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Uţ o niekoľko dní budú Vianoce – najkrajšie sviatky v roku. Všade je zhon, obchody sú plné tovaru,
gazdinky vypekajú medovníčky, kaţdý nakupuje a pripravuje pre svojich blízkych nemálo prekvapení.
Vianoce však nie sú v nakupovaní darčekov a plných stolov jedla a koláčov. Podmanivú atmosféru vytvárajú
farby, vône a chute kaţdej chvíle, ktorú preţívame so svojimi blízkymi.
Spomaľme a vychutnajme si čaro týchto okamihov. Nepokazme si ich našou nevšímavosťou a užime si spolu to
naozajstné čaro Vianoc plné pohody. V tom predvianočnom čase by sme nemali zabúdať jeden na druhého.
Buďme k sebe tolerantní, milí a s úsmevom na tvári snažme sa prekonať sami seba. Obdarujme sa navzájom
dobrým a úprimným slovom, ktoré prúdi z nášho srdca ako padajúca snehová vločka.
Keďže s Vianocami končí sa aj rok, každý bilancuje, hodnotí, čo sa urobilo, čo sa nestihlo urobiť. Aj redakčná
rada našich novín hodnotí svoju prácu. Preto sa chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí prispeli svojimi
postrehmi, podnetmi, aj kritickým okom do nášho časopisu. Veríme, že i naďalej budú posielať príspevky
a podávať návrhy na riešenie dôležitých a vážnych problémov v našej obci. Budeme sa snažiť, aby noviny boli
zaujímavejšie, pútavejšie a prinášali aktuálne informácie.
Záverom Vám chceme popriať príjemné a spokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa rodinnej pohody pri
štedrovečernom stole. Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu rodiny a nech nastávajúci rok 2016
prinesie Vám všetkým veľa šťastia, zdravia a splnenie aj tých najtajnejších želaní.
Redakčná rada

Obecný úrad v spolupráci so Základnou školou
s materskou školou v Partizánskej Ľupči
a súrodencami Paškovcami Vás srdečne pozývajú
dňa 24.12.2015 o 22:00 hodine
pred obecný úrad na

STRETNUTIE PRI JEDLIČKE
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Multifunkčné ihrisko o rozlohe 800 m2 začala obec
v mesiaci október realizovať v areáli základnej školy. Uţ
je odkrytá vrchná časť povrchu a začína sa zarovnávať
štrkom. Finálová úprava by mala byť zrealizovaná
v prvom štvrťroku roku 2016.
Obci bola schválená dotácia 40 000 € z Úradu vlády Slovenskej
republiky na výstavbu multifunkčného ihriska s cieľom vyuţiť
voľný čas pre všetky vekové kategórie. Podmienená je
spolufinancovaním, čo znamená, ţe obec to bude stáť 51 503 €.
Z týchto finančných prostriedkov budú realizované výkopové
práce, základy, spevnené plochy, poloţenie obrubníkov
i osvetlenie ihriska. Ostatné časti, umelý trávnik a mantinelový
systém budú financované z dotačných prostriedkov. Obecné
zastupiteľstvo za najvhodnejší
priestor vytipovalo areál
základnej školy. Z ihriska sa spolu so ţiakmi budú môcť tešiť
i dospelí, nakoľko bude slúţiť širokej verejnosti. Budú si môcť
zahrať futbal, volejbal, basketbal, prípadne iný druh športu.

V strede časti lokality Kamence vzniklo miesto, o ktorom si
občania sami môţu rozhodnúť, na aké účely ho vyuţijú. Sú
rôzne moţnosti – detské ihrisko, park, oddychová plocha, príp.
zelená lúka. Terén je pripravený, obec tento priestor zarovnala
a dosypala zeminou. Uţ v jarných mesiacoch si obyvatelia
môţu toto miesto skrášliť a spríjemniť.

Termín odovzdania mal byť do konca roka 2015,
no tento sa nedodrţí, ako povedal zástupca starostu
Július Sokol „Termín ukončenia multifunkčného
ihriska sa z objektívnych príčin nedodrţí. Zdĺhavé
výberové konanie, dodacie lehoty technológie, ktoré
obec nemohla ovplyvniť, zapríčinili presun čerpania
dotácie na prvý štvrťrok r. 2016. Obec o dotáciu
nepríde. Tento posun je u viacerých obcí na
Slovensku, ktorým bola poskytnutá dotácia“.

V novovybudovanej lokalite
Kamence môţu
občania konečne
bezpečne
prechádzať po
miestnej
komunikácii
a chodníkoch.
Ulica je uţ kompletne osvetlená, i keď prácam
predchádzali menšie problémy s osadením stĺpov.
Celá dodávka a montáţ stála obec 11 300 €.

PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE OBEC VYTVORILA
PARKOVACIE MIESTA
V ranných hodinách, kedy rodičia vozia svoje deti do školy a
škôlky vzniká problém nielen s prejazdnosťou cesty, ale aj s
bezpečnosťou občanov a hlavne detí. Preto pri základnej škole
vznikne pribliţne 8 parkovacích miest, ktoré budú slúţiť práve
na tento účel. V súčasnej dobe sa vytvorené miesto zasypáva
násypom a frézovanou drťou. Finálna úprava parkoviska bude
zrealizovaná v jarných mesiacoch r. 2016. Toto parkovisko
bude slúţiť pre parkovanie áut zamestnancov školy, ktorí do
práce dochádzajú svojim automobilom.
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Uznesenie č. 9/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného dňa
27.10.2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
1. Schvaľuje:
a) návrhovú komisiu v zloţení: Július Sokol, Ing.
Ľubomír Rybák, b) overovateľov zápisnice Pavol
Dvorský, Mgr. Petra Hladišová , c) starosta Ľubomír Frič
určil za zapisovateľku Bc. Danu Havlanovú, d) program
zasadnutia OZ po doplnení, e) VZN č. 5/2015 o
financovaní škôl a školských zariadení zriadených na
území obce Partizánska Ľupča, f) VZN č.6/2015 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Part. Ľupča , g) dofinancovanie ZŠ vo výške 7 332€
v dvoch splátkach a to 1. splátka do 25.11.2015, 2.
splátka do 21.12.2015 z obecného rozpočtu, h) zmenu
rozpočtu obce na rok 2015 z titulu dofinancovania ZŠ
Partizánska Ľupča, i) zverejnenie zámeru predať obecný
pozemok v miestnej časti Magurka parc. č.3146 pre p.
Borisa Luckého v prípade, ţe akceptuje odsúhlasenú
cenu 20 €/m2, j) príspevok 51€ na ţiaka na záujmové
vzdelávanie pre Kongregáciu milosrdných sestier sv.
Vincenta – Satmárok, 038 31 Vrícko 195

