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Uznesenie č. 6/2015 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného dňa
25.6.2015 na Obecnom úrade v Part. Ľupči
1) Schvaľuje:
a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan
Adamčiak,
b) overovateľov zápisnice: Mgr. Petru Benčovú,
Stanislava Sekana, c) starosta Ľubomír Frič určil za zapisovateľku
Bc. Danu Havlanovú, d) program zasadnutia OZ, e) záverečný účet
Obce Partizánska Ľupča za rok 2014 bez výhrad, f) Štatút
Zariadenia pre seniorov „KARITA“ obce Partizánska Ľupča, g) Plán
kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2015, h) prijatie
zamestnanca na zabezpečenie objektu Zariadenie pre seniorov
„KARITA“ obce Partizánska Ľupča od odovzdania stavby
dodávateľom obci do jej otvorenia, i) že náklady spojené s kúpou,
prevodom obecných pozemkov si bude hradiť občan, ktorý požiada o
kúpu, prevod obecného pozemku, j) Matúš Benkovič – prenájom
pozemkov o výmere 70 m2 na parcele č. 3132/8 na dobu 10 rokov s
podmienkou, že predmetný pozemok nebude ohradený, k) Ing. Jozef
Halama, Ing. Michal Halama, Jozef Moravčík – predaj pozemkov
podľa podaných žiadosti a priložených geometrických plánov, l)
Peter Elíz - predaj pozemkov podľa žiadosti, doporučenia stavebnej
komisie a vyhotovenia nového geometrického plánu č. parcely 3294
m) termín budúceho zasadnutia OZ na 19. augusta 2015.

2) Berie na vedomie:
a) stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok
2014, b) správu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za 1.
polrok 2015, c) žiadosť Ing. Igora Mráza o vybudovanie elektrickej
prípojky k svojej nehnuteľnosti na Magurke, d) informáciu zástupcu
starostu obce o jednaniach so zástupcami Slovenskej správy ciest
ŽSK ohľadom rekonštrukcie cesty III. triedy na Železnô, e)
informáciu Ing. Martina Sameliaka ohľadom týkajúcej sa prekládky
vedenia VN a námietkach Marty Budveselovej, f) informáciu
starostu Ľubomíra Friča a riaditeľky Zariadenia pre seniorov
„KARITA“ o prípravách na zamestnávanie pracovníkov v zariadení,
g) informáciu starostu Ľubomíra Friča a zástupcu ohľadom výstavby
multifunkčného ihriska, h) informáciu starostu Ľubomíra Friča o
rozšírení územného plánu obce, ch) informáciu zástupcu starostu o
námietkach a požiadavkách p. Marty Budveselovej k prekládke VN
siete, i) informáciu Ing. Martina Sameliaka o založení združenia
medzi obcou Partizánska Ľupča a obcou Malatíny, j) informáciu Ing.
Petra Smiteka o dotazníku Rady školy pri ZŠ s MŠ s tým, že nie sú
známe výsledky prieskumu, k) informáciu starostu Ľubomíra Friča
ohľadne prístavby materskej školy, l) informáciu Stanislava Sekana,
o návrhu F. Guotha, že zabezpečí zvodidlá, m) informáciu
Stanislava Sekana a Ing. Juraja Kanderu ohľadom chodníka a
kruhového objazdu na Kamencoch, n) informáciu Mgr. Petry
Benčovej, Dušana Adamčiaka, Ing. Ľubomíra Rybáka o
zanedbaných plochách v intraviláne obce, o) informáciu starostu
obce Ľubomíra Friča o prevode automobilov od polície pre potreby
obce, p) informáciu zástupcu starostu o pozemkoch – zostatkové
parcely pri miestnej komunikácii smerom na „Teheleň“, q)
informáciu zástupcu starostu o Zmenách a doplnkoch SÚP obce
Partizánska Ľupča, r) informáciu starostu obce o získaní 12000 €
pre obec z rezervy vlády SR, s) návrh Ing. Smiteka použiť finančné
prostriedky z rezervného fondu na zhotovenie verejného osvetlenia a
rozhlasu v lokalite Kamence, t) informáciu zástupcu starostu o
odstúpení spisu Ing. Ondreja Kraľovanského týkajúceho sa zásahu
do terénu v lokalite Magurka na Spoločný stavebný úrad v Lipt.
Mikuláši a Okresný úrad, úsek Štátnej správy ochrany prírody a
krajiny v Lipt. Mikuláši, u) informácie predsedu finančnej komisie
Ing. Ľubomíra Rybáka, v) informácie zástupcu starostu obce a Ing.
Sameliaka o činnosti stavebnej komisie

3) Poveruje:
a) starostu obce vyzvať vlastníkov pozemkov, ktorí sa o tieto
nestarajú, s cieľom odstránenia burín z týchto pozemkov. Jedná sa o
všetkých majiteľov takýchto pozemkov v obci,
b) kontrolórku obce zabezpečiť prehľad o množstvách odpadu
vyvážaných na skládku,

5) Konštatuje:
a) že uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach OZ zostávajú na
splnenie. V Partizánskej Ľupči 26.6.2015 Návrhová komisia : Ing.
Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak.

Uznesenie
č.7/2015
zo
zasadania
obecného
zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného dňa
19.08.2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
1) S ch v a ľ u j e :
a) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. P. Benčová, S. Sekan, b)
overovateľov zápisnice: J. Sokol, D. Adamčiak, c) starosta určil
zapisovateľku: Bc. D. Havlanovú, d) zmeny v programe (vypustenie
bodu č.7 – informácia o návrhu plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja
obce, zaradenie príspevku prezidenta OFK L. Rybáka), e) program
zasadnutia OZ so zmenami f) návrh rozpočtu ZPS Karita na rok 2015, g)
návrh ekonómky obce I. Mrázikovej – navýšenie obecného rozpočtu z
doplnkových daní o sumu 42 600 €, h) Prevádzkový poriadok pre
poskytovanie priestorov v kultúrnom dome so zmenami s účinnosťou od
1.11.2015, ktoré navrhol S. Sekan, i) VZN č.4/2015 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
j) Zmluvu o zverení majetku do správy – prevod budovy ZŠ s MŠ z
vlastníka Obec Part. Ľupča na správcu Základná škola s materskou školou
Part. Ľupča, k) návrh P. Dvorského doplniť reproduktor obecného
rozhlasu v lokalite „Kráľovce“, l) návrh P. Dvorského doplniť kontajnery
na separovaný odpad na otočke „Kráľovce“ – do 01.09.2015, m) termín
ďalšieho zasadnutia OZ na 30.09.2015

