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Uznesenie
z druhého rokovania obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča zo dňa
9.2. 2018. Obecné zastupiteľstvo :
SCHVAĽUJE
-Návrhovú komisiu: Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan
-Overovateľov zápisnice: Ing. Martin Sameliak, Pavol Dvorský,
-Program zasadnutia obecného zastupiteľstva so zmenami, zloženie inventarizačných komisií
-Úpravu nájomného formou vypracovaných dodatkov k nájomným zmluvám pre subjekty: - TOPAS D.A. a. s. •v sume 43,20
eur/ročne platený 10,80 eur/štvrťročne za pozemok, na ktorom stojí stánok - Slovak Telekom •v sume 54,00 eur/ročne za pozemok Slovenská vodárenská spoločnosť •v sume 5,20 eur/ročne za vodovodné potrubie - Slovenská pošta • nájom 390,00eur/ročne,
poplatok za vodu podľa skutočnej spotreby a poplatok za odpad 8,28 eur/ročne.
-Návrh výšky nájomného na dom č.3 v hodnote 130 eur/mesačne a skladá sa z 2 položiek: • 60 eur nájom, • 70 eur záloha na
energie. ii. termín začatia nájomného bývania v dome č.3, ktorý je v majetku obce, od 15.2.2018. iii. poskytnutie nájomného bývania
pre p. Martina Peterca. OZ vyberalo z viacerých písomných žiadostí a rozhodlo sa na základe predložených dokumentov a
zhodnotenia finančnej situácie p. Martina Peterca.
-Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa §151n až §151p Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (ako oprávneným z vecného bremena) a obcou Partizánska Ľupča (ako povinným z
vecného bremena)
-Zmenu účelu dotácie schválenej pre rímsko-katolícku cirkev v Partizánskej Ľupči podľa predloženej žiadosti. OZ sa zhodlo na tom,
že financie budú použité účelovo na opravu trámov nosnej konštrukcie veže a drevenej podlahy vo veži / mesiačiky / kultúrnej
pamiatky rímsko-katolíckeho kostola sv. Matúša v Partizánskej Ľupči., nakoľko sa jedná o havarijný stav.
-Spustenie výberu dodávateľa na projekt bytových domov cez elektronickú aukciu počas roka 2018 na základe všetkých žiadostí
občanov, ktorí majú záujem bývať v bytovom dome.

BERIE NA VEDOMIE
-Určenie zapisovateľky: Ing. Katarínu Budveselovú - informáciu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
-Informáciu kontrolórky obce, že pripravuje prehodnotenie výšky nájomného pre ďalšie subjekty, s ktorými má obec vzťah.
-Informácie ekonómky obce o možnostiach financovania bytových domov • Financovanie výstavby je uvedené v §6 a §8 zákona č.
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Dofinancovanie je možné cez žiadosť o dotáciu z
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. - Pripomienky a návrhy poslancov ohľadom financovania, realizácie a
termínov. • je potrebné, aby predložený projekt mal v sebe zapracované požiadavky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky •
celkové financovanie realizácie výstavby bytového domu aby čo najmenej zaťažilo rozpočet obce.

- Vyjadrenia starostu obce ako člena dozornej rady Atladia, a.s. k aktuálnemu stavu. - vyjadrenie zástupcu starostu obce
ako člena predstavenstva spoločnosti Atladia, a.s. k priebehu prác na projekte a k aktuálnemu stavu v Atladia, a. s. Pripomienky a návrhy poslancov, ktorí navrhli starostovi obce vyvolať stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Atladia,
a. s. - komentár ekonómky obce k účtovným výkazom a spôsobu vykazovania účtovných položiek - dokumentáciu pre
stavebné povolenie k projektu Atladia wellness areál, ktorú predložil zástupca starostu obce, s tým, že v momentálnej
ekonomickej situácii sa žiadne stavebné povolenie nebude realizovať - návrhy a riešenia od poslancov, starostu,
kontrolórky obce a ekonómky obce.
-Informáciu starostu obce o pokračovaní stavebných prác na sobášnej miestnosti, ako aj o potrebe opravy schodov a
chodby na obecnom úrade.
-Žiadosť o povolenie k výmene strešných okien v 12 bytovom dome – byt č. 12. Nájomníci poukazujú v žiadosti na funkčnosť
strešných okien. Poslanci aj starosta sa zhodli na potrebe osloviť technika zo spoločnosti VELUX, od ktorej sú uvedené strešné okná,
aby na mieste posúdil daný problém a navrhol riešenie.
-Vyjadrenie p. Kanderu ohľadom realizácie asfaltovania cesty na Kamencoch. Starosta obce uviedol, že práce na asfaltovaní cesty
by mali začať v jarných mesiacoch, keď bude vhodné počasie a v nadväznosti na finančné prostriedky z obce výšku nákladov na
predmetnú cestu.
-Pripomienku Ing. Kataríny Budveselovej, že uznesenia OZ treba písať už v novej forme, ktorú ukladá zákon.
-Návrh poslancov zverejniť predaj obecných pozemkov na Magurke na obecnej stránke, poprípade realizovať predaj cez realitné
kancelárie.
ŽIADA
-Kontrolórku obce Bc. Gabrielu Moravovú o vypracovanie dodatkov k vyššie uvedeným nájomným zmluvám. Termín je stanovený
do 28.02.2018.
-starostu obce Ľubomíra Friča konať vo veci spustenia výberu dodávateľa na projekt bytových domov cez elektronickú aukciu.
-Starostu obce zvolať do 30 dní stretnutie poslancov OZ a predstaviteľov Atladia, a. s
- Starostu obce o oslovenie technika zo spoločnosti VELUX
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Uznesenie
z tretieho rokovania obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča zo dňa
13.3. 2018. Obecné zastupiteľstvo :
SCHVAĽUJE
návrhovú komisiu: Július Sokol. Ing. Ľubomír Rybák
overovateľov zápisnice: Ing. Peter Smitek, Dušan Adamčiak
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva so zmenami.
Finančný príspevok pre ZO SZPB Partizánska Ľupča vo výške 400,-€ na činnosť v roku 2018
Zámer predaja pozemkov parc. č. C-KN 1133/7 a parc. č . C-KN 1133/8 v k.ú. Partizánska Ľupča za cenu 5€/m2 s
osobitným zreteľom pre Jána Chalupku ml. trvale bytom Partizánska Ľupča 125 a Martu Tomkovú.
Prenájom pozemku parc. č. C-KN 424/1 o výmere 84 m2 v k.ú. Partizánska Ľupča pre Ing. Andreja Gahéra bytom
Kubínska 1104/6, 010 08 Žilina vo výške 0,50 €/ m2 na 1 rok.
Plat starostu obce Ľubomíra Friča nasledovne základný plat (v hrubom) 1.889,-€ zvýšený o 30% na 2.456,-€
Finančný príspevok pre Obec Liptovské Sliače na podujatie Liptovské dni matky 2018 vo výške 300,-€
Rozpočtovú zmenu č. 2018001 obce ZŠ s MŠ vo výdavkovej časti o sumu 2.149,- €,
BERIE NA VEDOMIE
Určenie zapisovateľky: Ing. Kataríny Budveselovej
Informáciu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Žiadosť ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča o jednorazový príspevok z prostriedkov za zvýšený odber elektrickej energie v
sume 2.149,-€ pre originálne kompetencie s tým, že v prípade nedostatku finančných prostriedkov do konca roku 2018 v
ZŠ s MŠ tento jednorazový príspevok poskytne.
Vysvetlivky a informácie Júliusa Sokola, zástupcu starostu obce, k vzniku spoločnosti Atladia, a.s., jej štruktúru, činnosť
, zloženie orgánov spoločnosti a činnosť zástupcu starostu obce v nej, pričom Ľubomír Frič ako starosta obce je člen
dozornej rady a Július Sokol ako zástupca starostu obce je členom predstavenstva. Vysvetlivky tvoria prílohu uznesení a
zápisnice z dnešného jednania.
Informácie Ľubomíra Friča, starostu obce o komunikácii s Romanom Baloghom, predsedom predstavenstva Atladie,
a.s, týkajúcu sa podania vysvetlenia dôvodu nedostavenia sa na konanie zasadnutia OZ dňa 13.3.2018. Predseda
predstavenstva Roman Balogh sa odmietol zúčastniť zasadnutia OZ 13.03.2018a žiada o písomné doručenie otázok, ktoré
mu poslanci chcú položiť, aby si vedel odpovede pripraviť.
Rozpočtové opatrenie č. 1 obce Partizánska Ľupča – zmena v rámci položiek rozpočtu.
Informácie starostu obce o riešení podnetu zamestnancov ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča. Stretnutie za účasti Mgr. Malvíny
Zvarovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča a zamestnancov týkajúceho sa nevyplácania miezd v zmysle platných
právnych noriem
Vyjadrenie Ľubomíra Friča, starostu obce, že jedna informačná tabuľa do areálu ZŠ s MŠ k multifunkčnému ihrisku
je vyhotovená, potrebné je len ju osadiť.
Informáciu, že kamera v areáli ZŠ s MŠ je nainštalovaná a postačuje jedna.
Informácie a vysvetlenie Bc. Gabriely Moravovej, kontrolórky obce, o novele Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení účinnej od 1.4.2018. Vysvetlenie niektorých zásadných zmien.
Informácie Ľubomíra Friča, starostu obce:
a. Prípojky elektrickej energie na Magurke
b. Rekonštrukcia sobášnej miestnosti, financovanie
c. Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Informácie poslanca Stanislava Sekana, člena rady školy, že 30.6.2018 končí funkčné obdobie rady školy. Je potrebné
zabezpečiť zo strany zriaďovateľa dodržanie termínov, zákonné náležitosti k zabezpečeniu volieb a obsadenia členov
rady školy
Informácie poslanca Dušana Adamčiaka o podnetoch a pripomienkach: – osvetlenie prístupovej cesty k lavičke v
lokalite tzv. „Koliesko“, – vysprávka povrchu lavičky v lokalite tzv. „Koliesko“, – vysprávka miestnej komunikácie a
povrchu lavičky
Požiadavku Ing. Kataríny Budveselovej, ekonómky obce na zriadenie komisie na posúdenie majetkových priznaní:
starostu obce, riaditeľky ZŠ s MŠ, kontrolórky obce, riaditeľky ZPS Karita.
Podnet poslanca Ing. Juraja Kanderu: – na zabezpečenie čistoty na miestnych komunikáciách po výjazdoch
automobilov z dvorov. – odstránenie výtlkov na ceste 3. triedy vedúcu cez obec
Podnet občana Michala Adamčiaka na zabezpečenie hutného materiálu na vysprávku prístupovej cesty k rodinným domom v
lokalite tzv. „Vŕšok“.

