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Me s a č n í k  M e s ta

Liptovský Hrádok

Vážení občania!
Bol práve piatok 14. apríla 1912, keď sa odo-
hrala jedna z najznámejších námorných kata-
strof, potopenie Titanicu. Vo vlnách atlantické-
ho oceánu vtedy zahynulo viac ako 1500 ľudí. 
Nepotopiteľná loď, ako bola niektorými súčas-
níkmi označovaná skončila na dne po necelých 
troch hodinách od zrážky z ľadovcom. Jednými  
z tých, ktorí boli naložení do posledného zá-
chranného člna boli dvaja chlapci Michael  
a Edmont Navratilovci zo Slovenska. Práve Mi-
chael údajne pred svojom smrťou ako 92 ročný 
vyhlásil: „Zomrel som, keď som mal štyri roky. 
Pripadám si ako keby som preplával životom 
ako čierny pasažier.“ Áno je to skutočne tak, že 
človek si môže pripadať ako ten, ktorý tu nemal 
byť a predsa tu je. Niekto práve túto skutočnosť 
pripisuje šťastiu, náhode, niekto zase Bohu. 
Avšak len posledná z uvedených možností je 
tá, ktorá nás posúva vpred a dáva premýšľaniu 
nad životom rozmer zmysluplnosti. Lebo práve 
pripustenie toho, že to nebola náhoda, ale zá-
sah z hora nás vedie do hĺbky, v ktorej môže-
me spoznať skutočne hodnotu a zmysel života. 
Práve v tomto kontexte majú svoje miesto slová 
žalmistu adresované Bohu: „V Tvojej ruke sú 
moje časy“. Život je viac ako len plavba pasaži-
era „na čierno“. Život je dar. Život a jeho hodno-
ta je v Bohu, ktorú však poznávame vtedy, keď 
sa Mu odovzdávame, keď Mu načúvame, keď 
Ho hľadáme a On sa nám dáva nájsť. Hodno-
tu svojho života spoznávame v konfrontácií so 
smrťou. Smrťou, ktorá tu je ako silný moment 
ale nie konečný moment uzatvárajúci život. „Zo-
mrel som, keď som mal štyri roky.“
Dátum piatku 14. apríla, v ktorý sa potopil Tita-
nic sa v tomto roku spája s inou, každoročne si 
pripomínajúcou udalosťou. Je to udalosť veľké-
ho piatku, ktorý je rovnako spojený so smrťou. 
Smrťou jedného a s Ním aj smrťou mnohých. 
Smrťou muža z Nazareta, tesárovho syna, Je-
žiša ktorý na kríži stráca svoj život, aby „večne 
nezahynul nik, ktorý verí v Neho“. No zároveň 
je spojený so smrťou mnohých, ktorí spolu  
s Ježišom – vierou a dôverou v Neho zomreli 
tak ako to apoštol Pavol vyznáva: „Spolu s Kris-
tom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo 
mne Kristus.“ 
Uvedené nám pripomína, že na to, aby sme žili, 
musíme zomrieť skôr ako príde smrť. Zomrieť 
sebe, svojim vlastným predstavám o živote, zo-
mrieť svojmu egu. Kto zomrel s Kristom, zomrel 
samému sebe, aby žil v láske k Bohu a láskou 
k človeku. Vtedy má človek dôvod vnímať ži-
vot viac ako len plavbu „na čierno“, vnímať ho 
ako príležitosť k radosti, ktorá má rozmer več-
nosti. Je to príležitosť žiť zvesť o Božej láske 
zjavenej na Golgotskom kríži a zvesť o nádeji, 
ktorej zdrojom je Kristovo vzkriesenie. Veľká 
noc je teda pozvaním k životu pre všetkých nás, 
k životu ktorým je Ježiš Kristus. Prajem Vám, 
aby Veľkonočné sviatky boli pre Vás sviatkami 
práve takéhoto života, ktorý je v ukrižovanom  
a vzkriesenom Ježišovi Kristovi.

D. Hanko – evanjelický farár v Dovalove

Blíži sa Veľká noc. Aj v súčasnosti je to sviatok, kedy ľudia viac ako inokedy zamieria 
do kostolov k spovedi a Večeri Pánovej, viacej sa navštevujú a vo svojich rodinách 
stále udržiavajú niektoré zvyky z minulosti. Aby sme si ich pripomenuli, opäť sme 
siahli po knihe Ivety ZuskInovej „LIptov v  ľudovej kultúre“, z ktorej vyberáme: 
„Veľkonočným sviatkom predchádzala Kvetná nedeľa, kedy sa prikladal veľký význam pučiacim 
konárikom, najmä bahniatkam, ktoré sa dali v kostole posvätiť. Potom sa im pripisovala nadpri-
rodzená moc. Osobitný význam v jarnom zvykoslovnom cykle mali veľkonočné sviatky a vôbec 
všetky úkony viažuce sa k dňom tzv. Veľkého týždňa. Veľká noc bola v úzkej spojitosti so začatím 
najzákladnejších poľných prác, prvého jarného výhonu dobytka a oviec. Vykonávali sa rôzne úko-
ny, ktoré mali zabezpečiť najmä hospodársku prosperitu, bohatú úrodu, úžitok z hospodárskych 
zvierat, ale aj zdravie hospodára a jeho rodiny. Ak mali mať rituálne úkony úspech ľudia museli 
obnoviť a vyčistiť príbytky, riad, v ktorom sa budú pripravovať a konzumovať obradné jedlá, a aj 
sami musia dbať o osobnú čistotu. V tieto dni vrcholil pôst. Už v stredu sa nesmelo jesť mäso, 
slanina ani bravčová masť. Ľudia verili v ozdravujúci a liečivý účinok jarných vôd. Na zelený štvr-
tok kúpali matere svoje deti v spoločnej vode, aby nemali v nastávajúcom roku vyrážky a chrasty.  
V tento deň chodievali evanjelici do kostola na spoveď a Večeru Pánovu. Veľký piatok sa pokladal 
za najväčší sviatok a nerobili sa už žiadne ťažšie práce. Dievky sa umývali v potoku, aby neboli 
pehavé. V tento deň sa tiež chodili dievčatá česať pod vŕby alebo lipy, aby mali krásne a hebké 
vlasy. Na Veľký piatok obchádzali gazdovské dvory aj valasi, pastieri oviec. Označovali ovce pred 
výhonom na salaš, robili im vlastnícke znaky. Na bielu sobotu sa v domácnostiach pralo, upratovalo 
a bielili izby. Ľudia verili, že spolu so špinou sa všetko zlé, aj choroby z domu vypudili. Dievčatá 
chystali vajíčka, varili ich v cibuľových šupkách, v sennej mrve alebo orechových škrupinách. Pôst 
trval až do sobotného večera, do vzkriesenia. Výdatné mäsové pokrmy sa začali konzumovať až 
v nedeľu. Vo Veľkonočnú nedeľu sa niekde nechávali posvätiť jedlá, ktorým sa potom pripisoval 
veľký význam a nič z nich sa nesmelo odhodiť. Veľkonočný pondelok bol vyvrcholením celého 
veľkonočného obdobia. Na oblievačku sa chlapci chystali už v noci po zábave. Zišli sa u jedného  
z nich, vyobliekaní, s podperenými klobúkmi a s drevenými šechtármi alebo vedrami v rukách. 
Niekedy išla s nimi aj muzika alebo aspoň harmonikár. Dievčatá vyťahovali rovno z postele, hľadali 
ich ukryté na pôjdoch, v sýpkach, komorách... Vyviedli ich k studni alebo potoku, kde ich dôkladne 
obliali vodou. Kupačov v každom dome pohostili pálenkou, šunkou, vajíčkami, koláčmi.“  DŽ

 OVŽPaD informuje
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Jarné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva
V zmysle rámcového plánu práce mestské-
ho zastupiteľstva, bude ďalšie zasadnu-
tie poslaneckého zboru v tomto roku dňa  
27. apríla. Na programe rokovania poslan-
cov budú - návrh záverečného účtu mesta 
Liptovský Hrádok za rok 2016, správa o vý-
sledkoch kontrol hlavnej kontrolórky mesta 
Liptovský Hrádok, správa o činnosti mest-
skej polície za rok 2016, správa o došlých  
a vybavovaných sťažnostiach na MsÚ za 
rok 2016 a majetkovo-právne záležitosti 
mesta. JKa

Zápisy
Podľa legislatívy nás v mesiaci apríl, 
konkrétne 25. – 26. 4. 2017 v čase od 8,00 
hod. do 17,00 hod. čakajú zápisy žiakov 
do našich základných škôl. Obidve ško-
ly sa na takúto významnú udalosť tešia  
a zodpovedne pripravujú.
Do prvého ročníka základnej školy môže byť 
prijaté dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku 
a dosiahlo školskú spôsobilosť. O prijatí 
dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne 
riaditeľ školy do 15. júna príslušného roka. 
K zápisu je potrebné doniesť rodný list 
dieťaťa.
Následne po zápisoch do prvých roční-
kov prebehnú v mesiaci máj zápisy do 
materských škôl. 
Do materskej školy bude prijaté dieťa, ktoré 
je zdravé a má potvrdenie od lekára. Do 
MŠ sa deti prijímajú na začiatku školského 
roku alebo priebežne (ak je voľné miesto) 
na základe prihlášky. Prihlášku si môžete 
prevziať aj osobne v MŠ. Na prihláške je 
potrebné potvrdenie pediatra o zdravotnom 
stave dieťaťa. Prihlášku rodič doručí do MŠ. 
Zápis do materskej školy sa koná každý rok 
v máji. 
Presné termíny zápisov budú ešte raz zverej-
nené na stránkach jednotlivých škôl a tiež na 
stránke mesta Liptovský Hrádok. IK

