1

ZMENA TERMÍNOV VÝVOZU TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
Od 1. apríla došlo k zmene harmonogramu vývozov tuhého komunálneho odpadu v obci Partizánska Ľupča.
Pravidelný vývoz sa bude vykonávať každý druhý pondelok, vždy v párny týždeň. Presné vývozy si môžete
zaznačiť do kalendára podľa uvedeného rozpisu.
APRÍL
MÁJ
JÚN
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

03.04.
01.05.
12.06.
10.07.
07.08.
04.09.
02.10.
13.11.
11.12.

17.04.
15.05.
26.06.
24.07.
21.08
18.09
16.10.
27.11.
25.12.

29.05.

Nakoľko na dni
17.04., 01.05. a 25.12.
pripadajú sviatky,
vývozy budú
občanom upresnené
včas, prostredníctvom
miestneho rozhlasu.

30.10
„Najväčším dobrom je
žiť podľa prírody“.
Cicero
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Uznesenie č. 1/2017 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa
24.1.2017 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči

Uznesenie č. 2/2017 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného dňa
20.2.2017 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči

Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zložení: Ing Martin Sameliak, Stanislav
Sekan b) Overovateľov zápisnice : Ing. Ľubomír Rybák , Dušan
Adamčiak c) Zástupca starostu určil zapisovateľku: Ing. Katarínu
Budveselovú d) Program zasadnutia OZ a nahrávanie
zasadnutia OZ na záznamník e) Predložené úpravy a zmeny v
rozpočte obce za rok 2016 f) Zmeny v rozpočte v Zariadení
sociálnych služieb Karita – presun sumy 12 160,80 € z bežných
výdavkov na kapitálové výdavky g) Pre Zariadenie sociálnych
služieb Karita dočerpanie schválených prostriedkov z roku 2016
na rok 2017 v sume 3.372,07 € h) Pani Katarínu Bellovú za
prísediacu na Okresný súd v Liptovskom Mikuláši na obdobie
rokov 2017 – 2021 i) Uznesenie č.1/2017 zo zasadnutia OZ zo
dňa 24.1.2017
2. Berie na vedomie:
a) Informáciu ekonómky obce o plnení rozpočtu obce za rok
2016 b) Úpravu rozpočtu obce na rok 2016 a to príjmovú aj
výdavkovú časť c) Podnet od Mgr. Lucie Záchejovej s návrhom
na zabezpečenie opatrovateliek pre obec (starosta obce
oboznámil OZ, že obec momentálne neeviduje žiadnu novú
žiadosť na poskytnutie opatrovateľskej služby) d) Informáciu
starostu obce o možnosti čerpania finančného príspevku pre
obec na zriadenie zberného dvora e) Informáciu starostu obce
o zaslaní žiadosti na zrušenie skladu CO s tým, že obec
poskytne náhradnú miestnosť na uskladnenie materiálu CO .
Budovu skladu CO obec plánuje využiť na iné účely. f)
Informáciu starostu obce o pripravovaných akciách: rozšírenie
kamerového systému, výstavba bytového domu, riešenie
čiernych skládok v obci mimo obce, vypracovanie projektu na
rekonštrukciu rodinného domu rodáka Miloslava Rybína,
podanie projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy
OÚ, prípadné prerobenie kúrenia v kultúrnom dome g)
Informáciu zástupcu starostu obce o žiadosti na vyradené
vozidlo z Ministerstva vnútra, ktoré bude používané pre
potreby obce h) Informáciu zástupcu starostu obce, že obec
Partizánska Ľupča je už vlastníkom domu popisné číslo 5 i)
Informáciu starostu obce, že majiteľka nehnuteľnosti popisné
číslo 3, pani Ing. Brajerová, žiada navýšiť schválenú sumu OZ na
kúpu nehnuteľnosti o 1 000,00€ j) Informáciu o podnete na
podanie protestu prokurátora od Mgr. Lucie Záchejovej na
porušenie § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, prostredníctvom ktorého sa
domáhala preskúmania zákonitosti postupu obce Partizánska
Ľupča v súvislosti s prípravou voľby a samotnou voľbou
hlavného kontrolóra obce k) Informáciu starostu obce o
ľadových povodniach v intraviláne a extraviláne obce, ktoré
boli riešené v spolupráci s Povodím Váhu a o odpratávaní
snehu v obci Partizánska Ľupča, na Magurke a na Železnom l)
Informáciu p. P. Dvorského o možnostiach úprav na kúrení v ZŠ
s MŠ
3. Poveruje:
a) Starostu obce a p. P. Dvorského na vykonanie prieskumu
trhu a na realizáciu úprav na kúrení v ZŠ s MŠ
4. Konštatuje:
a) že body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach ktoré
neboli zrealizované ostávajú na splnenie V Partizánskej Ľupči
24.1.2017. Návrhová komisia : Ing. Martin Sameliak, Stanislav
Sekan Overovatelia: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak

