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Zo spomienok učiteľky...
Dnes už bývala pani učiteľka Klementína Štepitová sa v nasledujúcom článku s nami podelila
o svoje spomienky na školu, do ktorej naprv
chodila a v ktorej neskôr učila:
Moje spomienky na počiatočné roky školy, ktorá v júni 2017 slávila svoje 80. ročné narodeniny. Akadémiou 13. júna t. r. vyvrcholili prípravy
programu, ktorý presvedčil o tom, že naše deti
sú talentované, šikovné a vedia presvedčiť
o svojich kvalitách. Do programu osláv vhodne zapadla aj návšteva prezidenta republiky
Andreja Kisku, ktorý aj niektorým žiakom odovzdal 30. júna vysvedčenie.
Nuž a ja sa pokúsim venovať škole svoje spomienky:
V septembri roku 1949 som začala chodiť do
Meštianskej školy v Liptovskom Hrádku. Bol
to počiatočný názov jubilujúcej školy. Škola sa
nachádzala v historickej budove 1. lesníckej
školy v Uhorsku, v Lipovej aleji. Pri budove školy medzi kostolom a školou bol učiteľský byt,
v ktorom býval aj prvý riaditeľ školy Matej Štepita. V čase, keď som navštevovala ja túto školu,
bola riaditeľkou Emília Skotnická, neskôr moja
kolegyňa. Už vtedy obrovské lipy aj malé okná
na budove školy pôsobili pochmúrne, obzvlášť
v triedach na prízemí, kde som chodila do prvého ročníka. Celý deň počas vyučovania sa tam
muselo svietiť. V 2. ročníku som chodila do
triedy na poschodí, okná boli na dvoch obvodových múroch rohovej miestnosti s výborným výhľadom na vežové hodiny rimsko-katolíckeho
kostola. Každú chvíľu som na ne mrkla, kedy
skončí vyučovacia hodina. Tu som vychodila
dva ročníky. V triede sme boli samé dievčatá.
Triedy označené A boli chlapčenské, B diev-

čenské. Už v prvom ročníku na škole vznikla
pionierska organizácia, ktorá niesla meno Olega Koševého, člena Mladej gardy. Táto v 2.
svetovej vojne zohrala významnú úlohu. Patrili sme medzi prvých pionierov. Byť pionierom
bola česť. Žiaci triedy boli rozdelení do skupín
- úderiek. Tie súťažili medzi sebou v prospechu, správaní, dochádzke a zberoch. Zbierali
sme papier, železo, liečivé rastliny. Na škole
bol krúžok zborového spevu, ktorý viedol p.
uč. Peter Korvín. S ním sme chodili vystupovať
na rôzne slávnosti a podujatia v meste aj okolitých obciach. Aj na otvorení n. p. Tesla sme
vystupovali. Nebolo školskej slávnosti, kde by
sme sa neboli predstavili zborovou recitáciou
a spevom. Našim pionierskym vedúcim bol
p. uč. Kornel Jurčo. Bol to zapálený pedagóg.
Vedel si nás pre prácu získať.
Do školy sme chodili z obcí autobusom. Ten
chodil terajšou Hradnou ulicou cez „štreku“ na
stanicu. Niekedy sme pri zavretých závorách
dlho čakali kým prešiel vlak. Nadjazd a cesta
popod Hradskú horu ešte neboli.
Školský dvor bol vysypaný drobným štrkom,
tam sme mali nástupy na školské slávnosti a
cez veľké prestávky vo štvoriciach sme sa tam
prechádzali. V prízemí od dvora bola kuchyňa.
Tu sme mali dievčatá predmet náuku o domácnosti. Aj šijací stroj tam bol. Prvé, čo sme si ušili
pod vedením p. uč. Eleny Chomovej, bola zásterka. Staršie spolužiačky nám tu pripravovali
desiatu. Chlieb s nátierkou a lyžičkou rybacieho oleja – náhrada nedostatkového vitamínu D
v povojnovej strave. Obedy sa v škole nevarili,
každý si čo – to doniesol z domu.
Dokončenie na strane 2.
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školskom roku 2017/2018 vám,
vážení učitelia, i vám milí žiaci a študenti chcem popriať hodne odhodlania, chuti do práce i do získavania
nových vedomostí, príjemnú, ale náročnú atmosféru na všetkých vyučovacích hodinách. Zároveň vám prajem
dobré zdravie a osobné nasmerovanie
na úspešné zvládnutie tohto školského
roka tak, aby ste na jeho konci mohli
všetci povedať – bol to dobrý školský
rok.
Branislav Tréger

„Hurá, prázdniny!!!“
To sa asi kričí radostnejšie a ľahšie, ako
„Hurá, škola!!!„
Lenže... plynúci čas sa nedá ani uprosiť, ani
zastaviť.
A tak po dvoch prázdninových mesiacoch
je tu opäť september a s ním aj povinnosť
vrátiť sa do školských lavíc.
Vo všetkom, čo sa nám deje, čo zažívame,
čim prechádzame, sa pri troške chcenia dá
nájsť aj niečo pekné. A ak nie pekné, tak
užitočné.
Takže, ak tú školu, milí školáci, celkom nemusíte, môžete aspoň uznať, že je pre vás
užitočná. Že v nej z roka na rok získavate
nové vedomosti. Že v nej pomaly dospievate. A že sa tam opäť stretnete s kamarátmi,
s ktorými ste sa nevideli celé leto. A možno
má každý z vás aspoň jednu obľúbenú pani
učiteľku, na ktorú sa celkom teší. A že aj to
letné prázdninové ničnerobenie už sem –
tam nudilo...
Vitajte teda v škole, v triede, vitajte medzi
spolužiakmi! Začína sa školský rok.
... a začína sa nielen pre ostrieľaných školákov, ale aj pre prváčikov, ktorí sa, na rozdiel od starších, na tento deň celkom tešia,
keby...
... keby ho nesprevádzali obavy, pochybnosti, či strach z neznámeho.
Ale... pri dobrej vôli, a spolupráci učiteľov
a rodičov sa plynulý prechod zo škôlky do
školy vydarí. Prváci sa postupne stanú súčasťou školy. Počiatočné obavy a pochybnosti sa v školských povinnostiach prirodzene rozplynú.
Žiaci všetkých ročníkov aj ich učitelia opäť
spoločne nastupujú do vlaku, ktorý ich cez
vyučovacie hodiny, mimoškolské aktivity,
súťaže, predmetové olympiády a výlety
presunie do ďalších prázdnin. Kým však
prídu...
Nech žije nový školský rok!

