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Uznesenie č. 3/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 10. apríla 2017 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
1. Schvaľuje: a) Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľ. Rybák, Ing. J. Kandera b) overovateľov zápisnice : D. Adamčiak, S. Sekan c)
starosta určil zapisovateľku Ing. K. Budveselovú d) program zasadnutia OZ so zmenami e) plat starostu obce Part. Ľupča vo výške
2.348 € mesačne v hrubom f) Prevod pozemku od SPF k stavbe „ Zberný dvor“ KN C p.č.652/9 o výmere 2519 m2, druh pozemku
trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č. 2667 v celosti, budúcim nadobúdateľom bude Obec Partizánska Ľupča g) kúpu domu číslo
3 za navýšenú sumu, celkovo za 9300 € s tým, že polovicu nákladov na prevod nehnuteľnosti bude hradiť predávajúci h) poslanca
S. Sekana do rady školy ZŠ s MŠ, namiesto Bc. G. Moravovej i) nákup a osadenie nových bočných dverí na budove ZŠ s MŠ –
zabezpečí P. Dvorský j) vybudovanie verejného osvetlenia k autobusovej zastávke na ceste č.18.
2. Berie na vedomie: a) žiadosť ZŠ a MŠ o oprave sociálnych zariadení v časti MŠ. Bolo dohodnuté, že oprava sa uskutoční v
termíne od 17.07.2017. Oprava sa zabezpečí vlastnými pracovníkmi. Rozsah opravy bude konzultovaný s projektantom, Ing.
Pavlom Tkáčom b) informáciu p. Anny Beňovej o udelení vyznamenania pre riaditeľku ZŠ s MŠ – medaila sv. Gorazda, ktorú
prevzala z rúk ministra školstva c) informáciu starostu obce Ľ. Friča o prevzatí CO skladu (Novoť) v termíne od 11.04.2017 d)
Informáciu účtovníčky I. Mrázikovej o plnení rozpočtu obce k 31.03.2017 e) žiadosť LK-SERVIS, s. r.o. o kúpu pozemku na LV č.
985, obec neuvažuje o predaji tohto pozemku. Žiadateľovi navrhla pozemok na dlhodobý prenájom f) informáciu Bc. D. Havlanovej
o podaných majetkových priznaniach starostu obce, kontrolórky obce, riaditeľky ZŠ s MŠ a riaditeľky ZPS Karita g) informáciu
starostu obce Ľ. Friča o predaji domu súp. č. 3- navýšenie ceny h) predloženú zmluvu o prenájom miestnosti v hasičskej zbrojnici
pre kulturistov z obce. Nájom miestnosti stanoviť na 30 € mesačne, prípadne nájsť riešenie na inú formu nájmu. Informovať o
návrhu žiadateľa p. Pethő i) informáciu starostu obce Ľ. Friča o vybudovaní verejného osvetlenia k autobusovej zastávke na ceste
č.18, bude to zabezpečovať Ján Šturek j) informáciu starostu obce Ľ. Friča – oprava dverí v škole – zabezpečí poslanec P. Dvorský
k) informáciu starostu obce Ľ. Friča – spevnenie plochy pri ZPS Karita l) informáciu starostu obce Ľ. Friča o oprave kanalizácie a
žumpy v areáli školy – bude vykonaná cez letné prázdniny m) informáciu starostu obce Ľ. Friča o osadení zrkadiel a značiek.
Zrkadlá a značky sú zakúpené, budú osadené podľa požiadaviek a nutnosti n) informáciu Ing. J. Kanderu o potrebe dokončenia
oddychovej zóny p) informáciu Ing. J. Kanderu o stave kanála „Teheleň“. Zabezpečuje firma RILLINE. q) informáciu Ing. J.
Kanderu o funkcii diskusie na obecnej internetovej stránke r) informáciu S. Sekana o zverejňovaní pozvánok na zasadnutia
obecného zastupiteľstva na internete s) informáciu S. Sekana o úprave vchodu na cintorín a oprave brány š) informáciu S. Sekana o
úprave cesty od katolíckej fary smerom ku krížu – cesta je v riešení, bude opravená pri oprave cesty 1/18 t) informáciu S. Sekana –
zamykanie areálu školy. Je potrebné upozorniť p. Dvorského na uzamykanie areálu školy v) informáciu starostu obce Ľ. Friča o
rekonštrukcii domu po Paškovcoch x) informáciu starostu obce Ľ. Friča o vysporiadaní domu p. Záhradníkovej – vysporiadanie
bude možné po skončení súdneho konania. y) uskutočnenie brigády pri jarnom upratovaní obce a čistení potoka Ľupčianka. Brigáda
sa uskutoční 13.5.2017.
3. Súhlasí : a) s predajom pozemku pod hospodárskymi budovami pre p. Jána Škvareka, ktorý zabezpečí vyhotovenie geometrické
plánu pre potreby odpredaja pozemku. Cena pozemku je určená uznesením číslo 10/2015 . Náklady spojené s predajom pozemku si
žiadateľ hradí sám.
5. Konštatuje : Nesplnené uznesenia z minulých zasadnutí zostávajú na splnenie. V Partizánskej Ľupči 10.4.2017. Návrhová
komisia Ing. Ľ. Rybák, Ing. J. Kandera, overovatelia: D. Adamčiak, S. Sekan.