2) B e r i e n a v e d o m i e :
a) informáciu Ing. P. Smiteka ohľadom realizácie vrtu na ihrisku OFK, b)
informáciu riaditeľky ZPS Karita PhDr. Ľ. Glonekovej o návrhu rozpočtu
ZPS Karita, c) informáciu starostu obce a Ing. M. Sameliaka ohľadom
zníženia príjmov za uskladnenie odpadu zo skládky komunálneho
odpadu, d) informáciu I. Mrázikovej o príjme zo štátneho rozpočtu do
rozpočtu obce vo výške 12 000 € na rekonštrukciu okien na obecnom
úrade, e) informáciu Bc. D. Havlanovej o zmenách, ktoré treba
zapracovať do VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne, f)
oboznámenie prezidenta OFK L. Rybáka o vyúčtovaní akcie 90. rokov
organizovaného futbalu v Part. Ľupči, g) informáciu I. Mrázikovej o
Individuálnej výročnej správe obce Part. Ľupča s doplnkami,h)
informáciu J. Sokola, že od zverejnenia zámeru „predaj – kúpa
pozemkov“ uplynula 15- dňová zákonná lehota a nebola vznesená žiadna
pripomienka, i) informáciu J. Sokola o hraniciach intravilánu a
extravilánu v obci, j) informáciu J. Sokola o nutnej prekládke vodomeru
do šachty ku domu smútku, k) informáciu starostu obce, že parkovacia
plocha pri ZŠ s MŠ, ako aj zberný dvor pri pošte sa vyplní frézovanou
asfaltovou zmesou z ciest, l) informáciu starostu obce o uprataní
vysypaného odpadu za židovským cintorínom, m) súhlasné stanovisko
Štátnej ochrany prírody NAPANTu s výrubom dvoch líp, ktoré boli
poškodené pri veternej smršti, n) informáciu starostu na otázku Ing. J.
Kanderu, že chodníky, ktoré treba vybudovať v obci, sa budú robiť
všetky naraz, o) informáciu J. Sokola o nutnosti prerobiť dažďové zvody
na obchode CBA Verex z dôvodu zatekania na obvodové múry
kultúrneho domu, p) informáciu S. Sekana posunúť pripomienky
občanov k autobusovým spojom a žiadosť za zavedenie spoja na SAD
Liorbus, q) informáciu starostu ohľadom zavážania obecných pozemkov
zeminou a suťou v lokalitách cintorín a Hendlova záhrada, r) informáciu
starostu na otázku Ing. J. Kanderu ohľadom dobudovania obec. rozhlasu
v lokalitách Valentka a Kamence.

3) U k l a d á:
a) stavebnej komisii určiť umiestnenie zvodidla pri dome p. Františka
Guotha, č.d. 257, b) stavebnej komisii vyzvať vlastníka nehnuteľnosti pri
futbalovom ihrisku – č.d. 287 na odstránenie prekážok, ktoré bránia vo
výhľade pri výjazde od areálu OFK na hlavnú cestu (živý plot a kamene)

4) P o v e r u j e:
a) starostu obce konať vo veci prekládky vodomeru na pitnú vodu do
šachty k domu smútku, b) starostu obce jednať s vlastníkom skládky
odpadu o výške poplatku za uloženie odpadu, c ) odstrániť skládku pri
ceste do Liptovských Sliačov a umiestniť tam tabule zákaz sypať odpad a
to z dôvodu , že táto skládka sa nachádza na súkromných pozemkoch.
5) K o n š t a t u j e: že nasledovné body uznesení prijatých na
minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie : a) vysporiadanie kúpy
resp. prevodu rodinného domu p. Zahradníkovej, b) vybudovanie
zvodidiel pri bytovke na vyšnom konci obce a pri dome p. F. Guotha, č.
257, c) v rámci prác výstavby telekomunikačnej prípojky pre časť tzv.
Kamence vymeniť telekomunikačný stĺp pri rodinnom dome číslo 256,
d) zabezpečiť vysypanie prístupu na cintorín, z dôvodu stále stojacej vody
2 spoja, f)
e) SAD LIORBUS L.Mikuláš vo veci zavedenia nového
vybudovanie ďalších spomaľovačov v obci.
Návrhová komisia
v zložení: Mgr. Benčová, S. Sekan. V Partizánskej Ľupči 19.08.2015

Uznesenie č.8/2015 zo zasadania obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa
konalo dňa 29. septembra 2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
1) S ch v a ľ u j e :
a) návrhovú komisiu v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ing. Ľubomír
Rybák,
b) overovateľov zápisnice : Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek,
c) starosta určil za zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú,
d) zmenu programu o doplnený bod – informácie o skládke TKO od
Ing. Vladimíra Krajčiho – divízneho riaditeľa MONDI SCP, a.s.,
e) zrušenie zmluvy v zriadenom spoločnom úrade sociálnych
služieb z dôvodu spustenia zariadenia pre seniorov,
f) Memorandum obce s ArcheológiaSK s.r.o., Mostová 1346/31, 034
01 Ružomberok - Archeopark
2) B e r i e n a v e d o m i e :
a) Informáciu Ing. Krajčiho o stave budovania novej skládky –
pripravuje sa na kolaudáciu a o poplatkoch za uložený odpad ,
b) informáciu starostu o výpadku poplatkov za odpad vo výške 6tis
EUR/mesačne a o zmene otvárania ZPS od 1.1.2016 a nutnosti
dofinancovania z rozpočtu obce,
c) informáciu starostu o nespokojnosti s informovaním o znížení
objemu odpadu uloženého na skládku,
d) informáciu Ing. Krajčiho o skúšobných dodávkach odpadu pre
výrobcov stavebných materiálov,
e) informáciu Ing. Krajčiho o naplnenosti skládky a rôznorodosti
ukladaného odpadu (1m3 sa nerovná 1t)
f) informáciu Ing. Krajčiho o neplánovaných kontrolách dovozu
odpadu s kontrolou charakteru odpadu umiestňovaného na skládku,
g) informáciu Ing. Krajčiho o čase ukladania odpadu na skládku
7:00-15:00 – komunálny a potom odpady z MONDI SCP,a.s. ,
h) informáciu Ing. Krajčiho o cieli spoločnosti MONDI SCP, a.s.
znižovať skládkovaný objem odpadu,
i) informáciu Ing. Krajčiho, na otázku Ing. Kanderu o kompenzácii
za zníženie poplatkov uloženého odpadu, možnosť podať si žiadosť
na základe výzvy zverejnenej na Envirodni na rôzne enviroprojekty,
j) informáciu Ing. Krajčiho na otázku p. Sekana, že stará kazeta je
naplnená v časovom pláne tak, ako bol predpoklad,
k) informáciu Ing. Hanulu a Ing. Priesolovej o stave tvorby Plánu
hospodárskeho a sociálneho plánu rozvoja obce a nutnosti
spolupráce pri jeho tvorbe,
l) žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Zvarovej o dofinancovanie ZŠ v
hodnote 7.032,- EUR z rozpočtu obce
m) informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ o nedostatočnom priestore pre 46
detí v MŠ, podľa hygieny je priestor len pre 30 detí,
n) Informáciu starostu o úspešnej kolaudácii ZPS dňa 25.9.2015