DŽ

Jesenné zasadnutie mestského
zastupiteľstva

V zmysle rámcového plánu práce mestského zastupiteľstva, jesenné zasadnutie
poslaneckého zboru bude 21. septembra.
Na programe rokovania poslancov budú
Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení rozpočtu mesta Liptovský Hrádok k 30. 6. 2017, Správa o výsledkoch
kontrol hlavnej kontrolórky mesta Liptovský
Hrádok, Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Hrádok v školskom
roku 2017/2018 a majetkovo-právne záležitosti mesta.
JKa

Miestny poplatok za odpady

Mesto Liptovský Hrádok, ako správca
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle platnej legislatívy, upozorňuje občanov – poplatníkov, že v zmysle § 80 zák.
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je poplatník v priebehu
zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť
správcovi miestneho poplatku:
- vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní
odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
a uviesť:
• identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého
pobytu, adresu prechodného pobytu,
obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO...)
• údaje rozhodujúce na určenie poplatku
• ak požaduje poplatník zníženie alebo
odpustenie poplatku, predloží aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku,
- zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní
odo dňa, kedy nastal,
- zmeny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie poplatku do 30 dní odo dňa,
kedy nastali.
Za nesplnenie si OZNAMOVACEJ POVINNOSTI správca miestneho poplatku
uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného
poplatku, nie však menej ako 5 €, najviac
3 000 €. (§ 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

Zo spomienok učiteľky...
Pokračovanie zo strany 1.

Po vojne v rámci dvojročnice obnovy vojnou
zničeného národného hospodárstva a ďalších
päťročníc sa začalo s novou výstavbou na
dnešnej Hradnej ulici. Na pozemkoch bývalého majera sa začali stavať bytovky pre zamestnancov novovzniknutej Tesly. S tým úzko
súvisela aj výstavba škôl. A tak aj my sme sa
v školskom roku 1951 – 52 presťahovali do
novej krásnej školy s kompletným vybavením
(jedáleň s kuchyňou, dielne, priestory pre krúžky, školské políčko, telocvičňa a aj ihriská). Boli
sme nadšení krásnymi svetlými triedami. „Národná a stredná škola“ taký mala názov nová
škola. Na jej stavbe sa podieľali domáci murári
(aj môj otec). V novej škole fungoval aj krúžok
mladých mičurincov. Mnohí sme mali blízko
k poľnohospodárstvu, nuž nie čudo, že aj tu
sme pracovali. Na jar 1952 mali títo konferenciu
v Bratislave. Vybrali ma. A tak dievča z dediny,
poď ho do veľkého mesta. „Vzrúšo!“ Na stanici
v Bratislave nás vítali veľkým transparentom.
Ubytovali nás v hoteli „Štefanka“. Spomínam si
na pískanie električiek v blízkosti hotela. Nedalo sa spať! Kde je to ticho domova? Program
trval tri dni, navštívili sme aj botanickú záhradu,
ohromný zážitok! Obdržané vzorky osiva sme
na školskom políčku vysiali a očakávali úrodu.

Tiež ma vybrali do pionierskeho tábora v Arteku
na Kryme. Keď som doniesla prihlášku domov
a informovala rodičov, ocko sa ma hneď pýtal,
kedy tam mám ísť. Odpovedala som že prvé tri
týždne v júli. Bez dlhých rečí nasledovala odpoveď: „No, dieťa moje, pekne poďakuj, nech tam
pošlú niekoho iného, my vtedy robíme sená!“
Tým to skončilo. Žiadne prosíkanie, žiadne vysvetľovanie...
V novej škole sme boli už triedy zmiešané.
Chlapci aj dievčatá. Najprv nám to bolo zvláštne, ale rýchlo sme si na seba zvykli. Tu som
vychodila 8. a 9. triedu a v školskom roku 195253 sme končili záverečnou skúškou, ktorá mala
podobu „malej maturity“.
V poslednom ročníku mi bola triednou učiteľkou p. Hela Halušková, ktorá aj s p. uč. Jolanou
Horníčkovou mali veľký vplyv na moje ďalšie
smerovanie v živote.
Toto všetko a aj ďalšie zážitky mi prebehli mysľou. Veď v septembri 1959 som na túto školu
nastúpila ako začínajúca učiteľka. Uvádzajúcou
učiteľkou mi bola Elena Štepitová. Potom, po určitých zmenách v pôsobení na školách v našom
meste, som v septembri 1989 znova prešla na
túto školu a pôsobila som tu až do odchodu na
dôchodok.
Klementína Štepitová

Putovný pohár
ostal doma

Pr ečo...

Pamiatku Jaroslava Majera staršieho, bývalého predsedu a veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Kokave, si uctili na druhom ročníku memoriálu nesúceho jeho meno.
Po zapálení sviečky na jeho hrobe sa na futbalovom ihrisku predstavilo 15 tímov dobrovoľných hasičov. Súťažili v tradičnom požiarnom
útoku. Putovný pohár ostal v Liptovskej Kokave, pretože v mužskej kategórii boli najlepší
domáci hasiči. U nežnejšieho pohlavia zvíťazili
hasičky z Korne (okres Čadca).
Predseda Dobrovoľného hasičského zboru
v Liptovskej Kokave a organizátor súťaže Richard Šopor privítal súťažné tímy i hostí, medzi ktorými nechýbali ani primátor Liptovského
Hrádku Branislav Tréger a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič.
Obaja vo svojich príhovoroch, okrem iného,
ocenili veľmi dôležitú prácu dobrovoľných
hasičských zborov a zaželali im veľa šťastia
v súťaži.
Vydarené podujatie v Liptovskej Kokave sa tešilo aj peknej diváckej kulise. Lákala aj bohatá
tombola, v ktorej bol prvou cenou vyhliadkový let
vrtuľníkom pre 2 osoby.
Michal Paška

MESTO LIPTOVSKÝ HÁROK
príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu opatrovateľ/ka,
s predpokladaným termínom nástupu október 2017
NÁPLŇ PRÁCE
opatrovateľská práca pre mobilných, imobilných, ťažko pohyblivých a nepohyblivých
občanov v domácnosti, komplexná starostlivosť o ich domácnosť

Mestská polícia ani pracovníci Odboru
technických služieb MsÚ nemôžu byť všade. Preto vítame aj neformálnu občiansku
kontrolu, ktorá nás upozorňuje na rôzne
nešváry. Po jednej z nich máme informácie
o znečistení okolia židovského lapidária,

ktoré sa nadchádza pod Hradskou horou pri
ceste číslo I/18. Správanie ľudí, ktorí robia takéto veci je neospravedlniteľné a priznám sa,
pre mňa nepochopiteľné! Pretože, ak tento
konkrétny človek (ľudia) vie premiestniť odpad na jedno nelegálne miesto, určite, keby
chcel, by ho mohol premiestniť na legálny
zberný dvor, alebo skládku TKO. Prečo tak
neurobí je záhadou! Vari sa mu viac páči to,
čo je zachytené na fotografiách?
DŽ
fotografie sú prevzaté z FB

