promptne zabezpečil. Disponovali sme jednou
traktorovou kosačkou s pluhom na odhŕňanie
snehu z chodníkov, ktorá ale nestíhala v dostatočnej miere udržiavať chodníky v uspokojivom stave, za čo sa vám, milí spoluobčania
chcem veľmi ospravedlniť. Z tohto dôvodu
sme sa rozhodli zakúpiť ďalšiu traktorovú
kosačku do našej obce s pluhom a zametacou
metlou. Verím, že nasledujúca zima nás už
neprekvapí a budeme schopní udržiavať naše
komunikácie v dobrom stave. V tom istom
čase sme mali v miestnej časti Magurka
vyhlásenú mimoriadnu situáciu kvôli snežnej
kalamite. Na Magurke máme 12 trvale bývajúcich obyvateľov a takisto sme museli
zabezpečiť priechodnosť ciest pre prípadný
zásah záchranných zložiek.

ÚVODNÍK STAROSTU
Milí spoluobčania,
v prvom rade by som sa vám chcel veľmi
pekne poďakovať za obrovský kus prejavenej
dôvery, ktorú som od vás dostal v uplynulých
komunálnych voľbách. Rozhodli ste sa pre
zmenu vo vedení a smerovaní Partizánskej
Ľupče a je pre mňa obrovskou cťou, že ste mi
dali možnosť byť jej súčasťou. Ako starosta
som pevne rozhodnutý slúžiť vám a robiť
všetko preto, aby ste aj po čase boli hrdí na
svoje rozhodnutie dať mi dôveru a naštartovať
tak zmeny v našej obci.
Na úvod by som rád zverejnil stav účtov
a pohľadávok, ktoré boli v čase môjho
nástupu na funkciu starostu Partizánskej
Ľupče. Na všetkých obecných účtoch bolo
v deň môjho nástupu 10.12.2019 spolu
20 476,09 €. V tejto hodnote je započítaná
aj suma 20 976,84 € ktorá je vedená ako
depozit a nie je tak možné s touto položkou
manipulovať. Stav na obecných účtoch bol
teda mínus 500,76 €. V obecnej pokladnici
bolo k dňu 10.12.2019 1 164,77 €. Dostupných
financií na chod obce po odpočítaní sumy,
ktorá je vedená ako depozit teda bolo
k 10.12.2019 664.02 €.

Začiatkom jarných mesiacov sme začali
intenzívne pracovať na oprave havarijného
stavu strechy školy. V súčasnosti je väčšina
záchranných prác ukončená, pokračovať
budeme cez letné prázdniny. Takisto sme
hneď, ako nám to počasie dovolilo, začali
s orezávaním chorých stromov na verejných
priestranstvách, vybudovali sme stojiská pre
kontajnery na separovaný zber, opravili sme
kamenný obvodový múr na cintoríne, ktorý
bol v havarijnom stave, vymaľovali spoločné
priestory na 12 bytovej jednotke a interiér
domu smútku, opravili lavičky v obci, vyčistili
okolie cesty č. 18 v katastri našej obce od
Liptovského Michala po Malatíny a mnoho
ďalších drobných prác, ktoré sú samozrejmosťou pri správe obce. Aj tu sme sa však
stretli s problémom s materiálno-technickým
zabezpečením. Nakoľko je pracovné vozidlo
našich pracovníkov, ktoré sme pred časom
dostali od Ministerstva vnútra SR v stave,
kde už nemožno uvažovať o oprave, obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o kúpe nového auta
Lada Niva pre potreby obce.

Záväzky, ktoré mala obec Partizánska Ľupča
boli v hodnote 991 401,21 €. Táto suma zahŕňa
úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
v hodnote 717 651,21 € a bankový úver
z Prima Banky v hodnote 273 750 €. Celkové
zadlženie obce bolo na úrovni 52%.
V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim urobiť
odpočet môjho doterajšieho pôsobenia vo
funkcii starostu našej obce.
Nástup do funkcie starostu nebol jednoduchý,
pretože nasledujúci deň po mojom nástupe
začalo husto snežiť. Vzhľadom k tomu, že od
minulého roku obciam pribudla povinnosť
starať sa o verejné priestranstvá, musíme
priznať, že sme neboli dostatočne materiálne a
technicky pripravení na takúto situáciu.
V skladových zásobách sa nenachádzal žiadny
posypový materiál, navyše kvôli nepriaznivému počasiu bol veľký problém zohnať
dodávateľa, ktorý by nám posypový materiál

Finančné prostriedky na financovanie
projektov sa snažíme získavať aj zo zdrojov
Európskej únie, kde sme podali žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na vybudovanie Zberného dvora
v rámci operačného programu Kvalita
životného prostredia vo výške 237 921,65
EUR. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie
podaných projektov. Pevne veríme, že sa nám
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podarí získať uvedené financie a vybudujeme
tak zariadenie, ktoré prispeje k lepšiemu
nakladaniu s odpadmi v našej obci.

veľmi rád, keby sa nám podarila po rokoch
postaviť telocvičňa v areáli ZŠ s MŠ. Som
presvedčený, že tak škola, ako aj všetci
obyvatelia Partizánskej Ľupče si zaslúžia
takýto stánok pre rozvoj športových aktivít,
preto sme začali podnikať aktivity na
vypracovanie projektovej dokumentácie pre
územné konanie

Obec Partizánska Ľupča bola úspešná pri
získavaní finančných prostriedkov na
podporu rozvoja sociálnych služieb. Obec pre
svoje zariadenie získalo dotáciu z rozpočtu
MSSVR SR vo výške 8 000,00 € na stoličkový
výťah.

- takisto sme začali s prípravami projektov na
prerábanie domov vo vlastníctve obce na
nájomné bývanie

Stoličkový výťah je zdvíhacie zariadenie, ktoré
slúži na prekonávanie schodov v interiéri
budovy. Je ideálnym riešením pre ľudí so
zníženou, ale zachovanou schopnosťou
chôdze, ktorí nie sú plne odkázaný na invalidný
vozík. Umožňuje komfortné a dôstojné
prekonávanie schodov s minimálnym
obmedzením priestoru. Hlavným cieľom
projektu je vytvoriť bezbariérové prostredie
v celom objekte zariadenia a tým zlepšiť pohyb
seniorov v zariadení. Odstránenie bariér
prispeje k tvorbe dôstojných podmienok pre
pobyt klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc
iných ľudí.

- v letných mesiacoch budeme robiť servis
plastových okien v 12 bytovej jednotke, ktorá
je v správe obce Partizánska Ľupča
- v budove školy budeme meniť vstup do
jedálne, nakoľko pôvodný vstup nespĺňa
termo-izolačné vlastnosti ani hygienické
predpisy potrebné pre školskú jedáleň
Verím, že sa nám podarí splniť čo najviac
z našich cieľov ktoré sme si dali a posunieme
našu obec o pár (k)rokov dopredu.
Ladislav Balážec,

Takisto sme reagovali na Výzvu Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na financovanie projektov v oblasti
prevencie kriminality na rok 2019, kde
žiadame dotáciu na zvýšenie počtu kamier
v našej obci vo výške 5 900 EUR.

starosta

V súčasnej dobe pracujeme na zmene webovej
stránky našej obce, nakoľko tá pôvodná už
nespĺňa zákonné predpisy.
Snažíme sa aj o dôstojnú prezentáciu našej
obce, preto sme sa rozhodli pri príležitosti
100. výročia tragickej smrti Generála Milana
Rastislava Štefánika vyhotoviť novú bustu
tohto velikána našich dejín. Tú pôvodnú,
bohužiaľ, nebolo možné opraviť do takej
miery, aby bola dôstojným pamätníkom
obetiam prvej svetovej vojny.
Rád by som sa vyjadril aj k našim plánom do
nasledujúceho obdobia:
- v letných mesiacoch budeme opravovať
cesty, ktoré sú v správe našej obce
- príprava výstavby telocvične. Bol by som
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PREDSTAVUJEME POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRI
OBECNOM ÚRADE V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI

Juraj Záchej

Stanislav Sekan

Mgr. Igor Beka

poslanec
zástupca starostu obce
člen stavebnej komisie
volebný obvod:
od RD č. 91 Mária Banertová po
RD č. 188 Elena Michníková a ulica
Priečny riadok
kontakt:
0910 170 318
zastupca@partizanskalupca.com

poslanec
člen sociálnej komisie
volebný obvod:
od RD č. 233 Alena Šuhajdová po
RD č. 287 Gabriela Probierová
kontakt:
0908 273 139
sekans@azet.sk

poslanec
člen obecnej rady
volebný obvod:
od RD č. 1 Slavomír Tkáč po RD
č. 83 rímsko katolícky farský úrad
kontakt:
0908 262 337
igor.beka@minv.sk