Kniha o koňoch 
Snom veterinár-
neho lekára Jána 
Bakoša, ktorý žil  
a pracoval v našom 
meste bolo vydať 
knihu o koňoch, pre-
tože ich odjakživa 
miloval. Dnes už nie 
je medzi nami, ale 
jeho sen predsa len 
uzrel svetlo sveta  
v podobe knihy 
„Kone v praveku a staroveku“. Zásluhu 
na tom majú – spoluautor knihy Ján Kushev, 
manželka Elena Bakošová, syn Juraj Ba-
koš a Eva Beličková. S rozžiarenými očami  
a knihou ešte voňajúcou tlačiarňou sa pri 
mne v kancelárii pani Bakošová zastavi-
la minulý týždeň. Mala úprimnú radosť, že 
sa to podarilo. Publikáciu, ktorá má takmer 
350 strán venovala našej mestskej knižnici. 
Milovníci tohto ušľachtilého druhu zvieracej 
ríše sa tak majú na čo tešiť. Pani Bakošovej 
veľmi pekne ďakujeme a dar s uznaním pri-
jímame.  DŽ

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 28. marca v Dome 
kultúry uskutočnilo divadelné predstavenie mar-
tinského divadla Kumšt, v rámci ktorého boli 
ocenení najlepší pedagogickí a nepedagogickí 
pracovníci škôl a školských zariadení pôsobiacich 
na území mesta Lipt. Hrádok. 
Za rozvoj umeleckého školstva v Meste Liptovský 
Hrádok, „Cenu Jána Juraja Grűnwalda“, si najvyš-
šie ocenenie z rúk primátora mesta Branislava Tré-
gera a vedúcej odboru organizačného, školstva  
a sociálnych vecí Martiny Harichovej prevzala ria-
diteľka súkromnej základnej školy a súkromného 
tanečného konzervatória, Eva Ohraďanová. Ďalej 
si ocenenie primátora mesta Liptovský Hrádok  
v oblasti školstva „Cenu Jána Juraja Grűnwalda“ 
prevzali: Eva Rísiková – ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, 
Terézia Dedinová – ZŠ s MŠ Hradná, Viera Dzúri-

ková – Špeciálna základná škola, Stanislav Žiš-
ka – Gymnázium, Ján Lukačko – SOŠ lesnícka  
a drevárska, Jan Pluhař - SOŠ elektrotechnická, 
Jana Khouri – Základná umelecká škola, Pavol 
Čorba – Súkromná základná umelecká škola, Ľu-
bica Rúčková – Súkromné tanečné konzervató-
rium.
Pred programom sa všetci ocenení a riaditelia 
škôl stretli v priestoroch Pizzérie Fanab na čaši 
vína, kde sa im primátor mesta poďakoval za 
hodiny venované našim deťom, žiakom a štu-
dentom. Vyzdvihol náročnú prácu učiteľa, ktorá je 
nielen povolaním, ale aj poslaním a vyžaduje si 
„celého“ človeka. Poprial všetkým oceneným veľa 
zdravia, úspechov, tvorivých síl a samé slnečné 
dni naplnené radosťou z dobre odvedenej práce.
 IK

Deň učiteľov 2017

Mestská polícia informuje
V minulom roku bola z dôvodu bezpečnosti hra-
júcich sa detí a ich pohybu po ceste s poukazom 
na vybudovanie detského ihriska, ktoré je umie-
stnené vedľa hlavnej cesty v časti mesta Celiny, 
pri vstupe na sídlisko osadená nová dopravná 
značka Obytná zóna IP 28a, Koniec obytnej 
zóny IP 28b. Dopravné značenie bolo osadené 
po predchádzajúcom odsúhlasení dopravným 

inžinierom ODI OR PZ L. Mikuláš. V súvislosti  
s tým bolo zistené, že mnoho vodičov a chodcov 
nepozná v skutočnosti význam tohto značenia, 
preto dávame širokej verejnosti do pozornosti 
jej celé paragrafové znenie v zmysle zákona  
č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Z uvedené-
ho §-znenia vyplýva, že v obytnej zóne smie 
vodič jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. pri-
čom státie vozidiel je zakázané, ak doprav-
nou značkou nie je určené inak. Touto cestou 
chceme požiadať majiteľov rodinných domov, 
aby na státie a parkovanie vozidiel prednost-
ne využívali plochy pred svojim rodinným do-
mom, príp. svoje pozemky. MsP v rámci svojich 
preventívnych akcii zabezpečí citlivý prístup  
a osvetu parkovania v danej lokalite. Súčasné 
státie vozidiel bude tolerovať do tej doby, po-
kiaľ zo strany mesta nedôjde k vymedzeniu 
parkovacích úsekov, príp. vyznačeniu parko-
vania dodatočným dopravným značením. Tak-
to vzniknuté parkovacie miesta by však mali 
slúžiť výlučne pre návštevy a len na krátko-
dobé parkovanie. Celiny sú určité špecifikum, 
cesty sú dosť úzke, vozidiel, čoraz viac. Pokiaľ 
sa však cesty zastavajú parkujúcimi vozidlami, 
robí to veľký problém nielen pri zimnej údržbe 
ciest, ale aj prechodu záchranárskych zložiek  
v prípade mimoriadnej udalosti. 
§ 59 - Osobitné ustanovenia o cestnej premáv-
ke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne
(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne 

chodci smú používať cestu v celej jej šírke, 
pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na 
ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozid-
lám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej 
zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac  
20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú 

ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých ne-
smie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič 
je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne  
a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak do-
pravnou značkou nie je určené inak. V školskej 
zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený po-
hyb chodcov.
(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne 
chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. 
To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej 
zóne.
(5) Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, pla-
tia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne 
a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zá-
kona.

Citujem z wikipédie: Obytná zóna je uli-
ca vytvorená s ohľadom na záujmy chodcov  
a cyklistov, ako priestor na sociálnu interakciu 
a stretávanie ľudí, a ako miesto pre bezpečné 
hry pre deti. Tieto ulice sú aj naďalej k dispozí-
cii pre vozidlá, ale ich dizajn má za cieľ znížiť 
rýchlosť a dominanciu motorovej dopravy. Toto 
býva dosiahnuté pomocou zdieľania priestoru 
medzi účastníkmi dopravy a zmazávaním roz-
dielov medzi dopravou a chodcami. Parkovanie 
vozidiel môže byť obmedzené na určené par-
kovacie miesta. Obytné zóny získali popularitu 
počas 70-tych rokov v Holandsku, kde je ich 
názov woonerf.   PČ

Celiny!!!

20 km/h



Liptovský Hrádok, 
mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
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Spýtali sme sa za vás...
Športová hala mesta, v ktorej sa hrajú 
volejbalové majstrovské zápasy je pred 
rekonštrukciou. Ako prebiehajú príprav-
né práce a kedy bude opäť slúžiť svoj-
mu účelu? Počíta sa pri rekonštrukcii aj  
s možnosťou, že by sa v hale uskutočňo-
vali iné spoločensko-kultúrne podujatia?
V našom meste sme už realizovali veľa sta-
vieb, rekonštrukcií a opráv. Tento rok sme sa 
rozhodli, mimo iných, rekonštruovať stavbu, 
ktorá niekoľko desaťročí slúžila športovcom, 
športujúcej verejnosti a konali sa tam aj kultúr-
no spoločenské podujatia. Neustálym použí-
vaním, a teda aj opotrebovaním sa táto stavba 
dostala do stavu, kedy je nutná rekonštrukcia. 
Ide o Športovú halu mesta. Cez strechu začína 
tiecť, jej prevádzka je veľmi náročná na ener-
giu, drevené konštrukcie sú oslabené, obvo-
dové murivo popraskané a tak by som mohol 
pokračovať. Túto rekonštrukciu pokladáme 
za snáď najkomplikovanejšiu, akú sme kedy  
v meste mali v pláne realizovať. Je to totiž stav-
ba, ktorej konštrukcia je drevená, a tá už sta-
ticky nevyhovuje a bude sa musieť nahrádzať 
priehradovými kovovými konštrukciami  
s novou strechou. Komplikácie sú v tom, že 
je nutné staticky potvrdiť či tak navrhnuté 
riešenie bude bezpečné pre užívateľov toh-
to športového stánku do budúcnosti. Preto 
sme prikročili ku kontrole základov stavby. 
Robili sa laboratórne vyhodnocovania son-
dy do betónu, zisťovali sme, či bol použitý 
taký betón, ako bol naprojektovaný, elek-
tromagneticky sme kontrolovali armovanie, 
uloženie železa použitého na stavbe, a tiež 
jeho hrúbku. Robilo sa veľa činností, aby 
sme si boli stopercentne istí, že navrhova-
né riešenie rekonštrukcie bude bezpečné  
a vyhovujúce. Ďalšia komplikácia je v tom, 
že rekonštrukcia stavby musí byť šetrná  
k palubovke, ktorá bude po drobných úpra-
vách pôvodná, pretože je v poriadku. Re-
konštrukciou sledujeme dva základné ciele. 
V prvom rade dať verejnosti zveľadený prie-
stor pre športové, ale aj spoločensko-kultúr-
ne podujatia a v druhom rade znížiť náklady 
na prevádzkovanie spomínanej haly. V tom-
to období sa staticky posudzuje, navrhujú 
sa realizačné riešenia a speje sa ku koneč-
nej realizačnej projektovej dokumentácii. 
Rekonštrukcia bude v celkovom náklade  
300 000 € a mala by sa zrealizovať v období 
august - september.
Budeme v našom meste „investovať“ aj 
do najmladšej generácie? 
Pre deti a mládež sú určené v tomto roku 
pomerne veľké, rôznorodé investície a toto 
je jedna z nich. Ide o komplex budov v areáli 
materskej školy na Belanskej. Toto školské 
zariadenie kompletne opatríme výmenou 
okien, zateplením obvodových múrov, zväč-
šíme prevádzkové plochy o terasy, ktoré 
sa obmurujú, ale najmä na všetkých pavi-
lónoch sa zrekonštruujú strechy, pretože  
v pavilóne C a D už pretekajú. Voda sa 
dostávala do interiéru a mikroklíma sa pre 
škôlkarov zhoršovala. Celkový náklad je 
250 000 €. Pre nás je dôležité uskutočniť 
práce v termíne prázdnin a v celom rozsa-
hu, aby deti a rodičia boli prácami čo najme-
nej dotknutí, a do nového školského roku už 
mohli využívať zveľadené priestory.

