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Ak je na Vavrinca slnce, budú
medu plné hrnce.

Ak je za tri dni pred
Jakubom pekne, bude to
žitu prospešné.
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Zariadenie pre seniorov KARITA
Partizánska Ľupča.

Takýto názov dostal zrekonštruovaný
komplex, ktorý bude slúžiť pre občanov,
ktorí sú odkázaní
na pomoc druhých.
Prvoradým zámerom je hlavne spríjemniť
proces starnutia občanov, ktorí budú
ubytovaní v tomto zariadení. V súčasnej
dobe je tesne pred kolaudáciou, vedenie
plánuje s jeho otvorením približne na jeseň.

Po rekonštrukcii
Schátralá budova bývalej materskej školy sa premenila na moderný
komplex, ktorý bude slúžiť seniorom .

Riaditeľkou zariadenia sa stala 48 ročná PhDr.
Ľubomíra Gloneková. Pochádza z obce Liptovský
Trnovec, je vydatá a je matka dcéry. Spoločne so
starostom Ľubomírom Fričom pri slávnostnom
odovzdávaní menovacieho dekrétu.

Pred rekonštrukciou

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 8.4.2015 schválilo
základný dokument, zriaďovaciu listinu zariadenia pre seniorov s názvom
„Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča“.
Starosta obce v zmysle zákona vypísal výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa /ľky zariadenia pre seniorov. Výberová komisia,
zložená zo starostu obce, zástupcu starostu, poslanca OÚ a riaditeľov
zariadení pre seniorov z okolitých obcí, vyberala spomedzi šiestich
uchádzačov najvhodnejšieho kandidáta. Na základe určených kritérií
výberová komisia určila poradie uchádzačov. Na prvom mieste sa
umiestnila PhDr. Ľ. Gloneková, ktorá bola dňa 26.5.2015 na obecnom
zastupiteľstve menovaná do funkcie riaditeľky „Zariadenia pre seniorov
KARITA obce Partizánska Ľupča“ a starosta ju poveril riadením
rozpočtovej organizácie dňom 1.6.2015. Nová riaditeľka v doterajšej
činnosti už viedla väčšie kolektívy, má nielen potrebné vzdelanie
v oblasti sociálnej práce, ale aj 11-ročné odborné skúsenosti v nej. Bola
pri zrode podobného zariadenia pre seniorov v Liptovskom Mikuláši. Jej
úlohou bude v spolupráci s obcou kompletné rozbehnutie zariadenia pre
seniorov, vybrať kvalifikovaný personál, zabezpečiť zariadenie
potrebným vybavením, pripraviť doklady pre klientov ... a ako sa sama
vyjadrila,

„Mojou najdôležitejšou prioritou bude poskytovať kvalitné sociálne služby, ktoré umožnia prijímateľom
sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Naše služby pre seniorov chceme založiť na ľudskosti,
vľúdnosti a trpezlivosti. Našim cieľom bude zároveň udržiavať a podporovať osobné, príbuzenské a
spoločenské kontakty prijímateľov u nás žijúcich. Úlohou a prioritou do budúcna je starať sa o klientov –
seniorov, ktorí budú bývať v tomto zariadení a spríjemniť im jeseň života. Prioritou je vytvorenie aj
pozitívneho obrazu o zariadení pre seniorov. Keďže sa jedná o novovznikajúce zariadenie, chcem sa
zamerať na adaptáciu seniorov na nové prostredie, v zariadení sa chcem čo najviac priblížiť ku klientovi
tak, že mu vytvoríme atmosféru skutočného domova.“
V zariadení pre seniorov sa budú poskytovať sociálne služby celoročnou pobytovou formou. Celodenná
starostlivosť bude poskytovaná 40 občanom – seniorom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, alebo
z iných vážnych dôvodov, nie sú schopní sa o seba postarať a sú odkázaní na pomoc iných ľudí.
Občania, ktorí majú záujem o poskytovanie sociálnych služieb v Karite si môžu podať „Žiadosť o
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.
Tlačivá sú dostupné na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči a zverejnené na webovej stránke
obce – www.partizanskalupca.com/zariadenie pre seniorov KARITA
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Uznesenie č. 3/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 8. apríla 2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
1) B e r i e n a v e d o m i e
a) informáciu starostu a zástupcu o jednaniach ohľadom rekonštrukcie cesty III. triedy na Železnô,
b) informáciu zástupcu starostu obce o splnení uznesenia č. 5/2014 a to predložením zoznamu vlastníkov záhradiek od p. Ballovej
po p. Macáka,
c) majetkové priznania starostu Ľubomíra Friča, riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Malvíny Zvarovej, bývalej kontrolórky obce Mgr.
Gabriely Moravovej a novozvolenej kontrolórky obce Ing. Kataríny Bartekovej,
d) žiadosť PhDr. Marcela Zemančíka o užívanie pozemku pred jeho rodinným domom, ktorého vlastníkom je obec P. Ľupča,
e) zápisy DHZ P. Ľupča z vykonaných preventívnych prehliadok a vyhláške o zákaze vypaľovania tráv a informáciu o stave
komína p. Kyseľa,
f) informáciu starostu obce o ponuke firmy Le chegueDejenuer s.r.o na dodávanie poukážok,
g) informáciu pracovníčky Ivety Mrázikovej o povinnosti obce previesť budovu ZŠ s MŠ do správy ZŠ s MŠ,
h) návrh Ing. Petra Smiteka o potrebe vypracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu ZŠ s MŠ,
i) informáciu starostu a Bc. Dany Havlanovej o potrebe vypracovať Bezpečnostný projekt na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov,
j) informáciu zástupcu starostu o akciách, ktoré sa vybudovali v obci resp. sa pripravujú. Tieto budú zahrnuté do Programu
sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce P. Ľupča,
k) informáciu poslancov Ing. Sameliaka, Ing. Smiteka, Ing. Kanderu, Mgr. Benčovej na nedodržanie postupu pri zadávaní zákazky
na vybavovanie technickej vybavenosti v zmysle §9 Vyhlášky o verejnom obstarávaní a o neinformovaní poslancov o podpise
zmlúv v hodnote 40 tis. € zo strany starostu,
l) informáciu Stanislava Sekana o nezverejnení prílohy k zmluve č. 3/2015 a 4/2015,
m) informácie poslancov Ing. Kanderu, Ing. Smiteka, Ing. Sameliaka o možnosti vytvorenia združenia obcí, za účelom čerpania
finančných prostriedkov z Eurofondov,
n) informácie zástupcu starostu o vybavovaní záležitostí ohľadom nebohého občana P. Ľupče Jozefa Kralčiaka a nákladoch s tým
spojených,
o) informácie zástupcu starostu o zmluvách, ktoré budú zverejnené na webe, týkajúce sa rodiny Čavojovcov,
p) informáciu starostu o žiadosti riaditeľky ZŠ s MŠ týkajúcej sa posunu autobusového spoja,
r) informácie starostu, zástupcu a poslancov Ing. Smiteka a Ing. Sameliaka týkajúce sa vybudovania multifunkčného ihriska v obci,
s) informáciu kontrolórky obce o vykonanej kontrole účtovných dokladov obce,
š) pripomienky Ing. Sameliaka a Ing. Smiteka o potrebe prefakturovať drevo použité na stavbe DSS a nájomnom rodinnom
dome /po J. Koreňovi/ firme Staveko,
t) informáciu zástupcu starostu o jeho činnosti, informáciu zástupcu starostu o Archeoparku,
u) stav realizácie prác na DSS Karita a informáciu zástupcu dodávateľa o splnení termínu ukončenia stavby- kolaudácie,
v) na podnet občanov žiadosť Stanislava Sekana o zavedenie skúšobného spoja cez sviatky, soboty, nedele s príchodom o 5,30
hod. do Ružomberka.

