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Vážení spoluobčania, 

dnes to z mojej strany nebude dlhé písanie. 
Chcem tento priestor využiť na dve gratulácie 
ľuďom, ktorí si to rozhodne zaslúžia.

Moja prvá gratulácia patrí všetkým ženám v 
našom meste, od najmladších po tie najstar-
šie. Chcem im poďakovať za to, že sú krásnou 
súčasťou nášho života, že sú nielen ženami, 
ale aj matkami – nositeľkami nového života. 
Chcem im vyjadriť svoje poďakovanie, uznanie 
a úctu a odovzdať im symbolickú kyticu jar-
ných kvetov k Medzinárodnému dňu žien. 

Druhá gratulácia patrí mojim kolegom, uči-
teľom. Chcem sa vám krátko prihovoriť pri 
príležitosti sviatku, ktorým ďakujeme za vašu 
prácu. Ďakujeme o to intenzívnejšie o čo zlo-
žitejšie je prostredie, v ktorom pracujete. I ja 
veľmi citlivo vnímam zmeny, ktoré sa vo vzťa-
hu učiteľ – žiak dejú, vidím, ako vašich žiakov 
čoraz viac poznačuje súčasná doba. Uvedomu-
jem si, že vaša práca učiteľa je z roka na rok 
náročnejšia. Napriek tomu si myslím, že je tu 
stále dostatok priestoru pre dobrého učiteľa, 
vychovávateľa, vzdelávateľa, napĺňajúceho 
svoje poslanie v povolaní, ktoré si sám vybral. 
Že je tu stále žiacky a študentský potenciál, s 
ktorým je hodno pracovať a rozvíjať ho. Želám 
vám, aby vám vaša práca prinášala stále dosta-
tok uspokojenia na to, aby ste v nej vytrvali. 
Prajem vám osobnú spokojnosť a veľa zdravia.

  Branislav Tréger

Pre čo ...

Mám rád, keď môžem niečo zmeniť –
detskú tvár plnú očakávania

na žiarivé oči a úsmev na tvári,
neskrotných desať prstov

na písmená a nekonečné kresby,
zachmúrené čelo a obranný postoj

na myseľ naplnenú túžbou po poznaní, 
vzdorom našpúlené pery, 

na ševeliace slová...

Lebo to ma učí pokore a láske.
Preto sa nikdy nevzdávam, nestrácam nádej, 

kým všetko čo viem nerozdám
za týchto pár slov: 

„Dobrý deň, pán učiteľ,
bol som váš žiak 

a veľmi rád na to spomínam.
Ďakujem vám.“

Neznámy autor

 28. marec 
     Deň učiteľov

Slúžiť a pomáhať 
sú vlastnosti 
vznešených ľudí
                J. A. Komenský.

Mesiac marec prináša so sebou dva významné sviatky – Medzinárodný deň žien a Medzinárodný 
deň učiteľov. Prítomnosť obidvoch, žien, aj učiteľov je v živote každého človeka nenahraditeľná. 
Žena je tá, ktorá sa stáva matkou a nositeľkou života, učiteľ je ten, kto ďalej rozvíja začaté dielo 
výchovy a vzdelávania každého jedinca. Marec je aj mesiacom knihy. Tú berie do rúk tak žena pri 
čítaní prvých rozprávok, ako aj učiteľ, ktorý s ňou pracuje ako s učebnicou. A okrem toho je marec 
aj prvým jarným mesiacom. 
Všetko krásne a potrebné pre život človeka sa spája v mesiaci, ktorý práve prežívame. A je len na 
nás, ako precítime jednotlivé dni, ktoré nám prinesie. Je na nás, ako si uctíme a pripomenieme 
odhodlanie newyorských krajčírok bojujúcich za zrušenie desaťhodinovej pracovnej doby, či pet-
rohradských demonštrantov v roku 1917, ktoré dali podnet na vznik medzinárodného sviatku žien. 
Najkrajším by bolo konštatovanie, že na úctu k žene netreba konkrétny deň v marcovom kalendári, 
že ju nosíme v sebe. Rovnako ako uznanie k ľuďom, ktorí mnohé roky postupne otvárajú obzory 
každého z nás – učiteľom. Týmto sviatkom si každoročne pripomíname a oceňujeme ich nezastu-
piteľnú prácu. Zároveň si tento deň sprítomňujeme aj život a dielo významného českého pedagó-
ga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského. V  deň  jeho narodenín oslavujeme 
všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí odovzdávajú svojim zverencom množstvo vedomostí, 
skúseností, poznatkov, vychovávajú ich k hodnotám a tradíciám. Pokračujú v začatom diele žien – 
matiek a ďalej ho rozvíjajú.
Ich najväčším pomocníkom je kniha. Denne ju chytajú do rúk, denne k nej smerujú svojich žiakov. 
A oni z nej čerpajú nové informácie potrebné do ďalšieho života. A učia sa siahať nielen po knihe 
– učebnici, ale aj po knihe plnej dobrodružstiev, fantázie, napätia, dobra striedajúceho sa so zlom, 
ale nakoniec rozprávkovo víťaziaceho. 
Mesiac marec nás nevtieravo učí zamyslieť sa nad takými fenoménmi akými sú ženy, učitelia, či 
knihy. To všetko v čase, keď sa príroda opäť hlási k životu svojím prvým jarným dňom. Slovo pre-
búdzanie úplne prirodzene spája aj ženy – matky, učiteľov a knihu. Žena, učiteľ a kniha v nás pre-
budili chuť k životu a poznaniu. Vďaka tomu má mesiac marec svoje každoročné čaro.  DŽ
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Prvé tohtoročné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva
Prvé zasadnutie poslaneckého zboru v tomto 
roku bolo dňa 10. februára vo veľkej zasadač-
ke mestského úradu. Na programe rokovania 
poslancov boli Správa o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Hrádok za 
rok 2016, Správa o výsledkoch kontrol hlavnej 
kontrolórky mesta Liptovský Hrádok a Správa 
o plnení uznesení MsZ s termínom zročnosti 
k 31. 12. 2016, ktoré poslanci zobrali na vedo-
mie. V ďalšom schválili úpravu rozpočtu mesta 
z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov 
na opravu Materskej školy na Belanskej štvrti. 
V bode programu majetkovo-právne záležitos-
ti mesta, poslanci schválili návrh na odpredaj 
nehnuteľného majetku mesta Liptovský Hrá-
dok formou priameho predaja, ponuku firmy 
VIREAL s.r.o. na odpredaj nehnuteľného ma-
jetku a schválili z dôvodu hodného osobitné-
ho zreteľa prenájom pozemkov, resp. ich častí 
potrebných na realizáciu stavby „Športová 
hala – novostavba“ na základe PD, a to Slo-
venskému zväzu ľadového hokeja. Predmetná 
stavba je navrhnutá pre osadenie na zelenej 
lúke v blízkosti Základnej školy s Materskou 
školou na ulici Hradnej. Zámerom je vybudo-
vanie športovej haly s ihriskom o rozmeroch 
20x40 metrov s celoročnou prevádzkou, čo 
rozšíri školské a mimoškolské aktivity mláde-
že. V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť 
pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných 
mesiacoch jednoduchým rozpustením ľadovej 
plochy a bez nutnosti ďalších komplikovaných 
úprav je možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko 
pre letné športy (basketbal, pozemný hokej, 
hádzaná, tenis a pod.) V bode rôzne, poslanci 
zvolili za prísediacich Okresného súdu Liptov-
ský Mikuláš na obdobie rokov 2017 - 2021 za 
mesto Liptovský Hrádok štyroch občanov náš-
ho mesta. JKa

Spoločenské okienko
v období od 20. 1. – 20. 2.
Narodili sa
Bernard Baštek, Martin Dvořák, Filip Gera, 
Patrik Kapitáň, Rudolf Lakomčík, Lucia 
Lehotská, Nina Moravčíková, Michal Slivoš, 
Diana Strelecká, Martin Šagát, Ľuboš Trajteľ a 
Tomáš Šintaj.
Opustili nás
Milan Bobrovčan - 89 r., Anton Hlaváč - 99 r.,  
Marian Hubka - 90 r., Anna Literová - 76 r., 
Pavol Majerčík - 64 r.

V týchto dňoch sa dožil 
presných 100 rokov náš 
spoluobčan pán Peter Tom-
ko. Úctyhodný vek, ktorý 
si prajeme dožiť všetci v 
zdraví, láske a spokojnosti 
v kruhu najbližších. Ako na 
život otca, starého otca, 
prastarého otca spomína 
jeho syn: 
„Narodil sa počas prvej sve-
tovej vojny. Druhú prežil na 
vlastnej koži ako vojak Slo-
venskej armády. Rok svojho 
mladého života stratil v rus-
kom zajatí. S manželkou Oľgou, s ktorou uzavreli 
manželstvo 18. 11. 1950, vychovali tri deti. A 
všetky tri sa upísali školstvu. Šesť vnúčat a se-
dem pravnúčat im robí radosť zo života doteraz. 
V roku 1949 sa stal jedným z prvých zamestnan-
cov hrádockej Tesly. Najprv ako robotník, potom 

sa vypracoval na majstra. 
Keďže však nebol pohodlný 
niektorým ľudom, zo dňa na 
deň sa musel preorientovať 
na frézára. A v tejto profesii 
ostal verný Tesle až do dô-
chodku. Rád spomína na to, 
keď už ako dôchodca praco-
val v Športservise v Dome 
služieb v L. Mikuláši alebo na 
Geodézii v L. Mikuláši. A ako 
je to dnes? Všetko prebolelo, 
len spomienky zostali. Teraz 
sa však teší z každého nové-
ho dňa.“

Čo dodať? Snáď len prianie: Vážený pán Peter 
Tomko, prajeme Vám ešte veľa, veľa zdravia, ži-
votného optimizmu, spokojnosti a radosti v kruhu 
svojej rodiny v ďalších rokoch svojho života.