Obecné zastupiteľstvo:
1. Schvaľuje: a) Návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol,
JUDr. Petra Hladišová b) Overovateľov zápisnice- Ing. Juraj
Kandera, Pavol Dvorský, c) starosta Ľubomír Frič určil za
zapisovateľku Bc. Danu Havlanovú, d) program zasadnutia po
zmenách s presunom poradia bodov na rokovanie OZ, e)
spoluúčasť obce Partizánska Ľupča na oslavách 500. výročia
reformácie s finančnou účasťou 4000 € poskytnutou z obce, f)
uznesenie k Upozorneniu prokurátora k porušeniu zákona pri
voľbe kontrolóra obce v znení: „Upovedomujeme Vás, že s
upozornením prokurátora bolo oboznámené obecné
zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča dňa 20.02.2017 a
zároveň oznamujeme, že voľba kontrolóra obce sa uskutočnila
na obdobie 6 rokov a preto nie je dôvod prijímať konkrétne
opatrenia s víziou na 6 rokov dopredu za stavu, keď nemožno
ani predvídať právnu úpravu v tomto časovom období. Ako
relevantné prijímame opatrenie poslancov obecného
zastupiteľstva v Partizánskej Ľupči v podobe dôraznejšej
prípravy, vypracovávania a prijímania uznesení tak, aby boli v
súlade s platnou právnou úpravou.“ g) Predaj pozemku pre
Štefana Gašinca podľa GP č.37043005-030/2016 parc. č. CKN
2455/3 v k. ú. Partizánska Ľupča o výmere 72 m2 za sumu
5,00€ za m2.
2. Berie na vedomie : a) Žiadosť Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi a.v. v Partizánskej Ľupči o sponzorský
príspevok na oslavy 500. výročia reformácie, ktoré sa
uskutočnia 23.4.2017 v našej obci a informácie Mgr. Molčana,
zborového farára k tejto akcii. b) Informácie Bc. Gabriely
Moravovej, kontrolórky obce, k zmenám v zákone o majetku
obcí, konkrétne v oblasti prenajímania obecného majetku, c)
upozornenie Okresnej prokuratúry v L. Mikuláši na porušenie
ustanovenia §18 ods.1,3 posledná veta, ods.6 druhá veta,
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. v spojení so
znením §11 ods.4 písm. j) a §12 ods.7 zákona o obecnom
zriadení, spôsobené jednak nečinnosťou, jednak nesprávnym
postupom obce v súvislosti s prípravou voľby a voľbou
kontrolóra obce konanej dňa 28.11.2016, d) požiadavku
poslanca Ing. Juraja Kanderu na realizáciu povrchu miestnej
komunikácie na „Kamencoch“, e) požiadavku poslanca Pavla
Dvorského na dodanie plechových dverí na kuchynský sklad na
budove ZŠ s MŠ, f) informácie poslancov ohľadom túlavých
psov v obci, riešenie konkrétnych prípadov na zasadnutí KOVP,
ktoré podali zástupca starostu a JUDr. Petra Hladišová, g)
predloženú zmluvu o prenájom miestnosti v hasičskej zbrojnici
pre kulturistov z obce
3. Poveruje: a) Bc. Gabrielu Moravovú, kontrolórku obce,
zistiť a informovať OZ o zmenách v zákone o majetku obcí,
týkajúcich sa podmienok prenajímania obecného majetku, b)
poslanca Pavla Dvorského zistiť cenové ponuky plechových
dverí, do budovy ZŠ s MŠ.
3. Konštatuje: Uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach
OZ zostávajú na splnenie - Osvetlenie prístupu na autobusovú
zástavku pri ceste č.18, oprava kanála na „Královciach“ Realizácia kamerového systému, na ktorý obec získala
príspevok z MV SR - Realizácia posilnenia kúrenia v ZŠ s MŠ
Návrhová komisia: Július Sokol, JUDr. Petra Hladišová.
V Partizánskej Ľupči 20.2.2017.
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Upozornenie pre majiteľov
a držiteľov psov !

Vážení spoluobčania,
aj napriek skutočnosti, že obec ešte dňa 07.04.2016 vydala
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o niektorých
podmienkach držania psov na území obce Partizánska Ľupča
(ďalej len „VZN“), opakovane dochádza k sťažnostiam zo strany
občanov na voľný pohyb psov v našej obci, ktoré ohrozujú
bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. V zmysle § 5 bod 1.
predmetného VZN je voľný pohyb psov na verejných
priestranstvách v zastavanom území obce zakázaný.
S poukazom na uvedené žiadame všetkých majiteľov a držiteľov
psov na území obce Partizánska Ľupča o riadne zabezpečenie
svojich psov v chovných priestoroch. V prípade, že pes
z chovného priestoru opakovane uteká, žiadame majiteľov
a držiteľov psov o vykonanie účinných opatrení na zamedzenie
takýchto prípadov.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa,
okrem priestorov na to určených. Za uvedený priestupok je obec oprávnená uložiť pokutu až do výšky 165,00
eur. V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany
majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k razantnejšiemu riešeniu tejto problematiky, a to v
podobe udeľovania pokút v zmysle platnej právnej úpravy.
JUDr. Petra Hladišová, poslankyňa OZ

POZVÁNKA DO KNIŽNICE

V zmysle zákona 3 od. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o MŠ
oznamujeme rodičom, že v mesiaci

MÁJ sa uskutoční

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
ZŠ S MŠ PARTIZÁNSKA ĽUPČA
Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu. Žiadosť si môžete prevziať osobne v MŠ Partizánska Ľupča
alebo stiahnuť na www.zspl.edupage.org

Podmienky na prijatie detí na predprimárne vzdelávanie
do MS v Partizánskej Ľupči:
1. Deti s odloženou školskou dochádzkou.

„ Knihy sú nemí učitelia“
A.

