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Športové komunitné centrum: termín slávnostného
otvorenia je už známy
Výstavba Športového komunitného centra v Liptovskom Hrádku, ktorého súčasťou bude
malá multifunkčná športová hala s ľadovou plochou o rozmere 20 krát 40 metrov, sa blíži
do finále. K odovzdaniu staveniska v susedstve Základnej školy s materskou Hradná na
Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku došlo v decembri uplynulého roka. Od februára tohto
roka priestor obsadili stavebné mechanizmy. Mesto Liptovský Hrádok verejnosť pravidelne informuje o postupe prác, tie sa už blížia k záveru.
„Infraštruktúra, ktorá prislúcha k Športovému komunitnému centru, už bola skolaudovaná.
V piatok 30. augusta 2019 nás čaká kolaudácia samotnej haly a jej technického vybavenia. Čo sa týka objektu haly, už je v podstate zariadená. Nedorobky sa ešte týkajú stropov
a gumových podláh, samozrejme, celý priestor sa ešte bude musieť poupratovať. Predpokladáme, že práce by sa mali zvládnuť ešte počas augusta,“ informoval primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.
Vylúčiť sa nedá ani možnosť, že pri kolaudácii stavby sa môžu objaviť nejaké nedostatky.
„Na ich odstránenie budeme mať dva týždne, pretože termín otvorenia Športového komunitného centra je už známy. Bude to vo štvrtok 12. septembra 2019, o presnom čase
budeme verejnosť ešte samozrejme informovať,“ dodal primátor.
Pri výstavbe Športového komunitného centra je Mesto Liptovský Hrádok zodpovedné za
výstavbu inžinierskych sietí. Spoločnosť SZĽH Infra, s.r.o., Bratislava je stavebníkom
Športového komunitného centra. Spoločnosť ZUS Servis s.r.o., Žiar nad Hronom je zodpovedná za stavbu a INNOGY Slovensko s.r.o. za jej technologickú časť.
Text a foto: Michal Paška

MESTO LIPTOVSKÝ HRÁDOK VÁS POZÝVA NA

Možnosť platby daní
už aj platobnou kartou
Oznamujeme občanom a podnikateľom, že
mesto Liptovský Hrádok od polovice júla
2019 ponúka možnosť využiť elektronické
platby prostredníctvom platobného terminálu. Zatiaľ je zriadený jeden platobný terminál, ktorý je umiestnený na pokladničnom mieste pre výber miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Prostredníctvom platobného terminálu je možné realizovať akékoľvek platby pre mesto Liptovský Hrádok.
(IG)

Kam s rôznym odpadom
Zberný dvor
Mestský úrad v Liptovskom Hrádku a Odbor
TS informujú obyvateľov mesta a mestskej
časti Dovalovo o možnosti umiestnenia odpadov do zberných dvorov. Zberný dvor
v Liptovskom Hrádku sa nachádza za areálom technických služieb, Podtureň Roveň
206 a v Dovalove v „humne“ na Novej ulici.
Zberné dvory slúžia k priebežnému odovzdávaniu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z domácností.
Pokračovanie na str. 4
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Nový mamografický prístroj
Súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, spoločnosť SVALZY s.r.o. - rádiologické pracovisko v budove starej polikliniky v
Liptovskom Hrádku, si dovoľuje informovať
občanov nášho mesta a okolitých obcí, že
nový digitálny mamografický prístroj na pracovisku rádiológie, začal pracovať od augusta tohto roku. Prístroj je zakúpený a plne
hradený z vlastných prostriedkov našej spoločnosti prostredníctvom úveru z banky.
Touto cestou si dovoľujeme osloviť všetky pacientky, aby dôverovali tejto novej technike a
odbornému personálu nášho pracoviska. Európska komisia odporúča štátom v Európskej
únii, aby boli zavedené populačné skríningy
ako dôležitá súčasť kontroly onkologických
ochorení.

Naša spoločnosť sa zapojila to tohto procesu
a aktívne pracuje na zaradení mamografického pracoviska v Liptovskom Hrádku do
skríningu rakoviny prsníka. Skríningové mamografické vyšetrenie oboch prsníkov je súčasťou sekundárnej prevencie nádorov prsníkov vybranej vekovej skupiny žien.
Skríningové pracoviská sú preverené a potvrdené pracovnou skupinou MZ SR pre mamografický skríning nádorov prsníkov a MZ vydáva osvedčenie o splnení podmienok.
Jednou z podmienok je vybavenie mamografického pracoviska vysoko kvalitným digitálnym prístrojom a obsadenie pracoviska vysoko špecializovanými odborníkmi.
Tento nový prístroj je šetrný voči vyšetrovanej
pacientke. Ionizujúce žiarenie je na minimálnej úrovni. Rovnako aj bolestivosť vyšetrenia
je znížená na najnižšiu možnú mieru (až o
50% u 3 zo 4 žien) vďaka moderným technológiám a použitím ochrannej podložky.
Z dôvodu, že pracovisko bude plne digitálne,
bude možné vyšetriť viac pacientiek a tým
budú čakacie lehoty kratšie.
Týmto krátkym článkom chceme informovať
pacientov na našich pracoviskách, že nám
záleží na ich zdraví a tiež aj na vysokej úrovni
poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Spoločnosť SVALZY s.r.o.

Spoločenské okienko
Narodili sa:
Elly Franková, Amélia Hlavnová,
Richard Hucík, Viktória Husárová

Zomreli:
Tatjana Hilbertová, Anna Marcová,
Johana Polťáková, Dušan Tomčík
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Takouto formou sa problém uv meste ku
kompetentným dostane rýchlejšie a zároveň môžete sledovať či daný podnet je

v štádiu riešenia, alebo je už vyriešený.
Portál funguje aj prostredníctvom mobilnej
aplikácie, pomocou ktorej môže občan na
mieste spozorovania problému už v priebehu 2 minút odoslať podnet samospráve
spolu s fotografiou a presnou polohou problému.
D. Imrich