Libuša Števčeková 
a členovia komisie pre Dovalovo

V Dovalove oslavujeme 100. rokov

Storočný mladík,
takto charakterizoval jubilanta pána Petra Tomku primátor mesta Branislav Tréger po osobnom 
stretnutí pri príležitosti oslávencových stých narodenín. V hoteli Smrek, kde sa oslava konala sa zišla 
celá Tomkovie rodina, aby spoločne prežili túto významnú chvíľu. Storočných ľudí v našom meste 
nie je veľa. Úctu, obdiv, osobnú gratuláciu aj pozornosť si preto bezpochyby zaslúžia. Kytica kvetov, 
plaketa Magistra Donča, ľudové piesne v podaní detí z DFS Cindruška – to bol drobný vklad k jubileu 
zo strany mesta. Dožiť sa takéhoto vysokého veku je dar, za ktorým je nesporne aj veľká starostlivosť 
rodiny, najmä detí. Tomkovci sú nádherným príkladom toho, ako sa to dá. Storočný pán Tomko so 
svojou manželkou môžu s vďakou konštatovať, že si deti dobre vychovali. A ich tri deti každodenne 
napĺňajú rozprávku o troch grošov – vracajú ten, ktorý im bol v mladosti požičaný. DŽ

Krátkou obrazovou informáciou a gratuláciou 
sa vrátime k oceneniu primátora Liptovského 
Hrádku Branislava Trégera Cenou Primátor 
Slovenska 2016, ktorú mu udelil celoslovenský 
informačný portál www.slovakregion.sk.  Za 
ocenením nehľadajte nič viac – ako poctivú 
prácu v službách občanov tohto mesta, ktorú 
vidno na každom kroku. Možno práve teraz sa 
zdvihne aj vlna protestov od nespokojencov a 

kritikov, čo je úplne pochopiteľné. Nemusia všetci so všetkým sú-
hlasiť, nemusí sa všetkým všetko páčiť. Ľudia sme rôzni, s rôzny-
mi pohľadmi, názormi, postojmi. Zmeny k lepšiemu však tomuto 
mestu nemožno uprieť. Je nesporné, že to vidíme nielen my, ale 
aj „ľudia zvonku“. Preto bol náš primátor ocenený touto prestíž-
nou cenou. A my môžeme byť hrdí, že takýto človek stojí práve na 
čele nášho mesta. GRATULUJEME!  DŽ

Primátor Slovenska 2016

Vzácna návšteva z Bratislavy
Mesto Liptovský Hrádok 10. februára navštívila 
štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Oľga 
Nachtmannová. V sprievode primátora mesta 
Branislava Trégera, starostu obce Kráľova Leho-
ta a vedúcej odboru organizačného, školstva a 
sociálnych vecí Martiny Harichovej zavítala do 
dvoch hrádockých škôl. Najprv sa ocitla medzi 
žiakmi a pedagógmi Základnej školy na Hrad-
nej ulici, potom besedovala so stredoškolákmi 
z gymnázia. Zaujímavou témou diskusie bola 
reforma školstva, jej klady a zápory. Prevlá-
dal názor, že reformy nie sú dobre nastavené a 
školstvu by prospel návrat k tomu, ako to bolo 
kedysi. Študenti mali výhrady k množstvu učiva 
a k učeniu sa zbytočností, v praktickom živote 

nepoužiteľných. Napriek tomu, že IT vládne aj 
vo svete školstva a vzdelania život bez informácií 
získavaných prostredníctvom internetu si študen-
ti nevedia predstaviť. O. Nachtmannová, sama 
celý život pedagogička vníma veľmi citlivo, že pre 
mladých ľudí sú dnes podstatné iné hodnoty, než 
to, čo skutočne vedia. Vedomosti sa takýmto po-
stojom dostávajú do úzadia. „Pochopiteľne, sú aj 
výnimky, máme na školách aj žiakov a študentov, 
ktorí sa snažia a dosahujú aj veľmi dobré študij-
né výsledky, ale ich počet sa, bohužiaľ, znižuje“, 
povedala pani štátna tajomníčka. Ako v závere 
skonštatovala, že poslaním Ministerstva školstva 
by mala byť aj snaha zvrátiť tento stav. 

DŽB. Tréger, O. Nachtmannová a V. Kapríni
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Spýtali sme sa za vás...
1. Medzi hradom a cestou II. triedy č. 238 je 
priestor s pracovným názvom Lubyho lúka, 
ktorej odkúpenie je zahrnuté aj v tohtoroč-
nom rozpočte. Čo mesto v tejto lokalite plá-
nuje?
Aby sme si upresnili situáciu, jedná sa o úze-
mie pri hrade, to len pre orientáciu. Kúpa sa 
už uskutočnila a to nielen tohto pozemku, 
ale aj časti pozemku pri pamätníku, a tiež po-
zemku za tribúnou, kde je postavená pivnica 
s kamennou klenbou (časť klenby sa už pre-
padla). Tieto pozemky sme kupovali od pani 
Horanskej a chcem jej touto cestu poďakovať 
za ozaj ústretový prístup voči mestu. Miesto 
pri pamätníku potrebujeme ako priestor pre 
pripravovaný kruhový objazd Pod Skalou. 
Riešeniu tohto územia sa spolu so Žilinským 
samosprávnym krajom nepretržite venujeme 
(celkom zložitá záležitosť). Pivnica bude do 
budúcna slúžiť ako zázemie pre tribúnu. Teraz 
k „Lubyho lúke“. Je to miesto, ktoré chceme 
poňať ako oddychové. V prvom rade ho chce-
me vyčistiť, vyrovnať terén a prekryť zemi-
nou. Potom bude nasledovať zatrávnenie a 
výsadba novej zelene. Postupne podľa štúdie 
Janky Šebovej by tam mala vzniknúť „kronika 
mesta Liptovský Hrádok“ v prírode. S týmto 
celým priestorom okolo hradu sa v blízkej bu-
dúcnosti plánujú zmeny - nie stavebné, ktoré 
by mali viesť k intenzívnejšiemu využívaniu 
priestoru občanmi a návštevníkmi mesta. Bu-
deme o nich samozrejme informovať. 
2. Aká je v súčasnosti situácia s bytmi - do-
statok alebo nedostatok, aká je bytová po-
litika mesta v kratšom aj dlhšom časovom 
horizonte?
Bytov je v súčasnosti v našom meste nedo-
statok. Potvrdila sa totiž v poslednom období 
skutočnosť, že záujem o bývanie v Liptovskom 
Hrádku prejavili občania okolitých obcí v ďale-
ko väčšej miere ako v minulosti. Podľa našich 
prieskumov je to spôsobené predovšetkým 
zlou dopravnou dostupnosťou z týchto obcí, 
najmä pre školopovinnú mládež. Nie každý 
rodič má možnosť deti do školy voziť autom. 
Ďalšou skutočnosťou je, že deti mimo nášho 
mesta po vyučovaní majú v rámci mimoškol-
ských aktivít možnosť vzdelávať sa napríklad 
v základných umeleckých školách - výtvarný, 
tanečný, hudobný odbor, navštevovať školské 
kluby, športové oddiely. Ďalšou skutočnosťou 
je samotná práca produktívnych ľudí, a teda 
aj rodičov týchto detí v meste. Je tu ešte je-
den fenomén, ktorý sa javí ako úplne nový, a 
to je kúpa bytov Slovákov žijúcich dlhodobo 
v zahraničí. Tiež majú záujem o byty v našom 
meste obyvatelia hlavného mesta a väčších 
miest. Tento trend súvisí s rekreačnou činnos-
ťou (turistika, lyžovanie...), a takýto spôsob 
pobytu v Tatrách je pre dotyčných lacnejší, 
ako ubytovanie v hoteloch. V tomto prípade 
ide o kúpu desiatok bytov v poslednej dobe. 
Tieto skutočnosti treba vziať do úvahy a roz-
hodnúť, ako v bytovej politike v meste pokra-
čovať. Treba reagovať pomerne rýchlo. Jedná 
sa totiž o prípadný príjem mesta z podielových 
daní, tržby v obchodoch a ďalších službách. 
Nájomné bývanie na počet obyvateľov dosa-
huje slovenský priemer, je teda dostatočné, 
ale začína absentovať komerčné bývanie a v 
tomto segmente nám treba urýchlene konať.
Dokončenie na strane 4. 

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. 2. LH – pracovné stretnutie so zástupcom 
ČSOB P. Dominikom, ktorý predstavil podmienky 
spravovania finančných prostriedkov samosprávy 
v tejto banke.
2. 2. Rbk – na pozvanie primátora Ružomberka 
Igora Čombora účasť na 50. Zimnom zraze Klubu 
slovenských turistov a stretnutí turistických od-
dielov mládeže, kde vo svojom príhovore primá-
tor vyzdvihol aj dlhoročne aktívny klub turistov v 
našom meste.
3. 2. LH – účasť na zasadnutí finančnej komisie 
MsZ, kde boli prejednávané vynútené zmeny roz-
počtu mesta na rok 2017 súvisiace s rozsiahlou 
rekonštrukciou MŠ na Belanskej štvrti, kde by 
malo byť preinvestovaných cca 115 tis. eur. 
6. 2. LH – návšteva riaditeľa Okresného úradu 
práce, sociálnych veci a rodiny Jána Ferianca 
– politika zamestnanosti v meste súvisiaca aj s 
plánovaným prepúšťaním zamestnancov spoloč-
nosti Eltek.
7. 2. ZA – pracovné rokovanie s pánom Volárikom 
– príprava približne 12 zmien Územného plánu 
mesta.
8. 2. LM – zasadnutie Dozornej rady Liptovskej 
vodárenskej spoločnosti (LVS) – schválenie in-
vestícií na rok 2017. Do Liptovského Hrádku – 
Dovalova to bude takmer 760 tisícová investícia 
do zokruhovania vodovodu na Družstevnej ulici.
9. 2. LM – účasť na slávnostnom vyhodnotení 
Športovcov mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 
z poverenia predsedu ŽSK Juraja Blanára.
10. 2. LH – prijatie štátnej tajomníčky Minis-
terstva školstva SR Oľgy Nachtmannovej, ktorú 
primátor mesta a vedúca odboru organizačné-
ho školstva a sociálnych vecí Martina Harichová 
sprevádzali na pracovnej návšteve škôl – základ-
nej na Hradnej ulici a gymnázia.

