Seminár
sa uskutoční v F-klube Domu kultúry 11. januára
2017 o 15:00 hod. Dôchodcovia zo všetkých sekcií
MsKD sú vítaní.

Mestská polícia pomáha nájsť stratené - hľadané veci:

zvyknutý na pobyt vonku, má rád aktívny pohyb
a aportovanie. Určite bude skvelým spoločníkom
k rodinnému domu s dostatočným výbehom. Je
odčervený, očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
Meno: Tajson, Vek: 1 rok, Plemeno: kríženec
Povaha: Tajson je veselý psík, aktívnej povahy.
Svoju energiu by mohol rozdávať, preto je vhodný do rodinky, ktorá mu zabezpečí dostatok voľného pohybu, pozornosť a vychádzky. Je to naša

Na novej webovej stránke mesta, v sekcii Mestská
polícia sa snažíme v rámci vzájomnej pomoci a zachovania občianskej spolupatričnosti ponúknuť našim občanom možnosť nahlásiť stratené, alebo nájdené veci,
prostredníctvom oddelenia Mestskej polície. Zmyslom tejto služby je nastavenie komunikácie tak, aby sa
občania mohli bez nejakej komplikácie informovať o
stratených a nájdených veciach v rámci nášho mesta.
Asi nám dáte za pravdu, že keď človek niečo, niekde
zabudne, alebo stratí, vie ho to poriadne nahnevať.
Vychádzame z predpokladu, že drvivá väčšina našich
občanov je poctivých a nájdenú vec vrátia, často však
nevedia na koho sa majú obrátiť. Mestská polícia ponúka možnosť stratu príp. nález veci nahlásiť priamo
na oddelenie MsP, kde je potrebné podrobne stratenú vec popísať, následne zabezpečíme jej zverejnenie
vhodným spôsobom, čo môže napomôcť k jej nálezu.
No a ak ste nejakú vec našli, postup bude podobný

ako v prípade straty, takúto nájdenú vec je potrebné
odovzdať na oddelení Mestskej polície, kde sa zaeviduje, zabezpečíme jej opis a zverejnenie za účelom nájdenia jej majiteľa.
Ako čerstvý príklad môžeme uviesť nájdenie 2 ks mobilných telefónov zn. Samsung, ktoré našla obyvateľka
nášho mesta cestou do práce. Kontaktovala Mestskú
políciu, následne policajti stotožnili a vypátrali majiteľa
a telefóny mu vrátili. Skutočne veľmi pekný a nasledovania hodný príklad pre všetkých obyvateľov mesta.
Naše veľké poďakovanie tak, patrí p. Zuzke Brezinovej
z Liptovského Hrádku. Z praxe samozrejme poznáme aj
opačné príklady, ale tie menovať nebudem, len upozorňujem, že kto nájde cudziu vec a nevráti ju majiteľovi,
príp. neurobí potrebné úkony k jej vráteniu, môže sa
dopustiť trestného činu zatajenia veci.
Veríme, že táto rubrika napomôže stratenej veci nájsť
pôvodného majiteľa.			
(PČ)

Pomáhať a chrániť aj iným spôsobom:

„neriadená strela“ :). Rád si užíva hry s inými
psíkmi a šantenie, ale tiež sa rád pomazná a pomojká. Chôdza na vôdzke je bezproblémová. Tajson je odčervený očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
zatulanychlpacik@gmail.com
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Dňa 29. 11. 2016 sa príslušníci MsP Liptovský Hrádok v dobe osobného voľna zúčastnili brigády zameranej na ochranu životného prostredia v meste.
V rámci svojich aktivít zlikvidovali čiernu skládku v
rajóne č. 2, časť Vyšné Fabriky v Liptovskom Hrádku. Vyčistili znečistené priestory v uvedenej lokalite,
väčšinou sa jednalo sa o stavebný odpad a pneumatiky. Verím, že sme svojou troškou prispeli k zlepšeniu životného prostredia v danej lokalite. Za technickú pomoc patrí poďakovanie aj vedúcemu odboru
TS mesta Liptovský Hrádok Tiborovi Ištokovi.
Čo sa týka likvidácie takejto čiernej skládky, dávame do pozornosti širokej verejnosti, že každú ta-