SMS rozhlas kvalitný informačný kanál
Mesto Liptovský Hrádok, v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov zaviedlo SMS rozhlas na prijímanie oznamov
a informácií mestského úradu prostredníctvom SMS správ. Vytvorilo tak dôležitý informačný kanál, ktorý je súčasťou mestskej informačnej siete pre občanov a návštevníkov
mesta. Jeho nespornou výhodou je možnosť prijímania informácií aj mimo dosahu
mestského rozhlasu kdekoľvek, kde sa prijímateľ nachádza, ako aj možnosť odosielania správ v ktoromkoľvek dennom čase, čo
pri použití mestského rozhlasu bolo obmedzené z dôvodu školského vyučovania,
resp. popoludňajšieho spánku detí v materských školách. Prijímanie správ SMS rozhlasu je bezplatné. Pre registráciu stačí,

aby ste poslali zo svojho mobilného telefónu SMS správu v tvare: LH A (LHmedzeraA) na telefónne číslo 0918 901 750. Ak
budete chcieť zrušiť zasielanie správ SMS
rozhlasu, pošlete na telefónne číslo 0918
901 750 SMS správu v tvare: LH S (LHmedzeraS). V prípade, že si hlavne vy, skôr
narodení občania, nebudete vedieť s registráciou poradiť, môžete prísť na mestský
úrad osobne. Tu (v kancelárii prednostu
úradu, resp. na referáte kultúry č. dv. 106)
vám s registráciou radi pomôžeme. Pevne
veríme, že sa nám spoločne podarí zvýšiť
počet prijímateľov správ v rámci SMS rozhlasu a že vy, vážení občania, oceníte prísun informácií priamo do vášho mobilu.
(JK)

Zberné nádoby na šatstvo
Určite ste si všimli, že z mesta zmizli zberné nádoby na nepotrebné šatstvo a textil. Poskytovateľ služby Pomocný anjel, n. o. odstránil nádoby bez udania dôvodu a zmluvu
s mestom vypovedal. Mesto hľadá náhradné riešenie, aby službu pre svojich obyvateľov
mohlo opäť obnoviť. Možnosťou ostávajú zatiaľ charitatívne zbierky, či odovzdanie šatstva v niektorých predajniach odevov v blízkom okolí.
(VM)

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Mesto Liptovský Hrádok, ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zmysle platnej legislatívy, upozorňuje občanov – poplatníkov, že
v zmysle § 80 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi miestneho poplatku:
- vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť:
identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO...), údaje rozhodujúce na určenie poplatku, ak požaduje poplatník zníženie alebo odpustenie poplatku,
predloží aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku,
- zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, kedy nastal,
- zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie poplatku do 30 dní odo dňa, kedy
nastali. Mesto Liptovský Hrádok poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, ktoré správca poplatku určil
Všeobecne záväzným nariadením Mesta Liptovský Hrádok č. 14/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že sa viac
ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Mesta Liptovský Hrádok. Za nesplnenie si OZNAMOVACEJ POVINNOSTI správca miestneho poplatku uloží pokutu najviac do výšky vyrúbeného poplatku, nie však menej ako 5 €, najviac
3000 €. (§ 155 ods. 1, písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Bližšie informácie o povinnostiach občanov – poplatníkov v Liptovskom Hrádku a v m. č. Dovalovo Vám
budú podané na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku, č. dverí 117, tel.: 5202140.
Správca poplatku

Liptovský Hrádok,
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mesto
bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Kalendárium...
Spýtali
... je výpoveďou o práci primátora mesta BRANISLAVA TRÉGERA, ktorý v priebehu každého
mesiaca absolvuje veľa pracovných stretnutí, rokovaní, služobných pracovných ciest a porád. Z jeho kalendára za mesiac jún vyberáme:

1. 8. – 13. 8. – Dovolenka
14. 8. LH – stretnutie s Ing. Filipovou (expertka Únie miest Slovenska) – riešenie
otázok dobrovoľných služieb v mestách
a obciach; LH – pracovné stretnutie
s Ing. V. Ondrišom (riaditeľom Cestných
stavieb LM s.r.o.) riešenie výsledkov posudkov, ktoré boli vykonané na miestnych
komunikáciách.
15. 8. ZA – ŽSK – zasadnutie sociálneho
podniku – hodnotenie podniku konateľom
a zakladateľom; LH – osádzanie bronzovej busty generála Milana Rastislava Štefánika v Sadoch M. R. Štefánika; LH –
stretnutie s poslancami MsZ – riešenie aktuálnych otázok v meste.
16. 8. LH – pracovné stretnutie s investorom a komunikácia ohľadom konkrétneho
investičného
zámeru v katastrálnom
území mesta.
17. 8. L. Kokava – účasť na Memoriáli Jaroslava Majera staršieho - súťaži dobrovoľných hasičských zborov, viď str. 6.
19. 8. PP – stretnutie s Ing. P. Bečarikom
primátorom Spišskej Novej Vsi a generálnym riaditeľom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti p. Ing. R. Tencerom – návrh na dobudovanie kanalizačných sietí,
cenotvorba a návrh vodného a stočného.
20. 8. Stretnutie v rámci ZMOS - návšteva
Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska – Jaslovské Bohunice – riešenie
problematiky samospráv (zdaniteľné
čiastky z príjmov).
21. 8. BA - Stretnutie v rámci ZMOS – rokovanie s premiérom vlády SR P. Pellegrinim a ministrami vlády ohľadom tém

z uznesenia 30. snemu ZMOS (MAS,
školstvo, vlastnícke vysporiadanie pozemkov).
22. 8. BA - Stretnutie v rámci ZMOS –
s Ing. G. Matečnou ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja SR – riešenie otázok
MAS, čerpania IROP a platobnej agentúry; L. Ján – snem združenia Mikroregiónu pod Poludnicou – správa o hospodárení, schválenie doplnkov v stanovách,
voľba predsedu združenia.
23. 8. LH – pracovné stretnutie s potencionálnym investorom v oblasti obchodu
a služieb v meste.
24. 8. LH – privítanie účastníkov Oldtimer
Rallye Tatry na Námestí Františka Wisnera.
26. 8. LH – veľká porada vedenia mesta –
pridelenie úloh a kontrola predošlých; LH
– stavebná porada – kontrola termínov
a stavu realizovaných stavieb v meste.
27. 8. LH – návšteva samosprávy ohľadom pilotného projektu ŠKC.
28. 8. LH - stavebná porada – kontrola termínov a stavu realizovaných stavieb
v meste; LM – účasť na 75. výročí SNP na
Námestí osloboditeľov v L. Mikuláši spojenom s kladením vencov na NKP Háj Nicovô.
29. 8. BB – účasť na celoštátnych oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici.
30. 8. LH – ŠKC - pojednávanie ku kolaudačnému konaniu haly spojené s miestnym zisťovaním.
31. 8. Podtureň - účasť na oslavách 75.
výročia SNP.
(MZ)