11. 2. LM – Okresné valné zhromaždenie delegátov 
Dobrovoľných hasičských zborov, kde B. Tréger po-
zdravil prítomných aj v mene J. Blanára, predsedu 
ŽSK; Bobrovec – návšteva zimných jazdeckých hier a 
furmanských pretekov; Vo večerných hodinách, na 
pozvanie riaditeľa SOŠE, účasť na III. plese Elektro 
(nás) baví v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku.
13. 2. LH – stavebná porada vedenia mesta – 
posudzovanie projektovej dokumentácie, sta-
vebných posudkov súvisiacich s rekonštrukciou 
mestskej športovej haly, doplnenie žiadosti, 
ktorou sa mesto uchádza o podporu výstavby 
zimného štadióna, otázky súvisiace s renováciou 
futbalového ihriska.
14. 2. BA – pracovné stretnutie s riaditeľom Slo-
venského hokejového zväzu – prerokovanie do-
plnenej a skompletizovanej žiadosti (mesto LH to 
stihlo ako prvý predkladateľ) o podporu výstavby 
zimného štadióna v meste; Návšteva Poľnohos-
podárskej platobnej agentúry (PPA) – získanie 
informácii o možnostiach čerpania finančných 
prostriedkov pre budovanie a rekonštrukcie in-
fraštruktúry v malých mestách.

15. - 16. 2. – Monitorovací výbor týkajúci sa 
vlajkových projektov v rámci programu cezhra-
ničnej spolupráce IROP, v rámci ktorého získala 
finančnú podporu aktivita smerujúca k renovácii 
a spojazdneniu úzkorozchodnej lesnej železnice v 
Pribyline.
16. 2. BA – Rokovanie s Branislavom Dubošom – 
Laco aréna – hľadanie možností na podporu vý-
stavby štadióna v meste LH.
17. 2. LH – pracovné stretnutie s bikermi – výstav-
ba bike parku, ktorý by mal byť pridanou hodno-
tou a súčasťou priestoru pri zimnom štadióne.
18. 2. Jamník – na pozvanie starostu obce - účasť 
na prezentácii publikácie Petra Víteka „Dejiny 
obce Jamník v Liptove a Fašiangoch spojených s 
ochutnávkou zabíjačkových špecialít a fašiango-
vých šišiek.
20. 2. LH – MsKD – Sekcia Lipa – oslavoval svo-
je 20 ročné trvanie, na ktoré pozval aj primátora 
mesta. Prítomných seniorov primátor pohostil 
chutnými šiškami. Spoločne sa venovali aj otáz-
kam nedostatočnej zdravotnej starostlivosti v 
oblasti všeobecného aj odborného lekárstva v 
meste.
21. 2. LH – stavebná porada – prípravy realizač-
ných projektov veľkých stavieb naplánovaných v 
meste na rok 2017, riešenie problémov vzniknu-
tých pri vyhodnocovaní statiky použitých mate-
riálov, betónov a roxorov pri výstavbe mestskej 
športovej haly súvisiace s plánovaním investícií 
na jej rekonštrukciu.
22. 2. Štrbské pleso – kongresová sála hotela Pat-
ria – účasť na odbornej konferencii „Slovensko 
na ceste k smart cities“ organizovanej Združením 
miest a obcí Slovenska s cieľom hľadať riešenia 
na zvýšenie kvality života v mestách a zlepšenie 
organizácie a riadenia miest a obcí pomocou naj-

modernejších technológií.
23. 2. LM – stretnutie s preziden-
tom SR Andrejom Kiskom a jeho 
sprevádzanie na návšteve Gymná-
zia M. M. Hodžu L. Mikuáš, kde mal 
prezident naplánované stretnutie a 
besedu so študentmi.
24. 2. ZA – ŽSK – pracovné roko-
vanie s vedúcou odboru zdravot-
níctva pani Majbíkovou týkajúce 
sa doplnenia všeobecného ob-
vodného lekára v LH; Rokovanie s 

pánom Mokrým – projekt rekonštrukcie dova-
lovskej cesty, zasadnutie školskej komisie; Účasť 
na zasadnutí ZMOL, ktorého hlavnou témou bola 
príprava snemu; Účasť na výročnej schôdzi ZO 
Slovenského zväzu záhradkárov; V závere dňa pri-
mátor mesta otvoril 20. ročník Rodinného videa v 
kinosále Domu kultúry.
25. 2. LH – pracovné stretnutie s riaditeľom LVS 
Marianom Lesanským – kanalizačná a vodovod-
ná infraštruktúra mesta, jej prípadné opravy; 
Dovalovo – otvorenie III. dobročinného plesu; LH 
– odovzdanie diplomov a cien víťazom 20. Rodin-
ného videa.
27. 2. LH – účasť na slávnostnom zasadnutí MsKD 
– Sekcie Tesláci, na ktorom primátor mesta poďa-
koval najaktívnejším členom za dlhoročnú prácu.
28. 2. LH – pracovné stretnutie s Róbertom Vola-
jom, pracovníkom Správy ciest ŽSK – oprava do-
valovskej cesty; LH - Dovalovo – účasť na tradič-
nom fašiangovom stretnutí hrádockých seniorov.

DŽ
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Spýtali sme sa za vás...
Pokračovanie zo strany 3.
3. Na hlase Hrádočana bola otázka týkajúca 
sa investície v lokalite Nižné a Vyšné Fabriky. 
Môžete čitateľom bližšie vysvetliť čo a s akým 
finančným nákladom sa tam plánuje?
Prioritou je vyriešiť vodu na miestnej komu-
nikácii smerujúcej na Vyšné fabriky, realizo-
vať vsakovaciu jamu na odvedenie vody. Ďa-
lej, z hlavnej cesty usmerniť pritekajúcu vodu 
prídlažbou a spolu s lesmi SR dať na cestu, 
ktorá nadväzuje na hlavnú cestu číslo 18 nový 
asfaltový povrch. Potom by sme chceli zreali-
zovať prvú etapu chodníka v dĺžke asi dvoch 
tretín celej dĺžky. Celková preinvestovaná 
suma bude vo výške cca 100 000 €.

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 – poplatní-
kov, 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 po-
platník v priebehu zdaňovacieho obdobia 
povinný oznámiť správcovi miestneho po-
platku: 
- vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní 
odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 
uviesť:

• identifikačné údaje (meno, priezvis-
ko, 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 do-
klady, ktoré 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 POVIN-
NOSTI správca miestneho poplatku ulo-
ží 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 poria-
dok) a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov).
Bližšie informácie o povinnostiach občanov 
– poplatníkov v Liptovskom Hrádku a v m. č. 
Dovalovo Vám budú podané na Mestskom 
úrade v Liptovskom Hrádku, č. dverí 117, 
tel.: 5202140.

Správca poplatku

72 rokov slobody

Už celých 72 rokov žijeme v mieri. O hrôzach 
vojny nerozmýšľame často. Pripomíname si 
ich z roka na rok najmä pri výročiach. Udialo 
sa tak aj 31. januára v našom meste,  oslobo-
denom práve v tento deň roku 1945, kde sa 
pod taktovkou  referátu kultúry mesta Liptov-
ský Hrádok, v spolupráci so ZO Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov uskutočni-
lo spomienkové stretnutie pri príležitosti  72. 
výročia tejto udalosti. Takmer 30-ti členovia 
organizácie, primátor mesta Liptovský Hrádok 
Branislav Tréger, jeho zástupca Ján Galvánek  
a ďalší sa stretli  v F-klube Domu kultúry, kde 
už bolo všetko pripravené na dôstojný priebeh 
komorne ladených osláv. Na úvod si prítomní 
pozreli krátky film Ľubora Patscha Genius loci 
Liptovského Hrádku, započúvali sa do poetické-
ho pásma Danice Žiakovej v podaní študentiek 

hrádockého gymnázia, ktoré recitač-
ne pripravuje pani profesorka Tatiana 
Mravcová a vypočuli si krásne slo-
venské hymnické piesne.  Slávnostné 
príhovory predniesli Miroslav Hudec 
za Oblastný výbor SZPB, Milan Šintaj, 
predseda Základnej organizácie SZPB 
Liptovský Hrádok a Branislav Tréger, 
primátor mesta. Na záver spomienky 
niektorí členovia SZPB a vedenie mes-
ta položili veniec k pomníku Stretnutie 
armád, ktorý symbolizuje historickú 
udalosť stretnutia troch oslobodzo-
vacích armád  práve na území nášho 

mesta. Pohnuté chvíle niekdajších ťažkých bojov 
nám pripomínajú pomníky postavené z vďaky a 
pre spomienku. Dnes záleží od nás, či budúce 
generácie nebudú stavať nové. Rovnako v našich 
rukách je aj zachovanie mieru.        DŽ

Foto: Vladimír Škuta

Na sociálnej sieti FB funguje už jeden a pol roka skupina, ktorá je o našom meste, jeho živote, prob-
lémoch, úspechoch, podujatiach a mnohom inom, čo je hodné zverejnenia. Od začiatku túto skupinu 
spravuje a vedie Richard Šopor. Prácu na FB „odvádza“ pravidelne, veľmi rýchlo reaguje na dianie, je 
pohotový a ústretový každému dobrému nápadu. Preto sme ho oslovili a požiadali o pár slov aktivite, 
ktorej sa venuje.