Gellius

Milí čitatelia, do našej obecnej
knižnice sme zakúpili nové knihy,
prevažne romány pre ženy, ale
pribudli aj rozprávky pre deti.
Členský príspevok na celý rok
zostáva nezmenený, deti do 15
rokov zaplatia 0,66 centov, ostatní
1,40 €. Knižnica je pre verejnosť
otvorená každú stredu od 13:30 do
16:30 hodiny.
Určite tu nájdete knihu novšieho či
staršieho vydania, ktorá Vás
zaujme a Vaše kroky budú k nám
častejšie smerovať. Budem sa tešiť
na Vašu návštevu.
Renáta Antolová, knihovníčka

2. Deti prijímané na predprimárne vzdelávanie 5-6 ročné deti.
3. Deti odporúčané odborným lekárom, deti, ktoré dovŕšili 3 roky
4. V prípade dostatku kapacity sa môžu prijať aj 2,5 ročné deti.
5. Pri zápise dieťaťa do MŠ rodič obdrží
žiadosť na umiestnenie dieťaťa, ktorá musí
byť potvrdená pediatrom.
Po odovzdaní žiadosti rodič dostane
rozhodnutie
o
prijatí
dieťaťa
na
predprimárne vzdelávanie do MŠ.
V čom spočíva jedinečnosť našej
materskej školy:
- v našej MŠ sa nachádzajú tri triedy, ktoré
sú rozdelené podľa veku (1. trieda Myšičky,
2. trieda Žabky, 3. trieda Sovičky)
- v každej triede sú prispôsobené
hračky, didaktické pomôcky podľa veku
a dostatok priestoru pre každé dieťa
- na školskom dvore sa nachádzajú detské
preliezky, pieskovisko, oddychová zóna a
multifunkčné ihrisko
-náš školský vzdelávací program je
zameraný na regionálnu výchovu a
predčitaťeľskú gramotnosť
Zapájame sa do množstva akcií a
vytvárame
rodinnú
atmosféru
prostredníctvom tvorivých dielní s rodičmi.
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Aktivačná činnosť v našej obci
Naša obec je zapojená do programu podpory uchádzačov
o zamestnanie, ktorá je podporovaná Európskou úniou.
Aktivačnej činnosti sa zúčastňuje sedem našich
spoluobčanov a určite by sme privítali viac uchádzačov.
Vykonávajú menšie obecné služby, napríklad zametajú
chodníky, kosia verejné priestranstvá, vyžíňajú kroviny,
v zime odhŕňajú chodníky, kosia a udržiavajú čistotu miesta
posledného odpočinku nielen hlavného cintorína, ale aj
židovského a cintorína na Magurke. Kultúrny dom taktiež
prechádza jarnou očistou, boli vyumývané okná,
vymaľované priestory v hornej kuchynke a dolnej sále,
natrelo sa zábradlie. Aj vďaka týmto ľuďom je naša obec
čistejšia a krajšia.

Vyčistený priestor vytvoril miesto pre príležitostný predaj.

VANDALI NEPOZNAJÚ
HRANICE

Zničené lavičky na
námestí obce.

Vandalizmus a výtržníctvo sa nevyhýba ani našej obci. Večerné a nočné
hodiny patria práve im. Väčšinou sú to len deti a mládež, ktoré sa už
nevedia vpratať do vlastnej kože a svoju energiu si vybíjajú nad ničením
lavičiek, zelene, informačných tabúľ a podobne. Snaha obce je tu naozaj
zbytočná. To, čo sa opraví, je znova zničené, znehodnotené. Vedia
rodičia čo robia ich deti?
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VENOVANÉ NAŠEJ JUBILANTKE
Sú v živote vzácne chvíle,
ktorým treba úctu vzdať,
preto s veršom prichádzame,
zdravia, šťastia
Vám popriať.

Nech každý deň Vám ako pieseň znie
a prijmite i takéto želanie :
Nech sú dni Vášho zrelého veku preteplené
vďačnosťou nás všetkých, nech je vaša jeseň
plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.

Dňa 24.2.2017 sa dožila krásnych 80 rokov naša spoluobčianka pani Eleonóra
Valková. Spolu s manželom bývajú v Zariadení pre seniorov „Karita“
v Partizánskej Ľupči. Obývajú jednu útulnú izbietku a v nej nás aj s úsmevom
privítali. Ich tváre prezrádzali spokojnosť, vyrovnanosť a pohodu. Tu je o nich
postarané po všetkých stránkach.
Milá pani Valková, pri príležitosti Vášho
životného jubilea 80. rokov Vám želáme ešte
veľa, veľa zdravia, lásky, aby ste tu s manželom
prežívali v pokoji a v pohode dni neskorej jesene
života. Nech je osud žičlivý a dopraje Vám
užívať si spoločne ešte veľa krásnych chvíľ na
tejto životnej púti. K blahoželaniu sa pripájajú aj
zamestnanci obecného úradu, zamestnanci
„Karity“ a spoluobčania.

ZO SZPB gratuluje
svojim členom
Jaroslav Morava 60r.,
Ľudovít Morava 60 r.,
Ladislav Hošala 55 r.,
Peter Bella 50 r.,
Elena Masiariková 65 r.,
Mgr. Malvína Zvarová 60 r.,
Elena Líštiková 75 r.

ZO SZTP blahoželá
svojim členom
Gabriela Chodasová 60 r., Peter Bella 50 r.,
Elena Masiariková 65 r., Helena Jungová 55 r.,
Elena Líštiková 75 r., Jozef Gregor 75 r.,
Jozef Víťaz 65 r.

Želáme Vám, aby ste v zdraví ešte dlhé roky
užívali plody svojej práce
obklopení láskou a
priazňou svojich
najbližších.