Ing. Juraj Kandera

Matúš Hollý

Ing. Martin Sameliak

poslanec
člen finančnej a investičnej
komisie
volebný obvod:
od RD č. 616 Štefan Balážec po RD
č. 626 Kliment Mojš, ulica
Valentka, ulica Kamence
kontakt:
0918 520 426
kandera@pottinger.

poslanec
predseda komisie na ochranu
prírody a životného prostredia
volebný obvod:
od RD č. 200 Katarína Kúkolová,
smerom k RD č. 225 Ľubomír
Tomčík, ďalej ulica od Pizza JUMI
po RD č. 231 Pavol Sliacky
kontakt:
0915 952 427
matusholly@centrum.sk

poslanec
predseda stavebnej komisie
volebný obvod:
od RD č. 289 Stanislav Uličný po
BD č. 313 a ulica Koliesko
kontakt:
0910 972 307
martin.sameliak@gmail.com
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Ing. Peter Smitek

Pavol Dvorský

Dušan Adamčiak

poslanec
predseda finančnej a investičnej
komisie
volebný obvod:
od RD č. 489 rod. Smateková po
RD č. 561 Jaroslav Morava, RD č.
558 a 659.
kontakt:
0903 735 360
peter.smitek@gmail.com

poslanec
člen stavebnej komisie
volebný obvod:
od RD č. 488 Jozef Zvara po
evanjelický farský úrad, ďalej ulica
smerom na Teheleň
kontakt:
0908 259 650
pavoldvorsky.pd@gmail.com

poslanec
člen komisie na ochranu prírody a
životného prostredia
volebný obvod:
od RD č. 399 Ľudmila Richterová
po RD č. 336 Martin Čumpelík, od
RD č. 634 MUDr. Jaroslav Janíček
po RD 645 Ľubomír Frič
kontakt:
0915 871 083
dusan.adamciak62@gmail.com

PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Partizánskej Ľupči na kalendárny rok 2019 sa
stanovujú na každý prvý pondelok v mesiaci o 17.00 v kancelárii starostu obce Partizánska Ľupča:

03. 06. 2019 (možný posun termínu na neskorší dátum v mesiaci)
02. 09. 2019 (možný posun termínu na neskorší dátum v mesiaci)
07. 10. 2019
04. 11. 2019
02. 12. 2019 (možný posun termínu na neskorší dátum v mesiaci)
Uvedené termíny schválilo Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči v súlade
s vnútro - organizačnými predpismi obce a na základe zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.
Termíny schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 41/1/2/2018 dňa 19.12.2018,
zverejnené na webovom sídle obce a úradnej tabuli Partizánska Ľupča dňa 27.12.2018.
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v bytovke ale aj v kultúrnom dome sa urobilo
veľa práce, napríklad vymaľovala sa sála na
prízemí, opravili sa dvere.

PODARILO SA ...
Pracovníci, ktorí pracujú pri obecnom úrade
v Partizánskej Ľupči sa podieľajú na
všestranných prácach a práce vykonávajú
v závislosti od klimatických podmienok.
Hlavnou náplňou bolo odpratávanie snehu po
chodníkoch a ich následný posyp strojom
alebo aj ručne. V prípade, keď im to počasie
nedovolilo byť vonku, venovali sa oprave
a údržbe drevených výplní lavičiek a ich
náterov, ktoré sú umiestnené na verejných
priestranstvách. S príchodom jarných
mesiacov začalo čistenie chodníkov a komunikácií po zimnej údržbe a zber posypového
materiálu. Do konca vegetačného obdobia,
bolo nutné vykonať opílenie, príp. vypílenie
stromov v areáli cintorína a základnej školy,
ktoré predstavovali ohrozenie zdravia
a života ľudí, prípadne by mohli spôsobiť
škodu na majetku.

S príchodom teplejšieho počasia nastáva
potreba kosenia verejných priestorov,
športového a školského areálu. Tu by sme
chceli požiadať spoluobčanov o trpezlivosť.
Obec má veľkú rozlohu a nie je možné pokosiť
celú obec za jeden deň.
Pomerne náročné na čas bolo aj vydanie
kompostérov na biologický odpad, ktoré
obnášalo značnú administratívnu agendu,
nakoľko obec na tieto kompostéry dostala
dotáciu. Táto činnosť bola vykonávaná
priebežne, bez prerušenia vykonávania
štandardných činností pracovníkov. Kompostéry boli prideľované primerane rozlohe
záhrad. Pri prideľovaní sa vychádzalo z výmery veľkosti zelenej plochy záhrad, takže
boli vydané kontajnery v troch rôznych
veľkostiach a to 800 litrové, 980 litrové
a 1050 litrové. Podľa priloženého montážneho
listu si ho bude vedieť občan jednoducho
zmontovať. Zároveň musíme upozorniť
občanov, že kompostéry nie sú majetkom
obce, ale občianskeho združenia Ekológ,
preto sú poskytnuté len do prenájmu. Každý
občan je povinný sa o zverený majetok starať
po dobu piatich rokov, nesmie ho akokoľvek
zničiť ani predať, prípadné poškodenie je
povinný nahlásiť na obecný úrad. Odhadovaná životnosť kompostérov je cca 15 rokov.

Začiatkom apríla pracovníčky vyčistili okolie
cesty č. 18 od odpadkov a to v úseku od
Liptovského Michala po Malatíny. Verte, nebolo toho málo, šofér sa otočil s vozíkom na
desaťkrát.
V rôznych častiach obce boli urobené
spevnené plochy pod kontajnery pre
separovaný odpad, ktoré sa vybudovali vo
vlastnej réžii. Zrealizovali sa dve spevnené
plochy, jedna v časti Kamence a druhá oproti
rodinnému domu p. Hrdinu.

Súčasťou obce sú aj naše miestne časti, na
ktoré nezabúdame. Tiež je potrebné
vykonávať zimnú údržbu čo sa týka odhŕňania
snehu a následne posypu v lokalite Magurka.
Nakoľko v zimných mesiacoch je veľký
problém s odvozom komunálneho odpadu,
pracovníci obce chodia tento v pravidelných
intervaloch odvážať na obecnom vozidle.
Miestna časť Magurka má len dvanásť
obyvateľov s trvalým pobytom, obec
poskytuje kapacity aj chalupárom, aby sa
predchádzalo tvorbe čiernych skládok. O to
viac nás mrzí voľne pohodený odpad v blízkosti kontajneru. Jedná sa hlavne o stavebný
odpad rôzneho druhu, ktorým uberajú z kapacity ponúknutej ostatným občanom a týmto
vznikajú čierne skládky voľne pohodeného
odpadu a zvyšujú riziko stretu človeka s divou
zverou (medveď, líška a pod.)

Na miestnom cintoríne prebehla oprava
kamenného oplotenia, ktorý bol v spodnej
časti už v havarijnom stave. Doplnila sa
kamenná výplň a zabetónovala sa horná časť,
tzv. čiapka. Do budúcna bude potrebné
vykonať opravu v rôznych častiach celého
oplotenia. Taktiež sa pripravuje zámena
vstupných bráničiek pri dome smútku. V tomto
roku v dome smútku prebehne kompletná
obnova náterov, interiér je už vymaľovaný.
V súčasnosti sa konajú prípravné práce
a nákup materiálu na výmenu dažďových
žľabov a zvodov. Bude obnovený náter
strechy, náter štauplátu a na konci sa vykoná
ošetrenie omietky a vymaľovanie vonkajších
stien.
Nakoľko 12 bytová jednotka je v správe obce,
boli vymaľované spoločné priestory, ako
schodisko, pivničné priestory, kotolňa a následne sa pripravuje v bytovke vykonať
kontrola a údržba plastových okien. No nielen

Juraj Záchej
zástupca starostu
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NA ŽELEZNIČNÚ TRAŤ SPADLO
ZÁBRADLIE
Dňa 2.5.2019 na trati medzi Liptovským
Mikulášom a Partizánskou Ľupčou spadlo
uvoľnené zábradlie z mosta na železničnú trať
a poškodilo trakčné vedenie. Uvedenou skutočnosťou došlo ku zastaveniu železničnej
dopravy až do druhého dňa. Obhliadkou bolo
zistené, že aj druhá časť zábradlia sa nachádza
vo veľmi zlom technickom stave a mohlo by
opätovne dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Na základe tejto
skutočnosti požiadal oblastný riaditeľ železníc
slovenskej republiky starostu obce o pomoc
pri odstraňovaní druhej časti zábradlia z dôvodu ohrozenia plynulosti dopravy, zdravia
a života ľudí. O technickú podporu pri odstraňovaní poškodeného zábradlia sa pričinila
jednotka dobrovoľného požiarneho zboru
z Partizánskej Ľupče. Na mieste zasahovali aj
hasiči HaZZ z Liptovského Mikuláša. Za účelom
riešenia naliehavej situácie, starosta obce
Ladislav Balážec ihneď zvolal urgentné
stretnutie dotknutých inštitúcií, nakoľko bolo
zistené, že predmetný mostný objekt nemá
svojho vlastníka.
R.A.
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násobne nižšie. Nemalé zdroje, ktoré sme boli
nútení použiť na sanáciu a opravu strechy tak
mohli poslúžiť deťom v škole ako aj vám,
všetkým občanom na rozvoj našej krásnej
obce.
L.B