POŽADOVANÉ VZDELANIE: stredoškolské
POŽADOVANÉ DOKLADY
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, doklady o vzdelaní - doručiť poštou
alebo osobne na adresu: Mestský úrad, Hviezdoslavova 170,
033 01 Liptovský Hrádok v termíne do 15. 9. 2017
INFORMÁCIE
Ing. Martina Harichová, vedúca odboru organizačného, školstva a sociálnych vecí,
tel.: 0908 861 992, 044/5202 136, martina.harichova@lhr.sk
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
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. 8. LH – kontrola bývania v priestoroch bývalej
17. 8. LH – v rámci projektu „mobilita pracovnej
A16, riešenie zhoršených podmienok, pomoc pri
sily“ hľadanie riešení na výstavbu plnohodnotoprave strešnej krytiny; LM – návšteva Strednej
ného cyklochodníka medzi mestami LH a LM,
priemyselnej školy polytechnickej – rokovanie
ku ktorému sa už pripravuje projektová dokuso zástupkyňou riaditeľky školy Renátou Benimentácia.
kovskou o možnostiach duálneho vzdelávania
18. 8. Dovolenka; Vo večerných hodinách –
v spolupráci s firmami z Lipt. Hrádku.
na pozvanie vedenia obce Liptovská Porúbka
2. 8. LH – pracovné rokovanie s Jaroslavom Petúčasť na oslavách 640. výročia prvej písomnej
ranom, organizátorom podujatia Oldtimer Rallye
zmienky o obci.
o podpore mesta a prijatí účastníkov na námestí
19. 8. Liptovská Kokava – účasť na II. ročníku
Františka Wisnera 26. augusta; Inšpekcia životMemoriálu Jaroslava Majera st. (foto), príhovor
ného prostredia – kontrola zberu a nakladania
a odovzdanie ceny za mesto Liptovský Hrádok;
s biologicky rozložiteľným odpadom.
Východná – účasť na podujatí Stretnutie pri

Foto: Michal Paška
3. 8. LH – porada vedenia mesta a všetkých
zainteresovaných subjektov k organizácii
a k zabezpečeniu XIV. Hornoliptovského jarmoku
a Dní mesta LH.
4. 8. LH – neformálne stretnutie s poslancami
mestského zastupiteľstva – riešenie aktuálnych
úloh a príprava septembrového zasadnutia.
5. 8. Vavrišovo – na pozvanie vedenia obce –
účasť a príhovor na podujatí Bitka pri Vavrišove
– chodníčky k domovu.
7. 8. LH – porada vedenia – kontrola stavieb, personálne obsadenie Odboru technických služieb.
8. 8. LH – pracovná návšteva primátora Nemšovej Františka Bagina – výmena skúseností spojená s prípravou výstavby zimného štadióna.
9. 8. BA – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
– modernizácie železníc – opätovné rokovania
smerujúce k vyrokovaniu pokračovania realizácie projektu v LM a LH.
10. 8. LH – prerokovanie pripomienok k zmenám
a doplnkom č. 5. Územného plánu Liptovský
Hrádok za účasti zainteresovaných subjektov.
11. 8. LH – pracovná návšteva z kartografického ústavu v Banskej Bystrici, aktualizácia
informácií o meste LH do pripravovanej mapy
Západných Tatier; Pracovná návšteva – Ján
Dubovecký z Bardejova – ponuka aktivít v rámci
projektu Liptovský Hrádok – inteligentné mesto.
14. 8. LH – stavebná porada – postup prác na
MŠ, odovzdanie staveniska – športová hala,
riešenia územia za Skalkou – trvalé rozvody
vody a elektrickej energie; Dovalovská cesta – predloženie projektovej dokumentácie zo
strany investora (ŽSK) a vydanie súhlasu na
zosilnenie a odvodnenie cesty III. triedy a jej
čiastočnej uzávierky.
15. 8. LM – ÚPSVaR – nové nástroje zamestnanosti – „Národný projekt – Úspešne na trhu
práce“, poskytovanie príspevku na vykonávanie
absolventskej práce, poskytovanie príspevkov
na mentorované zapracovávanie a prax u zamestnávateľa“ poskytovanie príspevku na podporu vytvárania nových pracovných miest.
16. 8. LH – Ul. ČSA – účasť pri zahájení stavby – zosilnenie a odvodnenie cesty III. triedy;
Rokovanie so zástupcami z rybárskeho zväzu
– pomoc mesta pri organizácii majstrovstiev
sveta v rybolove.

hranici, organizovanom krajskou organizáciou
Jednoty dôchodcov Slovenska.
21. 8. BA – hľadanie ciest a podpory získania
investícií v rámci technickej a sociálnej infraštruktúry mesta.
22. 8. LH – zasadnutie mestského zastupiteľstva – prerokovanie protokolu Najvyššieho kontrolného úradu.
23. 8. LM – Podpis zmluvy o spolupráci medzi
mestom LH a Oblastnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov o prípravách a realizácií osláv SNP na Podbanskom
v budúcich obdobiach.
24. 8. LH – príprava nového školského roka na
školách so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta.
25. 8. LH – rokovanie so zástupcami BYP, s.r.o.
a vedúcou Odboru OŠ a SV – prehodnocovanie
nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta,
kontrola nájomníkov, ktorý majú voči mestu dlh
na nájomnom.
26. 8. LH – Námestie Františka Wisnera – privítanie a pohostenie účastníkov Oldtimer Rallye
na území mesta; Kráľova Lehota – na pozvanie vedenia obce účasť na 6. ročníku súťaže
Železný hasič; Podtureň – účasť na obecných
oslavách 73. výročia SNP a Dni obce Podtureň.
28. 8. LH – Pomník Stretnutie armád – účasť na
pietnej spomienke a položenie venca pri príležitosti 73. výročia SNP, príhovor k zúčastneným
členom ZO SZPB a občanom, účasť na spoločnej členskej schôdzi s občerstvením v réžii
mesta LH.
29. 8. Podbanské – účasť na celoslovenských
oslavách SNP a príhovor v mene mesta Liptovský Hrádok a v zastúpení predsedu ŽSK.
30. 8. ZA – účasť na kontrolnom dni – výstavba
mosta ponad rieku Belú, posúdenie priebehu
prác a dodržiavanie časového harmonogramu;
pracovné rokovanie s Jurajom Blanárom, predsedom ŽSK – výstavba kruhovej križovatky pod
Skalkou.
31. 8. LH – kontrola čerpania rozpočtu mesta
na rok 2017 podľa jednotlivých rozpočtových
kapitol, dodržiavanie pravidiel hospodárenia
a nakladania so zvereným majetkom a financiami.
DŽ

Spýtali sme sa za vás...

