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Nech prichádzajúci nový rok naplní vaše srdcia nádejou,
otvorí vám nové možnosti a prinesie vám veľa
prísľubov pre lepšiu budúcnosť. Želáme vám krásny nový rok,
v ktorom zahodíte za hlavu všetky vaše starosti.
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Záverom Vám chceme popriať príjemné a spokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa
rodinnej pohody pri štedrovečernom stole. Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu
rodiny a nech nastávajúci rok 2017 prinesie Vám všetkým veľa šťastia, zdravia a splnenie aj tých
najtajnejších želaní.
Redakčná rada

Obecný úrad v spolupráci so Základnou
a materskou školou v Partizánskej Ľupči
a súrodencami Paškovcami
Vás srdečne pozývajú

dňa 24.12.2016
o 22,00 hodine
pred obecný úrad
na stretnutie pri jedličke.

Rímsko katolícka farnosť a evanjelický a.v. cirkevný
zbor v Partizánskej Ľupči srdečne pozýva na
TROJKRÁĽOVÝ EKUMENICKÝ KONCERT,
ktorý sa uskutoční dňa 6.1.2017 o 15,00
v evanjelickom kostole v Partizánskej Ľupči
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Uznesenie č. 7/2016 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva Partizánska Ľupča,
konaného dňa 17.10.2016 na Obecnom
úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje: a) Návrhovú komisiu v zložení: Stanislav
Sekan , Pavol Dvorský b) Overovateľov zápisnice : Ing.
Peter Smitek, Július Sokol c) Starosta určil
zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú d) Program
zasadnutia OZ e) Kúpu rodinného domu č.4 a č.3 pre
obec, po dohode s vlastníkmi nehnuteľností f) Finančný
príspevok pre Kongregáciu Milosrdných sestier
sv.Vincenta-Satmárok, ako zriaďovateľa CVČ v
Ružomberku na troch žiakov vo výške 51,00€/osobu g)
Voľbu hlavného kontrolóra obce, ktorá sa bude konať
28.11.2016 o 16,00 hod. v kancelárii starostu obce h)
Presun prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu
obce vo výške 8 000,00€ i) Zaslanie výzvy na
odpratanie materiálu z obecných pozemkov p.
Stankovianskemu j) Zámer odpredaja pozemkov pre
Poľovné združenie Ľupčianka pod ich budovami podľa
geometrického
plánu,
cena
5,00€/m2
k)
Dofinancovanie obecného futbalového klubu na rok
2016 vo výške 1850,00€ s tým, že obec poskytne
dotáciu pre OFK na rok 2017 v maximálnej výške
7350,00€ l) Schvaľuje zmenu rozpočtu obce m) Návrh
na uzamykanie areálu ZŠ s MŠ po 21,00 hod. v lete a
po 19,00 hod. v zime
2. Berie na vedomie: a) Informáciu zástupcu starostu,
že Lesný komposesorát Partizánska Ľupča prispeje
sumou 1500,00€ na opravu cesty na Magurku b)
Informáciu starostu obce o finančnej dotácii vo výške
2400,00€ z Mondi SCP na projekt „Oddychová zóna“ v
časti Kamence c) Informáciu starostu obce, že sťažnosť
na rušenie nočného pokoja v Street bare bola riešená
ústnym dohovorom s prevádzkovateľmi d) Žiadosť o
odpredanie pozemku pre Ing. Škutila o rozmere 26,5
m2 s tým, že odpredaj pozemku schváli OZ až po
posúdení predloženého geometrického plánu e) Vzdanie
sa funkcie hlavného kontrolóra obce f) Žiadosť p. Anny
Beňovej o potrebe rekonštrukcie umyvárky a toaliet v
MŠ z dôvodu morálneho zastarania g) Pripomienky p.
Anny Beňovej k stavu multifunkčného ihriska a o
potrebe vybaviť ihrisko osvetlením a kamerovým
systémom z dôvodu, že sa ničí.

h) Informáciu predsedníčky rady školy o zmene
členov – za pani Katarínu Obrcianovú, ktorá sa
odsťahovala z obce, bol za rodičov do rady
zvolený p. Zdeno Mach i) Informáciu zástupcu
starostu obce o jednaní s p. Durným o pozemkoch,
ktoré chce obec odkúpiť j) Sťažnosť p. Elíza o
možnom porušení stavebného zákona – stavba
plota pri ceste na Magurke k) Informáciu starostu
obce o pripravovaných stavebných pozemkoch na
Magurke l) Informáciu starostu obce o podanom
odvolaní od Ing. Ondreja Kralovanského prístupová cesta k stavebnému pozemku na
Magurke m) Informáciu Ing. Ľ. Rybáka o
fungovaní OFK, financovaní a výhľade do
budúcnosti v obecnom futbalovom klube n)
Informáciu kontrolórky obce o tom, že Mgr.
Záchejová sa jej opýtala na spôsob obstarávania a
množstvo reklamných predmetov pre obec a na
obstarávanie výmeny okien na obecnom úrade o)
Sťažnosť na výšku ceny za prenájom kultúrneho
domu
3. Ukladá: a) Stavebnej komisii preskúmať stav
umyvárky a toaliet v MŠ a navrhnúť riešenia b)
Stavebnej komisii a komisii KOVP posúdiť
sťažnosť – evidenčné číslo 754/2016
4. Poveruje: a) Starostu obce zaslať žiadosť na
políciu na osadenie smerových tabúľ na ceste
smerom Železnô – Liptovská Lúžna (kvôli
chybným informáciám v GPS pre navigácie
automobilov) b) Starostu obce a zástupcu starostu
obce zistiť vlastníkov pozemkov okolo ihriska a v
lokalite Kamence c) Starostu obce v spolupráci s
geodetom vytýčiť cestu na Magurke
5. Konštatuje: že nasledovné body uznesení
prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú
na splnenie - oprava cesty na Magurku,
spomaľovače, zrkadlá v obci, šachta pri
Kráľovcoch - zberný dvor po obnovení nanovo
podaného projektu - obsadenie voľného miesta
detskej lekárky - realizácia „Oddychovej zóny“ v
časti Kamence - školská žumpa - obecný rozhlas regulácia potoka Ľupčianka v spolupráci s
Povodím Váhu
V Partizánskej Ľupči 17.10.2016 Návrhová
komisia: Stanislav Sekan, Pavol Dvorský
Overovatelia: Ing. Peter Smitek , Július Sokol

Srdečne Vás pozývame do kultúrneho domu na
vianočný koncert žiakov našej školy a škôlky, spojený
s cukrárňou Sladký sen,

dňa 18.12.2016 o 15:00 hodine.
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Uznesenie č. 8/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča,
konaného dňa 28.11.2016 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

1. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Petra Hladišová, Ing. Juraj Kandera 2. Overovateľov
zápisnice: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak 3. Starosta obce určil za zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú 4.
Program rokovania obecného zastupiteľstva 5. VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o úhradách,
spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča
(zdržala sa JUDr. Hladišová) 6. Žiadosť ZŠ s MŠ o dočerpanie a zmenu účelu schváleného finančného príspevku na MŠ
na rok 2016 vo výške 577,46 € 7. Žiadosť ZŠ s MŠ o dočerpanie a zmenu účelu schváleného finančného príspevku na
ZŠ na rok 2016 vo výške 1.333,41 € 8. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie
detí ZŠ na rok 2017 vo výške 2.300,00 eur 9. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančného príspevku na záujmové
vzdelávanie detí MŠ na rok 2017 vo výške 1.600 € 10. Dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Partizánska Ľupča na
základe žiadosti vo výške 7.030 € na rok 2017 11. Dotáciu pre KST Darmošľap Partizánska Ľupča na základe žiadosti
vo výške 1.000 € na rok 2017 12. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Zariadenia pre seniorov KARITA obce
Partizánska Ľupča 13. Návrh rozpočtu na rok 2017 so zapracovanými pripomienkami (zdržali sa Ing. Kandera, Ing.
Sameliak, JUDr. Hladišová) 14. Termín OZ na deň 16.12.2016 15. Zámer predaja pozemku pre p. Štefana Gašinca na
základe predloženého geometrického plánu o výmere 72 m2 (parc. č. 2455/3) o cene 5,00 €/m2.
B) Berie na vedomie: 1. Informáciu zástupcu starostu obce o zvolanej komisii dňa 17.11.2016 za účelom
otvorenia doručených obálok so žiadosťami na funkciu hlavného kontrolóra obce a o spôsobe voľby hlavného
kontrolóra obce, ktorého zvolia poslanci tajným hlasovaním 2. Osobnú prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra obce v poradí podľa doručených žiadostí, a to v poradí: Bc. Gabriela Moravová, Mgr. Ľubomír Turčan
a Mgr. Lucia Záchejová 3. Informáciu Mgr. Lucie Záchejovej o porušení § 18a z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
4. Výsledky I. kola volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce: Bc. Gabriela Moravová (4 hlasy), Mgr. Lucia
Záchejová (3 hlasy ) a Mgr. Ľubomír Turčan (2 hlasy), čo znamená, že žiadny kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých poslancov a v zmysle § 18a ods. 3 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je potrebné pristúpiť k II.
kolu volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce, do ktorého postúpili: Bc. Gabriela Moravová a Mgr. Lucia Záchejová,
ako kandidáti s najvyšším počtom hlasov v I. kole volieb 5. Výsledky II. kola volieb na funkciu hlavného kontrolóra
obce: Bc. Gabriela Moravová (4 hlasy), Mgr. Lucia Záchejová (4 hlasy), jeden poslanec sa zdržal hlasovania, čo
znamená, že v prípade rovnosti hlasov v II. kole volieb sa rozhodne v zmysle § 18a ods. 3 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení žrebom 6. námietku Mgr. Lucie Záchejovej o tom, že poslanci neboli oboznámení so skutočnosťou, že Bc.
Gabriela Moravová vykonáva funkciu hlavného kontrolóra obce aj v obci Malatíny 7. Informáciu starostu obce
o uskutočnenej výstavbe spomaľovacích retardérov v obci a o objednávke dopravných značiek a zrkadiel od spoločnosti
RILINE, s.r.o. 8. Informáciu starostu obce o pokračovaní v rokovaniach so Správou povodia Váhu 9. Informáciu
starostu obce o možnosti stavebných pozemkov na Magurke 10. Informáciu Ing. Sameliaka o vykonanej obhliadke
umývarok v MŠ a žumpy v areáli ZŠ s MŠ o a potrebe ich rekonštrukcie 11. Informáciu starostu obce o aktuálnej výzve
na rekonštrukciu MŠ 12. Informáciu starostu obce o zrealizovanej ceste na Magurku 13. Informáciu starostu obce
a zástupcu starostu obce o potrebe osadenia dopravnej značky na Magurku a o potrebe osadenia značky „zákaz vjazdu“
14. Informáciu starostu obce o žiadosti na premeranie cesty pri Elízovcoch na Magurke a o už uskutočnenom zameraní
cesty na Magurke 15. Informáciu riaditeľky ZPS KARITA PhDr. Ľubomíry Glonekovej k predloženému návrhu VZN
č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča 16. Dotazy p. Sekana a JUDr. Hladišovej
k predloženému návrhu VZN č. 3/2016 17. Informáciu p. Mrázikovej k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 18. Dotazy
p. Sekana a Ing. Budveselovej k predloženým žiadostiam ZŠ s MŠ o zmenu účelu poskytnutého príspevku na rok 2016
a k žiadostiam o príspevky na rok 2017 19. Žiadosť OFK Partizánska Ľupča o dotáciu na rok 2017 vo výške 10.360 €
20. informáciu riaditeľky ZPS KARITA PhDr. Ľubomíry Glonekovej k predloženému návrhu Dodatku č. 1 k
Organizačnému poriadku Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča 21. žiadosť spoločnosti MA-PE,
s.r.o. o schválenie vybudovania chodníka. 22. Žiadosť p. Sekana o potrebe osvetlenia chodníka medzi cestou pri
cintoríne k autobusovej zastávke na rázcestí. 23. Žiadosť p. Sekana, aby boli občania dostatočným spôsobom
informovaní o ukončení činnosti MUDr. Droppovej a o stálom hľadaní novej lekárky zo strany obce. 24. Žiadosť p.
Sekana o potrebe poďakovania MUDr. Droppovej za jej dlhoročnú činnosť v obci. 25. Žiadosť p. Sekana o potrebe
odpovedať na každý podpísaný dotaz v diskusii na internetovej stránke obce. 26. Žiadosť p. Sekana o potrebe
zverejnenia informácie pre občanov o právnej úprave a postupe pri revízii komínov na internetovej stránke obce a
v obecných novinách. 27. Vyjadrenia starostu obce k dotazom a požiadavkám p. Sekana. 28. Žiadosť Ing. Kanderu
k zachádzaniu ranného autobusu z LH do RK do obce a o potrebe oslovenia Ing. Siváka. 29. Žiadosť Ing. Kanderu
o potrebe zabezpečenia nočného osvetlenia v obci počas vianočných sviatkov. 30. Žiadosť Ing. Kanderu o zverejnenie
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článku o výške príspevku za sociálne služby v ZPS KARITA v obecných novinách. 31. Informáciu p. Sekana
o uskutočnenej návšteve v ZPS KARITA sociálnou komisiou, o informovaní riaditeľkou ZPS KARITA

PhDr. Ľubomírou Glonekovou o celkovej prevádzke a budúcej vízii ZPS KARITA, informáciu riaditeľky ZPS
KARITA PhDr. Ľubomíry Glonekovej o uskutočnenom hygienickom audite v ZPS KARITA 32. Informáciu starostu
obce o architektonickej štúdii firmou STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. k plánovanej výstavbe bytového
domu. 33. Informáciu starostu obce k predloženým podkladom p. Petrom Strniskom k zosuvu svahu. 34. Žiadosť p.
Eleny Remeňovej o potrebe navýšenia počtu kontajnerov na plastový odpad nad futbalovým ihriskom pred rodinným
domom p. Smiteka. 35. Žiadosť p. Eleny Remeňovej o vysporiadanie pozemkov na základe už skôr podanej žiadosti.
C) Volí : Žrebom v zmysle § 18a ods. 3 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavného kontrolóra obce: Bc.
Gabrielu Moravovú.
D) Neschvaľuje: 1. Žiadosť OFK Par. Ľupča o dotáciu na rok 2017 vo výške 10 360 € vzhľadom na uznesenie OZ
č. 7/2016. 2. Žiadosť Matice slovenskej o príspevok na publikáciu Mgr. Anny Šmelkovej. 3. Žiadosť o odkúpenie
pozemku Petrom Elízom o výmere 10 m2, nachádzajúceho sa na Magurke (parc. č. 3294) a poslanci OZ žiadajú, aby
bola cesta daná do pôvodného stavu tak, ako mu to vyplynulo z výzvy stavebnej komisie zo dňa 17.06.2015
E) Konštatuje, že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie: 1.
Šachta pri Kráľovcoch 2. Zberný dvor po obnovení nanovo podaného projektu 3. Obsadenie voľného miesta detskej
lekárky 4. Realizácia „Oddychovej zóny“ v časti Kamence 5. Školská žumpa 6. Obecný rozhlas 7. Regulácia potoku
Ľupčianka so Správou povodia Váhu. Návrhová komisia: JUDr. Petra Hladišová, Ing. Juraj Kandera Overovatelia
zápisnice: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak
V Part. Ľupči dňa 28.11.2016

Uznesenie č. 9/2016 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča,
ktoré sa konalo dňa 29. novembra 2016 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo : A ) Schvaľuje: a) Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak b)
Overovateľov zápisnice : Pavol Dvorský, Stanislav Sekan c) Starosta určil zapisovateľku : Bc. Danu Havlanovú d)
Program OZ po doplnení e) Zmluvu o spoločnom kontrolórovi uzatvorenej medzi obcami Partizánska Ľupča
a Malatíny f) Ďalší príjem z podnikania pre zvolenú kontrolórku obce Bc. Gabrielu Moravovú g) Menovanie Bc.
Gabriely Moravovej do Rady školy v Part. Ľupči, namiesto doterajšej kontrolórky obce Ing. Kataríny Budveselovej
B ) Poveruje: a) Starostu obce Ľubomíra Friča podpísaním zmluvy o spoločnom kontrolórovi uzatvorenej medzi
obcami Partizánska Ľupča a Malatíny.
V Part. Ľupči dňa 29.11.2016
Návrhová komisia Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak Overovatelia: Pavol Dvorský, Stanislav Sekan

Vážení spoluobčania, hovorí sa, že stretnúť kominára prináša šťastie.
V prípade, že ho raz do roka pozvete aj na kontrolu svojich komínov, pôjde o
istotu, že pri používaní piecky, kozuba, kachlí alebo iných zdrojov
vykurovania budete môcť spokojne spávať.
V rámci prevencie a ochrany pred požiarmi vás chceme oboznámiť s povinnosťou fyzických a právnických osôb
zabezpečovať pravidelné čistenie komínov. Je to jedna zo základných foriem predchádzania požiarom počas zimného
vykurovacieho obdobia.
Pravidelné čistenie komínov upravuje vyhláška č. 401/2007 a zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ktorého
novela nadobudla účinnosť od 1.1.2016. Zmenu zákona inicioval hasičský zbor a odôvodňuje ju zvýšeným počtom
požiarov zapríčinených práve nekvalitnými, zle čistenými alebo úplne zanedbanými komínmi. Za bezchybný stav
komínov nesie zodpovednosť správca alebo majiteľ objektu.
Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.
takto:
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW - 1x za 4 mesiace
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW - 1x za 2 mesiace
komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW - 1x za 12 mesiacov
komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW - 1x za 6 mesiacov
komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW - 1x za 6 mesiacov
DOKLAD O KONTROLE A ČISTENÍ KOMÍNA A DYMOVODU - každoročný doklad, 1x za12 mesiacov - je
zákonom daná povinnosť.
Tento doklad potrebuje podľa zákona nielen každá domácnosť, ale najmä poistené domácnosti, pretože pri vzniku
poistných udalostí majú doklady vplyv na ich plnenie.
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Kontakty na certifikovaných kominárov nájdete na stránke KOMORY KONINÁROV SLOVENSKA, alebo na
obecnom úrade.
Stanislav Sekan, poslanec OZ