kúto skládku odstraňuje mesto na svoje náklady, čiže
za peniaze všetkých občanov Liptovského Hrádku. Je
úplne jasné, že policajti nemôžu byť všade, skúsme
si teda pomôcť vzájomne, nebyť k tomuto problému
ľahostajní a zvýšiť ostražitosť. V tejto súvislosti Vás v
mene MsP Liptovský Hrádok žiadame o pomoc pri
odhaľovaní osôb, ktoré takýmto spôsobom znečisťujú naše životné prostredie.
Zároveň Vás informujeme, že stavebný odpad možno
uložiť na skládku TKO v pracovných dňoch v čase od
07,00 – 14,00 a každú párnu sobotu v čase od 08,00
– 12,00, s poplatkom 0,0216 €/kg.
(PČ)
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
V znamení 15-tky a 5-ky,

taký bol koncert 15-ročnej Súkromnej základnej
umeleckej školy a 5-ročného Súkromného tanečného konzervatória z Liptovského Hrádku, v piatkový decembrový podvečer. Obidve tieto školy,
vypĺňajúce detský a mládežnícky tanečný umelecký priestor v Hrádku
aj v Mikuláši, majú
jedného spoločného
menovateľa.
Pani
Evu
Ohraďanovú,
ktorá stojí za týmito
úspešnými vzdelávacím inštitúciami. V
nej sa zrodila prvotná myšlienka, ona ju
pretavila do reality
a systematicky ju
posúva do súčasnej
podoby, Ona je tou,
ktorej právom patrí
najväčšie uznanie a poďakovanie. Vďaka nej a kolektívu spolupracovníkov, ktorých si k práci prizvala
sa divákom od začiatku do konca koncertu otváral
priestor baletu, zaujímavých tanečných choreografií i hudby v podaní žiakov a študentov vyššie menovaných škôl. Nasadenie a radosť s akou všetci vystupovali vyvolávali na tvárach prítomných hostí a
rodičov úsmev, ktorý sa spájal s hrdosťou na predvedené výkony. Profesionalita – to nám ponúkli s
každým programovým číslom. Je preto ohromne

príjemné sedieť v hľadisku a nechať sa vtiahnuť do
sveta tanca, hudby a trochu aj do sveta výtvarného
umenia. Roky práce sa viditeľne podpísali a podpisujú aj na kvalite tanca a úspechoch tanečníkov
v rôznych súťažiach regionálneho aj celoslovenského charakteru. Všade,
kde sa objavia, patria
k najlepším. Svojimi
vystúpeniami robia
dobré meno nielen
svojej škole, ale spolu s ňou propagujú
aj mesto, v ktorom
pôsobia. Za všetkými týmito výkonmi a
úspechmi stoja konkrétni ľudia, učitelia,
taneční pedagógovia,
choreografi, obetaví
rodičia a bývalí absolventi. Títo všetci majú obidve svoje školy v srdci. A
to bolo po celý čas cítiť.
Tak ako povedal vo svojom príhovore primátor
mesta Branislav Tréger – zo škôl tá staršia dobre
zvláda pubertu, tá mladšia sa úspešne „vyhrabala“
z plienok. A robia nám radosť. Redakcia mesačníka
sa pripája ku všetkým gratulantom a želá obidvom
inštitúciám mnoho talentovaných detí.
(DŽ)