September sa blíži, začne sa v tomto
mesiaci s opravou „dovalovskej“ cesty
tak, ako bolo avizované?
Áno, čas beží ako „splašené kone“ napísal nejaký básnik. Bolo povedané, že práve september je mesiac, kedy má dôjsť
k rekonštrukcii cesty do Dovalova. Termín
posunutia bol zapríčinený poškodením
viacerých ciest a mostov po povodniach
(Malužiná, Demänovská dolina...). Prostriedky určené na rekonštrukciu tejto
cesty mali byť pôvodne presunuté práve
na spomínané opravy, ktoré z hľadiska
plynulosti dopravy a bezpečnosti mali
prioritu. Nakoniec sa mi podarilo v pláne
investícií túto rekonštrukciu obhájiť. Bude
sa realizovať možno v trochu časovom
predstihu a bude ju realizovať Správa
ciest Žilinského samosprávneho kraja
- závod Liptov za pomoci subdodávky.
Celá rekonštrukcia podľa projektu bude
riešiť odvedenie vody do vsakovacích jám
a položenie nového asfaltového povrchu
v celej šírke a dĺžke spomínanej cesty. Ide
o viac ako desaťtisíc metrov štvorcových
asfaltových plôch s odvodnením a rozpočtový náklad je 350 000 €. Keď budete čítať
tento príspevok, práce už budú v plnom
prúde. Určite to bude mať vplyv na dopravu a celkovú kvalitu života v tejto lokalite,
preto Vás chcem poprosiť o trpezlivosť.
Rekonštrukcia MŠ na Belanskej - bude
škôlka pripravená na začiatku školského roka?
Rekonštrukcia sa týka všetkých pavilónov v rozsahu zateplenia obvodového
plášťa, izolácie strešného plášťa, realizácie okapových chodníkov, stavebných
úprav terás a stavebných úprav spojovacej chodby. Je to pomerne veľký objem
prác, ktoré sú technologicky zložité, napr.
izolácia strešného plášťa. V novom školskom roku sa prevádzka materskej škôlky
normálne začne, ale budú tam dobiehať
dokončovacie práce, ktoré nebudú mať
už zásadný vplyv na výchovno-vzdelávací proces. Podľa zmluvy má dodávateľ
počas prázdnin a čiastočne za prevádzky
realizovať práce maximálne do 90 dní.
V tomto prípade zohrá veľmi dôležitú úlohu aj počasie, všetky práce sa totiž realizujú v exteriéri.
Ako pokročili rokovania týkajúce sa
výstavby hokejovej haly?
Na úvod spresním - ide o komunitné športové centrum, tak je ten projekt pomenovaný. Nepôjde tu len o korčuľovanie, hokej,
a teda športovanie na ľadovej ploche, ale
budú sa tu môcť rozvíjať rozmanité pohybové aktivity. Cieľom je dať možnosť obyvateľom mesta, ale aj jeho návštevníkom
zapojiť sa čo možno v najväčšej možnej
miere do pohybových aktivít. Ideálne by
bolo, keby to boli celé rodiny. Tu budem
trochu skúpy na informácie, vyžaduje si to
súčasná situácia. Len poviem, že rokovania pokračujú. Keďže by malo ísť o pilotný projekt v rámci Slovenskej republiky,
je zrejmé, že je ešte dosť nevyjasnených
a nezodpovedaných otázok. Z oboch strán
sa na nich pracuje. S výsledkom rokovaní
budeme verejnosť samozrejme informovať.
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Odbor výstavby, životného prostredia
a dopravy informuje
Rekonštrukcia Materskej školy Belanská

Cieľom rekonštrukcie Materskej školy Belanská je zníženie energetickej náročnosti pri jej prevádzke. Práce, ktoré sa začali ešte počas
letných prázdnin, realizuje spoločnosť TECHNOHALL SLOVAKIA
SK s. r. o. z Ružomberka. Na každom zo štyroch pavilónov škôlky
sa zatepľuje obvodový plášť a strecha, upravujú sa strešné atiky
a mení sa strešná krytina. Uzavretím lodžií na pavilónoch B a C
dôjde k zväčšeniu plochy miestností. Spojovacie pergoly budú po
odstránení starého opatrené novým náterom. Rekonštrukcia celého
objektu bude hotová koncom septembra.

4

Správy z mesta

Rekonštrukcia športovej haly

Telocvičňa na Športovej ulici prejde podstatnou rekonštrukciou.
Dôvodom je statická bezpečnosť a zníženie nákladov na prevádzkovanie haly. 4. augusta sa uskutočnilo odovzdanie a prevzatie
staveniska úspešnému uchádzačovi, ktorým sa stala spoločnosť
HASTRA s. r. o. zo Žiliny. Rozpočtové náklady stavby sú 328 551
eur. Práce dohodnuté v zmluve sa už naplno rozbehli a celá rekonštrukcia by mala byť hotová v polovici decembra. V okolí športovej
haly treba počas stavebných prác v záujme bezpečnosti rešpektovať obmedzenia, ktoré sa týkajú detského ihriska na Športovej ulici
a voľného pohybu osôb po chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách v bezprostrednej blízkosti stavby.
VM
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Zo stránky Ministerstva vnútra SR vyberáme

rady a odporučenia, ktoré v rámci prevencie môžu pomôcť občanom
eliminovať nepríjemné situácie, do ktorých sa môžu dostať svojou neopatrnosťou, či neznalosťou.

Bytoví zlodeji hľadajú cestu najmenšieho odporu

V dovolenkovej sezóne, ale aj mimo nej veľa
ľudí na dlhší čas opúšťa svoje príbytky. Oplatí
sa zopakovať hlavné zásady, ako minimalizovať možnosti pustošivých zlodejských návštev:
• Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte
okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná.
Zlodej je schopný dostať sa dovnútra každým otvorom väčším ako ľudská hlava.
• Zabezpečte si kvalitný bezpečnostný zámok
v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími prostriedkami, napr. bezpečnostné závory, bezpečnostné retiazky, výplne dverí zabezpečte
proti roztiahnutiu poistky dverových závesov,
dvere spevnite oplechovaním.
• V prípade, že bývate na prízemí, nainštalovanie okrasných mreží a bezpečnostnej fólie
na okná, balkóny a loggie spolu so spoľahlivým zatváraním okien zvýšia bezpečnosť
vášho bývania.
• Nikdy nenechávajte kľúče na
tzv. dohovorených miestach
(pod rohožkou, v kvetináči
atď.) Sú to prvé miesta, kde
zlodeji hľadajú. Nie je vylúčené, že vaše zvyky pozorujú z diaľky už dlhší čas. Ak v
období vašej neprítomnosti
zveríte niekomu kľúče od
svojho bytu, dôkladne zvážte, či je to osoba spoľahlivá a
dôveryhodná.
• Využívajte
osvedčené
„kukátko“. Pohľad doňho
vám umožní premyslieť si,
či zvoniacemu otvoríte. Aj
v tomto smere je na našom
trhu dostatočný výber priezorov, ktoré vám umožnia vidieť celý vonkajší priestor (tzv. panoramatické priezory).
V žiadnom prípade neotvárajte dvere a
nevpúšťajte do bytu osoby, ktoré nepoznáte.
Predídete tak mnohým nepríjemným a mnohokrát nebezpečným situáciám. Naučte tejto
zásade svoje deti, ale i starých rodičov. Naj-