Podnet poslanca Ing. Martina Sameliaka na vypracovanie termínovníka zasadnutí obecnej rady a OZ
Ľubomíra Friča starostu a poslanca Ing. Martina Sameliaka o vypracovanie okruhu otázok týkajúcich sa vzniku a
činnosti spoločnosti Atladia, a.s., a tieto zaslať predsedovi predstavenstva Romanovi Baloghovi. Termín do 23.03.2018

3

Ľubomíra Friča, starostu obce zvolať zasadnutie OZ na deň 5.4.2018, kedy sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti
Atladia a.s
Bc. Gabrielu Moravovú, kontrolórku obce skontrolovať mzdové listy a výplatné pásky zamestnancov neškolských
zariadení ZŠ s MŠ za roky 2016 – 2018 v termíne do konca júna 2018 a následné podanie správy na OZ.
Poslanca OZ Pavla Dvorského, ktorý je súčasne aj školníkom v ZŠ s MŠ o osadenie tabule do areálu ZŠ s MŠ k
multifunkčnému ihrisku. Termín je stanovený do konca apríla 2018. b. Starostu obce Ľubomíra Friča o sprístupnenie
sledovania kamerového záznamu v mobile pre školníka ZŠ s MŠ. Termín je stanovený do konca apríla 2018.
Bc. Gabrielu Moravovú, kontrolórku obce, pripraviť všetky náležitosti a podklady ku konaniu nových volieb do rady
školy. Termín je stanovený do budúceho riadneho zasadnutia OZ.
Ing. Katarínu Budveselovú vypracovať termínovník zasadnutí obecnej rady a OZ a zaslať ho poslancom a kontrolórke.
Termín je stanovený do ďalšieho zasadnutia OZ.
Podnet poslanca OZ Pavla Dvorského na opílenie stromov v areáli ZŠ s MŠ.
ŽIADA
Ľubomíra Friča starostu obce osloviť SSC ŽSK v Liptovskom Mikuláši za účelom odstránenia výtlkov na ceste 3. triedy,
ktorá je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Termín stanovený do konca apríla 2018.
Ľubomíra Friča, starostu obce zabezpečiť tento materiál do uvedenej lokality. Termín stanovený do konca apríla 2018.
ODPORÚČA
Michalovi Adamčiakovi sa so svojou žiadosťou obrátiť na konateľov spoločnosti LK Servis spol s. r. o Partizánska Ľupča
NESCHVAĽUJE
Prenájom obecných pozemkov parc. č. E-KN 3580 a E-KN 3581 pre Michala Adamčiaka trvale bytom Part. Ľupča 133.

Uznesenie
zo štvrtého rokovania obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča zo dňa
25.04. 2018. Obecné zastupiteľstvo :
SCHVAĽUJE Návrhovú komisiu: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak-Overovateľov zápisnice: Pavol Dvorský, Stanislav Sekan
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva so zmenami.- Nákup záložného zdroja pre ZPS Karita na základe zápisnice ORHZZ
v Liptovskom Mikuláši zo dňa 31. 10. 2017 a na základe ponúk, ktoré vypracovala riaditeľka ZPS Karita. Ing. Petra Smiteka za člena
dozornej rady Atladia, a.s. do konca obdobia, ktoré vyplýva z jeho poslaneckej funkcie. Predaj pozemkov parc. č. C-KN 1133/7 a
parc. č . C-KN 1133/8 v k.ú. Partizánska Ľupča za cenu 5€/m2 s osobitným zreteľom pre Jána Chalupku ml. trvale bytom Partizánska
Ľupča 125 a Martu Tomkovú Žiadosť kontrolórky obce Bc. Gabriely Moravovej o predĺženie termínu na výkon kontroly miezd v ZŠ
s MŠ do konca roka 2018
BERIE NA VEDOMIE Určenie zapisovateľky: Ing. Katarína Budveselová - Informáciu starostu obce o plnení uznesení z
predchádzajúcich zasadnutí OZ, Informácia o hospodárení obce Partizánska Ľupča, ZPS Karita, ZŠ s MŠ zo rok 2017 k
individuálnemu aj konsolidovanému hospodáreniu., Žiadosť o finančný príspevok pre rímskokatolícku cirkev Partizánska Ľupča pre
rok 2018 s tým, že tento finančný príspevok bude schválený až po vyčerpaní finančných prostriedkov, ktoré boli schválené a
nevyčerpané v roku 2017, Informácie starostu obce Ľubomíra Friča a Júliusa Sokola, zástupcu starostu obce z valného zhromaždenia
zo dňa 5.4.2018, o aktivitách spoločnosti Atladia, a.s, z jednania členov predstavenstva Atladie, a.s. 2. informácie Ľubomíra Friča,
starostu obce o vzdaní sa funkcie člena v dozornej rade spoločnosti Atladia, a.s z osobných dôvodov.
-Informácie o konaní nasledujúceho OZ : O Z sa uskutoční dňa 30.05.2018. Program OZ sa upresní v priebehu mesiaca máj 2018
informáciu Ing. Kataríny Budveselovej o splatení úveru od spoločnosti Atladia, a.s. vo výške 6.000,- Eur. Je potrebné splatiť ešte úroky
z úverov. Informáciu starostu obce o vykonaní previerky zachovávania zákonitosti v súvislosti s držaním a evidenciou psov v zmysle
zákona 282/2002 Z. z. v obci Partizánska Ľupča na základe prijatého VZN č.1/2016.
POVERUJE Starostu obce Ľubomíra Friča a zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o vyvolanie rokovania so spoločnosťou Atladia,
a.s. s cieľom odpustenia úrokov z poskytnutých úverov.
ŽIADA
-Ľubomíra Friča, starostu obce a PhDr. Ľubomíru Glonekovú, riaditeľku ZPS Karita vyvolať jednanie s ORHZZ v Liptovskom
Mikuláši za účelom predlženia lehoty na nákup a inštalovanie záložného zdroja pre evakuačný výťah. Termín: ihneď
-PhDr. Ľubomíru Glonekovú v spolupráci s členmi sociálnej komisie vypracovať komunitný plán obce Partizánska Ľupča. Termín:
do 30. 06. 2018
-Ľubomíra Friča starostu obce a zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o zverejnenie informácií o Atladii, a.s., o jej zámeroch v
obecných novinách a stránkach obce
-Informácie o konaní nasledujúceho OZ. OZ sa uskutoční dňa 30.05.2018. Program OZ sa upresní v priebehu mesiaca máj 2018
NESCHVAĽUJE
Prenájom obecných pozemkov parc. č. E/KN 2188/2, 2189/1, 2191, 2192/1, 2192/2, 2190, 2185, 2184, 2182 pre Ing. Jána Fencla a
Ing. Petra Fencla bytom Liptovská Porúbka. Pozemky sú prenajaté firme LK Servis spol s. r. o Partizánska Ľupča.
NESÚHLASI
-S umiestnením bankomatu v obci, ktoré bolo podmienené dotáciou 50,00 EUR za mesiac.
S vykonávaním konzultačnej pomoci v rámci sociálneho bývania p. Dr. Jozefom Tlamkom.
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Uznesenie
z piateho rokovania obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča zo dňa
30.05. 2018. Obecné zastupiteľstvo :
SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu: Ing. Peter Smitek, Pavol Dvorský, Overovateľov zápisnice: Július Sokol, Ing. Martin Sameliak
Nákup záložného zdroja k výťahu pre Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča na základe prieskumu trhu na dodanie
dieselagregátu s najnižšou ponúknutou cenou. Presun finančných prostriedkov účelovo určených na kapitálovú investíciu - nákup nového
záložného zdroja v cene 14.665,50 EUR s DPH. Predložený komunitný plán sociálnych služieb obce Partizánska Ľupča. Navýšenie finančnej
dotácie z rozpočtu obce pre Klub stolného tenisu Lesný komposesorát SERVIS Partizánska Ľupča o 400,- EUR. VZN 01/2018, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2013 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
BERIE NA VEDOMIE
Určenie zapisovateľky: Ing. Katarína Budveselová Informáciu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ. Informáciu
starostu obce o potrebe zariadenia sobášnej miestnosti – kombinácia nového zariadenia s rekonštrukciou starého.
Informáciu poslanca Ing. Martina Sameliaka, že súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia musí byť
aj v zmysle verejného obstarávania strojov a prístrojov pre zberný dvor. Informáciu riaditeľky Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska
Ľupča o obsadení občanmi z Partizánskej Ľupče, zamestnanosti a výške majetku. Informáciu starostu obce o vykonaní previerky zachovávania
zákonitosti v súvislosti s držaním a evidenciou psov v zmysle zákona 282/2002 Z. z. v obci Partizánska Ľupča a o doručení protestu prokurátora proti
VZN č. 1/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Partizánska Ľupča. Informácia starostu obce o poskytnutí sponzorského
daru zo spoločnosti Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o. Informáciu starostu obce o doručení žiadosti Základnej školy s materskou školou
Partizánska Ľupča o poskytnutie finančných prostriedkov na zhotovenie krojov pre deti z materskej školy. Informáciu poslancov Stanislava Sekana
a Ing. Juraja Kanderu o zasielaní pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva do Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča a
Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča.
SCHVAĽUJE
Povinnú účasť štatutárov Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča a Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča na
každom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
zmenu termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva na 21.06.2018 (z pôvodného plánovaného termínu OZ 25.06.2018)
NESCHVAĽUJE
Predaj pozemku o rozlohe 80 m2 na parc. č. C-KN 2478/1 pre p. Igora Fábryho, trvale bytom Ružomberok, z dôvodu narušenia urbanizácie obce