2/ Berie na vedomie:
a) vyjadrenia a pripomienky ku ţiadosti ZŠ s MŠ o
jednorázové dofinancovanie ZŠ v Partizánskej Ľupči :
starostu obce Ľubomíra Friča, zástupcu starostu obce
Júliusa Sokola, poslancov, kontrolórky obce Ing.
Kataríny Budveselovej, Bc. Dany Havlanovej, Ivety
Mrázikovej – ekonómky obce, riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr.
Malvíny Zvarovej a ekonómky ZŠ p.Uličnej b) podnet
Ing. Juraja Kanderu na osadenie dopravnej značky –
„Pozor deti“ pred RD č. 228 Ľ. Mojša c) informáciu
zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o stave získania
podkladov k náhradnému dedičskému konaniu k
Paškovie rod. domu na námestí, d) informáciu starostu
obce Ľubomíra Friča a zástupcu starostu obce Júliusa
Sokola o zahájení prác na multifunkčnom ihrisku v areáli
ZŠ s MŠ e) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o
výsledkoch výberových konaní na akcie: verejné
osvetlenie „Kamence“, výstavba multifunkčného ihriska,
dodávky okien na budovu Obecného úradu v P. Ľupči, f)
ţiadosť p. Borisa Luckého , trvale bytom Dvorského 11,
779 00 Olomouc o predaj obecného pozemku v m. č.
Magurka, parc. č.3146 nachádzajúceho sa pri jeho
novostavbe, g) informácie starostu obce Ľubomíra Friča
a zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o postupe
rekonštrukcie a údrţby cesty 3. triedy na Ţeleznô, ktorá
je vo vlastníctve VÚC Ţilinského samosprávneho kraja,
h) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o
vypracovanej projektovej dokumentácii na prístavbu
materskej školy v Part. Ľupči a jej cene, i) informáciu
Ing. Petra Smiteka o tom, ţe bude hľadať moţnosti
získania finančných prostriedkov na tento projekt a
sledovať výzvy k podaniu ţiadosti o financovanie tohto
projektu, j) podnet poslancov na opravu lavičky cez
potok Ľupčianka z „Kolieska“ ku ceste 3.triedy, k)
informáciu starostu obce Ľubomíra Friča a zástupcu
starostu obce Júliusa Sokola, týkajúcu sa vypracovania
kúpnej zmluvy na obecnú nehnuteľnosť č. 174, ktorú
obec predáva p. Slovíkovej

l) upozornenie Mgr. Petry Hladišovej na zlepšenie vývozu
veľkokapacitných kontajnerov v obci, m) podnet
Stanislava Sekana na predĺţenie oslobodenia od nájmu pre
detskú lekárku MUDr. Ľudmilu Droppovú za ambulanciu
na rok 2016, n) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča,
ţe detská lekárka MUDr. Ľudmila Droppová zatiaľ ostáva
vykonávať svoju činnosť a v spolupráci so starostom obce
Ľubeľa hľadajú moţnosti jej náhrady o) pripomienky Mgr.
Petry Hladišovej o povinnosti zverejniť na stránke
výsledky uskutočnených výberových konaní, p) informáciu
a otázky Stanislava Sekana , kto je zodpovedný za práce
naviac v DPS Karita a kto znášal tieto náklady, q)
informácie starostu Ľubomíra Friča, ţe dodávateľ
stavebných prác na ZPS Karita, zrealizoval vynútené práce
naviac na vlastné náklady, r) informáciu zástupcu starostu
Júliusa Sokola o stave vysporiadávania prístupu k
futbalovému štadiónu a jeho časti/ podlieha to náhradným
dedičským konaniam, potrebné je jednať s p. Bohúňom,
ide o chyby z minulosti pri zámene pozemkov/ s)
informácie starostu obce Ľubomíra Friča a zástupcu
starostu obce Júliusa Sokola k pripravovanej zmene
vlastníctva pozemkov v lokalite „Kráľovce“ pri rodinnom
dome Fedora Haragu, t) pripomienky starostu obce
Ľubomíra Friča k zlepšeniu komunikácie vedenia a
zamestnancov ZŠ s MŠ v Part. Ľupči s obcou u) podnet
Ing. Juraja Kanderu, ţe v obci máme tieţ detskú lekárku,
moţno by ju bolo dobré osloviť ohľadom prebratia
ambulancie v budúcnosti.

3/ Ukladá:
a)riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. Malvíne Zvarovej predloţiť
návrh rozpočtu na rok 2016 za ZŠ aj mimoškolské
zariadenia do 10. novembra 2015, b) Bc. Dane Havlanovej
zaslať výpis z dnešného uznesenia p. Borisovi Luckému,
týkajúceho sa ceny za pozemok 20 €/m2, ktorý ţiadal
predať od obce

4/ Poveruje:
a)starostu obce Ľubomíra Friča v spolupráci so zástupcom
starostu obce Júliusom Sokolom konať vo veciach, ktoré
vyplynuli z dnešného jednania: - náhradné dedičské
konanie po rodine Paškovej, - jednanie s p. Bohúňom
ohľadom ihriska a prístupovej cesty, b) starostu obce zabezpečiť osadenia dopravných značiek aj novo
navrhnutej – Pozor deti - oprava lavičky a mosta v
„Koliesku“ - zverejniť výsledky výberových konaní na
web stránke obce - osloviť firmu OZO a.s. na zlepšenie
vývozu kontajnerov v obci - po akceptovaní ceny p.
Borisom Luckým zverejniť zámer predaja obecného
pozemku - Ing. Petra Smiteka hľadať moţnosti získania
finančných zdrojov na prístavbu MŠ

5/ Konštatuje:
Uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach OZ zostávajú
na splnenie : a) oprava schodov k potoku Ľupčianka pri
rod. dome p. K. Kúkolovej, b) oprava dlaţby v chodníku
pri rodinnom dome Miroslava Adamčiaka c) zvodidlá pri
bytovke č. 306 na hornom konci smerom ku LKPS – pravá
strana.
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V Partizánskej Ľupči 28.10.2015 Návrhová komisia : Július Sokol,
Ing. Ľubomír Rybák

Uznesenie č. 10/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré
sa konalo dňa 25. novembra 2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
1. Schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zloţení: Stanislav Sekan, Ing. Juraj
Kandera b) Overovateľov zápisnice: Dušan Adamčiak, Ing.
Ľubomír Rybák c) Starosta určil zapisovateľku Bc. Danu
Havlanovú d) Program zasadnutia OZ e) Zverejnenie zámeru
predaja pozemku pre p. Borisa Luckého v miestnej časti
Magurka o rozlohe 777 m2, ktorý sa nachádza na parcele č. 3146
v cene 20 €/m2, f) Zverejnenie zámeru predaja pozemku pre p.
Martina Bartíka s manţelkou p. Zuzanou Bartíkovou o rozlohe
137 m2, ktorý sa nachádza na parcele č. 695 v cene 5 €/m2, g)
Záloţnú zmluvu na budovu ZPS Karita a súvisiace pozemky v
prospech Štátneho fondu rozvoja bývania h) Dotáciu na základe
ţiadosti Rodičovského zdruţenia pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
na mikulášsky balíček v cene 2 €/ţiak v celkovej sume 282 €, i)
Odpustenie poplatku na základe ţiadosti Rodičovského
zdruţenia pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča za vyuţitie kultúrneho
domu, na akciu maškarný ples, ktorý sa bude konať 6.2.2016 j)
Odpustenie poplatku na základe ţiadosti Rodičovského
zdruţenia pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča za vyuţitie kultúrneho
domu, na akciu benefičný ples, ktorý sa bude konať 30.01.2016
k) Dotáciu pre KST Darmošľap Partizánska Ľupča na základe
ţiadosti vo výške 1000 € pre rok 2016 l) Dotáciu pre OFK
Partizánska Ľupča na základe ţiadosti vo výške 7060 € pre rok
2016 m) Dotáciu pre ZO SZTP Partizánska Ľupča na základe
ţiadosti vo výške 350 € pre rok 2016 n) Navýšenie pracovného
úväzku pre kontrolórku obce Ing. Budveselovú na 0,3 úväzku s
platnosťou od 1.1.2016 o) Cenu za odpredaj obecných
pozemkov, ktoré občania dlhodobo uţívali po ukončení ROEP
nasledovne: občania ktorí poţiadajú o odkúpenie takýchto
pozemkov do konca roku 2016 cena za m2 bude 5 €, od roku
2017 cena za m2 bude 15 € p) Návrh finančnej komisie na výšku
cien, za ktoré sa budú odpredávať obecné pozemky po ukončení
ROEP nasledovne: občania, ktorí poţiadajú o odkúpenie
takýchto pozemkov do roku 2016 cena za m2 bude 5 €, od roku
2017 cena za m2 bude 15 €, q) Termín ďalšieho zasadnutia OZ
na 7.12.2015
2. Ruší :
a) uznesenie 4/2014 v časti bodu- návrh finančnej komisie na
výšku cien za ktoré sa budú odpredávať obecné pozemky po
ukončení ROEP nasledovne: občania, ktorí poţiadajú o
odkúpenie takýchto pozemkov do roku 2015 cena za m2 bude 5
€, od roku 2016 cena za m2 bude 15€
3. Berie na vedomie:
a) Informáciu predsedu finančnej komisie Ing. Ľ. Rybáka
ohľadne pripravovaného rozpočtu pre rok 2016 a financovaní
školských zariadení v ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča b) Informáciu
ohľadne výšky odmien pre pracovníkov školských zariadení ZŠ s
MŠ Partizánska Ľupča c) Informáciu Ing. Ľ. Rybáka, ţe pri
ţiadosti o zvýšenie dotácie na financovanie školských zariadení
je potrebné predloţiť dôvodovú správu d) Návrh Ing. Juraja
Kanderu upraviť poloţku – platba z MONDI SCP a.s. za
uloţenie odpadu na skládke v katastri obce Partizánska Ľupča na
15 000 €/mesačne v príjmovej časti rozpočtu pre rok 2016 e)
Návrh rozpočtu obce Partizánska Ľupča pre rok 2016 f)
Informáciu riaditeľky ZPS Karita PhDr. Ľ. Glonekovej ohľadne
potreby vybavenia kuchyne a práčovne a moţnosti získať
niektorých zamestnancov cez ÚPSVaR g) Informáciu riaditeľky
ZPS Karita PhDr. Ľ. Glonekovej ohľadne čerpania rozpočtu pre
ZPS Karita h) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča ohľadne
vysporiadania pozemkov pána Halamu a pána Moravčíka v
miestnej časti Magurka, kde stavebná komisia po obhliadnutí