SPOJILI SME SILY A ZACHRÁNILI
STRECHU NA ŠKOLE
Dedinské brigády boli kedysi samozrejmosťou.
Ľudia si spoločne opravovali veže na kostoloch, oplocovali futbalové ihriská či cintoríny.
Každý prispel ako vedel, aby bola dedina
krajšia. Dnes to také samozrejmé nebýva.
V našej obci sa podarilo niečo obdivuhodné.
Spoločne sme spojili sily a započali tak
záchranu strechy na našej škole. Obrovská
vďaka patrí všetkým, viac ako 40 zúčastneným
dobrovoľníkom, ktorí neváhali obetovať svoj
voľný čas a prišli v sobotné dopoludnie na
pomoc. Na mieste ich čakalo množstvo
premočenej sklenej vaty, ktorú bolo potrebné
demontovať zo strešnej konštrukcie, odstrániť
z horného podlažia strechy a v neposlednom
rade odviezť na skládku TKO. Za to veľmi
pekne ďakujeme firme LK SERVIS s.r.o.,
ktorá bezplatne poskytla mechanizmy na
manipuláciu a odvoz odpadovej sklenej vaty.
Pridala suroviny na guláš, ktorý narobeným
a unaveným dobrovoľníkom uvarili pracovníčky obecného úradu. Ešte v ten istý deň sme
si dali urobiť drevné skúšky, potrebovali sme
totiž určiť spôsob, ktorým môžeme pokračovať v záchrane strechy nad našou školou. Na
základe výsledku drevných skúšok, ktoré
nepreukázali potrebu meniť celú strešnú
konštrukciu strechy, sme sa rozhodli vymeniť
všetky poškodené drevené časti, urobiť vikiere
na dostatočné odvetrávanie strechy a samozrejme vymeniť poškodenú strešnú krytinu.
V súčasnej dobe sme v štádiu, v ktorom nám
do školy neprší a vrchná časť strechy je kompletne opravená. Z dôvodu zachovania
bezpečnosti škôlkárov, školákov, ako aj personálu školy, sme sa rozhodli opraviť bočné
strany strechy, pri ktorej budú potrebné aj
rôzne mechanizmy v termíne letných prázdnin,
v tomto období je totiž pohyb v okolí školskej
budovy najmenší. Školáci aj škôlkári tak v septembri nastúpia do školy s kompletne opravenou strechou, kde sa rodičia ani personál
školy nebude báť o bezpečnosť svojich detí,
z dôvodu odpadávajúcich častí strešnej krytiny, ako tomu bolo doposiaľ.
Z pohľadu zriaďovateľa ma však veľmi mrzí
jedna vec. Pokiaľ by sa k rekonštrukcii strechy
školy pristúpilo zodpovedne, ale hlavne v čase,
kedy škody na strešnej konštrukcii začali
vznikať, náklady na opravu strechy mohli byť
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KOMUNITNÉ PODUJATIE, ZÓNA
BEZ PEŇAZÍ

JARNÁ BRIGÁDA
Až sedemdesiat dobrovoľníkov prišlo pomôcť
vo sviatok 1. mája pri čistení verejných
priestranstiev obce. Dobrovoľníci prišli nielen
z Partizánskej Ľupče, ale aj zo Svätého Kríža,
Liptovského Michala, Malatína, Liptovskej
Lúžnej a aj členovia rybárskeho zväzu z Ružomberka. Veľmi milá bola aj účasť detí, čo
všetkých potešilo, pretože takýmto
spôsobom si už od útleho veku vštepujú vzťah
k prírode.

V rámci jarnej brigády sa v kultúrnom domu
uskutočnilo aj dobročinné komunitné
podujatie, zóna bez peňazí, ktorú
zorganizoval obecný úrad. Ľudia darovali
naozaj rôzne veci, od oblečenia, cez hračky,
potreby pre domácnosť, ale i veci pre radosť.
Mnohí sa potešili pekným a užitočným
veciam, ktoré už ľudia nepotrebovali, ale im
budú slúžiť pokojne aj niekoľko rokov. Všetky
veci, ktoré si nenašli svojho majiteľa putovali
na Spišskú katolícku charitu, ktorá ich bude
distribuovať ľuďom v núdzi. Aby sa toto pekné
podujatie mohlo uskutočniť, je potrebné
vysloviť veľkú vďaku ochotným ženám, ktoré
sa na tejto dobročinnej akcii podieľali.

Vyčistil sa celý potok Ľupčianka a jeho
priľahlé brehy, vrátane ramena zadnej vody.
Čistenie začalo nad dedinou Partizánska
Ľupča a skončilo pri Liptovskom Michale.
Vyzbieraný odpad nezištne zvážal traktorom
p. Juraj Kandera a následne bol tento uložený
na skládku. Našli sa aj mnohé čierne skládky,
hlavne na zadnom ramene Ľupčianky.

J. Záchej, R. Antolová

Tu je potrebné zdôrazniť že v tejto peknej obci
žijeme všetci a sme to práve my, ktorí si ju
nielen zveľaďujeme, ale bohužiaľ aj znečisťujeme. V súčasnosti obec vytvára podmienky
na ekologickú likvidáciu odpadu, preto je
nelogické vytvárať skládky v rôznych lokalitách obce. Zároveň je potrebné upozorniť
občanov, že sa obec nebude nečinne prizerať
na túto neželanú činnosť a bude postupovať
v súlade so zákonom o ochrane životného
prostredia.
V rámci brigády bol z domácností vyzbieraný
aj elektroodpad a železný odpad. Zvolila sa
dobrá forma zberu, nakoľko naši zamestnanci,
aj keď sa snažili vyzbierať odpadu čo najviac v
jeden deň, bolo nutné v zbieraní pokračovať aj
v nasledujúci deň.Obecný úrad sa touto
cestou chce poďakovať všetkým, ktorým nie
je ľahostajné prostredie, v ktorom žijeme,
našli si čas a ochotu a prišli pomôcť dobrej
veci. Tiež poďakovanie patrí p. Kamile
Jarošovej z Remeselníka za sponzorský dar.
Po skončení brigády pozval starosta obce
všetkých brigádnikov na občerstvenie a
chutný guláš, o ktorý sa svojimi kuchárskymi
zručnosťami postaral šéfkuchár p. Dušan
Adamčiak s pracovníčkami obecného úradu.
Brigádu obec plánuje uskutočniť aj na budúci
rok s prianím, že bude čoraz menej špinavej
práce, ale o to viac času na posedenie pri
dobrom guláši v dobrej spoločnosti.
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Po slávnostnom obede, ktorý sa pre pozvaných
hostí konal v Evanjelickom penzióne - Lutherovom dome, dôstojného pána generálneho biskupa s manželkou a miestneho pána farára
prijal na obecnom úrade pán starosta obce, kde
bol vykonaný aj slávnostný zápis do obecnej
kroniky.
Evanjelický a. v. cirkevný zbor a Obec Partizánska Ľupča si touto dôstojnou spomienkou uctili
a pripomenuli život, dielo a stále aktuálny
odkaz najväčšieho Slováka, syna evanjelického
kňaza, generála, Dr. Milana Rastislava Štefánika.
Ján Molčan

100. VÝROČIE TRAGICKEJ SMRTI
GENERÁLA DR. MILANA
RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
V nedeľu 12. mája tohto roku sa v evanjelickom
a. v. chráme Božom v Partizánskej Ľupči konali
spomienkové Služby Božie pri 100. výročí smrti
najväčšieho Slováka - evanjelika, generála Dr.
Milana Rastislava Štefánika. Pri tejto príležitosti
do našej obce a evanjelického a. v. cirkevného
zboru v Partizánskej Ľupči zavítal najvyšší predstaviteľ Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
dôstojný pán generálny biskup Mgr. Ivan Eľko
s manželkou. Pán biskup do našej obci prišiel už
v sobotu večer a ubytovaný bol v evanjelickom
penzióne - Lutherov dom. Miestni veriaci vítali
pána biskupa slávnostným zvonením a mnohými prejavmi úcty a radosti. V nedeľu ráno si pán
biskup prezrel kostol, faru i farský dvor a vyslovil veľkú vďačnosť nad húževnatosťou, ochotou
i obetavosťou členov cirkevného zboru, ktorí so
svojim duchovným pastierom Mgr. Jánom Molčanom v priebehu posledných 10 rokov zrekonštruovali a zveľadili všetky už takmer chátrajúce
budovy cirkev-ného zboru.