Liptovský Hrádok - Naše mesto bez cenzúry
September roku 2015 priniesol do mojej hlavy myšlienku založiť na verejnej sociálnej sieti Facebook verej-
nú skupinu, ktorú som nazval podľa vzoru susedného mesta „Liptovský Hrádok – naše mesto bez cenzúry.“ 
Prečo táto skupina? V tom spomínanom roku som začal pociťovať deficit na tomto poli. Ako amatérsky 
regionálny novinár som sa stretával s názorom, poväčšine mladých ľudí v našom mestečku, že nemajú 
priestor, kde by sa mohli verejne vyjadriť, dožadovať informácie a pod. Na smeč mi nahralo aj rozhodnutie 
našich poslancov o zrušení vtedajšieho Hrádockého fóra na mestskej stránke. (Pozn. red. V súčasnosti 
Hrádocké fórum na stránke mesta www.liptovskyhradok.sk nahradil Hlas Hrádočana.) Po založení sa za-
čali denno-denne množiť žiadosti o prijatie do skupiny, čo je jedna z podmienok. Pýtate sa prečo? Keď je 
skupina bez cenzúry? Začali sa nám množiť rôzne žiadosti a ja som zistil, že v našom mestečku žije „Janko 
Hraško, Ferko Mrkvička“ a podobné falošné profily ľudí. Som toho názoru, že ak chcem diskutovať a dis-
kusia je vecná, k téme a pravdivá, nemám dôvod vystupovať pod falošným menom. V prvom rade som 
sa snažil, aby sa do skupiny nevniesla nenávisť, zlo, ohováranie a nezmyselné útočenie na diskutujúcich. 
Skupina slúži hlavne na skvalitnenie života a lepšie informovanie o dianí v našom meste - Liptovský Hrá-
dok, hovorí jedno z pravidiel tejto skupiny. Ďalej sa zameriavam na spropagovanie kultúrnych akcií predo-
všetkým v našom mestečku a potom aj v priľahlých mestách a obciach. Uverejňujem pozvánky, oznamy, 
informácie z mestského úradu. Taktiež úzko spolupracujem s referátom kultúry MsÚ. Ako novinku som 
začal uverejňovať pohotovostné lekárne cez víkend. Veľkú pomôcku vidím aj v zverejnení rozpisu služieb 
lekárskych pohotovostí v našom okresnom meste. Škála je veľmi široká, od poukazovania na anomálie, 
problémy v mestečku, cez straty a nálezy aj pochvaly a poďakovanie. Spolupracujem aj s mestskou políciou 
na zverejňovaní rôznych oznamov a výziev. Veľmi často v skupine uverejňuje svoje príspevky aj futbalový 
klub, útulok zvierat, miestni podnikatelia propagujú svoj biznis. Skupina je otvorená a každý člen môže 
podľa pravidiel pridať, alebo vložiť svoj príspevok. K dnešnému dňu má skupina cez 2400 členov, čo je 
celkom pekné číslo, ktoré sa každým dňom zvyšuje. 
Veľakrát som sa stretol s názorom, hlavne starších spoluobčanov, že nie sú na facebooku. Doba však ide 
dopredu. Už aj najvyšší ústavní činitelia, nielen našej krajiny, vystupujú každodenne na sociálnych sieťach, 
sám pápež katolíckej cirkvi je na nich veľmi populárny a aktívny. 
Preto aj Vás touto cestou srdečne pozývam stať sa členom skupiny a pripojiť sa k virtuálnej rodine na 
sociálnej sieti.  Richard Šopor, administrátor 
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Srdce v práci, práca v srdci
Komunitná nadácia Liptov, ktorej správkyňou 
je v súčasnosti Janka Mrlianová, sa vyhrabala 
z plienok, detských chorôb a so svojimi 13-timi 
rokmi vchádza do tínedžerského veku. Svojimi 
mnohými aktivitami, pomocou pre tých, ktorí 
to potrebujú, ako aj dobrovoľníckymi projektmi 
už, akoby, dosiahla dospelosť. V regióne Liptov je 
vďaka nim dobre známa a ľahko rozpoznateľná. 
Pravdepodobne aj preto sa dostala do užšieho 
výberu, teda medzi piatich nominantov na pre-
stížne ocenenie Krištáľové krídlo.
O aktivitách Komunitnej nadácie Liptov vás in-
formujeme pravidelne. Napriek tomu, rada opäť 
spomeniem tie najkrajšie a svojou základnou 
myšlienkou najhodnotnejšie. Sú nimi: Benefičný 
koncert DETI DEŤOM, ktorým KNL podporuje ta-
lentované deti umeleckých škôl udelením Ceny 
Karola Feňveša, spolupráca s OZ Parasport24, 
ktoré sa venuje hendikepovaným športovcom, 
Retro párty, ktorej finančný výťažok pomáha 
ľuďom s ochorením skleróza multiplex, spoluor-
ganizátorstvo Šikovných trhov, kde svoje šikovné 
ruky prezentujú liptovskí výrobcovia, Komunitné 
dni dobrovoľníctva zamerané na skrášľovanie 
verejných priestranstiev, projekt Darujme si kni-
hu a mnohé ďalšie – menšie rozsahom, ale rov-
nako kvalitné a nápomocné. Komunitná nadácia 
Liptov to je komunita zapálených ľudí ochotných 
nielen pomáhať v dnes „zabehnutých projek-
toch“, ale aj schopných iniciovať nové formy 
podpory. Nadácia má svoj „hlavný stan“ v našom 
meste a aj mesto Liptovský Hrádok ju vníma ako 
„svoju“. Ďakujeme Janke Mrlianovej a jej spo-
lupracovníkom za prácu, do ktorej okrem času 
vkladajú aj srdce. A to sa cení najviac. 

DŽ

Online tlmočník
Vážení nepočujúci občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve náš-
ho úradu môžete komunikovať aj prostredníc-
tvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky 
vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor 
s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne priná-
šajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to 
v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 
20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení 
akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, 
ako používať službu nájdete na stránke 
www.onlinetlmocnik.sk. JKa 

Sviatok žien
Blíži sa mesiac marec a s ním aj deň, ktorý 
vzdáva hold všetkým ženám na svete. Aj my 
chceme k tomuto sviatku prispieť svojimi 
umeleckými darčekmi v podobe našich detí. 
Srdečne vás pozývame na koncert K SVIATKU 
ŽIEN, ktorý sa uskutoční 8. 3. 2017 o 16.30 
hod. v Dome kultúry  v estrádnej sále v spo-
lupráci ZUŠ s mestom Liptovský Hrádok, OZ 
Paleta a husle a OZ DFS Cindruška.
Veríme, že prídete tento sviatok osláviť spolu 
s nami ...

Bronislava Majerčíková

2 % z vašich daní
Využite možnosť poukázať 2 % z vašich daní a podporiť tak mimovládne organizácie v Liptovskom Hrád-
ku. Tu je niekoľko z nich:
 Názov:  Športový klub mesta Liptovský Hrádok
 Adresa: Belanská 580, 033 01 Lipt. Hrádok
 IČO: 14222442
 Právna forma:  Občianske združenie
 Názov: Detský folklórny súbor Cindruška Liptovský Hrádok
 Adresa: Belanská 550/11, 033 01 Lipt. Hrádok
 IČO: 42064988
 Právna forma: Občianske združenie 
 Názov:  Občianske združenie NEZÁBUDKA
 Adresa: J. D. Matejovie 542, 033 01 Lipt. Hrádok
 IČO: 37808966
 Právna forma:  Občianske združenie
 Názov: Tanečný klub JESSY Vavrišovo
 Adresa: Vavrišovo 335, 032 41 Vavrišovo
 IČO: 37909487
 Právna forma: Občianske združenie
 Názov: ZATÚLANÝ CHLPÁČIK – psia nádej
 Adresa: Roveň 206, 033 01 Podtureň 
 IČO: 42218713
 Právna forma: Občianske združenie
 Názov: Národný Trust n. o.
 Adresa: Hlboká cesta 9, 811 04 Bratislava
 IČO: 42000408
 Právna forma: Nezisková organizácia
 Názov: Komunitná nadácia Liptov
 Adresa: SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
 IČO: 37902245
 Právna forma: Nadácia
 Cez Komunitnú nadáciu Liptov môžete poukázať 2 % aj týmto organizáciám: 
  Naš Fondik    Cirkevná MŠ Koráb Lipt. Hrádok    SokoLH o.z Lipt. Hrádok
     Klub Sklerózy multiplex Lipt. Mikuláš    OZ ART Štúdio Lipt. Hrádok    MŠ Lipt. Peter

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“:
• Medzinárodná baletná súťaž – NÁDEJ BALETU
• 72. výročie oslobodenia Liptovského Hrádku  
• XXV. ples mesta Liptovský Hrádok 
A to nie je všetko. V sekcii „Archív“ nájdete všetky videoreportáže, ktoré 
boli natočené od vzniku TV LH. JKa

Život v oblakoch
taký je názov unikátneho filmu kameramanov 
Karola Kaliského, Adama Bašteka a Jozefa Fialu 
v réžii a produkcii Erika Baláža. Mesto Liptovský 
Hrádok a OZ ART Štúdio ho zaradilo do drama-
turgie Filmových umeleckých pondelkov (FUP), 
ktorými sa vytvára vďačná divácka základňa mi-
lovníkov, najmä amatérskeho, filmu. V oblakoch 
sa s týmto filmom ocitla takmer stovka divákov, 
ktorí si nenecha-
li ujsť príležitosť a 
prišli. Medzi stálych 
priaznivcov amatér-
skeho filmu, stretá-
vajúcich sa na FUP 
pravidelne, zavítali 
aj študenti lesníckej 
a drevárskej školy so 
svojimi vychováva-
teľmi, ale aj ďalší Hrádočania. Pred ich očami sa 
odvíjal nádherný príbeh života kamzíkov, jeleňov, 
rysov, vlkov, svišťov... na najvyšších „poschodiach“ 
slovenských veľhôr. Dych berúce zábery umocne-
né vynikajúcim komentárom a emotívnou hudbou 
vyrozprávali nádherný príbeh a presvedčili všet-
kých prítomných, že tento film je majstrovským 
dielom zanietených ľudí milujúcich to, čo robia. 