Uznesenie
zo šiesteho rokovania obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča zo dňa
21.06.2018. Obecné zastupiteľstvo :
SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu: Ing. Martin Sameliak, Stanislav Sekan, Overovateľov zápisnice: Július Sokol, Dušan Adamčiak
Doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva. Tvorbu rezervného fondu vo výške 86.806,39 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov §15 ods. 4
použitie prostriedkov rezervného fondu na vyššie uvedené kapitálové výdavky v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Celoročné hospodárenie za rok 2017 s výhradami. Prerokovanie výšky nájomného v 12 BJ č. p. 422.
zámer predaja pozemku parcela č. 3138/3 (526 m2) v k. ú. Partizánska Ľupča, miestna časť Magurka, pre pána Štefana Maráka, trvale bytom Zbehy
651. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bc. Gabriely Moravovej na 2. polrok 2018
Kapitálovú investíciu v hodnote do 8.000 EUR (nákup stoličiek do sobášnej miestnosti v počte 50 kusov v cene 100-150 EUR/ ks
dotáciu pre ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči vo výške 800,00 eur na nákup krojov pre Základnú školu s materskou školou Part.Ľupča.
Zmeny v rozpočte nasledovne: a. poníženie výdavkovej časti o 240. 000,- EUR nerealizovanie výstavby bytového domu v roku 2018 b. poníženie
príjmovej časti o sumu 227.562,- EUR a. nerealizovanie výstavby bytového domu v roku 2018 (poníženie o 240.000,- EUR) b. navýšenie dotácie zo
štátneho rozpočtu pre Základnú školu s materskou školou Partizánska Ľupča v roku 2018 (zvýšenie o 12.438,- EUR).
BERIE NA VEDOMIE
Určenie zapisovateľky: Ing. Katarína Budveselová
Informáciu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ spolu s doplnenými interpeláciami poslancov
Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu 2017 s navrhovanými opatreniami: - zníženie úverového zaťaženia obce pod 50% skutočných
bežných príjmov do konca roka 2018, - mesačne predkladať hlavnej kontrolórke obce aktuálny vývoj dlhu, - do konca roka 2018 uhradiť všetky
dodávateľské faktúry v rozsahu stanovenom zákonom, - do konca roka 2018 uhradiť dodávateľský úver spoločnosti Atladia a.s. v plnej výške, - v
priebehu roka 2018 splatenie bankového úveru so zostatkovou istinou 21.464,40 EUR.
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2017.
Príspevky z bodu „rôzne“ a) Nasledujúci termín zasadnutia OZ dňa 10.08.2018 namiesto 03.09.2018. b) Voľba členov rady školy. c) Uznesenia,
zápisnice zo zasadnutia OZ d) Poškodenie krytiny na streche budovy Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča e) Poškodenie krytu
žumpy v areáli Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča f) Nesprávne separovanie odpadu
RUŠÍ
pôvodný program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený dňa 18.06.2018
uznesenie č. 2/4/2007 zo dňa 31.05.2007 v bode, ktorým sa schválila výška nájomného pre nájomcov
NESCHVAĽUJE
Žiadosť č. 414/2018 p. Eleny Líštikovej bytom Partizánska Ľupča 345 o zo dňa 21.6.2018 o odkúpenie záhrady o výmere 72 m2 na parcele E-KN č.
742 k.ú. Partizánska Ľupča, evidovanej na LV 2610 z dôvodu prístupu k ostatným susediacim pozemkom.
ŽIADA
starostu obce a školníka Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča Pavla Dvorského o nasledovné: a. nájdenie spôsobu a návrh na
odstránenie poškodenia krytu žumpy v areáli Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča. b. nájdenie spôsobu a návrh na odstránenie
5
poškodenia krytiny strechy.