ROZLÚČILI SME SA

NARODILI SA
Klaudia Kornalská,
Dorota Bartánusová,
Anna Šlachtová,
Šimon Sliacky

Anna Fábryová 90 r.,
Terézia Suchá 83 r.,
Júlia Macáková 91 r.,
Anna Lišková 89 r.,
Anna Brodňanová 92 r.,
Stanislav Frič 45 r.

Z činnosti ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých
Dňa 10. marca 2017 sa konala výročná členská schôdza ZO Slovenského
zväzu telesne postihnutých v Part. Ľupči. Prítomných bolo 66 členov
a zúčastnili sa jej aj pozvaní hostia a to: za Obecný úrad Part. Ľupča Július
Sokol, zástupca starostu, predseda OC SZTP v Lipt. Mikuláši Ľubomír
Tomčík, Ing. Banert Štefan, predseda Lesného komposesorátu PS Part.
Ľupča, Mgr. Pavel Murtin, predseda ZO SZPB a Ing. Ľubomír Rybák,
predseda Jednoty SD Part. Ľupča. Rokovanie VČS otvoril a viedol Július
Sokol, podpredseda ZO. Ing. Ondrejková, predsedníčka ZO podala správu
o činnosti ZO za rok 2016, ďalej správu o čerpaní a tvorbe finančných
prostriedkov za rok 2016. V svojej správe zhodnotila činnosť organizácie
za rok 2016, zhodnotila organizované akcie /pedikúra, masáže, športové
hry, predvianočné posedenie/ a rôzne iné, ktoré pripravil obecný úrad.
Predseda kontrolnej komisie Ing. Baldovič Vojtech predložil finančnú
správu za rok 2016. Potom Ing. Ondrejková Milada predložila plán
činnosti ZO na rok 2017a plán tvorby a čerpania finančných prostriedkov
na rok 2017.Po diskusii sa prikročilo k schváleniu uznesenia.
Po pracovnej časti schôdze pokračovalo slávnostné posedenie pri
príležitosti sviatku žien – MDŽ. Július Sokol, podpredseda ZO svojou
básničkou a krátkym príhovorom pozdravil všetky ženy k tomuto sviatku.
Po občerstvení a družnej debate Ing. Ondrejková Milada, predsedníčka v
závere poďakovala všetkým členom a rade ZO za prácu, ktorú vynaložili
pri plnení plánovaných úloh a do ďalšieho obdobia zaželala veľa síl, chuti
a zdravia a VČS ukončila.
Anna Jacková, tajomníčka ZO SZTP 6
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500. výročie Reformácie v Partizánskej Ľupči
Celý evanjelicko-kresťanský svet si v tomto jubilejnom roku 2017 pripomína 500. výročie reformácie
kresťanskej cirkvi, ktorú 31. októbra v roku 1517 začal Dr. Martin Luther pribitím 95 výpovedí proti
predávaniu odpustkov na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu. Túto udalosť celosvetového formátu si
v tomto roku pripomínajú všetky protestantské cirkvi vo svete. Aj naša obec Partizánska Ľupča, ktorá ako prvá
na Liptove a v širokom okolí v roku 1525 prijala Lutherovu reformáciu sa stane dejiskom centrálnych osláv
Liptovsko-oravského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Oslavy sa budú konať v nedeľu 23. apríla tohto roku zo začiatkom o 10,00 hodine slávnostnými Službami Božími
v miestnom evanjelickom chráme Božom. Prenos z kostola pre tých, ktorí sa do chrámu nezmestia bude aj na
veľkoplošnej obrazovke na námestí obce. Po Službách Božích bude pred kostolom odhalený pamätník 500. výročia
Reformácie. Program bude pokračovať na pódiu pri kostole, kde sa predstavia spevokoly, hudobné i folklórne skupiny
z Liptova a z Oravy. Pre deti je od 12,30 hod. pripravený detský program v priestoroch základnej školy a mládež bude
mať svoj mládežnícky program v sále kultúrneho domu. O 14,00 hod. sa v chráme Božom začne popoludňajší program
s historickými prednáškami, ocenením osobností Liptovsko-oravského seniorátu a divadlom. Večer je naplánované
filmové predstavenie filmu LUTHER. Našu obec pri tejto príležitosti navštívi takmer 1500 hostí. Evanjelický zborový
farár Mgr. Ján Molčan pozýva na oslavy 500. výročia Reformácie aj všetkých našich občanov.

Evanjelické Služby Božie konané počas
Tichého týždňa a Veľkonočných sviatkov
Zelený štvrtok: Dúbrava 17:00 Spoveď + Večera Pánova,
Partizánska Ľupča 18:30 Spoveď + Večera Pánova
Veľký piatok: Pašiové Služby Božie Dúbrava 9:00 Part. Ľupča 11:00
Magurka 15:00
Veľkonočná nedeľa: Služby Božie Dúbrava 9:00 Part. Ľupča 11:00
Veľkonočný pondelok: Služby Božie Dúbrava 8:00 Part. Ľupča 10:00
Želám všetkým ľudom dobrej vôle požehnané veľkonočné sviatky
naplnené víťazstvom dobra a lásky v našich životoch, pokoj a radosť v
našich rodinách a Kristovu prítomnosť v srdciach všetkých nás.
Mgr. Ján Molčan - zborový farár