Uznesenie č. 4/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa 27.6.2017
na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
A)Schvaľuje: a) návrhovú komisiu v zložení : Ing. M. Sameliak, Ing. P. Smitek, b) overovateľov zápisnice : JUDr. P. Hladišová, Ing. J. Kandera,
c) Starosta určil za zapisovateľku: Bc. D. Havlanovú, d) Zmenu programu o doplnený bod – Ocenenie riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. M. Zvarovej,
e)Vytvorenie výberovej komisie pre verejné obstarávania na pripravované akcie v obci v zložení : Ing. M. Sameliak, S. Sekan a Bc. G. Moravová,
f) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad, g) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 1.746,20 € h) Zmenu rozpočtu a presun finančných prostriedkov v rozpočte pre ZPS KARITA z bežných výdavkov na kapitálové
výdavky vo výške 4.488 € na nákup – veľkokapacitná práčka i) Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce P. Ľupča na rok 2017, j)
Dotáciu pre KST vo výške 1.000 € na rok 2017, k) Dotáciu pre SZCH vo výške 1.000 € pri príležitosti 60. výročia založenia zväzu a spoluprácu
OÚ pri zabezpečení týchto osláv l) Dotáciu pre OFK vo výške 1.000 € pre zabezpečenie futbalového turnaja, ktorý sa bude konať od 8.7 – 9.7.
2017, m) Dotáciu pre Rím. kat. cirkev vo výške 5.000 € na obnovu priestorov a múru vo forme preplatenia faktúr za vykonané práce a
personálnej výpomoci pri obnove n) Žiadosť LK SERVIS o organizáciu Dožiniek 2017 v termíne 12.08.2017 – budú poskytnuté priestory na
námestí a v kultúrnom dome bez poplatku na túto akciu, ostatné podmienky budú dohodnuté v následnej zmluve, hlasovania sa zdržal Ing.
Sameliak, o) Predajnú cenu 50 €/m2 za pozemky v miestnej časti Magurka, vytvorené návrhom, ktorý spracoval Ing. Benikovský (cca 6 pozemkov
o výmere 560-600 m2), p) Zmluvu č.030617 so spoločnosťou URBIA, s.r.o. L. Mikuláš, týkajúcu sa Zmien a doplnkov č.2 rozšírenia ÚPO , q)
Zmluvu s „kulturistami“ na prenájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice s nájomným vo výške 30 €/mesiac. Súčasťou je aj
Dohoda o zodpovednosti s J. Pethőm., r) Dodatok č.1 ku zmluve s fy LK SERVIS o prenájme obecných pozemkov, hlasovania sa zdržal Ing.
Sameliak, s) Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.02022016 so spoločnosťou URBIA, s.r.o., L. Mikuláš, t) Zmluvu o úplnej náhrade nákladov na
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – prispievateľ Pavol Strnisko a Žaneta Strnisková, Kučidorfská dolina 2241/7, 0902 01 Pezinok, u)
Zmluvu o úplnej náhrade nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – prispievateľ Natura s.r.o., Okoličianska 191/2, 031 04 L.
Mikuláš a Marián Kováč, Ľubeľa č.315, 032 14 v) Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov na základe žiadosti p. Škvarekovej, ale cena za
odpredaj pozemkov je stanovená uznesením 10/2015, to je 5,00 € za m2
B) Berie na vedomie: a) Informáciu o predbežnom rozpočte na rekonštrukciu WC a umyvárne v ZŠ s MŠ vo výške 4.583 € – materiál,
inštalatérske práce fy PIAK vo výške 2.071 € b) Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2016. c) Informáciu
o plnení rozpočtu obce k 31.5.2017 - príjmová časť – vo výške 561.197,44 €, čo predstavuje 40,57% plnenie z ročného rozpočtu obce, výdavková
časť – vo výške 256.115,87 €, čo predstavuje 31,16% plnenie z ročného rozpočtu obce, d) Informáciu starostu o pláne umiestniť bezdrôtovú
kameru v priestoroch ZŠ s MŠ s monitorovaním multifunkčného ihriska a príprave rozšírenia kamerového systému v obci e) Informáciu riaditeľky
ZPS KARITA PhDr. Glonekovej o výberovom konaní na veľkokapacitnú práčku, f) Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok
2016, g) Žiadosť o dotáciu pre stolno-tenisový klub v sume 1.500 €, h) Žiadosť o dotáciu pre SZCH v sume 1.000 €, i) Žiadosť OFK o dotáciu vo
výške 1.500 € pre zabezpečenie turnaja v júli 2017, j) Žiadosť Rím. kat. cirkvi o dotáciu vo výške 5.000 € na obnovu priestorov a múru kostola
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v obci, k) Žiadosť na odkúpenie pozemkov od p. J. Tomasovej, Remeselnícka 21,059 71 Ľubica, l) Žiadosť E. Škvarekovej a J. Škvareka , P.
Ľupča č.182 o odkúpenie obecných pozemkov za navrhnutú cenu , m) Informáciu starostu obce o výstavbe bytového domu – problémy so

stanoviskom Pamiatkového úradu v Žiline k výstavbe, nakoľko plánovaný bytový dom by sa nachádzal v historickom jadre obce, n) Návrh
miestnej organizácie turistov Darmošľap na ocenenie rodáka z P. Ľupče p. Urbanoviča pri príležitosti jeho životného jubilea 85 rokov, o)
Rozšírenie územného plánu obce v lokalite tzv. „Lačná“ na základe žiadosti fy. Natura s.r.o. L. Mikuláš a Mariána Kováča, Ľubeľa č.315, p)
Informáciu o susedskom spore medzi p. Stankovianskym a p. Petercom, q) Dohodu o vzájomnej spolupráci s Oblastným výborom Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, r) Informáciu o výrobe informačnej tabule k multifunkčnému ihrisku v obci, s) Odôvodnenie vrátenia
finančných prostriedkov určených na školu v prírode späť do štátneho rozpočtu , ktoré podala Mgr. Zvarová
C) Nesúhlasí: a) S predajom pozemku p. J. Tomasovej, Remeselnícka 21, 059 71 Ľubica – poslanci OZ nesúhlasia s odpredajom pozemkov
z dôvodu bezpečnostnej uličky a z dôvodu , že na pozemkoch sa nachádza odvodňovací kanál, b) S uzatvorením Dohody o vzájomnej spolupráci
s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Uvedenú činnosť obec vykonáva v zmysle zákona č.369/1990 Zb. Zákon
o obecnom zriadení
D) Konštatuje - splnenie nasledovných prijatých uznesení : a) osadenie dopravných tabúľ a zrkadiel v obci, b) úpravu kruhového objazdu na
„Kamencoch“, c) inštaláciu osvetlenia ku zástavke pri Stínanke (cesta E/18), d) ostatné uznesenia sa budú plniť priebežne
E) Poveruje : a) P. Dvorského – koordináciou prác rekonštrukcie WC a umyvárne v ZŠ s MŠ spolu so zamestnancami obce so začiatkom prác od
17.07.2017 v spolupráci so starostom obce
F) Doporučuje starostovi obce a) osloviť fy GRENSTAVE na vypracovanie ponuky a prípadnú zľavu na stavebný materiál pre ZŠ s MŠ –
rekonštrukcia WC a umyvárne, b) jednať s vedením Slovenskej správy ciest, tak aby zabezpečil písomné stanovisko k oprave cesty 2224 na
náklady Slovenskej správy ciest, za predpokladu úpravy toku „Ľupčianka“ konkrétne pod mostom pri pohostinstve „Ľupčianka“
G) Oceňuje: starosta obce Ľubomír Frič, spoločne s poslancami ocenili riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr. Malvínu Zvarovú so zápisom do Pamätnej
knihy obce, odovzdaním Ďakovného listu a vecného daru, za dlhoročnú obetavú a tvorivú pedagogickú prácu, ktorou prispela k všestrannému
rozvoju osobnosti detí a mládeže v Partizánskej Ľupči. Návrhová komisia v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek

V nedeľu 23. apríla 2017 sa naša obec stala dejiskom centrálnych osláv Liptovsko-oravského seniorátu k 500. výročiu Reformácie,
ktorú si v tomto jubilejnom roku pripomína Evanjelická cirkev a. v. na celom svete. Pri tejto príležitosti do Evanjelického
cirkevného zboru v našej obci zavítali vzácni hostia zo Slovenska i zahraničia. V zaplnenom evanjelickom chráme Božom na
slávnostných Službách Božích poslúžil kázňou Slova Božieho Mgr. Marián Čop – superintendent /biskup/ slovenských evanjelikov
a. v. v Českej republike. Slávnosti sa zúčastnilo predsedníctvo generálnej cirkvi, predsedníctvo východného dištriktu, predsedníctvo
liptovsko-oravského seniorátu, návšteva duchovných z Nemecka, z Poľska, všetci kňazi Liptovsko-oravského seniorátu, starostovia
a primátori okolitých obcí a miest. Po slávnostných Službách Božích bol pred miestnym evanjelickým kostolom odhalený
pamätník 500. výročia Reformácie. Po slávnostnom obede program pokračoval popoludní v kostole, kde predsedníctvo generálnej
cirkvi odovzdalo pamätné medaily významným osobnostiam Liptovsko-oravského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Medzi ocenenými z našej obce boli: brat Ivan Záskalický – bývalý kurátor a kostolník, Ľubomír Tomčík – kurátor cirkevného
zboru a za príkladnú spoluprácu obce a cirkvi pán Ľubomír Frič – starosta obce. Okrem Služieb Božích a misijného popoludnia
v miestnom kostole sa konali aj programy pre deti v miestnej základnej škole, pre mládež v sále kultúrneho domu ako aj divadelné
a hudobné podujatia. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastnením spolupracovníkom z cirkevného zboru, z obce, hasičom
a sponzorom, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli k zdarnému priebehu osláv.
Mgr. Ján Molčan – zborový farár.
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Vážení občania,
všetci tešte sa, veď predsa jarmok – blíži sa.
23. septembra 2017, jarmočné bubny zaznejú 11. raz.
Treba sa na tento deň náležite pripraviť, aby sa tradičný jarmok mohol vydariť.
Preto, kto má chuť pomôcť a dobré nápady, príďte,
nech doprajeme ľuďom dobrej zábavy.
Aj tombolu je potrebné pripraviť, aby výhercov vedeli pekné ceny potešiť.
Obraciame sa aj na všetkých štedrých sponzorov, ktorí chcú prispieť finančnou
alebo vecnou cenou. Pozývame všetkých občanov, známych a neznámych hostí,
nech sa každý tohto tradičného jarmoku zhostí.
Nech jarmok prinesie radosť a dobrú pohodu,
nech všetci budú mať pri pohári vínka
náladu, nech program poteší, pobaví a do rána si užijete tanečnej zábavy.

Výhľad
z bocianieho
hniezda
poskytuje veľa
krásy.
Foto : Ivan Daráni

Každý rok sa vracajú na to isté miesto, na ten istý ľupčiansky komín. On je dejiskom začiatku nového
zrodu bocianov. Tento rok sa zo štyroch vajíčok vyliahli štyri mláďatká. No to najmladšie zo súrodencov
bolo zoslabnuté, odstrkované a preto prežilo len niekoľko dní. Bohužiaľ taký je zákon prírody, kde prežijú
len tí najsilnejší. Trom krásavcom sa darí, veď starostlivosť rodičov je naozaj vzorná, obetavá ale i veľmi
náročná. Priamy prenos týchto našich krásnych jedincov môžete sledovať aj online na www.kukaj.sk
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VENOVANÉ NAŠIM JUBILANTKÁM A JUBILANTOM
Pani Margita Dobáková oslávila nádhených 80 rokov.
Ľudský vek je krátka trasa, ubiehajú roky, dni a hodiny a človek ani nenazdá sa
a oslavuje vzácne narodeniny.
Vzácneho jubilea 80 rokov sa dožila dňa 25. mája pani Margita Dobáková. Narodila
sa v Liptovských Sliačoch a pochádza z 12 detí. Ona je šiesta v poradí. Manžel jej
zomrel a v súčasnosti býva so svojim vnukom a jeho manželkou. Má 4 vnúčatá a 7
pravnúčat.
Milá pani Dobáková, pri príležitosti Vašich narodením Vám želáme ešte plnú náruč
zdravia, veľa lásky a pohody v kruhu svojich najbližších. Nech roky života ubiehajú
pomaly, aby ste si užili ešte veľa radosti a pekných slnečných dní jesene života.
K blahoželaniu sa pripájajú aj zamestnanci obecného úradu a spoluobčania.

Naša

spoluobčianka

pani
Katarína Hladišová oslávila
27.6. krásnych 85 rokov.
Želáme Vám, aby jeseň Vášho
života prekvitala zdravím, láskou
a spokojnosťou s tými, s ktorými sa
denne stretávate.

Dožiť sa radosti kvitnúceho
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.

rána

Posledný deň mesiaca jún patril pani
Gizele Matulovej, ktorá sa dožila
významného jubilea 90. rokov.
Milej jubilantke prajeme hlavne veľa
zdravia, radosti a čas – nech ide
krokom .

Z MATRIKY

ROZLÚČILI SME SA

Mária Kolárska 93 r.

Členovia organizácie gratulujú svojim
jubilantom v II. kvartáli roku 2017.
Prajú im veľa zdravia, spokojnosti
a rodinnej pohody.

Gizela Matulová 90 r.
Pavol Brčík 75 r.
Mgr. Pavol Murtin 60 r.
Dušan Bella 65 r.,
Ján Kohút 70 r.,
Ján Hollý 70 r.

ZO SZTP blahoželá
svojim členom
Žofiia Sokolová, 70 r.,
Anna Gašincová 50 r.,
Mgr. Pavol Murtin 60 r.,
Gizela Matulová 90 r.

Čas nikoho nevynechá,
keď pridáva roky.
Tak nech celý ďalší
život Váš, sprevádzajú
iba šťastné kroky.
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MYŠIČKOVÁ TRIEDA

Školský rok nám ubehol ako voda a z najmenších škôlkarov sa stávajú
malí objavitelia sveta. Počas druhého polroka sme mali veľmi veľa
predstavení a aktivít. Navštívil nás cirkus, Veselá gitara, ale aj mravec
Dodo a svetluška Eliška zo Spievankova. Spolu s rodičmi sme si
vyrábali veľkonočné vajíčka. Naše Myšičky boli nadšené, každé
vystúpenie prežívali intenzívne. Vždy im bolo v očiach vidno iskierky
radosti a šťastia.
Dnes, už na konci školského
roka sa chceme poďakovať
rodičom, ktorí nás dali do
rozprávkovej škôlky, z ktorej si
na
prázdniny
odnášame
množstvo zážitkov. Zároveň
Vám všetkým prajeme krásne
slnečné prázdniny.
Deti
z Myšičkovej
triedy
učiteľkou Karinkou.

s pani

Ani v druhom polroku školského roka sme v našej „Rozprávkovej škôlke“
nezaháľali. Mali sme naplánovaných veľa akcií, ktoré nás veľmi potešili.
Počas nich nám bolo veselo a príjemne. Naučili sme sa veľa nových vecí,
spoznávali sme svet okolo nás.

Naše aktivity: cirkusové a divadelné
predstavenia, karneval, koncerty pre deti
„Veselo s gitarou“, vozenie na poníkoch –
animoterapia pre deti MŠ, pečenie pizze s
profesionálnym kuchárom, účasť vo
výtvarnej súťaži „ Svet okolo nás“, kde
Samko Smitek získal ocenenie, návšteva
Pojazdného
planetária,
Univerzitnej
knižnice KU v Ružomberku, kontaktnej
ZOO, vytvorenie pestovateľského kútika.