stavu dňa 17.6.2015 navrhuje pozemky odpredať a bol
zverejnený aj zámer odpredať predmetné pozemky,
i) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o ţiadosti na
zámenu pozemkov v miestnej časti Magurka medzi
spoločnosťou SLOVSTAVBA s.r.o a obcou Partizánska
Ľupča j) Informáciu p. Stanislava Sekana o moţnosti
organizovania Mikuláša v rámci celej obce s podporou ZŠ s
MŠ Partizánska Ľupča k) Informáciu p. Stanislava Sekana
ohľadne petície, ktorá bola zaslaná spoločnosti Liorbus s.r.o
na zavedenie nového autobusového spojenia a nebola
doručená odpoveď z tejto spoločnosti l) Informáciu Ing. Juraja
Kanderu ohľadne označenia Úradnej tabule obce Partizánska
Ľupča nápisom „ÚRADNÁ TABUĽA“ m) Informáciu
starostu obce Ľubomíra Friča o moţnosti výstavby nájomného
bytového domu súkromným investorom n) Informáciu
starostu obce Ľubomíra Friča o ţiadosti pani Remeňovej na
odpredaj alebo zámenu pozemkov o) Informáciu starostu obce
Ľubomíra Friča ohľadne prác naviac na ZPS Karita, ktoré sú
vo výške 79 000 €, kde bude zvolané stretnutie všetkých
dotknutých strán k vysporiadaniu stavu tak, aby obec
Partizánska Ľupča neniesla ţiadne finančné zaťaţenie za
vzniknuté práce p) Informáciu p. Stanislava Sekana ohľadne
výšky odmeny pre stavebný dozor na stavbe ZPS Karita q)
Informáciu Ing. Juraja Kanderu o stave cestnej komunikácie
pred domom pána J. Migasa a jeho okolia a o potrebe opravy
tejto komunikácie r) Informáciu starostu obce Ľubomíra
Friča, ţe opravy ciest v rámci obce sa budú vykonávať počas
budúceho roka s) Informáciu zástupcu starostu obce Júliusa
Sokola o potrebe vysporiadania pozemkov v rámci obce t)
Informáciu zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o výstavbe
multifunkčného ihriska a priebehu vykonaných prác u)
Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o ţiadosti na dotáciu
z rozpočtu obce na rok 2016 pre Klub stolného tenisu (KST
Lesný komposesorát servis) vo výške 1500 €, kde obecné
zastupiteľstvo ţiada doloţenie podrobnej dôvodovej správy na
danú sumu v) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o
poskytnutí sponzorského daru z Mondi SCP a.s pre obecný
úrad vo forme kancelárskeho papiera A4
4. Ukladá:
a) Riaditeľke ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča Mgr. Malvíne
Zvarovej vypracovať dôvodovú správu pre financovanie školy
a školských zariadení do 4.12.2015 b) Zapisovateľke Bc.
Dane Havlanovej zaslať výpis uznesenia obecného
zastupiteľstva, na ktorom sa uţ prejednávalo vysporiadanie
pozemkov v miestnej časti Magurka pre p. Halamu a p.
Moravčíka c) Poslancovi Ing. Jurajovi Kanderovi pripraviť
plán osadenia spomaľovačov v obci s pribliţným rozpočtom
do konca marca 2016 d) Starostovi obce Ľubomírovi Fričovi a
zástupcovi starostu Júliusovi Sokolovi preveriť právne
hľadisko odkúpenia a predaja pozemkov v rámci obce
5. Neschvaľuje:
a) Zámenu pozemkov medzi spoločnosťou SLOVSTAVBA
s.r.o , Bratislava a obcou Partizánska Ľupča v miestnej časti
Magurka, na základe predloţenej ţiadosti
6. Konštatuje:
Uznesenia z minulých zasadnutí zostávajú na splnenie.
V Partizánskej Ľupči 27.11.2015
Návrhová komisia : Stanislav Sekan, Ing. Juraj Kandera
Overovatelia: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak
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Uznesenie č. 11 /2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča,
ktoré sa konalo
dňa 7. decembra 2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
1. Berie na vedomie
a. Informáciu Ing. Ľ. Rybáka, predsedu finančnej komisie o povinnosti
zúčtovať poskytnuté dotácie v roku 2015 v termíne do 15.12.2015
b. Podnet S. Sekana, aby starosta a riaditeľka ZŠ s MŠ na pracovných
stretnutiach pravidelne 1x mesačne riešili prípadné vzniknuté problémy
resp, potreby týkajúce sa ZŠ s MŠ.
c. Informáciu o vianočnom koncerte ţiakov ZŠ s MŠ, ktorý sa koná
13.12.2015 v kultúrnom dome v obci Partizánska Ľupča.
d. Návrh starostu, aby sa niektoré práce v ZŠ s MŠ riešili aj sponzorsky,
na väčšie prispeje obec ako vlastník budovy.
e. Podnet D. Adamčiaka, aby jeho sused Matúš Kráľ s manţ. vybudoval
plot v zmysle stavebného zákona a jeho pripomienok. Podnet bol
odovzdaný na riešenie Ing. M. Sameliakovi, predsedovi stavebnej
komisie.
f. Podnet Ing. Ľ. Rybáka, aby stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sú
zabudované v chodníkoch, boli označené reflexnými prvkami.
g. Podnet zástupcu starostu J. Sokola, poslanca Ing. J. Kanderu aj
podnetu občanov na osadenie zrkadiel v neprehľadných kriţovatkách
/vytipuje stavebná komisia spolu s miestami osadením retardérov /.
h. Informáciu Ing. J. Kanderu o moţnosti získania finančných
prostriedkov na rozšírenie kamerového systému v obci.
i. Informáciu starostu o potrebe riešiť situáciu v OFK a to nájsť spôsob
a moţnosti finančného ohodnotenia prezidenta klubu Ladislava Rybáka.
j. Diskusné príspevky poslancov a Bc. Dany Havlanovej k problematike
spôsobu a moţnostiach odmeňovania prezidenta OFK Ladislava Rybáka.
k. Vyjadrenie Ladislava Rybáka k tejto problematike.
l. Informáciu zástupcu starostu J. Sokola o stave v Atladii a.s. Partizánska
Ľupča. Obec vlastní 20% akcií. V súčasnosti bola podpísaná nová zmluva
na prenájom nehnuteľností s Lesným komposesorátom pozemkové
spoločenstvo za účelom vybudovania inţinierskych sietí. Vypracováva sa
PD na tieto inţinierske siete /kanalizácia, vodovod, elektrické vedenie/.
Výsledky hospodárenia sú dostupné na webovej stránke Atladie.
Majoritný akcionár rokuje s potencionálnymi investormi na vybudovanie
geovrtu. Atladia prenajala 5,5 ha pozemkov pre Archeológiu SK
Ruţomberok na vybudovanie Archeoskanzenu- pravekej dediny.
m. Informácie starostu a zástupcu starostu o priebehu vysporiadávania
pozemkov v areáli futbalového štadióna. /Potreba prednostne jednať s P.
Bohúňom/.
n. Informáciu zástupcu starostu o potrebe zefektívnenia činnosti školskej
komisie v roku 2015. Nebola zvolaná kompletne ani raz, jednania na rade
školy sa zúčastňoval len predseda Ing. Peter Smitek.
o. Informácie P. Dvorského o potrebe opravy strechy a šťauplátu na
budove ZŠ s MŠ
p. Informácie a vysvetlenie Ing. Lazara – konateľa firmy Staveko SK
Ţilina
k výstavbe
ZPS
Karita
od
jej
začiatku
a s tým
súvisiacich niektorých problémov, ktoré sa vyskytli v priebehu výstavby
a ich riešení, k fakturácii prác naviac na ZPS Karita Partizánska Ľupča
a jeho ponuku 12% zľavy z celkovej výšky finančných prostriedkov
79 748,45 € za práce naviac t.j. 9 569,81€
r. Informácie a vysvetlenie Ing. Moravčíka, stavebného dozora Ţilina
k výstavbe ZPS Karita od jej začiatku a s tým súvisiacich niektorých
problémov, ktoré sa vyskytli v priebehu výstavby a ich riešení, k
fakturácii prác naviac na ZPS Karita Partizánska Ľupča a k fakturácii
prác naviac na ZPS Karita Partizánska Ľupča.
s. Diskusiu poslancov Ing. Kanderu, Ing. Sameliaka, Sekana, ku ktorým
sa potom pridali ďalší k fakturácii prác naviac na ZPS Karita a návrh na
zľavu cca 20-25% z navrhovanej ceny v predloţenom rozpise.