Dejiny v obci Partizánska Ľupča tvorili ľudia, možno povedať významné osobnosti, ktoré sa veľkým podielom
zaslúžili o rozvoj obce. Dnes by sme Vám chceli priblížiť jednu z najstarších a najznámejších rodín, rod
Chalupkovcov.
M i c h a l Chalupka, jeden z najstarších známych vzdelancov bývalej Nemeckej Ľupče. Už v júni 1587 sa zapisuje na
univerzitu vo Wittenbergu a ďalší záznam je z roku 1596, keď sa Michal Chalupka spomína už ako správca školy
v Nemeckej Ľupči. V minulom roku uplynulo od jeho zápisu na univerzitu úctyhodných 430 rokov.
Ďalší v poradí , ktorého história zaznamenáva je Ž i g m u n d Chalupka z otca Jána a matky Margity, narodený taktiež
v Nemeckej Ľupči. Spomína sa, ako farár v Komjatnej a Žaškove. Mohol by to byť brat Michalov, ale nie je to historicky
doložené.
Ž i g m u n d Chalupka pravdepodobne bol najskôr učiteľom v Ľupči , kde sa mu narodili niektoré deti a neskôr sa
spomína, ako farár v Žaškove, Komjatnej. Za manželku mal Alžbetu Hoszovú z Banskej Bystrice Mali spolu sedem detí.
História zaznamenáva dvoch z nich :
E l i a š narodený pred rokom 1600 v Ľupči. Na štúdiách v Bytči bol poslucháčom obľúbeného učiteľa Zachariaša
Flotvedelia a Gregora Laniho, u Szabelia vo Veľkom Šariši, u Jána Krmana vo Zvolene. V roku 1619 bol učiteľom
v Prievidzi a v roku 1621 rektorom šlachtickej školy v Ružomberku.
S a m u e l narodený okolo roku 1600 v Nemeckej Ľupči, základné vzdelanie dostal doma (pravdepodobne ešte v Ľupči),
pokračoval na štúdiách v Ružomberku u Mikuláša Accipitriniho, vo Zvolene u Tobiaša Sormanna, potom prešiel do Bytče
k Jánovi Krmanovi, s ktorým prešiel zo zvolenskej školy do Bytče. Tam bol žiakom konrektora Zachariáša Flotvedelia,
učiteľov Gregora Laniho, Zachariáša Laniho a iných. Po piatich rokoch Zachariáš Lani ho vymenoval sa správcu chóru.
Tento úrad zastával poldruha roka. Za finančnej podpory Imricha Thurzu sa 23.5.1622 zapisuje na univerzitu vo
Wittenbergu. Po štúdiách sa vracia do Bytče sídla Thurzovcov, kde sa stáva učiteľom bytčianskeho gymnázia. Tu prežil
v roku 1624 epidémiu moru. Po dvoch rokoch sa stáva diakonom tamojšej cirkvi, potom prechádza za farára do Dolného
Kubína a stáva sa seniorom oravského kontubernia. V roku 1655 je farárom v Trenčíne. Bolo to obdobie tureckých
nájazdov a stalo sa, že mu Turci uniesli ženu. Snaží sa o jej vyslobodenie a tak zbiera peniaze na výkupné. Zachovala sa
žiadosť z 24.11.1663, v ktorej sa obracia na magistrát mesta v Banskej Bystrici o finančnú podporu na vyslobodenie
svojej manželky. Tlačou vyšla „lamentačná“ báseň“ Vandrovka aneb putování přežalostné Rosiny Puchalky“ /1664/, kde
opísal osud svojej ženy. Venuje sa aj poézii, jeho duchovná tvorba je typicky baroková, plná meditácií, bohatá na
obrazotvornosť a metaforiku.
Viaceré piestne vyšli v Tranovského Citare sanctorum. Zomrel v Trenčíne, kde bol farárom.
28.10.1767 sa v Nemeckej Ľupči narodil z rodičov Michala a Evy rod. Kusej syn A d a m, evanjelický farár v Hornej
Mičinej a neskôr v Hornej Lehote, kde aj zomrel 5.7.1840. Spisovateľ a cirkevný historik, ktorý je autorom diela
„Historické pamäti církve evanjelické brezňanské“. Dielo je majetkom tamojšieho múzea. S manželkou Annou r. Fruni
mal dvoch synov. Obidvaja sú známi slovenskí literáti 19. storočia.
J á n sa narodil 28.10.1791 v Hornej Mičinej, zomrel 15.7.1871 v Brezne, kde
bol evanjelickým farárom, dramatikom, publicistom a prozaikom. Skladal tiež
nábožné piesne, ktoré sa stali súčasťou evanjelického spevníka.
„Když tě tmavá noc ukrývá, jenž zlým dává smělosti,
Bázeň Paně tě vystříhá od hříchu i v temnosti,
tak zvykni myslili :
Před tou Jeho Božskou tváří, že vždycky světlo svítí
a i ve tmách jasně září.“ (Starší evanjelický spevník, pieseň číslo 480, verš 4.)
Uvedením jeho hry Kocúrkovo v Liptovskom svätom Mikuláši 22.augusta 1820
sa začala písať história slovenského ochotníckeho divadla.

Ján Chalupka

- S a m u e l , známy štúrovec, sa
narodil 27.2.1812 v Hornej Lehote,
kde prevzal po svojom otcovi miesto
evanjelického farára a kde prežil
zvyšok svojho života a kde 10.5.1883
aj zomrel. Jeho najznámejšie dielo je
báseň Mor ho! V histórii sa často
posilňovali veršami tejto básne
mnohí v boji za slobodu národa.

Samuel Chalupka
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“Lež večná meno toho nech ovenčí sláva
kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.
a Ty mor ho!- hoj mor ho!, detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na Tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš, v tom boji divokom:
Mor Ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom!“
(Úryvok z básne Mor ho !)
Známa je tiež báseň Turčin Poničan, v ktorej nie náhodou, sa zaoberá tureckými nájazdmi v 17. storočí. Zdá
sa, že bol inšpirovaný spomienkou na udalosť, ktorá sa stala v chalupkovskej rodine a ktorá je spomenutá
vyššie u jeho menovca Sama Chalupku žijúceho v 17. storočí, ktorému Turci asi v roku 1663 ukradli ženu.
Jeho mnohé básne, podobne, ako jeho brata Jána, sa tiež stali súčasťou evanjelického náboženského spevníka
.
„Zde na zemi , člověk kráčí po ružech i po bodlačí, radosť i žal se mění;
A často, než se nadáme, z rozkoší v bídu padáme, za štěstím zas jen soužení;
Než ni štěstí, ni neštěstí nemá mně od Tebe svésti;
Dej Pane, co jen chceš dáti, věrnost má sa nepodvrátí.
Otče věrný, Ty dáš v odplatu věrnosti Korunu věčné radosti“
(Starší evanjelický spevník, pieseň č. 486, verš 8)
V životopise Jána Chalupku sa uvádza, že počas prázdnin rád putoval po Slovensku a tak isto iste zvykol zájsť
aj do našej Nemeckej Ľupče , kde mal starých rodičov po otcovi Adamovi Chalupkovi, aj širšiu rodinu.
Podobne aj jeho mladší brat Samuel iste prišiel na návštevu starých rodičov, veď Horná Lehota je na južnej
strane Nízkych Tatier, čiže „len „ cez kopec“. Zaujímavé by bolo zistiť, v ktorom dome ich starí rodičia žili ,
kde sa narodil ich otec a ktorý dom s najväčšou pravdepodobnosťou navštevovali. Takto nájdený dom by si
zaslúžil pamätnú tabuľu pripomínajúcu týchto národovcov .V 18. storočí sa vyskytuje ešte meno Ján Chalupka,
učiteľ v Paludzi . Jeho pôvod sa už ale odvádza od mesta Zvolen , ide pravdepodobne o farárskeho potomka ,
ktorí odišiel pôvodne z našej Ľupče .
Potomkovia rodu Chalupka, pochádzajúceho pôvodne z Ľupče žijú dnes už na viacerých miestach, mnohí
možno ani netušia, odkiaľ ich rod pochádza. Je potešiteľné, že v Ľupči sa tento rod doposiaľ drží a to už po
celé stáročia.
Ing. Záskalická Katarína, marec 2018

Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov gratuluje svojim
členom :

Mária Holíčová 75 r.,
Iveta Mráziková 60 r.,
Ing. Ľubomír Rybák 65 r.,
Margita Kúkolová 70 r.,
Valéria Okoličániová 60 r.,

Eva Beňová 35 r.,
Jozef Tišťan 60 r.,
Ing. Ľubomír Rybák 65 r.,
Vladimír Kúkol 70 r.,
Gizela Matulová 91 r.
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Tak, ako každý rok, tak aj
22. septembra tohto roku,
blíži sa termín konania 12. ročníka
remeselníckeho jarmoku.
S dobrým nápadom sa môže každý prejaviť
a do organizácie sa aktívne zapojiť.
Aby sme mohli všetko k spokojnosti pripraviť,
treba aj ochotných sponzorov osloviť.
Nech bude tombola pestrá, bohatá,
veď šťastlivcov aj pekná výhra čaká.
Nuž, príďte všetci ! Domáci i hostia,
nech sa jarmočníci podujatia zhostia.
Aj občerstvenie bude pre všetkých pripravené,
program, hudba, klobásky, guláše, vínko a pálené.
Ak bude chuť, guráž a dobrá nálada,
tancovať sa bude až do samého rána.

12. REMESELNÍCKY JARMOK V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI
Obec Partizánska Ľupča Vás srdečne pozýva na bohatý jarmočný program plný dobrej muziky, ukážok
ľudovej tvorivosti, zábavných animačných vstupov, veselú jarmočnú náladu s bohatou nádielkou
jarmočných dobrôt a špecialít – to je atmosféra pre výnimočný deň obce Part. Ľupča.
*** DIVADLO *** JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL *** VÝSTAVA DROBNÝCH ZVIETAT
LIPTOVA*** EKUMENICKÉ SLUŽBY BOŽIE *** DUŠA FUJARY *** HLÁSNIK
PAĽKO***SLÁVNOSTNÉ PRIVÍTANIE STAROSTU A HOSTÍ *** FS LIKAVKA ***DUO ASTRIA
ART *** ŽIACI zo ZŠ s MŠ PARTIZÁNSKA ĽUPČA*** PENOVÁ SHOW *** CHODÚĽOVÁ SHOW
*** DsFS TERCHOVČEK *** COUNTRY DANCE z FUN FABRIC *** SILENT TRIO *** TRAKY
***TOMBOLA*** MAFIA CORNER*** SAMO TOMEČEK & BAND*** OHŇOSTROJ*** DJ
MARK***SAPIETOVÁ LIVE SAXOPHONE *** MODERÁTORI Michaela Šipeková & Vlado
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Voštinár *** PENOVÁ SHOW ***

Rekonštrukcia veže rímskokatolíckeho
kostola sv. Matúša v Partizánskej Ľupči
Rímskokatolícky kostol sv. Matúša bol vyhlásený za národnú
kultúrnu pamiatku dňa 23.3.1963. V priestoroch veže kostola je
zriadená muzeálna expozícia, tzv. hlásnikova izba, z ktorej hlásnik
vychádzal na balkón lemujúci obvod veže a vyhlasoval nielen
presný čas každú hodinu, ale každé nebezpečenstvo, ktoré
ohrozovalo obyvateľstvo.