Vážený pán starosta, dňa 21. 10. 2015 sme s
našimi klientmi TROJLÍSTKA - CSS, pracovisko DSS
pre deti a dospelých, Sv. Anny 4, Ružomberok
navštívili v rámci náučného spoznávacieho výletu
Vašu obec. Za seba, v mene klientov i v mene p.
riaditeľa nášho zariadenia Ing. Antona Macholu,
chcem poďakovať obecnému úradu, hlavne p. Renáte
Antolovej za srdečné prijatie v zasadačke, za čas,
ktorý nám venovala pri príjemnej prechádzke po
námestí. Tiež za výklad o minulosti obce, za
hodnotné knižky o dejinách Ľupče, za milé drobné
darčeky, ktoré sme si odniesli ako pamiatku na Vašu
prekrásnu starobylú obec. Poďakovanie patrí aj p.
evanjelickému farárovi Mgr. Jánovi Molčanovi,
ktorý nám predstavil kostol, ukázal interiér chrámu,
porozprával o jeho minulosti a významných
osobnostiach Ľupče. Sme vďační za pekne prežité
dopoludnie.
Mgr. Janka Sleziaková

o) informáciu starostu o nutnosti podať žiadosť na dotáciu,
na ubytovaných v ZPS,
p) informáciu starostu o registrácii ZPS dňa 29.9. 2015 na
VÚC Žilina,
q) informáciu starostu o použití finančných prostriedkov
pridelených z Úradu vlády,
r) informáciu starostu o spustení verejného obstarávania
na multifunkčné ihrisko,
s) informáciu p. Sokola o podpísaní Nájomnej zmluvy
Atládia a.s. –Archeológia s.r.o.,
t) informáciu p. Adamčiaka o nutnosti skontrolovať most
na Teheleň,
u) informáciu p. Rybáka o nutnosti odstrániť Pohankovec
japonský z priestorov okolo mlyna,
v) informáciu starostu, na otázku p. Smiteka, o pláne
stavať bytový dom v roku 2016,
w) informáciu starostu o spustení obstarávania na verejné
osvetlenie v časti Kamence,
x) informáciu starostu o vzniknutých prácach naviac na
Zariadení pre seniorov Karita,
y) informácia p. Sokola o postupnom odkupovaní
pozemkov pod komunikáciami v obci za schválenú cenu
10 EUR/m2.
3) K o n š t a t u j e : že nasledovné body uznesení
zostávajú na splnenie :
a) vybudovanie zvodidiel pri bytovke na vyšnom konci
obce –pravá strana smerom do doliny,
b) kontrola straty vody na cintoríne – vykopať hadicu a
preveriť vodomer patriaci domu smútku,
c) osadenie zábradlia pri p. Guothovi – toto bolo
uskutočnené,
d) opätovne sa vyzvú občania na odstránenie prekážok
pred nehnuteľnosťami, ktoré bránia viditeľnosti na cestnú
komunikáciu,
4) D o p o r u č u j e : Starostovi obce,
a) riešiť so zástupcom starostu obce vzniknutú situáciu
ohľadne neudržiavania cesty na Magurku a Železnô zo
strany SSC v Liptovskom Mikuláši,
b) konať pri vysporiadaní domu po Paškovcoch.
Návrhová komisia v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ing.
Ľubomír Rybák. V Part. Ľupči 29.septembera
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Partizánska Ľupča a remeselnícky jarmok sú už neodmysliteľnou súčasťou života ľudí
žijúcich v nej. Je to taký maratón kultúrno spoločenského podujatia, kedy sa v polovičke
septembra, spravidla na Matúša, stretnú domáci obyvatelia, ale i hostia z okolitých obcí
a miest. 19. septembra.2015 to bolo už po deviatykrát.
Pre návštevníkov i teraz organizátori, spoločne s Liptovskou umeleckou agentúrou
pripravili bohatý program, ktorý gradoval až do večerných a nočných hodín. I keď ich tento
rok počasie potrápilo, párkrát spŕchlo, potom vykuklo slniečko viac menej na farebných
balónoch, na vynikajúcej nálade to nikomu neubralo. Bavili sa všetci. Od najmenších,
mládeže, strednej generácie i tých najstarších. Prinášame Vám malý prierez udalosti, ktorá
sa stala pre ľupčanov už krásnou súčasťou a môžu byť na ňu právom hrdí.
Text: Renáta Antolová, foto: Miroslav Mydlo

Súčasťou slávnostného dňa boli ekumenické služby božie, ktoré sa tento rok konali v rímsko-katolíckom
kostole Sv. Matúša. Chrámové zhromaždenie spoločne privítali rím. kat. farár vdp. Michal Regec
a evanjelický farár Mgr. Ján Molčan. Atmosféru umocnilo fujarové hudobné vystúpenie „Duša fujary“.

Slnečnicovými semienkami
pokrstili Zariadenie pre
seniorov - Karita.
„Staroba
Staroba patrí do scenára života každého
človeka. Staroba alebo ťažké zdravotné
situácie sú neoddeliteľnou súčasťou
nášho života a žiaľ nie vždy si s týmito
situáciami
už
dokážeme
poradiť
vlastnými
silami
v rodinách.
Tu
prichádza na rad pomoc, ktorú bude
ponúkať Zariadenie pre seniorov Karita.
Už v najbližších týždňoch sa do nových
priestorov nasťahuje 40 seniorov, ktorým
bude
poskytovaná
celodenná
starostlivosť.“ Tieto slová odzneli z úst
riaditeľky zariadenia PhDr. Ľubomíry
Glonekovej počas jarmočnej slávnosti.

Pri tejto významnej udalosti bol nový domov pokrstený
symbolicky semienkami slnečnice.
Starosta Partizánskej Ľupče Ľubomír Frič, ako aj ostatní
hostia vo svojich príhovoroch zvýraznili pojem staroby
a potrebu mať takéto zariadenia, ktoré vytvárajú príjemné
a bezpečné prostredie rodinného charakteru, v ktorom nájdu
odborný a hlavne ľudský prístup. Veď staroba sa týka
všetkých nás.
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si pre
návštevníkov jarmoku pripravili šikovné ženy Zlatica
Chalupková, Anna Sokolová, Anna Jacková a Žofia
Sokolová. Pri jej obdivovaní sa mohli ponoriť akoby do
iného sveta. V dnešnej modernej dobe pôsobili ručne
vyšívané dečky, obrusy i výšivky, rezbárske či brašnárske
skvosty a ostatné dobové predmety ako malý zázrak.

Pozornosť návštevníkov lákal zručný rezbár
Robert Gál z Kvačian, ktorý život drevu dával
pomocou motorovej píly.

Dievčenské duo Liptovské pentličky navodili
príjemnú atmosféru jarmočného dňa.

Ako žili predkovia dávnej minulosti
ukázali v jednom zo stánkov ľudia
z Archeoparku Liptovia. Ich snahou
bolo čo najviac priblížiť starovekú a
pravekú kultúru. Zaujímavé bolo
vypekanie
pagáčikov
v
replike
neolitickej pece, ktoré predvádzal Igor
Mráz.
Spoločnosť
má
v obci
Partizánska Ľupča záujem vybudovať
takúto pravekú osadu.
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Prekrásne tóny fujár sa niesli celým
námestím od fujaristov Floriána Šavrtku
a začínajúceho Matúša Macka.

Ľudového rezbára, výrobcu z kože, výrobcu odlievaných
zvonov, fujaristov i pernikárku mohli obdivovať návštevníci
jarmoku. Nechýbalo plieskanie bičom, či zvučné tóny
píšťaliek a fujár. Miestny brašnár Janko Kúkol (tretí sprava)
už tradične rok čo rok priláka do Ľupče svojich známych
ľudových kolegov. Pod ich šikovnými rukami vyrastajú
krásne umelecké diela.

Ľudový rezbár Ľubomír Vierik z Ružomberka
ukázal mnohé techniky vyrezávania.

ROSIČKA ROSA
Z ORAVY

Folklórna skupina ROSA ROSIČKA vytvorila na jarmoku
tú pravú ľudovú atmosféru. Je to 27 členný folklórny
súbor z Oravy, zložený z dospelých členov. Skupina
vznikla v roku 1996 a za svojho pôsobenia účinkovala už
aj v Slovenskej televízii, v relácii Drišľakoviny, či na
rôznych folklórnych podujatiach.