Zakladateľ Filmového klubu, filmársky amatér,
občasný spisovateľ a vynikajúci včelár Michal
Mačička, st. oslávil svoje krásne životné jubileum. A to nielen v kruhu svojich najbližších, ale aj
v rámci mimoriadneho Filmového umeleckého
pondelka.
Začiatkom decembra sa v F-klube Domu kultúry
zišli jeho obdivovatelia, priaznivci, nasledovníci,
ale aj členovia rodiny, aby si spoločne pripomenuli jeho prácu, či už profesionálnu – včelársku,
alebo amatérsku – filmársku a spisovateľskú.
Podujatiu dominoval filmový záznam ostravskej
televízie Noe, kde bol pán Mačička hosťom relácie. Popri rozhovore, ktorý s ním viedol moderátor relácie sme si mohli opäť pozrieť jeho najznámejšie a vari najvydarenejšie filmy. Pred našimi
očami sa odvíjali informácie z filmových dokumentov, ktoré ani po rokoch nestratili svoju hodnotu, skôr naopak. O spisovateľských aktivitách v
krátkosti hovoril Ľubor Patsch, o včelárskych Dušan Uličný. Za mesto Liptovský Hrádok jubilantovi
poďakoval primátor pán Branislav Tréger, ktorý
vzdal hold jeho celoživotnému dielu. S pamätnou plaketou pánovi Mačičkovi tlmočil aj osobné uznanie a poprial mu ešte mnoho zdravia do
ďalších rokov. Prítomní Hrádočania vyjadrili svoju
vďaku a uznanie potleskom. My sa pripájame ku
gratulantom.			
(DŽ)

Rezbár Dalo a iní tvoriví Hrádočania

„Projekt so srdcom“

Daruj knižku pod Vianočný stromček mal tento rok
veľmi dobré ohlasy. Po krátkej odmlke sme ho tieto Vianoce opäť oprášili a neľutujeme to. Naopak.
Vďaka partnerovi OZ Lokál
Ružomberok,
sme
mohli
myšlienku rozšíriť na všetky
tri mestá Liptova. Záujem
ľudí s otvoreným srdiečkom a vôľou
zakúpiť knižky
pre deti so
sociálne znevýhodnených
či slabších rodín, detských
domovov či
diagnostických centier nás veľmi prekvapil. Našlo sa veľmi
veľa ľudí ochotných pomôcť a preto sme počas projektu museli niekoľkokrát knižky dokladať a zoznam
rozširovať. Ľudia ocenili najme adresnosť. To, že si
mohli vybrať konkrétne dieťa a splniť mu jeho sen
v podobe knižky.

Jeden z nás – jubilujúci filmár a včelár

Projekt Daruj knihu bol tak úspešný, že získal
pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov ocenenie za najlepší Projekt so srdcom
v rámci Ceny
Žilinského samosprávneho
kraja
Srdce na dlani
2016.
Tento rok sa
nám vďaka
dobrým Liptákom podarilo obdarovať knižkou
viac ako 180
detí.
Touto
cestou
sa
chceme
poďakovať
každému, kto
prejavil dôveru v nás a zapojil sa. Pretože, my nedokážeme
pomôcť každému, ale vy dokážete pomôcť niekomu a spoločne dokážeme veľké a krásne veci
na Liptove. ĎAKUJEME.
(KNL)

Komunitná nadácia Liptov nás svojimi mnohými akciami a dobročinnými aktivitami sprevádza už 13 rokov. Je nositeľom dobrých myšlienok a realizátorom dobrých skutkov. Za obdobie
svojho pôsobenia, ale najmä v posledných rokoch pod taktovkou správkyne Janky Mrlianovej, si získala autoritu a uznanie. Našli si k nej cestu mnohí, ktorí jej prostredníctvom pomáhajú potrebným. Spomedzi množstva akcií, ktoré nebudem vymenovávať, chcem spomenúť túto:
na pozvanie KNL sa žiaci a pedagógovia základných umeleckých škôl v meste Liptovský Hrádok, ako aj organizátori a nositelia myšlienky Benefičného koncertu Deti Deťom zúčastnili v decembri zájazdu do Košíc. Cieľom bola krátka návšteva mesta a účasť na Benefičnom vianočnom
koncerte Filipa Tůmu a Nely Pociskovej. Motto KNL „Spájame sa pre dobré veci“ bolo do bodky
naplnené aj v tomto podujatí. Myslím si, že za všetkých účastníkov môžem napísať – Ďakujeme!
(DŽ)