Posviacka Evanjelického penziónu
– Lutherovho domu v Partizánskej Ľupči
Nedeľa 14. novembra 2016 bola pre cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Partizánskej Ľupči
slávnostná a výnimočná. Po 3 rokoch stavebných prác na bývalom chátrajúcom cirkevnom dome sa konala
slávnostná posviacka zrekonštruovaného Evanjelického penziónu – Lutherovho domu. Slávnosti
predchádzala spoveď a prisluhovanie velebnej sviatosti Večere Pánovej v sobotu večer v chráme Božom za
veľkej účasti veriacich. Spovedným príhovorom poslúžil brat farár Mgr. Jozef Pacek z Kremnice a liturgiou
brat farár Mgr. Marián Bochnička z Liptovského Mikuláša.
V nedeľu, už od skorého rána hlahol zvonov ľupčianskych kostolov vítal vzácnych hostí, ktorí
prichádzali do Partizánskej Ľupče, aby sa zúčastnili slávnostných služieb Božích. Tie sa začali o 10,00 hod.
v zaplnenom chráme Božom, kde slávnostné zhromaždenie a vzácnych hostí privítala zborová sestra
dozorkyňa Mgr. Janka Janičinová. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup VD Mgr. Slavomír
Sabol. Služby Božie svojim vystúpením obohatila cirkevná dychovka – Posaunenchór z Mníška nad
Hnilcom, zborový spevokol a domáca hudobné skupina „Hosana“. Na organe okrem domáceho zborového
kantora hral a spolu s Posaunenchórom nábožný spev doprevádzal Mgr. Janko Siroma rodák z Kovačice
v Srbsku. Genézu opráv Lutherovho domu prítomným predstavil zborový brat farár Mgr. Ján Molčan, ktorý
poďakoval aj všetkých obetavým brigádnikom, ochotným dobrodincom a sponzorom. Náročná rekonštrukcia
a prestavba chátrajúcej budovy bez dobrovoľnej brigádnickej pomoci ochotných cirkevníkov vyšla cirkevný
zbor na 105 000,- eur. Financovaná bola z vlastných zdrojov, ofier, milodarov a nemalej sponzorskej pomoci
dobrodincov, ako aj finančnému príspevku Obecného úradu v Partizánskej Ľupči.
Na službách Božích sa chrámovému spoločenstvu prihovorili aj zástupcovia hostí zo zahraničia, ktorí
boli od piatku spolu so svojimi delegáciami na návšteve cirkevného zboru, brat dozorca Slovenskej
evanjelicko - luteránskej cirkvi v Nadlaku v Rumunsku Mgr. Pavel Nagy Gyuris Krokos, dozorca
Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Báčskom Petrovci v Srbsku Ján Čáni, brat seniorálny dozorca
LOS Ing. Peter Gärtner a zástupca starostu obce Partizánska Ľupča Július Sokol. Sestra zborová dozorkyňa
Mgr. Janka Janičinová poďakovala zborovému farárovi Mgr. Jánovi Molčanovi a zborovému kurátorovi
Ľubomírovi Tomčíkovi za obetavú prácu a službu pri rekonštrukcii Lutherovho domu a odovzdala im vecné
dary. Po skončení služieb Božích v chráme sa zhromaždenie za hlaholu zvonov presunulo k budove
Lutherovho domu, kde vznešená sestra seniorka LOS Mgr. Katarína Hudáková vykonala posviacku
zrekonštruovaného evanjelického penziónu. Slávnosť bola ukončená mohutným spevom evanjelickej hymny
„Hrad prepevný“, doprevádzanej cirkevnou dychovkou Posaunenchór.
Posviackou Lutherovho domu, boli zavŕšene stavebné a rekonštrukčné práce na všetkých budovách vo
vlastníctve cirkevného zboru. Počas siedmich rokoch boli generálne opravené kostoly v Partizánskej Ľupči,
v Dúbrave, kde bol do chrámu zadovážený aj nový vyrezávaný oltár a digitálne zvony, generálnou opravou
prešla aj historická fara a areál fary, na filiálkach boli zriadené nové bohoslužobné miesta, modlitebňa
v Krmeši a kaplnka v Potoku. Zrekonštruovaný Lutherov dom spolu s historickou farou a monumentálnym
evanjelickým chrámom tak zapadol do historického jadra najstaršieho bývalého kráľovského mestečka na
Liptove – Partizánskej /bývalej Nemeckej/ Ľupče.
„Hospodin je s nami – Sion pod Tatrami!
Mgr. Ján Molčan zborový farár

6

Návšteva Slovákov z Rumunska
a zo Srbska na Obecnom úrade
v Partizánskej Ľupči

Pri príležitosti posviacky Lutherovho domu boli na
návšteve Evanjelického a. v. cirkevného zboru
v Partizánskej Ľupči aj hostia z Nadlaku v Rumunsku
a z Báčskeho
Petrovca
v Srbsku.
Delegácie
zahraničných Slovákov sprevádzané miestnym
zborovým pánom farárom Mgr. Jánom Molčanom
a funkcionármi cirkevného zboru prijalo v piatok 12.
novembra 2016 predstavenstvo našej obce starosta
Ľubomír Frič a zástupca starostu Július Sokol.
V priateľských rozhovoroch predstavili hostia
kultúrny, náboženský i spoločenský život Slovákov –
evanjelikov na Dolnej zemi. Pán starosta spolu zo
zástupcom starostu oboznámili vzácnych hostí
s bohatou históriou našej obce, ako aj s tým, s čím žije
naša obec v súčasnosti. Predstavitelia našej obce boli
vzácnymi hosťami pozvaní na partnerskú návštevu
Slovákov v Rumunsku i v Srbsku.

HOSTIA: Vážený brat dozorca Slovenskej evanjelicko - luteránskej cirkvi v Nadlaku
v Rumunsku a podpredseda MO Demokratického Zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku
Mgr. Pavel Nagy Gyuris Krokos spolu s delegáciou z cirkvi i mesta Ing. Milan Kelo
poslanec na mestskom úrade a podpredseda MO Demokratického Zväzu Slovákov a
Cechov v Rumunsku, Ing. Jaroslav Juhasz - poradca primátora za poľnohospodárstvo a
Daniel Krajnič - presbyter CZ Nadlak. Vážený pán dozorca Slovenského evanjelického
cirkevného zboru v Báčskom Petrovci v Srbsku Ján Čáni, brat poddozorca Ján Salaj, brat
kurátor, Ján Zelenák, brat kostolník Ján Kolár.

Služby Božie konané na území Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Partizánska Ľupča
počas vianočných a novoročných sviatkov
Štedrý večer 24.12.2016: Zariadenie sociálnych služieb KARITA v Partizánskej
Ľupči o 13,00 hod. Dúbrava 15,00 hod. Partizánska Ľupča 17,00 hod.
I. sviatok vianočný 25.12.2016: Dúbrava 9,00 hod. Part. Ľupča 11,00
II.sviatok vianočný 26.12.2016: Dúbrava 9,00 hod. Part. Ľupča 11,00
Silvester 31.12.2016: Zariadenie sociálnych služieb KARITA
v Partizánskej Ľupči o 13,00 hod. Dúbrava
15,00 hod. Partizánska Ľupča 17,00 hod.
Nový rok 1.1.2017:
Dúbrava 9,00 hod. Partizánska Ľupča 11,00 hod.
Zjavenie Krista Pána: Dúbrava 9,00 hod. Partizánska Ľupča 11,00 hod.
+ Večera Pánova
Nedeľa po Zjavení:
Dúbrava 9,00 hod. Partizánska Ľupča 11,00 hod.

BOHOSLUŽBY POČAS VIANOC

18.12.2016

24.12.2016
25.12.2016

Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle v Partizánskej
Ľupči požehnané vianočné sviatky, Božiu pomoc,
pokoj a ochranu v Novom roku 2017.
Váš Michal Regec, farár.

26.12.2016
01.01.2017

Nešporné Služby Božie počas
sviatkov nebudú, ich slúženie sa
začne po skončení koledy –
novoročnej
návštevy
kňaza
v domácnostiach.
Všetkých
srdečne pozývame do našich
chrámov.