Sliačanské ľudové piesne, ale i piesne z iných regiónov zaspievala mužská spevácka skupina SLIAČAN,
zo susednej obce Liptovské Sliače, ktorá vznikla na podnet pánov Štefana Viciana a Štefana Mihulca 6
v roku 2013.

Vďaka ochotným a prajným sponzorom sme mohli aj tento rok ponúknuť návštevníkom bohatú nádielku darčekových vecí
v podobe tomboly. Vystihujú to aj úsmevy dievčat, ktoré chceli dopriať výhru každému záujemcovi. O hlavné ceny sa podelilo
22 finalistov, ktorí si vo večernom finálovom žrebovaní vylosovali nádherné a hlavne vecné ceny. Srdečne gratulujeme všetkým
výhercom.
Nádherné kostýmy a tance v podaní krásnych
tanečníc zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta
Fullu z Ružomberka určite vyčarili úsmevy na
tvárach mnohým jarmočným návštevníkom.
Škola so svojou šesťdesiatročnou tradíciou
odchovala už vyše 2500 absolventov, či už
v hudobnom,
výtvarnom,
tanečnom
alebo
literárno-dramatickom odbore. Jej
riaditeľom je Marcel Dúbravec.

Humor, zábavu a hlavne dobrú náladu priniesla do Ľupče
trojica mladíkov, ktorí sa volajú BRAVO. Táto ľudovo zábavná
skupinaa hrala
hra ľudové i moderné piesne. O tom, že v hudbe
nesmie chýbať
hýb kontakt hudobníkov s publikom určite presvedčili
všetkých, ktorí na jarmoku nechýbali.
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Rôzne tanečné kreácie predviedli mladí ľudia zo Základnej umeleckej
školy Ľudovíta Fullu z Ružomberka.

Prešovská kapela N3O AKUSTIKA, ktorá vznikla koncom roku
2012 vytvorila
na jarmoku mohutné spojenie kontrabasu,
akustickej gitary, rezkých husličiek, rytmického cajóna a píšťalky.
Bavili sa deti, mladí i dospelí.

Kapela RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA vytvorila
svojou rusínskou, slovenskou, rómskou, klasickou
i popovou hudbou skvelú atmosféru a roztancovala aj
zarytých netanečníkov.

Dokonalé prevedenie skladieb, aktuálne farebné kostýmy a predovšetkým nádherná zmes melodických piesní
v jedinečnom podaní hudobnej skupiny ABBASHOW Slovakia. Legendárna štvorica na pohľad a na nerozoznanie
od originálu, urobila bodku za tohtoročným remeselníckym jarmokom. Známe piesne roztancovali celé námestie
a zábava mohla pokračovať do skorých ranných hodín na diskotéke pod hviezdami spojenej s farebným
ohňostrojom
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... a ako by to vyzeralo, keby sa na jarmoku nebavili
tí najmenší ? Aj tento rok bolo pre nich pripravených
veľa prekvapení. Unikátnou atrakciou bol klasický
drevený kolotoč z Ďanovej pri Martine, deti si mohli
zajazdiť na autíčkach, zaskákať na trampolíne či
skákacom hrade, ochutnať cukrovú vatu, pukance
a vyšantiť sa v pene, ktorú im aj tento rok pripravili
miestni hasiči. Deti sa zabavili aj s Liptovskou
umeleckou agentúrou, ktorá pre nich pripravila
program priamo na tribúne, mohli si dať vymaľovať
tvár a modelovať si hračky z balónikov. Počas celého
dňa im robili radosť rozprávkoví maskoti, myšiak
Mickey a jeho kamarátka Minie.
Tradičné hodnoty uchovávajú už
najmenší. O to sa v prvom rade
snažia pani učiteľky na základnej
škole. A každoročný jarmok im
na to vytvára vhodné podmienky.
Ani tento rok deti nesklamali
a ukázali
návštevníkom to
najlepšie.
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„Stravovať sa zdravo“ – to by malo byť tým najdôležitejším
predsavzatím a akýmsi cieľom každého z nás. Zdravie sa nedá
kúpiť a preto sa oň musíme patrične starať. Stravovanie
človeka v značnej miere ovplyvňuje jeho zdravie. Z tohto
dôvodu sa naša škola v rámci Svetového dňa srdca rozhodla
zorganizovať Týždeň zdravia, ktorého cieľom bolo poučiť
žiakov o zdravom životnom štýle. Týždeň zdravia sme
odštartovali
zábavným
popoludním
nesúcim
názov
„Šarkaniáda,“ ktoré bolo určené pre žiakov I. stupňa. Starší
žiaci sa vybrali na vychádzku do prírody spojenú so zberom
šípok na chutný a hlavne zdravý čajík. O zdravom stravovaní
nás po odbornej stránke poučila pani doktorka MUDr. Nosková.
Z prednášky si žiaci odniesli veľa nových, do života užitočných
poznatkov a rád. V programe sme ďalej pokračovali
organizovaním rodinného popoludnia „ Moja mama varí chutne
aj zdravo.“ Išlo o súťaž v príprave jednoduchých a zdravých
dobrôt. Na toto popoludnie boli pozvaní aj rodičia, z ktorých
účasti sme sa veľmi tešili a aj veľa nových vecí naučili. Náš
Týždeň zdravia sme zakončili športovým dopoludním, kde
sme si pri tae - bo, skákaní cez švihadlo a relaxačnom cvičení
poriadne zašportovali. Prežili sme teda spoločné chvíle strávené
pri zdravom jedle a pohybe. Dúfame, že si veľa užitočných rád
z tohto týždňa aj do budúcna odnesieme. Mgr. Ganobjaková
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Literárno umelecká
exkurzia v Tatríne
Dňa 25.septembra 2015 sme sa zúčastnili
prednášky o Štúrovcoch. Slečna Katarína
Verešová nám priblížila ich život. Po
náučnej
prednáške
sme
vypracovali
pracovné listy podľa rôznych indícii, ktoré
boli ukryté na Memorandovom námestí
a v budove Tatrínu. Mali sme možnosť
vyskúšať si dobové kostýmy, ktoré nosili
manželky Štúrovcov. Samozrejme aj chlapci
mali možnosť obliecť sa do farárskych
oblekov. Na záver sme každý podľa svojej
fantázie nakreslili portréty Štúrovcov, ktoré
budú vystavené na vernisáži 28.októbra
2015 v budove Tatrínu. Pár žiakov z našej
školy tam vystúpi v dobových kostýmoch.

Pripravili : Michaela Bartíková, Bianka Hladišová, Olinka Leštinská
a Janka Veselovská 8. A

... od nás z celého srdca patrí Vám, milí rodičia, za
sladkú pomoc pri organizácii školského stánku,
žiakom a pani učiteľkám pri predaji a
jeho prevádzke, všetkým dobrým ľuďom, ktorí u nás
nakúpili a našu školu tak podporili, žiakom a pani
učiteľkám, ktorí vystúpenie našej školy organizovali,
pracovníkom Obecného úradu v Partizánskej Ľupči,
sponzorom a všetkým usilovným rukám, ktoré
pomohli vytvoriť takú krásnu akciu akou je jarmok.
Mgr. Anna Ganobjaková
Ďakujeme !.