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY
POČAS VEĽKEJ NOCI
Bohoslužby v rímskokatolíckom kostole Sv. Matúša
ZELENÝ ŠTVRTOK :
18:00 hod.
VEĽKÝ PIATOK :
15:00 hod.
BIELA SOBOTA :
19:15 hod.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA : 08:00 hod. 10:00 hod.
VEĽKONOČNÝ PONDELOK: 08:00 hod.
Bohoslužby v kostole na Magurke
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: 13:00 hod.
Nech je nám tento veľkonočný čas
povzbudením a radosťou! Váš Michal Regec, farár
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Marec je Mesiac knihy a do školy prišiel spisovateľ a hudobník
Braňo Jobus so svojimi knihami, zvláštnymi hudobnými
nástrojmi a Pánom Bratom. Žiakov poinformoval o škodlivosti
alkoholu a slobode, ktorú prežíva odkedy sa ho vzdal. Začal si
plniť sny, písať rozprávky, ktoré si môžu so záujmom prečítať aj
dospeláci, chodí medzi ľudí a hrá na hudobné nástroje, ktoré si
zostrojil z odpadového materiálu. Piatačky mu zablahoželali
k meninám, lebo bolo Braňa a Beny Kráľ ho potešil faktom, že
vyhral 2. miesto
v Hviezdoslavovom Kubíne na okrese
s úryvkom z jeho knihy. Povedal, že je „ščasný“, ale nesmeje sa,
zaspieval piesne, prečítal úryvky zo svojich „knyžiek“ , ale
hlavne zaujal všetky „decka, a to je už čo povedat, lebo hlávne
tým stáršim tážko vyhovieš“.

Literárno-historická exkurzia
v Banskej Bystrici

Branislav Jobus, viac známy ako Braňo Jobus, či pod
mediálne známou zdrobneninou Branuško, je
slovenský spevák, hudobník, spisovateľ a zakladateľ
hudobného festivalu Vrbovské vetry.

Fašiangy bez zábavy sú ako lyžovačka bez snehu. Preto našich
žiakov prišiel do školy potešiť cirkus Jacko a ďalšou akciou bol
karneval. Tohtoročný karneval organizovala Rada rodičov
s pedagogickým kolektívom a rodičmi žiakov 6.A. O skvelú
hudbu sa postaral Dj Martin Gejdoš, o bufet okrem iných aj
Kleopatra s Tutanchamónom a Pipi Dlhá Pančucha s Indiánkou,
v sále bolo vidieť mníšky a farárika z 9. rádu, pirátku, gejšu,
rôzne chrobáčiky, Mimoňov, šejka aj s ťavou, múmiu, brušné
tanečnice, draka Bezzubku, ktorý odišiel so zubami, ale bez
čiapky, ale podľa niektorých bol top sporák Peťo, ktorému
kypelo z hrnca. Pre deti boli pripravené súťaže, šašo, šišky,
občerstvenie a bufet. Všetkým zapojeným a sponzorom ďakujeme
a tešíme sa na ďalší rok.

Na začiatku marca žiaci z 2.- 5.ročníka absolvovali
literárno-historickú exkurziu v Banskej Bystrici. Bábkové
divadlo Na rázcestí okrem krásneho umeleckého zážitku z
divadelného predstavenia sprostredkovalo veľa nových
vedomosti aj skúsenosti z Minikurzu bábkového divadla.
Žiaci si vyskúšali prácu s maňuškami, marionetami
a javajkami. V Múzeu SNP aktívne zbierali vedomosti z
našej histórie. Prostredníctvom tvorivej dielne sa okrem
iného oboznámili aj s jednotlivými pracovníkmi múzea a
vyskúšali si prácu konzervátorov. Chlapcov potešila
prehliadka historickej bojovej techniky. Túto zaujímavú
exkurziu pre žiakov zorganizovala pani učiteľka M.
Turčanová.

MOBILNÉ PLANETÁRIUM
V strede marca do školy zavítalo Mobilné
planetárium. Žiakov privítal usmievavý pán, ktorý ich
otvorom vo veľkej nafúknutej pologuli voviedol do
sveta vesmíru. Žiaci si políhali na karimatky a na
vypuklej oblohe mohli vidieť našu galaxiu, slnečnú
sústavu, ako vyzerajú jednotlivé planéty, ktorá je
najväčšia, ktorá má najviac mesiacov a dozvedieť sa
veľa zaujímavých faktov. Žiakov akcia zaujala, také
niečo ešte všetci nezažili.
8
Stránku pripravila : Mgr. Anna Ganobjaková
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Jar je obdobím, keď začína nový život, zobúdza sa príroda zo
zimného spánku, ale aj obdobím, keď začíname po zime upratovať
a zbavujeme sa vecí, ktoré už neslúžia svojmu účelu a snažíme sa
svoje príbytky zútulniť a vynoviť. Takéto upratovanie sme urobili aj
v našej knižnici. Vytriedili sme a dali do zberu všetky knihy, ktoré
už neboli aktuálne alebo už boli znehodnotené tak, že ich už žiaci
nemohli používať. Nové priestory knižnice, ktorá doteraz bola v 1.
A sa otvorili na poschodí v bývalom kabinete dejepisu. Nová
podlaha, čisto vymaľované steny a knihy uložené podľa žánrov sa
stali príbytkom hodným knihy – najlepšieho priateľa človeka.
Nových kníh v našej knižnici stále pribúda a ja verím, že naši žiaci
čoskoro objavia aj mnohé múdrosti, ktoré sú ukryté v knihách.
Svoj príspevok ukončím citátom J. A. Komenského, v ktorom je
povedané všetko: Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten,
kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.