Pokračovanie na strane 5.

Kalendárium...
... je výpoveďou o práci primátora mesta BRANISLAVA TRÉGERA, ktorý v priebehu každého 
mesiaca absolvuje veľa pracovných stretnutí, rokovaní, služobných pracovných ciet  
a porád. Z jeho kalendára vyberáme:
1. 3. LH - Pracovné rokovanie so školami – 
práca s hokejovými talentami, riešenie zmluv-
ných vzťahov.
2. 3. LH - Pracovné jednanie (PJ) s organizá-
tormi majstrovskej súťaže v kulturizme, ktorá 
bude v máji v Dome kultúry; A s Ingrid Benčo-
vou o investičných zámeroch Rettenmeieru.
3. 3. Martin - stretnutie so zástupcom primáto-
ra Imrichom Žigom – koordinácia využitia štát-
nych dotácií.
6. 3. ZA – zastupiteľstvo ŽSK – plnenie, uzne-
sení, úprava rozpočtu, VZN o dotáciách, zme-
na zriaďovacej listiny gymnázia v LM, zmluva 
o vytvorení združenia medzi ŽSK a Žilinskou 
univerzitou, správa o výsledku kontroly NKÚ.
7. 3. LH – jednanie o opravách ulice ČSA; 
Stretnutie s organizátormi pochodu pre skleró-
zu multiplex.
8. 3. LH – rokovanie s pánom Šipkom z Vyš-
ných Fabrík – riešenie údržby verejných aj 
súkromných priestranstiev; LM – účasť na 
oslavách MDŽ organizovaných Jednotou 
dôchodcov Slovenska, aj účasť na mestských 
oslavách v réžii ZUŠ. Na obidvoch podujatiach 
sa primátor prítomným ženám prihovoril. Pro-
stredníctvom krátkeho príbehu vyjadril všetkým 
ženám úprimnú vďaku.
9. 3. LM – zasadnutie ZMOL a po ňom rokova-
nie s predsedom sekcie verejnej správy Štefa-
nom Bieľakom o IKT vo verejnej správe.
10. 3. LH – pracovné jednanie s architektom Var-
gom o umiestnení stavby polyfunkčnej haly za So-
kolovňou v rámci pripravovaného Športového ko-
munitného centra; Rokovanie s organizátormi MS  
v rybolove – participácia mesta na ich priebehu; 
Účasť na predstavení Liptovského divadla tanca 
Hračky s príhovorom a gratuláciou na závereč-
nej recepcii.
13. 3. LM – gymnázium, kde z poverenia pred-
sedu ŽSK privítal a sprevádzal prezidenta SR 

Andreja Kisku; Účasť na zasadnutí OOCR – 
rozpočet a projekt OOCR na rok 2017, prípra-
va vstupu do cestovnej kancelárie Tatry Travel.
14. 3. LH – príprava dohody o vzájomnej spolu-
práci medzi mestom LH a Oblastným výborom 
SZPB v oblasti organizovania aktivít súvisia-
cich s odkazom oslobodenia a SNP; Rokova-
nie so zástupcami KNL o aktivitách na moste 
cez Váh (zásahy nie sú možné, pretože most je 
súkromným majetkom a v súčasnosti nevyho-
vuje ani po bezpečnostnej stránke); MT - účasť 
na seminári organizovanom Národnou sieťou 
rozvoja vidieka SR. 

15. 3. LH – pracovné stretnutie s riadiacimi pra-
covníkmi školských zariadení v pôsobnosti mes-
ta – nové právne normy, rozpočty, hokejová hala; 
Rokovanie s Branislavom Dobošom týkajúce sa 
prevádzkových nákladov hokejovej haly.
16. 3. Rbk – výjazdové zasadnutie poslancov 
ŽSK a členov komisií – schvaľovanie dotácií na 
základe predložených projektov.
17. 3. Závažná Poruba – zasadnutie ZMOL  
a Mikroregiónu pod Poludnicou.
19. 3. LH – účasť na výročnej členskej schôdzi 
ZO SZR (rybári) a na otvorení výstavy Trofeje, 
ktorú zorganizoval Okresný poľovnícky zväz  
aj za účasti prezidenta slovenského zväzu.
20. 3. LH - stavebná porada – postupy pri reali-
zovaní stavieb v roku 2017 – športová hala, ihris-
ko, materská škola na BŠ a ďalšie.
21. 3. LH - účasť na zasadnutí komisie výstav-
by – zmeny územného plán, križovatka pod 
Salkou; Zápis nových čitateľov do mestskej 
knižnice v rámci aktivít organizovaných pri prí-
ležitosti mesiaca knihy.
22. 3. LH – Obecná školská rada – prerokova-
nie legislatívnych zmien a návrhov súvisiacich 
s novým školským zákonom.
23. 3. Senica – Odborná sekcia Rady ZMOS 
pre školstvo, kultúru a šport – legislatívne zme-
ny, informácie z rokovania Rady ZMOS, nový 
systém platieb miest a obcí do SOZA, príprava 
materiálov 28. snemu.
24. 3. Rbk – pracovné stretnutie s primátorom 
Ružomberka Igorom Čomborom týkajúce sa 
koordinácie postupov v rámci dopravy; LH – na 
pozvanie MsKD – z tesláckej sekcie bol primátor 
mesta zagratulovať ženám pri príležitosti MDŽ.
27. 3. LH – stavebná porada – kontrola výka-
zov výmer, statických posudkov a projektovej 
dokumentácie jednotlivých stavieb.
28. 3. LH - popoludní prijal primátor mesta na 
čaši vína najlepších učiteľov a školských pra-

covníkov, odovzdal im plakety J. J. Grünwalda 
a spolu s učiteľmi mesta si pozrel divadelné 
predstavenie Kumšt zo Slovenského komorné-
ho divadla v Martine.
29. 3. LH – prijatie zástupcov Najvyššieho kont-
rolného úradu, ktorý avizovali kontrolu v našom 
meste; Rokovanie s výrobným riaditeľom LVS 
T. Benikovským – koordinácia infraštruktúry.
30. 3. LM – ÚPSVaR – stretnutie starostov  
a primátorov Liptova – vývoj zamestnanosti 
– Firmy SVI a Eltek hľadajú pracovné sily do 
výroby.
31. 3. BA – služobná cesta.  DŽ
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Investičné akcie v štádiu príprav
OVŽPaD spracováva podklady pre povole-
nia príslušných orgánov a podklady verej-
ného obstarávania pre stavebné investície 
schválené na rok 2017:

- Rekonštrukcia a modernizácia Mater-
skej  školy Belanská 

- Futbalové ihrisko s umelou trávou pri 
Haligande

-  Rekonštrukcia a modernizácia telocvič-
ne T-18

-  Chodník Vyšné Fabriky
- Stavebné úpravy miestnej komuniká-

cie k RD Dovalovo – s opravou bude 
možné začať až po inovácii verejného 
vodovodu spoločnosťou LVS ZS

Miestny poplatok za komunálne 
a drobné stavebné odpady
Mesto Liptovský Hrádok, ako správca 
miestneho poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady, v zmysle plat-
nej legislatívy, upozorňuje občanov – po-
platníkov že v zmysle § 80 zák. č. 582/2004  
Z. z. je poplatník v priebehu zdaňovacieho 
obdobia povinný oznámiť správcovi miest-
neho 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 od-

pustenie poplatku, predloží aj doklady, kto-
ré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 
poplatku,

- zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo 
dňa, kedy nastal,

- zmeny skutočností rozhodujúcich na vy-
rubenie poplatku do 30 dní odo dňa, kedy 
nastali.

Za nesplnenie si OZNAMOVACEJ PO-
VINNOSTI správca miestneho poplat-
ku uloží pokutu najviac do výšky vyrube-
ného poplatku, nie však menej ako 5 €, 
najviac 3000 €. (§ 155 ods. 1, písm. d) zákona  
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poria-
dok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov).
Bližšie informácie o povinnostiach obča-
nov – 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

Spoločenské okienko
v období od 21. 2. – 20. 3.
Narodili sa
Lukáš Bartko, Klára Hricková, Klára Minde-
ková, Jakub Bošanec 
Opustili nás
Milan Ambróz - 66 r, Katarína Ballová – 60 r, 
Hugo Družbacký – 73 r, Ľudovít Glonek –  
94 r, Pavol Krištofčák – 58 r, Ľubomír Ferdi-
nand Lehotský – 68 r, Rudolf Bařinka - 85 r.