Aktivity s rodičmi: „Rozprávková knižka Žabkovej triedy“‐obrázky
jednotlivých rozprávok boli uverejnené v detskom časopise Včielka,
„športová aktivita“ spojená s grilovaním, vynášanie Moreny v obci, Deň
zeme – aktivity so zamestnancami Slovenského jaskyniarstva a ochrany
prírody v Liptovskom Mikuláši, jumping, Deň matiek – koncert,
predplavecký kurz, návšteva vernisáže „Drevári a maliari „ v Malatínoch,
otvorená hodina pre rodičov – ukážka: pohybové a relaxačné cvičenie
a matematika, Deň detí – návšteva policajtov, hasičov – beseda s deťmi,
praktické ukážky, prehliadka poľnohospodárskej techniky, sadenie mája
pred ZŠ, juniáles, návšteva Keltskej osady na Havránku.
Ďakujeme všetkým rodičom, sponzorom, priateľom za výbornú
spoluprácu počas celého školského roka. Želáme hlavne deťom veselé a
šťastné prežitie prázdnin. Tešíme sa na stretnutie v novom školskom
roku 2017/2018.
Triedne učiteľky: A. Beňová, M. Mydielková

Veselé vystúpenie svetlušky Elišky a mravca Doda zo Spievankova sa naším deťom veľmi páčilo. Zaznela
formulka: „ Fidliky‐ tidliky tramtata‐bam“ a naše deti sa ocitli v zázračnej krajine Spievankovo, kde každý
rád spieva a tancuje.
Mgr. Jana Vieriková
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Tvorivá dielňa s rodičmi „Rozprávkové tvorenie“
Dňa 31.03. zavládlo v sovičkovej triede kreatívne a tvorivé
popoludnie, ktoré povzbudilo rodičov a deti do spoločného
rozprávkového tvorenia. Hravým a zábavným spôsobom si
spoločne vytvárali rozprávkové bytosti. Potom nám predstavili
svoju obľúbenú knižku a prečítali krásnu rozprávočku.
Mgr. J. Vieriková
Ďakujeme rodičom za spoluprácu.

Ako každý rok, aj tento rok sme si pripomenuli, aké sú deti pre nás
vzácne a pripravili sme im nezabudnuteľný Deň detí. Sovičky hneď
ráno dostali indíciu, ktorá ich postupne cez rôzne úlohy, akými bol
kop do brány, chytanie cukríkov zo stromu, hádanky a podobne
priviedli k pokladu. Po získaní pokladu sa deti presunuli na ihrisko,
kde ich čakali policajti, hasiči a hospodári. Ukázali im dopravné
prostriedky, ich vybavenie, porozprávali im o ich práci a tiež im
predviedli názorné ukážky ich práce. Za návštevu policajtov, hasičov
a hospodára ďakujeme rodičom zo Žabkovej triedy. Po ich odchode
sa však deň detí v Sovičkovej triede neskončil. Keďže sú Sovičky už
veľké a šikovné, zaslúžili si jesť v školskej jedálni ako veľkí žiaci.
Henrieta Fričová

Prvý májový víkend patril všetkým matkám, starým
matkám a krstným mamkám. Na ich počesť si deti –
sovičky pripravili kultúrne predstavenie. Svojím
milovaným mamkám sa poďakovali za ich lásku,
starostlivosť, nehu a to tancom, básničkami
a pesničkou. Za svoje vystúpenie si sovičky vyslúžili
obdiv a potlesk publika. Po vystúpení deti obdarovali
mamičky kvietkami.
Mgr. Jana Vieriková

Dovidenia Rozprávková škôlka
Trochu je mi nevoľky, trochu po vôli. Dnes odchádzam zo škôlky. Naši
predškoláci: Balážecová Sárka, Dobák Damiánko, Feld Adriánko, Frič
Ivanko, Hrnčiarová Adrianka, Kráľ Adamko, Kráľ Matejko, Kubáň Matúško,
Moravová Paťka, Švecová Tamarka, Turčanová Alžbetka, Záchej Miško,
Zaťková Martinka. V rozprávkovej škôlke naďalej zostávajú: Gregorová
Nelka, Mojš Miško, Lezo Kevinko, Švidroňová Karolínka, Hollá Ivonka.
Deťom želáme slnkom zaliate prázdniny a veľa síl do nového školského roka.
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Henrieta Fričová, učiteľka

PRIŠIEL ČAS ROZLÚČKY
Prešlo deväť školských rokov a prišiel čas rozlúčiť sa so
žiakmi, z ktorých väčšina počas školskej dochádzky vzorne
pracovala a reprezentovala našu školu na súťažiach
a kultúrnych podujatiach. Popri zodpovednej práci počas
vyučovania aj mimo neho, zvládali vedomostné súťaže v
angličtine aj v slovenskom jazyku, v poľovníctve, v chémii,
dokázali sa orientovať v slovenskej povstaleckej histórii.
V zdravotníckej súťaži dokázali svoju pripravenosť
poskytnúť prvú pomoc a iné praktické zručnosti.
Ich zodpovednosť sa prejavila aj v testovaní žiakov
deviatych ročníkov z matematiky a slovenského jazyka,
Monitor 2017, v ktorom dosiahli najlepšie výsledky v rámci
nášho okresu.
Okrem účasti na školských akciách nás všetkých tešili aj
krásnymi vystúpeniami, či už tanečnými, veď
ako
mažoretky prepochodovali s úsmevom na tvári deväť rokov,
ale aj ako herci v scénkach školských predstavení.
Všetkým im zo srdca ďakujeme a želáme im úspešný štart
v nových školách, nech aj tam pokračujú vo svojom snažení
Kolektív učiteľov ZŠ
a úspechoch. Budete nám chýbať!
s MŠ v Part. Ľupči

V celoštátnom testovaní žiakov
z matematiky a slovenského jazyka
a literatúry, „Monitor 2017“, práve
ľupčianski
deviataci
podali
spomedzi všetkých škôl v okrese
Liptovský Mikuláš najlepší výkon
a dosiahli najlepšie výsledky. Sme
na nich hrdí a srdečne im
blahoželáme.