Ivan Spilý, nový zástupca primátora
31. júna odstúpil z funkcie zástupcu primátora pán Ján Galvánek
zo zdravotných dôvodov. Primátor mesta Branislav Tréger
21. augusta poveril touto funkciou poslanca mestského zastupiteľstva pána Ivana Spilého.
Pán Spilý kandidoval za poslanca ako nezávislý.
V súčasnosti je aj predseda Komisie životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a dopravy.
(JK)

sme

sa

primátora

mesta...
1. Začína sa nový školský rok. Ako sú pripravené mestské výchovno-vzdelávacie inštitúcie na nový školský rok? Aký je pohľad zriaďovateľa na situáciu v „mestskom školstve“.
Školstvo spolu s priemyslom počas celej histórie
nášho mesta zohrávalo a zohráva dôležitú úlohu.
Aj preto sa sústavne snažíme školstvo v rámci
mesta zveľaďovať. Mestu sa podarilo z externých zdrojov v rámci podaných žiadostí, zo štátu
zabezpečiť viac ako 130 000 € na materiálnotechnické vybavenie oboch základných škôl. Z
týchto prostriedkov vzniknú nové kvalitné odborné učebne, nová knižnica, atď. Je to veľmi dôležité, pretože takýmto spôsobom dosahujeme
lepšie prostredie pre vzdelávanie a výchovu.
Jednotlivé subjekty sú po stránke obsahovej a
programovej na nový školský rok pripravené.
Máme personálne veľmi dobré, kvalifikované kolektívy. Dávame našim deťom, aj deťom z blízkeho okolia, kvalitné materiálno-technické podmienky pre štúdium a ich rozvoj.
Pozitívne je, že kapacity sú vo všetkých výchovno-vzdelávacích subjektoch naplnené. Došlo k ďalšej etape rekonštrukcie MŠ v Dovalove
- po rekonštrukcii hygienických zariadení a kuchyne sa už vymenili aj všetky okná.
V rámci ZŠ na Hradnej dlhodobo absentovali
podmienky pre pohybové aktivity. Základná
škola nemala telocvičňu. Dnes už môžeme s potešením povedať, že aj tento dlhodobý problém
je vyriešený. Športové komunitné centrum (hokejová hala), ktorá je bezprostredne postavená
pri tejto základnej škole, bude túto potrebu zabezpečovať. Nielen ZŠ Hradná, ale aj okolité
školy budú môcť toto športové centrum plne využívať. A to nielen ľadovú plochu v zime, ale aj
telocvičňu a posilňovňu v letných mesiacoch.
Čas v dopoludňajších hodinách bude v tomto
centre vyhradený práve pre nich. V popoludňajších hodinách bude športové centrum slúžiť verejnosti. Nový školský rok je pripravený na vysokej úrovni. Poďakovanie patrí tým, ktorí sa na
jeho príprave podieľali. Treba už len rodičom a
pedagógom zaželať, aby čím skôr prispôsobili
chod svojich domácností školskému zvoneniu a
aby žiaci v nastávajúcom školskom roku, pokiaľ
možno, čo najviac získali po stránke vzdelávacej
a výchovnej.
2. Na Mestskom úrade prebieha rekonštrukcia priestorov na prízemí. Čo sa prestavbou
sleduje a kedy bude dokončená?
Ide o pomerne rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá zabezpečí komfortnejšie priestory pre klientov a
pracovníkov MsÚ na matrike, a tiež sa postavia
nové verejné WC. V týchto priestoroch sa rekonštruujú kompletne omietky, osvetlenie, elektroinštalácie, podlahy, rozvody vody, odpadu, atď.
Mesto dlhé desaťročia nemalo pre svojich obyvateľov a návštevníkov verejné WC. Touto rekonštrukciou sa situácia mení a vyrieši sa. Kompletná rekonštrukcia týchto priestorov bude daná
do užívania verejnosti na konci septembra.
3. Termíny výstavby Športového komunitného centra boli dodržané. Ako prebehla kolaudácia?
Všetko ide podľa plánu, prvé kolaudácie už sú za
nami, niektoré sa ešte len uskutočnia. Predpokladané otvorenie športového komunitného centra bude 12. septembra 2019 a od tohto termínu,
by postupne centrum začalo slúžiť verejnosti.
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Kam s rôznym odpadom
Zberný dvor

Odbor výstavby, životného prostredia
a dopravy informuje
Rekonštrukcia toaliet

Pokračovanie zo str. 1
Napríklad: papier, sklo, plasty, kovové
obaly, tetrapaky, ale aj biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, objemný odpad,
elektro odpad.
Otváracia doba Zberného dvora
Liptovský Hrádok
Pondelok - piatok
7.00 – 14.00 hod.
Otváracia doba Zberného dvora Dovalovo –
podľa potreby. Drobný stavebný odpad
musia občania vyviezť na mestskú skládku
TKO Žadovica za poplatok 21,60 € s DPH
za jednu tonu, aby sa bežné kontajnery nezapĺňali veľkým množstvom drobného stavebného odpadu vznikajúceho najmä pri
prerábaní bytových jadier, atď.
(TK)

Mestský mobiliár

Na Mestskom úrade prebiehajú stavebné
práce rekonštrukcie toaliet, ktoré budú slúžiť
verejnosti.
Väčšina búracích prác už prebehla, pôvodné omietky a nátery boli oškrabané a na
steny bola aplikovaná sieťka s lepidlom.
V najbližších dňoch prebehnú elektroinštalačné a vodárenské úpravy.

Chystá sa výmena okien
Koncom septembra sa bude na Kultúrnom
dome v Dovalove realizovať výmena pôvodných drevených okien za nové plastové s
izolačným trojsklom. V minulosti už bola
časť okien južnej fasády vymenená.
Rozmery ako aj počet okien zostáva zachovaný. Predmetom stavebných prác bude aj
výmena vstupných dvier.
Súčasťou prác budú aj omietkárske práce zaomietanie špaliet a obnova náteru kovového zábradlia a oporných stĺpov prednej západnej fasády.

V rámci dopĺňania nového mestského mobiliáru - lavičiek, košov a krajinných prvkov boli
v meste osadené aj stojany na bicykle. Bicykel budete môcť bezpečne odparkovať
pri Kultúrnom dome a taktiež pri Mestskej
hale. Stojany majú svoj samostatný základ a
začiatkom septembra bude ich okolie vydláždené celoplošne zámkovou dlažbou.
Súčasťou tejto zákazky bude aj zrealizovanie bezbariérového vstupu do Mestskej haly.