Požehnané sviatky narodenia Božej
lásky, naplnené pokojom, radosťou,
pohodou a Božou prítomnosťou Vám
želá Váš duchovný pastier
Mgr. Ján Molčan

4. ADVENTNÁ NEDEĽA
08:00 sv. omša 10:00 sv. omša
13:00 - 14:00 sv. spoveď pred Vianocami.
Budú spovedať viacerí kňazi.
ŠTEDRÝ DEŇ
24:00 polnočná svätá omša
NARODENIE PÁNA - 1. SVIATOK VIANOČNÝ
08:30 sv. omša 10:30 sv. omša
Po druhej svätej omši nasleduje JASLIČKOVÁ
POBOŽNOSŤ DETÍ
SVÄTÁ OMŠA NA MAGURKE + KOLEDA 13:00
SV. ŠTEFAN - 2. SVIATOK VIANOČNÝ
08:00 sv. omša 10:00 sv. omša
NOVÝ ROK - P.M. BOHORODIČKA
7
08:30 sv. omša 10:30 sv. omša

Starší ľudia si zaslúžia
našu úctu.
Milé stretnutie s dôchodcami sa uskutočnilo v nedeľné
popoludnie 5.11.2016. Kultúrny dom sa zaplnil detským
smiechom i príjemnou vravou našich skôr narodených
občanov. Práve pre nich obecný úrad v spolupráci so
Základnou umeleckou školou Ľudovíta Fullu z Ružomberka
venoval program plný ladného tanca, spevu a hovorného
slova. Úsmev na tvári im vyčaroval i malý darček od
obecného úradu ako poďakovanie a pripomienku, že starší
ľudia si zaslúžia našu pozornosť a úctu.
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Veríme, že s pocitom vnútornej spokojnosti
prežívajú starkí svoje dni jesene v Zariadení pre
seniorov Karita.

Pokojný život, ktorý si vo svojom veku zaslúžia,
našlo štyridsať obyvateľov Zariadenia pre seniorov
Karita v našej obci. Potrebujú nielen opateru
a zdravotnícku službu, ale zaslúžia si aj našu pozornosť
a úctu.
Obecný úrad pre nich na začiatku posledného
mesiaca v tomto roku pripravil malé posedenie. Starké
a starkých rozveselili tanečné kreácie v podaní žien
z Klubu dôchodcov Palúdzka. Svoju vďaku vyjadrili
potleskom a v takejto príjemnej atmosfére si spoločne
zaspievali známe ľudové pesničky. Vďační boli za
niekoľko milých slov a prianí i za malý darček od
zástupcu starostu Júliusa Sokola a poslanca Stanislava
Sekana.
„Pribúdajúce sa roky vôbec nie sú dôvodom na
nostalgiu a najmä nie u Vás, lebo obzretie sa späť na vaše
dielo plné tvorivosti a neutíchajúceho elánu, aj napriek
tomu, že máte podlomené zdravie a ste odkázaní na
pomoc druhých, nás nabáda k optimizmu povedal vo
svojom príhovore zástupca starostu Július Sokol. Tiež
zdôraznil, že úctu vyjadrovať iba slovami je málo, preto
je potrebné usilovať sa dokazovať ju aj skutkami
a dôslednou starostlivosťou, ktorá sa im v tomto zariadení
s láskou dáva.
R. Antolová

Návšteve sa potešil náš spoluobčan pán Ján Valko,
ktorý v zariadení žije aj so svojou manželkou
Eleonórou.

Z rúk zástupcu starostu Júliusa
Sokola si balíček prevzal aj pán
Ondrej Pavelka z Ružomberka.

Riaditeľka zariadenia PhDr.
Ľubomíra Gloneková nešetrí
pri rozhovoroch úsmevom ani
pekným slovom.

Starnú s úsmevom a v pohybe. Ženy
z Klubu dôchodcov Palúdzka obohatili
milé stretnutie svojimi tančekmi.
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Vitaj malá, vitaj malý !
Vítame Ťa medzi nami !
Príchod nového človeka vytvára v nás
dospelých úžasný pocit šťastia, radosti aj
spolupatričnosti v rodine. Malé bábo je
stvorenie tak dojemne nevinné, ešte ani
samo netuší, že už je súčasťou veľkého
sveta a čaká ho v živote veľa vecí. Veľa
radostí, ale aj mnoho situácií, v ktorých sa
bude musieť v živote popasovať.
15. novembra sme v našej obci privítali pätnásť našich nových
občanov. Sú to detičky, ktoré majú v našej obci trvalý pobyt a narodili
sa počas roka 2016. Rodičia nesúci v náručí svoj poklad zavítali do
sobášnej miestnosti, aby boli svedkami krásnej udalosti, uvítania do
života. Starosta Ľubomír Frič s hrdosťou privítal všetkých malých
občiankov a rodičom, ktorí budú s láskou sledovať jeho prvé krôčiky,
učiť ich prvé slová, poprial veľa trpezlivosti a nehy pri ich výchove.
Zároveň každé dieťatko obdaroval knižkou, sto eurovou poukážkou
a mamičky potešil malým kvietkom. R. Antolová

Adriánko Peterec

Dominik Kisel

Barborka Púčeková

Dávidko Kúkol

Dominik Dobák

Zuzanka Mojšová
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Vitaj nám v živote, dieťatko krásne a snívaj v perinke svoj nežný sen,
Nech hviezda života žiari ti jasne a radosť naplní každý tvoj deň...

Filipko Kráľ

Filipko Čintalan

Nataška Subulá

Michalka Čončolová

Miloško Bubniak

Riško Zubaj

Vincko Max Slušný

Miško Kandera

Šimonko Balážec
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z matriky

z matriky

NARODILI SA

z matriky
ROZLÚČILI SME SA

Tamara Lukáčová
Mia Boháčiková
Peter Frič

NAŠIM JUBILANTKÁM

Agneša PAUKOVIE 78 r.,
František ŠEBO 61 r.,
Eva BARTÁNUSOVÁ 53 r.
Vilma ZÁSKALICKÁ 95 r.
Tok rokov života rýchle letí, ubiehajú roky, dni a hodiny
a človek ani nenazdá sa a slávi okrúhle narodeniny. Jeseň
života prináša dni slnečné i chmúrne, dni šťastné aj dni
sklamaní. Klbko spomienok sa v mysli rozmotáva a príde
okamih, kedy pri životnom jubileu si uvedomíme, že nám
roky pribudli a my sme zostarli.

80.
Životné jubileum - krásnych 80 rokov sa dňa 18.11.2016 dožila naša
spoluobčianka pani Magdaléna Migasová. Spolu s manželom vychovali 5
detí, ale pred 26. rokmi ju manžel navždy opustil a zakrátko stratila aj najstaršiu
dcéru. Kým vládala, pracovala v Ďumbieri – prevádzke v Part. Ľupči. Vo
svojom voľnom čase sa venovala ručným prácam a veľmi rada si chodila do
knižnice požičiavať knihy, ktoré rada čítala. Starosť o rodinu a deti boli na jej
pleciach. Teraz ju trápia zdravotné problémy, ale s pomocou svojich najbližších
sa ich snaží prekonávať.
Vážená pani Migasová, želáme Vám pri tejto vzácnej príležitosti veľa šťastia, lásky, veľkú náruč zdravia. Nech Vám
ďalšie roky a dni prinesú ešte veľa pekných slnečných dní, ktoré strávite v kruhu svojich najbližších. 7 vnúčat a 2
pravnúčatá svoju starkú ľúbia a keď potrebuje pomoc, vždy jej pomôžu. Nech je k Vám osud žičlivý a ešte nepretrhne
nitku života. K blahoželaniu sa pripája aj kolektív zamestnancov obecného úradu a spoluobčania.
A. Jacková

Život im doprial vysoký vek...
Život im doprial vysoký vek a preto ich môžeme osloviť titulom najstaršie občianky našej obce. Obdivujeme
ich a skláňame sa s úctou pred ich upracovaným rukami, pred ich šedinami...
Krásnych 80 rokov sa dožili naše spoluobčianky pani Katarína Kúkolová , pani Elena Halamová
a úctyhodných 90 rokov oslávila pani Mária Vajdová.

ZO SZTP blahoželá
svojim členom

ZO SZPB gratuluje
svojim členom
Jozef Chalupka 81 r.,
Mgr. Elena Ondrejková 75 r.,
Emília Magerčiaková 84 r.,
Jozef Husarčík 89 r.,
Pavol Sliacky 79 r.,