1. miesto v súťaži „Mladý zdravotník“ získali žiaci: R. Austová, S. Grilusová, L. Obrcianová, S.
Sokolová, M. Luptáková a P. Rybák z 5.A. 1.miesto v „Kinderiáde“ získal F. Obrcian z 3.A. 2.
miesto v súťaži „Mladý zdravotník“ získali žiaci: L. Gejdošová, M. Zahradníková, V. Švidroňová,
S. Podhorány a S. Kisel zo 6.A 2. miesto v súťaži „Mladý poľovník“ získalo družstvo žiačok:
J. Veselovská, O. Leštinská a E. Urbanovičová z 9.A. 4. miesto v tejto súťaži získalo družstvo v zložení: M. Bartíková, B.
Hladišová a H.Peterec , tiež z 9.A.2. miesto v Olympiáde zo slovenského jazyka získala Bianka Hladišová z 9.A. 2. miesto
v Biologickej olympiáde, v kategórii F – mladší žiaci, získali žiaci: T. Mráziková, K. Točeková, N. Točeková, S.Sameliak a M.
Pethö zo 4.A. 2. miesto v Biologickej olympiáde, v kategórii F - starší žiaci, získali žiaci: S. Grilusová, L. Frisová, S. Sokolová, V.
Hrdinová, S. Veselovský z 5.A. 3. miesto v súťaži „Mladý zdravotník“ získali žiaci: S. Fričová a A. Mičetič z 3.A, N. Točeková, A.
Bellová, M. Mach a M. Frič zo 4.A. 3. miesto v Chemickej olympiáde získala Janka Veselovská, 9.A. 3. miesto v Technickej
olympiáde získali žiaci: M. Zahradníková, 6.A, D. Kacianová a J. Hladiš z 8.A. 4. miesto v súťaži „Povstalecká história“, získali
žiačky 9.A: M. Bartíková, O. Leštinská a J. Veselovská. 11. miesto v Olympiáde z anglického jazyka získala E. Urbanovičová
z 9.A. 11. miesto v Biologickej olympiáde, v kategórii D, získal M. Klimáček, žiak 6.A. 11. miesto v súťaži „Na bicykli bezpečne“,
získali M.Frič a S. Sameliak zo 4.A a V. Hrdinová s M. Luptákovou z 5.A. Ďalej sa naši žiaci zúčastnili na súťažiach:
Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Matematická olympiáda, Matematická Pytagoriáda, Geologická olympiáda. Úspešnými
riešiteľmi boli aj v Dejepisnej olympiáde, Matematickom Klokanovi a v súťaži I-Bobor.
Poďakovanie patrí žiakom za reprezentáciu našej školy, ale aj pani učiteľkám, ktoré ich na súťaže pripravovali.

Školský život má svoj nezameniteľný rytmus – pravidelne sa v ňom striedajú dni
vyučovania s prázdninami. Tento kolotoč sa už po stáročia krúti ako „ perpetuum
mobile“ a nedá sa zastaviť. Školské zvonenie nám oznámilo koniec ďalšieho
školského roka. Je to čas, kedy sa zamýšľame nad chvíľami, ktoré sme prežili v škole
a hodnotíme každý sám seba, ale aj celú našu prácu za desať mesiacov. Ak by som
chcela zhodnotiť školský rok 2016/2017 len niekoľkými slovami, môžem smelo
povedať, že bol to úspešný školský rok. Dôkazom je i umiestnenie našich žiakov
v rebríčku škôl v celoslovenskom Testovaní 9, kde sa naši deviataci umiestnili na 1.
mieste v okrese Liptovský Mikuláš, tiež viaceré prvenstvá našich žiakov v okresných
kolách predmetových súťaží a olympiád. Chcela by som sa poďakovať všetkým
žiakom za úspešnú reprezentáciu školy, pedagógom za trpezlivosť, tvorivosť
a prípravu žiakov na testovanie, na predmetové olympiády a súťaže. Ďakujem všetkým zamestnancom školy správnym
aj administratívnym, pracovníkom školskej jedálne i pani učiteľkám v materskej škole. Počas celého školského roka
sme zorganizovali množstvo akcií v spolupráci s radou rodičov. Za pomoc a finančnú podporu ďakujem rade rodičov,
ako aj všetkým ochotným rodičom, nášmu zriaďovateľovi - Obci Partizánska Ľupča a všetkým sponzorom.
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Všetkým prajem krásne, slnkom zaliate leto. Prežite ho v pohode, v pokoji a v zdraví v kruhu svojich rodín.
Malvína Zvarová, riaditeľka

Trinásť najlepších žiakov zo ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči si dva dni pred
prázdninami z rúk starostu obce Ľubomíra Friča prevzali významné ocenenie,
ktoré získali za svoje vedomosti, za úspechy v rôznych záujmových činnostiach,
olympiádach a súťažiach. Srdečne blahoželáme.

Benjamin Kráľ, 6. ročník, ocenený za 2.
miesto v okresnom kole súťaže „Hliadka
mladých zdravotníkov“ za 2. miesto
v okresnom
kole
súťaže
„Mladý
záchranár CO“.

Lenka Frisová, 5. ročník, ocenená
za výborný prospech, správanie, za
2.
miesto
v okresnom
kole
biologickej olympiády a Sofia
Sokolová 5. ročník, ocenená za
výborný prospech a správanie, za 2.
miesto v okresnom kole biologickej
olympiády

Samuel Veselovský 5.
ročník, cenu si prevzal za
výborný prospech a správanie,
za 2. miesto v okresnom kole
biologickej olympiády

Laura Gejdošová, 6. ročník,
ocenená bola za výborný
prospech, vzorné správanie,
účasť na okresnom kole
matematickej olympiády,
pytagoriády, 2. miesto
v okresnom kole súťaže
„Družstiev mladých
zdravotníkov“, úspešná
riešiteľka i-Bobor

Sebastián Kisel 6. ročník, ocenenie z rúk starostu si
prevzal za 2. miesto v okresnom kole súťaže „Hliadka
mladých zdravotníkov“, za 2. miesto v okresnom kole súťaže
„Mladý záchranár CO“.

Michaela
Bartíková,
9.ročník, ocenená za
výborný prospech počas
celého štúdia v základnej
škole a vzorné správanie,
za účasť v okresnom kole
dejepisnej olympiády, za
účasť v okresnom kole
Povstalecká
história
Liptova, za 2. miesto
v okresnom kole súťaže
“Poľovníctvo
a príroda“,za 2. miesto
v okresnom kole súťaže
„Mladý záchranár CO“.

Bianka Hladišová, 9. Ročník,
cenu starostu si prevzala za
výborný prospech počas celého
štúdia v základnej škole
a vzorné správanie, za 2.
miesto v okresnom kole
olympiády zo slovenského
jazyka, za 4. miesto
v okresnom kole súťaže
„Poľovníctvo a príroda“.

Janka Veselovská, 9. ročník,
ocenená za výborný prospech
počas celého štúdia v základnej
škole a vzorné správanie, za 2.
miesto v okresnom kole súťaže
„Poľovníctvo a príroda“, za 3.
miesto
v okresnom
kole
chemickej olympiády, za účasť
na okresnom kole súťaže
„Povstalecká história Liptova“.

Matej Klimáček 6.ročník, ocenený
za
vzorné
správanie,
účasť
v okresnom kole pytagoriády, za
účasť v okresnom kole biologickej
olympiády

Oľga Leštinská, 9. ročník, ocenená za
výborný prospech počas celého štúdia
v základnej škole a vzorné správanie, za 2.
miesto v okresnom kole súťaže „Poľovníctvo
a príroda“, za účasť v okresnom kole
dejepisnej olympiády, za účasť v okresnom
kole súťaže „Povstalecká história Liptova“.

Ema Urbanovičová, 9. ročník, ocenená za
výborný prospech počas celého štúdia
v základnej škole a vzorný prospech, za
účasť
v okresnom
kole
olympiády
z anglického jazyka, za 2. miesto v okresnom
kole súťaže „ Mladý záchranár CO, za 2.
miesto v okresnom kole súťaže “Poľovníctvo
a príroda“.

Ocenená bola aj Mariana Záhradníková, žiačka 6. ročníka, za výborný prospech, správanie, účasť v okresnom kole pytagoriády, 2. miesto
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v okresnom kole súťaže „Hliadka mladých zdravotníkov“, 3. miesto v okresnom kole technickej olympiády. Žiaľ z dôvodu onemocnenia si ho
nemohla prísť prevziať osobne. Touto cestou jej srdečne blahoželáme.