Pri hudbe píštalky a fujary, v rámci výstavy Čas
vianočný, spolu so slovami riaditeľky Liptovského
kultúrneho strediska Mirky Palanovej odovzdával
sa vo výstavných priestoroch LKS verejnosti do
užívania krásny darček. Publikácia Liptovskí rezbári, v ktorej sú spomenutí aj naši - hrádockí. Medzi nimi nechybujú aj tohtoroční oslávenci Milan
Kočtúch a Dalibor Novotný, ale aj ďalší – páni Halahija, Michník, Pelach, Muráň, Moravčík...
Jubileum pána Kočtúcha sme si pripomenuli pri
vernisáži výstavy MY 2016, ktorú každoročne
pripravuje Občianske združenie ART Štúdio. Jubileum pána Novotného pripomenula vo svojom
príhovore pani Palanová, ktorá oslávencovi odovzdala aj Poctu generálnej riaditeľky Národného
osvetového centra Jany Kresákovej.

Kreatívnych, šikovných a inšpirujúcich ľudí, ktorí
svoj voľný čas zmysluplne venujú tvorivej činnosti máme aj v našom meste nemálo. Sú ozdobou
rôznych celomestských podujatí a my sme radi,
že pre ich pestrosť nemusíme chodiť ďaleko. Tí
naši nám totiž nikdy neodmietnu účasť. Možno
je to aj preto, lebo každý z nich má svojich obdivovateľov a priaznivcov. Všetci, či už sa venujú
drevu, výšivke, keramike, pleteniu, šitiu či iným
technikám si zasluhujú naše uznanie a obdiv. A
my sme radi, že vieme dať priestor umeniu, ktoré
vytvárajú. Aj touto cestou úprimne ďakujeme za
doterajšiu spolupráca a tešíme sa na ďalšiu.
(DŽ)
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Svetlušky 2016

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
je každoročne vyhlasovateľom súťaží SVETLUŠKY
a KRAJINA NÁDEJE pre deti zo špeciálnych základných škôl trenčianskeho a žilinského kraja.
I tento rok sa deti z hrádockej špeciálnej školy
zúčastnili na tomto významnom podujatí. Do
súťaže si pripravili dve tanečné choreografie,
za ktoré si odniesli hodnotné ocenenia. V kategórii starších žiakov získali za choreografiu „S
nami sa zabávajte“ druhé miesto a za moderný tanec „Na školskom dvore“ si vytancovali
prvé miesto. Boli sme milo prekvapení, že na

výstavke ocenených výtvarných prác boli aj obrázky našich detí. Súťaž má vysokú úroveň po
organizačnej stránke, dáva možnosť všetkým
deťom bez rozdielu ukázať svoj talent a zručnosti a už tradične tu vládne skvelá atmosféra.
Ľubica Drusková

Gymnazisti privítali budúcich
spolužiakov ...

Od začiatku decembra vládla na našej škole nefalšovaná vianočná atmosféra. Žiacka školská
rada aj tento rok zorganizovala Súťaž vo vianočnej výzdobe tried. Všetky triedy ukázali svoju
kreativitu a tímovú prácu, zrealizovali množstvo
originálnych nápadov, aby zaujali porotu a vyhrali tortu školy. Víťazmi tohto ročníka sa stala I.
A. Mikuláš so svojimi pomocníkmi nám všetkým
spríjemnil aj mikulášsky deň. Za pesničku či básničku sme dostali od anjelov sladkú odmenu a
tých neposlušnejších pomaľovali čerti.
Nezaháľali sme ani vo vedomostných, umeleckých či športových aktivitách. V okresnom kole
stolného tenisu SŠ sa naše družstvo chlapcov – D.
Kováč, T. Zaťko, S. Cibuľa a T. Tomko umiestnilo
na 2. mieste. V okresnom kole Olympiády zo SJL v
kategórii C nás úspešne reprezentovala D. Hatiarová z tercie a Šalianskeho Maťka sa zúčastnila Z.
Laučíková z prímy.
Dvojica dievčat A. Berníková zo septimy a M.
Lišková z 1. A na celoštátnej súťaži v rétorike Mládež a odkaz A. Dubčeka obsadila 4. – 5. miesto a
získala množstvo zaujímavých podnetov v kruhu
najbližších priateľov tohto významného politika.
Alžbetka získala tiež Cenu poroty v krajskom kole
súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica.
Počas týždňa vedy a techniky sa II. A zúčastnila
exkurzie Mikrosvet a študenti III. A a septimy si
vypočuli prednášku na tému Mykológia v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva.
Najdôležitejšou udalosťou mesiaca bol Deň otvorených dverí, počas ktorého naše gymnázium privítalo množstvo deviatakov a piatakov ZŠ, niektorých aj v sprievode svojich rodičov. Určite sme im
mali čo ukázať a veríme, že viacerí z nich sa stanú
našimi budúcimi spolužiakmi či žiakmi.
Tatiana Mravcová
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Vianočná Hradná