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy informuje

Verejné priestranstvá, trávnaté plochy ale aj 
chodníky bývajú zvlášť po zime viditeľne zne-
čistené psími výkalmi. Ak predpokladáme, že 
tie tu nezanechali voľne sa pohybujúce túlavé 
psy, nepríjemná situácia je jasným dôkazom 
porušenia povinností držiteľov psov. Česť vý-
nimkám, ktoré považujú zbieranie kôpok po 
psích miláčikoch za svoju „psiu povinnosť“!
Neznalosť zákona neospravedlňuje, pripomeň-
me si preto povinnosti vyplývajúce z platného 
zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmien-
ky držania psov, ako aj všeobecne záväzného 
nariadenia o podmienkach držania psov na 
území mesta.

Čo hovorí zákon:
§ 6 - Znečisťovanie verejných priestranstiev
(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkal-
mi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bez-
prostredne odstrániť.

Čo hovorí VZN mesta:
§ 4 - Znečisťovanie verejných priestranstiev
(1) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vy-
konáva dohľad, je povinná pri vodení psa no-
siť pri sebe hygienické vrecká na zber psích 
výkalov.
(2) Ak pes znečistí verejne prístupné pries-
transtvo alebo zariadenie svojimi výkalmi, tieto 
výkaly bezprostredne odstrániť 
pomocou hygienických vreciek na 
zber psích výkalov a umiestniť ich 
do zberných nádob na tuhý komu-
nálny odpad.
(3) Za účelom ochrany čistoty ve-
rejných priestranstiev na území 
mesta, držiteľ psa má možnosť 
každý rok, po preukázaní dokladu  
o zaplatení dane za psa, bezplat-
ne si prevziať na mestskom úrade 
hygienické vrecká na zber psích 
výkalov.

Na odbore finančnom, daňovom  
a majetku sme sa informovali, či máme dosta-
tok hygienických vreciek na zber psích výkalov. 
Pracovníčky odboru nás ubezpečili, že mesto 
disponuje ich dostatočnou zásobou. Faktom 
však je, že väčšina držiteľov psov si vrecká 
nepríde na mestský úrad vôbec vyzdvihnúť. 
Ak ste si hygienické vrecká neprevzali a pou-
žívate na tento účel iné, napríklad z potravín, 
a takto ich druhotne využijete, je to v poriad-
ku. Pamätajte však na to, že na prechádzku so 

psom si ich musíte zobrať niekoľko. Hygienic-
ké vrecká, ktoré môžete po zaplatení dane za 
psa automaticky dostať, sú oveľa praktickejšie. 
V jednej rolke s rozmermi 6 x 3 cm je pevne 
zvinutých 20 kusov približne 3 l vreciek a bez 
problémov ich môžete mať vždy so sebou.
Nedodržaním vyššie uvedených povinností 
sa môžete ľahko dopustiť priestupku. 

Čo hovorí zákon:
§ 7 - Priestupky
(2) Priestupku sa (okrem iného) dopustí ten, 
kto vedie psa, ak
...
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo 
zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes 
znečistil verejné priestranstvo.
(3) Za priestupok podľa odseku 2 písm. d) 
až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva 
obec a v blokovom konaní obecná polícia a or-
gán Policajného zboru.

Mesiac apríl je mesiacom intenzívnej kontroly 
mestskej polície zameranej na dodržiavanie 
povinností držiteľov psov, porušovaním ktorých 
dochádza k znečisťovaniu verejných priestran-

stiev psími výkalmi. Ak sa pri stretnutí s hliadkou 
mestskej polície chcete vyhnúť pokute do výšky 
65 eur, máme pre vás niekoľko odporúčaní:
1. majte zaplatenú daň za psa
2. totožnosť psa preukážte známkou
3. majte pri sebe hygienické vrecká na zber 

psích výkalov
4. výkaly vášho psa bezprostredne odstra-

ňujte

Za znečisťovanie verejných priestranstiev pokuta až do 65 eur

Mesto Liptovský Hrádok každoročne pri príle-
žitosti Dňa Zeme organizuje jarné upratovanie, 
ku ktorému vyzýva všetkých obyvateľov mesta 
a mestskej časti Dovalovo.
Upratovaciu akciu sme v tomto roku napláno-
vali na piatok 21. apríla.  Jej cieľom je spoločne 
vyčistiť mesto od odpadkov, vyčistiť trávnaté 
plochy, kvetinové záhony a plochy s verejnou 
zeleňou a prispieť tak k ich skrášleniu. V mes-
te budú rozmiestnené veľkoobjemové kontaj-
nery a k dispozícii budú igelitové vrecia. Žiaci 
a študenti vyčistia areály svojich škôl a ulice 
v rôznych častiach mesta podľa zaužívaného 
plánu. Brigádovať budú aj zamestnanci mest-
ského úradu, primátor i poslanci mestského 

zastupiteľstva. Kluby dôchodcov sa opäť budú 
venovať lokalitám, nad ktorými už v minulosti 
prevzali patronát. Vyzývame obyvateľov síd-
lisk, zamestnancov firiem a podnikateľov, aby 
sa zapojili do jarného upratovania na sídlis-
kách, v areáloch firiem aj na verejných prie-
stranstvách.
V spolupráci s Komunitnou nadáciou Liptov 
poskytujeme možnosť zapojenia sa mnohých 
dobrovoľníkov.
Odbor výstavby, životného prostredia a dopra-
vy spolu s odborom technických služieb  za-
bezpečujú veľké jarné upratovanie po organi-
začnej a technickej stránke. 

VM

22. apríl - Deň Zeme
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Za tajomstvami Vitálišovej vily
sa pán Milan Orfánus vybral s cieľom priblížiť a zdokumentovať to, čo ešte, z niekoľko rokov 
chátrajúcej budovy, ale kedysi významnej stavby, ostalo. Pán Orfánus síce nie je vyštudovaný 
historik, ale o históriu ako takú sa intenzívne zaujíma. A to najmä o tú, ktorá je spojená s našim 
mestom, regiónom a tradičným ľudovým umením. Na sociálnej sieti často uverejňuje staré fo-
tografie, historické zápisy, ľudové piesne. Po návšteve Vitálišovej vily zverejnil 45 fotografií, ku 
ktorým pripojil milý textík. S jeho súhlasom vyberáme z fotodokumentácie a pripájame aj vtipne 
napísaný „v“ text...

Vitálišovu vilu spomína vo svojej knihe „Starý trh v 19. a 20. storočí“ aj Peter Vítek. Z jeho textov 
vyberáme: „Zaujímavé sú dejiny dnes poslednej stavby na konci dnešnej Hradnej ulice – Vitáli-
šovej vily. Pozemok, ktorý tvoril záhradu, neskôr park vily získala od hrádockého panstva rodina 
Kolbovcov. Niektorí z nich v roku 1899 predali svoju časť Dr. Viliamovi Kuxovi a Ide Hofmanovej, 
od ktorých pozemok v roku 1912 odkúpil Dr. Koloman Vitáliš. Donedávna sa predpokladalo, že 
okolo roku 1915 na pozemku postavil dnešnú budovu Koloman Vitáliš. V skutočnosti na mieste 
súčasnej budovy už v roku 1859 stála budova číslo 22, označená ako kuriálny dom za majerom. 
Išlo zrejme o prízemný objekt s pôdorysom v tvare „L“. Objekt využívalo likavsko-hrádocké pan-
stvo ako služobné byty pre svojich zamestnancov, ktorí pracovali v neďalekom panskom pivova-
re. Jeho súčasťou boli už v polovici 19. st. aj nádvorie a záhrada. V rokoch 1912 – 1915 staršiu 
budovu na kúpených pozemkoch prestaval na štýlovú vilu s vežou. Pri prestavbe sa inšpiroval 
neďalekým hradom a čelný pohľad na budovu mal pripomínať siluetu hradu v romantickom štýle. 
Na stavbu dokonca vo veľkej miere využíval kameň z ruín hradu. Aj keď sa projekty nezachovali,  
neogotický štýl a architektonické prvky stavby nápadne pripomínajú Smolenický, či Bojnický zá-
mok, ktoré projektoval významný bratislavský architekt Jozef Hubert. Podľa uvedených predpo-
kladov aj prestavbu Vitálišovej vily mohol projektovať uvedený architekt, alebo niektorý z jeho 
žiakov.   DŽ

Prijímacia miestnosť

Vráta do stajne (možno) ....

Pôvodná maľba stien

Podkrovie

Spýtali sme sa za vás...
Dokončenie zo strany 3.
Ako pokračujú prípravy na vybudovaní 
kruhovej križovatky pod Skalkou?
Výškopis a polohopis križovatky je hotový. 
Majetko-právne vysporiadanie pozemkov 
pod križovatkou prebieha. Na stavebnej ko-
misii MsÚ bol už prerokovaný návrh, ktorý 
predložil Žilinský samosprávny kraj. Osobne 
sa intenzívne v tejto veci angažujem a mu-
sím povedať, že mám podporu vedenia ŽSK 
v tejto veci. Proces je nastavený a prebieha 
podľa plánu.