Rímskokatolícky kostol sv. Matúša v Partizánskej
Ľupči bol postavený nemeckými prisťahovalcami
v starorománskom slohu v polovici 13. storočia.
Pôvodne bol zasvätený svätému Stanislavovi
podľa dátumu konania výročných trhov v obci,
ale v 16. storočí získal za patróna sv. Matúša.
Kostol je dominantou obce Partizánska Ľupča a
hrdí sa najvyššou vežou v rámci Liptova, vo výške
62 m. Vďaka svojej veži patrí medzi najkrajšie
stavby Liptova.

Novodobý hlásnik „Paľko“ nám každý
rok oznámi, že jarmok môže začať.

Rekonštrukciou už prešlo schodisko veže a hlásnikova izba. Z obhliadky objektu sa však zistili závažné nedostatky na
konštrukcii a pokrytí vyhliadkovej časti - tzv. mesiačikov a sukničky, ktoré by mohli mať vážne dôsledky v statike
z dôvodu narušenia únosnosti a stability veže. Zhoršovanie technického stavu nastáva dôsledkom pádu ľadových
cencúľov z vrchných cibúľ veže, keďže celková výška medeného pokrytia cibúľ je cca 4 poschodia. Následkom pádov
ľadových cencúľov je tak deravá medená krytina, cez ktorú preniká vlhkosť, ktoré poškodzuje steny a podlahu veže.
Ďalšími nedostatkami sú hlavné drevené konštrukcie, sú konštrukčne a staticky nepostačujúce a poškodené vodou, ktorá
tečie cez deravú strechu. Takisto sú poškodené drevokazným hmyzom a silne zvetrané. Nie sú ojedinelé ani pozdĺžne
trhliny. Vnútorné omietky obvodových stien sú popraskané. Podlahy sú takisto poškodené vodou a hnilobou.
Zámerom rekonštrukcie veže rímsko-katolíckeho kostola je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry najvyššej
existujúcej veže na Liptove rekonštrukciou vyhliadkovej časti „mesiačiky“ a výmenou poškodených prvkov, ktoré už nie
je možné zachrániť a ktoré ohrozujú trvácnosť stavby. Cieľom obnovy je predovšetkým zlepšiť technický stav veže.
Z bezpečnostného hľadiska je prioritou rekonštrukcie zabezpečiť spoľahlivosť konštrukcie objektu, pretože ide o priestor
určený na prezentáciu kultúrneho dedičstva. Práce na rekonštrukcii začnú v koncom júla 2018 odkrytím polovice veže
z dôvodu montáže lešenia, potrebnej k rekonštrukcii prvej štvrte prác a postupne sa bude odkrývať ďalšia časť do októbra
2018, podľa poveternostných podmienok. S ďalšími prácami sa začne v marci 2019 a rekonštrukcia by mala byť ukončená
do júna 2019.
Financovanie formou dotácií a zbierok
Bezhotovostne - Zriadený bankový účet priamo na rekonštrukciu veže
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4705 7009
Hotovostne – Stanovený tím ľudí, ktorí sú zodpovední za výber:
Jozef Kráľ t.č. 0905 132 989, Stanislav Sekan t.č. 0908 273 139,
Pavol Dvorský t.č. 0908 259 650,
Ján Koyš t.č. 0908 285 651
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„Čím viac toho vieš,
tým lepšie veci robíš.“ –
Maya Angelou

V piatok, 29. júna 2018,
na záver školského roka,
starosta obce Partizánska
Ľupča Ľubomír Frič
slávnostne ocenil
najlepších žiakov, ktorí
úspešne reprezentovali
nielen svoju školu, ale aj
svoju obec.
Toto ocenenie získali za
svoje vedomosti
a umelecké a športové
súťaže.
Srdečne gratulujeme oceneným žiakom :
Lenke Frisovej – za 2.miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády, za 6.miesto v okresnom kole
matematickej pytagoriády, za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole geografickej olympiády, za
reprezentáciu školy a obce na školských a mimoškolských kultúrnych akciách, za výborný prospech
a správanie
Laure Gejdošovej - za výborný prospech a správanie, za reprezentáciu školy a obce na školských
a mimoškolských kultúrnych akciách, za 4. miesto v okresnom kole súťaže Mladý záchranár CO, za 4. miesto
v okresnom kole súťaže Družstiev mladých zdravotníkov, za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole
súťaže Poľovníctvo a ochrana prírody.
Matejovi Klimáčkovi - za výborný prospech a správanie, za 3. miesto v okresnom kole súťaže Mladý
záchranár CO, za 4.miesto v okresnom kole matematickej pytagoriády, za úspešnú reprezentáciu školy
v okresnom kole súťaže Poľovníctvo a ochrana prírody, za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole
biologickej olympiády.
Rebeke Sliackej - za výborný prospech a správanie, za 3. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska
Sophii Fričovej - za výborný prospech a správanie, za 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, za
5. miesto v okresnom kole súťaže Družstiev mladých zdravotníkov, za reprezentáciu školy a obce na školských
a mimoškolských kultúrnych akciách.
Alexandrovi Kráľovi - za výborný prospech, za 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, za 5.
miesto v okresnom kole súťaže Družstiev mladých zdravotníkov.
Filipovi Obrcianovi - za výborný prospech, za 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, za 5. miesto
v okresnom kole súťaže Družstiev mladých zdravotníkov.
Adele Kováčovej - za výborný prospech a správanie, za 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády,
za reprezentáciu školy a obce na školských a mimoškolských kultúrnych akciách.
Denisovi Kúkolovi - za výborný prospech, za 1.miesto v okresnom kole športovej súťaže Liptovská
Kinderiáda, za 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, za 5. miesto v okresnom kole súťaže
Družstiev mladých zdravotníkov.
Zarii Beňo - za výborný prospech, za 3. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, za účasť v okresnom
kole matematickej olympiády, za reprezentáciu školy a obce na školských a mimoškolských kultúrnych
akciách.
Tamare Mrázikovej - za výborný prospech a správanie, za 3. miesto v okresnom kole biologickej olympiády,
za 5. miesto v okresnom kole súťaže Družstiev mladých zdravotníkov.
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Laura Gejdošová - za výborný prospech
a správanie, za reprezentáciu školy a obce na
školských a mimoškolských kultúrnych akciách, za
4. miesto v okresnom kole súťaže Mladý záchranár
CO, za 4. miesto v okresnom kole súťaže Družstiev
mladých zdravotníkov, za úspešnú reprezentáciu
školy v okresnom kole súťaže Poľovníctvo
a ochrana prírody

Matej Klimáček- za výborný prospech a správanie, za
3. miesto v okresnom kole súťaže Mladý záchranár CO,
za 4.miesto v okresnom kole matematickej pytagoriády,
za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole súťaže
Poľovníctvo
a ochrana prírody, za úspešnú
reprezentáciu školy v okresnom kole biologickej
olympiády.

Filip Obrcian - za
výborný prospech,
za 2. miesto
v okresnom kole
biologickej
olympiády, za 5.
miesto v okresnom
kole súťaže
Družstiev mladých
zdravotníkov.

Alexander Kráľ
- za výborný
prospech, za
2. miesto
v okresnom kole
biologickej
olympiády, za
5. miesto
v okresnom
kole súťaže
Družstiev
mladých
zdravotníkov.

Adela
Kováčová - za výborný prospech
a správanie, za 2. miesto v okresnom kole
biologickej olympiády, za reprezentáciu školy
a obce na školských a mimoškolských kultúrnych

Rebeka
Sliacka - za výborný
prospech a správanie, za 3. miesto
v okresnom kole súťaže Slávik
Slovenska

Denis Kúkol - za výborný prospech, za 1.miesto v okresnom
kole športovej súťaže Liptovská Kinderiáda, za 2. miesto
v okresnom kole biologickej olympiády, za 5. miesto
v okresnom kole súťaže Družstiev mladých zdravotníkov.

Sophia Fričová- za výborný prospech
a správanie, za 2. miesto v okresnom kole
biologickej olympiády, za 5. miesto
v okresnom kole súťaže Družstiev mladých
zdravotníkov, za reprezentáciu školy a obce
na školských a mimoškolských kultúrnych
akciách.

Tamara Mráziková - za
výborný
prospech
a správanie, za 3. miesto
v okresnom kole biologickej
olympiády, za 5. miesto
v okresnom kole súťaže
Družstiev
mladých
zdravotníkov.
Zaria Beňo - za výborný prospech, za 3. miesto v okresnom kole
biologickej olympiády, za účasť v okresnom kole matematickej
olympiády, za reprezentáciu školy a obce na školských a mimoškolských
kultúrnych akciách.