Film, ktorý má necelú hodinu je výberom z 1500 
hodinového filmového materiálu a výsledkom 
trojročnej, systematickej práce filmárov - nad-
šencov, ktorí cez osobné nepohodlie, v ťažkých 
poveternostných podmienkach doslova číhajú 
na vhodné okamihy života a správania sa tat-
ranskej zveri. Výsledok je fascinujúci. Diváci v 
zaplnenom F-klube Domu kultúry ho odmenili 

uznanlivým po-
tleskom a nefal-
šovaný záujem 
deklarovali aj 
v neformálnej 
besede, ktorá 
po filme priro-
dzene pokračo-
vala. Tvorcom 
filmu ďakujeme 

za to, že sme sa aj my na chvíľu ocitli v obla-
koch. 
Na web stránke www.arollafilm.com s podti-
tulom ...inšpirovaní prírodou si môžete zakúpiť 
všetky doteraz vyrobené DVD a knihy. Nákupom 
cez e-shop zároveň podporíte Nadačný fond 
Arolla. DŽ
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Žiadame občanov o pomoc
Polícia v Liptovskom 
Mikuláši objasňuje do-
pravnú nehodu, ktorá 
sa stala dňa 13. februára 
2017 v čase okolo 18:30 
hod. nad železničným 
nadjazdom, na ulici SNP 
v Liptovskom Hrádku. 
23-ročný vodič viedol osobné motorové vo-
zidlo zn. BMW, liptovskomikulášskeho evi-
denčného čísla a pri vychádzaní z cesty III. 
triedy v smere z Liptovskej Porúbky na ul. 
SNP v Liptovskom Hrádku (cesta 1/18) nereš-
pektoval dopravnú značku „Stoj, daj prednosť 
v jazde“, v dôsledku čoho nedal prednosť ná-
kladnému motorovému vozidlu nezisteného 
evidenčného čísla, ktorého vodič jazdil po uli-
ci SNP od mestskej časti Celiny v Lipt. Hrádku 
v smere na Liptovský Mikuláš. Následne doš-
lo k stretu prednej časti osobného motorové-
ho vozidla a zadnej časti prívesu, resp. návesu 
nákladného motorového vozidla, ktorého vo-
dič pokračoval v jazde na doposiaľ nezistené 
miesto a na mieste dopravnej nehody nezo-
trval. 
V tejto súvislosti žiadame vodiča nákladné-
ho motorového vozidla, ktorý v uvedenom 
čase jazdil v tomto úseku, aby sa prihlásil na 
Okresnom dopravnom inšpektoráte, ul. Ko-
menského 841 v Lipt. Mikuláši alebo na poli-
cajnej linke 158. Zároveň žiadame aj svedkov 
tejto dopravnej nehody, o oznámenie akých-
koľvek informácií vedúcich k stotožneniu ná-
kladného vozidla príp. jeho vodiča. 

Anna Poljaková, preventistka
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

Milí priatelia, 
táto zima dala 
nám aj našim 
chlpáčom po-
riadne zabrať. 
Extrémne mí-
nusové tep-
loty preverili 
silu našich 
n a j m e n š í c h 
a najslabších 
psíkov. Všetci 
sú našťastie 
v poriadku. 
Keďže náš po-
zemok nedis-
ponuje žiadnou vhodnou budovou, kde by 
sme zvieratá mohli umiestniť, rozhodli sme 
sa to vyriešiť prostredníctvom zateplených 
unimobuniek. Súrne potrebujeme pre psí-
kov chorých, po operácii i pre malé šteniat-
ka vnútorné priestory, kde budú v pokoji a v 
teple. Prosíme pomôžte nám darovaním 2% 
z dane, aby sme mohli zriadiť miestnosť pre 
našich pacientov. Predpokladaná suma jed-
nej unimobunky je približne 6000 €. Sami to 
nezvládneme, potrebujeme Vašu pomoc. V 
mene chlpáčov Vám zo srdca ďakujeme! 

Darina Červená

Liptovské divadlo tanca 
prichádza s novou inscenáciou

Už niekoľko rokov sa v Liptovskom Hrádku formu-
je profesionálne tanečné zoskupenie LIPTOVSKÉ 
DIVADLO TANCA (LDT). Vlani uviedlo svoju prvú 
tanečnú inscenáciu PRACH, 
v ktorej zažiarili tanečníci 
z hrádockého tanečného 
konzervatória a rovnako aj 
choreograf Radoslav Pio-
varči. V súčasnosti sa práca 
v LDT intenzívne sústreďuje 
na prípravu novej tanečnej 
inscenácie, ktorú svojim di-
vákom predstaví už o nece-
lé tri týždne.
Nová tanečná inscenácia 
vzniká pod odbornou ga-
ranciou šéfa baletu SND, 
Jozefa Dolinského a finanč-
ne ju z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. Libreto, chore-
ografiu a réžiu tvorí sólista SND a mladý choreograf 
Peter Dedinský a dramaturgie k predstaveniu sa, 
rovnako ako vlani, ujal Peter Maťo. Vzácnym prí-
nosom do LDT je ďalšia umelecká posila z Liptova 

Dáša Veselovská, ktorá má na starosti scénografiu, 
kostýmovú výpravu predstavenia a masky. Asistent-
kou choreografa je Hrádočanka Lucia Drenková. 

Inscenácia HRAČKY je voľ-
ne inšpirovaná príbehom 
Luskáčika, no prenesená do 
modernej doby. Spracováva 
príbeh hračiek, hľadajúcich 
svoje miesto v detskej izbe. 
Na javisku sa predstavia 
opäť tanečníci Súkromného 
tanečného konzervatória z 
Liptovského Hrádku, no ten-
toraz produkcia LDT prizvala 
do spolupráce aj študentov 
košického Súkromného kon-
zervatória.
Premiérové uvedenia insce-
nácie HRAČKY sa uskutočnia 

10. a 11. marca 2017 o 19:00 hod. v divadelnej sále 
Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku. Všetkých 
srdečne pozývame.

EO 

• Výročné členské schôdze
Najprv sa stretli seniori zo sekcie Lipa. Na svojom pravidelnom pondelkovom stretnutí v senior klu-
be si pripomenuli 20 rokov svojej existencie. Posedenie seniorov nevynechal ani primátor mesta 
Branislav Tréger, ktorý dôchodcom zabezpečil občerstvenie vo forme chutných fašiangových šišiek. 
V príjemnej debate spoločne prebrali aj pálčivejšie témy, akou je napríklad nedostatočný počet vše-
obecných lekárov v meste. Primátor mesta prisľúbil pomoc.  Návštevu vedúcej odboru zdravotníctva 
ŽSK zaradil do svojho najbližšieho pracovného programu v Žiline – viď Kalednárium.
O týždeň neskôr sa stretli dôchodcovia zo sekcie Tesláci. Stretnutie sa nieslo v odovzdávaní „štafiet“ 
a zmenách vo výbore sekcie. Primátor mesta odovzdal najaktívnejším členom ďakovné listy vyjadru-
júce ocenenie ich dlhoročnej práce a vzornej reprezentácie na mnohých podujatiach. S poďakovaním 
dôchodcovia nezabudli ani na Jozefa Dušana Hrica, pravidelného podporovateľa seniorských aktivít a 
pochopiteľne ani na Teslu, bývalého zamestnávateľa členov tejto sekcie.
• Seniorské bežkovanie
Krásny slnečný deň privítal 20. februára  
na Štrbskom plese 27 hrádockých se-
niorov na ich zimnej pohybovej aktivite 
nazvanej seniorské bežkovanie. Súťaž na 
bežkách je „najmladšia“ v programe špor-
tových zápolení Mestského klubu dôchod-
cov. Napriek tomu už má svojich stálych 
účastníkov, ktorí si zmerali sily ako skutoč-
ní pretekári. Výsledková listina v kategóri-
ách mladšie ženy, staršie ženy, mladší muži, starší muži je nasledovná: 1. miesto – V. Soukupová, M. 
Mikovinyová, Š. Chebeň, I. Ivanko; 2. miesto – J. Urbanovičová, H. Genderová, R.  Mikoviny,  M. Papaj; 
3. miesto – A. Stanová, O. Šintajová, M. Šintaj, Z. Kučera. Ceny pre účastníkov a víťazov poskytlo mesto 
Liptovský Hrádok. Súťaž od samého začiatku pripravuje a organizačne zabezpečuje Mária Mikovinyová 
zo sekcie Učitelia.
• Fašiangové posedenie
Táto akcia má už svoju veľmi peknú, niekoľkoročnú tradíciou. Organizuje ju sekcia Dovalovo v dovalov-
skom kultúrnom dome. Vo veľkej sále sa zišli dôchodcovia zo všetkých sekcií. V kultúrnom programe vy-
stúpili s nápaditými a temperamentnými tanečnými kreáciami Šumienky pod vedením Dany Račkovej, 
s veselými scénkami divadelníci v réžii Anny Jakubcovej, s umeleckým slovom Klementína Štepitová. 
O fašiangovú náladu sa starala hudobná skupina Senior band z Liptovského Jána, prinesné dobroty z 
domácej kuchyne, koláčiky od primátora mesta Branislava Trégera, ktorý v krátkom príhovore pozdravil 
účastníkov. Spoločná zábava trvala až do odchodu posledných autobusov. 
• A čo pripravujeme v marci?
Sekcia Učitelia vedomostnú súťaž, programy k MDŽ a Dňu učiteľov, relaxačné plávanie, ktoré bude prípra-
vou na aprílovú súťaž, sekcia Tesláci si spoločne pripomenie MDŽ, seniori z Lipy sa vyberú do soľnej jasky-
ne,  navštívia programy k MDŽ a Dňu učiteľov a k mesiacu knihy si spravia čítanie s besedou. Dovalovskí 
dôchodcovia sa stretnú v priestoroch prísália, Šumienky budú opäť usilovne trénovať.  DŽ

... to veľmi dobre vedia seniori z nášho mesta
Každý mesiac pripravujú viacero aktivít, ktorými 
pravidelne potvrdzujú, že ešte nie sú odkázaní 
len na tzv. papučovú kultúru. V mesiaci februári 
uskutočnili: 

Dôchodcovský vek
a čo s ním...



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

7

Marec, mesiac knihy. Pripravili sme pre vás.... 
Mestská knižnica v Liptovskom Hrádku dáva do 
pozornosti aktivity, ktoré v tradičnom mesiaci kni-
hy pripravila pre svojich čitateľov a priaznivcov. 

Burza kníh 
Vlaňajší, prvý ročník burzy kníh si získal svojich 
priaznivcov. Aj to je dôvod, prečo od prvého 
marca spúšťame jej ďalšie pokračovanie. Máte 
knihy ktoré ste už prečítali, máte duplicitné kni-
hy, alebo také ktoré nepotrebujete, či iba chcete 
nimi potešiť iných? Prineste ich v rámci prevádz-
kových hodín do priestorov mestskej knižnice. 
V duchu myšlienky bezplatnej výmeny, „dám a 
dostanem“, budú voľne umiestnené na šatňo-
vých stoloch pred vchodom do knižnice a budú k 
dispozícii iným záujemcom. Príďte, možno si náj-
dete práve tú, ktorú hľadáte, ktorá vás poteší. 