zborový farár

Spomienkové Služby Božie v evanjelickom
chráme Božom sa začali o desiatej hodine.
Dojímavý bol pohľad na zaplnený chrám Boží a
oltár, pri ktorom držali čestnú stráž naši
ľupčianski hasiči. Liturgiou v oltári slúžili
miestny zborový pán farár a dôstojný pán
biskup, ktorý poslúžil aj slávnostnou zvesťou
Slova Božieho. V rámci spomienkových Služieb Božích so svojim programom vystúpili
deti z detskej besiedky a naše dievčatá. Prierez
života generála Dr. Milana Rastislava Štefánika
vo svojom príhovore priblížil pán starosta obce
Partizánska Ľupča Bc. Ladislav Balážec. Miestny zborový pán farár Mgr. Ján Molčan v mene
evanjelického cirkevného zboru poďakoval za
návštevu dôstojnému pánovi biskupovi a jeho
manželke, taktiež pozdravil návštevu Slovákov
z Báčskeho Petrovca v Srbsku a slová vďaky za
príkladnú spoluprácu cirkvi a obce vyslovil
všetkým zamestnancom obecného úradu
v Partizánskej Ľupči ako aj miestnemu dobrovoľnému hasičskému zboru.
Po skončení Služieb Božích sa slávnostné
zhromaždenie z chrámu Božieho za hlaholu
zvonov presunulo k pamätníku I. svetovej vojny,
ktorý stojí na mieste bývalého, dreveného, tolerančného kostola, kde bola pánom starostom
obce a dôstojným pánom generálnym biskupom slávnostne odhalená nová busta generála
Dr. Milana Rastislava Štefánika. Apoštolským
požehnaním a spievaním hym-nickej piesne
„Kto za pravdu horí" bola slávnosť ukončená.
10

sa štúdiu matematiky a hvezdárstva. Okrem odborných astronomických prednášok ho zaujali aj prednášky prof. T. G. Masaryka z filozofie, tu sa tvorili
základy ich budúcej politickej spolupráce. Štúdiá
v Prahe skončil v roku 1904, keď bol promovaný za
doktora filozofie. Po štúdiách odišiel do Paríža, kde
pracoval ako asistent u astrofyzika J. Janssena, riaditeľa observatória v Meudone. Tu sa veľmi rýchlo
dostal do povedomia parížskeho vedeckého sveta.
Napísal množstvo významných vedeckých prác, za
čo dostal rôzne vyznamenania od francúzskeho
národa. V nasledujúcich rokoch robil astrologické
výskumy na celom svete. V čase prvej svetovej vojny
bojoval na strane francúzskej armády. Keď sa chýlila
ku koncu a politici zakresľovali na mapy nové štáty,
Štefánik bol vo svojich myšlienkach o sto rokov
vpredu. Predpokladal, že dôjde k zblíženiu národov
na princípe kultúrno-náboženskom. Toto dianie
označoval slovom „europeizácia". Veril, že sa tak
stane silou ducha, na princípe lásky, pravdy a ľudskej
dôstojnosti, nie na princípe materiálnom. Štefánika
však netreba heroizovať a robiť z neho legendárnu
bytosť. On totiž taký naozaj bol. Len málokto bol tak
bytostne slovenský, československý a zároveň
európsky, svetovo rozhľadený a uznávaný ako on.
Slobodná budúcnosť Slovenska a jeho ľudu bola
základnou ideou jeho konania, predovšetkým politického. Vlastenec Štefánik pochopil, že je potrebné
spojiť budúci osud slovenského národa s osudom
bratského českého národa. Pevne veril svojmu
videniu pravdy, cez ňu v našu lepšiu budúcnosť
a samourčenie Slovákov a vedel, že pre to treba veľa
obetovať. Milan Rastislav Štefánik - osobnosť, ktorej
význam nespočíva iba v rozhodujúcom podiely na
založení prvého slobodného spoločného štátu
Čechov a Slovákov. Je aj prvý zo svojho národa,
ktorý obdivuhodnou diplomaciou vplýval na
európsku politiku. S myšlienkami, názormi a činmi ho
môžeme dnes vnímať ako prvého „Európana". Počas
vyjednávania s talianskym premiérom Orlandom
v lete roku 1918, zazneli na Štefánikovu adresu tieto
slová: ,,V tejto dobe som bol prvým talianskym
ministrom na čele veľkého štátu s 36 miliónmi
obyvateľov. Všetko to sú slobodní ľudia. Predo mnou
stojí utečenec, tulák bez pôdy, bez bydliska. V tomto
momente som pocítil, že môj rozum sa s úctou
ukláňa pred týmto mužom, ktorý vyžaroval tak
obrovskú duševnú silu, tú najsilnejšiu, aká na tomto
svete môže byť, silu ideí." Milan Rastislav Štefánik bol
mužom mnohých tvárí. Astronóm, politik, generál,
fotograf, letec... Spolu s Tomášom Garriguom
Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou
osobou pri založení ČSR. Po vzniku ČSR povedal:
„Teda Česi a Slováci sú konečne slobodní. Som
spokojný sám so sebou. Mohol by som pokojne
zomrieť." Svoj oslobodený národ i rodnú zem už
neobjal živý - po páde lietadla tragicky zahynul
neďaleko Bratislavy.

GENERÁL DR. MILAN
RASTISLAV ŠTEFÁNIK
Dovoľte mi prosím, aby som sa vyjadril pár slovami
k osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika, mimoriadne významnej osobnosti slovenského národa.
Generál Milan Rastislav Štefánik sa narodil na
evanjelickej fare, v prostredí lásky, tolerancie a dobrého slova 21. júla 1880 v Košariskách, ako šieste
dieťa miestneho evanjelického farára Pavla Štefánika a jeho manželky Albertíny, rodenej Jurenkovej.
Prvé vedomosti začal nasávať už vo svojom útlom
veku v prostredí domova, kde mal jeho otec, evanjelický farár veľkú knižnicu. Základné vzdelanie získal
v rodnej obci, neskôr študoval na evanjelickom lýceu
v Bratislave a v Šoproni. Po maturite na lýceu
v r. 1898 odišiel do Prahy študovať stavebné inžinierstvo na České vysoké učení technické. Po dvoch
rokoch prechádza na Filozofickú fakultu UK a venuje

Je nevyhnutné, aby život tohto politika, vedca,
diplomata a generála, ako aj duchovne bohatého
človeka, ostal pre nás trvalou inšpiráciou. Štefánikove úspechy, ktoré prekročili hranice našej domoviny,
našej vlasti, sú cenným dedičstvom nielen pre Slovákov, ale aj pre ostatné národy Európy a sveta.
Na záver si dovolím citovať jeden z mnohých
citátov Generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý
mi najviac utkvel v pamäti. „Poctivosť nie je slovo,
to je logický dôsledok života".
L.B.
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FAŠIANGY V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI

SÁNKOVAČKA NA KRÁĽOVCIACH

Obec Partizánska Ľupča spoločne s Radou rodičov pri ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči organizovala 23.2.2019 fašiangový deň v našej obci. Od
rána prebiehala pred kultúrnym domom obecná zabíjačka, kde naši majstri pripravovali rôzne
zabíjačkové špeciality ako jaternice, klobásy,
tlačenku či fašírky, ktoré ste mohli v poobedných hodinách za dobrovoľný príspevok ochutnať. A veruže chutilo. Podarilo sa nám zjesť
takmer všetko, z čoho mali naši majstri mäsiari
nesmiernu radosť.

Obecný úrad s poslancami obecného
zastupiteľstva zorganizoval 5.1.2019 spoločnú
sánkovačku na Kráľovciach. Pre zúčastnených
sme pripravili občerstvenie v podobe skvelých
šišiek, pracovníčky obecného úradu nám uvarili
výborný čaj. Nič tak nebránilo tomu, aby sme sa
na chvíľku mohli spoločne vrátiť do detských
čias a užiť si zimné radovánky. Veľmi pekne
ďakujeme všetkým poslancom, ako aj ľuďom
dobrej vôle, ktorí sa neváhali zapojiť a pomôcť s
prípravami. Aj vďaka vám mohli rodičia a starí
rodičia stráviť nádherné spoločné popoludnie
so svojimi deťmi a vnúčatami. Verím, že aj
nasledujúce zimy nám pripravia také snehové
podmienky, aby sa zo spoločnej sánkovačky
stala každoročná tradícia.
L.B.