RADÍME SENIOROM
V uplynulých
týždňoch
polícia
v Liptovskom Mikuláši zaznamenala 2
prípady krádeží u seniorov (86, 85).
Páchatelia obete kontaktovali osobne.
V prvom prípade páchateľ neoprávnene vnikol
do domu poškodenej, následne sa predstavil ako
pracovník elektrární a žiadal vyplatiť nedoplatok na
elektrine. Počas toho, ako si dôchodkyňa bola
vziať finančné prostriedky na úhradu nedoplatku ju
sledoval a následne jej z rúk vytrhol taštičku, v
ktorej mala uschovanú finančnú hotovosť vo
výške 1.100 € a ušiel.
V druhom prípade páchateľ zazvonil na dvere
domu a dôchodcovi oznámil, že mu priniesol
preplatok za plyn vo výške 100 €, ale že mu musí
vydať 100 €. Vošli spoločne do kuchyne, kde mu
poškodený chcel vyplatiť z peňaženky sumu 100 €
v 50-eurových bankovkách, čo páchateľ nechcel a
žiadal od poškodeného, aby mu vyplatil celú 100eurovú bankovku. Ten následne išiel do špajze, kde
spolu s ním išiel aj páchateľ, vybral z regála
plechovú krabičku, v ktorej mal uloženú finančnú
hotovosť vo výške 2.200 €. Keď to páchateľ
zbadal, bez slov vytrhol z rúk poškodeného
plechovku s peniazmi a z domu rýchlo utiekol,
nasadol do svetlého auta nezisteného typu, ani
značky, ktoré bolo zaparkované pred bránou domu
poškodeného a z miesta na aute rýchlo odišiel na
neznáme miesto.
Páchatelia tejto trestnej činnosti využívajú aj
pevné telefonické linky cez ktoré kontaktujú svoje
vytypované obete s tým, že ich príbuzný mal
dopravnú nehodu a potrebujú požičať peniaze na
úhradu rôznych poplatkov. Následne na adresu
ktorú im sám poškodený povie príde vozidlo
s osádkou
a obdobným
spôsobom
ako
v predchádzajúcich
prípadoch
poškodeného
okradnú o finančnú hotovosť.
Polícia v Liptovskom Mikuláši vyzýva najmä
seniorov na zvýšenie obozretnosti:
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si
úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú
vyšší vek. Predpokladajú, že seniori budú
dôverčiví, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich
svojim konaním môžu pripraviť o celoživotné
úspory alebo im môžu ublížiť na zdraví.

Prinášame Vám niekoľko dôležitých rád, ako sa
nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si
Vás vytypovali ako svoje obete a následne Vás telefonicky
kontaktujú ako Vaši príbuzní alebo Vás oslovujú priamo na ulici
a pod vopred pripravenými zámienkami s rôznymi emotívnymi
príbehmi alebo poskytovaním služieb sa snažia vylákať od Vás
peniaze alebo Vás okradnúť o Vaše celoživotné úspory priamo
vo Vašom obydlí.
Seniori, nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov.
Nekontaktujte sa s cudzími osobami osamote. Vždy majte na
viditeľnom mieste dôležité kontakty.
1. Pri oslovení telefónom, že volá Váš vnuk, príbuzný
alebo známy
Najskôr si overte, či naozaj volá Váš príbuzný alebo známy,
ktorý Vás v telefóne žiada o požičanie peňazí na kúpu auta,
darčeka alebo na iné účely. Zavolajte mu. Nedávajte peniaze do
rúk osobne, ktorú nepoznáte, aj keď tvrdí, že ju za Vami posiela
Váš príbuzný alebo známy.
2. Pri oslovení na ulici neznámymi osobami, že
potrebujú ukázať cestu do nemocnice
Neverte osobám, ktoré nepoznáte. Nenasadajte s nami do
vozidla. Nedávajte im finančnú hotovosť. Nesúhlaste
s možnosťou výberu peňazí zo svojho osobného účtu. Nechoďte
s nimi do svojich príbytkov. Neverte im, že potrebujú požičať
peniaze na operáciu príbuzného, aj keď pôsobia dôveryhodne.
3. Pri ponúkaní tovaru na predaj priamo vo Vašich
príbytkoch
Nevpúšťajte neznáme osoby dovnútra. Dôsledne zvažujte
ponuku na výhodnú kúpu tovaru. Pokiaľ môžete, poraďte sa so
svojimi príbuznými. Nevyberajte peniaze pred cudzími osobami.
4. Pri poskytovaní služby pracovníkmi plynární,
elektrární, vodární, daňových úradov, či iných
inštitúcií
Preverte si, či ide o skutočných zamestnancov spoločností, ktorí
Vám prišli bez ohlásenia vykonať odpis spotreby vody, elektriny
alebo plynu. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že Vám prišli
vyplatiť preplatok na dani, či inkasovať nedoplatok za služby.
Preplatky a nedoplatky na nevyplácajú v hotovosti.
5. Pri vyplatení výhry, zvýšenia dôchodkov, pomoci
s nákupmi, či poskytovania finančnej alebo inej
pomoci
Odmietnite záujem o zvýšenie dôchodku, nezištnú pomoc
s nákupmi, vyplatenie výhry, alebo poskytnutie finančnej
pomoci neznámymi osobami. Dôsledne zvažujte každú ponuku,
ktorá Vám je ponúkaná priamo vo Vašich príbytkoch. Skôr, ako
sa pre niektorú službu , či ponuku rozhodnete, poraďte sa so
svojimi príbuznými.

V prípade pochybností, ihneď
kontaktujte políciu
na telefónnom čísle 158

Vypracoval :
Odbor prevencie kriminality
Kancelárie ministra vnútra
SR v spolupráci s odborom
ekonomickej kriminality
úradu kriminálnej polície
Prezídia Policajného zboru
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(dom.)

SLOVENSKÁ
OBEC

Pomôcky:
AIR, EA,
PARTIKULY,
ATY, ILIJA

PODRAĎOV.
SPOJKA

RUSKÁ RIEKA

PRODUKT
VČIEL

SPRÁVCA
SALAŠA

CHYŤ

LATINSKÁ
DVOJHLÁSKA

BLACK KEY
OUT

OVINULO

KOSILA

Správna odpoveď tajničky
z minulého čísla znie :
KAČICA S MEDOM.
Do redakcie nám prišli dve
odpovede,
z toho
obe
správne. Preto sme sa
rozhodli peknou knihou
odmeniť obe výherkyne.
Srdečne blahoželáme :
Oľge Hollej z Partizánskej
Ľupče
a Zlatici Šimjak
Kráľovej z Ružomberka.

OPAK
NÍZKO
VOLTAMPÉR
(zn.)
MONDAY
(skr.)

ÚŽAS
(bás.)

OZDOBNÝ
KRÍK

PODĽAHNITE
HNILOBE

KULTÚRNE
ZARIADENIE

TURECKO
(kód)

ABAMPÉR
(zn.)

KAMEŇOLOM

AMERÍCIUM
(zn.)