„Týždeň slovenských knižníc“ vyhlásila Sloven-
ská asociácia knižníc a Spolok slovenských kni-
hovníkov a knižníc tento rok na 13. – 19. marca, 
pod spoločným mottom „Knižnice pre všet-
kých“. V Liptovskom Hrádku sa mestská knižnica 
do 18. ročníka podujatia zapojila aktivitami: 

• týždeň knižnej amnestie: za knihy vrátené v 
tomto týždni, budú zábudlivcom odpustené 
sankčné poplatky;
• v rámci aktivity hľadáme nových čitateľov, 

bude novým členom, ktorí sa v tomto týždni zae-
vidujú za čitateľov mestskej knižnice, odpustený 
ročný členský poplatok; 
• „Čítam už od mala“, je aktivita pripravená pre 
najmenších, budúcich čitateľov, zatiaľ škôlkari-
kov, u ktorých prijateľnou a zrozumiteľnou for-
mou chceme prispieť k budovanie ich vzťahu ku 
knihe a k čítaniu;
• poukážkou v hodnote 20 eur na nákup kníh 
podľa vlastného výberu odmeníme jedného 
detského a jedného dospelého rekordéra v čí-
taní za rok 2016; budú nimi čitatelia, ktorí si v 
priebehu roku 2016 vypožičali v mestskej knižni-
ci najviac kníh; o tom, ktorí to boli, vás budeme 
informovať. 

Slávnostným zápisom, získa 84 prváčikov na-
šich základných škôl hrdý titul „čitateľ mestskej 
knižnice“. Tento deň sa pre nich stane vstupnou 
bránou do sveta kníh, oboznámia sa s priestormi 
našej knižnice, naučia sa, ako pracovať s vypoži-
čanou knihou, môžu klásť zvedavé otázky pani 
knihovníčke, môžu si „siahnuť“ na knihy, ktoré 
ich zaujmú. 

V mesiaci marci zaradí mestská knižnica pre svo-
jich čitateľov do voľného výberu ďalších sto no-
vých knižných titulov, napríklad  Minier Bernard 
- Tma , Grisham John - Osamelý strelec,  Guskin 
Sharon - Zabudnutý čas,  Sparks Nicholas - V 
tvojich očiach, Neuer Václav - Vražda s pridanou 
hodnotou, Červenák Juraj - Diabol v zrkadle. A 
mnohé ďalšie. Pre deti je to viac titulov od Tho-
masa Brezinu  a od Futovej Gabriely kniha - Lebo 
musím! Príďte, určite vás nejaký z nových titulov 
zaujme. 

AR 

Mesiac marec je dobrou príležitosťou aj na krát-
ku bilanciu, obzretie sa, aký bol záujem o knihu, 
o čítanie kníh v našom meste v roku 2016. S po-
tešením môžeme konštatovať, že aktivity, ktoré 
Mestská knižnica v Liptovskom Hrádku v minulom 
roku pripravila pre svojich čitateľov v oblasti mo-
dernizácie priestorov, rozšírenia knižničného fon-
du, či výchovno-vzdelávacích aktivít, priniesli svoje 
výsledky. Služby našej knižnice využíva čoraz viac 
dospelých i detských čitateľov. Z bilancie minulé-
ho roku môžeme konštatovať, že vzrástol podiel 
aktívnych používateľov služieb knižnice o 9%, o 
rovnaké percento vzrástol aj počet návštevníkov 
knižnice. Detí do 15 rokov využilo služieb knižnice 
viac o 17% ako v predchádzajúcom roku. Výpožič-
ky kníh oproti roku 2015 vzrástli o viac ako tisícku. 
Mestská knižnica zorganizovala 33 výchovno-vzde-
lávacích podujatí pre deti a mládež, dve exkurzie 
pre študentov, čo je dvakrát viac ako v predchá-
dzajúcom roku. Záujem o tieto organizované akti-
vity priviedol do knižnice viac ako 900 detí, čo je 
takmer 100% nárast s porovnávaným obdobím. 
Ako nový fenomén sme zaznamenali nárast záuj-
mu o prezenčné výpožičky. Takmer šesťtisíc priaz-
nivcov literatúry študovalo, čítalo, či relaxovalo pri 
knihe a periodikách priamo v knižnici. Vysvetliteľný 
je na druhej strane pokles záujmu o služby verejné-
ho internetu. Osem verejných prístupových bodov 
k internetu využilo v roku 2016 o polovicu menej 
záujemcov ako v roku 2015. Možnosti wifi, či dá-
tového pripojenia priamo v mobiloch spôsobili, že 
táto služba je pre verejnosť už menej atraktívnou.
Výsledky činnosti Mestskej knižnice v Liptovskom 
Hrádku iba potvrdzujú jej opodstatnenosť ako kul-

túrnej, vzdelávacej a informačnej inštitúcie mes-
ta Liptovský Hrádok s dopadom aj na obyvateľov 
obcí Horného Liptova. Má v meste naozaj už dl-
horočnú tradíciu a spolu s ďalšími subjektmi pri-
spieva k uspokojovaniu kultúrnych a vzdelávacích 
potrieb širokej verejnosti. 

Súťažná otázka:
Viete v ktorom roku vznikla predchodkyňa 
súčasnej mestskej knižnice, prvá knižnica v 
Liptovskom Hrádku?

Ak viete, dajte nám to vedieť. Ak neviete, skúste 
to aspoň odhadnúť. 
Svoje odpovede nám pošlite poštou, e-mailom 
na info@mklh.sk, alebo doručte osobne do mest-
skej knižnice v termíne do konca marca tohto 
roku. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvis-
ko, tiež bydlisko, príp. iný kontakt. Prispievateľa, 
ktorý sa najviac priblíži k správnej odpovedi, od-
meníme peknou knihou.

Vždy sa dá viac a lepšie....
Zaujíma nás názor čitateľov i ostatnej verejnosti 
na súčasný rozsah a kvalitu služieb poskytovaných 
Mestskou knižnicou v Liptovskom Hrádku. Bu-
deme radi, ak sa so svojimi názormi, postrehmi, 
skúsenosťami či návrhmi v tejto oblasti s nami 
podelíte. Na získanie spätnej väzby sme pripravili 
anonymný dotazník, ktorý bude k dispozícii začiat-
kom marca v priestoroch mestskej knižnice, na jej 
webovom sídle www.mklh.sk a na webovom sídle 
mesta www.liptovskyhradok.sk.  Vopred ďakuje-
me za váš čas strávený pri jeho spracovaní.  AR

Záujem o knihy, o ich čítanie, rastie

Tanečná jar v plnom prúde
Medzinárodná baletná súťaž NÁDEJ BALETU 
2017 prebehla rýchlo a „šťavnato“. Mladí ta-
nečníci zo Slovenska, Moravy a Srbska mali tri 
dni vyplnené baletným a moderným tancom, 
plávaním na Permone a hrami medzi súťažnými 
kolami. Hlavná myšlienka baletnej súťaže bola 
do bodky splnená. Súťažiaci aj porota odchádzali 
s prísľubom, že budúci rok sa tu, v Liptovskom 
Hrádku, radi zas stretnú. Naši žiaci získali viacero 
ocenení – M. Lehotský dostal čestné uznanie po-
roty, J. Slovák získal cenu za najlepšiu choreogra-

fiu, V. V. Tekeľová získala cenu za najosobitejšiu 
interpretáciu a Katka Krupičková získala tretie 
miesto v kategórii A. (osemročné konzervatória). 
Srdečne blahoželáme :-) Veľké poďakovanie však 
patrí najmä E. Ohraďanovej a A. Majeríkovej, 
vďaka ktorým mali naši žiaci možnosť pár dní si 
užiť na domácej pôde špičkových baletných maj-
strov a pedagógov zo Slovenska aj Česka.

E. Ohraďanová, S. Tekeľová, NaŠFonDIK

Súťaž Kniha Liptova 2016
V Liptovskom Hrádku sa Hrádočanom, pri príleži-
tosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o jeho 
území,  dostali do rúk dve nové knihy mapujúce 
jeho dejiny.  Vydavateľom úspešnej knihy  Liptov-
ský Hrádok - príbeh mesta a jeho obyvateľov v 
prvej polovici  20. storočia autorky IVETY ZUSKI-
NOVEJ je  Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej 
dediny. Vydaná bola v septembri 2016 s finanč-
nou pomocou mesta. Stretla sa s mimoriadnym 
záujmom obyvateľov mesta, rodákov aj odbornej 
verejnosti, o čom svedčí niekoľko pozitívnych re-
cenzií. Prvý 600 ks náklad bol rozpredaný do konca 
októbra. Začiatkom decembra vyšlo druhé, dopl-
nené vydanie v rovnakom náklade.
Kniha PETRA VÍTEKA Liptovský Hrádok – Starý trh 
v 19. a 20. storočí  je štvrtým pokračovaním kníh 
o našom meste  a dopĺňa mozaiku informácií  o 
živote ľudí, ktorí tu v minulosti pôsobili. 
Obidve  knihy si zaslúžia nomináciu  v súťaži 10. 
ročníka Kniha Liptova 2016 organizovanej Lip-
tovskou knižnicou G. F. Belopotockého. Knihy sú 
zaradené do druhej kategórie medzi odbornú li-
teratúru. O víťaznej knihe rozhodne hlasovaním 
čitateľská verejnosť. 
Ako môžete knihy podporiť a hlasovať? 
Hlasovacie lístky nájdete uverejnené na web 
stránke knižnice alebo priamo v knižnici; na jed-
nom hlasovacom lístku môžete udeliť jeden hlas 
knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas v 
druhej kategórii (odborná literatúra); hlasovací 
lístok možno doručiť osobne, poštou, mailom 
alebo faxom; hlasuje sa od 1. marca do 7. apríla. 
Spoločne sa pokúsme posunúť knihy nášho mes-
ta na prvé priečky.  DŽ
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Gymnázium v Liptovskom Hrádku aj tento 
rok ponúka adeptom stredoškolského štúdia 
možnosť osemročného štúdia pre piatakov a 
štvorročného štúdia pre deviatakov.
Gymnaziálne štúdium je stále najlepšou prí-
pravou na pokračovanie v štúdiu na vysokej 
škole.
Bonus navyše, ktorí získajú žiaci osemročného 
štúdia, je, že už neriešia otázku, kam na stred-
nú školu, prijímacie skúšky, pretože sú už štu-
dentmi strednej školy.
Termín podania prihlášky pre oba typy štúdia 
je rovnaký.
Do 10. 4. 2017 zákonný zástupca žiaka podá-
va prihlášku na štúdium riaditeľovi ZŠ, ktorú 
žiak navštevuje.
Do 20. 4. 2017 riaditeľ ZŠ odošle potvrdenú 
prihlášku na strednú školu.