Jesenný pondelkový podvečer 14. septembra sme
navštívili Vrbický kostol, kde sme si pripomenuli
200.výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Vypočuli sme
si národovecké básne v podaní Juraja Sarvaša a
piesne v podaní mužského speváckeho okteta ako
napr.: Kto za pravdu horí , Aká si mi krásna, Kto si
rodom Slovák a mnoho ďalších krásnych piesní.
Ema Urbanovičová , Erika Haragová ,
Helena Vlhová , Erika Lezová

29.10. - 30.10. Jesenné prázdniny
11.11. Exkurzia na Titanic

24.11. Burza stredných škôl Liptovský Mikuláš
26.11. Exkurzia Uhrovec, Modra, Divadlo Zvolen
27.11. Katarínska diskotéka: Zaspievaj, zatancuj
04.12. Mikuláš
13.12. Vianočný koncert
21.12. Daltonské vyučovanie na tému Ľudovít Štúr
22.12. Triedne vianočné besiedky
23.12. - 7.1.2016 Vianočné prázdniny
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28. októbra 2015 by náš národovec, politik, básnik a predovšetkým
jazykovedec oslávil svoje 200 sté narodeniny. Preto bol rok 2015 vyhlásený za
Rok Ľudovíta Štúra. Na našej škole sa okrem regionálneho povedomia
snažíme budovať u detí aj národné povedomie. V tomto školskom roku na
škole organizujeme viaceré náučné aj zábavné aktivity zamerané na túto
významnú osobnosť slovenských dejín.
Niektoré sa už uskutočnili, niektoré ešte len pripravujeme a radi by sme vás
o nich poinformovali.
14. 9. Historicko-hudobno-literárne pásmo Vzlietli orli vysoko - zúčastnili sa
ho žiaci 8. ročníka vo Vrbickom evanjelickom kostole.
Vypočuli si pôsobivé recitácie herca Juraja Sarvaša a spev národoveckých
piesní v podaní Danubius octet snigers.

25. 9. Literárno-umelecká exkurzia v Tatríne - zúčastnili sa jej žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením Mgr. Turčanovej.
28. 10. Vernisáž Štúrovci - výstava detských portrétov štúrovcov. Naši žiaci budú na vernisáži recitovať pasáže z diel
štúrovských básnikov.
25. 11. Exkurzia Po stopách Ľudovíta Štúra - exkurzia pre žiakov II. stupňa po trase Zvolen – Uhrovec – Modra.
20. 12. Daltonské vyučovanie s témou Ľudovít Štúr - vyučovanie všetkých predmetov bude mať v tento deň hlavnú
tému Život Ľudovíta Štúra. Výstupom bude záverečný spoločný projekt o Ľ. Štúrovi. Mgr.Michaela Turčanová
23.9.2015. Žiaci 8.A pod vedením Mgr. Ivetky Migasovej pripravili chutné
občerstvenie. Vystúpenie našich prváčikov bolo pod vedením ich pani učiteľky
Mgr. Andrejky Vanochovej. Na plenárnom stretnutí bola odsúhlasená zmena
vyučovania:
5. hod: 11,15 - 12,00
1. hod: 7,30 - 8,15
6. hod: 12,05 - 12,50
2. hod: 8,25 - 9,10
Obedná prestávka 30 minút
Veľká prestávka 15 minút
7. hod: 13,20 - 14,05
3. hod: 9,25 - 10,10
4. hod: 10,20 - 11,05

Naši školáci aj cez prázdniny
reprezentovali našu školu.
Svojim krásnym vystúpením
potešili hostí na oslavách 90.
výročia organizovaného futbalu
v našej obci. Deviatačka a
ôsmačky spolu s pani učiteľkou
Michaelou
Turčanovou
vystupovali na oslavách 71.
výročia SNP a uctili si za nás
všetkých pamiatku padlých
hrdinov. Ďakujeme.

Zlepšenie kvality vyučovania anglického jazyka.

Vďaka schválenému projektu s názvom „Zlepšenie
kvality vyučovania anglického jazyka“ a pridelenému grantu z fondov Európskej únie na mobilitu jednotlivca, som sa
v čase 13.7. - 26.7.2015 zúčastnila vzdelávania pre učiteľov anglického jazyka v Cambridge. Spolupracovala som
s pedagógmi z viac ako 20 krajín sveta a načerpala veľa nových metód, foriem a informácií pre prácu so žiakmi. Nové
poznatky odovzdám aj svojim kolegom, nakoľko veľa z nich je možné využívať aj v iných predmetoch. Touto cestou
by som sa rada poďakovala všetkým dobrým ľuďom, ktorí mi pomáhali pri príprave a pomáhajú aj pri realizácii celého
12
projektu, hlavne pani riaditeľke, ktorá bola a je mojou oporou.
Mgr. Anna Ganobjaková

ODPUSTOVÁ
SLÁVNOSŤ
RUŽENCOVEJ PANNY
MÁRIE
NA MAGURKE
V miestnej
časti
Magurka
sa
každoročne koná tradičná púť, ktorá
je zasvätená Ružencovej Panne
Márii. Tento rok sa uskutočnila 4.
októbra, za účasti približne 500
návštevníkov.
„Prišlo veľa ľudí zo širokého okolia i
Oravy. Slávnostný celebrant a kazateľ
bol vdp. Jozef Skurčák , farár z Likavky.
Na záver slávnostnej sv. omše zahral
a zaspieval dojímavú pesničku: - Tichá
modlitba -.
Ďakujem pútnikom, starostom, fy- King,
spevákom a organistkám Majke a Monike
Paškovým, hasičom, kuchárom (ktorí
varili guláš), všetkým ľudom dobrej vôle ,
ktorí napomohli peknému zážitku zo
SLÁVNOSTI„ povedal Michal Regec,
správca farnosti Partizánska Ľupča.
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71.
výročie
Slovenského
národného povstania si na námestí
pri pamätníku druhej svetovej
vojny pripomenuli občania obce
i členovia zväzu protifašistických
bojovníkov. Na povojnové udalosti
si spoločne spomenuli aj s členmi
Klubu českého pohraničí, ktorí
symbolicky
na
znak
úcty
a spolupráce uviazali pamätnú
stuhu na obecnú vlajku. Miestni
členovia zväzu spoločne s obecným
úradom nikdy nezabudnú zapáliť
sviečku
a položiť
kyticu
aj
k pamätníku padlého partizána
Michala Kráľa, ktorý sa nachádza
pred vstupom do Partizánskej
Ľupče. Text/foto: Renáta Antolová

Zlatú svadbu, päťdesiat rokov spoločného života
oslávili v mesiaci júl manželia Ján a Oľga Hošalovci.

Roky plné radosti, zdravia a lásky popriali gratulanti
Stanislav Sekan a Anna Jacková z obecného úradu Jozefovi
Chalupkovi pri príležitosti krásneho životného jubilea 80.
tich rokov.

Usmievavá pani Júlia
Macáková so svojim
manželom srdečne privítali
gratulantov z obecného
úradu pri príležitosti jej
krásneho životného
14rokov.
jubilea 90. tich

Do Vašich spomienok už sa veľa zmestí,
šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.
Nech plynie život Váš ako čarovný sen,
radosť v srdiečku, pokoj na duši, úsmev
na tvári a lásky plný len ...
Eva Moravová 55 r.,
Mariana Kráľová 70 r.,
Júlia Macáková 90 r.,
Jozef Chalupka 80 r.