Martin Kočibal – Veronika Gašincová
Miroslav Dobák – Lucia Luptáková
Juraj Lúčan – Ivana Antolová
Rudolf Kaliarik – Martina Janičinová
Ján Skokan – Anna Medzihradská

Samuel Jaško
Lukáš Sliacky
Alžbeta Petercová
Eliška Matejovie
Patrik Hollý
Estera Beňo
Emma Stančeková

ROZLÚČILI SME SA

Náš spoluobčan oslávil krásne životné jubileum
Roky života plynú ako horská riava, striedajú sa dni slnečné a chmúrne.
Mladosť sa stratila a jeseň života nastúpila na svoju púť.
Dňa 20. apríla 2018 oslávil pán Vladimír Hegedúš svoje okrúhle
narodeniny 80 rokov svojho života. Od mladosti má rád prírodu, bol
lesníkom, hora a poľovníctvo sú jeho srdcovou záležitosťou. Hoci mu
pred niekoľkými rokmi náhle zomrela manželka, spolu s ňou vychovali
3 deti – 2 synov a dcéru, s ktorou a jej rodinou býva. Má 7 vnúčat a 4
pravnúčatá.
Vážený pán Hegedúš, želáme Vám pri tejto príležitosti veľa, veľa
pevného zdravia, šťastia. Nech ďalšie roky života Vám prinesú ešte veľa
slnečných dní a prežijete ich v pohode obklopený láskou svojich
najbližších. K blahoželaniu sa pripájajú zamestnanci obecného úradu
a všetci spoluobčania.

Antónia Kúkolová 76 r.,
Ivan Michalec 91 r.,
Ján Vlha 65 r.,
Ivan Záskalický 78 r.,
Pavol Kúkol 50 r.
Pavel Polóni 65 r.,
Jozef Obrcian 77 r.

Dňa 17.6.2018 oslávili manželia Mária
Macákovci 50. výročie sobáša – zlatú svadbu.

a Július

Boli mladí, plní lásky a šťastia, tak si v tento deň pred 50. rokmi
dali svoj manželský sľub vernosti. Počas doteraz prežitých
spoločných rokov vychovali dvoch synov a jednu dcéru. Teraz
im robia radosť štyri vnúčatá.
Želáme Vám, vážení Macákovci pri tejto vzácnej príležitosti,
veľa lásky, šťastia, hlavne plnú náruč zdravia, by ste po
spoločnej životnej púti kráčali ešte veľa pekných rokov. Prežite
ich v pohode, porozumení a v kruhu svojich najbližších.
K blahoželaniu sa pripája kolektív obecného úradu a všetci
spoluobčania.

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána
Nie každému je dopriate dožiť sa vysokého veku. Osud človeka je určený
už pri narodení. Pani Anna Hladišová oslávila 2. augusta krásne životné
jubileum 80 rokov. Jej život nebol ľahký, spolu s manželom vychovali 5
detí – 4 synov a jednu dcéru. Pred niekoľkými rokmi je manžel zomrel,
takže starostlivosť o výchovu detí zostala na nej. Teraz jej radosť robí 11
vnúčat a 1 pravnúča.
Vážená pani Hladišová, želáme Vám pri tejto príležitosti ešte veľa
zdravia, šťastia, radosti a pohody. Nech ďalšie roky prežijete v kruhu
svojich najbližších. K blahoželaniu sa pripája kolektív obecného úradu
a všetci spoluobčania.
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je názov nielen kremnickej súťaže recitátorov, ale aj akýsi bonmot nášho
divadelného „alter ega“ – teda „druhého ja“. V tomto krásnom meste sa konala aj tento rok prehliadka recitátorov
všetkých vekových kategórií z Česka, Poľska, Lotyšska, Bieloruska, Ukrajiny a samozrejme aj nás, zo Slovenska. Ako
sme už písali minule, recitovanie a prednášanie sa u ľupčianskych detí stalo viac ako obľúbeným. Aj keď obvykle to
pokladajú za nutné zlo. Ak sa to uchopí za správny koniec, alebo skôr začiatok, môže byť z toho aj radosť. A ocenenia sa
doslova sypú. A tak Lunetrdlo, súkromná ZUŠ pri Ružomberskom katolíckom kruhu a ľupčianske deti spojili sily a
hlavne chuť a vyrecitovali si kade tade veľa ocenení, diplomov aj vecných cien: za všetkých treba spomenúť stálice
Mišku Záchejovú, ktorá si odniesla z okresného kola Šalianskeho Maťka (prednes slovenskej povesti) 2.miesto, na
Hviezdoslavovom Kubíne bola na okrese prvá a v krajskom kole získala krásne druhé miesto a Benjamína Kráľa, ktorý
bol na Šalianskom Maťkovi vo svojej kategórii tretí. Katka Točeková získala v okresnom kole HK krásne prvé miesto
a postúpila na kraj. Viki Husarčíková bola na HK v Liptovskom Mikuláši druhá. Potom prišla Kremnica a naša mládež
opäť nesklamala: Miška Záchejová získala v prednese vnútorného monológu víťazné zlaté pásmo a Benjamín Kráľ –
napriek chorobe – krásne bronzové pásmo. Viki Husarčíková sa umiestnila v prednese poézie v krásnom striebornom
pásme, a aj „ujo Jaro“ Janíček si vyhral strieborné pásmo. A napokon prišla regionálna prehliadka Rázusova Vrbica, kde
získali Benjamín Kráľ aj Miška Záchejová zlaté pásmo.
Ale ani divadelná vetva nazaháľa. V obehu máme stále „Ženský zákon“ (od septembra 17 repríz), aj „Obvoďáka“
s celkovým počtom už viac ako 60 repríz! (takmer neuveriteľné na dedinské divadlo) No okrem toho sme schopní zostaviť
už aj predstavenie skoro na objednávku. „Literárny kabaret“ je určite viac živý ako ten večne živý Lenin. S deťmi ZUŠky sme prekvapili mamičky (a pár oteckov) aj na Lúčkach. Čakali klasické divadlo, ale nakoniec boli úplne „paf“ z toho,
čo dokážu povedať deti dospelým. „Kabaret“ sa s úspechom v rôznych modifikáciách hral aj v Ružomberku, v Komjatnej,
na Lúčkach a vlastne aj na Divadelnej noci v Ľupči. (deti mohli vďaka porozumeniu OcÚ v Partizánskej Ľupči stráviť
s radosťou kultúrno-tajomno-zvláštnu noc v spacákoch na javisku v kultúrnom dome.
A čo leto? Ako vždy (alebo možno aj o čosi viac) festivalové. Čaká nás „Ľubeľafest“ 6.- 8.7. Priateľom z ľubeľského
divadla ideme pomáhať nielen programovo, ale aj technickým zabezpečením. O týždeň nato ideme obhajovať dvojnásobné
prvenstvo na Kasiopeafest do Budmeríc. Máme pozvanie na Kultúrne leto do moravského Slavičína a hlavne na
hosťovanie v rámci najvyššej českej ochotníckej prehliadky „Jiráskův Hronov 2018“, kde odohráme „Obvoďáka“.
V auguste ešte amfiteáter v Srňacom a nejaké predstavenia po blízkom okolí.
Rekonštruujeme našu webovú stránku na „Divadelnú kaviareň“, lebo divadlo ponúka kde kto, ale z Ľupče – liptovskej,
ide toľko kvalitných pochutín, že vám to ani nestíhame všetko ponúknuť- tak Vám to teda „naservírujeme“ ☺. Srdečne
Vás pozývame, aj keď ešte v niektorých priestoroch je fúrik s cementom .
Ako vidíte, toho čo robíme a kde všade sa o Partizánskej Ľupči hovorí, je naozaj neúrekom. LUNETRDLO má svoje
stálice, ale radi uvítame medzi sebou aj nové tváre. Našťastie sa divadlom nemusíme živiť a robíme to stále pre zábavu.
Z toho však vyplýva, že máme aj svoje normálne povinnosti a nie vždy sa všetkým dá. A tak niektoré inscenácie
preobsadzujeme, a hosťujeme a plátame niekedy ako sa dá. Teda: radi by sme medzi sebou privítali aj nové tváre. Štatistika
hovorí, že v populácii je aspoň 10% ľudí, ktorí sú dobrí herci. Ale niektorí o tom nevedia, niektorí sa boja a niektorí proste
si myslia, že sme taká „uzatvorená“ komunita. Ak by niekto mal chuť, tak ... stačí ťuk. A to ani nevravím, že by sme ako
soľ potrebovali technika, osvetľovača, kulisáka... Tak ak by niekto chcel vymeniť nudné nedeľné (ale nielen) popoludnie
pri televízore, alebo futbale za 8 hodín driny v zaprášenom dedinskom kulturáku, nosením kulís a stavaním svetiel, ako aj
pozeraním na predtým už 30x videnú inscenáciu... STE VÍTANÍ ! ☺
A dnes skončíme poslednou vetou z nášho literárneho kabaretu:
A aj keď vám hrôzou teraz srdce stvrdlo (ne)lúči sa s vami LUNETRDLO !
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Posledné tri mesiace boli pre deti v našej materskej škole skutočne plné všelijakých aktivít, ktoré ich nielen rozvíjali, ale istotne
aj zabavili. Deti sa zúčastnili hudobno – vzdelávacieho koncertu Veselo s gitarou, ktorý podporil nielen ich cit pre rytmus
a hudbu, ale tiež rozvíjal poznatky o ročnom období – jari. V mesiaci apríl sa 17 predškolákov zúčastnilo zápisu do 1. ročníka
ZŠ, kde ukázali budúcim pani učiteľkám svoje vedomosti, šikovnosť a pripravenosť nastúpiť do základnej školy. Do našej
materskej školy zavítala pani Evka Husarčíková, ktorá nám porozprávala o vzniku čokolády. A potom sme si už spoločne
pripravili, každý vlastnú hand–made čokoládku. A že bola naozaj skvelá, nám potvrdili všetci rodinní príslušníci. Pri príležitosti
,,Dňa Zeme“ naše deti vyzbierali odpadky na školskom dvore a v blízkom okolí MŠ. Snažíme sa ukázať deťom, ako udržať
životné prostredie v čo najlepšom stave, predať im čo najviac vedomostí o tom, ako ho chrániť a zveľaďovať. Veríme, že
spojením citu a poznatkov sa nám podarí formovať u nich pozitívny vzťah k prírode a ochrane životného prostredia. Druhá
májová nedeľa sa už roky neoddeliteľne spája s krásnym sviatkom - Dňom matiek. Aj tento rok sa program realizoval
v kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči. Pri tejto príležitosti si aj deti z našej materskej školy pripravili krásny darček pre svoje
mamičky, babičky v podobe tančekov, básní a piesní. Veríme, že všetky mamičky boli dojaté z výkonov svojich detí, ktoré
všetko s láskou k nim pripravovali. Hneď ďalšia nedeľa patrila ďalšej tradícií v našej obci, a to sadeniu mája. Deti si pripravili
krátke ľudové pásmo a spolu so zvukmi heligonky p. Romana Jurščáka, spríjemnili krásnu nedeľu svojim rodičom, príbuzným,
ale aj širokej verejnosti. Posledná májová nedeľa bola venovaná deťom. Rada rodičov ZŠ s MŠ už tradične zorganizovala
vynikajúcu akciu - majáles. Zúčastnili sa jej aj deti z MŠ, ktoré súťažili, skákali, šantili sa plnými dúškami. V mesiaci máj sme
boli skutočne aktívni a okrem všetkých týchto aktivít sme stihli zrealizovať aj predplavecký výcvik s deťmi zo sovičkovej
a žabkovej triedy. Pre deti to malo veľmi veľký prínos a okrem praktických zručností si odniesli aj množstvo nezabudnuteľných
zážitkov. Počas celého tohto mesiaca prebiehal aj zápis do materskej školy, prihlásilo sa 12 detí. V mesiaci jún sme navštívili
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, Zoo kontakt a Belopotockého knižnicu v Liptovskom Mikuláši. Deti si odniesli z týchto
výletov veľké množstvo zážitkov, ale aj vedomostí. Bodku za celým školským rokom dala rozlúčka s predškolákmi. Do detailov
nacvičený program, hrdé pani učiteľky, elegantne oblečené deti a dojatí rodičia, to všetko vyčarilo nezabudnuteľný moment pre
všetkých zúčastnených. A my aj touto cestou chceme popriať budúcim prvákom veľa úspechov v škole a aj ostatným deťom
prekrásne prázdniny plné zážitkov a radosti. Tešíme sa na Vás všetkých opäť v septembri!
Kolektív MŠ