December už tradične dýcha Vianocami a inak to
nie je ani v našej škole. No december to sú aj prvé
úspechy žiakov v okresných kolách súťaží. Ester
Šubová vyhrala Šalianskeho Maťka a postupuje
do krajského kola. Monika Záhradníková a Tobias
Antol obsadili 3. miesto v technickej olympiáde.
Ako vyriešiť za istý časový limit čo najviac úloh z
matematiky predviedli žiaci 9. A
triedy - A. Ťažký, E. Račková, K. Košecká, T. Antol,
ktorí sa v súťaži Náboj
Junior umiestnili v
prvej desiatke. Aj
EXPERT geniality
show je vedomostná súťaž a 24
žiakov sa v januári
dozvie, ako dopadli. Po
vianočných prázdninách
čakajú našich najlepších žiakov
okresné kolá olympiád v anglickom, nemeckom jazyku, v geografii, a tak aj tieto dni boli
pre nich poriadne náročné. Piataci zažili v Inchebe
pravé vianočné trhy a žiaci I. stupňa si v Národopisnom múzeu vychutnali balenie koláčikov. Skončil kalendárny rok, no na bilancovanie sme akosi
nastavení až v júni. Je veľa vecí a projektov rozbeh-

nutých, naplánovaných na druhú polovicu školského roka. Nájsť si kúsok času a priestoru na vianočné
posedenie s deťmi sa podarilo každému z nás. Pečenie medovníčkov a vianočných koláčikov je vždy
veľký zážitok a k tomu si na tvorivých dielňach zhotoviť vianočnú ozdobu je veľkým spestrením vyučovania. So starým rokom sme sa rozlúčili dramatizáciou rozprávky Vianočná hviezda,
ktorá všetkým navodila atmosféru Vianoc - sviatkov,
na ktoré čakáme celý
rok, sviatkov, kedy
máme k sebe blízko
doma, v rodine. No
sme si vedomí toho,
že sme učitelia - tí,
pre ktorých je práca
poslaním, tí, ktorí sú tu
pre všetky deti - talentované viac či menej, tichšie aj živšie,
mladšie aj staršie, so všetkými pracujeme a záleží nám na tom, aby sa rozvíjali po všetkých
stránkach. Veríme, že aj s pomocou Vás - rodičov,
starých rodičov budú naše deti aj v nastávajúcom
roku úspešné, zdravé - také, aké majú len deti byť.
D. Puškárová

Nová tradícia na Matejke
Nielen čas Vianoc by mal byť časom, keď všetci ľudia by mali mať k sebe akoby bližšie. O Matejke
to platí celoročne. Plní očakávania sme v
decembri započali novú tradíciu,
nevediac, ako to celé dopadne. Veľký plán, krásna
predstava,
množstvo
„zákulisných“
činností, ktoré viedli k
uskutočneniu jedného jediného cieľa.
Stretnúť ľudí dobrej
vôle, ukázať bezhraničnú vynaliezavosť a
šikovnosť všetkých Matejkárov (malých i veľkých)
a prispieť do pokladničiek
každej triedy. Podarilo sa! Opýtajte
sa svojich známych, pretože ľudí tam bolo
neúrekom! Vôňa Vianoc sa vznášala široko-ďaleko,
a to nielen vďaka punču, ale boli aj medovníčky,