Pavol Bencúr 90 r.,
MUDr. Anna Laciová 80 r.
Zároveň sa lúči so svojimi
dlhoročnými členkami,
Želmírou Trnovskou 91 r.
a Jozefínou Petercovou 95 r.,
S úctou spomíname.

ROZLÚČILI SME SA
Filip Kúkol
Adriana Moravová
Oliver Marton
Viola Šimjaková

Lukáš Rehák – Martina Trstenská
Miroslav Matejovie – Milada Bartánusová
Ondřej Homola – Katarína Hládeková
Peter Polóni – Jana Katreniaková
Filip Gvizd – Zuzana Sarová

Mária Krišandová 54 r., Mikuláš Petrčka 61 r.,
Želmíra Trnovská 91 r., Vladimír Adamčiak 66 r.,
Zlatica Domináková 83 r., Ján Bodický 80 r.,
Jozefína Petercová 95 r., Ing. Jozef Schmidt 63 r.,
Pavel Kúkol 75 r., Anastázia Juríčeková 83 r.,
Emília Adamčiaková 87 r., Ján Švidroň 61 r.,
Emília Smateková 93 r.

Juraj Droppa – Anna Ševcovová
Martin Hladiš – Petra Benčová
Vladimír Budvesel – Katarína Barteková
Lukáš Kúkol – Zuzana Sirotiaková
Marián Paulík – Katarína Režná

Jedno staré ľudové porekadlo hovorí, že vždy
keď sa narodí človek, zapáli sa na oblohe
nová hviezda. Taká hviezdička sa zapálila aj pre
Hanku Úradníčkovú, dcéru Zuzany a Martina,
ktorú v jedno slnečné poludnie slávnostne uvítala
do života jej celá rodina. Dieťatko bolo obdarované
malým darčekom a zástupca starostu obce Július
Sokol poprial rodičom veľa zdravia a síl pri
výchove svojej mladej slečny.

Nádherný pocit šťastia si vychutnávajú Zuzana a Martin
Úradníčkovci. Rodičia pri slávnostnom podpise do
pamätnej knihy.

Hrdí starí rodičia Janíčkovci (v strede) s celou rodinou.
K tridsiatemu výročiu spoločného života dostali od dcéry ten
najkrajší darček, krásnu vnučku. K významnému sviatku im
zablahoželal i zástupca starostu Július Sokol s pracovníčkami
obecného úradu.
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....možno tak by sa dalo vyjadriť prekvapenie. Ale jasne, že sme nešli „len tak“. Začiatkom leta sa konal už
tretí ročník festivalu Kasiopeafest v Budmericiach. LUNETRDLO tam zamierilo s improvizovaným
programom. Pôvodne plánovanú inscenáciu sa nám nepodarilo dostať na javisko, ale zároveň sme to ani tak
veľmi nechceli. Budmerický festival je podujatie v krásnom parku okolo tamojšieho kaštieľa pod holým
nebom. Napriek svojej minimalite – 10 aktívnych členov – máme momentálne v ponuke 4 inscenácie (čo je
asi ochotnícka rarita na Slovensku). Tri z toho sú ale inscenácie, ktoré najlepšie ukážu v divadelnom priestore.
My sme chceli vytvoriť inscenáciu „letnofestivalového typu“ - bez svetelných efektov, s minimálnou scénou,
ktorá nevyžaduje šatne a zákulisie, dobre nazvučiteľnú a podľa možnosti „spevavoveselú“. Nápad oprášiť po
osemnástich rokoch „Anču Zbíjačku“ sa javil tak na 50% šialenstvom – hlavne obsadením a možno aj
obsahom. Ale postupne sa táto myšlienka zahniezďovala stále viac a ukázalo sa, že je to presne to, čo
potrebujeme. A bolo to asi aj to, čo hľadali diváci aj porota v Budmericiach. „Raketový ... 2015“ totiž
zvíťazil v konkurencii 14 súborov. To poteší. Ešte viac však potešilo, že meno LUNETRDLO zasvietilo zase
v žiarivejších farbách. Okrem hlavnej ceny sme si odniesli aj cenu za najlepší „ženský“ herecký výkon.
A z úst Ľuba Bukového aj asi najväčšiu poklonu: „V Bratislave chcú profíci zase robiť politický kabaret
a hľadajú spôsob ako. Pošlem ich za vami, nech sa to naučia.“ Festival v Budmericiach teda voňal nielen
horúcim letným vzduchom tropických nocí, ale aj vavrínmi víťazstva. A tak krásne tri letné dni mali aj inú
príchuť.
Leto pokračovalo o týždeň neskôr už tradične vystúpeniami na východe Slovenska - v Košiciach a
Kendiciach. A po troch ďalších reprízach sa dočkali aj diváci na „domácom ihrisku“. V rámci remeselníckeho
jarmoku sa uskutočnila domáca premiéra tohto, bohužiaľ, nestárnúceho príbehu o uchopení moci,
manipulácii a zneužití národa na vlastné obohatenie.
LUNETRDLO je ale naozaj fenomén na slovenskom ochotníckom nebi. A tak „Anča...2015“ bola len
jednou z premiér sezóny. Svetlo sveta uzrela aj monodráma, či ako zvykneme hovoriť my, takmer veselohra
jedného herca z lekárskeho prostredia pod príznačným názvom „Obvoďák“. Tá na svoju ľupčiansku premiéru
ešte len čaká. No a v obehu máme aj „...STORY“ a „Hamletu“. Len toho času je akosi čoraz menej. A to ešte
nespomínam prácu s dorastom a novou, nastupujúcou generáciou - rozprávky Hladoš a O Veterníkovi.
Na trhu divadelných úletov pôsobí LUNETRDLO už 20. sezónu. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Asi by
sa patrilo aj oslavovať – lenže kedy? Na Štefana? Uvidíme. Ak sa podarí to, čo máme v pláne, tak oslávime.
Ak nie, isto niečo zahráme. Tradíciu „Štefanských divadelných podujatí“ by sme chceli udržať. Tak nám
zachovajte priazeň a
DOVIDENIA, PRIATELIA DOBRÉHO DIVADLA.
Vaše LUNETRDLO