Platobná karta

• Napriek tomu, že platby kartou sú rýchle
bezpečné a pohodlné, nemali by sme zabúdať na základné pravidlá bezpečného používania platobných kariet.
• Svoju platobnú kartu nikomu nepožičiavajte,
vystavovali by ste sa zbytočne riziku jej zneužitia.
• Identifikačné číslo platobných kariet (PIN
kód) si nikdy nezapisujte na platobnú kartu,
ani ho nenoste spolu s kartou na jednom
mieste.
• Pri platení platobnou
alebo kreditnou kartou
v reštaurácii či v obchodoch, vždy musíte vidieť
manipuláciu s ňou od začiatku až do konca, inak
vám hrozí strata peňazí.
• Pri výbere peňazí z bankomatu si strážte svoje

mä občania - dôchodcovia sú častým terčom
falošných kontrolórov či zástupcov poisťovní.
• Neuschovávajte väčšie finančné obnosy
doma, bezpečnejšie budú v banke na vkladnej knižke s heslom. Heslo, v prípade, že si
ho zapíšete, nikdy nevkladajte do vkladnej
knižky, uložte ho oddelene na inom bezpečnom mieste.
• Cennosti, hlavne šperky, cenné zbierky
a pod. môžete uschovať počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti v prenajatom trezore
banky.
• Doklady od drahého priemyselného i spotrebného tovaru si dobre uschovajte. Vyznačené výrobné číslo na doklade umožní polícii pátrať po vašom odcudzenom majetku,
po páchateľovi krádeže, vec identifikovať
a vrátiť ju späť do vášho vlastníctva.
• Počas dlhodobejšej neprítomnosti požiadajte príbuzných, dôveryhodných
známych alebo susedov, aby
vám pravidelne vyberali poštovú
schránku a občas skontrolovali
neporušenosť bytu.
• Nezaťahujte okná bytu roletami – dávate tým na vedomie,
že nie ste doma.
• Mať dobré vzťahy so susedmi
je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt
či dom. Požiadajte ich, aby
venovali pozornosť okoliu vášho domu, bytu, prípadne si
všímali pohyb neznámych podozrivých osôb.
• Dbajte na dobrú viditeľnosť
vstupu do domu. Zlodej vždy
uprednostňuje prístup maskovaný kríkmi či
stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý.
• V súčasnosti je viac než vhodné mať byt či
dom poistený. Dnes už môžete využiť služby
rôznych poisťovní a vybrať si čo najvýhodnejšiu ponuku poistenia vášho majetku.

súkromie, vyberte si bankomat, ktorý je dobre osvetlený, dávajte pozor, či vás niekto nesleduje príliš zblízka. Finančnú hotovosť aj
kartu hneď po ukončení transakcie bezpečne uschovajte.
• Neposkytujte údaje o svojich účtoch, ani číslach platobných kariet. Ak robíte nákup na
internete a platíte kartou, používajte overené
internetové obchody, pýtajte sa na referencie.
• Pravidelne kontrolujte, či máte platobnú
kartu pri sebe. Ak zistíte
jej stratu alebo odcudzenie, okamžite to nahláste
finančnej inštitúcii, ktorá
kartu vydala, z dôvodu jej
zablokovania a v prípade
krádeže nahláste túto skutočnosť aj polícii.
Spracovala DŽ

Užitočný v každom veku

Má rovných 90 rokov. Korene v Dovalove. Aktívny vek prežil v škole, medzi svojimi žiakmi a kolegami. Časť dôchodkového veku ako vrátnik v kultúrnom dome. Aj
vtedy, aj dnes nedokáže byť nečinný. Na-

priek vysokému veku stále po troškách
estetizuje prostredie v blízkosti svojho
bytu, ale aj ďalej, na Belanskej štvrti.
S malou špachtľou a potom už len holými
rukami vytrháva burinu okolo obrubníkov.
Elegantný aj pri tejto manuálnej práci.
Pýtate sa kto to je? Je to človek, ktorého mnohí poznáte po mene, ďalší len
z videnia buď na prechádzke v obleku,
podopierajúceho sa nenápadnou čiernou
paličkou, alebo sediaceho na obrubníku
a neúnavne pracujúceho. Reč je o emeritnom učiteľovi, pánovi Jožkovi Tukovi,
nenápadnom pracovitom človiečiku s neutíchajúcim záujmom o okolie, v ktorom
sa pohybuje. Milý Jožko, prijmi dodatočnú gratuláciu k narodeninám a poďakovanie za tvoju prácu.
DŽ

Spoločenské okienko
v období od 21. 6. – 20. 7.

Narodili sa

Emma Barienčíková, Tomáš Hečlo, Emily
Hlavnová, Laura Vaškovičová.

Opustili nás

Božena Cibuľová - 85 r., Ružena Handrková – 91 r., Alois Hrabal – 73 r., Anna
Lehotská – 88 r., Ivan Petrík – 71 r., Peter
Pongrác – 66 r., Soňa Púčiková – 58 r.,
Helena Vuová – 53 r.

Opravy z minulého čísla
Telefónny zoznam lekárov

V minulom čísle sme zle uviedli telefónne
číslo na pľúcnu ambulaciu MUDr. Lucie
Kováčikovej. Správne číslo je 5221 124
a 5209 289.
*****
Na zadnej strane sme uviedli zle meno
autorky výstavy Na začiatok...
Správne je Klára Vivien Kubičková.
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Predstavujeme vám ďalšich
psíkov na adopciu:
Meno: PUFO, vek: 1 rok

Začiatok školského roka

v Súkromnom tanečnom konzervatóriu

odštartuje slávnostným uvedením nových
prvákov v pondelok 4. 9. 2017 o 13:00 h.
vo veľkej sále Sokolovne. Škola do nového
roka vstupuje s niekoľkými novinkami. Žiaci
sa nasťahujú do nových izbičiek vo vlastnom
internáte a pedagogický zbor školy posilnia
dve študentky magisterského štúdia VŠMU
Miroslava Poloncová a Zuzana Granátová.
Okrem toho škola štartuje absolútne unikátnu spoluprácu so Slovenským národným

divadlom, ktorého baletní majstri budú hosťovať na našom konzervatóriu a pracovať
s tunajšími tanečníkmi. Dlhú cestu za našimi
žiakmi bude budúci rok opakovane absolvovať aj baletná majsterka z Belehradu - Lydija
Pavlovič.
Na nový rok sa veľmi tešíme a novým žiakom prajeme veľa úspechov a najmä pokojný začiatok života na internáte :)
Eva Ohraďanová

Pufko je veľmi milej a priateľskej povahy.
K cudzím ľuďom je spočiatku opatrný, ale
keď ich lepšie spozná rád si užíva ľudskú
spoločnosť a maznanie. Pufo má 8 kg, naučené hygienické návyky, preto je vhodný do
bytu alebo rodinného domu s prístupom do
vnútra. Chôdza na vodítku je bezproblémová. Pufko je aktívny psík, potrebuje dostatok
pohybu, je očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

Meno: AURORA, vek: 1 rok

Aurora je fenočka úžasnej povahy. Je veľmi
milá a prítulná, zbožňuje hladkanie a mojkanie sa s človekom. Obľubuje vychádzky
v prírode, chôdzu na vodítku zvláda dobre.
Je zvyknutá na pobyt vonku, má hygienické
návyky, je kompletne očkovaná, čipovaná,
sterilizovaná.

Meno: MORGAN, vek: 1 rok

Morgan je psík väčšieho vzrastu. Stále je
to odrastené šteňa, ktoré si vyžaduje pozornosť a spoločnosť človeka. Určite bude
skvelým spoločníkom pri rodinnom dome.
Svojho majiteľa bude nadovšetko zbožňovať a nepohne sa od neho ani na krok. Morgan je očkovaný, čipovaný, kastrovaný. Nachádza sa v Útulku v Liptovskom Hrádku.