2) S c h v a ľ u j e
a) návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Ing. Juraj Kandera,
b) overovateľov zápisnice : Ing. Ľubomír Rybák, Stanislav Sekan,
c) starosta určil zapisovateľku : Petru Machovú,
d) program zasadnutia po doplnení,
e) rozšírenie SÚP obce Z a D č.2 s tým, že p. Pavol Strnisko, Kučišdorfská dolina 2241/7 Pezinok uhradí úplné náklady s
obstaraním a vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie, týkajúcej sa jeho požiadaviek v nej,
f) vybudovanie preliezok v obci na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce,
g) brigádu zameranú na čistenie potoka Ľupčianka dňa 25.4.2015,
h) plat starostu obce vo výške 2 294,-€ v hrubom,
i) založenie rozpočtovej organizácie „Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča“,
j) zriaďuje podľa §4 ods.3 pís. l zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov rozpočtovú
organizáciu „ Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča“,
k) výberovú komisiu na obsadenie riaditeľa Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča v zložení: starosta Ľubomír
Frič, Stanislav Sekan, Bc. Dana Havlanová, pracovníčka ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši, riaditeľ z podobného zariadenia v obci,
kde je takéto zariadenie,
l) VZN – Trhový poriadok obce Partizánska Ľupča po doplňujúcich zmenách poslancov Ing. Ľ. Rybáka a S. Sekana,
m) dodatok č.1 k VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce P. Ľupča.

3) V y d á v a
V zmysle §21 ods. 9 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zriaďovaciu listinu „Zariadenia pre seniorov
KARITA obce Partizánska Ľupča“.

4) D o p o r u č u j e
Starostovi konať ohľadom vysporiadania pohľadávky v prípade rod. domu p. Anny Záhradníkovej.
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5) P o v e r u j e
a) starostu konať vo výberovom k konaní na realizáciu verejného osvetlenia v lokalite Kamence,
b) starostu vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov KARITA obce P. Ľupča : T : 9.4.2015
c) starostu predložiť príslušné VZN obce P. Ľupča a organizačný poriadok rozpočtovej organizácie na rokovanie OZ.
Termín : do 11.5.2015
d) starostu konať so zástupcami SAD LIORBUS L. Mikuláš vo veci zavedenia nového spoja, ktorý predniesol poslanec S. Sekan.

6) U k l a d á
a) zástupcovi zaslať poslancom zoznam žiadostí občanov a organizácií o kúpu, predaj, nájom a zámenu obecných pozemkov,
b) zástupcovi starostu zaslať poslancom prehľad akcií, ktoré budú zahrnuté do PSHR obce,
c) stavebnej komisii zistiť stav parkiet v ZŠ s MŠ na základe ich žiadosti o vybrúsenie parkiet v škole,
d) Ing. Ľubomírovi Rybákovi vypracovať výzvu na zaplatenie nedoplatku na nehnuteľnosť číslo 129 a zriadiť záložné právo.

7) N e s ú h l a s í
a) s predajom obecného pozemku parc. č. E 742 vedenej na LV 2610 v k ú Partizánska Ľupča z dôvodu, aby nebol zamedzený
prístup k nehnuteľnostiam susedných vlastníkov pozemkov,
b) s využitím stravovacích poukážok od firmy Le Cchegue Dejenuer s.r.o.

8) S ú h l a s í
a) s odpustením dane za ubytovanie pre deti/ pacientov/ vo veku od 3 – 15 rokov pre DO Železnô,
b) s vytvorením združenia obcí za účelom čerpania finančných prostriedkov z Eurofondov.

9) K o n š t a t u j e, ž e
a) uznesenia z minulých zasadnutí zostávajú na splnenie,
b) starosta vymenoval novozvolenú kontrolórku obce Ing. Katarínu Bartekovú do funkcie.

Uznesenie č. 4/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča,
konaného dňa 11.05.2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
1) S c h v a ľ u j e :
a) návrhovú komisiu v zložení : Stanislav Sekan, Pavol Dvorský,
b) overovateľov zápisnice: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak,
c) starosta určil zapisovateľku: Petru Machovú,
d) doplnenie programu OZ (presunutie PhDr. Struhár Archeoskanzen, p. P. Pethö, občianske združenie pre čerpanie prostriedkov z
PRV, doplnenie pozemkov do zámeru – predaj, kúpa a zámena pozemkov),
e) program zasadnutia OZ s doplnením,
f) komisiu na založenie občianskeho združenia za účelom získania prostriedkov z PRV v zložení: starosta obce Partizánska Ľupča,
starosta obce Malatíny, poslanci Ing. P. Smitek, Ing. M. Sameliak, Ing. J. Kandera,
g) zrušenie uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28.1.2015 č.1/2015 ohľadom umiestnenia informačných tabúľ v obci z dôvodu
pripravovaného prečíslovania domov a bytov,
h) úpravu rozpočtu obce na rok 2015,
i) zverejnenie zámeru – predaj, kúpa a zámena pozemkov s doplnením o pozemky Frič – Šlachta, Ing. Šľachtovský, pozemky pod
miestnou komunikáciou pri ZŠ s MŠ,
j) návrh starostu ohľadom používania obecného motorového vozidla zástupcom starostu obce pre potreby obce.

2) B e r i e n a v e d o m i e
a) informáciu PhDr. Struhára, starostu obce a zástupcu obce o stave projektu Archeoskanzen (podmienky na podpis nájomnej
zmluvy, vytýčenie pozemku, podpis memoranda medzi Archeológiou SK a obcou P. Ľupča, prostriedky na realizáciu projektu,
zápis GP do katastra nehnuteľností, realizácia prístupovej cesty k pozemku),
b) informáciu starostu obce Malatíny Ing. P. Pethö, Ing. P. Smiteka, Ing. M. Sameliaka o možnosti založenia občianskeho združenia
obcí Partizánska Ľupča a Malatíny za účelom čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka na odkanalizovanie
obcí a iné projekty,
c) informáciu starostu obce o výsledku výberového konania na riaditeľku Zariadenia pre seniorov Karita,
d) informáciu p. Sekana o priebehu výberového konania na riaditeľku Zariadenia pre seniorov Karita,
e) informáciu p. Mrázikovej o povinnosti previesť budovu ZŠ s MŠ do správy ZŠ s MŠ ako samostatného právneho subjektu,
f) informáciu ekonómky obce o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2015 a návrhu úprav rozpočtu obce na rok 2015,
g) informáciu starostu obce a p. J. Sokola o vybudovaní multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ (príprava projektu, umiestnenie
ihriska a realizácia stavby ihriska),
h) informáciu starostu obce o projekte prístavby - rozšírenia materskej školy,
i) informáciu kontrolórky obce o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za obdobie, ktoré je vo funkcii, neboli zistené žiadne nedostatky
j) informáciu Ing. P. Smiteka o témach, ktoré sa prerokúvali na rade školy,
k) informáciu Ing. M. Sameliaka a p. J. Sokola o činnosti stavebnej komisie a problémoch, ktoré riešia,
l) podnet Ing. M. Sameliaka, aby do komisie na vyhodnocovanie ponúk pri verejných obstarávaniach boli menovaní poslanci OZ,
starosta obce uvedie túto komisiu do mandátnej zmluvy uzatvorenú s pracovníkom, ktorý bude zabezpečovať verejné obstarávanie,
m) odpoveď starostu obce na podnet Ing. J. Kanderu a p. J. Sokola – realizáciu verejného osvetlenie v miestnej časti „Kamence“,
n) informáciu Ing. J. Kanderu o potrebe navoziť zeminu do priestoru kruhového objazdu na „Kamencoch“,
o) informáciu p. J. Sokola o jednaní obce so Slovenskou správou ciest v zastúpení Ing. Fábrym (zvodidlá, cesta 3. triedy na Železnô,
oprava priepustov a priekop, podmienky vybudovania mostu pri cintoríne ),
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p) informáciu starostu obce o sťažnosti p. A. Beňu o stave kanála pri dolnej píle, ktorý je poškodený,
q) informáciu starostu obce o priebehu brigády na čistení potoka Ľupčianka, ktorú organizovala obec v spolupráci s organizáciami
v obci (na podnet brigádnikov treba v spolupráci s Povodím Váhu ešte opíliť stromy a odstrániť popadané stromy, ktoré zasahujú do
vodného toku),
r) informáciu starostu obce o priebehu stavebných prác na Karite a nutnosti vykonať práce naviac, ktoré neboli obsiahnuté
v projekte,
s) informáciu p. J. Sokola – člena predstavenstva Atladia a.s.– o Zmluve o budúcej zmluve na prieskumné územie na realizáciu
geovrtu medzi Skrealestate s.r.o. a Atladia a.s.,
t) informáciu p. P. Dvorského o sťažnosti, že v časti „Královce“ nepočuť obecný rozhlas a o potrebe doplniť stĺp s reproduktorom,
u) informáciu Ing. J. Kanderu umiestniť dopravné značenie, ktoré zabezpečí bezpečnosť dopravnej premávky pri dome p. Pavla
Antola č.d. 608 a o potrebe znížiť rýchlosť prejazdu áut po ceste 3.triedy vo vlastníctve ŽSK vedúcej cez obec,
v) informáciu p. J. Sokola o prípravách na vybudovanie zberného dvora, možnostiach jeho umiestnenia a možnostiach čerpania
dotácií na jeho prevádzku,
w) informáciu p. S. Sekana a Ing. J. Kanderu o zvýšenom pohybe psov bez majiteľov po obci a znečisťovaní obecných pozemkov
výkalmi,
x) informáciu starostu obce a Ing. M. Sameliaka o nutnosti prípravy, doplnenia a schválenia rámcových zmlúv,
y) informáciu starostu obce o fakturácii dreva použitého na „ Karite“,
z) podnet J. Sokola na opravu chodníka pri rod. dome Michala Adamčiaka č.d. 133 a upozornenie na zabezpečenie bezpečnosti
cestnej premávky pri bývalej „Kováčni“,
ž) informáciu Ing. J. Kanderu o zverejnení výzvy na osvetlenie a kamerové systémy v obci s tým, že do nasledujúceho OZ doplní
podmienky na ich čerpanie,
š) informáciu a zdôvodnenie starostu, že neporušil § 9 Vyhlášky o verejnom obstarávaní, ktoré mu bolo vytýkané na predošlom
zasadnutí OZ.