Deň pred jarmokom mohli návštevníci vidieť úspešnú inscenáciu ľupčianskeho
divadelného súboru LUNETRDLO – Raketový vzostup Anči Zbíjačky po 18. rokoch.
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Klub slovenských turistov
Darmošlap už po 22-krát
dňa10.10.2015 zorganizoval
výstup na 1955 metrov vysoký
vrch v Nízkych Tatrách –
Chabenec. Program začal už
v piatok večer premietaním
fotiek a filmov z turistických
akcií našich členov ako aj
priateľov z rôznych kútov
Slovenka.
Takto sme sa aspoň pohľadom
presunuli do pohorí v Južnej
a Severnej Amerike od
Michala Kasu z B. Bystrice,
potúlali sa rôznymi pohoriami
Francúzka
od Vierky Rapcovej z Lučenca a domáce hory nám humornou formou priblížil film Expedícia Choč z
dielne známeho liptovského filmára Jána Kusku. Samostatný výstup sme začali v sobotu ráno okolo ôsmej
hodine, aj keď po piatkovom celodennom daždi to spočiatku na moc vydarený ročník nevyzeralo. Po
dosiahnutí nadmorskej výšky cca1500 m sa počasie umúdrilo a dokonca sa ukázalo modro a v dolinách pod
nami ležala hmla. Postupne sme sa pomaličky priblížili k vrcholu, kde sme sa stretli cca o 11.30 hod.
Celkom sa nás zišlo podľa zápisu z výstupovej knihy niečo cez 80 turistov z rôznych kútov Slovenska, ale
aj zo zahraničia. Po krátkom privítaní na vrchole prišlo aj na tradičné odmeňovanie niektorých účastníkov
výstupu. Najmladším na vrchole bol 4 ročný Matúško Kubáň, najstarším účastníkom podľa zápisu v knihe
bola 65 ročná pani Marta Renčová z Košíc a najdlhšiu cestu na vrchol merali turisti zo Španielska Manuel
Suarez a Jaime Escaudell. Najviac problémov organizátorom narobila súťaž o Miss Chabenec 2015. Po
výraznej prevahe blondínok nakoniec zvíťazila černovláska Eliška Hodžová z Hliníka nad Hronom.
Všetkým oceneným odovzdal predseda Darmošlapu vecné ceny. Cestou na našu základňu na Magurke sme
sa ešte zastavili na pár slov na útulni pod Ďurkovou a potom už len dole na chate Magurka, kde sme
Igor Sokol
ukončili náš výstup.
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Prvá oblastná výstava drobných zvierat
LIPTOVA – 19.-20. septembra 2015
v Partizánskej Ľupči.

Na Liptove sa nám podarilo po spolupráci
s oblastným výborom a dvoma základnými
organizáciami a to ZO SZCH Partizánska
Ľupča spolu s ZO SZCH Likavka pripraviť
výstavu takého rozsahu, ktorý u nás už dlhšiu
dobu absentoval. Veď posúďte sami. Celkovo
bolo vystavených viac ako 600 ks zvierat, z toho
191 ks holubov, 212 ks králikov, 137 ks hydiny
a zvyšok tvorila expozícia exotického vtáctva.
Druhová rozmanitosť vystavených zvierat
ponúkla návštevníkov poznanie aké môže byť
chovateľstvo drobných hospodárskych zvierat
rozmanité a zaujímavé.

Pri rozhodovaní, kde by sme takúto výstavu mohli usporiadať padla voľba na chovateľský areál v Partizánskej Ľupči
a v čase už tradičného remeselníckeho jarmoku, ktorý aj napriek nie ideálnemu počasiu pritiahol na prehliadku výstavy
viac ako 1000 dospelých a asi 2000 detských návštevníkov. Takže návštevnosť nielen z radov chovateľov, ale aj širšej
verejnosti nás naozaj potešila. Je potešujúca aj návšteva zahraničných chovateľov a to od našich severných susedov
z Poľska, ktorí prejavili záujem o chovateľský materiál a nakoniec si aj niekoľko zvierat odviezli. Prekvapil aj záujem
o čistokrvné zvieratá z radov nečlenov SZCH, kde väčšina ponúkaných zvierat k predaju našla svojich nových
majiteľov. Na prehliadku výstavy boli pozvaní aj žiaci ZŠ a MŠ v Partizánskej Ľupči, kde žiaci ôsmeho ročníka nám
vo veľkej miere pomohli pri posudzovaní zvierat ako zapisovatelia.
Členovia ZO SZCH v Partizánskej Ľupči pripravili pre vystavené zvieratá nové výstavné priestory a to hlavne jeho
krytá časť na cca 120 ks králikov, nové výstavné klietky a aj celkovo vylepšený areál. Verím, že týmto zmenám
k dobrému nie je koniec a v Partizánskej Ľupči budú v nastúpenom trende pokračovať ďalej. Na tomto mieste by som
rád v mene svojom a aj v mene členov ZO SZCH Partizánska Ľupča chcel poďakovať starostovi obce Partizánska
Ľupča Ľubomírovi Fričovi, vďaka ktorého dlhoročnej podpore chovateľov sa mohli všetky tieto zmeny zrealizovať.
Na výstave vystavovalo celkovo 76 chovateľov, z toho 8 mladých chovateľov. Záujem vystavovať prejavili nielen
„naši“ vystavovatelia, ale aj vystavovatelia z Oravy, Považskej Bystrice, Žiaru nad Hronom, Banskej Bystrice,
Popradu, Spiša, čo môže byť prísľubom do budúcich ročníkov.
Posudzovanie prebiehalo v piatok a veľmi dobrú prácu odviedli delegovaní posudzovatelia: Ivan Líška, Juraj Majerský,
Jaroslav Stoklasa-králiky, Cyril Kavulič, Ing. Marek Gura-hydina a Miroslav Nosál, Peter Dudžák-holuby, ktorí udelili
nasledovné ocenenia:
Králiky: Majster LIPTOVA na kolekciu FB div 382,5 b ch. Jozef Marton, Víťaz výstavy 1,0 Ca 96b ch. Petra
Tekeljaková MCH, Víťaz výstavy 0,1 Čv 96b ch. Juraj Majerský. Čestné ceny : kolekcia Nb 382,5b ch. Michael
Adamčík, kolekcia Vb 382b ch. Ivan Harnoš, BO div. 95b ch. Ján Kováč, Vss 96b ch. Rastislav Brezničan, Čv 96b ch.
Milan Sliacky, Vm 95,5b ch. Matúš Švichký MCH, Vdiv. 95,5b Roman Záhorec, LLdiv 95,5b ch. Červeň Jozef, Čs
95,5b ch. Dominika Stopiaková MCH a Hem 95,5b ch. Jaroslav Stoklasa.
Holuby: Majster LIPTOVA na kolekciu Košických vysokoletúňov modrých jarabých 381b ch. Dušan Dobák, Víťazi
výstavy: Gigant 96b ch. Milan Kráľ, Košický vysokoletúň modrý jarabý 96b ch. Dušan Dobák, Poľská krymka žltá
96b ch. Ladislav Mrázik. Čestné ceny: Texan 95b Adamčík Michael, Moravský pštros červený 94b ch. Jozef Droppa,
Poľský rys modrý šupinatý 94b ch. Pavel Kubík. Ostravská bagdeta biela 95b ch. Dušan Dobák, Slovenský hrvoliak
95b ch. Vladimír Večerek, Slovenský vysokoletúň 95b ch. Ján Meško, Bratislavský vysokoletúň červenoplavý 95b ch.
Jozef Hrabal, Východoslovenský kotrmeliak 95b ch. Milan Kráľ, Debrecínsky kotrmeliak 95b ch. Vladimír
Bukovinský, Nemecká Mníška čierna 96b ch. Gustáv Strelec
Hydina: Majster LIPTOVA Zdrobnená wyandotka oranžovo vlnitá ch. Dávid Kozoň, Víťaz výstavy-hrabavá hydina
Plymutka biela 95b ch. Adamčík Michael, Víťaz výstavy –vodná hydina Slovenská biela hus 95b Ing. Jozef Vozár.
Čestné ceny: Kajuga čierna 94b ch. MVDr. Blažej Bystriansky, Amroxka 94b ch. Stanislav Baláž, Sasexka 94b ch.
Ľubomír Rybanský, Wyandotka strieborná čierno lemovaná veľká 93b ch. Ján Mihalko, Indická bojovnica 94b ch. Ing.
Norbert Králik, Brakelka strieborná 94b Stanislav Baláž, Zdrobnená velsumka jarabičia 94b Ján Benko, Zrobnená
wyandotka strieborno vlnitá 94b ch. Spuchlák Pavol, Zdrobnená wyandotka oranžovo vlnitá 94b ch. Dávid Kozoň,
Bantamka čierna 93b ch. Dušan Dobák.
Najlepším MCH a Majstrom LIPTOVA v tejto kategórii sa stal Jozef Vlha s Budapeštianskym vysokoletúňom 96b.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podpísali pod myslím si, úspešne
zvládnuté podujatie. Verím, že všetci, či už vystavovatelia alebo návštevníci sa medzi nami cítili príjemné a dúfam, že
budeme mať príležitosť sa s Vami opäť o rok stretnúť na výstave v Partizánskej Ľupči.
Peter Tekeljak, člen výstavného výboru , tajomník OV SZCH LIPTOV
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Slávnostné
vyhodnotenie
a odovzdávanie
cien
prebehlo v príjemnej jarmočnej atmosfére. Predseda
oblastného výboru Ing. Jozef Vozár poďakoval
všetkým za vysokú účasť a aktívnu prípravu výstavy.