Pre adopciu psíkov z Útulku v Lipt.
Hrádku volajte 0915 172 942 alebo píšte na adresu zatulanychlpacik@gmail.
com.
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Šťastná sedmička prináša zmeny

Súkromné tanečné konzervatórium vstupuje do
svojho siedmeho roku existencie. Sedmička je
magické číslo a na našu školu prináša niekoľko
zmien. Tou najväčšou je otvorenie vlastného
internátu. Dlho sme čakali na jeho spustenie a
mnohí ani neverili, že sa to podarí, ale je to tu :)
V septembri 2017 sa budova bývalej robotníckej ubytovne opäť stane užitočnou a čo viac, jej
steny budú žiť umením a krásou. Z ulice toho
veľa nevidieť, ale vo vnútri budovy došlo k veľkým zmenám. Výmena okien, oprava elektriny,
rekonštrukcia kúrenia, vody a odpadu, nové
priečky, nové WC, polyfunkčné priestory, nové
izbičky, krásny nábytok, študovňa a knižnica,
priestor pre maséra, byty pre externých učiteľov, malá jedálnička, spoločenská miestnosť, to
všetko je dnes pre našich žiakov už realitou.
Nie sú za tým európske fondy, ani dotácia od
štátu, či lobistická skupina, ale úmorná práca
Andreja Ohraďana, niekoľkých stavebných odborníkov a nezištná pomoc partnerov a sponzorov. Ruku k dielu pridali v priebehu leta aj
samotní rodičia a žiaci na spoločných brigádach, pri ktorých pomáhali s upratovaním izieb
a montovaním nábytku.
Je ešte veľa práce, ktorú potrebujeme vykonať
a ani zďaleka nie sme v cieli. To najdôležitejšie však máme za sebou a okrem prechodného domova pre našich žiakov, prinesieme
v krátkom čase Hrádočanom novú kaviarnič-

Miro Jaroš
8. októbra
o 1600 h

ku s unikátnou atmosférou, služby kaderníčky,
kozmetičky a prvú hrádockú práčovňu. A možno nájdeme aj nejakého šikovného a zapáleného kuchára, ktorý u nás otvorí svoju vegetariánsku reštauráciu. Uvidíme :)
Ďakujem môjmu manželovi, ktorý s láskou
pomáha napĺňať moje vízie. Ďakujem našim
sponzorom, rodičom a každému, kto pomohol.
A ďakujem aj okoloidúcim Hrádočanom, ktorí
sa počas minulých mesiacov zastavovali a vyjadrovali nám svoju podporu.
Eva Ohraďanová

Dom kultúry

Liptovský Hrádok

Vstupenky zakúpené:

od 4. - 29. septembra 2017
8 € deti a 9 € dospelí
od 2. - 8. októbra 2017
9 € deti a 10 € dospelí
Predpredaj a rezervácie vstupeniek - Mestský úrad Lipt. Hrádok, 0905 791 401
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Liptovský Hrádok,

mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú...
Cena MAFOSZ 2017

V 42. ročníku výstavy členov Zväzu slovenských fotografov (ZSF) získal Vladimír Škuta, MZSF, AZSF cenu Maďarskej
fotografickej asociácie (MAFOSZ).
Porotu tvorili členovia fotografických asociácií krajín Višegrádskej štvorky a každý
z členov poroty udelil aj cenu svojej fotografickej asociácie.

KUZNIA ARTYSTYCZNA
– CINDRUŠKA – MAJERÁN

Celý týždeň deti z Detského folklórneho súboru Kuźnia Artystyczna z Varšavy strávili
u nás na Slovensku. V rámci ich návštevy
im Cindruškári a Majeránci pripravili bohatý
program. Spoločne s kamarátmi navštívili
Vysoké Tatry, Oravský hrad a Oravskú priehradu, amfiteáter vo Východnej, Važeckú
jaskyňu a múzeum vo Važci. V našom meste navštívili Grand Castle a vyšli si pozrieť
krásny výhľad na Tatry zo Skalky.
Všetky tri folklórne súbory prispeli svojím
programom k spríjemneniu leta v Liptovskom Hrádku. Vystúpili na námesti Františka Wisnera v rámci Hrádockého kultúrneho
leta. V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

vystúpili v programe Čipkárskej nedele. Spoločný voľný čas strávili v skanzene pri tvorivých dielňach a spoločných hrách.
Tento rok sa súbory spoločne stretli a predviedli svoj program pre verejnosť už štvrtýkrát. Prvé stretnutie bolo na festivale
v Pardubiciach, poľský súbor navštívil Liptov
v rámci Medzinárodného folklórneho festivalu
TANEC V SRDCI, ktorý organizuje OZ DFS
Cindruška každý druhý rok. Naše deti vystupovali vo Varšave cestou na festival do Estónska a tiež v dožinkovom programe minulý
rok. Tešíme sa tejto krásnej spolupráci a radi
sa s našimi kamarátmi opäť stretneme.
Elena Jurenová

Cena bola autorovi udelená dňa 5. 8.
2017 v Ružomberku.
Spolu s oceneným autorom na členskej
výstave ZSF ešte vystavujú: Vladimír Vlček, AFIAP, AZSF; Mária Škutová, AZSF;
Jaroslav Janovčík a Peter Škuta, AFIAP,
MZSF, AZSF.
Reprízy výstavy: Praha, Komárno, Zvolen, Košice, Považská Bystrica a Senica
Mária Škutová, AZSF
Srdečne všetkých pozývame
na výstavu členov
OZ Neprofesionálnych umelcov
ART Štúdio Liptovský Hrádok

MY 2017
8. 9. - 8. 10. 2017

Národopisné múzeum
Liptovský Hrádok
Vernisáž výstavy bude
8. septembra o 1600 h

Pozvánka na premiéru filmu

V kinosále Domu kultúry v Liptovskom Hrádku sa

7. septembra o 19. hodine

uskutoční premiéra najnovšieho dokumentu z produkcie Arolla filmu ŽIVÁ RIEKA.
Film je neopakovateľným svedectvom o „životnej“ púti rieky Belá od prameňov až
k jej ústiu do mohutnejšieho koryta Váhu. Obidve rieky sú po stáročia súčasťou
nášho mesta, ktorému vytvárajú prirodzené ohraničenie.
Tvorcovia filmu o ňom napísali: „Je začiatok
mája. Hučiaca riava, napájaná topiacim sa
snehom, mení smaragdovú vodu horských
plies na bielu penu. Stovky prameňov krištáľovo čistej vody sa v tatranskej divočine postupne zlievajú, aby vytvorili jednu z posledných divokých riek strednej Európy.
Keď sa k vode z topiaceho snehu pridajú
prudké lejaky, rieka sa rozvodní a berie so
sebou všetko, čo jej stojí v ceste. Divočiaca
rieka pri povodni unáša stromy a obrusuje
balvany, aby ich nižšie uložila na svojich brehoch.