t. Informáciu starostu obce o potrebe zamestnať pre obecný úrad
ešte jednu pracovníčku z dôvodu navýšenia pracovných povinností,
ktoré vznikli z dôvodu prenesených kompetencií zo štátu na obec
u. Informáciu o potrebe dofinancovania ZŠ v Part. Ľupči
z rozpočtu obce z dôvodu zníţenia počtu ţiakov v ZŠ. Túto
problematiku bude OZ riešiť v roku 2016, nakoľko ešte nie je
známa výška dotácie na jedného ţiaka na budúci rok.

2. Schvaľuje
a. Program po doplnení a presune bodov
b. Návrhovú komisiu v zloţení: Július Sokol, Dušan Adamčiak
c. Overovateľov zápisnice: Ing. Ľubomír Rybák, Stanislav Sekan
d. Starosta určil zapisovateľku : Bc. Danu Havlanovú
e. Dodatok VZN č.5/2015 a to dotáciu pre mimoškolské zariadenia
na základe ţiadosti a predloţenej Dôvodovej správy ZŠ s MŠ vo
výške 8 415 €
f. Dotáciu pre záujmovo vzdelávaciu činnosť pre MŠ na základe
ţiadosti a predloţeného zoznamu akcií ZŠ s MŠ vo výške 1 200 €
g. Dotáciu pre záujmovo vzdelávaciu činnosť pre ZŠ na základe
ţiadosti a predloţeného zoznamu akcií ZŠ s MŠ vo výške 2 600 €
h. Zámer kúpy pozemkov od p. Eleny Remeňovej v lokalite
Cigánka pod miestnou komunikáciou na základe predloţenej
ţiadosti, jedná sa o výmeru 140,80 m2. Náklady na prevod hradí
kupujúci.
i. Zámer predaja pozemku p. Romanovi Sklárovi v m.č. Magurka
parc. č. 3137/2 o výmere 308 m2 podľa vytvoreného GP, náklady
na prevod hradí kupujúci.
j. Dotáciu pre DHZ Partizánska Ľupča vo výške 7 000 €
k. Dotáciu pre Stolnotenisový klub Lesný komposesorát Servis
Partizánska Ľupča vo výške 1 550 €

3. Nesúhlasí
S navrhovanou zľavou 12% z navrhovanej ceny za práce naviac na
ZPS Karita Partizánska Ľupča.

4. Doporučuje
a. Starostovi hľadať moţnosti a spôsob odmeňovania Ladislava
Rybáka, prezidenta OFK za činnosť v OFK resp. pre obec
b. pravidelne mesačne jednať s riaditeľkou ZŠ s MŠ ohľadom
problematiky a potrieb ZŠ s MŠ
c. starostovi Ľubomírovi Fričovi riešiť odstránenie závad na
budove ZŠ s MŠ
d. starostovi zabezpečiť označenie stĺpov VO, ktoré sú vybudované
v chodníkoch reflexnými prvkami
e. Bc. Dane Havlanovej zverejniť zámer kúpy a predaja pozemkov,
ktoré boli prejednané na dnešnom zasadnutí.
f. Ing. Lazarovi prehodnotiť výšku poskytnutej zľavy finančných
prostriedkov za práce naviac na ZPS Karita.

5. Ukladá
a. Ing. Petrovi Smitekovi, predsedovi školskej komisie zefektívniť
činnosť resp. zvolávať školskú komisiu a riešiť problematiku
týkajúcu sa školskej oblasti v obci.
b. Stavebnej komisii riešiť výstavbu plota p. Matúša Kráľa
v zmysle stavebného zákona a pripomienok susedov
V Partizánskej Ľupči 7. 12.2015
Návrhová komisia : Július Sokol, Dušan Adamčiak
Overovatelia: Ing. Ľubomír Rybák, Stanislav Sekan