Ocenený, mladý a šikovný Michal Adamčík (druhý
sprava) z Prešova bodoval vo všetkých
kategóriách – králiky, hydina, holuby.

Návštevník mal
možnosť vidieť
rôznorodosť
vystavovaných zvierat,
ktoré s láskou chovajú
členovia zväzu.

Najmladším mladým chovateľom a majstrom Liptova sa stal
iba pätnásťročný Jozef Vlha z Partizánskej Ľupče, ktorý za
Budapeštianskeho vysokoletúňa získal 96 bodov.

V tomto roku sme vďaka podpore obecného úradu
a pána starostu Ľubomíra Friča začínali s úplne novou
športovou striekačkou. Tento stroj bol výkonnejší ako
predchádzajúci a tak sme prvé tréningy venovali tomu,
aby sme sa s novou „mašinou“ zladili. Pripravovali
sme sa na ďalší ročník Okresnej hasičskej ligy
v Liptovskom Mikuláši, do ktorej sa každoročnej
zapájame. Prvé kolo sa konalo vo Važci, tu sa nám
požiarny útok nevydaril a tak sme sa dostali na koniec
ligovej tabuľky. Čakal nás veľmi namáhavý ligový
ročník, pretože sme chceli obhájiť víťazstvo v lige
a mali sme na prvé miesto veľkú bodovú stratu.
Zostávalo nám sedem súťaží v lige, počas ktorých sme
doháňali bodovú stratu. Jedna zo súťaží sa konala aj
u nás, v Partizánskej Ľupči. Jednalo sa o nultý ročník
Memoriálu Celestína Vajdu, ktorým sme si chceli uctiť
nášho dlhoročného veliteľa. Táto súťaž bola v netradičnom požiarnom útoku, kde si družstvá zmerali svoje sily pri simulácii ostrého
zásahu a hasení otvoreného ohňa. Na súťaži nás poctili svojou prítomnosťou aj naši hasičskí priatelia a kolegovia z Južnej Moravy,
ktorí boli prekvapení, čo sme si to na nich pripravili. Z nášho pohľadu dopadla súťaž úspešne, súťažiaci si preverili svoje
schopnosti, diváci si tiež prišli na svoje a my sme vyhrali. Súťaž za súťažou sme sa doťahovali na prvé miesto v lige. Ale ako to už
býva, rozhodnúť sa malo až na poslednom kole ligy v Liptovskom Mikuláši. Táto súťaž sa konala presne v ten istý deň, ako deviaty
ročník remeselníckeho jarmoku. Pred súťažou sme strácali jediný bod na prvé miesto, ktoré si držal tím z Oravskej Poruby, ktorý
bol nováčikom v našej lige. Súťaž v Liptovskom Mikuláši bola napínavá až do konca, keďže sme bežali medzi prvými a museli sme
čakať, ako odbehne tím z Oravskej Poruby. Boli to nervy, ale keď sme videli čas našich súperov, bolo nám všetko jasné a podarilo
sa nám tretíkrát po sebe vyhrať Okresnú hasičskú ligu v Liptovskom Mikuláši.
Pavol Havlan
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Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých (ZO SZTP) v Partizánskej Ľupči ako každý
rok, tak aj tohto roku zorganizovala pre svojich členov športový deň, ktorý sa konal dňa 25. júla 2015 na
futbalovom ihrisku v Partizánskej Ľupči. Ing. Ondrejková Milada, predsedníčka organizácie úvodom
privítala všetkých prítomných členov a pozvaných hostí.
Z hostí pozvanie prijali Ľubomír Tomčík, predseda okresnej rady SZTP Lipt. Mikuláš, zástupcovia
základných organizácií a to z Liptovského Mikuláša predsedníčka Tatiana Tkáčová, z Liptovského Hrádku
predsedníčka Anna Feriancová a z Dolného Kubína predsedníčka okresnej rady Gabriela Floreková. Za
Lesný komposesorát, pozemkové spoločenstvo boli prítomní Ing. Štefan Banert a Jozef Chalupka, za
Jednotu SD Part. Ľupča Ing. Ľubomír Rybák, predseda. Po privítaní členov a hostí podpredsedníčka krajskej
rady SZTP Gabriela Floreková odovzdala Ľubomírovi Tomčíkovi “Pamätnú plaketu za dlhoročnú obetavú
a aktívnu prácu v prospech telesne postihnutých“, ktorú mu udelila republiková rada pri príležitosti 25.
výročia založenia organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých. K udeleniu tejto plakety mu všetci
srdečne blahoželáme. Po oficiálnej časti sa prítomní zapojili do súťaže. Súťažilo sa v 5. disciplínach
a odmenení boli na prvých troch miestach zvlášť ženy a zvlášť muži. Popritom sa predávala aj tombola a tí,
na ktorých sa usmialo šťastie mali z výhry radosť. Po súťaži si všetci pochutnali na dobrom guláši, ktorý
navarili naši šikovní majstri kuchári Albín Antol, Ladislav Urbanovič, Katarína Bellová a Emília Víťazová.
Počasie nám celkove prialo a hoci poobede spŕchol dážď, tento športový deň sa k spokojnosti všetkých
vydaril.
Záverom predsedníčka Ing. Ondrejková Milada poďakovala za účasť predovšetkým pozvaným hosťom
Anna Jacková, tajomníčka ZO SZTP
a ostatným prítomným a túto akciu ukončila.

PREDÁM ŠTUDENTSKÚ IZBU – SVETLÝ BUK,
CENA 150 €. ROZMER 2,5 m x 2 m.
VOLAŤ: 0904 807 685
Vydáva Obecný úrad Partizánska Ľupča, 032 15, periodicita:
štvrťročník,
tel.:
044/5570754,
5570755,
e-mail:
ou@partizanskalupca.com,
web:
www.partizanskalupca.com, IČO vydavateľa: 00 315 656, povolené: OÚ Liptovský Mikuláš č. 1/1995,
evidenčné číslo: EV 3947/09, ISSN 1339-360, redakčná rada Bc. Dana Havlanová, Anna Jacková,
grafická úprava: Renáta Antolová, tlač: Besza, Liptovský Michal 13, tel. č. 0918631813.
Zostavitelia nezodpovedajú za obsah a ani úroveň článkov. Náklad 350 kusov. Dátum vydania
periodickej tlače: október 2015, uzávierka nasledujúceho čísla je 23.11.2015.
20