Veľká vďaka patrí Rade rodičov pri ZŠ s MŠ
v Partizánskej Ľupči za nádherný Kúzelný
karneval pre deti s fantastickým programom, na
ktorom sa zabavili nielen deti, ale aj ich rodičia,
či starí rodičia. Vo večerných hodinách sme
pokračovali fašiangovou veselicou, na ktorej sa
o zábavu postarala ľudová hudba Sláčik a Dj
Pablik. Veľmi pekne Vám ďakujeme za vaše
pozitívne aj negatívne postrehy a podnety,
ktoré ste nám počas fašiangového dňa, či dní po
ňom adresovali. Vaše podnety sú pre nás dôležité, posúvajú nás vpred a verím, že aj vďaka
nim získajú ďalšie podujatia, ktoré bude obec
Partizánska Ľupča organizovať vyššiu kvalitu a
obľúbenosť u Vás, občanov našej obce.
L.B.
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ČO NOVÉ V HASIČSKOM ZBORE ...
Nový rok 2019 začal nám, hasičom,
hekticky. V celom žilinskom kraji pretrvávalo v januárových dňoch husté sneženie.
Vo viacerých obciach Liptova, tak isto aj
v našej, bola vyhlásená mimoriadna situácia.
V našej obci sme pomáhali pri odstraňovaní
snehu zo striech, ktorý priamo ohrozoval
našich spoluobčanov. Naopak, príjemnejšia
akcia začiatkom roka bol náš "Prvý hasičský
ples". Nami usporiadaná akcia dopadla
výborne, hostia sa bavili. Tešíme sa už na
ďalší ročník. Naša činnosť je založená hlavne
na spolupráci s našou obcou. Boli sme
nápomocní pri záchrane strechy základnej
školy, ako aj pri čistení potoka v obci.
Súťažná sezóna začala vynikajúco, kde na
domácej pôde súťaže okrsku, sme získali
prvé miesto a tým postúpili do okresného
kola. V zásahovej činnosti to boli ešte dva
výjazdy. V apríli to bol požiar v areáli firmy
spracovávajúcej odpad vo Svätom Kríži. Ďalší
v máji, kde naši členovia poskytli súčinnosť pri
odstraňovaní kovovej konštrukcie mosta,
ponad železnicu pri skládke odpadov.
Činnosť dobrovoľných hasičov je závislá na
členskej základni a ochote jej členov.
Partizánska Ľupča takýchto členov vo svojom zbore má. Sú vždy ochotní zasiahnuť,
pomôcť a tým prezentovať našu obec.
Pavol Adamčiak
člen DHZ Partizánska Ľupča
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presmerovali naše ďalšie cesty pražské niekde
pod strechu. A tou bola pomerne veľká strecha
nad Národným technickým múzeom, kde ani za
3 hodiny nebolo možné vidieť všetko. A záver?
Hurá! Konečne nepostrádateľné „šopovanie"
v Paladiu. Ešteže stále pršalo. „Regiodžeťáci" sa
nevyznamenali ani cestou späť (týmto im
robíme negatívnu reklamu a vôbec sa za to
nehanbíme), ale deti boli opäť skvelé a pomáhali
si ako jeden veľký súdržný kolektív.
Prebehlo len pár dní a keďže voda najrýchlejšie
úzkym korytom pláva, tak sme plávali ako diví,
opakovali, opravovali, vylepšovali, preobsadzovali, dokonca dávali dokopy zbrusu novú hru
pre staršie žiačky (ktoré sa z pedagogických
pomocníčok zmenili do Bieloruska na herečky).
Ani sme sa nenazdali (ak, tak sa nazdávala a to
že veľmi - samotná pani „vrchná" učiteľka. Lebo
to všetko musela vytelefonovať, vybaviť a doslova vybehať - lebo Bielorusko nie je Česko)
a sedeli sme v autobuse smer Prešov-DuklaĽublin-Brest-Solihorsk. Deti videli Duklu a potom nekonečné rovných 1000km. Ale nálada
bola výborná, prestávky pravidelné a šoféri fajn.
Aj tie polnočné 2 hodiny a 5 minút na hranici
sme prečkali vcelku s úsmevom. Čas poskočil
o 2 hodiny a Solihorsk nás privítal brieždením
a posteľami s perinou, do ktorých sme všetci
odpadli. Ledva sme sa zobudili na obed
a o 15,00 bol už veľkolepý „výkop" festivalu
„Teatronline", ktorý sa konal v Detskej škole
umení. Divadlo za divadlom, medzitým pár
voľnodýchateľných chvíľ v 130 tisícovom a len
šesťdesiatročnom baníckom meste.
Bývali sme trošku mimo centra, v peknej agrousadlosti, kde sme však chodili len večer. Druhý
deň festivalu sme mali perný. Lebo doobeda
hrali deti Dickensovu „Vianočnú koledu"
a poobede staršie baby premiéru Čechovovej
„Svadby". Pripraviť, rozbaliť, nasvietiť, ozvučiť,
odohrať a zbaliť. Divadlo je ťažká vec niekedy.
Tretí deň sme si dopriali oddychu, prehliadku

PRAHA STOVEŽATÁ
A BIELORUSKO STOBREZATÉ
A zážitky určite stonásobne väčšie. O tých bieloruských brezách niet pochýb, že ich je viac. Ale
aj tých veží v Prahe bolo už pred 100 rokmi
napočítaných viac. A asi aj tých zážitkov detí zo
Súkromnej umeleckej školy Ružomberského
katolíckeho kruhu. Akosi sa to zbehlo všetko
naraz, ale niektoré výzvy proste treba prijať.
Literárno-dramatický odbor si už niekoľko rokov
systematicky buduje svoje meno. Účasťou na
súťažiach, festivaloch, vystúpeniach po blízkom
aj vzdialenom okolí žiaci získavajú ostrohy aj
ocenenia. Okrem iných prišli aj pozvania na vystúpenie v zahraničí - v Prahe a hlavne na festivale
v Bielorusku. A samozrejme, aby bolo trochu
presu, všetko v priebehu jedného mesiaca.
Do Prahy sa viezlo vlakom, vo vagóne, ktorý
nám „regiodžeťáci" vymenili za iný, ale deti to
brali s humorom. A program začal hneď ráno
plavbou po Vltave, popod Karlov most a Hradčany. Tie sme si potom pozreli aj zhora, ale
cestou ešte na Petřín do Zrkadlového bludiska,
no a keď sme už tu - tak nechoď aj hore na vežu.
Kto bude prvý? Cestou späť cez Pražský hrad aj
s bezpečnostnou kontrolou, aby sme pánovi
prezidentovi neprepašovali nejaké slovenské
halušky. (Obsah slova „kontrola" sme ale
pochopili až o pár dní na poľských hraniciach)
A potom šup na divadlo - originál český produkt
s anglickým názvom „ Black theatre" s názvom
„Alenka v ríši divov". Dokonca Betka Tholtová si
aj zahrala. Cestou späť cez Staromestské
námestie a popod Orloj už hlavne tí menší ledva
zametali nohami a tak s uspávaním v okrajovej
štvrti po jazde metrom a autobusom nebol
žiadny (tradičný) výletový problém. Ráno sa
relatívne dochuti pospalo a po dobrom obede
bolo treba pripraviť vystúpenie v družobnej
ZUŠ-ke Marie Podvalové v Čakovicích. Hral sa
„Mobil" a hrala sa aj „Vianočná koleda" (známa aj
z vystúpenia v Synagoge v Ružomberku). Obe
predstavenia veľmi zarezonovali. Miestni
pizzériovia nám doniesli nezjediteľné množtvo
priamo do ZUŠ-ky a potom sa už každý tešil na
karimatku v našom prechodnom bydlisku. Tretí
deň nás privítali kvapky dažďa, ktoré trochu
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mesta, miestnych kúpeľov a nezabudnuteľnú
prehliadku pravoslávneho chrámu a múzea.
A samozrejme aj nejaké to divadlo. Posledný
deň bol venovaný ešte veľkému ruskému
básnikovi A.S.Puškinovi, kde naše staršie dievky
doslova dostali ruské osadenstvo do zimomriavok. 1.a 2. Miesto našich Betiek v ruskej konkurencii svedčia za všetko. Tak isto ako 3. miesto
za „Vianočnú koledu" – réžiu a scénografiu.
Benjamín Kráľ získal 1. miesto za mužský herecký
výkon. A potom šup do autobusu a: „deti keď
budete prechádzať nabudúce hranicu PetržalkaBerg bez zastavenia, spomeňte si na tie, bez
20 minút 4 hodiny pri návrate do EU". (Ale aj to
brali s väčším úsmevom, ako my dospelí)
Ešte by sa dalo písať veľa a veľa, snáď bude
priestor aj pohovoriť. Záverom už len toľko, že
toto všetko by nešlo bez pomoci množstva
iných ľudí. Pomoci materiálnej, organizačnej aj
finančnej. Predovšetkým bez honorárneho
konzula Bieloruska na Slovensku, SZUŠ RKK,
OZ LUNETRDLO - lebo žiaci ZUŠ sú aj členmi
Ľupčianskeho netradičného divadla, bez pomoci Obecného úradu v Partizánskej Ľupči, bez
finančnej pomoci mnohých darcov, bez vašich
2%, bez množstva divákov a ich dobrovoľného
príspevku do nášho „divadelného klobúka".
Podrobnosti (aj zoznam sponzorov - aj keď
máme aj pár neidentifikovaných) určite dáme aj
na našu, síce pomaly, ale predsa sa formujúcu
www stránku LUNETRDLO.
Kultúre zdar a divadlu zvlášť.
Barbora Janíčková