Ing. Miroslav Migaľa 65 r.,
Jana Bartánusová 60 r.,
Oľga Migaľová 65 r.,
Daška Adamčiaková 50 r.,
Jubilantkám i jubilantom
želáme, aby ešte dlho žili medzi
nami obdarení zdravím a obklopení láskou a porozumením
svojich blízkych. Užívajte v pohode plody svojej práce
a buďte šťastní a spokojní.
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Aj lekári majú právo na zaslúžený oddych
Celých 43 rokov pracovala na obvode Ľubeľa – Partizánska Ľupča
ako všeobecná lekárka, pediatrička pre deti a dorast. V našej obci
začala MUDr. Ľudmila Droppová pracovať od roku 1973 ešte so
sestričkou Oľgou Bodickou, od roku 1996 až dodnes so sestričkou
Annou Repovou. Ale vo svojej praxi pôsobí celkom 47 rokov.
Počas týchto rokov jej rukami prešlo nespočetné množstvo malých
pacientov. Je doktorkou s profesionálnym a ľudským prístupom,
ktorý je v dnešnej dobe tak vzácny. Roky aktívneho lekárskeho
života si zasluhujú hlboký obdiv jej pracovnej činnosti. No nastal
čas, keď aj ona musí povedať dosť a predať kormidlo mladším
lekárom. Len pribúdajúce roky spôsobili, že od nového roka , ako
sa hovorí, prvýkrát nemusím ísť do práce a začnem si užívať
zaslúžený dôchodok“.
Vždy ste chcela byť lekárkou?
Áno, vždy sa mi páčila práca s deťmi.
Čo ste študovala ?
Štúdium som ukončila na lekárskej fakulte univerzity
Komenského, odbor detské lekárstvo.
Musela ste sa aj naďalej vzdelávať? Vedela ste si
zvyknúť na elektronizáciu, na všetky tie výkazy, ktoré
musíte nahodiť do počítača ?
Áno, po atestácii som pravidelne navštevovala lekárske
semináre. Na elektronizáciu som si zvykla, ale začiatky
boli ťažké.
Čo Vás pri tejto práci tešilo? Naopak, čo Vás trápilo,
zarmútilo ?
Teší ma, keď sú deti zdravé, keď nám rastie zdravá
a plnohodnotná populácia, naopak zarmútia ma deti,
ktoré sú chronicky choré, alebo sa narodili s vrodenými
chybami.
Aj napriek tomu, že k Vám chodili predovšetkým
choré detičky, spomeniete si na nejaké pekné zážitky?
Deti chodili do ambulancie bez stresu. Vždy som mala
k nim ohľaduplný prístup. Aj najväčších plačkov sme
dokázali ukľudniť.
Je rozdiel medzi zdravím detí dnes a povedzme pred 30
– 40 rokmi?
Pribudlo alergií, ortopedických chýb, deti málo cvičia,
málo sa hýbu, pretože viac sedia za počítačmi.
Čo trápi dnešné deti?
Ťažko povedať. Prevažná väčšina detí má všetko, len
bohužiaľ rodičia majú pre deti málo času.

Po 47. rokoch aktívnej práce odchádzate na zaslúžený
dôchodok . Ako budete tráviť dni bez práce. Nebude
to pre Vás šok?
Šok bude, ale myslím si, že to zvládnem. Pravdepodobne
budem ešte zastupovať na krátku dobu kolegyne.
Ako relaxujete? Máte na to vlastne čas?
Na oddych bolo veru málo času. Ale keď si ho už
nájdem, tak sa venujem vnúčatám. Športujú, venujú sa
hokeju, tak ich chodím na zápasy povzbudzovať. Pri
dome mám záhradku, tak sa jej už konečne budem
môcť venovať naplno, na čo sa veľmi teším.
Starostovia obcí Ľubeľa a Partizánska Ľupča sa zo
všetkých síl pokúšajú za Vás nájsť náhradu. V čom je
problém, že je to také náročné a do dnešného dňa sa
zatiaľ nepodarilo nájsť nového pediatra, ktorý by bol
ochotný nastúpiť na Vaše miesto.
Mladí lekári nemajú záujem o prácu v ambulancii
a odchádzajú do zahraničia. Sama som vynaložila veľké
úsilie, aby spomínané obce neprišli o detského lekára.
S pánmi starostami sme sa radili, rozhadzovali sme siete
na všetky strany. Je mi to ľúto, ale bezvýsledne. Teraz to
ostalo už len na ich pleciach.
Prostredníctvom Vašich obecných novín by som sa
chcela poďakovať celému obecnému úradu za
mnohoročnú spoluprácu. Veľmi si cením, že počas
všetkých tých rokov
sme nachádzali
spoločnú
komunikáciu, rešpekt i spokojnosť.
Foto/text: R. Antolová

O názor k situácii získania detského lekára do obvodov Ľubeľa – Partizánska Ľupča sme požiadali aj
starostu obce Ľubomíra Friča.
„O tom, že nám hrozí odchod detskej lekárky z našej obce sme už vedeli dávnejšie. Nakoľko sa tento problém týka aj
obce Ľubeľa, stretol som sa s pánom starostom Gemzickým a spolu sme hľadali riešenie, no neúspešne. Naozaj nám nie
je ľahostajné, že vznikla takáto situácia a aj naďalej vynakladáme úsilie o to, aby sme u nás detského lekára mali.
Problémom sme sa zaoberali aj na obecnom zastupiteľstve, na ktorom som vyzval poslancov, aby aj oni pomohli a ak
majú vedomosť o nejakom lekárovi, ktorý by bol ochotný nahradiť p. doktorku Droppovú, nech ma informujú. Tak isto
aj Vás milí spoluobčania by som chcel požiadať o pomoc, ako riešiť tento problém, lebo ako je nám známe, je akútny
nedostatok nielen všeobecných lekárov, ale aj lekárov špecialistov a to na celom Slovensku. Budeme Vám veľmi vďační,
keď aj vy prídete s nejakou radou alebo informáciou, ako neprísť o ďalšieho lekára.
Prostredníctvom týchto novín by som chcel vysloviť veľké poďakovanie pani doktorke Ľudmile Droppovej a jej
kolegyniam Oľge Bodickej a Anne Repovej, ktoré svoj pracovný život obetovali tým najmenším. S nehou a láskou nielen
liečili ale v m nohom nahrádzali aj materinskú lásku. Vždy ochotne pomohli a dávali rady rodičom. Do ďalších rokov,
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už na dôchodku, Vám želáme veľa zdravia , životného elánu a ešte veľa rokov spokojného života v kruhu svojich rodín“.

VESELÁ ŽABKOVÁ
TRIEDA

V Žabkovej triede je nás zapísaných 19 detí. Stretávame sa denne
s pani učiteľkami M. Mydielkovou a A. Beňovou. Žijeme veselým
škôlkarským životom. Radi spievame za doprovodu hudobného
nástroja, cvičíme v úboroch ako „veľkí“, tancujeme, šantíme.
Nezaostávame v ničom. Všetky aktivity sú nám blízke – maľovanie,
modelovanie, kreslenie, hry so spevom, čítanie rozprávok, pobyt
vonku... Veľmi sa nám páči pracovať s časopisom VČIELKA, ktorý
si nosíme aj domov a spolu s rodičmi kreslíme „ domáce úlohy“.
Stretávame sa aj na rôznych triednych aktivitách, ktoré nám prinášajú
radosť. Najbližšie sa stretneme na Katarínskej diskotéke, s dobrým
deduškom Mikulášom, so Zlatou rybkou v divadle, na adventnom
koncerte. Najviac sa tešíme na triednu aktivitu – pečenie vianočných
koláčikov s rodičmi a na vianočný koncert, ktorý bude v kultúrnom
dome. S pani učiteľkami pripravujeme krásny program – budeme
anjelikmi.

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Želáme a prajeme všetkým deťom, rodičom, starkým, tetám, ujom, vlastne všetkým
ľuďom zdravie, radosť, pokoj a nech nás anjeli ochraňujú po celý rok 2017.
My všetci zo Žabkovej triedy.

MYŠIČKOVÁ TRIEDA
V školskom roku 2016/2017 sa v našej materskej škole otvorila III. trieda
pre najmenšie deti. Triedu navštevuje 14 detí , 11 chlapcov a 3 dievčatá.
Deti majú vek 2,5 až3 roky. V triede učí pani učiteľka Karin Martonová.
Prvé týždne naše najmenšie „myšičky“ zvládali ťažko. Chodiť do škôlky
bolo pre nich niečo nové. Zrazu už neboli doma, ale museli si zvyknúť na
nový režim, nových kamarátov, nových ľudí v ich živote. Moje najmenšie
myšičky aj napriek nízkemu veku hravo zvládajú všetky aktivity, ktoré im
s radosťou pripravujem. Veľmi radi modelujeme z plastelíny, maľujeme
prstovými farbami, kreslíme a lepíme.
V mesiaci október sme navštívili kino v Liptovskom Mikuláši. Boli sme na predstavení Maznáčikovia, ktoré malo u detí
veľký úspech. Hoci sú najmenší a mnohí z nich ešte v kine neboli, bez problémov vydržali pozerať celú rozprávku. Aby sme
sa lepšie spoznali, pripravili sme si naše prvé kreatívne popoludnie s rodičmi. Aktivita sa niesla pod názvom Hallowenska
dielňa. Deti si s rodičmi priniesli tekvice na vyrezávanie. Spoločne sme však vyrábali aj gaštankov a gaštankové zvieratká.
Čaká nás príchod Mikuláša a naše prvé veľké vystúpenie na vianočnom koncerte. Myšičky sa pilne pripravujú a učia
básničky, aby dokázali, že hoci sú tí najmenší, na pódiu im to veľmi svedčí. S vianočným prianím lúčim sa s vami, nech
pokojné máte sviatky a domovy plné lásky.
Bc. Karin Martonová