Dovalovo bolo vždy známe dob-
rým ochotníckym divadlom. 
Aj v súčasnosti sa táto tradícia zachováva. 
Okrem mládežníckeho divadla ATAK9 sia-
hajú po métach na divadelných doskách aj 
seniori. Nie po tých oskarovských, ale po 
celkom obyčajných, ktoré majú za cieľ prí-
jemne strávený čas. A tak pod vedením pani 
Anny Jakubcovej založili divadielko A-hoj, 
aby rozdávaním dobrej nálady hojili bôle, 
najradšej celej zemegule. Tohto roku naštu-
dovali novú, autorskú hru Anny Jakubcovej 
Kubo alebo tak si tu žijeme, vychádza-
júcu z domácich, dovalovských pomerov 
a humorných príhod, ktoré sa tam udiali. 
Svoje herecké úlohy perfektne zvládli Anna 
Švihrová, Oľga Šintajová, Jana Cibuľová, 
Jaroslav Hapčo, Miroslav Surovček a Bran-
slav Hapčo. Predstavenie malo premiéru na 
fašiangovom posedení seniorov. Vďačné 
obecenstvo ho odmenilo srdečným potles-
kom.
V marci divadelníci navštívili zariadenia so-
ciálnych služieb v Liptovskom Hrádku. Naj-
prv ženské – Pod Lipami a potom aj mužské 
– Eden. O dobrú náladu divákov, ktorým sa 
hra veľmi páčila, sa okrem nich postaral aj 
harmonikár Jožko Jurčo, s ktorým si niek-
toré pesničky aj zaspievali.

A ak ich chcete vidieť, príďte
29. apríla o 1700 do kultúrneho domu 
v Dovalove na divadelné predstavenie

KUBO alebo tak si tu žijeme.
Už teraz sa na vás tešia

            členovia divadla A-hoj!       DŽ

Veľkofiškál Vitáliš, vo všetkej vážnosti vystavil 
vo veľmi vitálnom veku vilu víl vo vzletnom 
vzhľade, vypínajúc vežu vo veľkej výške, veď 
vari vilu včiel viacposchodovú vytvoril vraj 
veriac vo vyššie výnosy včelstiev .
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Predstavujeme vám ďalšich 
psíkov na adopciu:
Meno: DAKOTA, vek: 1 rok

Povaha: Dakota je veselá 12 kilová fenoč-
ka, ktorá je neustále pozitívne naladená, 
teší sa z prítomnosti človeka a vyhľadáva 
jeho spoločnosť. Svojou radosťou z voľného 
pohybu a hladkania vyčarí úsmev na tvári 
snáď každému. Dakota má hygienické ná-
vyky. Je odčervená, kompletne očkovaná, 
čipovaná a sterilizovaná. Je vhodná do bytu 
i k rodinnému domu. 

Meno: JAMAL, vek: 1,5 roka

Povaha: Jamal je aktívny a veselý psík, kto-
rý zbožňuje voľný pohyb, no nepohrdne ani 
vychádzke na vôdzke. Nadovšetko miluje 
aportovanie, ktorému sa dokáže venovať aj 
celý deň. Loptičky, paličky a hračky sú jeho 
najlepší kamaráti. Jamal je vhodný ako spo-
ločník k rodinnému domu. Lásku majiteľa 
by si užíval najradšej len pre seba, preto ho 
odporúčame do rodiny ako jedináčika. Je 
očkovaný, čipovaný, kastrovaný, váži 20 kg. 

Meno: DAMIÁN, vek: 3 mesiace
P o v a h a : 
Damián je 
veľmi šikov-
né, učenlivé 
a všímavé 
š t e n i a t k o . 
Zbožňuje hry  
s loptičkou  
a pískacími 
h r a č k a m i . 
Damián bude 
v dospelosti 
s t r e d n é h o 
vzrastu. Je 
vhodný ako 
s p o l o č n í k  
k rodinnému 
domu, je od-
červený, očkovaný, čipovaný. Nachádza sa 
v Útulku v Liptovskom Hrádku.

Pre adopciu psíkov z útulku Zatúlaný chl-
páčik volajte 0917 416 932 alebo píšte na 
adresu zatulanychlpacik@gmail.com.

„... to sa potom tancuje“. Začiatkom marca 
a celé jarné prázdniny žiaci STK v Lipt. Hrádku 
a zopár sólistov zo Súkromného konzervató-
ria v Košiciach na Zádielskej ulici docvičovali 
a dolaďovali nové predstavenie „Hračky“ pod 
choreografickou taktovkou Petra Dedinského 
z SND Bratislava. Nasledovali dve premiéry, 
o ktorých môžeme povedať, že boli jedineč-
né. Kto bol, videl a kto nebol, vie si na youtu-
be pozrieť krátky zostrih k premiéram pod ná-
zvom Hračky, Liptovské divadlo tanca (LDT).  
V hľadisku sedeli opäť známe tváre tanečného  
a baletného umenia na Slovensku aj v Česku  
a boli spokojní. Preto dúfame, že sa to odra-
zí na možnostiach spolupráce STK a LDT  

s veľkými tanečnými „inštitúciami“. 
V apríli plánuje konzervatórium zamerať sa na 
víkendové workshopy o zdravej strave a práci  
s energiami. 
Prajeme príjemné veľkonočné sviatky a príďte 
sa s nami „učiť“.

S. Tekeľová

Vaše 2% z dane z príjmu môžete poukázať:
NaŠFonDÍK
Komunitná nadácia Liptov
SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 37 902 245
právna forma: nadácia
VS – 0900 123456 STK

Keď sa spoja Liptovský Hrádok a Košice...

Z činnosti ZO SZTP  a MsKD 
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých (ZO SZTP) v Liptov-
skom Hrádku počtom svojich členov (82) patrí medzi tie väčšie. 
Intenzívne spolupracuje s jednotlivými sekciami Mestského klu-
bu dôchodcov, najviac so sekciou Tesláci. Na februárovej výroč-
nej členskej schôdzi (VČS) tejto sekcie bola zvolená za predsed-
níčku pani Alena Kováčova, ktorá je zároveň predsedníčkou ZO 
SZTP, čím sa činnosť týchto organizácií prirodzene prepojila. Dňa  
15. marca 2017 sa uskutočnila VČS ZO SZTP, ktorú už pripravila 
Rada ZO pod vedením novozvolenej predsedníčky Aleny Ková-
čovej. Hostia – Ľubomír Tomčík, predseda Okresnej rady SZTP  
a Július Sokol, predseda Okresnej kontrolnej komisie pozdravili 

účastníkov, Július Sokol aj básňou venovanou ženám pri príležitosti MDŽ. V úvode stretnutia 
odzneli správy o činnosti, hospodárení a jeho kontrole, ktoré boli odrazom dobrého fungova-
nia organizácie. Z bohatej činnosti vyberáme: pravidelné kúpanie v Aquaparku Tatralandia  
a Gino Paradise Bešeňová; zájazdy v Trenčíne (Výstava záhradkárov a včelárov spojená s ná-
kupom ovocinárskych potrieb a sadeníc), na Budatínskom zámku (drotárska expozícia) v Čič-
manoch (originálna ľudová architektúra) a v Rajeckých Tepliciach (Afrodit – kúpanie), a závere 
roka dva do poľskej Jablonky a Krakowa (spojené s nákupmi na vianočných trhoch); účasť na 
športových hrách v Partizánskej Ľupči a vlastné športové zápolenie v priestoroch ŠKM spojené  
s guľášovým posedením a ocenením jubilantov; vianočné posedenie v hoteli Smrek. VČS bola 
opäť nielen pracovným, ale aj spoločenských stretnutím. V jeho závere predsedníčka poďakovala 
za spoluprácu mestu Liptovský Hrádok a akciovej spoločnosti Tesla. 

Dôchodcovia – zo sekcie Učiteľov si na svojom marcovom stretnutí tradičným vedomostným 
kvízom pripomenuli mesiac knihy. Kvíz sa dotýkal vedomostí z oblasti histórie, slovenského 
jazyka a literatúry. Otázky, tak ako každý rok, pripravila vedúca sekcie Mária Mikovinyová. Naj-
úspešnejšími riešiteľmi spomedzi 23 súťažiacich sa stali: Lýdia Vallová, Júlia Košíková, Zdeněk 
Kučera, Anna Ryšanová. Stretnutie k MDŽ si osobitne urobili aj „Tesláci“ v estrádnej sále Domu 
kultúry. S kyticou kvetov prítomné ženy pozdravil aj primátor mesta Branislav Tréger. Vo svojom 
príhovore vyzdvihol prácu žien nielen v produktívnom, ale aj v seniorskom veku, poďakoval sa 
im za ich nenahraditeľný podiel v rodinách aj spoločnosti. Medzinárodný deň žien si pripomenuli 
a spoločne oslávili aj dôchodcovia a dôchodkyne v sekciách Dovalovo a Lipa. Naši seniori sú 
aj početnou skupinou čitateľov mestskej knižnice, ktorú pravidelne navštevujú nielen v mesiaci 
knihy.  DŽ

Liptovské divadlo tanca 
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Marec v mestskej knižnici
V mestskej knižnici sa to v marci, mesiaci knihy, hemžilo návštevníkmi 
viac, ako inokedy. Aktivity hrádockej knižnice zamerané na prácu s kni-
hou aktivizovali súčasných, ale aj nových čitateľov. 
Knihy prinesené v rámci burzy kníh voľne rozmiestnené na pultoch pred 
vchodom do knižnice pútali záujem čitateľov. Aby takáto bezplatná vý-

mena kníh uspokojila čo najviac záujemcov, ponecháme ju v platnosti 
ešte nasledujúci mesiac. Kto v marci knihy nestihol priniesť, alebo si 
nájsť tú svoju, môže tak urobiť v apríli. 