Do Nového roka 2016
Vám ţeláme
všetko naj - doslova.
Šťastné, zdravé, spokojné
všetky štyri ročné obdobia.
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Zimné obdobie, a s ním spojené časté zmeny počasia a ochladenie pod bod mrazu už aj
počas dňa, súvisí najmä so zníženou viditeľnosťou a zmenou povrchu vozovky. Treba sa
rýchlo prispôsobiť aktuálnemu počasiu a podmienkam na ceste a dbať na zvýšenú
bezpečnosť a opatrnosť.
Hmly, sneţenie, poľadovica, ale aj „neviditeľní“ chodci, príp. cyklisti – hazardéri. Aj na toto by mali vodiči
myslieť počas nasledujúceho obdobia. Zimné pneumatiky by uţ niekoľko týţdňov mali byť samozrejmosťou. Ak
stále jazdíte na letných, je najvyšší čas ich vymeniť. Na cestách predvídajte a nezabúdajte na opatrnosť.
Problémom nie je len hmla, sneh či poľadovica, ale náhle zmeny v počasí, napríklad prudký dáţď. Preto zníţte rýchlosť, jazdu
prispôsobte stavu a povahe vozovky aj poveternostným podmienkam a dávajte pozor na ostatných. Ak aj zareagujete včas,
neznamená to, ţe tak urobí aj vozidlo pred vami, či za vami. Dodrţiavajte preto bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami. Pouţívajte
bezpečnostné pásy a správne osvetlenie vášho vozidla, tzv. denné svietenie je za zníţenej viditeľnosti nepostačujúce a treba pouţiť
stretávacie svetlá.
Nepoučiteľní chodci. Aj napriek upozorneniam zo strany polície sa po našich cestách stále pohybujú „neviditeľní“ chodci.
Ohrozujú tak nie len seba, ale aj ostatných. Vodič takéhoto nezodpovedného chodca nezbadá vôbec alebo príliš neskoro. Preto
opätovne apelujeme na chodcov, aby v záujme ochrany vlastného ţivota a zdravia, nepodceňovali povinnosť nosiť reflexné
doplnky. Chodci by nemali zabúdať ani na to, ţe na ceste sú tí zraniteľnejší, a preto by sa mali na cestách správať zodpovedne
a dodrţiavať pravidlá cestnej premávky – chodiť po chodníku, cez cestu prechádzať po priechode pre chodcov, vţdy sa presvedčiť,
či cez cestu môţu bezpečne prejsť a zbytočne neriskovať prebiehaním, pretoţe vodičom sa na mokrej a klzkej ceste brzdí oveľa
náročnejšie.
Cyklisti – hazardéri. Reflexné prvky a prilba sú povinnou výbavou kaţdého cyklistu. Ešte stále evidujeme mnoţstvo prípadov,
keď cyklisti za zníţenej viditeľnosti jazdia na neosvetlenom bicykli bez reflexných prvkov. Výnimkou nie je ani jazda po
nesprávnej strane vozovky a pod vplyvom alkoholu. Cyklisti by nemali preceňovať svoje schopnosti, treba zváţiť riziká, ktoré im
hrozia v súvislosti so zníţenou viditeľnosťou a mokrou a klzkou vozovkou. Jazda na bicykli za silného vetra, v daţdi, na mokrej a
klzkej ceste, je hazardovanie so ţivotom a zdravím. Preto netreba riskovať a bicykel v týchto mesiacoch nechajte radšej doma.
Čo hovorí štatistika? Za 10 mesiacov tohto roka eviduje polícia v L. Mikuláši 168 dopravných nehôd, čo je nárast oproti
rovnakému obdobiu minulého roka o 48. Z uvedeného počtu, 10 dopravných nehôd zavinili vodiči nemotorového vozidla, čo je o 7
viac ako v minulom roku. Chodci zavinili 4 dopravné nehody, teda o 1 viac ako v rovnakom období roku 2014. Pri dopravných
nehodách zavinených chodcami a vodičmi nemotorových vozidiel došlo k 4 ťaţkým zraneniam, 9 osôb sa zranilo ľahko. Zvýšenou
opatrnosťou a dôsledným dodrţiavaním pravidiel sa môţete vyhnúť tomu, ţe ďalšou obeťou dopravnej nehody budete práve Vy.

Dňa 7. novembra sa v kultúrnom dome uskutočnilo milé stretnutie s našimi
skôr narodenými občanmi. Veríme, že si na spoločnom posedení
pospomínali na dni mladosti, potešili sa z každodenných radostí,
z krásneho dňa a všetkých tých maličkostí, ktoré robia svet krajším.
... a kto by mal najviac
prejaviť úctu k starším
občanom ak nie tí najmladší?
Svojim tancom, piesňami ,
básňami, ale hlavne s láskou
potešili všetkých, ktorí pri
príleţitosti mesiaca úcty
k starším zavítali do
kultúrneho domu. Za pekný
kultúrny program ďakujeme
ţiakom zo Základnej
umeleckej školy Ľudovíta
Fullu z Ruţomberka.
S úsmevom a spokojnosťou prijali naše pozvanie aj
p. Vilma Záskalická 94 r. a p. Mária Banertová 89 r.
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Kedysi som čítala krásnu myšlienku: „Vďačnosť je
predpokladom ďalších darov.....“ Uvedená veta ma tak
oslovila, ţe sa ňou riadim v takmer kaţdej ţivotnej situácii.
Pomaly sa blíţi záver kalendárneho roka, a my
premýšľame, hodnotíme, bilancujeme. A preto v tejto
súvislosti sa chcem poďakovať Obecnému úradu
v Partizánskej Ľupči za umoţnenie pravidelných nácvikov
spevokolu rímskokatolíckej cirkvi v priestoroch sobášnej
miestnosti.

K zaloţeniu spevokolu ma priviedla myšlienka
oţivenia hudobného ţivota v cirkvi, a zvýraznenia
esteticko-spoločenského ţivota v našej obci.
Moja
myšlienka sa stretla s pochopením a prvé stretnutie
spevokolu sa uskutočnilo 24. novembra 2012.
V priebehu roku 2013 sa počet členov rozšíril
a v súčasnosti spevokol funguje ako 15-členný
zmiešaný trojhlasný zbor.
Aj vďaka ústretovosti a ochote všetkých pracovníkov
Obecného úradu v Partizánskej Ľupči sa nám
podarilo naštudovať mnohé piesne umelé, hymnické
a sakrálne. Je pre mňa cťou, ţe všetci členovia
spevokolu, na nácviky do priestorov sobášnej
miestnosti, prichádzajú s radosťou a oduševnením.
Preto aj touto cestou ďakujem všetkým pracovníkom
Obecného úradu v Partizánskej Ľupči za všestrannú
podporu pri našej činnosti, za ochotu, ústretovosť
a nezištnú pomoc.
Pevne verím, ţe v novom roku sa počet členov
spevokolu ešte rozšíri a budeme sa môcť aktívne
podieľať aj na kultúrnom ţivote v našej obci.
Sme vďační za pekné chvíle v príjemnom prostredí.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mária Pašková, umelecká vedúca spevokolu

Obecný futbalový klub Partizánka Ľupča
v tomto roku oslávil krásne jubileum 90
rokov od jeho zaloţenia. Výbor OFK chce
týmto vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí
pomohli či uţ finančne, materiálne alebo
osobnou aktivitou pri zrealizovaní osláv
tohto pekného futbalového sviatku v obci.
Vedenie OFK taktieţ ďakuje všetkým
členom, sponzorom a priaznivcom futbalu
našej obce za podporu, pomoc a priazeň
počas celého roka 2015. Zároveň chceme
všetkým popriať veľa zdravia, šťastia,
športovcom veľa športových úspechov
a našim hráčom výsledky, ktoré budú robiť
dobré meno obci a fanúšikom radosť aj
v Novom roku 2016.
Výbor OFK Partizánska Ľupča

Rodičovské zdruţenie ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči
Vás srdečne pozýva na

21. Benefičný ples

30.1.2016 o 18:30 hod. v kultúrnom dome
hrá MIŤO BOMBA
Predaj vstupeniek od 07.12.2015 na obecnom úrade u p. Antolovej.

Cena vstupenky 25 €
V cene: predjedlo, večera, kapustnica, káva, dezert
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Sluţby Boţie konané na území Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Partizánska Ľupča počas Vianočných a Novoročných sviatkov
Štedrý večer 24. 12. 2015
I. sviatok vianočný 25.12.2015
II.sviatok vianočný 26.12.2015
Nedeľa po Vianociach 27.12.2015
Silvester 31.12.2015
Nový rok 1. 1. 2016
Nedeľa po Novom roku
Zjavenie Krista Pána:

Dúbrava 15,00 hod.
Dúbrava 9,00 hod.
Dúbrava 9,00 hod.
Dúbrava 9,00 hod.
Dúbrava 15,00 hod.
Dúbrava 9,00 hod.
Dúbrava 9,00 hod.

Partizánska Ľupča 17,00 hod.
Partizánska Ľupča 11,00 hod.
Partizánska Ľupča 11,00 hod.
Partizánska Ľupča 11,00 hod.
Partizánska Ľupča 17,00 hod.
Partizánska Ľupča 11,00 hod.
Partizánska Ľupča 11,00 hod. +
+ Večera Pánova
Dúbrava 9,00 hod. + Večera Pánova,
Partizánska Ľupča 11,00 hod.