ČLENOVIA ZO JDS PARTIZÁNSKA
ĽUPČA BILANCOVALI
Dňa 4. marca 2019 sa uskutočnila hodnotiaca
členská schôdza ZO JDS Partizánska Ľupča.
Predseda Július Sokol privítal prítomných
členov, starostu obce Bc. Ladislava Balážeca,
podpredsedníčku LKPS v Part. Ľupči Katarínu
Bellovú a predsedov spoločenských organizácií
v obci. Po schválení programu nasledovala
správa o činnosti, ktorú predniesol predseda.
Činnosť ZO JDS bola v roku 2018 širokospektrálna. Na hodnotiacej členskej schôdzi
22.2.2018 bol zvolený nový výbor ZO JDS na
čele s Júliusom Sokolom a revízna komisia na
čele s Ing. Vojtechom Baldovičom. Členovia sa
zúčastnili športových hier, kultúrno spoločenských akcií napr. integrácie pre seniorov na
ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave, kde autobus
a občerstvenie zabezpečila firma ECM systems,
ktorej konateľmi sú Ing. Martin Sameliak a Ing.
Peter Smitek, za čo im patrí poďakovanie. Ďalej
sa zúčastnili programu Sami sebe v Lipt. Mikuláši. Bol to krásny zážitok, ktorý pripravili
členovia všetkých ZO JDS v meste Lipt. Mikuláš.
Zúčastnili sa rekondičných pobytov so ŠÚD
v
kúpeľoch, mali možnosť využívať celoročne
kúpanie so zľavou v Tatralandii, Ginoparadise
Bešeňová a kúpeľoch Lúčky. Využívali služby
pedikérky, zúčastňovali sa na akciách poriadaných Krajskou organizáciou v Žiline a Okresnou
organizáciou JDS v Lipt. Mikuláši a to súťaže
v prednese prózy a poézie sa zúčastnili Anna
Jacková a Mgr. Zlatica Chalupková, Ing. Milada
Ondrejková, tradičného majálesu, osláv dňa
matiek v obci, členky Božena Kohútová, Anna
Klimáčková, Anna Sokolová v rámci mesiaca
knihy čítali deťom knihy v ZŠ s MŠ v Part. Ľupči.
8. marca sa predseda Július Sokol s Katarínou
Bellovou a Annou Jackovou zúčastnili oslavy
MDŽ, ktorú zorganizovala OO JDS v Lipt. Mikuláši pod záštitou primátora Ing. Jána Blcháča
PhD. V 24. mája 2018 sa predseda Július Sokol
spolu s Annou Jackovou zúčastnili okresného
snemu, kde boli zvolené okresné orgány JDS na
čele s predsedom Dr. Michalom Kotianom.
Členovia ZO JDS sa tiež zúčastňovali akcií
poriadaných obcou Part. Ľupča. Správu o hospodárení predniesla hospodárka Anna Jacková,
správu revíznej komisie predniesol predseda
Ing. Vojtech Baldovič. Predseda s hospodárkou
predniesli návrh plánu práce a rozpočet na rok
2019. Všetky prednesené správy boli jednohlasne prijaté. Predseda poďakoval starostovi,
Obecnému úradu v Part. Ľupči, LKPS v Part.
Ľupči za finančnú a materiálnu pomoc v roku
2018. Poďakoval výboru ZO JDS a všetkým
členom, ktorí sa podieľali na príprave akcií. Ing.
Milada Ondrejková informovala o možnosti
zúčastniť sa výstavy v Trenčíne a rekondičných
pobytov v Piešťanoch. Rokovanie pozdravil
starosta Bc. Ladislav Balážec, ktorý zablahoželal členkám k sviatku MDŽ. V diskusii predseda informoval o význame JDS, o cieľoch, ktoré
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zabezpečuje a čo sa podarilo dosiahnuť v roku
2018. Po oficiálnej časti predseda Július Sokol
zablahoželal členkám k ich sviatku MDŽ, predniesol básničku a spolu s Ing. Baldovičom rozdali
každej členke kvietok. Nakoniec všetkým dobre
padlo občerstvenie vo forme prípitku a výborného maďarského gulášu, ktorý pripravila
Magduška Víťazová. Pri prezentácii členovia
podpísali petíciu za vyhlásenie referenda za
zastavenie predlžovania dôchodkového veku.
Július Sokol

POZVÁNKA NA 13. ROČNÍK
REMESELNÍCKEHO JARMOKU
Vážení občania, radujte a tešte sa, remeselnícky
jarmok zase chystá sa. 21. septembra
dvetisícdevätnásť, jarmočná nálada popadne
všetkých nás.
Dovtedy treba dobre všetko pripraviť, aby sme
sa na jarmoku mohli zabaviť. Zabezpečiť
program, nachystať tombolu, by sme pri hudbe
pookriali všetci spolu.

predseda ZO JDS Partizánska Ľupča.

OKRESNÁ OSLAVA MDŽ
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Osloviť nám treba aj štedrých sponzorov, aby
nám prispeli finančnou podporou. Vyhrňme si
rukáve, zapnime mozgové závity, aby bol
program na mieru každému ušitý.

Dňa 8.3.2019 zorganizovala OO JDS v Liptovskom Mikuláši pod záštitou primátora mesta
Lipt. Mikuláš Ing. Jána Blcháča PhD. oslavu MDŽ
pre členov ZO JDS v okrese. Za našu ZO JDS sa
zúčastnil predseda Július Sokol spolu s Katarínou Bellovou a Annou Jackovou. Oslavu zahájil
Dr. Jozef Daník prednesom básne z vlastnej
tvorby. Predseda OO JDS Dr. Michal Kotian
privítal prítomných a hostí viceprimátora Ing.
Luboša Triznu, prednostku OÚ v L Mikuláši Mgr.
Lenku Mitrengovú. Kultúrny program so scénkami, pesničkami, vtipmi venovaných tradíciám
na Mitra predniesla folklórna, spevácka skupina
pod vedením Dr. Michala Kotiana. Potom nasledovali príhovory hostí a predsedu OO JDS Dr.
Michala Kotiana. Prítomní muži potom
odovzda-li každej členke kytičku kvietkov. Po
slávnostnej časti Dr. Kotian informoval
prítomných o naj-bližších aktuálnych úlohách a
akciách JDS. Pri prezentácii boli predsedom ZO
JDS odovzdané zľavové kartičky na nákup v
obchodoch a služ-bách pre členov JDS.

Keď sa všetko dokonale pripraví, dočkáme sa
aj dobrej zábavy.
Pri hudbe, pohári vínka alebo hriateho,
vytancujeme sa do chuti až do rána bieleho.
Anna Jacková
Potrebné informácie získate priamo na obecnom úrade
v Partizánskej Ľupči, príp. na čísle tel. 044/5570755

Július Sokol
predseda ZO JDS Partizánska Ľupča

foto: zdroj Liptov
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MATRIKA

NARODILI SA

ZO SZPB V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI
BLAHOŽELÁ SVOJIM ČLENOM

Olívia Smiteková

Dušan Sklenár 70 r.
Igor Kohút 70 r.
Libuša Václavíková 60 r.

SVOJE ÁNO POVEDALI

Juraj Beňo 60 r.

Ivan Kubáň- Michaela Jajcayová

Iveta Cevárová 45 r.

Ľudovít Morava-Kristína Nagranová

Ondrej Kraľovanský 35 r.

Martin Oško -Emília Golhová
Roman Zeleňák- Jana Mrázová
Dominik Sedlák- Zuzana Pethövá

ZO SZTP GRATULUJE SVOJIM ČLENOM

Miroslav Magula-Ing. Martina Palkovičová

Anna Lukáčová 50 r.

Peter Glemba - Martina Kellová

Ľubomír Tomčík 65 r.

Peter Prokopčák- Dana Juríčková

Ladislav Mrázik 65 r.

Miroslav Kura - Paula Jagelková

Anna Hegedüšová 65 r.
Libuša Václavíková 60 r.
Anna Švecová 60 r.
Mária Macáková 70 r.

ROZLÚČILI SME SA

Albín Antol 80 r.

Terézia Babalová 67 r.

Štefan Banert 70 r.

Mária Obrcianová 98r.

Anna Pavellová 50 r.

Anton Kolísek 67 r.