Skládka TKO – Žadovica

Prevádzkový čas:
v pracovných dňoch pondelok – piatok
od 7.00 hod. do 14.00 hod.
Zoznam druhov odpadov povolených
ukladať na skládke:
■Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo
alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky,
dyhy ■Odpady z nespracovaných textilných
vlákien ■Popol, škvara a prach z kotlov
(okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01
04) ■Popolček z rašeliny a neošetreného
dreva ■Použité brúsne nástroje a brúsne
materiály iné ako uvedené v STN12 01 20
■Zmiešané obaly ■Betón ■Tehly ■Obkladačky, dlaždice a keramika ■Zmesi betónu,
tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 ■Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
■Zhrabky z hrablíc ■Odpad z lapačov
piesku ■Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 11 ■Zemina a kamenivo ■Zmesový
komunálny odpad ■Odpad z trhovísk
■Odpad z čistenia ulíc ■Odpad z čistenia
kanalizácie ■Objemný odpad ■Drobný stavebný odpad
Zodpovedná a kontaktná osoba za prevádzku zariadenia je Ing. Ján Hečlo – vedúci skládky. Kontakt: 0903/193 337,
e-mail: jan.heclo@lhr.sk

OZNAM TS
Prosíme všetkých občanov, aby na komunálny odpad používali plastové vrecia, ktoré sú na to určené a ekologicky
rozložiteľné. Ďakujeme!
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Nové parkovacie miesta
Na sídlisku Prekážka sa začalo s výstavbou
nových parkovacích miest. Zhotoviteľom
stavby je firma Róbert MOJTO-RONI. Celková cena zákazky, ktorú bude mesto financovať zo svojho rozpočtu bude 23 203,86 €.

Výmena vodovodu
v stavebnom objekte okružnej križovatky.

Parkovacie miesta pri Športovom komunitnom centre.
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Recyklácia surovín
Čo znamená recyklovať a prečo je to prospešné? Recyklácia surovín, okrem toho, že dáva
výrobkom nový život, znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov. Oproti výrobe z primárnych
zdrojov ňou šetríme okrem samotných zdrojov aj energiu – napríklad pre výrobu recyklovaných plastov to predstavuje percentuálnu úsporu energie až 97 %, pre hliník 95 %, 74 % pre
oceľ, 70 % pre papier a 25 % pre sklo.
Recykláciou papiera sa vyrába napríklad puzzle, darčekové tašky, servítky, toaletný papier,
kuchynské utierky, pravítka, zošity a mnohé iné. Kovy sa recyklujú tavením pri vysokých teplotách. Konzervy z jedál sa môžu premeniť napríklad na kľúče od domu alebo kancelárie. Dve
2,5 decové plechovky zo sladkého nápoja sa recykláciou dokážu zmeniť na pollitrovú plechovku z piva.
Ani staré pneumatiky nepatria na skládku, recykláciou im vieme dať nový život. Recykláciou
nápojových kartónov môžu vzniknúť obaly na vajíčka, kancelársky papier, podnosy, tácky,
stavebné dosky, izolačné dosky, obaly pre mrazené potraviny alebo kuchynské či priemyselné
utierky. Z plastu je možné recykláciou vyrobiť koberce, rohožky, palety, ploty, lavičky, umelú
trávu, vlákna do spacích vakov,
vankúšov, vetroviek, ale i samotné oblečenie.

Prehľadný TELEFÓNNY ZOZNAM lekárov v LH
MEDIC CENTRUM LIPTOVSKÝ HRÁDOK
Všeobecný lekár
MUDr. Anton Ambrózy - sestra
Všeobecný lekár

MUDr. Iveta Barta - sestra

Všeobecný lekár
Všeobecný lekár
Psychiatrická ambulancia
Pľúcna ambulancia

MUDr. Katarína Ballová - sestra
MUDr. Bronislava Fraňová - sestra
MUDr. Zuzana Benkovičová - sestra
MUDr. Lucia Kováčiková - sestra

Ortopedická ambulancia

MUDr. Dalibor Kurek - sestra

Neurologická ambulancia
Diabetologická ambulancia, interné
Otorinolaryngologická ambulancia

MUDr. Lenka Lakatová - sestra
MUDr. Ľudmila Forbaková Leskovská - sestra
MUDr. Jarmila Hybbenová - sestra

Lekáreň PHARMACIA
POLIKLINIKA LIPTOVSKÝ RÁDOK
Informácie od 8,30 - 13,00 h v praVrátnica
covné dni
Všeobecný lekár pre deti a doMUDr. Beata Baroková
rast
Všeobecný lekár pre deti a dorast
Všeobecný lekár pre deti a dorast
Kožná ambulancia
Gynekologická ambulancia

MUDr. Miroslava Plchová

044/5209406,
+421 905815141
044/5222095
044 /5209276
044/5209251,
+421 911741503
044/5209253,
+421 911 067
342
044/5209256

MUDr. Dáša Libičová
MUDr. Ladislav Andreánsky

044/5209226
044/5209230
044/5209228,
+421 917801486
044/5209233
044/5209237
044/5295256
044/5209238
044/5209224
044/5209234
044/5209265
044/5209270
421 445 209 247
044/5209241
044/5209242
044/5209243
044/5209245
044/5209249
044/5209246
421 901 961 516
044/5223776
421 944 907 165
044/5221240

MUDr. Jozef Kantík

Urologická ambulancia
Imunologická ambulancia
Interná ambulancia
Chirurgická ambulancia
Očná ambulancia
mamografia SVALZY s. r. o.
RTG SVALZY s. r. o.
Rehabilitácia SVALZY s. r. o.
Stomatológia
Stomatológia
Stomatológia
Stomatológia
Stomatológia
Stomatológia
Stomatológia

MUDr. Henrich Klečka
MUDr. Jaroslav Barok
MUDr. Anna Šušolíková
MUDr. Miroslav Kováč
MUDr. Gabriela Madejová

MDDr. Jaroslav Adamčík
MUDr. Igor Folta
MUDr. Emil Lošonský
MUDr. Jozef Mäsiar
MUDr. Roland Petrík
MUDr. Igor Vdovec
MUDr. Mária Stenchláková
Lekáreň Dr. Max
Lekáreň Na Hradnej ul.
MDDr. Filip Langer
Lekáreň Slniečko

Meno: SAMANTHA
Vek: 1 rok

Samantha je fenka, ktorá sa našla opustená pri ceste. Pobyt v koterci znáša zle,
veľmi smúti, potrebuje spoločnosť človeka, pri ktorom sa cíti najspokojnejšia.
Keď je pustená vo výbehu, je to veľké
zlatíčko, ktoré nás sprevádza na každom kroku. Samantha s inými psíkmi vychádza individuálne. Je odčervená, očkovaná, čipovaná a sterilizovaná.
Meno: WABBY
Vek: 8 mesiacov