Nešporné Služby Božie počas sviatkov nebudú, ich slúženie sa začne po skončení koledy
– novoročnej návštevy kňaza v domácnostiach. Všetkých srdečne pozývame do našich chrámov.
Poţehnané sviatky narodenia Boţej lásky, naplnené pokojom, radosťou, pohodou a Boţou prítomnosťou Vám ţelá Váš
duchovný pastier Mgr. Ján Molčan 

Základná organizácia Slovenského
zväzu telesne postihnutých gratuluje
svojim členom

Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov blahoţelá
svojim členom.

Pri príleţitosti krásneho ţivotného
jubilea ţeláme veľa zdravia, šťastia,
radosti, pohody a príjemných chvíľ
v kruhu svojich blízkych.

Emília Magerčiaková 83 r.,
Jozef Husarčík 88 r.,
Miroslav Mrázik 75 r.

Drahuška Moravová 65 r.,
Gitka Gregorová 75 r.,
Miroslav Mrázik 75 r.,
Ľudovít Koleň 75 r.

Prajeme im všetko najlepšie, najmä dobrého zdravia,
spokojnosti a pohody v kruhu svojich najbližších.
Zároveň prajeme všetkým členom pokojné
a milostiplné prežitie vianočných sviatkov a šťastný
Nový rok 2016.

Mathias Zvedela
Leonard Vrbenský

ROZLÚČILI SME SA
Milan Boháčik 68 r.
Ján Potkan 63 r.

V rubrike matrika sme
v poslednom čísle
obecných novín nesprávne uviedli významné
jubileum – vek pani Zuzane Bencúrovej, ktorá
oslávila nie 80, ale 85 rokov. My si ale aj tak
myslíme, ţe na svoj vek vyzerá oveľa mladšie.
Ešte raz srdečne blahoţeláme.
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„ .... som veľmi rád, ţe ste prijali naše pozvanie,
aby sme spoločne oslávili zrod nového ţivota
a prijali ho do spoločenstva našej obce. Nezáleţí
na tom, aké slávne raz bude Vaše dieťa, ale záleţí
na tom, aby bolo človekom čestným, spravodlivým
a láskavým, milujúcim svoju domovinu a ľudí
v nej“. Aj tieto slová zazneli počas príhovoru od
starostu obce Ľubomíra Friča, ktorý 1. 12. 2015
slávnostne uvítal do ţivota najmenších občanov
obce. V tomto roku do obce pribudlo desať
krásnych a zdravých občiankov.

Uspávankou
i peknou
básničkou sa
všetkým
prítomným
prihovorili ţiačky
zo základnej školy

Filipko Kúkol prišiel na uvítanie
v sprievode otca Ľubomíra, mamy Jany
a bračeka Deniska.

Mathiasko so svojimi
rodičmi Dominikom
Zvedelom a Stankou
Gálfyovou
10

Z malej Violky sa tešia rodičia Róbert a Zlatica Šimjakovci.
Nakoľko na slávnostné uvítanie nemohli prísť zo zdravotných
dôvodov, takto na diaľku im gratulujeme ku krásnej dcérke.
Všetkým ţeláme hlavne zdravie a Violka nech prináša rodičom
len radosť a šťastie.

Veľkú radosť svojim rodičom Romanovi a Martine
Pavellovcom robí syn Oskarko. Starosta Ľubomír Frič sa
pripojil ku gratulácii.

Hrdí rodičia Sameliakovci priniesli
do obradnej miestnosti uţ svoje tretie
dieťatko, syna Martinka. Doma ich
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Vţdy optimistická pani Antónia
Kráľová oslávila krásnych 80 rokov

Vlastne nič tak hektické. V období, keď mnohé súbory finišujú
s prípravou nových inscenácií, ktorých premiéry bývajú často okolo
Vianoc, my máme hotovo. V divadelne opäť snaţivom roku sa nám
podarilo nacvičiť dve nové inscenácie. „Raketový vzostup Anči
Zbíjačky 2015“ a „Obvoďáka“. Moţno je to symbolicky práve
preto, ţe rok 2015-ty je zároveň 20-tym rokom existencie
Ľupčianskeho netradičného divadla. Znie to neuveriteľne, ale čas
beţí naozaj raketovo. A beţí dokonca tak rýchlo, ţe sa nám
nepodarilo zrealizovať pôvodný zámysel usporiadať trošku
nostalgický spomienkový večer pri tejto príleţitosti. Ale povedali
sme si: V Revúcach 20-ročnicu oslávili a potom sa súbor rozpadol.
A to my ešte neplánujeme. Práve naopak. Máme ešte zopár nápadov
na zrealizovanie. Novú inscenáciu a moţno aj s novými tvárami.
(Samozrejme ţe tí, čo si zvykli na tie staré-mladé, o ne neprídu)
Zatiaľ fungujeme dosť výrazne s pomocou našich detských
odrasteniek. My, „starousadlíci“, im len tak sekundujeme. Ale ţivot
beţí a baby sa čoraz viac kotúľajú za svojim povinnosťami mimo
obec. A to nám spôsobuje nemalé problémy. Je veľmi málo dní,
kedy môţeme hrať. A posledné predstavenia sme absolvovali aj
v improvizovaných a alternovaných zostavách, niekedy aj
s pomocou herečiek, ktoré bývajú mimo Ľupču. Práve pre tieto
prípady sme si nacvičili „záloţnú“ hru s dvomi hercami a dvomi
technikmi a bác, jeden (najpodstatnejší) člen súboru sa odobral za
povinnosťami za hranice. Aj preto vznikol nápad naštudovať novú
hru s novými ľuďmi, ktorí sú ale viac poruke a moţno si môţu
dovoliť čas zariadiť aj inak. (Viete o niekom?  ) A moţno uţ od
prvej chvíle, aspoň základné postavy, skúsime zalternovať. Ale to
sú všetko ešte len vízie. Zatiaľ tu máme hotovú „Anču“, ktorá sa
dočkala 12-tich repríz a určite budú ešte viaceré nasledovať.
O tento politický kabaret je väčší záujem, ako sme schopní
z časových dôvodov sami uhrať. Ale vy, čo ste ešte nevideli, ale aj
vy, čo chcete vidieť znovu alebo chcete niekoho pozvať, máte
šancu vidieť „Raketový vzostup...“ na Druhý sviatok vianočný - na
Štefana, 26.12.2015 o 18,00 hod v Kultúrnom dome v našej obci. A
s „Obvoďákom“ sa ešte dohodneme.

K Lunetrdlu uţ niekoľko rokov neodmysliteľne
patrí aj detská a dorastová zloţka. Aj keď
z pôvodného
Minetrdla
sa
trošku
pretransformovala na inú formu, stále je to
liaheň našich talentov.
MUDr. Janíček Jaroslav
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Váţení rodičia, milí ţiaci, váţení spoluobčania!
Blíţia sa Vianoce - čas otvárania ľudských sŕdc, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti,
veselosti, lásky, pokoja a porozumenia. Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. Kaţdému akosi viac záleţí na
priateľoch, na blízkych a vzájomná úcta a porozumenie nadobúdajú väčší rozmer. Na Vianoce sa narodil
Jeţiš – Posol lásky a porozumenia medzi ľuďmi. Či sme veriaci alebo neveriaci, lásku pre svoj ţivot
potrebuje kaţdý. Preto slávme Vianoce aj pre tento jediný, tak dôleţitý symbol kaţdej doby. Vychutnajme si
vianočné sviatky so všetkým, čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech
zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Vianoce sú i časom, kedy sa zvykneme pozastaviť, zaspomínať si a zamyslieť sa nad čarom a atmosférou
Vianoc, ale aj na tým čo všetko sme v minulom roku preţili. Chcela by som sa aj ja poďakovať všetkým
svojim spolupracovníkom za pokojnú atmosféru, svedomitú a neľahkú prácu počas celého roka. Nášmu
zriaďovateľovi a poslancom obecného zastupiteľstva za ústretovosť a pochopenie pri riešení problémov,
ktoré pozitívne ovplyvnili chod školy ako aj za finančnú pomoc. Ďakujem všetkým sponzorom, rodičom,
ktorí finančne, materiálne, ale aj svojou ochotnou pomocou prispeli pri organizovaní rôznych akcií, ktorých
ani v tomto roku nebolo málo a bez ich pomoci by sme ich nemohli uskutočniť. Mgr. Malvína Zvarová

V tomto školskom roku na našej škole pod
vedením pani učiteľky Migasovej prebieha krúţok
aranţovania.
S príchodom Vianoc sa ţiaci
navštevujúci tento krúţok rozhodli skrášliť
priestory našej školy. Vytvorili krásne výrobky
a nové poznatky z tvorby si odniesli domov.