ZAČO
(bás.)

SÚSTAVA
KOSTÍ

DODATOČNÉ
SIATIE

TVRDO
PRACOVAŤ

2.

ZNÍŽENÝ
TÓN „A“

RADÓN
(zn.)

1000 KG
KORISŤ
ZLODEJA

ROOF
TILE IN
RIEKA
(špan.)

MORAVANIA
OBYVATEĽ
ÍRSKA

ZVOLANIE
NA VOLY

ZITRVÁVAJ V
KĽAKU

ZNAČKA
AUTOBUSOV

ODLETÍTE

Ak by sme potopili Mount Everest do najhlbšej časti
Pacifického oceánu, vrchol hory by stále ...
DAŤ
POVERENIE

Vylúštenú tajničku
zasielajte
do 31.08.2017 na
adresu : Obecný úrad, 032
15 Partizánska Ľupča,
alebo e-mailom na:
obec.part.lupca@stonline.sk.
Zo správnych odpovedí
vyžrebujeme jedného
výhercu, ktorého odmeníme
peknou knihou.

(dokončeni e v ta jni čke)

Vecný dar a ďakovný list si na júnovom zasadnutí
obecného zastupiteľstva z rúk starostu obce Ľubomíra
Friča prevzala riaditeľka základnej školy Mgr. Malvína
Zvarová. Starosta jej odovzdal aj malú kytičku
a poďakoval jej za dlhoročnú a tvorivú prácu v škole.
Spomenul vysoké
ocenenie, ktoré si
prevzala od ministra
školstva prof. Ing.
Petra Plavčana CSc.
a do ďalšej práce jej
poprial veľa zdravia
a úspechov.
K prianiu sa pridali
aj poslanci
obecného
zastupiteľstva, ktorí
jej popriali ešte veľa
radosti z práce i zo
života.
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Od začiatku roka 2017 sme sa pripravovali na trochu
náročnejšie obdobie, ktoré nasledovalo. Náročnejšie preto,
lebo popri neustálom prezbrojovaní a staraní sa o techniku
ako hasiči nikdy nevieme čo nás čaká a čo sa udeje . Čo
sme však vedeli, bolo to, že tento rok budeme organizovať
dve súťaže v našej obci. Jedna z nich a to konkrétne súťaž
O POHÁR STAROSTU OBCE, je už za nami, tak
skúsime trochu zhrnúť naše pocity. Medzi ľuďmi je stále
hasičský šport pomerne neznámy. A tak nás trochu mrzí,
že sa nás na námestí nestretlo toľko, koľkých sme si priali,
no dúfame, že do budúcna to už bude lepšie. Súťaž, ktorú
sme organizovali mala za úlohu preveriť schopnosti
hasičov v disciplíne požiarny útok v kategóriách muži a
ženy so športovými striekačkami. Tento rok bola súťaž
o to slávnostnejšia, pretože sme si svojpomocne vyrobili
novú putovnú trofej nášho pána starostu , ktorá bohužiaľ
aj po veľkej snahe neostala u nás, ale poputovala do
okresu Dolný Kubín, ku chalanom z Oravskej Poruby,
ktorí sú našimi hlavnými konkurentmi a my sme skončili
na druhom mieste. Sľubujeme však, že budúci rok si ju už
zobrať nedáme. Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme za
podporu, aj nášmu družstvu veteránov, no naše najväčšie
poďakovanie patrí Obecnému úradu v Partizánskej Ľupči
a nášmu pánovi starostovi Ľubomírovi Fričovi .

Víťazné družstvá súťaže
„O pohár starostu obce“.
Pohár putoval na Oravu,
družstvu
do
Oravskej
Poruby. V ženskej kategórii
I. miesto obsadilo družstvo
z Trsteného.

Slávnostný nástup
súťažných družstiev
z Liptovskej Lúžnej,
Partizánskej Ľupče,
Oravskej Poruby,
Liptovskej Kokavy
a Trsteného.

Sústredený štart
domáceho družstva
tesne po výstrele.
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Družobná návšteva hasičov
vo Vážanoch nad Litavou

Týždeň po súťaži sa členovia výboru nášho DHZ
spolu s bratom farárom Jánom Molčanom vybrali
na cestu, na ďalekú Moravu. Boli sme pozvaní na
oslavy 120. výročia založenia SDH Vážany nad
Litavou. Vážanskí hasiči sú už dlhšiu dobu našim
družobným hasičským družstvom a preto sme toto
pozvanie nemohli odmietnuť. V deň konania osláv
sme sa zúčastnili pestrého hasičského programu,
ktorý sprevádzal a dotváral celodennú slávnostnú
atmosféru. Po rannom sprievode celou obcou
a následnej svätej omši, pri ktorej brat farár
povzbudil tamojších hasičov krásnymi slovami do
Bohu milej práce na ďalšie desiatky rokov, sme sa

odobrali k výročnej valnej schôdzi, na ktorej hasiči zhodnotili svoju prácu
a ocenili svojich členov. Medzi ocenenými sme sa ocitli aj my. Dostalo sa
nám pocty nosiť medailu so stužkou za medzinárodnú spoluprácu. Toto
ocenenie sme bratom hasičom opätovali a odovzdali sme im medaily za
spoluprácu a dary od nás a od obecného úradu. V závere schôdze sme
slovami vyzdvihli ich pohostinnosť a pozvali ich k nám na Slovensko. Po
nasledujúcich ukážkach hasičskej techniky sme sa už však museli vrátiť
domov, nakoľko nás v nedeľu 2.7. čakala netradičná hasičská súťaž
v Liptovských Sliačoch
Súťažili sme so staršou technikou.
Pokiaľ sme chceli odštartovať, jedna
z podmienok štartu bolo vypitie pol
litra nealka pivka a až tak sme bežali.
Hoci po štarte sme mali vynikajúci čas,
technika nám zlyhala a tak sme terče
zhadzovali triafaním vody z vedier,
takže
netradične.
Chceme
sa
poďakovať aj mamine nášho hasiča
Dominika Cabana, Gabike, ktorá nám
bežala takzvaný pravý prúd, čiže aj
v tomto bola súťaž netradičná.

Hasička Gabika
v akcii...

Podmienka :

Vypiť pollitrák a štart !