3) U k l a d á
a) stavebnej komisii pripraviť odpoveď na list p. Juraja Kysela,
b) stavebnej komisii - na podnet p. D. Adamčiaka - písomne vyzvať p. D. Mišiaka, č.d. 579 na odpratanie dreva z obecného
pozemku,
c) p. J. Sokolovi a p. R. Antolovej do budúceho OZ pripraviť podklady ohľadom podmienok a cien pri vyhlasovaní v obecnom
rozhlase,
d) stavebnej komisii pripraviť výzvu pre občanov, na odstránenie prekážok pri komunikáciách v obci,
e) zástupcovi Júliusovi Sokolovi telefonicky zvolať poslancov na mimoriadne zasadnutie OZ v mesiaci máj 2015.

4) P o v e r u j e
a) starostu obce rokovať o vysporiadaní nehnuteľností s majetkom po p. Littvovi, kde má obec predkupné právo (dať urobiť
znalecký posudok),
b) starostu obce pripraviť mandátnu zmluvu na verejného obstarávateľa pre obec P. Ľupča,
c) starostu obce iniciovať rokovanie: obec – Atladia – Archeológia SK z dôvodu urýchlenia realizácie projektu Archeoskanzen,
d) starostu obce zabezpečiť dopravné značenie pri rod. dome P. Antola č. 608,
e) starostu obce zabezpečiť opravu chodníka pri rod. dome Michala Adamčiaka č.133.

5) S ú h l a s í
a) So založením Občianskeho združenia obcí Partizánska Ľupča a Malatíny za účelom čerpania finančných prostriedkov z Programu
rozvoja vidieka.
6) 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. d. 257,
c) v rámci prác výstavby telekomunikačnej prípojky pre časť tzv. Kamence vymeniť telekomunikačný stĺp pri rod. dome číslo 257,
d) zabezpečiť vysypanie prístupu na cintorín, z dôvodu stále stojacej vody,
e) VZN o poskytovaní služieb v Zariadení pre seniorov Karita,
f) SAD LIORBUS L. Mikuláš vo veci zavedenia nového spoja,
g) oprava schodíkov pri vodnom toku Ľupčianka, pri rod. dome K. Kúkolovej č.d.200,
h) vybudovanie ďalších spomaľovačov v obci.

Uznesenie č. 5/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča,
konaného dňa 27.5.2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
1) Schvaľuje:
a) návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Ing. Juraj Kandera,
b) overovateľov zápisnice : Ing. Peter Smitek, Pavol Dvorský,
c) starosta Ľubomír Frič určil za zapisovateľku Bc. Danu Havlanovú,
d) program zasadnutia OZ,
e) VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z obce a zároveň ruší VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z obce,
f) Organizačný poriadok Zariadenia pre seniorov „KARITA“ obce Partizánska Ľupča,
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g) VZN č.3/2015 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce,
h) umiestnenie a výstavbu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ Part. Ľupča,
i) odpredaj nehnuteľností vedených na LV č. 272 a to rod. domu súp.č.174 a prislúchajúcich nehnuteľností k nemu p. Márii
Slovíkovej - obec vlastní ½ týchto nehnuteľností, ich cena na základe znaleckého posudku je 5 000,-€,
j) prípravu a výstavbu nájomného bytového domu na obecnom pozemku pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča,
k) prístavbu ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči - rozšírenie MŠ,
l) začatie prác spojených s prípravou vrtu v areáli futbalového štadióna pre zavlažovanie ihriska,
m) navýšenie dotácie pre OFK Partizánska Ľupča o 2 500 € na oslavy 90. výročia založenia organizovaného futbalu v obci
Partizánska Ľupča, ktoré sa budú konať 18.7.2015,
n) dotáciu pre KST Darmošľap vo výške 1 000 €,
o) vysporiadanie pozemkov pod zberný dvor medzi obcou Partizánska Ľupča a Lesným komposesorátom, pozemkovým
spoločenstvom v Partizánskej Ľupči v lokalite pri prevádzke píly Lesného komposesorátu Ľupča s. r. o,
p) termín budúceho zasadnutia OZ na 24. júna 2015.

2) Berie na vedomie:
a) informáciu starostu Ľubomíra Friča o stave výkopových prác, ktoré sú spojené s uložením vysokonapäťových vodičov do zeme
pri nehnuteľnosti Ing. Martina Sameliaka, ktoré nie sú v súlade s pôvodným zámerom a trasou,
b) informáciu Bc. Dany Havlanovej o stave žumpy, ktorá sa nachádza pri garážach školskej bytovky, ktorá je taktiež spojená s
uložením vysokonapäťových vodičov do zeme,
c) informáciu zástupcu starostu Júliusa Sokola o prípravách pozemkov pod zberný dvor, kde bude potrebné urobiť zámenu a
odpredaj pozemkov medzi obcou Partizánska Ľupča a Lesným komposesorátom, pozemkové spoločenstvo v P. Ľupči,
d) informáciu zástupcu starostu Júliusa Sokola o prípravách výstavby Archeoparku,
e) informáciu starostu Ľubomíra Friča a zástupcu starostu Júliusa Sokola o podaní žiadosti na získanie prostriedkov na
multifunkčné ihrisko,
f) informáciu starostu Ľubomíra Friča o možnosti získania dotácie na rekonštrukciu obecného úradu,
g) informáciu starostu Ľubomíra Friča o požiadavke riaditeľky ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča ohľadne financovania materskej školy
počas letných prázdnin. Riaditeľka ZŠ s MŠ predloží záväzný zoznam žiakov, ktorí budú MŠ navštevovať počas letných prázdnin.
h) informáciu Ing. Petra Smiteka o dotazníku rady školy pri ZŠ s MŠ s tým, že dotazník bude zverejnený aj na internetovej stránke
obce a bude možné ho vyplniť do 15.6.2015, nakoľko zápisnica z rady školy bola doručená na obecný úrad 27.5.2015,
i) informáciu Ing. Petra Smiteka ohľadne možnosti prístavby materskej školy a ohľadne stavu športu a jeho budúceho rozvoja v
našej obci,
j) podnet p. Dušana Adamčiaka ohľadne riešenia odtoku dažďovej vody na parkovisku za kultúrnym domom,
k) informáciu p. Ivety Mrázikovej, že pri uvítaní detí nie je možné uhradiť príspevok 100 Eur v hotovosti, túto záležitosť je možné
riešiť nepeňažným darom,
l) informáciu starostu Ľubomíra Friča a zástupcu Júliusa Sokola, týkajúcu sa cesty druhej triedy na Železnô vo vlastníctve VÚC
ŽSK o priebehu rokovaní s SSC ŽSK a VÚC ŽSK v súvislosti s jej rekonštrukciou a financovaním,
m) informáciu starostu, že Ing. Rastislav Hutta doložil všetky potrebné podklady k výstavbe malej vodnej elektrárne v miestnej
časti Magurka,
n) pripomienky zástupcu starostu, že v zmysle zákona 369/90 Z. z. o Obecnom zriadení majú komisie zriadené pri OZ len poradnú
funkciu a dávajú doporučenia a podnety na riešenia, ale za obec konajú výhradne orgány v zmysle vyššie citovaného zákona,
o) informácie prezidenta OFK L. Rybáka o situácii v OFK a programe osláv 90. výročia založenia organizovaného futbalu v obci,
p) informáciu starostu obce o vypracovanej mandátnej zmluve pre Ing. Moravčíka, ktorý zabezpečuje pre obec verejné
obstarávania,
q) informácie zástupcu starostu Júliusa Sokola o došlej korešpondencii týkajúcej sa riešenia v komisii ROEP a Návrh kúpnej
zmluvy p. Gajdoša na odpredaj časti pozemku pod miestnou komunikáciou pri ZŠ s MŠ,
r) informáciu zástupcu starostu Júliusa Sokola o potrebe riešenia schátralej nehnuteľnosti rod. dom súp. č. 344, ktorej vlastníkom je
Ondrej Grílus.