Po povodni sa svet mení. Tam, kde bol les je
rieka a tam, kde bola rieka, zostali len dobiela obrúsené kamene a piesok. Voda ničí, no
súčasne tvorí a podporuje mnohoraké formy
života. Od vodného hmyzu, rýchlo osídľujúceho novovzniknuté riečne ramená, cez húfy
pstruhov, ukrývajúcich sa pod naplavenými
stromami, až po vydry loviace v perejách
pod kameňmi ukryté hlaváče. Jelene hľadajú
pri rieke sviežu vegetáciu a v čase najväčších horúčav sa k nej prichádzajú napiť. No
prichádzajú sem aj veľké šelmy – medvede,
vlky a dokonca rys. Rieka Belá je chlad-

ná, dravá a nebezpečná, no je aj bohatá,
štedrá a slobodná. Dodnes zostáva nespútaná. Vytrvala, aby nám pripomenula, ako
vyzerajú živé rieky. Aby nás inšpirovala
k navráteniu voľnosti ďalším riekam, ktoré
svoju slobodu už stratili.“
Autormi filmú sú Erik Baláž, Karol Kaliský,
Adam Baštek a Jozef Fiala.
Vstupné na premiérovú projekciu - 3 €.
Vstupenky si v predpredaji môžete kúpiť
na Referáte kultúry MsÚ, č. dv. 106.
DŽ

Kultúra
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Ponuka krúžkov
CVČ Lienka
na školský rok 2017/2018
Šport a telovýchova










Plavecký krúžok
Fitness cvičenie
Crossfit posilňovanie
Florbal
Volejbal dievčatá
Futbal chlapci
Futbal dievčatá – NOVINKA!
krúžkový vedúci Ján Hanula
Karate – NOVINKA!
krúžkový vedúci Ján Imrich

Spoločenské, pohybové aktivity
a prírodné vedy
 Mamičky a detičky
 Počítačový krúžok
 Programovanie
 Angličtina počúvanie s porozumením
9 r. ZŠ
 Anglický jazyk hrou pre MŠ
 Malí kuchári
 Tvorivé ruky
 Mladý rybár
 Moderný tanec
 Lienočky – tanečná príprava pre MŠ
 Turistický krúžok
tel: 044/5222 495
e-mail: riaditel.cvč@lhr.sk
web: cvclh.edu.sk

Začiatok školského roka 2017/2018

Dva mesiace – dlhá doba. Ani nie. Hlavne,
keď hovoríme o prázdninách. Nedávno sa
začali a už aj skončili. Veríme, že žiaci i učitelia si oddýchli, načerpali energiu a opäť
spoločne vykročia do nového školského
roka, ktorý začína v pondelok 4. septembra.
ZŠ s MŠ Hradná otvorí svoje brány a začne
slávnostne školský rok o 8:00 hodine pre 5.
– 9. ročník a pre 1. – 4. ročník o 9:00 hodine.
ZŠ s MŠ J. D. Matejovie začne slávnosť
o 8:00 hodine pre ročníky 1. – 4. a o 9:00
hodine pre ročníky 5. – 9.

Na školu sa tešia predovšetkým budúci prváčikovia, ktorých tento školský rok máme neúrekom. Obidve základné školy otvárajú po
3 ročníky prváčikov s počtom 122. (ZŠ s MŠ
Hradná – 55, ZŠ s MŠ J. D. Matejovie – 67).
Prajeme všetkým žiakom, učiteľom, nepedagogickým zamestnancom i rodičom veľa
úspechov, trpezlivosti a veľa slnečných dní
aké boli cez prázdniny.
I. Kapitáňová

Ako vzniká kľučka na vašom aute?

Na túto otázku už dokážu zodpovedať viacerí študenti, ktorí sa stali našimi kolegami
od minulého školského roku. Duálne sa
vzdelávajú na Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši a odborný
výcvik majú u nás vo firme. Vďaka šikovným
majstrom, aj v škole aj u nás, chlapci zvládajú základné činnosti v strojárskej dielni. Profi-kolegovia sú veľmi spokojní, pretože práca
chlapcov je kvalitná.
Od 4. septembra 2017 budeme mať ďalších
študentov, ktorých privítame o 9,00 hod.
v priestoroch firmy Esox spol. s r.o. v Uhorskej Vsi a veríme, že sa im bude dariť minimálne tak, ako sa darilo našim už - druhákom. Celý september chceme venovať
mládeži. Máme dohodnuté návštevy deviatakov a ôsmakov z viacerých základných
škôl Liptova vo firme na Dňoch otvorených
dverí. Naši študenti pôjdu zas do Šumperka na exkurziu do Pramet-Dormer, kde budú

študenti nielen z Česka, ale aj okolitých krajín. Novinkou v tomto školskom roku bude
intenzívne školenie v oblasti počítačov, kde
sa oboznámia s používaním grafických systémov, s ktorými pracujeme na CNC strojoch. Dnes je strojárina o meraní, presnosti
a dobrých zručnostiach (aj s PC). Nestačí sa
postaviť k automatu alebo robotu a „stláčať
tlačítka“, strojár potrebuje poznatky a zručnosti z fyziky, matematiky a informatiky.
Dni otvorených dverí organizujeme aj pre
verejnosť, preto ak rodičia, máte záujem
prísť sa pozrieť do Esoxu a oboznámiť sa
s výrobou vašej kľučky na auto alebo rotora
do práčky, každú stredu poobede máme pre
Vás a Vaše deti otvorené dvere. Stačí zavolať a radi Vás prevedieme po firme. Srdečne
všetkých pozývame :-)
Kontakt nájdete na www.esox.sk/sk/vzdelavanie.
S. Tekeľová

Krúžok karate po 10 rokoch

V ponuke krúžkov CVČ Lienka na školský rok 2017/2018 môžete
medzi novinkami vidieť aj krúžok karate s vedúcim Jánom Imrichom. Po desiatich rokoch individuálneho trénovania sa Ján Imrich
rozhodol opäť venovať tréningu karate v širšom rozsahu a ponúknuť tak svoje odborné skúsenosti nadšencom, ktorí chcú preniknúť
do tajov tohto zaujímavého športu. Povedzme si pár slov o tom, kto
sa vašim deťom bude venovať. Ján Imrich je úspešným trénerom
karatistu Dominika Imricha, o ktorom sme v našom mesačníku pí-
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Rôzne

sali už viackrát preto, lebo sa pod vedením svojho otca prebojoval
medzi slovenskú karatistickú elitu. Pod jeho citlivým, ale zároveň
náročným trénerským vedením získal Dominik mnoho vynikajúcich
medzinárodných umiestnení, stal sa trojnásobným medailistom na
Majstrovstvách Európy (ME) a pri svojom prvom štarte na seniorských ME si siahol na skvelú bronzovú priečku.
Je teda viac než isté, že ak sa rozhodnete prihlásiť svoje dieťa
na krúžok karate, dostane sa do rúk odborníka za ktorého najlepšie hovoria jeho trénerské úspechy. A je viac než isté, že okrem
pohybových zručností, ktoré sú základom pravidelných tréningov
dostanú budúci karatisti aj pridanú hodnotu zahŕňajúcu formovanie
individuality, sebaovládanie, sebapoznanie a disciplínu. To sú dobré devízy nielen do športového života.
Trénovať sa bude priestoroch ZŠ s MŠ na Hradnej ulici, kde sa
3. októbra o 1700 hodine uskutoční aj zápis do krúžku karate –
športový zápas kumite. Minimálny požadovaný vek je 7 rokov aj
pre chlapcov, aj pre dievčatá. Ktovie, možno nám v tomto športe vyrastie budúci olympijský šampión, pretože karate sa od roku
2020, po prvý krát na OH v Tokiu zaradí medzi olympijské športové
disciplíny.
DŽ
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Liptovský Hrádok,