Ten, kto nemiluje knihu,
nemiluje múdrosť. Ten, kto
nemiluje múdrosť,
stáva sa hlupákom.

Mgr. Jana Kamhalová

V okresnom kole chemickej olympiády v
kategórii D3, získala 3. miesto Janka
Veselovská, žiačka 9. ročníka.

Úspešnou riešiteľkou v okresnom kole dejepisnej olympiády bola
Olinka Leštinská, žiačka 9. ročníka.

Vo výtvarnej súťaži
Voda pre život sa na 3.
mieste v okrese umiestnil
Samko Lupták, žiak 2.
ročníka.

OCENENIE MINISTROM ŠKOLSTVA

Mgr. Malvía Zvarová ocenená medailou
sv. Gorazda priamo ministrom školstva
Petrom Plavčanom

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého
Gorazda - Veľká medaila sv. Gorazda, Malá medaila sv.
Gorazda a Ďakovný list - sú najvyšším stupňom ocenenia
v rezorte školstva a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ich
ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov - pedagógom,
školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach
spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy
a žiakov. Veľkú medailu sv. Gorazda si 31. marca 2017 z rúk
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana
prevzala aj naša pani riaditeľka Mgr. Malvína Zvarová.

Naša pani riaditeľka rozdáva svoje vedomosti žiakom už 36 rokov, ako riaditeľka školy pôsobí 24 rokov. Dovolíme si
tvrdiť, že pod jej vedením škola prekvitá a patrí k najúspešnejším dedinským školám v okrese Liptovský Mikuláš. Žiaci
našej školy sú veľmi úspešní v okresných, krajských, ale aj celoslovenských súťažiach. Pani riaditeľka nás, pedagógov,
neustále povzbudzuje a nabáda k aktívnej práci s talentovanými žiakmi, ktorú aj sama realizuje ako učiteľka
dejepisu na viacerých regionálnych historických súťažiach. Pani riaditeľka je empatická, veľmi ľudská, ale zároveň aj
prísna na seba aj kolegov. Deti vníma ako dar, čo dokazuje aj fakt, že jej na srdci leží práca a neustále rozvíjanie
talentovaných detí, ale aj deti, ktoré majú rôzne poruchy a zdravotné problémy.
Pod jej vedením sa začalo napĺňať aj základné poslanie obecnej školy – Škola je centrom nielen vzdelania, ale aj celého
kultúrneho života. Je členkou viacerých dobrovoľníckych organizácií v obci, s ktorými úzko spolupracuje. Začala
s organizáciou Školského benefičného plesu, v tomto roku bol už 22. v poradí, pod jej vedením sa začali najskôr na
školskej pôde neskôr na obecnej organizovať viaceré benefičné koncerty, burzy s detskými výrobkami.
Svojou pedagogickou činnosťou vedie deti k národnému povedomiu, organizuje obecné aj regionálne súťaže týkajúce
sa slovenskej histórie. Sme presvedčení, že ocenenie si zaslúžila, lebo učiteľskému poslaniu je odovzdaná celou
bytosťou a slúži ako vzor pre celú pedagogickú obec, ako by malo byť povolanie učiteľa v dnešnej dobe vykonávané.
Robí veľké veci na malom priestore. Ďakujeme a srdečne gratulujeme!
Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ
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PRE CHVÍĽKU POHODY

Vylúštenú tajničku zasielajte do 30. 6. 2017 na adresu: Obecný úrad, 032 15 Partizánska
Ľupča, alebo e-mailom na : obec.part.lupca@stonline .sk. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme
jedného výhercu, ktorého obdarujeme peknou knihou.

kačica,
Soľ
4 lyžice medu
2 lyžice oleja
2 cibule
4 jablká
2 zrnká čierneho korenia
4 zrnká nového korenia
2 dl bieleho suchého vína

Pomôcky:
SAA, PENK,
IZOECHO,
KODYM

ČESKÁ
TLAČOVÁ
KANCELÁRIA
(SKR.)

Vyčistenú a umytú kačicu rozporciujeme, osolíme a potrieme rozohriatym medom. Necháme
odležať tri hodiny na chladnom mieste. Potom kačicu vložíme do vymasteného pekáča, pridáme
na kolieska pokrájané cibule a na osminy pokrájané jablká bez jadrovníkov. Pridáme korenie,
podlejeme vínom, prikryjeme a udusíme do mäkka. Podľa potreby počas pečenia podlievame
horúcou vodou alebo slabým hydinovým vývarom. Názov receptu nájdete v tajničke.

AUSTRÁLSKE
NORMY

ČESKÝ
SPISOVATEĽ
(KAREL,
*1928)

EXOTICKÉ
OVOCIE

ČESKOSLOVENSKÝ
LIEKOPIS
(SKR)

OHIO LATINO
ARTS
ASSOCIATION

HEKTOLITER
(ZN.)