SOVIČKOVÁ TRIEDA - najstaršia veková skupina detí.
Hlavným cieľom v Sovičkovej triede je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu
úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na ţivot v spoločnosti. Kladieme dôraz na rozvoj tvorivosti
pred pamäťovým učením a taktieţ vytvárame humánny a demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na
dieťa v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti, pričom sa rešpektuje individualita dieťaťa, jeho práva a potreby.
Snaţíme sa vytvoriť podnetné prostredie, plné pohody, lásky a pozornosti, aby sme čo najviac uspokojili potreby
dieťaťa, ktorého osobnosť rozvíjame rôznorodými činnosťami.
HRY A HROVÉ ČINNOSTI sú spontánne, alebo učiteľkou navodené. Spĺňajú túţbu dieťaťa po hre.
Učiteľky: Mgr. Jana Vieriková , Bc. Henrieta Fričová
„Zaspievaj a zatancuj“ sa stalo heslom pre tradičnú katarínsku
zábavu, ktorá sa v našej škole uskutočnila aj tento školský rok. Na
túto akciu sa všetci ţiaci svedomito pripravovali. Za triedu si
nacvičili spoločný tanec a spoločnú pieseň. Po triedach a chodbách
bolo počuť spev a dupot, čo predznačovalo blíţiacu sa Katarínu.
V deň „D“ sa hlavná chodba našej školy zmenila na veľké javisko,
na ktorom sa postupne so svojím programom predstavili jednotlivé
ročníky. Najmladší prváčikovia nám zaspievali pieseň
o písmenkách a predstavili sa s tancom o sove. Druháci sa taktieţ
vrátili k písmenkám, o ktorých recitovali a ich prednes spojili
s tancom. Ani ľudová zloţka v našom programe veru nechýbala.
Predstavili sa s ňou ţiaci tretieho ročníka, ktorí nám aj na ľudovú
nôtu zanôtili. Štvrtáci sa nám spolu s piatakmi predstavili so
svojím rock and rollom a s piesňou „ Úsmev,“ ktorý mali na tvári.
Šiestaci sa preoblečení za kovbojov predstavili s country tancom.
Siedmaci si zatancovali na známu ruskú pesničku „Kaťuša“, ktorú
si spoločne so šiestakmi aj zaspievali. ôsmaci sa predviedli
s nápaditým moderným tancom a piesňou „Dva duby.“ Klincom
nášho programu boli deviataci, ktorí so svojou piesňou a tancom
ukončili programovú časť a odštartovali voľnú zábavu trvajúcu do
neskorých hodín.

KATARÍNSKA ZÁBAVA

Touto našou katarínskou diskotékou sme si
pripomenuli blíţiace sa adventné obdobie,
s ktorým sa nepochybne spája príchod tých
najkrajších sviatkov v roku, akými sú Vianoce.
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MYSLI!

UROB!

UKÁŽ!

Pod takýmto názvom sme na našej škole v rámci
„Týţdňa vedy a techniky“ zorganizovali technickú
olympiádu, do ktorej sa zapojili ţiaci II. stupňa. Ţiaci si
za kaţdú triedu pripravili jeden výrobok. Pri ich práci
im pomáhali nielen rodičia a učitelia, ale aj šikovný pán
školník. Za ich pomoci sa podarilo vytvoriť veľa
zaujímavých výrobkov, ktoré ţiaci prezentovali pred
ostatnými. V rámci tohto tvorivého týţdňa mali ţiaci
moţnosť vidieť výstavu modelov lodí, lietadiel
a vojnovej techniky, ako aj zrealizovať, vyskúšať si
viaceré fyzikálne pokusy s pánom učiteľom Mgr. I.
Šefčíkom. Touto cestou by sme sa teda chceli
poďakovať všetkým organizátorom, rodičom a ţiakom,
ktorí si na našu olympiádu našli čas. A aké výrobky
naši ţiaci vyrobili? Len sa pozrite.

A PREDSA PRIŠIEL
Kúzelný pán v červenom, s dlhou bradou a veľkým bruchom. Rozmýšľate o koho ide?
Pomôţem Vám. Počas jednej noci v roku obletí celý svet a urobí mnoţstvo detí
šťastnými. A tento rok neobišiel ani našu školu. Zavítal k nám Mikuláš a to dňa
4.12.2015! A bol na nás teda poriadne pripravený. Zobral zo sebou aj anjela s čertom
a to Vám poviem, bola poriadna fuška vyhnúť sa hrôzostrašnému peklu. Čert si robil
zálusk na niektorých našich ţiakov, chcel ich zobrať do vreca a poslať do samotného
pekla. Ale nepodarilo sa mu to! Veď by sme si predsa nedali našich ţiakov! Pod
prísahou a hrôzostrašným výrazom čerta museli splniť úlohy, aby odčinili svoje zlé
skutky. Vykúpiť z pekla sa mohli zarecitovaním básničky, zaspievaním pesničky alebo
zodpovedaním vedomostných otázok. Väčšine sa to úspešne podarilo :) Takmer sme
prišli o niektorých ţiakov, nebyť ich pani učiteliek, ktoré sa za nich prihovorili. Ale
nepripravil sa na nás len Mikuláš, ale aj my na neho. Kaţdá trieda si pripravila buď
pieseň, alebo báseň, aby ukázala svoju šikovnosť a obdarovala Mikuláša pekným
úsmevom a slovom.
A keďţe Mikuláš nás neprišiel len strašiť čertom, obdaroval kaţdého z nás sladkým
balíčkom. Veď kaţdý z nás má v sebe niečo dobré, čo prevyšuje všetky zlé skutky.

Exkurzia v Bratislave
Dňa 11.11.2015 sme sa zúčastnili exkurzie v Bratislave. Navštívili sme
významný pamätník padlých vojakov 2. svetovej vojny Slavín a veľkolepú
výstavu Titanic. Na Slavíne nás predovšetkým zaujal nádherný pamätník
a pamätné tabule. Samozrejme nesmieme zabudnúť na nádherný výhľad na
Bratislavu. Zo Slavína sme sa presunuli na výstavu Titanic, ktorá nám ponúkla
pozostatky zo 100 ročnej lode, ktorá sa potopila nárazom do ľadovca. Pri
vstupe na palubu kaţdému z nás rozdali palubný lístok, podľa ktorého sme sa
na konci výstavy dozvedeli, či sme patrili medzi ľudí, ktorí preţili. Počas
výstavy sme počuli veľa zaujímavých vecí od výstavby po potopenie lode.
Taktieţ sme mali moţnosť vidieť priestory a zariadenie Titanicu. Táto
exkurzia bola veľmi náučná a všetci sme šťastne dorazili domov.
Michaela Bartíková a Bianka Hladišová – ţiačky 8. ročníka