Do you speak English?

Yes, we do.

Hovoríte po anglicky? Áno, my hovoríme. A nielen to, my dokonca
po anglicky v angličtine aj súťažíme! V tomto školskom roku sa jeden z
našich žiakov zúčastnil na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku
a získal tak nové skúsenosti v tejto súťaži. V prvej polovici apríla sa stretli vo
vedomostnom kvíze z anglického jazyka, Star Team, žiaci z tretieho a štvrtého
ročníka. Šiesti tretiaci a šiesti štvrtáci si vyžrebovali farbu družstva, v ktorom
potom súťažili, no a zvyšní povzbudzovali. Dôležité bolo mať dobrý
sluch, zrak, vedomosti a uhádnuť, čo počuli, videli alebo si dali do súvislosti,
ale hlavne odpovedať po anglicky. Žiakom sa kvíz veľmi páčil a sprevádzali
ich ním žiaci 7. ročníka, ktorí boli tiež skvelí.
V polovici mája sa uskutočnila na našej škole súťaž English Star, do ktorej sa mohli prihlásiť všetci žiaci od prvého až po
deviaty ročník. Nutnosťou bolo zaplatiť štartovné, s ktorým pomohla Rada rodičov a prispela 2,50 na žiaka, za čo jej patrí
vďaka. Do súťaže sa prihlásilo 32 žiakov. Diplom so zlatou medailou mohli získať žiaci, ktorí dosiahli úspešnosť nad 80%.
No aj ostatní dostali diplomy. Vecné ceny naši žiaci spomedzi celého Slovenska nezískali. Vďaka tejto súťaži naša škola
získala 7 malých kníh pre žiakov, ktoré si môžu požičať na čítanie. Súťaženie deti baví, čo nás veľmi teší, a preto budeme
súťažiť aj budúci školský rok.
Mgr. A.Ganobjaková

Na bicykli bezpečne
Náročnú trať s mnohými prekážkami sme
zvládli s minimom trestných bodov, tento
rok piataci a štvrtáci. Problém sme nemali
ani so zdravotnou prípravou a povinnou
výbavou bicykla. Najviac sme sa zapotili
na testoch, kde sa nás okrem dopravných
značiek a pravidiel cestnej premávky
pýtali aj na povinnosti vodičov a chodcov.
Držíme palce naším ďalším spolužiakom
na budúci rok.
Mgr. Z. Kmeťová

Zápis do 1.ročníka
Po škôlke je práve škola dôležitým míľnikom v živote dieťaťa. Na
to, aby deti mohli zasadnúť do školských lavíc je potrebné, aby
prebehol zápis do 1.ročníka. Na našej škole sa zišli nedočkaví
predškoláci 18.4. a netrpezlivo čakali na rozhodnutie, či nastúpia na
ďalší školský rok ako prváčikovia. Predškolákov a ich rodičov
privítala pani riaditeľka, Mgr. M. Zvarová, svojím príhovorom a
krátkym programom ich rozveselili žiaci 1.ročníka. Pri samotnom
zápise sa predškolákom venovali pani učiteľky: A. Vanochová, M.
Juričková, J. Kamhalová a A. Ganobjaková. Zisťovali, či poznajú
čísla, farby, geometrické tvary, akú majú jemnú motoriku, pamäť,
vyjadrovacie schopnosti a predstavivosť pri zobrazení kresbou.
Úlohy zvládli výborne a v septembri sa môžeme tešiť na 21 14
prváčikov.
Mgr. M. Juričková

„... poďme dietky do radu, do radu, lebo máme
parádu, lebo dnes máme ples, lebo máme majáles...“

Na poslednú májovú sobotu sme sa všetci
tešili na Majáles, ktorý pre nás zorganizovali
naši rodičia a pani učiteľky. Deti z našej

základnej školy dostali od rady rodičov hrací plánik, jednu jazdu na
koníkovi, guláš, džús a Kinder bueno. My deti sme sa celý deň zabávali
na rôznych atrakciách – jumpingu, na skákacom hrade a v stánku s
maľovaním na tvár nás ochotné tety premenili na všakovaké
rozprávkové bytosti. Pochutili sme si na výborných palacinkách, hotdogoch, guláši a grilovaných špecialitách. O ôsmej sa ukončili detské
atrakcie a do rána pokračovala diskotéka pre dospelých. Ďakujeme
všetkým rodičom a pani učiteľkám za krásny deň, ktorý pre nás
pripravili.
Žiaci ZŠ

Žiaci 9.5. reprezentovali školu na futbalovom turnaji Mc
Donald´s cup, kde obsadili 4.miesto v rámci celého okresu
LM. V skupine sme mali družstvá zo ZŠ Kvačany, ZŠ J.Kráľa
LM, ZŠ Ul. Čs. brigády LM. Výsledky v skupine: Part. ĽupčaKvačany 0:0, Part. Ľupča-ZŠ J.Kráľa LM 2:1, Part. Ľupča-ZŠ
Ul. Čs. brigády LM 0:0. Aj keď sme v skupine neprehrali ani
jeden zápas, skončili sme na 2.mieste a ďalej sme už hrali s
druhým tímom v druhej skupine o 3.miesto, kde sme podľahli
tesným výsledkom 0:1 družstvu zo ZŠ M.R.M LM. Na jednej
strane úspech, na druhej strane menšie sklamanie, lebo viac
menej v každom zápase sme mali navrch a trošku viac šťastia
a bolo by to úplne iné umiestnenie.