PLÁN
ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVA (SKR)

PLES

OBČIANSKE
FÓRUM

KEŇA (KÓD)

KENSKÝ
ATLÉT –
BEŽEC NA
DLHÉ
VZDIALENOS
TI (JOSHUA,
*1973)

ORGANIZÁCI
A
ISLAMSKEJ
KONFERENC
IE

SLOVESNÁ
PREDPONA

ENGLISH
LANGUAFE
LEARNER
(SKR)

ČÍNSKE
JAZERO

STARÝ
OTEC PO
NEMECKY

DÔVERNÝ
POZDRAV
BOSTWANS
KÝ ATLÉT
(CALIFORNI
A *1980)

ZOZNAM,
REGISTER

TAJNIČKA

VLASTNIL
TAJNIČKA
Č1

TAJNIČKA
Č2

STUPEŇ NA
VYSTÚPENIE
ALEBO
ZOSTÚPENIE

POPLATKY
POČÍTA

OBOJŽIVELNÍK

RUSKÝ
SÚHLAS

SKRATKA
SENIORA

POĽSKÉ
MUŽSRKÉ
MENO
(KRIŠTOF)

ČESKÝ
SPEVÁK

BÝVALÝ
KANADSKÝ
HOKEJISTA
(SHELDON,
*1982)

ROZUMIE

RADIO
DIRECTION
FINDER
(SKR)

BÝVALÉ
OZNAČENIE
OBCHODU S
TEXTILOM

HLÚPY PO
ANGL
EL.OBVOD
METEOROL.
RADARU

DANIÉN

VLASTNÉ
OSIAM

EURÓPSKA
KOMISIA
(SKR)

EKONOMIC
KÝ
INŠTITÚT
(SKR)

VÝZNAMNÝ
ĆESKÝ
GEOLÓG
(ODOLEN,
1838-1963)
MUŽSKÉ
MENO

EČV
VRANOV
N.T.
SLOVENSKÁ
TAJNÁ
SLUŽBA

ELECTRICLAL
ENGINEER
(SKR)

PSOVITÁ
ŠELMA
DVOJHLÁSKA

KONČATINY

NORDIC
MOBILE
TELEPHONE
(SKR)

ZVLÁŠTNOSŤ

FRANCÚZSKÝ
DJ (DAVID,
*1967)

NÍZKE
NAPÄTIE
(SKR)

VOJENSKÝ
ODDIEL (SKR)

KUS (SKR)

OBDOBIE

IÓNIUM (ZN)

KILOGRAMMETER

OSOBNÉ
ZÁMENO

CHEM. ZN.
KALIFORNIA

SOUTH
AFRICAN
TIME
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V obci bola založená Základná organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy slovenských
dôchodcov. V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do
jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. V súčasnosti má JDS 91 658 členov vo
viac ako 1500 organizáciách. JDS združuje občanov staršieho veku – dôchodcov – bez rozdielu národnosti, politickej
príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Medzi jej hlavné úlohy a ciele je pomoc pri príprave občanov na prácu
a život v dôchodkovom veku, ochrana ich práv a presadzovanie oprávnených požiadaviek v ich prospech. Uvedené
základné ciele presadzuje v spolupráci so zákonodarnými orgánmi, výkonnými orgánmi štátnej správy a samosprávy,
s odborovými organizáciami, politickými stranami a ďalšími občianskymi združeniami. JDS poskytuje svojim členom
sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc v rámci svojich možností. Pomáha pri realizácii systému
celoživotného vzdelávania a rozvíja kultúrno-spoločenské aktivity v jednotlivých formách. Veľkú pozornosť venuje
dobrovoľníckej činnosti v spolupráci s obcami a mestami. Podľa potreby organizuje semináre, konferencie a odborné
kurzy v sociálnej a zdravotnej oblasti. Vydáva štvrťročne časopis Tretí vek a občasne časopis Informátor, v ktorom
uverejňuje rôzne metodické pokyny a správy pre naše organizácie. JDS vyvíja tiež medzinárodné aktivity. Je členom
EURAG (Medzinárodnej organizácie seniorov Európy), úzke kontakty má s dôchodcami v Česku, Maďarsku
a Rakúsku. V súčasnosti sa v sociálnej oblasti JDS venuje najmä vyriešeniu dôchodkov mužov – vdovcov (vdovecké
dôchodky) a prepočtu dôchodkov u dôchodcov, ktorí išli do penzie pred 1. januárom 2004.
Po niekoľkoročnej snahe bývalých okresných funkcionárov Jednoty dôchodcov na Slovensku v Liptovskom Mikuláši
založiť v našej obci Partizánska Ľupča základnú organizáciu sa to podarilo tohto roku. Dr. Michal Kotian predseda
Krajskej organizácie JDS v Žiline a Okresnej organizácie JDS v Liptovskom Mikuláši oslovil Júliusa Sokola zástupcu
starostu, či by mu v tomto nepomohol. V spolupráci s Ing. Miladou Ondrejkovou sa chopili tejto iniciatívy a oslovili
členov ZO SZTP v Partizánskej Ľupči a vytvorili prípravný výbor, ktorý za metodickej pomoci Dr. Kotiana ZO JDS
založil. Rozdali ľuďom prihlášky tým, ktorí mali záujem vstúpiť do JDS v našej obci. Dňa 9.2.2017 sa uskutočnila
zakladajúca členská schôdza JDS, na ktorej bol zvolený výbor v zložení : Ing. Milada Ondrejková – predsedníčka,
Július Sokol – tajomník, Anna Jacková – hospodár, Božena Kohútová člen, Zuzana Polóniová – člen. Do dozornej
rady JDS boli zvolení: Ing. Vojtech Baldovič – predseda, Ing. Štefan Banert – člen, Mgr. Zlatica Chalupková - člen.
Členské je schválené 2+1€.Cieľom JDS ako občianskeho združenia je združovať občanov – seniorov v našej obci
a zabezpečovať vyžitie v kultúrnej, spoločenskej a športovej oblasti. V tejto spoločenskej organizácii je možnosť
čerpania poukazov s príspevkom štátu
a JDS na rekreačné a rekondičné pobyty v kúpeľoch a rekreačných
zariadeniach, možnosť je zakúpiť si výhodnú celoročnú permanentku v Aquaparku Tatralandia a Gino Paradise
Bešeňová, kúpeľoch Lúčky. Širokospektrálne vyžitie je v oblasti športovej, kultúrnej a spoločenskej na akciách , ktoré
poriada krajská organizácia JDS a okresná organizácia JDS ako aj základné organizácie nášho okresu. JDS má
zastúpenie aj v komisii pri úrade vlády na riešenie otázok seniorov a prejednávania návrhov valorizácie dôchodkov ap.
V tejto komisii pracuje Dr. Michal Kotian. Členom tejto spoločenskej organizácie môže byť dôchodca, predčasný
dôchodca, výsluhový dôchodca, invalidný dôchodca. V súčasnosti má už ZO JDS 42 členov. ZO JDS bude úzko
spolupracovať a koordinovať svoju činnosť so ZO SZTP v našej obci pri poriadaní akcií. V prípade záujmu vstupu do
ZO JDS v našej obci môžete osloviť členov výboru JDS, ktorí Vám poskytnú potrebné informácie a prihlášky. Verím,
že aj vznik tejto spoločenskej organizácie bude prínosom pre život občanov pokročilejšieho veku –seniorov v našej
obci . Do činnosti prajem výboru, ako aj celej organizácii veľa úspechov, vydarených akcií a podujatí.

Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje,
tak príroda svoju náruč každému praje.
Želáme Vám krásne sviatky veľkonočné,
hlavne šťastné a slnečné.

Pripravil : Július Sokol
tajomník ZO JDS Part. Ľupča
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Po zimnej prestávke sa opäť rozbieha kolotoč odvetných
futbalových zápasov LFZ Liptovský Mikuláš v sezóne 2016 –
2017 a preto vám prinášame stručný prehľad o udalostiach v
klube. Obecný futbalový klub má v tejto sezóne nasadené dva
družstvá a to A - mužstvo dospelí II. trieda a žiakov U-15 I.
trieda. Po vyhodnotení jesennej časti súťaže, ktoré prebehlo na
výročnej členskej schôdzi dňa 28.1.2017 však nemôžeme byť
spokojní s výsledkami a umiestnením v tabuľke A – mužstva, kde
očakávania boli určite väčšie.
A – mužstvo po jesennej časti s bilanciou 3-víťazstvá, 3-remízy, 7-prehier, pri skóre 24:37 s počtom bodov 12, obsadilo
v tabuľke nelichotivé 11. miesto, kde za sebou zanechalo už len Komjatnú, Jamník, Trnovec a Ľubochňu, ktorá sa zo
súťaže odhlásila. Problémom bola častá absencia hráčov na zápasoch, čo spôsobovalo, že zostava sa neustále menila.
Dôležitým faktorom sa zdá byť aj odchod brankára Tomáša Salajku, ktorý odišiel za prácou do zahraničia. K zlepšeniu
kvality hry by mala prispieť aj zimná príprava, ktorá bola vedená už novým trénerom p. Šmigurom z Ľubele. Hráči
absolvovali tréningový proces s využitím multifunkčného ihriska v areáli
ZŠ v Part. Ľupči a odohrali 6 prípravných zápasov na umelej tráve v Ružomberku. Cieľom do záverečnej časti súťaže
je zastabilizovať kolektív, zlepšiť hru a konečne začať získavať dôležité body. Pomôcť k tomu by mali aj nové posily
a to bratia Patrik a Jakub Likavčanovci z Lipt. Sliačov, brankár Jozef Staroň z Iľanova a navrátilec Dušan Majláth
z Jamníka.
Náš mladučký tím žiakov sa snaží zo všetkých síl za výbornej
trénerskej práce p. Martina Erhardta a však merať si sily v zápasoch
s hráčmi aj o 6 rokov staršími sa zdá byť nerovnocenný boj. Do budúcej
sezóny, teda uvažujeme o ich preradení do nižšej vekovej kategórie.
Žiaci sa počas zimnej prípravy zúčastnili na troch halových turnajoch
v Liptovskom Jáne, kde dali svojim výkonmi jasne znať, že s futbalom
v Ľupči v budúcnosti môžeme určite počítať. Žiaci po jesennej časti
s bilanciou 1-výhra, 1-remíza, 10-prehier, pri skóre 19:145 s počtom
bodov 4, obsadili v tabuľke 9. miesto. Za sebou zanechali Svätý Kríž
a Liptovskú Sielnicu.

OFK zorganizoval prvú brigádu v tomto roku dňa 11.3., ktorej cieľom bola oprava poškodeného oplotenia za bránou
od rod. Bodických. Výbor klubu sa chce týmto poďakovať všetkým, ktorí sa na brigáde zúčastnili a pomohli nám tak
opäť skultúrniť a upraviť náš futbalový areál.
Našim cieľom bude aj v tomto roku vytvoriť čo najlepšie podmienky pre futbal v obci, pritiahnuť na hracie plochy čo
najviac mládeže a na zápasy spokojných fanúšikov a samozrejme aj naďalej sa aktívne zapájať do kultúrnych
a spoločenských akcií v obci. K tomu však potrebujeme aj naďalej vašu podporu a pomoc, za ktorú vám srdečne
ďakujeme.
Michal Frič, tajomník OFK
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