vianočné oblátky, palacinky či wafle. Zo žiakov sa
razom stali šikovní obchodníci.
Atmosféra bola úžasná - príjemná, predvianočná, voňavá.
Ďakujeme všetkým „remeselníkom“, ktorí svojou
troškou prispeli k zrealizovaniu vianočných
trhov na Matejke. Je
úžasné, ako sme dokázali v dnešnej uponáhľanej dobe spojiť
detské, rodičovské a
učiteľské sily do jednej
veľkej školskej rodiny a
ukázať, že všetko sa dá, len
treba chcieť. Teraz už vieme s
istotou povedať, že o rok sa stretneme opäť, ale pozor, latka je nastavená poriadne vysoko.
Anna Bašteková a Lucia Kaliská

V novom roku prajeme veľa zdravia, lásky, šťastia a rodinnej
pohody v našom krásnom Liptovskom Hrádku...
Nech hudba a tanec sú vašimi pravidelnými hosťami.
S. Tekeľová, NaŠFonDIK
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Elektro otvorilo svoje dvere

Oznam

Výzva pre športové kluby v našom meste
Radi by sme, na oficiálnych stránkach mesta na
podstránke „Šport v meste“, prezentovali všetky športové kluby, ktoré svoju činnosť vytvárajú
na území nášho mesta a pomáhajú tak vyplniť
voľnočasové aktivity detí a mládeže, a prispieť k
upevňovaniu zdravia aj ich rodičov a starých rodičov. Pre viac informácií pošlite e-mail na adresu
jan.kazar@lhr.sk.
(JKa)

Mariáš

7. decembra sa konal Deň otvorených dverí a Stredná odborná škola elektrotechnická privítala 177
návštevníkov. Tímy študentov sprevádzali hostí a
odpovedali na všetky otázky, aby čo najlepšie priblížili každodenný život Elektra. Celý deň prebiehalo
školské vyučovanie, a tak mohli záujemcovia vidieť,
že na SOŠE berieme vzdelávanie vážne a normálne
je pre nás učiť sa a správať sa slušne. Najviac budúcich študentov prišlo z Liptova a okolia, no našli sa
medzi nimi aj uchádzači z ďalekého Slovenska. Veľký
záujem prejavili o odbor digitálna grafika či mechanik počítačových sietí. Budúci žiaci boli oboznámení
so životom v našej veľkej rodine, spoznali, kde sa
nachádza krčok, vypočuli si historky o zime, akú už

na SOŠE vďaka kompletnej rekonštrukcii nezažijú.
Študovať elektrotechniku nie je jednoduché a my
medzi seba berieme a tešíme sa iba na najlepších.
Celý deň natáčala SOŠE TV a reportáž nájdete na
školskej a facebookovej stránke. Kto zmeškal tento
deň, môže si dohodnúť individuálnu prehliadku v
sprievode študentov.
20. 12. sme organizovali Vianočný šachový turnaj, v
spolupráci s pánom Zemanom, otvorený pre všetky školy. Touto kráľovskou strategickou hrou sme
ukončili pre nás úspešný rok 2016 a ďakujeme
Liptovskému Hrádku za skvelú spoluprácu. Želáme
všetkým šťastný nový rok.
Alžbeta Kanderová III. C - digitálna grafika