Jedenásť čitateľov „zábudlivcov“ využilo týždeň knižnej amnestie  
a vrátilo vypožičané knihy. Odpustenie ročného členského poplatku  
v rámci aktivity „hľadáme nových čitateľov“ zasa motivovalo desiatich 
čitateľov k tomu, aby sa stali novými členmi mestskej knižnice. 

V Týždni slovenských knižníc sme ocenili jedného dospelého a detského 
čitateľa roka 2016. Dospelým rekordérom v čítaní sa stala Eva Meli-
chová, ktorá si z našej knižnice vlani vypožičala a prečítala 216 kníh. 
„Mám vždy rozčítané najmenej tri knihy, v každej izbe jednu a čítam 
každú voľnú chvíľu. Lebo kniha, to je moje! Čítam knihy vypožičané  
z mestskej knižnice, ale aj mnohé iné“ priznala sa pani Melichová, ktorá 
sa okrem čítania aktívne venuje aj amatérskemu divadlu v obci Hybe. 
Detským čitateľom roka 2016 sa stala Esterka Šubová. Z knižnice si vy-
požičala 104 kníh a všetky aj prečítala. „Esterka je naša stála čitateľka, 
číta už od prvej triedy, odvtedy je aj stálou registrovanou členkou mests-
kej knižnice“ uviedla v rozhovore s ňou Miroslava Kompišová, knihovníč-
ka, ktorá sa v knižnici venuje detskému čitateľovi. Esterka nám vyzradila, 
že pri počítači a s mobilom trávi iba toľko času, koľko je nevyhnutné, rad-
šej si zoberie knihu a číta. „Čítam rada akúkoľvek dobrú knihu, nemám 
vyhranený záujem iba o niektoré. U nás v rodine čítajú všetci“, povedala 
nám Esterka. Obidve milovníčky kníh ocenilo mesto Liptovský Hrádok 
poukážkou na nákup kníh v hodnote po 20 eur. 

Týždeň slovenských knižníc, ale aj ostatné dni v mesiaci marci, sa niesli 
hlavne v znamení práce s deťmi. V rámci aktivity „čítam už od mala“ 
zorganizovali zamestnankyne knižnice a pani učiteľky z materských 
škôl šesť stretnutí najmenších detí s knihou. Deti z cirkevnej škôlky, 
Ježkovia, Žabky, Sovičky a Veveričky z MŠ Belanská čítali Rozprávku  
o rozprávke, príbeh, ako zaobchádzať s knihou, rozprávali sa o knižnici, 
o tom, ako vzniká kniha, hádali hádanky o zvieratkách, čítali básničky  
o jari, či rozprávky o zvieratkách. Takmer stovka najmenších detí tak 
strávila čas v priestoroch knižnice, s knihou. 

V spolupráci s pani učiteľkami základných škôl, zorganizovala knižni-
ca pre prvákov slávnostné zápisy za členov mestskej knižnice. Nové 
čitateľské preukazy a svoje prvé knižky si tak vypožičalo niekoľko de-

siatok prváčikov. „Deti, čítajte! Kniha je dôležitá aj preto, aby ste vedeli 
medzi sebou dobre komunikovať, vytvárali si medzi sebou dobré vzťahy.  
A nezabúdajte popri tom aj chodiť do prírody, na prechádzky, športovať“ 
prihovoril sa prvákom aj Branislav Tréger, primátor mesta, ktorý sa sláv-
nostného zápisu prvákov zúčastnil. 

Veľmi dobrú spätnú 
väzbu dostali orga-
nizátori čitateľských 
stretnutí aj od žiakov 
a učiteľov zo Špe-
ciálnej základnej 
školy v Liptovskom 
Hrádku, či z internát-
nej školy v Jamníku.  
S nimi sa Mirosla-
va Kompišová roz-
právala o dobro-
družnej literatúre,  
o rozprávkových 
hrdinoch, o dobre  
a zle. „Ďakujeme, veľ-
mi dobre pripravené 
podujatie, žiakom sa 
veľmi páčilo“, napísala 
nám po podujatí pani 
učiteľka. „Žiaci boli 
disciplinovaní, sústre-
dení a rozprávanie ich 
zaujalo“, zhodnotila 
stretnutie Miroslava 
Kompišová. 

Viete v ktorom roku vznikla predchodkyňa súčasnej mestskej kniž-
nice, prvá knižnica v Liptovskom Hrádku? 
Také bolo zadanie súťažnej otázky smerované k poznaniu histórie našej 
mestskej knižnice a k budovaniu povedomia o nej. Pre správnu odpoveď 
sme si zašli za Petrom Vítekom, riaditeľom pobočky štátneho archívu,  
v Liptovskom Mikuláši.  
„Za predchodcu dnešnej mestskej knižnice môžeme považovať Ma-
ďarský čitateľský krúžok (Liptóujvári magyar olvasóközönség gyűrű)  
v Liptovskom Hrádku, ktorý podľa archívnych dokumentov vznikol  
v roku 1913. Jeho činnosť schválil pod č. 1976/1913 Slúžnovský úrad  
v L. Hrádku. Dokumenty sú v správe Štátneho archívu v Žiline so sídlom 
v Bytči. Čitateľský spolok ako prvý začal kupovať a plánovite zhromaž-
ďovať knihy za účelom verejného využitia“, uviedol Peter Vítek. „Podľa 
zachovaných zápisníc si prvú knižničnú radu zvolila obec 9. 3. 1929 a jej 
členmi sa stali: Jozef Kuska a Ján Kovlačík st., starosta a notár. V roku 
1931 sa knižnica stala aj členom Spolku sv. Vojtecha“, ešte dodal.
Ak započítame všetkých jej predchodcov, knižnica si v tomto roku pripo-
mína 104. výročie od svojho vzniku. 
Výhercu súťažnej otázky oznámime verejnosti začiatkom mesiaca apríl. 
V čase uzávierky mesačníka, ešte plynul termín súťaže. 

Projektové zámery mestskej knižnice.
Na výzvu Fondu na podporu umenia zareagovalo mesto Liptovský Hrá-
dok a podalo v marci dva projektové zámery vzťahujúce sa k mestskej 
knižnici Liptovský Hrádok. Projektom s názvom Nové knihy, zdroj in-
špirácie, vzdelávania, poučenia i oddychu sa uchádzame o finančnú 
podporu vo výške 5 400 eur na kúpu nových cca 600 ks knižných titu-
lov. Projektom Modernizácia priestorov knižnice - predpoklad roz-
voja jej služieb, skvalitnenia podmienok pre čitateľov, sledujeme 
cieľ vytvoriť pre čitateľov moderné, čitateľsky príťažlivé prostredie  
a to najmä inováciou interiérového vybavenia úseku pre dospelých  
a vytvorením priestoru „čitárne“ pre komunitné aktivity i individuálne trá-
vený čas pri knihe. Mal by vzniknúť zmenou funkcie existujúceho prie-
storu slúžiaceho na verejný prístup k internetu, znížením súčasného 
počtu prístupových miest a nahradením miestami na štúdium, čítanie. 
Týmto projektom sa uchádzame o dotáciu z verejných zdrojov FPU  
vo výške 7 560 eur. 
O tom, či FPU naše zámery podprí sa dozvieme  
v priebehu mesiaca máj.  

AR
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Tematické dni v ŠZŠ
Vo februári sme na Špeciálnej základnej 
škole organizovali pre našich žiakov tri 
tematické dni, počas ktorých sme sa roz-

právali o slušnom a zodpovednom sprá-
vaní na cestných komunikáciách, ako 
predchádzať úrazom doma, či v škole, ako 
podať prvú pomoc človeku, ktorý ju potre-
buje. Žiaci si mali možnosť všetko prak-
ticky vyskúšať na svojich spolužiakoch  
a tak nadobudnúť okrem teoretických ve-
domostí aj praktické zručnosti. Na záver si 
napísali test, na ktorom sa mali možnosť 
presvedčiť, čo si z týchto troch dní zapa-
mätali. MB

Marec priniesol Matejke
veľa akcií – besied, prednášok a súťaží. 
8. 3. žiaci 1. stupňa absolvovali vyšetrenie 
chrbtice pod dohľadom doktora Droppu. 
Výsledky vyšetrení boli alarmujúce – až 
dve tretiny detí majú ochorenie chrbtice 
v počiatočnom či rozvinutom štádiu. Pre-
to budú pre deti prínosné zostavy cvikov 
na chrbticu, ktoré im boli predvedené.  
10. 3. lektor z Občianskeho združenia 
ACET SR cez skutočný príbeh priblížil žia-
kom 7. – 9. ročníka problematiku legálnych 
a nelegálnych drog. Pre žiakov 1. stupňa 
bola pripravená pútavá prednáška upria-
mujúca ich pozornosť na zloženie cigariet 
a vplyv fajčenia a alkoholu na zdravie člo-
veka. Leniví sme neostali ani po pohybo-
vej stránke. Naši žiaci sa zúčastnili volej-
balovej súťaže v obvodnom kole, kde sa 
umiestnili dievčatá na 3. mieste a chlapci 
na 2. mieste. V tom istom čase sa konala 
aj športovo-umelecká súťaž Kalokagatia, 
kde nesmeli chýbať ani naši šikovní špor-
tovci. Staršie žiačky uspeli v kvalifikácii  
a postúpili na krajské kolo vo florbale.  
15. 3. si 5 žiakov 6. a 7. ročníka zmera-
lo sily so svojimi rovesníkmi v okresnom 
kole matematickej súťaže Pytagoriáda.  
L. Slosiar zo 6. B získal skvelé 1. miesto  
a P. Hrabal zo 6. A 3. miesto. Srdečne gra-
tulujeme.  MH