3) Ukladá:
a) stavebnej komisii vykonať obhliadku obecného pozemku na Magurke, ktorý chce odkúpiť p. Matúš Benkovič, trvale bytom
Vranovská 65, Bratislava,
b) stavebnej komisii vykonať obhliadku nehnuteľnosti u p. Ondreja Grílusa súp.č.344,
c) obhliadku nehnuteľnosti okolia stavby p. Elíza v miestnej časti Magurka 2.

4) Poveruje:
a) starostu obce konať vo veci vrtu pre zdroj vody k zavlažovaniu ihriska,
b) starostu Ľubomíra Friča, aby písomnou formou žiadal od SSE a.s. odpoveď, prečo obec nebola v dostatočnom predstihu
informovaná o výkopových prácach, týkajúcich sa prekládky vedenia VN, ktoré bez ohlásenia SSE a.s. vykonáva v katastri obce
Partizánska Ľupča.

5) Konštatuje:
a) uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach OZ zostávajú na splnenie.
Starosta Ľubomír Frič na OZ vymenoval riaditeľku Zariadenia pre seniorov KARITA PhDr. Ľubomíru Glonekovú, ktorá bola
úspešnou uchádzačkou na výberovom konaní, o ktorom bolo OZ informované už na predchádzajúcom zasadnutí. PhDr. Ľubomíra
Gloneková zároveň stručne informovala OZ o priebehu príprav pre spustenie ZPS KARITA a podala vysvetlenie k prejednávaným
materiálom, týkajúcich sa ZPS KARITA, ktoré sama vypracovala a schvaľovali sa na tomto OZ .
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PRI OBECNOM ÚRADE VZNIKLO OBČIANSKE
ZDRUŽENIE STREDNÝ LIPTOV
Občianske združenie Stredný Liptov vzniklo za účelom vytvorenia združenia vedeného miestnymi aktérmi.
Cieľom združenia je rozvoj územia v jeho katastrálnej pôsobnosti a získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny,
ktorá je financovaná cez Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 cez opatrenie LEADER. Základnou
myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, čo znamená
vyhotovenie integrovanej stratégie rozvoja územia na roky 2014 - 2020.Táto stratégia zahŕňa ciele, opatrenia
a činnosti , ktoré má v pláne realizovať na svojom území v zmysle vykonaných analýz a spojiť tak komunitu
ľudí na zlepšenie ich životného štýlu cez projekty , ktoré územie potrebuje.
Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne
komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní
dôležití aktéri na miestnej úrovni. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových
subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území.
Združenie si bude nárokovať a žiadať finančné
prostriedky cez Program rozvoja vidieka, aby
naplnilo svoje predsavzatia rozvoja územia v
katastrálnej pôsobnosti obcí Liptovské Sliače,
Malatíny, Ľubeľa, Gôtovany, Dúbrava, Galovany,
Vlachy, Partizánska Ľupča, Liptovské Kľačany,
Pavčina Lehota, Lazisko a Svätý Kríž. Združenie
funguje na princípe "zdola nahor" aby zapojilo čo
najviac miestnych ľudí, ktorí sa budú podieľať na
rozvoji.
PhDr. Jozef Mikyška

ZMENY V ROEP JE MOŽNÉ ROBIŤ EŠTE ĎALŠÍCH 5 ROKOV
Konanie registra obnovy evidencie pozemkov (ROEP) pre obec Partizánska Ľupča bolo ukončené
právoplatným rozhodnutím. Po dobu 5 rokov však je možné robiť zo strany komisie ROEP niektoré zmeny,
ktoré musia byť v súlade z nižšie citovanými ustanoveniami právnych noriem. Komisia ROEP už nie je
oprávnená konať v zmysle §11 Zákona 180/1995 Z. z. napr. nemôžu už byť vydávané nové osvedčenia
o vydržaní a podobne.
Zákon 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom a jeho následných
noviel. § 6 (1) Podklady potrebné na zostavenie registra sa zisťujú z údajov poskytnutých nájomcami
pozemkov, pozemkovými spoločenstvami alebo inými oprávnenými osobami, z katastrálneho operátu 3),
štátnych archívov, 12 a) z listín predložených účastníkmi konania, z výpovedí svedkov a z iných dôkazov
získaných najmä pri prešetrovaní v obci.
(2) Správny orgán zabezpečí zostavenie návrhu registra na základe údajov zistených podľa odseku 1 a
ďalších podkladov. Priebeh hraníc pozemkov v prírode sa spravidla nezisťuje.
§ 7 (6) Ak schválený register obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpore s
údajmi podľa § 6 ods. 1, správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného
registra. Po právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu sa nové údaje zapíšu do katastra nehnuteľností. O
zmene možno rozhodnúť do troch rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností.
V zmysle zákona 115/2014 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, mení sa lehota do 3 rokov uvedená vo vyššie citovanom § 7 na lehotu 5 rokov.
Július Sokol, člen komisie ROEP
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490. výročie prvej písomnej
zmienky o Reformácii
v Nemeckej Ľupči
V tomto roku si Evanjelický a. v. cirkevný zbor
v Partizánskej Ľupči pripomenie 490. výročie prvej
písomnej zmienky o Reformácii v Nemeckej Ľupči.
Bolo to v roku 1525, kedy do Nemeckej Ľupče
prenikli reformačné myšlienky Dr. Martina Luthera
z Nemecka a v obidvoch ľupčianských mestských
chrámoch sa začala Večera Pánova prisluhovať pod
„obojím“ spôsobom. Celé vtedajšie kráľovské
mestečko Nemecká Ľupča sa pridalo k reformácii
a stalo sa luteránskym. Evanjelici v tom roku začali
v Ľupči stavať Mestskú vežu, /terajšia veža rím. kat
kostola/, ktorú spolu s chrámom sv. Matúša užívali do
roku 1709.
Všetky tieto udalosti si Evanjelický a. v. cirkevný
zbor v Partizánskej Ľupči pripomenie 11. a 12. júla
tohto roku, kedy sa budú konať celozborové slávnosti.
V sobotu 11. júla 2015 budú Služby Božie
s prisluhovaním svätej Večere Pánovej o 18,00 hod.
v miestnom evanjelickom a. v. chráme Božom.
Slovom Božím poslúži Mgr. Vladislav Ivičiak –
evanjelický a. v. farár v Báčskom Petrovci v Srbsku.
Po Službách Božích o 19,30 hod. bude v chráme
Božom organový koncert.

19.9.2015

V nedeľu 12. júla 2015 o 10,00 hod. budú
v evanjelickom a. v. chráme Božom v Partizánskej
Ľupči slávnostné Služby Božie za účasti dôstojného
brata biskupa VD Mgr. Slavomíra Sabola
a vznešenej sestry seniorky LOS Mgr. Kataríny
Hudákovej. Po Službách Božích budú v areáli
kostola zasadené pamätné stromy reformácie. Jeden
pripomínajúci tohtoročné 490-te výročie Reformácie
Nemeckej Ľupče a druhý k pamiatke 600- ho
výročia upálenia Majstra Jána Husa. Taktiež pred
miestnou evanjelickou farou bude odhalený
a posvätený dvojramenný historický kríž z roku
1783, pochádzajúci z dreveného tolerančného
chrámu, ktorý v roku 1885 zhorel. Mgr. Ján Molčan

REMESELNÍCKY JARMOK SA BLÍŽI ...