044/5209402

MUDr. Zlatica Karimová

Gynekologická ambulancia

Stomatológia

kontakt
044/5209417
044/5209416,
424
044/5209407
044/5209425
044/5209406
044/5209409
044/5209420,
+421 907044030
044/5209404

Adoptujte – Nekupujte

Wabby je aktívny a veselý psík, ktorý vyhľadáva spoločnosť ľudí. Potrebuje veľa
pohybu, pravidelné vychádzky v prírode
a pozornosť svojho majiteľa. S inými
psíkmi vychádza dobre, rád sa zapojí do
hry a naháňačiek. Wabby je vhodný do
rodinného domu s prístupom do vnútra.
Hygienickým návykom sa postupne učí.
Je očkovaný, odčervený, čipovaný a
kastrovaný.
Meno: MORGAN
Vek: 3 roky

Morgan je psík väčšieho vzrastu. Je
zvyknutý na pobyt vonku, zbožňuje
aportovanie a maznanie sa s ľuďmi.
Spokojný je i na dlhých vychádzkach a
výletoch v prírode. Morgan bude skvelým spoločníkom pri rodinnom dome.
Svojho majiteľa bude nadovšetko zbožňovať a nepohne sa od neho ani na
krok. Je čipovaný,
kastrovaný, pravidelne odčervovaný a očkovaný.
D. Červená
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Nová kniha o Hrádku

Hasičom poďakovali
za ich prácu
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline patrilo 28. júla Hasičskej nedeli.
Program začal schôdzou zaslúžilých členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany v
okrese Liptovský Mikuláš. Tajomník
Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Liptovskom Mikuláši Patrik Ferianc medzi hosťami privítal
štátneho tajomníka ministerstva vnútra
SR Rudolfa Urbanoviča, prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavla Ceľucha, primátora Liptovského Hrádku a
predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera a riaditeľku
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
Evu Krajčiovú.
„Ľudia majú v tejto dobe o hasičoch veľmi
vysokú mienku, na mysli mám nielen profesionálov, ale i dobrovoľníkov. Teší ma,
že postupne sa zlepšuje materiálno –
technické vybavenie aj u dobrovoľných
hasičských zborov. Všetci, čo tu sedíte,
ste urobili veľmi veľa práce, na ktorú teraz nadväzujú vaši nasledovníci,“ povedal počas schôdze zaslúžilých členov
Branislav Tréger.
Súčasťou Hasičskej nedele bol aj slávnostný sprievod, po ktorom sa konal slávnostný nástup. Nechýbala ani prezentácia historickej a modernej hasičskej techniky. Pozornosti sa tešila aj netradičná
súťaž hasičských družstiev O richtársku
palicu.
Text a foto: Michal Paška

Program MsKD september
Sekcia Učitelia:
03. 09. – 06.09.- Pobytový zájazd
PRAHA, návšteva zámku v Hlubokej
13. – 14. 09.- Krajský turistický zraz seniorov v Rajeckých Tepliciach
Seniorska vibrama:
12.09. - Jasenovský hrad
19.09. - Lietavský hrad
Info o doprave bude oznámené na
e-mail adresy, alebo volajte
0915958164.
27.08. - Výlet Ždiar, vláčik Maguráčik
Doprava: os. vlak o 6:23 hod. LH- PP
potom bus PP- Ždiar.
Klubová činnosť utorok od 10.00 do
14.00 hod. v MsKD v DK.
Sekcia Dovalovo:
02. 09. – Klubové stretnutie dôchodcov
o 18:00 hod. v prísálí KD Dovalovo.
03. 09. – 06.09.- Pobytový zájazd
PRAHA, návšteva zámku v Hlubokej.
(MZ)
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Po mimoriadne úspešnej knihe Liptovský
Hrádok – príbeh mesta a jeho obyvateľov,
ktorá vyšla v roku 2016 vo dvoch vydaniach,
prinášame občanom mesta a ich hosťom
ďalšiu krásnu knihu. Sú to prechádzky dejinami mesta, ktoré priblížia čitateľom jeho
najslávnejšiu históriu, kedy bol Hrádok kráľovským mestom s rozvinutým priemyslom
a obchodom. Mesto bohatlo na obchode so
soľou a drevom, vlastnilo železiarne a fabriky v ktorých sa vyrábali rôzne výrobky, medzi najznámejšie však patrili pušky, karabíny
a pištole. Prefekti komorského úradu likavsko - hrádockého panstva postavili nielen reprezentačné budovy správy panstva, kostol
a školu, ale aj domy a byty pre zamestnancov. Podľa dobových cestovateľov, ktorí
Hrádok navštívili a opísali, mestečko malo
jedinečnú podobu a čaro. Viaceré osobnosti
sa podieľali na budovaní jeho genius loci –
ducha miesta, ktorý sa uchoval až do dnešných čias.
Slávnu históriu Hrádku priblíži aj scénický
program ktorý otvorí Dni mesta pod Skalkou.
Dobové obrazy, kresby a maľby uvedú divákov do čias dávno minulých a prostredníctvom účinkujúcich, ktorí zosobnia skutočné

historické postavy predstavia ich dielo, ktoré
vykonali pre naše mesto.
Iveta Zuskinová,
autorka knihy a scénického programu

Veterány na Námestí Františka Wisnera
Približne 60 historických veteránov obdivovala verejnosť na Námestí Františka Wisnera. Liptovský Hrádok bol jednou zo zastávok už dvanásteho ročníka medzinárodnej prehliadky historických veteránov
Oldtimer Rallye Tatry 2019.
Populárna prehliadka nablýskaných „tátošov“ začala vo štvrtok 22. augusta 2019 v
Liptovskom Mikuláši, kde sa aj v sobotu 24.
augusta 2019 skončila slávnostným vyhlásením výsledkov. Veterány navštívili Trusalovú, Martin, Príbovce, Kláštor pod Znievom, Rajecké Teplice, Žilinu, Terchovú či
Oravský hrad.
„K doterajším viac ako 3600 kilometrom, ktoré sme absolvovali na predchádzajúcich ročníkoch, pribudlo počas troch dní ďalších 320,“ povedal Jaroslav Petran, riaditeľ súťaže, ktorú
usporiadal Veteran Club Liptov, člen Združenia zberateľov historických vozidiel SR. Záštitu
nad podujatím prevzala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Primátor Branislav Tréger, ktorý účastníkov podujatia v sobotu 24. augusta 2019 v Liptovskom
Hrádku privítal, bol členom čestného predsedníctva.
Text a foto: Michal Paška

Uctili si pamiatku Jaroslava Majera staršieho
Súťažou dobrovoľných hasičských zborov v
požiarnom útoku si v Liptovskej Kokave uctili
pamiatku veľkej osobnosti tamojšieho Dobrovoľného hasičského zboru. Memoriál Jaroslava Majera staršieho napísal v sobotu 17.
augusta 2019 štvrtú kapitolu.