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

TURISTICKÝ KALENDÁR
Akcie KST - ŠKM Lipt. Hrádok
3. septembra
		
12. - 16. 9. 		
24. septembra

Motivácia prišla z Talianska pred
začiatkom novej volejbalovej sezóny
Od 1. augusta 2017 začala príprava volejbalistiek Liptovského Hrádku
na novú sezónu 2017/2018. Z dôvodu rekonštrukcie Športovej haly
mesta, pomocnú ruku volejbalu podala ZŠ Matejovie L. Hrádok a tak
všetky vekové kategórie začali prípravu v telocvični ZŠ. Spestrením
a hlavne motiváciou do ďalšej prípravy bolo stretnutie dievčat s odchovankyňou L. Hrádku Katkou Kováčovou, bývalou reprezentantkou SR. Katka je stále aktívnou hráčkou, ktorá sa dokázala presadiť
v jednej z najlepších volejbalových líg sveta - Talianskej A1.
Snáď, zodpovedané otázky Katkou dievčatám priniesli ďalšie podnety
a chuť sa čo najlepšie pripraviť na blížiace sa majstrovské zápasy.
Prajeme Katke ďalšiu úspešnú volejbalovú sezónu!
Zdroj VK ŠKM LH

Bystrá - 52. ročník - Západné Tatry
vedúci: J. Skladaný
Slánske vrchy, vedúci: J. Skladaný
Salatín z Oravy - Západné Tatry
vedúci: K. Větrovský

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

Plán turistických akcií RR KST Lipt. Mikuláš

2. septembra
		
24. septembra
		
		

Výstup na Kútnikov kopec - 6. ročník
TK TRAMP Hubová; P. Ižo, 0910 170 579
Výstup na Ostrý Roháč - Západné Tatry (VHT)
KST Jasná, Liptovský Mikuláš
Pavel Kuna, 0944 314 233

V rámci podujatí XIV. Hornoliptovského jarmoku a Dní mesta
vás Šachový klub pozýva na

Šachový turnaj o pohár primátora mesta,
ktorého 5. ročník sa uskutoční
9. septembra od 9:00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry.

AIKIDO – sebaobrana slušných ľudí

Klub aikido – sebaobrana pozýva aj Vás do našich radov

Aikido je bojové umenie mieru a pokoja. Nie sú tu súťaže, ani konfrontácia s ostatnými. Snažíme sa konfliktom predchádzať, neutralizovať ich, ale zároveň byť čo najlepšie pripravení v prípadnej potýčke.
Aikido je vhodné pre všetky vekové skupiny, pre ženy rovnako ako

mužov. U mladších ročníkov ide hlavne o rozvoj základnej motoriky,
držania tela, dýchania. Neskôr sa k tomu pridajú aj základy bojových
umení. Starší ľudia ho obľubujú kvôli jednoduchým pohybom, ktoré si každý prispôsobí svojmu veku a svojim možnostiam. Cvičenia
majú blahodarný prínos pre celé telo, ktoré je rovnomerne zaťažované prirodzenými cvikmi s vlastnou váhou – cvičenia na koordináciu,
obratnosť, kotúle, rýchlosť. V nemalej miere sa venujeme aj sebaobrane, cvičeniu s drevenými zbraňami, kolektívnym hrám. V iných
kategóriách cvičencov vyučujeme aj alternatívnu telesnú výchovu pre
deti 1. stupňa základných škôl, sebaobranu pre ženy a profesijnú sebaobranu. Rozvíjame sa pod technickým dohľadom našich učiteľov
z Japonska, Rakúska a Poľska.
V L. Mikuláši náš klub funguje už 25 rokov, v L. Hrádku začíname tretiu sezónu. ZŠ Hradná ulica streda a piatok 17.00 – 18.00 deti od
5,5 do 13 rokov, 18.00 – 19.00 juniori a dospelí.
Výhovorky si nechajte pre iných, teší sa na Vás Ján Kráľ, III. dan,
tréner I. triedy.
www.aikidolm.org

Rôzne
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1. augusta sme na poslednej ceste vyprevadili

Ing. Ladislava Hartmanna.
zástupcu riaditeľa bývalej SPŠE.
Spomienka naň zostáva natrvalo v našich mysliach.
Za bývalých spolupracovníkov Ing. Matej Štepita.
Dňa 1. septembra uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá maminka a stará mama

Božena Huňadyová.

S lásku a úctou spomínajú syn Ján
a dcéra Gabriela s rodinami.

Dňa 5. septembra uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec

Vladimír Šingliar.
S lásku a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn.
Dňa 15. septembra uplynie 40 rokov, čo nás navždy
opustil otec, svokor,
starý otec, prastarý otec

Karol Bendík.

S lásku a úctou spomínajú syn Milan s manželkou,
vnuci a pravnúčatá.
Čas plynie, len vzácny človek bude
navždy chýbať v srdciach najbližších.
18. septembra si pripomíname 7 rokov
od úmrtia nášho ocka

Petra Pivku.

Tí, čo ste ho poznali a mali radi,
venujte mu s nami tichú spomienku
Smútiaca rodina

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

Inzerát

Kúpim obrazy, mince, vyznamenania, odznaky, starožitnosti.
Tel.: 0905 381 761 – p. Haluška

Lekárenská pohotovostná služba

2. septembra – Lekáreň na Hradnej ul.
9. septembra – Lekáreň Pharmacia
16. septembra – Lekáreň Dr. Max
23. septembra – Lekáreň na Hradnej ul.
30. septembra – Lekáreň Pharmacia
Všetky lekárne sú počas služby otvorené od 8,00 do 11,30 hod.
Vysvetlivky: lekáreň Dr. Max v priestoroch prízemia Polikliniky, lekáreň na Hradnej v priestoroch prízemia bytového domu č. 529 na Hradnej ulici, lekáreň Pharmacia
v priestoroch prízemia Medic centra.
Dňa 22. septembra uplynie 8 rokov, ako nás opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec

Ing. Ondrej Lehotský.

S lásku a úctou spomínajú
dcéry Vlasta a Eva s rodinami.

30. septembra uplynie 20 rokov,
kedy navždy odišiel manžel a otec

Stanislav Jelenský.
Ak vám ostal v mysliach, spomente si s nami.
Manželka a deti Lenka, Janko, Jurko s rodinami.

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