Už po deviaty raz zaznejú jarmočné tamtamy,
blíži sa jarmok medzi ľuďmi dobre známy.
19. septembra 2015 naša Ľupča ožije znovu,
pripraviť treba program a honosnú oslavu.

Pozývame všetkých – či ste známi alebo neznámi,
príďte medzi nás s dobrými a chytrými nápadmi.
Aj sponzori naši tradiční, nech sa nedajú zahanbiť
a budú sa snažiť jarmok finančne alebo vecne podporiť.
Chceme všetkých srdečne privítať pekným programom,
nech sa jarmok vydarí k spokojnosti a skončí sa zdarom.
Prosíme spoluobčanov, ktorí sú ochotní pracovať na prípravách
jarmoku, nech sa prihlásia na obecnom úrade.
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MIMORIADNY VÝJAZD HASIČOV
Ľupčianska dolina a cesta hore ňou je po
kalamite rozbitá a priepuste sú upchaté. Voda
tečie po ceste. V rámci pomoci pri oprave
a prečistení tých priepustov cez cestu, ale
i v rámci pripravenosti ľupčianskych hasičov,
starosta obce vyhlásil výjazd do ľupčianskej
doliny. Naši hasiči, ako vždy, zareagovali
včas. Pri tejto akcii skontrolovali aj spomínané
tri priepuste cez cestu. Prečistením pod tlakom
zistili, že asi v strede vozovky sú rúry
prelámané a je potrebná ich celková
rekonštrukcia.

Desať členov hasičského zboru vykonalo dňa
23.5.2015 prečistenie – pretlačenie priepustu
pod cestou v doline za prvým mostom.
Zároveň preskúšali automobilovú i hasičskú
techniku.

OPRAVA NÁRODNEJ
KULTÚRNEJ
PAMIATKY

Okolo rímsko - katolíckeho kostola sv. Matúša vedie
obranný múr, ktorého strieška bola v týchto dňoch
pokrytá novým, dreveným šindľom z červeného smreka.
Pokrytých bolo približne 2800 metrov štvorcových. Ešte je
potrebné dokončiť baštu. A ako sa vyjadril miestny farár
vdp. Michal Regec : „Tieto práce sa nám daria uskutočňovať
za pomoci sponzorov, ale i za výdatnej pomoci veriacich.
Najviac nám pomohol Lesný komposesorát. Ešte nám je
potrebných približne 4000€. Teším sa, že vidieť za nami kus
práce. Je to naše krásne a hodnotné dedičstvo, ktoré sme
zdedili od našich predkov. Je treba sa nám o to starať a
zachrániť pre budúce generácie. Chcem poďakovať všetkým
darcom, ktorí pomohli a stále pomáhajú.
Nech im dobrý Boh odmení ich ochotu a námahu“.
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OPAŤ POČUT HLASITÉ KLEPOTANIE ZOBÁKOV
Život bocianej rodinky môžete i tento rok
sledovať prostredníctvom živej kamery na
webovej
stránke
www.kukaj.sk.
Ich
príbytkom sa stal komín umiestnený na
budove
obecného
úradu.
Kameru
nainštalovali pracovníci Správy TANAP
spoločne so špecialistami teamu KUKAJ.sk,
aby ste počas celého pobytu mohli
monitorovať
každodenný
život
tohto
jedinečného chráneného živočícha.
Každý deň má rodinka pred sebou nádhernú panorámu Ľupče.

... obetavá bociania mamička pri kontrole svojich vajíčok....

... z ktorých sa vyliahli krásni dvaja bocianikovia a majú sa
veru k svetu.

Bocianí párik nás nesklamal ani tento rok a už
začiatkom apríla zložil svoje unavené krídla na
obecnom komíne.
Opäť nás zobúdzajú
charakteristickým klepotaním dlhých zobákov.
Po malých úpravách svojho príbytku a po
peknom zvítaní sa zas pustili do svojich
každodenných povinností. Zatiaľ im počasie
praje a dúfame, že to bude tak aj naďalej. Prvé
vajíčko rodičia zohrievajú už od polovičky
apríla a postupne k nemu pribudlo ďalšie
vajíčko. Minulý rok sa z piatich vajíčok
podarilo rodinke vychovať štyroch krásnych
jedincov. Držme im palce aj tento rok,
poprajme im hlavne priaznivé počasie, nech
majú dostatok kľudu a potravy, aby vychovali
zdatných potomkov.

Prajeme vám krásne zážitky pri
sledovaní tohto jedinečného
prírodného divadla na
www.kukaj.sk
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MATRIKA OBCE PARTIZÁNSKA ĽUPČA
S
Svoje
ÁN
NO poveedali

N
NARODI
ILI SA
Anežkka Balážecoová
S
Samuel
Prootuš
Oskar Paveella
Maartin Samelliak

R
ROZLÚČILI SME SA

Martin Pethö
M
ö
a Zdenka Ho
olíčková

Elena Frranková 88 r.
r
Jolana Adaamčiaková 82r.,
8
Ján Frič 83 r.,
Vladimír Gvot 66 r..

Slavomír Slaaný
a Katarína Žááčiková

Nič nesstráca sa
s rýchllejšie neež čas...

Krássne životné jubileum
j
80 rokov
oslávvila pani Mária
M
Luptákková.

Pokoj, zdravie
z
a šťa
ťastie jej priišli popriať aj starosta Ľubomír Frrič,
zástupcaa Július Sokkol, poslaneec Pavol Dvvorský a Ann
na Jacková..

MIES
STNE O
ORGAN
NIZÁC
CIE POS
SIELAJ
JÚ GRA
ATULÁ
ÁCIU
SVOJIM ČLE
ENOM
Sloovenský zväz telesne
postihnutých gratuluje
g
:

Záklladná organnizácia Slovvenského
zväzzu protifašisstických bojjovníkov
bllahoželá svoojim jubilanntom :
Prajeme im
m veľa zdravvia,
spokojnosti, osobnej
o
a roodinnej
poohody.

M
Mária Sokolo
lová 65 r.,
A
Anna Sokolo
lová 75 r.,
Jola
lana Hegedüüšová 70 r.,
Ľ
Ľubica Vajddová 60 r.,
A
Anna Jackoová 70 r.,
Em
mília Hladiišová 75 r.

Želmíra Trnovská 91
Ž
9 r.,
M
Mária
Koollárska 91
9 r.,
G
Gizela
Maatulová 88 r.,
Anna Jaacková 700 r.
Nech slnko
N
o vo Vás,
čo pom
máha
n
nikdy
nevy
vyhasne.
Nech je
j ho stálee dosť a dosť,
d
necch prináša
a obyčajné
ľudské šťastie,
š
nech svvieti všetkýým pre raadosť.
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NAJVIAC ĽÚBIM
MAMINKU ...
Milé maminky, babičky
a prababičky !
Nech Vám slnko šťastia svieti, to
Vám prajú Vaše deti.
Tieto priania a iné básničky a pesničky
zneli v sále kultúrneho domu druhú májovú
nedeľu, kedy si ten najkrajší darček
pripravili deti základnej školy pre svoje
milované mamičky i staré mamičky.
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Obecný úrad navštívili deti z materskej školy.

Zo mňa bude starosta, ako je môj starký,
povedal si Tobiasko.

Priestory
obecného
úradu,
vlajky, znaky, zástavy, pamätná
kniha i kronika..., to všetko
zaujímalo deti z materskej školy,
ktoré prišli v jedno májové
poludnie navštíviť zamestnancov
obecného úradu. No najväčší
úspech u detí mala pozlátená
insígnia, ktorú si mohli aj
vyskúšať.