Pozvanie na podujatie od predsedu Dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Kokave Richarda Šopora prijal aj primátor Liptovského Hrádku a predseda Združenia
miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.
Pred začatím samotných pretekov slávnostne symbolicky uviedli do života nové hasičské vozidlo Iveco Daily CAs 15. Nahradilo
Aviu, ktorá dobrovoľným hasičom v Liptovskej Kokave slúžila 32 rokov.
„Nové vozidlo nám odovzdala v máji tohto
roka ministerka vnútra SR Denisa Saková so
svojim štátnym tajomníkom Rudolfom Urbanovičom a prezidentom Hasičského a záchranného zboru SR Alexandrom Nejedlým.
V regióne takúto pomoc vtedy dostalo 16
dobrovoľných hasičských zborov,“ ozrejmil
Richard Šopor.
Text a foto: Michal Paška
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Revízia v knižnici
je ukončená

Liptovský Hrádok bol od pondelka 29. júla
2019 do soboty 3. augusta 2019 dejiskom
75. kongresu esperantskej mládeže. Slávnostné otvorenie kongresu sa v pondelok
29. júla 2019 uskutočnilo v Dome kultúry
v Liptovskom Hrádku.
„Od včera sa zaregistrovalo viac ako 200
ľudí z 35 krajín celého sveta. Po oficiálnom
zahájení nás čakajú prednášky, rôzne kurzy
esperantského jazyka, deň otvorený dverí
pre publikum, jazykovo – kultúrny festival
v Liptovskom Mikuláši, exkurzie a mnohé iné
aktivity,“ informoval Leon Kamenický, hlavný
organizátor 75. mládežníckeho esperantského kongresu.
Na jeho otvorení sa zúčastnil aj primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger, ktorý sa
účastníkom kongresu prihovoril v esperantskom jazyku.

„Vitajte v meste s čarokrásnou prírodou pri
sútoku Belej s Váhom, ktorého obyvatelia sú
priateľskí, pracovití, vzdelaní a moderní, avšak pyšní na svoje korene a dedičstvo predkov. Prajem vám za všetkých obyvateľov
mesta príjemný pobyt a veľa pekných zážitkov,“ povedal primátor. „Esperanto je najrozšírenejší medzinárodný plánovaný jazyk,
ktorý je v súčasnosti používaný pre účely
cestovania, kultúrnej výmeny, šírenie tolerancie, ochranu jazykových práv, ako pomôcka pri výučbe ďalších jazykov a podobne. Je medzinárodne uznávaný napríklad aj vďaka rezolúciám UNESCO. Ľudia,
ktorí ho ovládajú, sa združujú v neziskových
organizáciách, akou je aj Celosvetová esperantská mládež (TEJO),“ uvádza na svojej
internetovej stránke Slovenská esperantská
mládež.
Text: Michal Paška

Mestská knižnica Liptovský Hrádok je
od 2. septembra 2019 opäť otvorená. Počas 2-mesiacov, kedy bola knižnica pre verejnosť zatvorená sme skontrolovali 12 881
kníh beletrie pre dospelých, 7 084 kníh odbornej literatúry pre dospelých, 4 729 kníh
beletrie pre deti, 1 134 odborných kníh pre
deti a 1 448 kníh z depozitu. Dokopy revíziou prešlo 27 276 kníh.
Knihy sú otvorené dvere do čarovného
sveta. Príďte si nejakú vybrať do našej knižnice, určite si nejakú zaujímavú nájdete.
Ako povedal doktor Seuss: „Čím viac budete čítať, tým viac budete vedieť. Čím viac
sa naučíte, tým na viac miest sa dostanete.“
Mestská knižnica Liptovský Hrádok
(ktorá sídli na prízemí v Dome kultúry) je
otvorená v tradičnom čase pondelok,
utorok, štvrtok a piatok od 9,30 – 11,00
a 12,00 – 17,00 hod.; stredu od 12,00 –
17,00 hod.
(DK)

Mediácia - Nová služba v meste Liptovský Hrádok
Od 1. 6. 2019 je pre občanov mesta Liptovský Hrádok prístupnejšia mediácia. Na základe spolupráce s mestom Liptovský Hrádok Vám bude k dispozícii mediátorka Zdenka
Matulová Juríková v priestoroch Bytového podniku mesta Liptovský Hrádok na
ulici Hviezdoslavova 141/3, v kancelárii č.1 na prízemí.
V mesiaci august je Mediačná kancelária k dispozícii:
4. 9. 2019
8:00-12:00 a 13:00-16:00
18. 9. 2019 8:00-12:00 a 13:00-16:00

Kniha Ján Gašperík – Život a dielo
Predstavujeme vám publikáciu, ktorá je venovaná nášmu rodákovi Dr. Jánovi Gašperíkovi (1876-1949). Cieľom autorov bolo predstaviť Jána Gašperíka verejnosti nielen ako
zakladateľa a prvého predsedu celoslovenského včelárskeho spolku, ale aj ako všestranne vzdelaného národovca, ktorý sa angažoval v celospoločenskom dianí. Zvlášť
zaujímavé sú časti knihy venované jeho blízkemu priateľstvu s ThDr. Jánom Lajčiakom,
ale aj doteraz nepublikované informácie
k fungovaniu jeho penziónu v Michalovskej
doline, k jeho rodine v Dovalove, začiatkom
Slovenskej filharmónie, či k obdobiu II. svetovej vojny. Význam celoživotného diela
Dr. Jána Gašperíka v prospech slovenského
včelárstva ocenila aj podpredsedníčka vlády
a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, ktorá mu 17. 8.
2019 udelila cenu ministra in memoriam.
Kniha Ján Gašperík – Život a dielo je v predaji na Mestskom úrade v Liptovskom
Hrádku za cenu 1,50 eur.
Zuzana Juríčková

Dva podporené projekty
V auguste boli zaslané a následne uverejnené dve podpísané zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov:
Prvá na projekt s názvom Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom
kráľovstva ducha. Nákup kníh „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umeniu“ vo výške 5.000 €, spolufinancovanie mesta bude vo výške 280 €.
Mestská knižnica plánuje nakúpiť najmenej
575 ks nových kníh pre všetky kategórie čitateľov. Radi by sme
si udržali spokojných
čitateľov a získali nových.
Druhá na projekt s názvom: Knižnica –
brána do útulného sveta. Aj tento ,,Projekt
podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umeniu“ vo výške 3.500 €, spolufinancovanie mesta bude vo výške 463 €.
V mestskej knižnici zmodernizujeme ďalšie
interiérové vybavenie – 24 ks knižničných
políc, 1 zásuvkový kontajner, 3 stolíky a minimálne 5 ks stoličiek.
Veríme, že trend skultúrňovania a zútulňovania prostredia poteší našich čitateľov, aj
ostatných návštevníkov.
(JH)
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Matejka hlási...