ZO ŽIVOTA SOVIČIEK Z ROZPRÁVKOVEJ ŠKȎLKY
Triedne učiteľky v Sovičkovej triede sme my, Janka a Henka. Každý deň pripravujeme
deťom rôzne vzdelávacie aktivity, pomocou ktorých podporujeme ich všestranný rozvoj.
Ciele, ktoré deťom stanovujeme sú primerané nielen ich veku, ale aj individuálnym
potrebám a schopnostiam. Všetky deti chodia do škôlky s radosťou. Nie je sa čomu
čudovať, pretože tu majú okrem vzdelávania a kamarátov aj množstvo zaujímavých
výletov, vystúpení, divadiel, krúžkov a pod. V druhej polovici I.polroka mali možnosť
deti z Rozprávkovej škôlky vidieť zaujímavosti zo sveta vojakov, ktoré im prišli
predviesť vojaci z Vojenského útvaru v Ružomberku. Deti najviac zaujali zbrane
a sebaobrana, ktorú si mohli aj vyskúšať. A môžeme povedať, že im to išlo výborne.
Svoju šikovnosť predviedli aj počas programu ku dňu Úcty k starším v Zariadení pre
seniorov Karita a tiež sa zapojili do programu na Katarínskej zábave, ktorú organizoval
kolektív pedagógov zo základnej školy. Naša materská škola sa však nezapája len do
rôznych programov, ale aj do súťaží na zveľadenie našej škôlky. Deti trpezlivo vyrábali
a tvorili, aby sa mohli zapojiť do súťaže o novú umyvárku. Okrem toho denne zdobia
priestory materskej školy, tried, ale aj domovy nás učiteliek svojimi výtvormi. V tomto
čase už usilovne trénujú program pre Mikuláša a na Vianočný koncert, aby
v prichádzajúcom sviatočnom čase, na ktorý sa najviac tešia práve deti, potešili svoje
rodiny.
Preto vám s našimi deťmi chceme zapriať šťastné a veselé Vianoce, nech iskierka radosti
v každom oku sa ligoce, nech sa nám cez tieto sviatky z oblohy sype sneh, aby bolo počuť
všade detský smiech, nech zabudneme na smútok, zanecháme zvady, nech sme k sebe
milí a máme sa radi a nech je vašim najväčším vianočným darom to, že ste spolu a ako
rodina zasadnete k štedrovečernému stolu.

Mgr. Henrieta Fričová
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ZO ŽIVOTA ŽIAKOV ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

VÝCHOVNÝ KONCERT
Na adventnom venci sa rozhorela prvá svieca a my
sme sa spolu s našimi žiakmi vybrali do
evanjelického kostola na výchovný koncert
venovaný adventu a blížiacim sa vianočným
sviatkom. Už tradične nás programom sprevádzal
Dr. Igor Berger, ktorý na klavíri doprevádzal opernú
speváčku Mgr. Dagmar Žaludkovú. V príjemnej
atmosfére sme si vypočuli piesne slávnych
skladateľov, rozprávanie o narodení Božieho syna,
jeho dátume v juliánskom a gregoriánskom
kalendári, ale aj o oslave slnka v histórii ľudstva.
Mgr. A.Ganobjaková

Olympiáda zo
slovenského jazyka
V novembri naša žiačka
Bianka Hladišová z deviateho
ročníka úspešne
reprezentovala našu školu
v olympiáde zo slovenského
jazyka. Po svedomitej
príprave s pani učiteľkou
Mgr. M. Turčanovou obsadila
spomedzi 18 súťažiacich
krásne 2. miesto.
Obidvom im k úspechu
srdečne blahoželáme.
Bianka Hladišová

Prvého decembra sa žiaci našej školy zúčastnili technickej olympiády,
ktorú organizovalo Centrum voľného času Elán v Ružomberku. Súťaže
sa zúčastnilo 24 žiakov z 12 škôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.
A kategóriu tvorili žiaci 8. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovali žiaci
8. ročníka, Diana Kacianová a Jaroslav Hladiš, ktorí sa umiestnili na 6.
mieste. B kategóriu tvorili žiaci 6. a 7. ročníka. Nás reprezentovala
žiačka Marianna Zahradníková, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.
Na olympiádu žiakov
pripravovala
pani
učiteľka Mgr. Iveta
Migasová. Všetkým
blahoželáme.

Povstalecká história
Naše deviatačky, Olinka Leštinská, Miška Bartíková a Janka
Veselovská, nás úspešne reprezentovali na okresnom kole súťaže
Povstalecká história Liptova. Na súťaž sa pripravovali s pani
riaditeľkou a s pani učiteľkou Mgr. K. Bielenou. Obsadili pekné 4.
miesto. Srdečne blahoželáme.

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči
Vás srdečne pozýva na
Predpredaj

22. Benefičný ples
04.02.2017 o 18,30

miesto : kultúrny dom
o zábavu sa postará : Flash
vstupné : 25 €

vstupeniek od
12.12.2016 na
obecnom úrade u
p. Antolovej
V cene : program,
predjedlo, večera,
kapustnica, káva,15
dezert

Katarína je tu opäť a s ňou aj zábava v našej škole. Pani
riaditeľka všetkých srdečne privítala. V príhovore
spomenula, že Katarína je v kalendári meno, ktorým sa končí
obdobie zberu úrody, je akýmsi poďakovaním a poslednou
možnosťou sa zabaviť pred adventom, v ktorom by sa mali
ľudia stíšiť a pripraviť sa na vianočné sviatky a príchod
malého Ježiška. Ako každý rok, aj teraz si žiaci z každého
ročníka pripravili tanečné vystúpenie a zaspievali pieseň.
Samozrejme, že v spolupráci so svojimi pani učiteľkami.
A veruže sa bolo načo pozerať. Moderné, ľudové, írske,
mažoretkovské aj tie z Madagaskaru. Dokonca sa pridali aj
predškoláci a predviedli akí sú šikovní. Družinári s pani
vychovávateľkou nacvičili svadobnú odobierku.

A potom sa všetci, ktorí vládali zabávali. Poďakovanie patrí
všetkým vystupujúcim za krásne vystúpenia, sponzorom za
občerstvenie, rade rodičov za organizáciu podujatia a aj
dídžejom pánovi Gejdošovi a pánovi Frisovi, ktorí našu
mládež aj pozabávali.
Mgr.A.Ganobjaková

Netradičná hodina so starostom
V utorok 29. 11. 2016 mali naši šiestaci netradičnú
hodinu občianskej výchovy. Svoje vedomosti z témy
- samospráva obce si mohli upevniť a doplniť na
veľmi príjemnom stretnutí s pánom starostom
Ľubomírom Fričom.
Žiakov na obecnom úrade veľmi milo prijali a
pohostili. Žiaci čas využili naplno a pánovi starostovi
nedali vydýchnuť, bombardovali ho otázkami typu:
Čo by chcel ešte ako starosta dosiahnúť? Či bude
kandidovať v ďalších komunálnych voľbách? Na čo
sa používajú peniaze obce? A kto o tom rozhoduje?
Koľko je obyvateľov v obci? Ako vyzerá deň starostu
a pod.

Veľmi sympatické bolo, že pán starosta Ľubomír Frič starostlivo
odpovedal na každú otázku a neotáľal odpovedať ani na otázky
zo súkromia. Žiakom sa páčilo, že im ukázal a porozprával
o starých pečatidlách obce a urobil niekoľko výtlačkov, čo si
zobrali domov ako suvenír. Pre mnohých to bol zážitok,
nakoľko boli prvýkrát v kancelárii starostu.

Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny , príbuzní a priatelia, keď si sadáme
k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, keď sa snažíme aspoň na chvíľku zastaviť
a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti by som
sa chcela poďakovať všetkým svojim spolupracovníkom za pokojnú atmosféru, svedomitú a neľahkú prácu počas
celého roka, nášmu zriaďovateľovi a poslancom obecného zastupiteľstva za ústretovosť a pochopenie pri riešení
problémov, ktoré pozitívne ovplyvnili chod školy, ako aj za finančnú pomoc. Ďakujem všetkým sponzorom, rodičom,
ktorí finančne, materiálne ale aj svojou ochotnou pomocou prispeli pri organizovaní rôznych akcií, ktorých ani v tomto
roku nebolo málo a bez ich pomoci by sme ich nemohli uskutočniť.
Nech chvíle lásky a pokoja, všetky bolesti vám zahoja. A tá láska so zdravím sa snúbia, na Vianoce majú byť
šťastní všetci ľudia. Šťastné a veselé Vianoce !
Mgr. Malvína Zvarová

Od 20:00 bude
pokračovať zábava pre
dospelých.
Vstup v maskách voľný!

11.02.2017o 15:00
v kultúrnom dome
Bude pripravené malé občerstvenie i bufet.
Súťaže a tombola pre všetky deti v maskách
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a samozrejme diskotéka.
Bude aj PREKVAPENIE !

SPOZNAJME JAKUBKA

Úplnou náhodou sa mi dostal do ruky materiál, ktorý
v tomto momente neviem správne identifikovať. Či sú
to úvahy, básne, alebo sloh. Na tom však nezáleží,
pretože ja nie som vôbec odborníčka. Podstatné je,
že ma tie „básne“ veľmi príjemne prekvapili
a hlavne potešili. Donútili ma zamyslieť sa nad
rôznymi osudmi ľudí, ktorí sa nevzdávajú ja napriek
nepriazni osudu – zdravotnému handicepu. Niektorí
žijú v anonymite, niektorí sa prezentujú na verejnosti
svojimi prácami, výkonmi.
Práve prostredníctvom prečítaných, už spomínaných
„básní“ som spoznala Jakuba Boháčika. Mladý
muž, ktorý býva v našej obci píše o ľudských
radostiach, bolestiach, jednoducho svoje pocity dáva
na papier.