Jarné prázdniny nám tohto roku snehu doži-
čili a naše deti tak nemuseli zostať doma, ale 
venovali sa svojim obľúbeným zimným čin-
nostiam. Ešte pred prázdninami stojí za veľkú 
pochvalu úspech E. Šubovej, ktorá v predne-
se povesti získala 3. miesto v krajskej súťaži 
Šaliansky Maťko. M. Záhradníková je nádejou 
fyziky a v okresnom kole olympiády obsadila  
2. miesto. „Minerálne pramene horného Lipto-
va“ bol názov posteru, ktorý prezentoval D. Il-
čák v biologickej olympiáde a svojim 2. miestom  
v rámci okresu nás uistil, že o tejto proble-
matike veľa vie. Slovenské múzeum ochrany 

prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 
navštívili žiaci 8. ročníka. Prednáška bola ve-
novaná jednotlivým geologickým obdobiam. 
Navštívili aj Medvediu štôlňu v Žiarskej doline. 
Marec je mesiacom knihy, a tak jednotlivé roč-
níky venujú knihe patričnú pozornosť najmä  
v rámci vyučovania slovenského jazyka a lite-

ratúry návštevami knižnice spojenej s prednáš-
kami na vopred určené témy. Prezentáciami 
projektov o sopkách sa môžu popýšiť piataci, 
ktorí reálne sopky aj modelovali. Národopisné 
múzeum nám ponúklo prezentáciu retro - oble-
čenia, bývania z čias nedávnych, ktoré bolo pre 
mnohých žiakov veľkou neznámou. Je čas na 
to, aby sa deviataci správne rozhodli vo výbere 
strednej školy. Cestou prednášok jednotlivých 
zástupcov stredných škôl im tak v tomto období 
pomáhame vybrať si to, čo je pre nich najlep-
šie. Informácie o prospechu a správaní žiakov 
sme ponúkli rodičom na pohovoroch, ktoré sú 

vždy veľkým prínosom v rámci interakcie rodič 
- učiteľ. Sme radi, keď sa zákonní zástupcovia 
detí živo zaujímajú o dianie v škole a spoločne 
tak riešime rôzne situácie k spokojnosti zainte-
resovaných strán.

D. Puškárová

Marec v ZŠ Hradná

Zo života gymnazistov...
Druhý polrok nám už tradične priniesol množ-
stvo aktivít a úspechov. Nezabudnuteľné chvíle 
prežili študenti tercie, kvinty a I. A na lyžiarskom 
výcviku, ktorý sa uskutočnil v stredisku Žiar - 
Dolinky. V rámci výchovno-vzdelávacích aktivít 
sme sa zúčastnili anti-diskriminačného progra-
mu „Buďme ľudia“, pod záštitou agentúry Amos, 
ktorý bol zameraný na medziľudské vzťahy  
a ľudské práva. Problematike „Činnosť polície 
a kriminalita mládeže“ sa venovala A. Poliako-
vá z OR PZ v LM a pre študentov 3. roč. nadá-
cia OTP banka pripravila zaujímavé odpoludnie 
v oblasti finančnej gramotnosti. Po víťazstvách 
v okresných kolách jazykových olympiád v jed-
notlivých kategóriách postúpili do krajských kôl 
siedmi študenti našej školy. V OANJ získali  
2. miesta A. Frniaková a M. Ištok, v ORUJ  
V. Pompurová a E. Astafyeva 2. a 3. miesto  
a v ONJ F. Piovarči 1. miesto s postupom do 
celoštátneho kola. Krajského kola súťaže  
v cudzích jazykoch - Jazykový kvet, sa zú-
častnili v kategórii dráma dva súťažné kolektí-
vy tried III. A a tercie. So svojimi divadelnými 

predstaveniami postúpili do finále, ktoré sa 
bude konať v Žiline. Naše recitátorky M. Ilavská  
a Ž. Kráľová obohatili svojím umeleckým pred-
nesom viaceré oslavy organizované mestom. 
Žiacka školská rada zorganizovala školské kolo 
fotografickej súťaže, v ktorej ocenila fotografie 
A. Lišuchovej a A. Frniakovej. Mesiac marec sa 
niesol v znamení SOČ-iek, zo šk. kola postúpi-
lo do okresného kola 7 prác. V rámci svojho 
pracovného dňa spolu s primátorom Lipt. Hrád-
ku B. Trégerom našu školu navštívila štátna 
tajomníčka MŠ Oľga Nachtmannová. Stretli sa 
aj s maturantmi a živo debatovali o súčasných 
otázkach, ktoré rezonujú v Európe. Veľmi si tiež 
vážime ďakovný list dekanky STU FIIT v Brati-
slave tímu pedagógov Gymnázia v Lipt. Hrádku 
za výbornú prípravu žiakov, ktorí ako študenti 
ich fakulty dosiahli vynikajúce výsledky v aka-
demickom roku 2015/16. Zároveň veríme, že aj 
súčasní štvrtáci, ktorí už majú externú časť ma-
turitných skúšok za sebou, sa zaradia k úspeš-
ným vysokoškolákom. 

Tatiana Mravcová
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TURISTICKÝ KALENDÁR
Akcie KST - ŠKM Lipt. Hrádok

2. apríla    Dolinou Bieleho Váhu,  vedúci: I. Kočúch
23. apríla  Predná Magura - Nízke Tatry, vedúci: I. Bella
30. apríla  Slovenský raj z Čingova, vedúci: K. Větrovský

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

Plán turistických akcií RR KST Liptovský Mikuláš
8. apríla  Otvorenie turistickej sezóny - Májekova chata
  Malinô Brdo, Veľká Fatra  -  KST Ružomberok
  kontakt: M. Karkošiak, mkarkosiak@gmail.com 
17. apríla  Šibačkový výstup a hrad Liptov - 25. ročník  
  Chočské vrchy - KST L. Teplá
  kontakt: P. Sitek, luba0501@gmail.com
30. apríla  Memoriál Zdenka Hochmuta - Výstup na Čebrať,
  Chočské vrchy - KST Ržomberok 
  kontakt: M. Karkošiak, mkarkosiak@gmail.com

Úspech 18-ročného „seniora“
DOMINIKA IMRICHA, ktorý na medziná-
rodných marcových pretekoch v kategó-
rii „Kumite do 60 kg – seniori“ obsadil  
v konkurencii 70-tich pretekárov deviatu 
priečku.
Do súťaže Karate 1 Premier league v Rotter-
dame s účasťou 1027 pretekárov Dominika 
nominoval Slovenský zväz karate ako svojho 
nádejného, dnes už seniorského reprezen-
tanta. Turnaj preveril jeho bojové majstrovstvo  
a schopnosti v štyroch kolách. Žreb mu pridelil 
neľahkých súperov. V prvom kole vyhral nad 
talianskym karatistom (minuloročným víťazom 
z Dubaja), v druhom nad húževnatým Dánom. 
V treťom kole prehral s aktuálnym majstrom 
Európy z Litvy. Vo štvrtom kole spolu s ďalšími 
šiestimi karatistami bojoval o tretie miesto. Tu  
v pomere 2:3 prehral so Španielom (tiež bý-
valým seniorským európskym majstrom)  
a v konečnom účtovaní obsadil deviatu priečku. 
Vynikajúci výsledok, za ktorý ho pochválil aj re-
prezentačný tréner Jozef Poliak, čo si Dominik 
veľmi považuje. A teší ho aj fakt, že je zaradený 
do TOP teamu slovenskej karatistickej repre-
zentácie. Možno je to aj vďaka dosiahnutým 
výsledkom nedávneho testovania v Národnom 
športovom centre, kde bol vysoko hodnotený za 
celkovú výbušnosť a odraz pri skoku do výšky.
Rozprávať sa s Dominikom Imrichom je prí-
jemné. Je to mladý cieľavedomý chalan, ktorý, 
ako sa hovorí „to má v hlave upratané“. Pri-
šiel za mnou usmiaty, primerane sebavedo-
mý, vyžarujúci spokojnosť. Tá určite pramenila 
aj z výsledku, ktorý sa mu podarilo dosiahnuť  
v Rotterdame. Na otázky odpovedá priamo, na 
nič sa nehrá. Uvedomuje si svoje športové kva-
lity, ale nestavia ich na piedestál. Tak, ako pri 
minulom rozhovore zdôrazňuje priority, ktorými 
sú štúdium, vzdelanie a budúcnosť v oblasti 

ekonómie, resp. manažmentu. Stále ho v dets-
kej izbe panelákového bytu trénuje otec, stále je 
študentom hrádockého gymnázia, aktuálne v tre-
ťom ročníku, stále popri karate dosahuje výbor-
né študijné výsledky. Je vďačný za individuálny 
prístup zo strany vedenia školy, aj za významnú 
podporu Komunitnej nadácie Liptov, ktorá je Do-
minikovým generálnym partnerom prostredníc-
tvom nadačného fondu DETI DEŤOM.
K rotterdamskej súťaži sme sa vrátili niekoľký-
mi krátkymi spomienkami – Dominik musel 
pred súťažou zhodiť takmer päť kíl, čo sa dá 
dosiahnuť úpravou stravy a cieleným odvod-
ňovaním, ale nie je to jednoduché a uberá to 
pred súťažou sily; do slávneho holandského 
prístavu sa dostal len na chvíľu, aby nakúpil 
magnetky; pred inými aktivitami uprednost-
ňuje pozorovanie súperov, čím ich spoznáva  
a zároveň sa od nich učí. Vie, že mu to môže 
pomôcť pri ďalších vzájomných zápasoch, na-

príklad už o dva týždne v Dubaji, alebo v máji, 
v tureckom Koceli, kde budú tohto roku Maj-
strovstvá Európy. Všetko alebo nič, takýmto 
výrokom zakončil naše stretnutie. Od osem-
násťročného chalana by som to neočakávala. 
Ale Dominik je skrátka taký. Takto pristupuje  
k škole, športu, životu. 
Oceňujeme jeho úspechy a výbornú reprezen-
táciu mesta Liptovský Hrádok a to aj v úplne po-
slednej juniorskej súťaži, kde na Grand Prix Slo-
vakia získal tento víkend prvé miesto. Ďakujeme 
a držíme palce do ďalších súťaží!               DŽ