Martin Peterec 50 r.

Irena Droppová 85 r.
Ján Chalupka 83 r.

Iba radosť zo života,
stále dobrú náladu,
užívať si pevné zdravie
a v srdci mať vždy pohodu.

Roman Bencúr 48 r.
Jozef Hálka 63 r.
Jozef Paško 57 r.
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Združenie s podporou partnerov podujatia,
medzi ktorých patrí aj obec Partizánska Ľupča,
pripravilo bohatý dvojdňový program.
"Nezabudnuteľným zážitkom bude veľká bitka
viac ako 300 bojovníkov bez scenára, využívajúcich funkčné repliky dobových zbraní
a výzbroje. O slávu sa na bojovom poli budú
biť bojovníci zo Slovenska, Čiech, Poľska,
Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska,
Bulharska, Rumunska, Francúzska, Írska,
Nemecka a Chile. V rámci programu vás pohltí
mystika dobovej hudby, ktorá vás v autentickom historickom prostredí archeoparku
prenesie do obdobia pred 1000 rokmi.
Sobotňajší program ukončíme ohňovou show",
dodal Matejko.

V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI OPÄŤ
OŽIJE VČASNÝ STREDOVEK
V roku 2018 sa v archeoparku Liptovia uskutočnil 4. ročník festivalu včasného stredoveku
Utgard. Do katastra obce zavítal festival prvýkrát a organizátorom sa miesto tak zapáčilo, že
archeopark sa stal ich útočiskom a miestom,
kde ho chcú usporadúvať pravidelne.
V dňoch 29. - 30. júna 2019 tento svet ožije
opäť. Dobový tábor v autentickom historickom
prostredí, remeselníci, ukážky bojovej taktiky,
bojové hry a turnaje, prednášky historikov
a archeológov, koncerty skupín dobovej hudby,
ohňová show, sokoliari, kone a mnoho iného.
"Iba my vám dáme pocítiť pravý včasný stredovek na vlastnej koži. Zabudnite na rytierov
a princezné. Zabudnite na vikingov s rohami na
helmách. Zabudnite na obraz mierumilovných
Slovanov a krvilačných Avarov. U nás uvidíte
900 účinkujúcich z 13 krajín, ktorí vyvrátia
všeobecne prevládajúce mýty o kultúre v období včasného stredoveku", prezradil predseda
občianskeho združenia a veliteľ skupiny oživenej histórie Utgardar, Mgr. Martin Matejko.

Festival včasného stredoveku Utgard sa radí
medzi najvýznamnejšie monotematické
historické festivaly v strednej Európe. Preto ak
chcete vidieť a zažiť, ako sa žilo a bojovalo
v období včasného stredoveku, navštívte
tento jedinečný festival.
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ZO ŽIVOTA ZŠ S MŠ V OBCI

PROGRAM

V mesiaci február deti navštívili výstavu Izmy
a Izby v Galérii K. Sokola, kde sa prostredníctvom veľmi pútavého prevedenia oboznámili s výtvarným umením 19. a 20. storočia.
Začal sa čas fašiangových osláv, plesov, karnevalov. Detičky sa už toho svojho karnevalu
nevedeli dočkať. Aby sa deti o nich dozvedeli
čo najviac, vybrali sme na exkurziu do Múzea
Čierny orol. Deti spoznali ľudové fašiangové
masky, mohli sa chytiť aj chriapy, vyrobiť
a vyzdobiť si vlastné masky. A takto dobre
pripravení sme sa mohli zúčastniť Karnevalu,
ktorý zorganizovala Rada rodičov ZŠ s MŠ
v spolupráci školy a obce. Ocitli sme sa v jednej
krásnej, farebnej rozprávke, kde sa všetci
usmievali, zabávali a boli šťastní.

SOBOTA, 29.06.2019
10:00 Slávnostné otvorenie festivalu
10:30 Turnaj v lukostreľbe
10:30 Sokoliari kráľa Svätopluka
11:00 Koncert skupiny GJOLL
12:00 Ukážky bojovej taktiky
13:00 Turnaj jednotlivcov (eliminácia)
15:00 Turnaj skupín o most (eliminácia)
16:30 Trh s otrokmi
17:00 Koncert skupiny VRBOVSKÉ VŔBY
18:00 Veľká bitka vikingov, Slovanov a Avarov

Ako sa už stalo v našej Rozrávkovej škôlke
zvykom, mesiac marec je aj u nás mesiacom
kníh. A tak sme aj tento rok dali možnosť
rodičom, starým rodičom našich detí, aby
prišli medzi nás a prečítali svojim najmilším
z ich obľúbenej knižky. Veľmi pekne ešte raz
ďakujeme tým, ktorý túto možnosť využili
a deťom tak vyčarili úsmev na perách.

19:00 Koncert skupiny STRIGÔŇ
20:00 Koncert skupiny JAR
21:00 Koncert skupiny STARY OLSA
22:30 OŽEHAVÁ ZÁLEŽITOST (ohňová show)
23:00 Uzatvorenie historického tábora a
archeoparku pre verejnosť

Veľmi pekne ďakujeme mamičkám p. Brndiar
Lencze a p. Sklenárovej, na podnet ktorých sa
deti oboznámili s írskym sviatkom sv. Patrika.
Deň plný írskej hudby, zelenej farby a zaujímavých činností bol deti veľmi obohacujúci.
Mohli tak porovnávať rozdielnu kultúru u nás a
v Írsku.

NEDEĽA, 30.06.2019
10:00 Turnaj v lukostreľbe (finále)
10:00 Turnaj jednotlivcov (finále)
11:30 Sokoliari kráľa Svätopluka

Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov si každoročne vyrábame sladkú, hand-made čokoládku.
A veru ani tento rok p. Evka Husarčíková z Pase
Ružomberok, nesklamala a detičkám pomohla
vyrobiť tú najlepšiu maškrtu. A je jasné, že
všetkým veľmi chutilo. Veď ju deti pripravovali
s veľkou láskou.

12:00 Koncert skupiny JAR
13:00 Turnaj skupín o most (finále)
14:00 Koncert skupiny STARY OLSA
15:00 Veľká bitka vikingov, Slovanov a Avarov
16:00 Udeľovanie cien víťazom turnajov

Veľmi nám záleží na udržiavaní a rozvíjaní
ľudových tradícií v našej obci. Tento rok sme
nacvičili krásny program – Vynášanie Moreny.
Deti za pomoci učiteliek nacvičili jarné tančeky,
riekanky a spevy. Krásny krojovaný sprievod
detí, rodičov, starých rodičov a obyvateľov
obce vyniesol Morenu. Potom už len čakali na
to najzaujímavejšie, kedy Morena zapálená
a hodená do vody odpláva. A prišla jar.

16:15 Koncert skupiny VRBOVSKÉ VŔBY
17:00 Ukončenie festivalu
* Zmena programu vyhradená. Podujatie sa
koná za každého počasia.
VSTUPNÉ
Deti do 17 rokov: 3,- €
Dospelí: 6,- €

Na jar sa zobúdza celá príroda, rastliny aj
zvieratá. Aj k nám zavítali tety zo Slovenského
múzea prírody a jaskyniarstva, ktoré deťom
cez krásne aktivity predstavili aké živočíchy
žijú pri vode. Na besedu k nám prišli aj

INFORMÁCIE
www.utgard.sk
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manželia Hančinovci z NAPANT-u, aby deťom
ukázali dôležitosť ochrany lesa, pretože
zdravý les je ako veľká rodina.

DEŇ ZEME
Deň Zeme si pripomíname od roku 1970. Vznikol
ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie
životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie závislosti života na Zemi od cenných darov,
ktoré nám poskytuje Zem. Pri tejto príležitosti
sme pre žiakov pripravili bohatý program a oni
vytvorili krásne obrazy z vrchnáčikov, mapy
z cestovín. Svojimi aktivitami našim žiakom obohatili deň aj skauti z Ružomberka a na záver sa
žiaci so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do
ulíc našej obce zbierať odpadky.

V mesiaci apríl prebehol zápis do 1. ročníka
základnej školy. Zápisu sa zúčastnilo 13 detí
z MŠ. Prajeme im, aby sa im v škole darilo
a odnášali si z nej veľa vedomostí.
V mesiaci máj prebieha zápis detí do MŠ.
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ.
Kolektív MŠ

DEŇ UČITEĽOV
Ten tohtoročný bol príjemne prekvapivý. Žiaci
8. ročníka pre nás učiteľov pripravili zábavné aktivity ako poďakovanie za svoje znalosti, trpezlivosť
a obetu učiteľov pri práci s nimi. Rada rodičov pri
našej ZŠ s MŠ nás zas prekvapila chutným osladením sviatočného dňa. Veľmi pekne ďakujeme.
V tento deň prijala naša pani riaditeľka, držiteľka
Veľkej medaily sv. Gorazda, pozvanie do živého
vysielania rádia Regina. V rozhovore s redaktorkou vyzdvihla vzájomne prospešnú spoluprácu
viacerých zložiek. Ocenila výbornú spoluprácu
s pedagogickým kolektívom, s ochotnými rodičmi, s Radou rodičov, s organizáciami podporujúcimi školu, ale hlavne s našimi deťmi. Vďaka nim
naša škola dosahuje úspechy na popredných
miestach v okrese Liptovský Mikuláš.
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
2. kategória
3. miesto - A. Mičetić 5. A
3. kategória
2. miesto – B. Kráľ 8. A
Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme
a ďakujeme za reprezentáciu školy.