Hrádok pre rodiny
Prvú augustovú sobotu usporiadalo
mesto Liptovský Hrádok podujatie venované rodine. Hoci počasie moc neprialo,
na rodinný piknik pod Skalkou sa prišlo
pozrieť veľa zvedavých očiek. Na každú
rodinku tu už čakal darček- deka a poukážka na cukrovú vatu, ktoré potešili malých i veľkých. Pre detičky bol pripravený
pestrý program- okrem atrakcií, predvádzania požiarneho útoku, maľovania na
tvár, súťaží, či tvorivých dielní, si mohli
pozrieť aj 2 divadielka a na záver dňa sa
so všetkými rozlúčila kapela CR Band
a ukončila tak dnešný nultý ročník podujatia Hrádok pre rodiny - rodinný piknik
pod Skalkou. Chceli by sme sa veľmi poďakovať technickým službám mesta Liptovský Hrádok, ktoré nám organizačne
pomáhali, a taktiež pánovi poslancovi
Petrovi Kováčovi za firmu Rettenmeier
Tatra Timber,s.r.o., ktorý nám zabezpečil drevo na výrobu lavičiek.
(KT)

O eurobankovku bol
obrovský záujem
Stovky ľudí v sobotu 17. augusta 2019
zaplnili priestranstvo pred Domom kultúry v Liptovskom Hrádku. V jeho priestoroch prebiehal predaj eurobankovky Liptovského Hrádku (podrobnejšie sme o
tejto aktivite písali v uplynulom vydaní
mesačníka). Niektorí zberatelia cenného
suveníru (vyrába sa len v limitovaných
nákladoch) „okupovali“ okolie Domu kultúry už 2 dni pred predajom. Ten nemal
dlhé trvanie a už dopoludnia sa po 4000
kusoch eurobankoviek len tak „zaprášilo“.
Text: Michal Paška

Otvorenie
školského roka
2019/2020
Esox-plast s.r.o. Uhorská Ves
2. septembra 2018 srdečne pozývame
žiakov a rodičov duálneho vzdelávania na
otvorenie nového školského roka
2019/2020 o 10,00 hod do priestorov veľkej zasadačky.
Program je venovaný stručnému úvodu
do nového roka, plánovaných aktivitách,
školeniach a exkurziách pre žiakov duálu
aj žiakov základných škôl. O 11,00 hod.
bude BOZP školenie všetkých žiakov našej firmy. Od nového roka platí novinka,
že žiaci majú možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania v prvom ročníku aj
v období od septembra do decembra nového školského roka. Preto, ak je takáto
možnosť, neváhajte ju využiť.
Všetci ste vítaní na otvorení. Záleží nám
na vzdelávaní dnešnej generácie.
Simona Tekeľová
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Pred prvým zvonením sme pripravení!
Aj keď môže mať niekto dojem, že škola je
počas prázdnin zatvorená, nie je to tak. My
sme ani chvíľu nezaháľali. Odstránili sme závady, ktoré vznikli počas školského roka, vykonali sme opravy v priestoroch a v areáli
školy, pribudol nový prístrešok do telocvične
a jedálne, takže bezpečnosť a komfort žiakov sú opäť o čosi lepšie. A po veľkom upratovaní nás privítajú čistučké triedy s interaktívnymi tabuľami a novým nábytkom. Na
chodbách pribudli ďalšie šatňové skrinky. Veríme, že tieto úpravy spríjemnia pracovné
prostredie nám všetkým s cieľom skvalitniť
vyučovací proces.
Naša škola bola úspešná v projekte „ Obstaranie odborných učební na Matejke“ vo výške
takmer 74 000 €, za ktoré si zmodernizujeme
materiálne vybavenie dvoch IKT učební a polytechnickej učebne a zriadime úplne novú
učebňu chémie.

V projekte „V základnej škole úspešnejší“,
ktorého cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
a zlepšiť výsledky žiakov, sme získali prostriedky na vytvorenie jedného miesta pre
špeciálneho pedagóga a dvoch miest pedagogického asistenta.
V tomto školskom roku opäť otvárame tri prvé
triedy a po dlhšom období aj tri piate triedy. Školu bude navštevovať okolo 460 žiakov, čo je o 50 viac ako vlani. Na všetkých sa
už veľmi tešíme
Čaká nás rok plný školskej práce a všetci dúfame, že to spoločnými silami úspešne zvládneme. Prváčikom prajeme, nech sa im
v škole darí a nech sa splnia ich očakávania.
Ostatným žiakom želáme veľa síl popasovať
sa s úlohami, ktoré sa pred nich postavia na
ceste za vzdelaním a nám všetkým príjemnú
tvorivú atmosféru, aby naša škola bola miestom, kde sa cítime spokojne a bezpečne.
ZŠ s MŠ J. D. Matejovie

Začíname nový školský rok - ZŠ HRADNÁ
Leto, plné zmien, je za nami a my sa po dovolenkách a letnom oddychu púšťame do
práce. Učitelia pripravujú triedy, odborné
učebne, chodby tak, aby sa žiaci v nich cítili
príjemne. Všetko je opravené a vynovené,
areál školy dostal nový šat, nakoľko bolo vybudované oplotenie priestorov od novopostaveného štadióna, ktoré je pre všetky deti
bezpečné. Materské školy na Hradnej ulici
a v Dovalove prešli istými zmenami. Veď mať
nový školský dvor, vymenené okná a radiátory poteší nielen najmenších, ale všetkých
zainteresovaných. V rámci príprav nového
školského roka je na učiteľoch a vedení školy
riadiť sa platnou legislatívou MŠVVaŠ SR,
pripraviť kvalitný Školský vzdelávací program, učebné plány, rozvrhy, projekty, dať do
ponuky kvalitnú mimoškolskú a záujmovú
činnosť. Tešíme sa na nových prváčikov
a budeme sa snažiť aj piatakom na druhom
stupni vzdelávania uľahčiť ich prechod medzi
starších spolužiakov.