Základná škola zároveň ďakuje Obecnému
úradu v Partizánskej Ľupči za príspevok 2€
na dieťa na mikulášsky balíček.
Kolektív pedagógov ZŠ s MŠ Part. Ľupča
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Dňa 5. 11. 2015 sa v popoludňajších hodinách naša škola
zmenila na strašidelné miesto. Budova školy bola
zahalená do tmy. Miestami blikali sviečky, ktoré boli
rozmiestnené po celej budove. Halloweenska party sa
začala o 17.00 hodine, kedy sa zišli všetky
sluţbukonajúce strašidlá, za ktoré sa preobliekli naši ţiaci
druhého stupňa. Zábava sa začala rozdelením ţiakov do
5. skupín podľa ročníkov. Pre ţiakov boli pripravené
rozličné disciplíny. V úvode ţiaci začali pracovať
s textom, ktorý mali usporiadať do správneho poradia.
Zábava pokračovala promenádou masiek, ktoré boli
naozaj nápadité. V tejto disciplíne so svojou maskou
zvíťazil Sebastián Kisel. Tretia súťaţ dostala názov „
baba na slepo.“ Úlohou ţiakov bolo so zaviazanými
očami za pomoci navigácie od ostatných členov skupiny
prejsť cez všetky prekáţky za čo najkratší čas. Víťazmi
sa stali naši najstarší ţiaci – deviataci. Po tejto úlohe
nasledovala súťaţ v ťahaní cukríkov, ktoré boli
priviazané na šnúrke. V súboji sa ocitli dve triedy:
ôsmaci a deviataci. Šťastie opätovne prialo deviatakom,
ktorí zvíťazili. Tvorivosť strašidiel sa ukázala aj pri
ďalšej disciplíne, v ktorej úlohou bolo na nafúknuté
balóny nakresliť halloweenske tváričky.

Svoje výtvory si zhodnotili ţiaci navzájom. Zaujímavá
bola aj ďalšia aktivita, v ktorej naše strašidlá tvorili
strašidelné príbehy. Tieto príbehy zaznamenali na papier.
Záver aktivít tvorilo večerné hľadanie pokladu. Po
namáhavej práci sa ako prvým podarilo nájsť poklad
siedmakom. Po tvorivých súťaţiach nasledovalo
pozeranie strašidelných filmov, po ktorých prišla
večierka. Celou akciou sluţbukonajúce strašidlá
sprevádzali pani učiteľky Mgr. M. Kenderová a Mgr. M.
Juríčková, za čo im sluţbukonajúce strašidlá ďakujú.

Exkurzia
Spoznávame Ľudovíta Štúra

PROJEKT FILIPKO -

ide o protidrogovú prevenciu zameranú na posilnenie
asertívneho správania a motivácie odmietnuť drogu prostredníctvom hrania rolí, scénok
a rôznych situácií, ktorých cieľom je naučiť deti, ako sa zachovať a reagovať na to, keď
im niekto ponúkne drogu.
JESENNÝ VÝLET DETÍ – HOPILAND
LAMPÁŠIK – TVORIVÁ DIELŇA S RODIČMI V MŠ
MODELÁRSKA VÝSTAVA
DIAVADIELKO – MÚZADIELKO
MIKULÁŠKE POSEDENIE V CHOCOLATERIE PASSÉ V RUŢOMBERKU
UŢ SA V MATERSKEJ ŠKOLE LIGOCE, CHYSTÁME SA NA VIANOCE

Váţení rodičia a priatelia Rozprávkovej škôlky, prajeme Vám fujavicu
šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí
a hlavne lavínu zdravia a lásky v Novom roku 2016.
Vaše deti s pani učiteľkami.

Ţiaci II. stupňa „v spoznávaní Ľudovíta
Štúra“ pokračovali na literárnohistorickej exkurzii po trase Zvolen –
Uhrovec – Modra. Vo Zvolene si
pozreli divadelné predstavenie „ Orol
tatranský“
znázorňujúce
ţivot
a osudové lásky Ľudovíta Štúra. Toto
predstavenie
bolo
doplnené
prekrásnymi ľudovými pesničkami
k danej problematike. Cesta ţiakov
ďalej smerovala do Uhrovca – rodného
domu kodifikátora nášho spisovného
slovenského jazyka. Ţiaci sa dozvedeli
aj veľa zaujímavých informácií
o Alexandrovi Dubčekovi, ktorého
s Ľudovítom Štúrom spája spoločný
rodný dom, teda rodisko. Neskôr ţiaci
navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra
v Modre, kde sa o ňom dozvedeli veľa
zaujímavých informácií z obdobia, keď
bol pod prísnym policajným dozorom.
V múzeu sa ţiaci prostredníctvom
odevov mohli preniesť do doby,
v ktorej Ľudovít Štúr ţil. A nielen
pomocou dobových odevov, ale aj
prostredníctvom písania na papier
husacím brkom namáčaným do
atramentu. Ţiaci sa v múzeu za pomoci
modernej techniky zahrali hry a plní
nových poznatkov sa vo večerných
hodinách vrátili späť domov
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Po minuloročnej úspešnej cykloturistickej výprave
na juţnú Moravu sme si na tento rok naplánovali
výlet na severnú Moravu, kde bol našim cieľom jej
najvyšší bod Praded. V piatok večer sme sa stretli na
chate v Červenohorskom sedle na hrebeni Jeseníkov.
Po večernom zvítaní sme si naplánovali program na
ďalšie dni. Sobotňajšie ráno sa prebúdzame do
hustej hmly, čo je dobrým znamením, ţe by sa
najvyšší vrch pohoria mohol ukázať v plnej kráse.
Po asi 2 hodinách sa zastavujeme na najstaršej chate
v Jeseníkoch na Švýcarne. Krátke občerstvenie a s
chuťou pokračujeme ďalej. Vrchol Pradeda (1492
m.n.m.)dosahujeme pri slnečnom počasí, čo
vyuţívame na návštevu televízneho vysielača s
vyhliadkovou terasou, z ktorej je nádherný kruhový
výhľad na celé okolie. Po symbolickom prípitku
(samozrejme likérom značky Praded)pokračujeme
na Ovčárnu. Cestou obdivujeme krásne Petrovy
kameny. Unavení z dnešnej celodennej túry sa
vraciame uţ za tmy na našu chatu.

Po náročnej turistike sme si nedeľu odľahčili návštevou PVE
Dlouhé stráne. Po exkurzii v elektrárni sa lanovkou presúvame
na hornú nádrţ, kde sa kocháme krásnymi výhľadmi
2.najvyšieho pohoria v Českej republike menom Jeseníky.
Odmenou za celý deň je nám 17 km zjazd na kolobeţkách.
Posledný deň vyráţame zo sedla smerom na sever. Cestou
obdivujeme Vresovú studánku, kamenné okno s výhľadom na
kúpeľné mesto Jeseník. Cez vyhliadkový vrchol Červenej
hory-1337m sa vraciame opäť na Černohorské sedlo, kde si
ešte prehliadneme lyţiarsky areál a pri pivku zhodnotíme
akciu. Utorok je deň určený na návrat domov. Cestou sme sa
ešte zastavili na rozprávkovom mieste menom Rejvíz. Je to
chránená oblasť s rašelinovým jazierkom, ku ktorému sa ide
po veľmi pekných drevených chodníčkoch. Nachádza sa tu i
pomník a historická reštaurácia, v ktorej mali kedysi dávno
ľudia, ktorí do nej chodili často vyrezávané stoličky so svojou
podobou. Druhou zastávkou za históriou bol Národný
pamätník 2.svetovej vojny v Hrabyni, ide o expozíciu
pripomínajúcu hrôzy vojny. Plán sme splnili a tak sa skončilo
putovanie 14. členov Klubu turistov Darmošlap. Zostáva iba
dúfať, ţe budúci rok sa nám podarí spoznať nepoznané, zaţiť
nezaţité a vidieť nevidené.
S+J+I Sokolovci

26.12.2015
Štefanský výstup na Malý Salatín

31.12.2015
Silvestrovský výstup na Veľký Choč

01.01.2016
Novoročné stretnutie na Teplici
/14,00hod./

06.01.2016
Trojkráľový výstup na Prednú Maguru
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