Mládežnícke mužstvá ŠKM LH

Od konca jesennej časti súťaží vo futbale ubehlo už
trochu času. Eufóriu z úspechu „A“ mužstva ešte stále
fanúšikovia spracovávajú, a v tej radosti sa tak trochu
zabudlo na mládežnícke mužstvá nášho futbalového
oddielu.
Začneme tými najmladšími Prípravkou, kde chlapci a
dievčatá v počte 32 detí, trénuje pod vedením Jána Rácheľa a Petera Uličného. V sezóne sa stretávajú dva krát
týždenne na štadióne ŠKM LH, mimo sezónu jeden krát
do týždňa v telocvični ZŠ JDM v pondelok podvečer. Tí
zdatnejší, čo sú ročníky narodenia 2006 - 07 reprezentujú klub a mesto v súťaži, ktorú organizuje Liptovský
futbalový zväz a z desiatich mužstiev sú siedmi, no tabuľka je len informatívna, nakoľko na umiestnení nezáleží, chalani a dievčatá hrávajú a merajú
si svoje schopnosti s
inými mužstvami čo
je najdôležitejšie.
Mužstvo Mladších
žiakov, ktoré trénersky vedie Baltazár
Markech a na trénovaní sa čiastočne
podieľa aj hráč „A“
mužstva Ján Podolský hrá v súťaži, ktorú
organizuje Stredoslovenský futbalový zväz B. Bystrica.
Toto sú budúci hráči kategórie starších žiakov a tabuľku
SSFZ tejto kategórii nevedie, ale výsledky hráči dosahujú veľmi dobré.
Kategória Starších žiakov v tomto čase zatiaľ trénera
nemá. V mužstve skončil dlhodobo pôsobiaci na poste trénera Pavel Frigmanský a namiesto neho hľadá
klub náhradu. Boli oslovení niekoľkí bývalí hráči klubu
aj tréneri, no zatial bezúspešne, ale od začiatku jarnej
časti je ešte stále dosť času na získanie nového trénera.
Mužstvo hrá tretiu najvyššiu súťaž v Stredoslovenskom

kraji, po jesennej časti súťaže sú chalani na desiatom
mieste. V sezóne sa stretávajú na tréningoch tri krát
do týždňa v zimnej prestávke zatiaľ jeden krát v telocvični.
Najlepšie je na tom mužstvo Dorast-u, kde vedenie
klubu tesne pred začiatkom súťaže vymenilo trénera
aj vedúceho mužstva. Trénerom sa stal Ján Hanula a
spolu s vedúcim mužstva Milanom Stanom doviedli
mužstvo ku koncu jesennej časti na druhé miesto v
štvrtej lige. Mužstvo má sedemnásť hráčov, prevažne
odchovancov hrádockého futbalu. Aj hráči, ktorí sú na
hosťovaní začínali s futbalom práve v našom klube.
Číselne sa dá povedať, že mužstvo z 95% tvoria hrádocký futbalisti. Cieľom mužstva je postup do vyššej
súťaže, čomu sa
v plnom rozsahu
tréner a chalani
podriadili. Tomu
zodpovedá aj tréningová
účasť,
ktorá sa pohybuje
vysoko nad priemerom.
Všetky mužstvá
čaká v mesiacoch
Január, Február a
Marec tvrdá zimná
príprava, žiacke mužstvá využívajú telocvičňu ZŠ JDM,
dorastenci tzv. umelý povrch pri poliklinike, telocvičňu - Športovú halu a okolitý terén (lesík, park, hrádzu
riek). Tí mladší už boli pozvaní na niekoľko halových
turnajov a jeden chcú aj organizovať začiatkom roku.
Chalani z dorastu nafotili aj svoj kalendár na tento rok
a môžete si ho zakúpiť buď priamo na štadióne ŠKM
Litovský Hrádok, alebo na Mestskom úrade, výťažok
plánujú chalani použiť na zaplatenie jarného sústredenia.
Ján Hanula