Vianoce, ktoré v každom z nás čo chvíľa ožijú,
pri tom všetky razom vianočné piesne ožijú.
Vianoce, ktoré v každom z nás náladu zobudia,
naše do tej chvíle srdcia rozveselia, zobudia.
Vianoce, ktoré v každom z nás po štedrom dni
veľmi krásne dlho radi pobudnú,
krásne splnené naše želania v našom vlastnom
srdci veľmi dlho pobudnú.
Vianoce, ktoré v každom z nás krásnu stopu
zanechajú,
po odbalení darčeka nám slzu na líci
jednu chvíľu nechajú.
Vianoce, ktoré v každom z nás nechajú
niečo veľmi najkrajšie,
po odbalení darčekov v nás zanechajú krásne dlho
veľkú úprimnú veľmi moc radosť na srdci,
tie celkom úplne všetky dary od iných ľudi,
tie veľmi najkrajšie.
Venujme trochu pozornosti „jeho tvorbe“. Prečítajme,
zamyslime sa a podporme Jakubovo nadanie, aby nás jeho
tvorba, vnútorné pocity obohacovali aj v budúcnosti. Osobne
želám Jakubovi zdravie a šťastie, aby sa stretol s ľuďmi, ktorí
budú fandiť jeho tvorbe.
Anna Beňová

V Rozprávkovej škôlke deti navštevujú rôzne mimoškolské odbory a jedným z nich je aj výtvarný odbor,
ktorý vedie pani učiteľka Mgr. Lenka Pašková zo Súkromnej základnej umeleckej školy Dotyk.
Deti sa zapájajú do rôznych súťaží a vďaka
ich šikovnosti, nadaniu a umeleckému
stvárneniu záchranných zložiek sa umiestnili
na prvých miestach v súťaži Ochranárik.

Výtvarník Samko Smitek zo
žabkovej triedy si zo súťaže
odniesol tretie miesto.

Z našej materskej školy sa umiestnili na II.
mieste v kategórii ZUŠ Patrícia Moravová zo
sovičkovej triedy a na III. mieste Samuel Smitek
v kategórii ZUŠ zo žabkovej triedy. Vernisáž
a odovzdávanie cien sa uskutočnilo 1.12.2016
v ZŠ Likavka o 10:30hod. Do súťaže sa zapojili
základné školy, materské školy a základné
umelecké školy z celého okresu, spolu poslali 70
prác. Súťažilo sa v troch kategóriách: 1.Materské
školy, 2. ZŠ I. stupeň, 3. Základné umelecké
školy. Najlepšie práce postupujú na krajské kolo
do Bytče. Ďakujeme pani učiteľke Lenke, že
vďaka jej pôsobeniu sa aj naše deti zviditeľňujú.
Kolektív Rozprávkovej škôlky

Paťka Moravová zo
sovičkovej triedy za
svoju kresbu získala
druhé miesto.

Rada rodičov žiakov ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči chce touto cestou poďakovať Obecnému úradu v Partizánskej Ľupči
za finančný príspevok na mikulášske balíčky pre naše deti. Ďakujeme!
17
Mgr. Katarína Kováčová, predsedníčka rady školy.

Občanom v zariadení sa dostáva kvalitná starostlivosť
Napriek tomu, že Zariadenie pre seniorov KARITA prvých klientov privítalo len tohto roku, kapacita zariadenia je už naplnená.
Našim klientom poskytujeme sociálne služby, v rámci ktorej dostávajú kvalitnú sociálnu – zdravotnú, ale aj ošetrovateľskú
starostlivosť. Do konca novembra bola poskytnutá sociálna služba 50 klientom z toho je 21 klientov nad 80 rokov. Priemerný vek
všetkých klientov je 81,1 rokov. O našich klientov sa stará kvalifikovaný personál 20 zamestnancov.
Dňa 28.11.2016 obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči schválilo nové Všeobecne nariadenie obce Partizánska Ľupča č. 3/2016
o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča
s účinnosťou od 1.1.2017. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú výšky úhrad za služby poskytované v KARITE.
Týmto VZN sa zvýši participácia a zodpovednosť klienta a jeho rodiny na úhrade nákladov za sociálnu službu. Ak klient nemá
príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady, prechádza táto povinnosť na rodičov a deti, s ktorými za uzatvára
zmluva o platení úhrady.
Sociálna činnosť zariadenia je veľmi rôznorodá. Naše zariadenie má veľmi dobrú spoluprácu s evanjelickým farárom Mgr. Jánom
Molčanom a katolíckym farárom Michalom Regecom. Počas celého obdobia nášho fungovania jedenkrát do týždňa máme
spoločné evanjelické služby Božie a vždy na prvý piatok v mesiaci majú klienti možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Niekoľko
týždňov od začiatku fungovania zariadenia pri príchode veľkonočných sviatkov sme si vlastnoručne vyrobenými dekoráciami
vyzdobili zariadenie. Maľované vajíčka a veľkonočné vence nám zdobili jedáleň a ďalšie priestory zariadenia. Nezabudli sme
spoločne napiecť aj koláčiky pre kupačov. Pri príležitosti Dňa matiek v mesiaci máj sme osobne odovzdali našim klientkam kytičky
a s úctou pripravili kultúrny program deti zo ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči. Pri ich vystúpení nejednému nášmu klientovi, ale aj nám
zamestnancom zvlhli dojatím oči. V letnom období nás boli potešiť aj členky Jednoty dôchodcov z Ľubele, ktorých vystúpenie
tanca a spevu malo veľký úspech. V mesiaci október, ktorý je Mesiacom úcty k starším naše zariadenie už tradične navštívili
s krásnym kultúrnym programom deti zo ZŠ a MŠ v Partizánskej Ľupči. Našich klientov obdarili aj malými darčekmi, ktoré pre nich
samé vyrobili. Vzdať úctu k šedinám a veku nezabudli ani zástupcovia obce Partizánska Ľupča. Toto stretnutie spríjemnili krátkym
kultúrnym programom v podobe tanca, členky Klubu seniorov z Palúdzky z Liptovského Mikuláša. Vianočné obdobie a atmosféru
v našom zariadení plánujeme spríjemniť vianočným pásmom kolied. Ešte však predtým zavítal k nám Mikuláš, čert aj anjel.
V tomto predvianočnom období pripravujeme rôzne vianočné ozdoby, ako sú hviezdičky z papiera, látkové srdiečka, stromčeky,
hviezdičky zdobené perličkami a stromčeky z papiera a mnohé ďalšie. Samozrejme, že aj teraz budú mať priestor naše klientky,
šikovné cukrárky, aby naše zariadenie voňalo vianočnými koláčikmi. Chceme dosiahnuť, aby si naši starší občania uvedomili, že na
nich nezabúdame, že si vážime ich celoživotnú prácu a skúsenosti.
Na záver by som chcela všetkým našim seniorom, ale aj ostatným občanom obce, popriať z príležitosti Vianoc hlavne pevné
zdravie, veľa optimizmu a veľa pekných chvíľ prežitých s milými ľuďmi. Verím, že sa stretneme aj v budúcom roku a budeme
môcť spolu stráviť príjemné chvíle.
PhDr. Ľubomíra Gloneková, riaditeľka