Február na Matejke
Najkratší mesiac v roku bol na Matejke ne-
obyčajne bohatý na udalosti. Už tradične sme 
fašiangy oslávili vyučovaním v maskách, ktoré 
si užili žiaci aj učitelia. Naši zamestnanci spolu 
s rodičmi žiakov a priateľmi školy sa zase už 
po jedenástykrát zabávali na Plese Matejky. 
36 žiakov 2. a 3. ročníka sa počas lyžiarskeho 
výcviku v Závažnej Porube učilo prvým krokom 

na lyžiach, kým 27 siedmakov absolvovalo 
zdokonaľovací lyžiarsky kurz v Oraviciach. Ši-
kovní basketbalisti sa v okresnej súťaži umiest-
nili na skvelom 3. mieste. Na Majstrovstvách 
SR v biatlone získala bronzovú medailu Lucka 
Letošová (5. B), čím potvrdila vynikajúcu špor-
tovú prípravu. Samozrejme, nezostali sme len 
pri športových úspechoch. Devätnásť žiakov sa 
zúčastnilo vedomostnej súťaže Expert geniali-
ty show, pričom Zuzka Letošová (7. A) a Jerguš 
Navrátil (6. B) dosiahli diplom Top expert. Na 
okresnom kole Matematickej olympiády sa zú-
častnilo päť piatakov, úspešnou riešiteľkou sa 
stala Karolínka Feriancová (5. B). Titul úspešnej 
riešiteľky okresného kola olympiády z dejepisu 
si odniesla Sara Masuda (6. A). Podrobné vý-
sledky všetkých súťaží si môžete pozrieť na na-
šej internetovej stránke. Sme hrdí na výsledky 
našich žiakov a veríme, že spoločnými silami 
sa budeme neustále zlepšovať a zdokonaľovať. 

ZŠ s MŠ J. D. Matejovie 

Olympiáda je názov pre pravidelné súťaže uspo-
radúvané v starovekom Grécku a dnes ju my 
chápeme ako podujatie, kde si žiaci merajú svo-
je znalosti, šikovnosť, inteligenciu, bojovnosť, 
ale najmä schopnosť vedieť súťažiť, prijímať ví-
ťazstva aj prehry. Každý z týchto ekvivalentov je 
merateľnou hodnotou nielen žiaka ale aj učiteľa, 
ktorý so žiakom pracuje 
a pripravuje ho dlhý čas 
pred súťažou. A hoci je 
február najkratší mesiac v 
roku, nám priniesol prvé 
úspechy z postupových kôl 
olympiád. Ten najväčší je 
postup Ekateriny Turlak, 
žiačky 7. B, ktorá vo svojej 
náročnej kategórii rusky 
hovoriacich žiakov obsa-
dila v krajskom kole olym-
piády z ruského jazyka 1. 
miesto a postupuje do 
celoslovenského. Obsade-
nie krásneho 2. miesta v 
krajskom kole olympiády z 
anglického jazyka je dôka-
zom šikovnosti Lucky Iríčkovej z 9. B, ktorá nás 
takto reprezentovala v Čadci. Ani histórii nezo-
stávame nič dlžní, a tak 1 . miesto v okresnom 
kole dejepisnej olympiády patrí S. Slosiarovi, 6. 
C, 2. miesto E. Šubovej, 6. A, 3. miesto K. Čup-

kovej, 8. B. Expert geniality show je celoslovenská 
súťaž žiakov v rôznych oblastiach a úspechom je 
v rámci Slovenska zisk 7. miesta z 1 298 súťažia-
cich, ktorý sa podaril Lucke Dúbravcovej zo 7. B. 
Náročné matematické úlohy riešili žiaci v rámci 
okresného kola matematickej olympiády a hoci 
nemáme víťaza na prvých priečkach a zostali 

nám tie štvrté v poradí, je 
to úspech. No A. Kaščák z 9. 
B je v tomto odbore držite-
ľom špeciálnej ceny riadite-
ľa CVČ L. Mikuláš. Robotické 
súťaže sa u nás v škole rov-
najú víťazstvám a 2. miesto v 
súťaži robotiky v Trenčíne je 
toho dôkazom aj tento škol-
ský rok. A poďme do príro-
dy! Teší nás, že druháci sa v 
rámci lyžiarskeho výcviku na 
Podbanskom všetci postavili 
na lyže a vedia používať vlek. 
Nielen okolie školy bolo v 
týchto mesiacoch bohatých 
na sneh vyzdobené sneho-
vými sochami, ale aj vnútor-

né priestory stien na chodbách dostali nový šat 
v podobe nádherných detských výtvarných prác. 
Fašiangy ukončíme karnevalom pre najmenších a 
dlho očakávané jarné prázdniny môžu začať!

D. Puškárová

Úspešný február v ZŠ Hradná

Aj takto by sa dalo povedať o finančnej podpo-
re, ktorou Súkromné športové gymnázium ELBA 
Prešov, mesto Liptovský Hrádok a Komunitná 
nadácia Liptov pomáhajú mladému hrádocké-
mu športovcovi Adamovi Jurenovi. Uplynulé 
dni dávajú tomuto tvrdeniu za pravdu. Z posled-
ných štyroch veľkých športových podujatí Adam 
neodišiel bez medaily, či dobrého umiestnenia. 
Tu je výpočet jeho úspechov: Majstrovstvá SR 
v bežeckom lyžovaní - 21. január, Látky – Mlá-
ky (pri Hriňovej) –  1,2 km voľnou technikou 
–  3. miesto; 4. február, Králiky – team sprint 
– 1. miesto, 5. februára, Králiky – 7 km klasika 

– 2. miesto; Viessmanov pohár 
v biatlone, 11. február, Osrblie – 
rýchlostné preteky – 3. miesto; Maj-
strovstvá SR v biatlone, 12. február, Osrblie 
– vytrvalostné preteky – 1. miesto; Štrbské 
bežky, 19. február, Štrbské pleso – 5 km voľnou 
technikou, kat. dorastenci – 3. miesto, cross 
country cross, kat. muži – 3. miesto. V priebehu 
necelého mesiaca je to spolu 7 medailí - 2 zlaté, 
1 strieborná, 4 bronzové. Dá sa povedať žatva 
uprostred zimy. Za týmito úspechmi nepochyb-

ne stoja aj skvelí tréneri. V bežeckom lyžovaní je 
to Stanislav Holienčík, bývalý reprezentačný tré-
ner, aktuálne angažovaný v Sport Rysy club-e. V 
biatlone je to Pavol Hurajt, olympijský medailista z 
Vencouvru, z Biatlonového klubu Predajná. Vyššie 
uvedené výsledky sú najlepšou odmenou za ho-
diny tréningov, driny a odriekania. Mimochodom, 
Adam popri športových aktivitách zvláda aj ume-
lecké, ako člen Folklórneho súboru Majerán, kde 
patrí medzi sólistov. 
Za skvelú reprezentáciu mesta Adamovi Jurenovi 
srdečne gratulujeme a fandíme aj do ďalších pre-
tekov.  DŽ

Dobre investované peniaze
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Junior Cup
V nedeľu 12. 2. 2017 sa odohral prvý zo série 
turnajov Junior Cup v hre č. 9, ktorého usporia-
dateľom bol Slovenský biliardový zväz (SBIZ) a 
biliardový klub PKO Prešov. Výsledky z turnaja 
sú započítavané do celkového rebríčka juniorov.
Turnaja sa zúčastnilo deväť hráčov do 18 rokov. 
Úvodné zápasy sa hrali v dvoch skupinách na 
4 víťazné hry. V semifinále sa stretla štvorica 
najlepších. Daniel Lang z Liptovského Hrádku 
vo finále po dobrej hre zvíťazil 6 : 2, získal ví-
ťaznú trofej a potvrdil tak pozíciu slovenskej 
juniorskej jednotky. Zaroveň bol vyhlásený za 
najlepšieho juniora za rok 2016 a za najlepšie-
ho hráča 2. ligy. 
 Gratulujeme! DK

Parasport24 TOUR 2017 
spolu s Hudbou bez bariér

Úctyhodnou 10-ročnou tradíciou sa tento rok môže popýšiť najznámejšie cyklistické benefičné pod-
ujatie na Slovensku. Benefičná cyklistika Parasport24 Tour odštartovala charitatívny cyklopelotón 
po prvý krát pred desiatimi rokmi pod názvom Cez Slovensko na bicykli. Svoje desiate výročie oslávi 
naozaj unikátnym spôsobom – v rámci cyklotýždňa Parasport24 Tour 2017, zorganizuje tiež veľký 
benefičný koncert Hudba bez bariér 2017. 
Rok čo rok prechádza začiatkom leta naprieč Slovenskom jeden veľmi špeciálny pelotón. Je iný než 
všetky ostatné tým, že je plný hendikepovaných športovcov na špeciálne upravených bicykloch. 
Spolu s nimi bicykluje množstvo známych osobností, ktoré každoročne športom a svojou účasťou 
podporujú dobrú vec. Tento rok vyrazí Parasport24 Tour 28. mája zo Spišskej Novej Vsi. V Liptov-

skom Hrádku účastníkov privítame 29. mája, už po sied-
mikrát. OZ Parasport24 pomohlo v minulých ročníkoch 
našim spoluobčanom Ivanovi Šobáňovi a Daliborovi No-
votnému, ktorí, aj vďaka tomuto projektu „dostali krídla” 
prostredníctvom špeciálnych bicyklov. Mesto Liptovský 
Hrádok pomohlo občianskemu združeniu realizáciou kon-
certu Kataríny Landlovej v rímsko-katolíckom kostole, s 
OZ nadviazala spoluprácu aj Komunitná nadácia Liptov. V 
roku 2017 bude mať toto podujatie aj pridanú hodnotu. 
Miroslav Buľovský, predseda OZ sa rozhodol spestriť ho 
tým, že Parasport24 Tour a Hudbu bez bariér spojí do je-
diného týždňa. Už teraz sú známe dve mená – Sima Mar-
tausová a Kali. 
Prostredníctvom športu majú občania so zdravotným po-
stihnutím lepšiu možnosť zaradiť sa do bežného života. 
A to je hlavný zámer aktivít OZ Parasport24. Sme radi, že 
môžeme byť pri tom. 