Pozn.: Bojové umenie karate pochádza z ja-
ponského súostrovia Okinawa. Vzniklo ako 
umenie sebaobrany v časoch, keď na ostro-
voch mali ľudia zakázané nosiť zbrane. Vďaka 
tomu sa sformovalo karate k dokonalosti. Ku-
mite je hodnotené podľa dokonalosti útočnej  
a obrannej techniky.                                  DŽ

Inzeráty
Kúpim obrazy, mince, vyznamenania, odznaky, starožitnosti.  

Tel.: 0905 381 761 – p. Haluška

Vezmem do prejájmu garáž v Liptovskom Hrádku. 
Tel. č.: 0905 394 553.

apríl - máj 2017
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Dňa 17. marca uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila

Helena Gašková
S láskou v srdci na ňu spomínajú 

všetci jej priatelia a známi.

Ako tíško žila, tak tíško odišla,
skromná vo svojom živote, 

veľká vo svojej láske a dobrote.
26. marca uplynuli 2 roky, čo nás opustila 

manželka a stará mama

Anna Ilavská, rod. Hybenová
S láskou a úctou spomína manžel a deti s rodinami.

V sobotu 1. apríla uplynulo päť rokov, 
odkedy nás náhle a nečakane navždy opustila

Marta Droppová
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 

tichú spomienku a modlitbu. Ďakujeme.
Dcéra Monika a syn Martin.

Boh nám je útočiskom a silou,
pomocou v súžení vždy osvedčenou.  

Žalm 46,2
Dňa 10. apríla uplynú 3 roky, ako nás opustil 

náš drahý manžel, otec, svokor, starý, prastarý  
i krstný otec a ujo

JUDr. Ivan Šenšel
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Čas plynie a nevráti, čo vzal, 
zostali len spomieky a vsrdci žiaľ.

Dňa 12. apríla uplynie 20 rokov od tragickej nehody 
nášho milovaného syna a brata

Martina Garaja
S láskou a úctou spomína celá rodina.

17. apríla uplynú 3 roky ako nás náhle opustil

Stanislav Červeň
Venujte mu tichú spomienku.

Manželka, synovia a dcéra s rodinami.

Slzy v očiach uschnú, 
ale rana v srdci zahojiť sa nedá.

Dňa 19. apríla uplynie rok, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a starký

Imrich Nagy
S lásku a úctou spomínajú manželka a syn s rodinou.

Za Ľudovítom Glonekom
9. marca 2017 od nás navždy odišiel pán Ľudovít 
Glonek, ktorý v minulých rokoch významným spô-
sobom zasahoval do chodu mesta (vedúci odboru 
správneho MsNV) a amatérskej kultúry. 
Povolaním pedagóg, odchádzajúci do dôchodku z postu zástupcu 
riaditeľa dnešnej Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši, mi-
loval Slovensko a jeho jazyk – slovenčinu. Svoju lásku ku krajine 
pretavoval do mnohých turistických výletov končiarmi Nízkych, Vy-
sokých a Západných Tatier. Lásku k slovenčine a spevu uspoko-
joval v Spevokole slovenských učiteľov a v hrádockom Mužskom 
speváckom zbore, ktorý dlhé roky viedol ako organizačný vedúci  
a predseda výboru. Bol jedným so zakladateľov najvýznamnejšieho 
slovenského folklórneho festivalu vo Východnej. Ako niekoľkoná-
sobný predseda a člen prípravného výboru vyše desaťročia ovply-
vňoval umelecké smerovanie festivalu, za čo ho v roku 2014 ocenil 
minister kultúry SR Marek Maďarič Cenou Folklórneho festivalu 
Východná pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku. My, Hrádočania, 
sme ho poznali ako optimistického človeka, vždy v dobrej nála-
de, pre ktorého nič nebolo nemožné, neprekonateľné. Do svojho 
vysokého veku denne cvičil, bicykloval, chodieval na prechádzky. 
Po celý aktívny život mu záležalo na veciach, ktoré súviseli s mestom  
a verejným životom. Bol dobrým pozorovateľom a motivátorom zmien. 
Za mesto Liptovský Hrádok sa s ním s úprimným poďakovaním lúči-
me. Česť jeho pamiatke!  DŽ

PO - PIA: 8:00 - 17:00 hod.
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Lekárenská pohotovostná služba
 1. apríla  –  Lekáreň Pharmacia
 8. apríla  –  Lekáreň na Hradnej ul.
 22. apríla  –  Lekáreň Dr. Max
 29. apríla  –  Lekáreň na Hradnej ul.

Všetky lekárne sú počas služby otvorené od 8,00 do 11,30 hod.
Vysvetlivky: lekáreň Dr. Max v priestoroch prízemia 
Polikliniky, lekáreň na Hradnej v priestoroch prízemia 
bytového domu č. 529 na Hradnej ulici, lekáreň Pharmacia  
v priestoroch prízemia Medic centra.

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“:
• Chvály Liptov Zion marec 2017
• Oslavy MDŽ a oceňovanie jubilantov v m.č. Dovalovo
• Koncert ZUŠ k Medzinárodnému dňu žien 
• Fašiangy seniorov nášho mesta
• 20. Rodinné video - súťaž neprofesionálnych filmov 
A to nie je všetko. V sekcii „Archív“ nájdete všetky video-

reportáže, ktoré boli natočené od vzniku TV LH.  JKa

Hrádocká kultúra
20. 3. - 30. 4. 

21. 3. - 23. 4.

6. - 30. 4. 

6. 4.  o 1600

8. 4.

15. 4.
1000 - 1500

16. 4. o 1600

22. 4. 

24. 4. o 1800

29. 4. o 1700

23. 5. o 1700

Tie vajíčka maľované
Výstava zo zbierok Liptovského múzea

Aj taká bola Veľká noc
Výstava zo zbierok Liptovského múzea

Spolu
Výstava ZUŠ a SZUŠ 

Benefičný koncert
Deti deťom VI. ročník

Prezentácia základných umeleckých škôl 
mesta Lipt. Hrádok

Liptov Orient Festival
Medzinárodná súťaž v orietálnych tancoch

Sviatky jari

Chvály Liptov
Otvorené strenutie kresťanov nášho mesta

Deň ochotníckeho divadla
Stretnutie amatérskych divadelníkov

Filmový umelecký pondelok
Najlepšie filmy zo súťaže 

Neprofesionálny film Liptova 2017

KUBO alebo tak si tu žijeme 
Divadlené predstavenie DS A-hoj

Smejko a Tanculienka
Kde bolo, tam bolo...

Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline

Národopisné 
múzeum

Galéria na 
schodoch

Dom kultúry

Dom kultúry
Vstupné: 

dospelí - 3 €
dôch./štud. 

1,50 €

Divadelná sála
Dom kultúry

Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline

Sokolovňa

Divadelná sála
Dom kultúry

F-klub 
Dom kultúry

Kultúrny dom
Dovalovo

Dom kultúry
Vstupné: 7 €

Veľkonočné sviatky v kostoloch
Rímsko-katolícky kostol Liptovský Hrádok
13. 4.  Zelený štvrtok Pánovej večere o 1800 h
14. 4.  Veľký piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána o 1700 h
15. 4.  Biela sobota Veľkonočná vigília o 1930 h
16. 4.  Veľkonočná nedeľa – Pánovho zmŕtvychvstania o 800, 1000 h
17. 4.  Veľkonočný pondelok o 800 h

Evanjelický kostol Liptovský Hrádok
13. 4.  Zelený štvrtok – Služby Božie s Večerou Pánovou o 1800 h
14. 4.  Veľký Piatok – Pašiové Služby Božie o 900 h 
 Veľký Piatok – Večera Pánova o 1500 h
16. 4.  1. slávnosť Veľkonočná – Vzkriesenie Krista Pána o 900 h
17. 4.  2. slávnosť Veľkonočná o 900 h

Evanjelický kostol Dovalovo
13. 4.  Zelený štvrtok – Služby Božie s Večerou Pánovou o 1800 h
14. 4.  Veľký piatok – Pašiové Služby Božie (Večera Pánova po   
 skončení Služieb Božích) o 1000 h
16. 4.  Veľkonočná nedeľa – Slávnostné služby Božie o 1000 h
17. 4.  Veľkonočný pondelok – Služby Božie o 1000 h

Rímsko-katolícky kostol Dovalovo
do uzávierky sa nám informáciu nepodarilo získať.