V uplynulých dňoch nás naši žiaci úspešne
reprezentovali na obvodnom kole recitačnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Za 1. kategóriu
Alžbetka Turčanová 2. A, za 2. kategóriu
A. Mičetić 5. A a za 3. kategóriu M. Záchejová
7. A, M. Zahradníková a B. Kráľ 8. A. Umiestnili
sa vo svojich kategóriách nasledovne:

SLÁVIK SLOVENSKA
1. kategória:
1. miesto: A. Vanfleteren 1.A,
2. miesto: L. Gejdošová 3.A
3. miesto: V. Kováč 3.A
2. kategória:
1. miesto: A. Kováčová 5.A,
2. miesto: R. Sliacka 4.A
3. miesto: S. Fričová 5.A
3. kategória:
1. miesto: S. Sokolová 7.A,
2. miesto: O. Guoth 8.A

Naši žiaci majú krásne hlasy. Dôkazom toho sú
aj tohtoroční účastníci školského kola
speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorí prišli
zabojovať o popredné miesta. Na súťaž ich
pripravovala a hudobne doprevádzala Mgr.
M.Turčanová. Konkurencia bola silná a zvíťaziť
nemohli všetci. Vybrali sme najlepších z najlepších, ktorí nás reprezentovali na okresnom
kole. Výhercom blahoželáme a ďakujeme.
Umiestnenie v školskom kole:
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Žiaci 4. a 5. ročníka sa zúčastnili na okresnom
kole Biologickej olympiády. Na súťaž ich pripravovali Mgr. Z. Lehotská a Mgr. Z. Siakeľová.
Umiestnili sa vo svojich kategóriách nasledovne:
1. miesto
žiaci 5. A - S. Fričová, D.Kúkol, D.Janči,
A. Mičetič, F.Fryk.
2. miesto
žiaci 4.A - Z. Vajdová. M. Černoch,
T. Peterec, A.Gríllus, A. Balážec
Všetkým blahoželáme a ďakujeme.

MLADÝ ZÁCHRANÁR
CIVILNEJ OBRANY
V piatok 3. mája sa naši ôsmaci pod vedením
p. zástupkyne zúčastnili okresného kola
súťaže Mladý záchranár civilnej obrany.
Spomedzi 10 družstiev v testoch, spôsobe
používania masiek, požiarnej ochrane,
zdravotnej príprave aj v streľbe si počínali
výborne a svoje výborné vedomosti a
zručnosti potvrdili obidve súťažné družstvá
vynikajúcim umiestnením na 1. a 2. mieste a
budú ďalej súťažiť na krajskom kole v Dolnom
Kubíne. Všetci im držíme palce a prajeme
úspech v ďalších kolách.

NA BICYKLI BEZPEČNE
Na začiatku mája sa družstvo žiakov 4.A
v zložení: N. Hrdinová, S.Hrdinová, M. Černoch,
T. Peterec, zúčastnili na okresnom kole súťaže
„Na bicykli bezpečne". Svoje zručnosti a vedomosti si zmerali s ďalšími jedenástimi
družstvami. Každý z nich dostal test z pravidiel
cestnej premávky, spolu ako skupina riešili
povinnú výbavu bicykla, ošetrovali otvorenú
zlomeninu pravej hornej končatiny, človeka
v bezvedomí a potom každý z nich absolvoval
jazdu zručnosti. Pracovali ako včeličky a
umiestnili sa na peknom 5. mieste. Na súťaž
ich pripravovali pani zástupkyňa Mgr. J. Vitálišová - zdravotná príprava a triedna učiteľka
Mgr. A. Ganobjaková - pravidlá cestnej premávky, bicykel a jazdy zručnosti. Všetkým
blahoželáme a súťažiacim ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu školy.
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DEŇ MATIEK
Máj je mesiac, v ktorom mamičkám za lásku
spevom, tancom a slovom deti ďakujú. Tak tomu bolo aj tento máj. Deti z materskej a základnej školy potešili svoje mamy, staré mamy, tety
a všetkých prítomných krásnym programom.
Motívom bol životný príbeh mamičky od malého dievčatka, cez ufrflanú puberťáčku, matku
a starú mamu, prepletený tancom, spevom
a básňami. Na milom vystúpení detí z materskej
školy sa podieľali pani učiteľky A.Beňová,
M.Mydielková, K.Jurščáková a E.Vítková.
Koncert režijne pripravili pani učiteľky I.Hlavatá
a Z.Siakeľová, tance nacvičila Z. Lehotská a so
svetelnou technikou nám pomohli manželia
Janíčkovci. Po krásnom koncerte prišli slová
vďaky pani riaditeľke a pani zástupkyni od
zástupcov Rady rodičov za dlhoročnú prácu
a rozvoj školy, za dobré meno, ktoré škola pod
ich vedením získala, či už v súťažiach alebo
v kultúrnej reprezentácii školy a obce. Poďakovať sa prišli aj rodičia a deti. Sálou zaznel
potlesk vďaky.
Ďakujeme deťom a pani učiteľkám za krásny
umelecký zážitok.

LIPTOVSKÁ KINDERIÁDA
Športovo zdatní žiaci 2.-5. ročníka sa zúčastnili
na Liptovskej Kinderiáde. Zabojovali a umiestnili
sa nasledovne: 1.miesto v behu: E. Vanfleteren
1.miesto v behu: D. Kúkol 1.miesto v skoku
z miesta: M. Záchej 3.miesto v behu: M. Urban
2.miesto v štvorčlennej štafete: E. Vanfleteren,
M. Petercová, M.Urban, D.Kúkol Celkové
umiestnenie celého družstva: 5.miesto v okrese.
Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme
a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Štvorstranu pripravila Mgr. Anna Ganobjaková
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Životné jubileum pani
Gabriely Huntošovej
Pani Gabriela Huntošová oslávila v máji tohto
roku svoje 80. narodeniny. Spolu s manželom
vychovali 3 dcéry, manžel však pred niekoľkými
rokmi nečakane zomrel. Zostala sama, ale spolu
s ňou býva dcéra Katka s rodinou. Má 8 vnúčat
a 8 pravnúčat.
Vážená pani Huntošová, želáme Vám pri tejto
príležitosti veľa šťastia, veľa, veľa zdravia, veľa
lásky a radosti zo svojich vnúčat a pravnúčat.
Nech ďalšie roky života prežijete v pohode
a porozumení v kruhu svojich najbližších. Nech
je ešte dlhá Vaša životná púť. K blahoželaniu
sa pripája kolektív obecného úradu a všetci
spoluobčania.

Albín Antol - 8O rokov
V marci tohto roku sa dožil 80 rokov pán Albín
Antol. Spolu s manželkou vychovali dcéru
a dvoch synov. Žiaľ, pred niekoľkými rokmi mu
náhle manželka zomrela. Nezostal však celkom
sám, do nedávna býval spolu so synom a jeho
rodinou. Radosť má z detí a štyroch vnúčat,
ktoré sa mu snažia spríjemniť všetky spoločne
prežité chvíle. Najväčšou jeho láskou je vnúčik
Jurko, ktorý starkého veľmi ľúbi.
Želáme Vám, vážený pán Antol do ďalších rokov
života ešte veľa, veľa síl, radosti z rodiny a plné
priehrštie zdravia. Zamestnanci obecného úradu
a všetci spoluobčania sa k blahoželaniu pripájajú.

Manželia Ján a Margita
Kúkolovci slávili zlatú svadbu
V apríli tohto roku oslávili manželia Margita a Ján
Kúkolovci - zlatú svadbu – 50 rokov spoločného
života. Boli mladí, zaľúbení a svoju lásku manželským sľubom spečatili. Vychovali spolu jednu
dcéru a dvoch synov. Hoci im roky pribúdajú,
tešia sa zo šiestich vnúčat a štyroch pravnúčat.
Želáme Vám, vážení Kúkolovci ešte veľa šťastia,
predovšetkým veľa zdravia, aby ste ďalšie roky
života prežívali spolu v porozumení a v pohode,
obklopení láskou svojich najbližších. K blahoželaniu sa pripája aj kolektív zamestnancov obecného úradu a všetci spoluobčania.
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