Prevzaté z TS Press Release, úprava - DŽ

Oznam
Slovenský hydrometeorologický ústav ponúka 
prácu pozorovateľa na meteorologickej stanici 

Liptovský Hrádok, Belanská ulica. 
Podrobnejšie informácie : kontakt +421917828261

TURISTICKÝ KALENDÁR
Akcie KST - ŠKM Lipt. Hrádok

5. marca   Kôprová dolina - bežky 
  Vedúci: K. Větrovský
19. marca  Štrbské pleso - pešo, bežky
  Vedúci: J. Skladaný
Bližšie informácie – sledujte vývesnú skrinku v podchode a na stránke

www.kstlh.webnode.sk.

Plán turistických akcií RR KST Liptovský Mikuláš
5. marca  Výstup na Veľký Choč - 12. ročník - Chočské vrchy 
  KNAC Ružomberok
  kontakt: Róbert Fajta, fajtabra@mail.t-com.sk
19. marca Jozefovský výstup na Radičinú - Chočské vrchy, 
  KNAC Ružomberok
  kontakt: Róbert Fajta, fajtabra@mail.t-com.sk
26. marca Výstup na Babky - Západné Tatry 
  KST Jasná Lipt. Mikuláš
  kontakt: Pavel Kuna, pavel.kuna@imafex.sk

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

Tel.: 0905 381 761 – p. Haluška

PALMA - nábytok na mieru
Mobil: 0903 054 784, web: www.bobula-nabytok.sk

* vstavané skrine, skrine, šatníky, kuchynské linky (rekonštrukcie), 
* vešiakové steny a posuvné dvere,
* doplnkový nábytok,
* široká ponuka farieb, rôzne profily dvierok podľa Vášho výberu.

Nájdete ma na Fraňa Kráľa 487, Lipt. Hrádok

Všetkým priateľom a známym oznamujeme smutnú správu, že dňa 25. 1. 2017 nás navždy 
opustila turistická priateľka a kamarátka 

Anna Literová.
Jej celoživotnou láskou bola príroda. Láska k prírode a k turistickým 
chodníkom ju predurčila stať sa funkcionárkou a pevným pilierom KST-
ŠKM Liptovský Hrádok, v ktorom pôsobila od roku 1958. Za toto obdobie 
- viac ako 50 rokov - pripravila pre hrádockých turistov desiatky prekrás-
nych turistických a poznávacích zájazdov, kde sme mali možnosť poznať krásy Slovenska i zahra-
ničia. Pre jej priateľskú a veselú povahu mala turistických kamarátov na celom Slovensku. Medzi 
jej obľúbené turistické akcie patrili celoslovenské zrazy ako sú Zraz čitateľov časopisu Krásy Slo-
venska, zimné a letné turistické zrazy, ako aj celoslovenský národný výstup na Kriváň, na ktorý 
vystúpila viac ako 20-krát. Je mnoho ďalších turistických akcií a výstupov, ktorých sa zúčastnila 
a turisti, ktorí ju stretávali na týchto podujatiach, si až neskôr uvedomia, že jej turistická činnosť 
bola veľmi pestrá. Myslíme, že všetkých nás, ktorí sme ju poznali, obohatila svojou prítomnosťou 
a touto cestou sa chceme všetci turisti jej za život, ktorý venovala turistike, srdečne poďakovať. 
      Česť jej pamiatke!   KST-ŠKM Liptovský Hrádok



Mesačník mesta       3/201710

PO - PIA: 8:00 - 17:00 hod.

Dňa 4. marca by sa náš otec plk. vo výslužbe 
Vasil Popovič

dožil 100 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú 
spomienku. S láskou si naň spomínajú synovia Ľubomír 

a Ivan s rodinami.

Posledný podrav tu šepkáme do ticha, že sa raz 
streteme je naša útecha.

Dňa 20. marca si pripomenieme smútnné 1. výročie, 
čo nás navždy opustil náš drahý

Emil Homola
S láskou, úctou a vďakou spomína manželka Vierka, sestra Mária 

a brat Pavel s rodinami, ostatná rodina a známi.

Už rok pri tvojom mene krížik svieti. Žiješ len v mojich 
spomiekach a v spomienkach naších detí.

Dňa 3. marca bude tomu 1 rok, čo nás navžd opustil
Jozef Sury

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 4. februára 2017 odišiel do večnosti
Dušan Jambrich

Ktorí ste ho poznali venujte mu tichú modlitbu 
v spomienkach.  Manželka Gita s rodinou, syn Dušan

 a dcéry Jana a Katka s rodinami.
... svoj pokoj Vám JA zanechávam, svoj pokoj Vám dávam. Nie ako svet.

Iný ponúkam. Ten pravý, ktorý trvá... (Otec nebeský)

Dotĺklo tíško láskavé srdce, navždy stíchol jeho hlas,
mal rád veľmi život, ale aj všetkých, všetkých nás.
Dňa 6. marca si pripopmenieme 5. výročie úmrtia 

drahého manžela, otca, starého otca, brata, švagra, kmotra
Jozefa Húsku

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Ako ticho žil, tak ticho odišiel, skromný vo svojom živote, 
veľký vo svojej láske a dobrote.

19. marca uplynie 10 rokov, čo nás náhle opustil náš 
milovaný manžel a dedo

Matej Boroš
S láskou a úctou v srdci na neho spomínajú manželka, 

dcéra a nevesta rodinami.

Kto ho mal rád, nezabudne.
Dňa 20. marca uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil

Jozef Guziniak
So stálou spomienkou v srdci celá rodina.

Kto ťa poznal spomenie si. Kto ťa mal rád nezabudne.
Čas nelieči bolesť ani rany, 

no učí ná žiť bez toho koho sme milovali.
Dňa 28. marca si pripomíname 1. smutné výročie umrtia 

nášho milovaného manžela, otca, dedka

Štefana Piklu
Spomína manželka Dária, dcéry Dagmar, Tatiana, Katarína s rodinami. 

Vnúčata Lenka, Jakub s Katkou, Heňka, Samer, Shima.
S láskou spomína aj ostatná rodina.

Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 13. marca uplynie rok, čo nás opustil 

drahý manžel, ocko a dedko
Ivan Lukáč

S úctou a láskou spomína celá rodina.



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

11



Mesačník Mesta Liptovský Hrádok • Vydáva Mestský úrad, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 315 494. Zodpovedný za redakciu: referát kultúry a 
KVČ, e-mail: kolarova@lhr.sk, internet: www.liptovskyhradok.sk. Tlač: REPROservis – DTP štúdio & TLAČIAREŇ, Liptovský Mikuláš. Uzávierka príspevkov je 
vždy do 20. v mesiaci do 12,00 hod. Evidenčné číslo v MK SR: EV 4099/10, ISSN 1338-9335. Mesačník Liptovský Hrádok daný do tlače 24. februára 2017.

Hrádocká kultúra
Hor sa do prírody

Výstava zo zbierok Liptovského múzea

Tak sme žili, 
tak sme sa obliekali

Výstava zo zbierok Liptovského múzea

Fototrojlístok
Symbolické fotoprepojenie liptovských 

fotografov z Liptovského Hrádku,
Liptovského Mikuláša a Ružomberka

Koncert k sviatku žien
Koncert žiakov ZUŠ, bližšie ino na str. 7. 

Hračky
Tanečná inscenácia 

Súkromného tanečného konzervátória 
Lipt. Hrádok a Košického súkromného 

konzervatória. Bližšie info na str. 6. 

Chvály Liptov
Otvorené stretnutie kresťanov nášho mesta

Filmový umelecký pondelok
Pestré všeličo z jubilejného 

20. ročníka rodinného videa.

Aj taká bola Veľká noc
Výstava zo zbierok Liptovského múzea

Pat a Mat s kamarátmi
Divadelné predstavenie, v ktorom deti 
uvideia naživo rozprávkové postavičky 

z večerníčkov.
Predpredaj vstupeniek: č. t. 0905 791 401

Kumšt
Divadelná komédia venovaná učiteľom

Predpredaj vstupeniek: č. t. 0905 791 401

1. 1. - 23. 3.

1. 1. - 28. 3.

8. - 31. 3.

8. 3. o 1630

10. a 11. 3.
o 1900

12. 3. 
o 1600

20. 3. 
o 1800

21. 3. - 23. 4.

26. 3.
o 1600

28. 3. 
o 1630

Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline

Národopisné 
múzeum

Galéria na 
schodoch

Dom kultúry

Estrádna sála
Dom kultúry

Divadelná sála
Dom kultúry

Sokolovňa

F-klub 
Dom kultúry

Národopisné 
múzeum

Divadelná sála
Dom kultúry
Vstupné: 7 €

Divadelná sála
Dom kultúry
Vstupné: 7 €

Zmena programu vyhradená!
Aktuálne informácie o kultúrnych podujatiach,

nájdete na facebooku Hrádocká kultúra.

Lekárenská pohotovostná služba
 4. marca  –  Lekáreň Pharmacia
 11. marca  –  Lekáreň Slniečko
 18. marca  –  Lekáreň Dr. Max
 25. marca  –  Lekáreň na Hradnej ul.

Všetky lekárne sú počas služby otvorené od 8,00 do 11,30 hod.
Vysvetlivky: lekáreň Slniečko v priestoroch COOP Jednota na ul. SNP, 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.

26. 3. 2017 o 1600 h
Dom kultúry L. Hrádok

Rezervácie vstupeniek
0905 791 401

Divadelná komédia
 

Kumšt

28. 3. 2017 o 1630 h
Dom kultúry L. Hrádok

Vstupné: 7 €
Rezervácie vstupeniek: 0905 791 401