Náš veľký deň, Medzinárodný deň Po skončení ukážok sme sa spoločne opätovne presunuli
detí, sa začal divadelným vystúpením žiakov do kultúrneho domu, kde sa nám so svojím vystúpením
7. ročníka v kultúrnom dome. Potom sme sa
presunuli do areálu školy, kde nás už so
svojim zaujímavým programom čakali
príslušníci policajného a hasičského zboru.
Pri prehliadke policajného auta sme si
vyskúšali policajnú vestu, ako aj dychovú
skúšku na prítomnosť alkoholu. Páni policajti
nám ukázali zbrane, ktoré využívajú pri svojej
práci. Pre niektorých z nás bolo veľkým
zážitkom vozenie sa na zásahovom vozidle.
Z jedného policajného auta na nás vykúkal
policajný psík Magnus a my sme so
zatajeným dychom čakali na to, čo sa bude
diať. Konečne sme sa dočkali
ukážky
policajného zásahu tohto psíka, ktorá sa nám
veľmi páčila.
Aj hasičské zložky nás
oboznámili s náplňou ich práce, s vybavením
ich vozidla. Veľkou atrakciou pre nás bol
zásah s vodou, ktorý si viacerí z nás aj
vyskúšali priamo z hasičského vozidla.

s názvom „Slnečník, Mesačník a Veterník“ predstavili žiaci
I. stupňa. Potom sme sa za sprievodu našich pani učiteliek
vrátili do školy, kde nás už čakal chutný obedík, ktorý nám
pripravili naše milé pani kuchárky. Spoločným obedom
sme teda zavŕšili náš „deň D“ a s úsmevom na tvári, plní
zážitkov sme sa rozlúčili a išli domov.
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Ako sa z nás sttali
m
meteor
ológovvia
Žiacii 7.A v obbdobí januáára až
marcca 2015 zrrealizovali v rámci
vyučovania fyzikky a domácejj práce
dlhoddobý projektt z fyziky s názvom
n
7.A.
Meteeorologická
stanica
Každdému žiakovvi bola priidelená
oblassť meteorolóógie, ktorú sii zobral
na sttarosť. Meraali zrážky, vlhkosť,
teplootu, tlak, smeer a rýchlosťť vetra,
sledoovali predpoovede počaasia na
jednootlivé dni aleebo zaznameenávali
oblaččnosť a typyy oblakov. Niektorí
N
žiaci k svojim meraniam
m
v
vyrobili
vlastnné meracie prístroje,
p
akoo napr.
zrážkkomer, vlhhkomer, tlaakomer
a aneemometer (naa meranie rýýchlosti
vetraa).

Namerané hoddnoty zapiso
ovali do tabuuliek, vyhodnnocovali v grafoch
g
a posstupne
svvoju činnosťť a výsledky prezentovalli pred triedoou s využitím
m rôznych aktivít
a
prre spolužiakoov. Na koncci projektu sppoločne zhootovili násten
nku, ktorá mapuje
m
ceelý jeho priebbeh.

B
BESED
DY, BE
ESEDIČ
ČKY
Na prelome
p
februára a marca
m
nás navštívili
n
poolicajti z Mik
kulášskeho policajného
p
zboru. Pouččili 2. stupeňň ZŠ
z tresstnoprávnej zodpovednos
z
sti a správaníí sa na internnete. Z policaajného zboruu k nám prišlli npor. Annaa Poliaková a mjr.
Mgr. Ján Paciga z úradu ekum
menickej passtoračnej služžby MVSR. Veľmi zaujíímavo nám pporozprávali,, ako sa bezppečne
správvať na internnete. Hlavnee žiakov vyšších ročníkoov poučili o trestnoprávnnej zodpoveddnosti. Predn
náška bola veľmi
v
poučná a veľa sm
me si z nej zaapamätali.
O. Leštinská
á, H. Vlhová, M.
M Bartíková – žiačky 7. ročnííka

V ráámci prírodoovedných predmetov
p
sme
18. marca
m
absolvovali výchhovný konccert
nesúcci názov „K
Komu sa neelení, tomu sa
zelenní.“ Tento výchovný koncert bol
b
zameeraný na ochhranu prírodyy a vody, ktooré
sú nepochybne
n
veľmi dôležžitou súčasťťou
nášhoo života. Poočas tohto koncertu smee si
spoloočne zaspievali, zasúúťažili a veeľa
nového sa naučilii.

Žiaaci ôsmeeho a deviateho
de
o ročník
íka sa zúčaastnili
prednnášky o prieb
behu Slovensského národnného povstan
nia v Partizánnskej
Ľupči s pánom Mrázikom, ktorý nás navštívil po
očas vyučovvania
dejeppisu. Prostred
dníctvom zauujímavého roozprávania prednášajúceh
p
ho sa
žiaci dozvedeli informáciee o živote partizánov pochádzajúúcich
z Parttizánskej Ľu
upče a bojujúúcich celými svojimi silaami o osloboddenie
sa sppod nemeckéého útlaku. Prednášajúci
P
i žiakom po
orozprával ajj o 2.
svetoovej vojne, pretože tennto rok si ppripomínamee 70. výročiie jej
ukončenia. Preednáška obbohatila žžiakov o zaaujímavé fakty
a sprííjemnila im hodinu
h
dejeppisu.

ÚSPECHY
Y NAŠICH ŽIA
AKOV
V
Mich
haela Bartíkková - 2.mieesto v okressnom kole súťaže
s
Rázu
usovie Vrbicca , Michaella Záchejovvá - 1. miessto v
okressnom kole súťaže
s
Hviezzdoslavov Kubín,
K
Benjaamín Kráľ - 2. miesto v okresnom
m kole súťažže Hviezdosllavov
Kubíín, Adrián Mičetič
M
- 2. miesto v okkresnom kolee súťaže Hv
viezdoslavovv Kubín, Elišška Adamčiaková - 3.m
miesto
v súťťaži Sárova Bystrica,
B
Em
ma Urbanoviččová, Adam Vitáliš, Fred
derik Benčo - 2. miesto v okresnej sú
úťaži Poľovnníctvo
a prírroda 2015, Michaela
M
Baartíková, Jan
nka Veselovsská a Henricch Peterec - 6. miesto v okresnej sú
úťaži Poľovnníctvo
a prírroda 2015, Laura
L
Gejdoošová, Michaal Kráľ a Beenjamín Krá
áľ sa umiestnili na 1. miieste v okressnom kole súúťaže
Kvety a zvieratkáá. V okresnoom kole súťťaže Mladý zdravotník
z
sa
s naši žiaci v kategórii mladší žiacii umiestnili na 1.
miestte a v kategóórii starší žiacci sa umiestnnili na 4. mieeste
Kristtína Rybákovvá bola úspešnou riešiteľľkou chemickkej olympiád
dy a v dejepissnej olympiááde sa umiesttnila na 6. mieste
m
Mladdí záchranári civilnej ochhrany - Michaaela Trepáňová, Ema Urbanovičová
U
á, Adam Vitááliš a Frederrik
Benččo obsadili v okresnom kole
k 2. miestoo. Blahoželám
me a ďakujem
me !
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MAJÁLES
Poďme dietky do radu, do radu, do radu ..... táto tradičná
ľupčianska majálesová pieseň sa ozývala poslednú májovú
sobotu na našom futbalovom ihrisku. Pýtate sa prečo? Naše
deti mali svoj tradičný majáles. Tento rok sme sa naň
pripravovali aj my v škole oveľa intenzívnejšie ako inokedy.
Nacvičovali sme totiž tanec – Strašiak, ktorý tancovávali na
majálesoch ešte naši starí rodičia. Naučili sa ho všetky deti
v škole a škôlke a naučili sme ho aj všetkých rodičov a hostí
na majálese. Tradične nechýbal chutný guláš, ktorý nám tento
rok pripravili ochotní ockovia p. Martin Bartík, Stanko Sekan,
Janko Fris a Ľubomír Turčan. Do tanca nám parádne vyhrával
DJ Meďo. Pani učiteľky zo školy a škôlky pripravili pre deti
zábavné súťaže, a tak sme sa všetci vyšantili a vytancovali
dosýta. Tento rok nám celkom prialo aj počasie, iba na päť
minút nám spŕchlo ☺

Ďakujeme všetkým zainteresovaným, siedmakom,
ôsmakom, deviatakom za peknú výzdobu, zemiaky do
gulášu, ochotným rodičom a pani učiteľkám za celú
organizáciu.