V nasledujúcich mesiacoch nás čakajú rôzne súťaže, školenia, tréningy, opravy techniky a ďalšie činnosti spojené
s fungovaním nášho zboru. Veľkou udalosťou tohto roku pre nás však bude Memoriál Celestína Vajdu, ktorý sa
uskutoční v mesiaci august na počesť nášho dlhoročného veliteľa. Dúfame, že nás všetci prídete podporiť, 13
povzbudiť a držať nám palce. Ďakujeme všetkým.
Filip Havlan, predseda DHZ Part. Ľupča

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP) v Partizánskej Ľupči v rámci plánu
práce organizuje každý rok športový deň pre svojich členov. Dňa 1. júla sa uskutočnil športový deň v areáli
štadióna OFK v Partizánskej Ľupči. Tešili sme sa na toto podujatie, pripravovali, ale počasie nám veľmi
neprialo. Preto aj účasť nebola taká, akú sme očakávali. Ráno pršalo, ľudia sa pomaly začali schádzať. Okolo
obeda slniečko predsa vykuklo spoza mrakov a predsedníčka ZO Ing. Milada Ondrejková otvorila toto
podujatie. Privítala všetkých prítomných členov a pozvaných hostí. Z pozvaných hostí sa zúčastnil predseda
OR SZTP Ľubomír Tomčík, za obecný úrad zástupca starostu Július Sokol a predseda Jednoty SD Ing. Ľubomír
Rybák. Za ZO SZTP Liptovský Mikuláš – Kocourová Kveta, Danková Eva, Žišková Daša a Javoš Miloš
s manželkou, za ZO SZTP Liptovský Hrádok predsedníčka Alena Kováčová, Anna Čániová a Pavel Čáni. Po
otvorení a privítaní sa hneď začalo súťažiť. Súťažilo sa v 5. disciplínach a to: hod loptičkou do vedra, šípky,
hod kruhmi na cieľ, kop do bránky a plechovice. Hodnotili sa zvlášť ženy a zvlášť muži. Zo žien na 1. mieste
bola Božena Kohútová, na 2. mieste Božena Hrompová a na 3. mieste Kamila Jarošová. Muži – na 1. mieste
Juraj Adamčiak st., na 2. mieste Ladislav Urbanovič a na 3. mieste Milan Hrompa. Víťazi boli odmenení
vecnými cenami.
Keď sa dosúťažilo, guláš už bol uvarený, vábivo rozvoniaval. Varili ho naši šikovní kuchári ‐ Emília Víťazová,
Ladislav Urbanovič a Albín Antol. Po guláši všetkým dobre padol pohár vínka. Keď sa všetci najedli, pristúpilo
sa k losovaniu tomboly, ktorá bola pestrá. Na koho sa usmialo šťastie, odniesol si domov peknú cenu.
Poobede nám slniečko prialo a kto mal chuť dal sa do tanca. Hudba bola reprodukovaná, ale do nálady hral
na harmonike náš člen Dušan Bartánus. Spievalo a tancovalo sa do chuti.
Záverom môžeme povedať, že aj napriek počasiu sa tento deň vydaril k spokojnosti všetkých zúčastnených
a už teraz sa budeme tešiť na športové podujatie v budúcom roku.
Anna Jacková, tajomníčka ZO SZTP
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Tento rok KST‐Darmošlap usporiadal už 22.ročník výstupu na Prednú Maguru. Počasie nám prialo. Bolo to viditeľné aj
na veľkej účasti. Na vrchole sa nás zišlo vyše šesťdesiat. Bohužiaľ väčšina bola z iných, okolitých obcí. Našli sa tu však aj
účastníci z Košíc, Bratislavy alebo Spišského Bystrého. Nechýbala ani už tradičná tombola, ktorá bola tento rok veľmi
bohatá. Najväčšou odmenou bol však krásny výhľad na okolie Liptova. Cestou dole sme ešte turistom z Košíc
porozprávali históriu pomníku pod Prednou Magurou.
Sofia Sokolová, KST‐Darmošlap
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Posledným zápasom dospelých dňa 25.6.2017 sa uzatvorila súťažná
sezóna 2016/2017, preto vám prinášame stručné zhodnotenie
počínania si našich družstiev v tomto ročníku.
Po jesennej časti A - mužstvo v II. triede LFZ Liptovský Mikuláš po komplikáciách
s obsadením kádra figurovalo v tabuľke na 11. mieste s počtom bodov 12. Po doplnení
kádra a s príchodom nového trénera p. Šmiguru z Ľubele sa zlepšila tréningová morálka
a dostavili sa aj výborné výsledky. Po prehre s Komjatnou v prvom zápase jarnej časti, mužstvo dokázalo
v ďalších zápasoch šesťkrát po sebe naplno bodovať, čo nás vystrelilo do prvej päťky tabuľky. Z trinástich
zápasov jesennej časti mužstvo prehralo iba štyrikrát a obsadilo konečné 6. miesto, s počtom bodov 34. Za
zmienku stoja najmä výsledky s ŠK Kriváň Važec (postupuje do I. triedy), na ktorého pôde sme remizovali
3:3 a doma sme dokázali vyhrať presvedčivo 4:2.
Do nového súťažného ročníka sa usilujeme o omladenie kádra hráčmi z vyšších súťaží, ešte viac zlepšiť
tréningovú dochádzku, vytvoriť dobrý kolektív a tým sa pobiť o popredné priečky v tabuľke v sezóne
2017/2018.
Naše druhé súťažné družstvo U-15 žiaci (I. trieda) v polovici súťaže figurovalo na 9. mieste s počtom bodov
4. V druhej časti sa žiakom podarilo odohrať pár výborných zápasov a to najmä s OŠK L. Sielnica 8:0 a s ŠK
Bobrovec na jeho pôde 3:4. Družstvo napokon v súťažnom ročníku 2016/2017 obsadilo konečné 10. miesto.
Aj napriek tomuto nelichotivému umiestneniu vidno u chlapcov snahu a výrazné zlepšenie hry. Prajeme preto
trénerovi p. Erhardtovi veľa síl a energie, pri vedení tejto náročnej vekovej kategórie.
OFK v letných mesiacoch organizuje dvojdňový futbalový turnaj (8.-9.7.2017) o Pohár starostu obce
Partizánska Ľupča. Dňa 8.7.2017 si zmerajú sily dospelí (OFK P. Ľupča, TJ Partizán Ľubeľa, 1. OFC L.
Sliače a OŠK Likavka), dňa 9.7.2017 privítame osem žiackych družstiev, ktoré sa medzi sebou „pobijú“
o víťazný pohár a pekné ceny. Na turnaji dospelých si zmerajú sily aj naši futbaloví veteráni s výberom SNS
Liptovský Mikuláš. Výbor OFK ďakuje všetkým priaznivcom, fanúšikom, sponzorom a hlavne Obecnému
úradu Partizánska Ľupča za priazeň a podporu počas celej sezóny.
Tešíme sa na vás v novom ročníku 2017/2018.
Ing. Michal FRIČ, tajomník OFK

https://www.lobelka.sk/ponuka-taborov
NOVÉ SLOVO PARTIZÁNSKEJ ĽUPČE Vydáva Obecný úrad Partizánska Ľupča, 032 15, periodicita: štvrťročník, tel.:
5570755, e-mail: obec.part.lupca@stnoline.sk, web: www.partizanskalupca.com, IČO vydavateľa: 00 315 656, povolené: OÚ
Liptovský Mikuláš č. 1/1995, evidenčné číslo: EV 3947/09, ISSN 1339-360X, redakčná rada Bc. Dana Havlanová, Anna
Jacková, Mgr. Anna Ganobjaková, Ing. Katarína Budveselová, grafická úprava: Renáta Antolová, tlač: Besza, Liptovský
Michal 13, tel. č. 0918631813. Zostavitelia nezodpovedajú za obsah a ani úroveň článkov. Náklad 350 kusov. Dátum
16
vydania periodickej tlače: apríl 2017, uzávierka nasledujúceho čísla je 30.09.2017