Rok 2016 v ZO SZCH Partizánska Ľupča
Ani sme sa nenazdali a rok 2016 sa blíži k svojmu záveru. Nastáva čas hodnotenia, čo sme spravili dobre a čo je možné ešte
v budúcnosti vylepšiť. V krátkosti Vás chcem vážení spoluobčania informovať o činnosti našich členov za uplynulé obdobie. S
pomocou Obecného úradu v Part. Ľupči, sa nám opäť podarilo vylepšiť výstavné priestory, čo určite prispeje k celkovej atraktivite
vystavených zvierat. Samozrejme sa snažíme, aby sa tu dobre cítili návštevníci podujatí, a samotní vystavovatelia. Ohlasy
z minulých ročníkov prispeli k tomu, že na našich výstavách vystavujú nielen „Liptáci“, ale aj chovatelia z Oravy, B. Bystrice, Považ.
Bystrice, Trnavy, Popradu, Prešova, Martina, Žiliny a dokonca jeden vystavovateľ z Čiech.
Naši členovia sa v tomto roku zúčastnili na mnohých výstavách, napr. Medzioblastná výstava holubov (24.1.2016, Martin),
vystavoval Kráľ M., Mrázik L. získal ČC- pohár na Pomoránskeho hrvoliaka, Oblastná výstava holubov v našej obci 20.-21.2.2016,
ktorá bola veľmi kladne hodnotená, viac informácií sme uviedli v obecných novinách č.1. Celoštátna výstava mladých králikov
a hydiny ( 10.-11.9.2016, Nitra-Agrokomplex), vystavovali Sliacký M. na králika Činčila veľká získal pohár Šampión SR, mladá
chovateľka Balková Dorota získala mimoriadne ocenenie Majster SR na králikov plemena Zemplínsky a na králiky plemena Rex
farba rys získala taktiež titul Majster SR. Na jarmočnej výstave v Trnave sa zúčastnil vystavovateľ Kráľ M., na holuba Texana získal
ČC pohár. Nasledovala III. Jarmočná výstava zvierat v našej obci. Na prípravu tejto akcie bolo potrebné odpracovať nesmierne
množstvo brigádnických hodín, ale stálo to zato, výstavu si prišlo pozrieť 1100 dospelých návštevníkov a viac ako 1500 detí. Veľké
poďakovanie patrí členm ZO SZCH Likavka, za ich pomoc počas tejto akcie. Naši členovia tu vystavovali, množstvo kvalitných
zvierat a získali veľa ocenení. Na 24. Oblastnej výstave v Jamníku našu ZO reprezentovali so svojimi zvieratami Balková Dorota,
Mrázik L., ocenenie získali Kozoň D. 2 krát ČC pohár na hydinu, Kráľ M., Benický M. ČC poháre na holuby. Najvyššie ocenenie tu
získal Husarčík V. na Brnenského hrvoliaka, do vitrínky mu pribudol pohár za víťaza výstavy. Oblastná vystáva Letanovce
s celoštátnou špeciálkou králikov činčilových, tu bol mimoriadne úspešný Sliacky M. na králiky získal pohár Grand Šampióna
a Šampióna špeciálky. Na výstave zvierat na Orave v Kline sa zúčastnili Kozoň D., ČC pohár hydina, Mrázik L., ČC pohár holuby.
Ďalšou v poradí bola v našej obci 16.10.2016 klubová výstava králikov Liptovský Lysko, zišli sa tu chovatelia, zo všetkých kútov
Slovenska aj Čiech. V rakúskom meste Loosdorf sa 6.11.2016 uskutočnila výstava králikov, tu vystavoval svoje králiky náš člen M.
Sliacky. Na špeciálke wyandotiek vo Sverepci získal D. Kozoň ČC pohár na hydinu. Na celoštátnej výstave zvierat v Nitre 26.27.11.2016 vystavovali Balková D., Kozoň D., Mrázik L., Sliacky M., úspešný bol Garabáš P., získal pohár Šampiónka SR na hydinu.
Dovoľte mi, aby som Vám v mojom mene aj v mene výboru ZO SZCH Partizánska Ľupča poďakoval za finančnú a materiálnu
pomoc potrebnú pri usporiadaní našich akcií. Ďakujeme obecnému úradu v našej obci, starostovi Ľubomírovi Fričovi, Lesnému
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komposesorátu s.r.o. P.Ľupča a LK-servisu s.r.o. P.Ľupča. Ďakujeme aj všetkým naším členom za vzornú reprezentáciu na
výstavách a gratulujeme k získaniu ocenení.
Všetkým spoluobčanom prajeme krásne a príjemne Vianočne sviatky a Šťastný nový rok 2017.
Dušan Dobák, predseda ZO SZCH Part. Ľupča

Predvianočné posedenie
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Part. Ľupči pripravila
pre svojich členov predvianočné posedenie ktoré sa konalo dňa 1.decembra 2016
v kultúrnom dome. Ing. Ondrejková Milada, predsedníčka ZO privítala prítomných
členov a hostí, za Obecný úrad Part. Ľupča zástupcu starostu Július Sokola, za okresnú
radu SZTP Liptovský Mikuláš Ľubomíra Tomčíka, za Lesný komposesorát, p.s.
Partizánska Ľupča Ing. Štefana Banerta a za Jednotu – SD Part. Ľupča Ing. Ľubomíra
Rybáka. Po prednesení vianočnej básničky Anny Jackovej zástupca starostu a súčasne
podpredseda ZO SZTP Július Sokol pozdravil prítomných a pretože Vianoce sa
nezadržateľne blížia poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
svojich rodín. Do nového roku zaželal veľa zdravia, šťastia, pohody a porozumenia.
Zároveň slávnostným prípitkom otvoril toto posedenie. Na kapustnici, ktorú navarili
naše kuchárky Magduška Víťazová a Alenka Gálfyová si všetci pochutili, ďakujeme im.
Všetci prítomní dostali malý darček. Pretože sa pomaly blíži koniec roka a každý
bilancuje a hodnotí svoju prácu, touto cestou by som sa chcela všetkým poďakovať za
aktívnu prácu v našej organizácii, ktorú vykonávali počas celého roka. Poďakovanie
patrí aj naším sponzorom, a to Obecnému úradu v Part. Ľupči, Lesnému komposesorátu,
pozem. spoločenstvo Partizánska Ľupča a Jednote – SD, ktorí nám v rámci svojich
možností finančne prispievajú na činnosť našej organizácie. Želám všetkým príjemné
prežitie vianočných sviatkov a v nadchádzajúcom roku 2017 veľa zdravia, šťastia, lásky,
pracovných a osobných úspechov.
Ing. Milada Ondrejková, predsedníčka

Nové logo KST Darmošlap Partizánska Ľupča
Milí priatelia turistiky, touto cestou by sme Vám chceli predstaviť nové logo
KST Darmošlap Partizánska Ľupča. S našou predstavou nového loga sme
oslovili umeleckého rezbára Miroslava Trnovského z Kalamien, ktorý nám
urobil návrh loga a náš spoluobčan Pavol Dvorský mladší, návrh loga graficky
upravil a dal mu konečnú podobu. Týmto sa im chceme poďakovať.
KST Darmošlap Partizánska Ľupča s podporou obce
Partizánska Ľupča, zorganizoval pre svojich členov v dňoch
26.8.2016 – 31.8.2016 cykloturistický výlet po Južnej
Morave.

Počas piatich dní sme postupne navštívili
Lednice, Valtice, Mikulov, Slobodné kráľovstvo
Kravia hora, nálezisko Věstonickej venuše
v Dolných Věstoniciach, Vinářstvy u Kapličky
v obci Zaječí a obec Pavlov, jedná sa o miesta,
kde bol natáčaný seriál Vinári, archeopark
Pavlov, tradičné Bartolomějské hody vo
Važanoch, Devičky -divčí hrad. Každý deň sme
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mali naplánovanú inú trasu, celkove sme prešli
za 5 dní cca 200 km.

Cyklovýlety boli prispôsobované aj naším najmenším členom.
Najmladšími členmi boli Verka a Matúško. Komu bolo málo, urobil si
individuálny plán trasy podľa svojich schopností. Ako odmena bola po
celodennom šliapaní do pedálov, návšteva sauny alebo bazénov
v Aqualande Moravia. V Aqulande Moravia sme mali aj super
ubytovanie, ktoré sprostredkoval náš člen Michal Beňo. Týmto by sme
sa mu radi poďakovali. Každý večer sme sa stretli na terase, kde sme
hodnotili denný výkon a zážitky. Bol to prekrásny zážitok, stráviť päť dní
s perfektnou partiou ľudí, ktorí sa vedia dohodnúť a spája ich láska
k pohybu.

Veľa sme sa nasmiali, veľa videli a hlavne
dobre si oddýchli od každodenného stresu
a starostí. Veríme, že táto partia vymyslí
takého niečo aj na budúci rok. Veď aktívny
odpočinok, je najlepší liek na dušu a telo.

Výstup na Chabenec
V sobotu dňa 8.10.2016 KST Darmošlap zorganizoval 23.
ročník Výstupu na Chabenec. Samotnému výstupu dňa
8.10.2016, predchádzalo dňa 7.10.2016, premietanie
filmov na chate Magurka. Pri výstupe nás prekvapilo
počasie, Chabenec bol celý zasnežený, miestami bolo aj
pol metra snehu. Cítili sme sa ako pri zimnom výstupe.
V sedle Ďurková sme streli prvých nadšencov
tohtoročného lyžovania. Potešila nás účasť na tomto
podujatí, na vrchole sa nás stretlo cca 40, desať turistov
bolo až z Košíc.
Na vrchole sa rozdávali ceny, ale najväčším ocenením pre všetkých,
bola radosť z pohybu a pocit urobenia niečoho dobrého pre svoje
zdravie.

Slovenský Raj –
roklina Kyseľ
Členovia nášho klubu dňa 23.10.2016
uskutočnili návštevu rokliny Kyseľ v Slovenskom
raji. Táto roklina bola 40 rokov zatvorená
z dôvodu požiaru. Tento rok bola sprístupnená
vďaka feratovej trati, ktorú sme vyskúšali. Bol to
nádherný adrenalínový zážitok, liezlo sa ponad
potok, popri vodopádoch, roklinami.
Všetkým odporúčame!

26.12.2016
Štefanský výstup na Malý Salatín

30.12.2016
Výstup na Borišov

31.12.2016
Silvestrovský výstup na Veľký
Choč

1.1.2017
Novoročné stretnutie na Teplici

o 14.00 hodine
6.1.2017
Trojkráľový výstup na Prednú
Maguru

Na záver sa chceme poďakovať obci Partizánska Ľupča za poskytnutý príspevok na činnosť klubu,
a popriať všetkým priaznivcom turistiky príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok. –KSTNOVÉ SLOVO PARTIZÁNSKEJ ĽUPČE Vydáva Obecný úrad Partizánska Ľupča, 032 15, periodicita: štvrťročník, tel.:
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