Noc s knihou a tancom.
30. apríla sa uskutočnila noc s tancom a knihou. Pani učiteľky si
pripravili rôzne zaujímavé aktivity. Keďže sa 29.apríla slávil deň
tanca, mali sme pripravené 3 tanečné workshopy: brušné tance,
latinsko-americké a ľudové tance. V každom workshope sme sa
naučili pár krokov, s ktorými sme neskôr súťažili v tanečnom
maratóne.

SVETOVÝ TÝŽDEŇ MOZGU
V priebehu týždňa od 23. – 27. marca 2015 sme si na našej
škole pripomenuli Svetový týždeň mozgu. Počas celého
týždňa riešili žiaci úlohy zamerané na rozvoj logického
myslenia. Úlohy pre žiakov pripravila pani učiteľka M.
Kenderová, ktorá súťaž aj vyhodnotila. Po sčítaní bodov
zo všetkých piatich kôl sa stali najlepšími riešiteľkami
Olinka Leštinská, žiačka 7. ročníka a Sofia Sokolová,
žiačka 3. ročníka.

Robili sme veci srdcom.

Žiaci tretieho ročníka sa v máji zúčastnili na zaujímavom
podujatí v Mondi SCP, v Ružomberku s názvom Deň
zmeny - robme veci srdcom. Aktivity so zameraním na
ochranu života a životného prostredia začali na stanovišti
dopravnej výchovy. Žiaci si precvičili jazdu na bicykloch
na dopravnom ihrisku, previezli sa aj na ozajstných mini
motorkách. Potom sa na stanovišti hasičov pokúšali uhasiť
horiaci unikajúci plyn, zhodiť plechovicu presným prúdom
vody, prezrieť si výbavu hasičského auta, či vyskúšať časti
hasičského oblečenia. Cestou k záchranárom vyriešili
ekologické úlohy, triedili odpad, vymaľovali obrázok,
zhotovili srdiečka a zavesili na strom, za čo dostali
antistresové srdiečko na stláčanie. Pri záchranároch si
vyskúšali masáž srdca aj pomoc pri zabehnutom cukríku.

Ďalšie stanovište im zmeralo kondičku podľa počtu drepov na vratkej podložke. No a unavení sa mohli
osviežiť ovocným alebo zeleninovým šalátom. Dopoludnie strávené pestrou a zaujímavou činnosťou
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našim žiakom prinieslo aj veľa nových poznatkov.
Pripravila : Mgr. A. Ganobjaková

Spoznávame mesto Liptovský Mikuláš
Dňa 17. marca 2015 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka
zúčastnili exkurzie nesúcej názov „ Šesť zastavení
v srdci Liptovského Mikuláša.“ Cieľom tejto
exkurzie bolo spoznať mesto Liptovský Mikuláš.
Žiakov sprevádzala sprievodkyňa, ktorá ich
zoznámila so zlomovými okamihmi dejín tohto
mesta, ako aj s významnými osobnosťami žijúcimi
a nesúcimi dobré meno mestu, akým je Liptovský
Mikuláš. Výklad sprievodkyne bol obohatený
o rozličné príbehy, ktorými zaujal nielen žiakov, ale
aj okoloidúcich ľudí. Žiaci sa dozvedeli nové
informácie o synagóge, Centre Kolomana Sokola,
Múzeu Janka Kráľa, či galérii P. M. Bohúňa.
V závere exkurzie mali žiaci možnosť vstúpiť do
budovy Tatrínu, mieste, v ktorom sa stretávali
významné osobnosti, akými nepochybne boli Ľ. Štúr,
Hodža a mnohí iní.

Z tejto exkurzie si žiaci okrem dobrej nálady odniesli aj
mnoho zaujímavých a do budúcnosti užitočných informácií.

POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA 2015

Liptovské múzeum v Ružomberku v spolupráci s
Obvodnou poľovníckou komorou, Slovenským
poľovníckym zväzom v Liptovskom Mikuláši a
Ružomberku a Správou TANAP-u v Liptovskom
Mikuláši pripravilo v utorok 2. júna 2015 v
priestoroch Múzea Čierny orol v Liptovskom
Mikuláši vedomostnú súťaž pre žiakov 5.-9.
ročníka ZŠ z okresov Liptovský Mikuláš a
Ružomberok. Zorganizovaná bola pri príležitosti
mesiaca jún, ktorý je “Mesiacom poľovníctva a
ochrany prírody”. Žiaci súťažili v 8 disciplínach:
poznávanie drevín, živočíchov, rastlín, húb, psov,
streľbe zo vzduchovky, v športovej disciplíne
chodúle a vedomostnom teste z poľovníctva a
prírody. Súťaže sa zúčastnilo 56 jednotlivcov v 18
družstvách. Našu školu reprezentovali dve

družstvá: Družstvo č.1: Ema Urbanovičová, Frederik Benčo a Adam Vitáliš. Družstvo č.2: Michaela Bartíková, Janka
Veselovská a Henrich Peterec. V tvrdej konkurencii sme obstáli veľmi úspešne. Prvé družstvo sa umiestnilo na
úžasnom druhom mieste a druhé družstvo na veľmi peknom šiestom mieste. Bodové rozdiely medzi družstvami boli
veľmi malé. Našim žiakom do prvého miesta chýbalo len 2,6 bodu. Aj ako jednotlivci obstáli naši žiaci veľmi pekne.
Z 56 zúčastnených sa naši žiaci umiestnili nasledovne: Adam Vitáliš -6.miesto, Frederik Benčo – 8.miesto, Janka
Veselovská – 10.miesto, Ema Urbanovičová – 14.miesto, Michaela Bartíková – 19.miesto a Henrich Peterec –
35.miesto. Ešte viac ako umiestnenie nás teší, že žiaci majú o túto súťaž záujem. Naučia sa veľa nového o prírode
a poľovníctve, ale hlavne že aj takto prežili pekné chvíle a určite sa tešia aj na ďalšie pokračovanie tejto súťaže.

Od Zvedavého sloníka na Strečno
Naše deti sa radi bavia a sú aj veľmi zvedavé. Preto sme
pre ne pripravili prekvapenie ku Dňu detí a vybrali sme sa
s nimi do Bábkového divadla v Žiline na predstavenie
Zvedavý sloník. Vynovené divadlo a nádherné predstavenie
s prepracovanými kostýmami sa deťom veľmi páčilo.
Ďalším „prekvapením“ bola návšteva hradu Strečno
s úchvatným výhľadom. Veríme, že sme našich malých
žiakov potešili.
Pripravila : Mgr. A. Ganobjaková
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Brigáda pri čistení potoka Ľupčianka
Aj na výzvu environmentálnej komisie Slovenského
olympijského výboru a Olympijského klubu Liptova
sa obec Partizánska Ľupča zapojila do aktivity,
ktorou sme si pripomenuli Deň zeme. V sobotu 25.
apríla obecný úrad na podnet Klubu slovenských
turistov Darmošľap zorganizoval celoobecnú brigádu
zameranú na vyčistenie potoka Ľupčianka. Dňa 8.4.
túto akciu schválilo aj OZ obce. 22.4. zástupca
starostu Július Sokol spolu s pracovníčkou OcÚ P.
Ľupča p. Renatou Antolovou zvolali predsedov
spoločenských organizácií v obci a dohodli si
organizáciu brigády, postup prác a rozdelili jednotlivé
úseky. V sobotu ráno, za krásneho slnečného počasia
starosta Ľubomír Frič privítal brigádnikov, zahájil
túto verejno prospešnú akciu a odovzdal slovo
zástupcovi Júliusovi Sokolovi, ktorý prítomných
oboznámil s organizačnými pokynmi brigády. Brigády
sa zúčastnili členovia miestnych organizácií v obci
a občania:
obecný futbalový klub, dobrovoľný
hasičský zbor, ZO SČK, ZO SZTP, KST Darmošľap,
stolnotenisový oddiel, rybári, ZO SZPB, Mirasol mažoretky,
ZO
drobnochovateĺov,
kulturistiUMakART, zamestnanci obecného úradu, poslanci,
občania. Spolu to bolo 54 účastníkov, ktorí vyčistili
cca 3 km vodného toku Ľupčianky. Vytiahli z potoka
a po brehu nazbierali dve traktorové vlečky rôzneho
odpadu,
počnúc železným šrotom, plastmi,
pneumatikami, nástrojmi, ba našla sa aj starožitnosť.
Dopravu zabezpečil vlastným traktorom s vlečkou
poslanec Ing. Juraj Kandera. Brigáda trvala
dopoludnia. Potom zamestnankyne obecného úradu p.
Marika Adamčiaková, Danka Havlanová
a Petra
Machová pre účastníkov brigády pripravili chutné
občerstvenie v kultúrnom dome, ktoré zafinancoval
obecný úrad. O občerstvenie počas brigády sa starali
zástupca starostu Július Sokol a poslanec OZ p. Dušan
Adamčiak a brigádu výstižne nafotila p. Renata
Antolová, ktorá počas celého týždňa túto akciu
propagovala v miestnom rozhlase. Nakoniec sa
starosta Ľubomír Frič poďakoval všetkým, že si našli
trochu času a prišli zveľadiť životné prostredie v našej
obci a takto si pripomenuli Deň Zeme. Všetci
účastníci sa rozchádzali s pocitom dobre vykonanej
práce a s nádejou, že o rok bude odpadu menej.