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

Celý školský rok máme v pláne učiť sa aj
spolu s deťmi nachádzať „spoločnú reč“, hľadať to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje.
D. Puškárová, foto: M. Paška

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

email: riaditel.cvc@lhr.sk

web: cvclh.edu.sk
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Univerzitné Majstrovstvá Európy v boji
V dňoch 30. 7. – 4. 8. sa konali Akademické
majstrovstvá Európy v karate v chorvátskom Záhrebe, ktorého sa zúčastnilo 416
pretekárov z 30 krajín Európy. Medzi nimi
mal svoje zastúpenie aj tím zo Slovenska
s našim Dominikom Imrichom. Kondičnú
a technickú prípravu absolvoval v USA
v Texase a následne samozrejme aj tu,
v Liptovskom Hrádku pod vedením svojho
otca Jána Imricha.
„Aj napriek tomu, že som cestoval niekoľko
tisíc kilometrov za známymi trénermi, otec
mi dá po technickej stránke v tréningoch
vždy najviac“ uzavrel Dominik. Súťažil v kategórii kumite muži do 60 kg. Hneď v prvom
zápase dostal favorita turnaja, pretekára
z Grécka, ktorému podľahol 5:2. V repasáži
sa však dostal po dvoch vyhratých súbojoch
s pretekármi zo Spojeného kráľovstva
a Srbska do zápasu o tretie miesto s pretekárom Portugalska. Jeho zdolaním 5:1 si vybojoval krásne 3. miesto. V tímovej súťaži si
Slovensko vybojovalo 5. miesto. „Som veľmi
rád aj za tento výsledok nášho tímu, pretože
každý jeden dal do súbojov všetko.“ skonštatoval Dominik.
Rád by motivoval k tomuto športu aj iných
mladých ľudí, pretože Športový klub mesta

karate Liptovský Hrádok otvára svoje brány
už v septembri.
„Keď som ako šesťročný začínal nikdy som
si nemyslel, že môžem takéto výsledky niekedy dosiahnuť. Tento šport dokáže vychovať a vyformovať zdravo sebavedomých
ľudí, prostredníctvom tréningov a hlavne zápasov, pri ktorých sa daný pretekár musí postaviť na zápasisko sám a ukázať čo dokáže. Ako som už uvádzal aj v minulom Mesačníku mesta, keď otec začínal trénovať
tvrdil som, že do troch rokov vychová Majstra Slovenska, zvládol to za rok a pol. Myslím si, že to už niečo svedčí o jeho trénerských schopnostiach“.
MZ

:

1. miesto na turnaji dvojíc
Dňa 10. 8. 2019 sa Daniel Lang so svojim
spoluhráčom Radovanom Sekanom zúčastnili v Trenčíne turnaja dvojíc v hre č. 9.
a umiestnili sa na 1. mieste spomedzi 31
dvojíc (62 hráčov). Hral sa systém 32 pavúk dvojité K.O. skrátené od 8. Po prvom a
druhom zápase na nich čakal zápas o postup do štvrťfinále so silným súperom (favoritom z Komárna). Zápas však prehrali a
išli sme na prehratú stranu, kde hrali znova
o postup do štvrťfinále. Tento zápas vyhrali
a tak do štvrťfinále postúpili. Tam bol los,
ktorý ich priradil k hráčom z Banskej Bystrice. Po výbornej hre (6:2) postúpili do semifinále a čakali ich hráči z Topoľčian. Tých
zdolali 6:3 a mohli sa tešiť na finálový zápas znova proti favoritom z Komárna.
V tomto zápase však predviedli bezchybnú
hru a s výsledkom 6:0 si nakoniec odniesli
prvenstvo. Gratulujeme!
-red-

TURISTICKÝ KALENDÁR
KST – ŠKM Liptovský Hrádok
september 2019
1. 9. – Bystrá 54. ročník Západné Tatry
vedúci: Bella, Skladaný,
17. 8. – Opekanie v prírode, sobota; vedúci: Skladaný
25. 8. – Kojšova hoľa – autobus; vedúci:
Skladaný

Lekárenská pohotovostná
služba - September

7. septembra 2019 - Lekáreň na Hradnej
14. septembra 2019 - Pharmácia
21. septembra 2019 - Včielka
28. septembra 2019 – Dr. Max
Všetky lekárne sú počas služby
otvorené od 8:00 do 11:30 h.

Správy z mesta
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Tí, ktorí Ťa poznali si radi spomenú
a Tí, ktorí Ťa milovali nikdy nezabudnú.
Dňa 19. septembra 2019 si pripomíname
10. výročie, čo nás navždy opustil manžel,
otec, starý otec
Ján Čellár
S láskou a úctou spomínajú manželka,
deti s rodinami.
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do 15. 9.

Štyri ročné obdobia
v ľudovom odeve na Liptove
LETO
Výstava Ľudových odevov zo zbierok
Liptovského múzea.

16. 7. –
2. 9.

Výstava fotografií o histórii Esperanta.

3. 9. –
7. 9.

Dni mesta Liptovský Hrádok
XV. Hornoliptovský jarmok

8. 9.
o 14:00
hod.

Slávnostný program spojený s kladením
vencov.

Nedeľa
22. 9.
od 10:00 h
23. 9. –
29. 11.
Nedeľa
29. 9.
o 10:00 h

Esperanto

Oslavy k 75. výročiu SNP
Nedeľa sv. Huberta
Slávnostný deň poľovníkom so sprievodom, Svätohubertskou omšou a ďalším
programom.

MY 2019
Výstava neprofesionálnych umelcov
mesta Liptovský Hrádok.

Poďakovanie za úrodu
Dožinková slávnosť.

Národopisné
múzeum
L. Hrádok
Galéria na
schodoch
DK L. Hrádok
Lúka
za Skalkou
L. Hrádok
Lubyho lúka
a lúka za
Skalkou
L. Hrádok
Múzeum liptovskej dediny
v Pribyline
Národopisné
múzeum
L. Hrádok
Múzeum liptovskej dediny
v Pribyline

PRIPRAVUJEME NA OKTÓBER
TATRANSKÝ KAMZÍK 2019
18. 10. –
19. 10.

XXVII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych
Filmov.

Divadelná
sála DK
L. Hrádok
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