10. decembra sa v F-klube Domu kultúry, pod
záštitou primátora mesta Branislava Trégera, konal prvý hrádocký turnaj v mariáši. Jeho organizátorom boli Hrádočania, ktorých táto hra pohltila a venujú jej nejednu hodinu svojho voľného
času.
Mariáš je hra pochádzajúca z Nemecka, ktorá
sa hrá so sedmovými kartami. Hrá sa v trojici
(pauzovaný a krížový vo štvorici) pričom obrancovia hrajú proti hlavnému hráčovi. Okrem základného sa hráva ešte lízaný, volený, licitovaný či krížový mariáš. Cieľom hry je získať viac mastných
kariet ako súperi. Mariáš sa hráva aj o peniaze,
čím sa môže zaradiť medzi hazardné hry. Väčšinou však ide o nižšie finančné stávky.
Prvého mariášového turnaja v Liptovskom Hrádku sa zúčastnilo 17 hráčov. Hralo sa v príjemnej,
priateľskej atmosfére, ktorá je predpokladom pre
úspešné „kartovanie“. Putovný pohár primátora
mesta získal víťaz turnaja Ján Ďumbala z Liptovského Hrádku. Jemu, aj v poradí druhému a
tretiemu hráčovi - Petrovi Niňajovi z Liptovského Hrádku a Miroslavovi Juríkovi z Východnej,
diplomy a poháre odovzdal zástupca primátora
mesta Ján Galvánek.

My sme radi, že sa v meste naštartovala ďalšia
aktivita, ktorá podchytila novú záujmovú skupinu
našich spoluobčanov.
(DŽ)

Spoločenské okienko

v období od 21. 11. – 20. 12.

Narodili sa

Tobias Hyžinský, Sabína Chlebová, Viktória Janovčíková, Michal Kuna, Daniel Stánok, Karin Zacharová

Opustili nás

Ján Ferianček – 69 r., Viera Gréková – 70 r., Mária Hapčová – 88 r., Božena Šúleková – 86 r., Ivan
Užík – 56 r.
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Inzerát
Odstúpim zabehnutú cukráreň na ul. SNP 203 - bývalé potraviny
Pegas. 0911 282 911
eugen.dudas@gmail.com

T U RI ST I C K Ý K A L E N DÁR
Akcie KST - ŠKM Lipt. Hrádok
na mesiac január 2017

6. januára
		

Reinerova chata - Vysoké Tatry - pešo
Vedúci: I. Kočtúch

22. januára
		

Kokavské lúky - bežky
Vedúci: J. Ambrózová

Bližšie informácie – sledujte vývesnú skrinku v podchode a na stránke
www.kstlh.webnode.sk.

Dňa 27. novembra 2016 nás opustil manžel, otec,
starý otec, švagor a zať

Ivan Užík
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

2. januára uplynie 15 rokov, ako nás opustil

Andrej Kunec
Ak ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Manželka Božena, dcéra Silvia, synovia Patrik a Richard

PO - PIA: 8:00 - 17:00 hod.
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Mesačník mesta
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
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Hrádocká kultúra
9. 12. - 23. 1.

8. 1. o 1600

Tak sme žili

Výstava zo zbierok Liptovského múzea

Národopisné
múzeum

Chvály Liptov

Sokolovňa

Otvorené stretnutie kresťanov nášho mesta

9. 1. o 1800

Filmový umelecký pondelok

12. 1. - 19. 2.

Liptovský Hrádok
vo fotografii 2016

F-klub
Dom kultúry

Náhorný Karabach - film Libora Špimra

Galéria na
schodoch
Dom kultúry

VI. ročník internetovej foto súťaže
Vernisáž 12. 1. o 16,30 h

31. 1. o 1400

72. výročie
oslobodenia mesta
Spomienkový progam
a pietny akt položenia venca

Aktuálne informácie o kultúrnych podujatiach,
nájdete na facebooku Hrádocká kultúra.
Pridajte sa medzi priateľov Hrádockej kultúry.

Dom kultúry L. Hrádok

Úspešný nový rok praje referát kultúry
Primátor mesta Liptovský Hrádok Vás pozýva na

25. reprezentačný ples
28. januára 2017

F-klub DK,
Pamätník
stretnutia armád

Zmena programu vyhradená!

19. 2. 2017 o 1700 h

PF 2017

o 1900 h

v Dome kultúry

Do tanca a na počúvanie hrá:
Holiday Express a Ľudová hudba FS Vagonár

Vstupné: 30 €
Rezevácie lístkov MsÚ, referát kultúry, č. dverí 106, alebo na tel.: 0905 791 401

Rezervácie vstupeniek
0905 791 401 alebo ticketportal
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