Usmiate tváre účastníkov
brigády svedčia o tom, že
s dobrou náladou sa dá
všetko hravo zvládnuť.

Július Sokol – zástupca starostu, člen RK OKL
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BRIGÁDA OBECNÉHO FUTBALOVÉHO KLUBU
Výbor OFK Partizánska Ľupča zorganizoval v dňoch 8. a 9. mája 2015 brigádu na komplexnej úprave
areálu štadióna a jeho okolia. Akcia bola spropagovaná aj v miestnom rozhlase a na web - stránke OFK.
V piatok 8.5.2015 za krásneho počasia sa zúčastnilo brigády 17 členov: Ladislav Rybák, Július Sokol,
Vladimír Hegedüš, Juraj Adamčiak, Gabriel Morava, Ľudovít Morava, Jozef Bartánus ml., Pavol Peterec,
Maroš Peterec, Beata Petercová, Peter Kozoň, Ladislav Gálfy, Bélo Hálka, Marek Durný, Pavol Klimáček,
Miroslav Jacko, Martin Erhardt.
Vykonali sa nasledovné práce: čiastočná výmena dažďových zvodov, oplechovanie časti strechy bufetu, demontáž
poškodenej steny bufetu a vybetónovanie základu, vyrovnanie jedenástok, vyloženie podláh striedačiek a
vybetónovanie jednej z nich, vyrovnanie terénu za budovou a okolím, odstránenie poškodeného pletiva, vybetónovanie
šachty na vodovodnú prípojku, zhotovenie betónového poklopu na ňu, zhotovenie /zvarenie a montáž / železného
poklopu na studňu, položenie betónových panelov - základ pod stánky pri usporiadaní akcií, v areáli vymenili sa dvere
na dámskom WC. Na akciu finančne prispela obec, rezivo dodal Lesný komposesorát a niektoré materiály, stroje, a
nástroje poskytli aj členovia OFK: Julo Sokol, Palo Peterec, Miro Jacko, Gabo Morava, Peter Kozoň, Juro Adamčiak,
Martin Erhardt, doprava bola zabezpečená vlastnými autami: Laco Rybák, Vlado Hegedüš, Peter Kozoň, Milan
Peterec. Výraznou mierou na úprave okolia prispel zemný stroj Komatsu, ktorý poskytli Ing. Peter Smitek s Ing.
Martinom Sameliakom. Výbornú robotu na ňom vykonal a zručnosť predviedol vodič Laco Adamčiak. Vykonalo sa
veľké množstvo roboty pri výbornej reprodukovanej hudbe. Po dobrej robote si všetci pochutili na občerstvení.
V sobotu 9.5. sa počasie už trochu pokazilo, ale aj napriek tomu členovia OFK pokračovali v začatej práci z predošlého
dňa. V tento deň sa zúčastnili členovia z predošlého dňa, okrem tých čo mali iné povinnosti/ Vl. Hegedüš, Marek
Durný, Maroš Peterec/, noví boli Miro Adamčiak, Milan Peterec. Urobili sa nasledovné práce: zadná stena bufetu
z hranolov a drevených dosiek, ešte sa zrovnával terén okolia, tatranským obkladom sa obili dvere na bufete,
zrealizoval sa ich náter, vymenili a upravili sa vonkajšie dvere na WC, ktoré nám poškodili nespratníci, ktorí sú známi,
popílil sa drevený odpad, ktorý vznikol pri tejto akcii a bude k dispozícii ako palivo pri akciách, ktoré sa uskutočnia
v areáli štadióna. Občerstvenie pre brigádnikov pripravil tajomník Július Sokol. Na záver v sobotu bol sa vykonanú
prácu pozrieť aj starosta obce Ľubomír Frič a vyslovil pochvalu všetkým za odvedenú prácu. Takto členovia OFK
zveľadili obecný majetok, ktorý majú vo svojej správe a dokázali, že vedia priložiť ruku k dielu a vyvrátili tak aj
niektoré negatívne reči o OFK.
Fotodokumentáciu z tejto akcie zhotovil tajomník Július
Sokol. Výbor OFK ďakuje všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou zúčastnili na tejto brigáde a veríme, že sa ešte
zúčastnia aj nasledujúcich, lebo je tu roboty ešte dosť. 18.
júla 2015 OFK organizuje oslavy 90. výročia futbalu
v obci a snaha je, aby sme ho uskutočnili v dôstojnom
prostredí. Preto žiadam všetkých, aby sme si tento
majetok vážili a neničili ho.
Július Sokol

Strecha bufetu
dostala svoj
nový šat. Stará
krytina bola
vymenená za
nový plech.
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Posilňovanie nie je najjednoduchšia, ale zato
krásna činnosť, ktorá pomáha zoceliť
telo a zušľachtiť ducha.
Už prešlo viac ako rok, keď sme žiadali obecné
zastupiteľstvo o pridelenie priestorov na zriadenie
posilňovne. V hasičskej zbrojnici nám počas minulého
roka pribudli nové stroje, ktoré zväčša darovali
dobrovoľníci a kamaráti. V priebehu roka posilňovňu
navštevovalo čoraz viac ľudí, stálych nás je asi 15
chalanov, zväčša však išlo o chlapcov alebo chlapov od
18 – 45 rokov. V poslednom čase sa k nám pridali aj 3
dievčatá, z čoho máme samozrejme radosť. Nakoľko
sme obmedzení veľkosťou priestorov, neviem si veľmi
predstaviť zvýšenie počtu športovcov. Boli by sme
veľmi radi, keby sa pre nás v obci našli väčšie
priestory,

kde by sme mali väčšiu možnosť rozloženia strojov pre
cvičenie. V priebehu roka by sme chceli usporiadať súťaž o
,,ľupčianskeho siláka“, takže o tom možno ešte budete čo-to
počuť. Ak máte záujem prísť sa pozrieť do posilňovne, býva
otvorená poobede od 17.00 hodiny.
Róbert Ganobjak ml.

AKO SME SPOJILI TRADIČNÉ S UŽITOČNÝM

Každoročne, keď slniečko roztopí posledné pozostatky
snehu otvárame symbolicky turistickú sezónu tradičnou
akciou Rozlúčka so snehom. Tentokrát nešlo len o
zachovanie tradície ale i o užitočnú vec. Prístrešok, ktorý
sme ako klub stavali pred niekoľkými rokmi na Prednej
Magure neodolal veternej smršti počas minuloročnej jari.
Pokladali sme si za povinnosť postaviť nový. Vďaka
Lesnému komposesorátu v P. Ľupči, ktorý poskytol
materiál, OÚ v P. Ľupči, šikovnému stolárovi Jankovi
Vyšnému a odhodlaným nadšencom sa nám to i podarilo.
Slniečko svietilo a na vrchole bolo cítiť nielen vôňu gulášu,
ale i spokojnosť z dobre vykonanej práce. Okolité nádherné
výhľady umocňoval pocit, že i v dnešnej dobe sa nájde
partia ľudí, ktorá obetuje svoj voľný čas nezištne .Tak
nečakajte a vyberte sa tam už dnes.

Prístrešok vám poskytne úkryt pred nepriazňou
počasia a vy si budete nerušene vychutnávať pohľad z
výšky na vaše rodisko a okolie.

text: Jana Sokolová, foto: Ján Kubáň
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