Žiakom a žiačkam ďakujem za skvelú reprezentáciu
školy. Fakt boli skvelí.
Mgr. Jakub Grohoľ

Jednou z foriem ako sprostredkovať žiakom informácie spojené s názorom a hlavne zážitkom je exkurzia.
Na konci mája žiaci 4. – 8. ročníka absolvovali jednu medzipredmetovú, na trase Partizánska Ľupča –
Prešov – Košice a späť.
V Prešove, v krásnej divadelnej sále, sledovali rozprávku
s pesničkami o zmúdrení malého nezbedníka, ktorý mal veľký
sen pod názvom „Neobyčajné dobrodružstvo malého
Buratina“. V Košiciach navštívili Botanickú záhradu, v ktorej
sa rozdelili na dve skupiny a postupne si, okrem iného,
prezreli:
Pavilón motýľov, Pavilón tropických rastlín,
Včelársky náučný chodník a Mini ZOO. Na pamiatku si
niektorí kúpili mini kaktusy. V Leteckom múzeu si prezreli
expozície počiatkov letectva do roku 1945 a od roku 1945,
prístrojovej techniky a galériu prezidentských lietadiel. Milým
prekvapením bola retro expozícia, v ktorej mohli žiaci vidieť
automobily, bicykle, hračky, oblečenie, ale aj predmety
každodennej spotreby a porovnať tak so životom v súčasnosti.
Pripravila : Mgr. A. Ganobjaková

Návšteva divadla a múzeum Juraja Jánošíka

Túto nádhernú a poučnú exkurziu pre žiakov
zorganizovala pani učiteľka Mgr. M. Turčanová.

Vo štvrtok 26.4.2018 sme boli v divadle (Žilina) a v múzeu (Terchová). Pred školou sme sa stretli o 7:00 a vyrazili do
Žiliny. Tam sme cez námestie prešli do divadla a pozreli si predstavenie O škaredom káčatku. Bolo veľmi pekné a
zaujímavé. Po divadle sme navštívili nákupné centrum, kde si každý nakúpil čo sa mu páčilo. Po nákupnom centre sme
sa premiestnili autobusom do múzea Juraja Jánošíka. Pani sprievodkyňa nám pustila video o Jánošíkovi. Bolo to veľmi
poučné. Potom nám poukazovala zbierku vecí a izbu, v ktorej bolo ukázané ako sa kedysi žilo. Zistila som, že v minulosti
sa žilo ťažšie ako teraz. Vrátili sme sa domov okolo tretej unavení, ale plní zážitkov a nových informácií. Bolo to veľmi
15
super!!!
Natália Hrdinová

V dňoch od 15.6. do 16.6 sa na školskom
dvore uskutočnila Slovanská noc. O 17:
00 sme stavali stany, a potom sme išli do
školy, kde nám pani Simona Sliacka
(archeologička)
porozprávala
o
Slovanoch, a potom sme mohli ochutnať
ich jedlo. Prišiel ujo a ukazoval
Slovanskú obranu. Keď to skončilo, tak
sme tĺkli opasky. Na večeru sme mali
pizzu. Potom sme hľadali poklad a bola
tiež módna prehliadka. Išli sme spať
okolo tretej ráno. Ráno, keď sme sa
zobudili, boli raňajky a išli sme domov.
žiaci 3.A

Medzinárodný deň
detí v Bešeňovej

Medzinárodný deň detí, deň, na ktorý sa tešia všetky šťastné deti. Aj tie „naše“. Tento
rok dostali žiaci našej školy skvelý, aj keď trochu „mokrý“ darček. Celý deň sa mohli do
sýtosti čľapkať, plávať, spúšťať na tobogane, skrátka zažiť veľa zábavy na kúpalisku v
blízkej Bešeňovej. O tom, ako sa im to páčilo svedčia aj nasledujúce riadky:

„Včera sme išli do Bešeňovej. Kúpali sme sa s maminou a sestrou. Boli sme na toboganoch. Bála som sa ísť na
červený . Bola som aj na palacinke. Kúpali sme sa v teplom, detskom, na vlnobití a toboganoch. Potom sme sa išli
osprchovať a domov. Bol to krásny zážitok! “
„V Bešeňovej bolo super! Bol som na týchto toboganoch: modrý, zelený a druhý modrý. Odporúčam ich. Bol tam aj
strieborný, ale ten bol dnu. Na vlnách bola zábava. Bol som tam s maminou. Mamina sedela, ja som behal. Hral som sa
s prvákmi a dal som si aj palacinky. Moja sestra Lenka mala práve meniny a ja som jej dal taký darček, že ju nebudem
otravovať.“
„Bol som na veľkých toboganoch. Najviac sa mi páčilo, že som mohol ísť do veľkých vĺn. Bol so mnou aj dobrý
kamarát Dávidko. S kamarátmi sme sa hrali, kto vydrží dlhšie pod vodou. Vyhral som....Bolo to super! “
„Bolo nám super! Trikrát sme boli na vlnách, v detskom bazéne a na šmýkačke. Dala som si hranolky, mrkvový šalát a
zmrzlinu. Kým sme išli domov, z automatu sme si kúpili huňatých psíkov. Dnešný deň bol super! “ Mgr. J. Kamhalová

Tento rok sa škola v prírode nekonala na
začiatku školského roka, ale v máji.
Ubytovaní sme boli v krásnom prostredí
Lopušnej doliny neďaleko Svitu. Žiaci
počas
celého
týždňa zažili
veľa
zaujímavých aktivít. Počas celého týždňa
sme absolvovali niekoľko turistických
vychádzok do okolia. Turistiku dopĺňala
zábava pri hľadaní pokladu, či športových
hrách. Nechýbali ani tanečné hry, diskotéka,
či program na tému „Trieda baví triedu“.
Každý večer si žiaci vypĺňali „Denníček“,
kde si zaznamenávali program, počasie a
svoje zážitky.
Mgr. M. Juričková

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

Vážení rodičia, dovoľte, aby sme sa pochválili našim krásnym úspechom.
V hodnotení úspešnosti škôl Centrom voľného času, ktoré organizuje súťaže a predmetové olympiády sme 1.dedinská
škola a 7. škola spomedzi všetkých škôl okresu Liptovský Mikuláš. Úspechy našich žiakov na okresných súťažiach:
Hviezdoslavov Kubín: 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole, biologická olympiáda, kat. F družstvo Ľupčianske zvery 2. a Dravé medvede 3. miesto , Slávik Slovenska – 3. miesto, technická olympiáda –
3. miesto, hliadka mladých zdravotníkov – 4., 5. a 9. miesto, mladý záchranár CO – 3. a 4. miesto, matematická
pytagoriáda – 4. a 6. miesto, matematická olympiáda – 7.miesto, Liptovská kinderiáda – 1.miesto a 2.miesto vo
vybraných disciplínach, dejepisná olympiáda – 2.miesto, Na bicykli bezpečne – 7.miesto, Mc Donald´s cup vo futbale
– 4.miesto. Ďalej sa naši žiaci zúčastnili na Olympiáde v anglickom jazyku, súťaži Monitoring v knižnici a na súťaži
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Povstalecká história. Z dôvodu zmeny Zákona o ochrane osobných údajov neuvádzame mená konkrétnych žiakov.
Mgr. A. Ganobjaková

RUŽOMBERSKÁ RUŽA VETERÁNOV 2018
V júni tohto roku sa námestie obce opäť zaplnilo veteránmi.
Aj napriek upršanému počasiu, v momente, ako bolo
pristavené prvé vozidlo, vykuklo slniečko a návštevníci si
mohli v pohode a s obdivom vychutnať nádhernú výstavu
automobilov a motocyklov vyrobených do roku 1945.
Posádky s najkrajšími vozidlami starosta ocenil drobnými
predmetmi, ktoré im pripomenú našu obec. Aj on sám obdržal
pamätnú tabuľku od hlavného organizátora podujatia Mariána
Silu.

Početné zastúpenie mali aj
historické motocykle.
Foto + text : R. Antolová
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V Partizánskej Ľupči sa konal najväčší slovenský festival včasného stredoveku
Významnou turistickou atrakciou Liptova sa
stáva Archeopark Liptovia, ktorý sa postupne
buduje v obci Partizánska Ľupča. O aký projekt
ide, sme sa opýtali konateľa zámeru
vybudovania živej pravekej osady Víťazoslava
Struhára.
„Ide
nám
predovšetkým
o zvýšenie
turistického záujmu o túto časť Liptova,
nakoľko Partizánska Ľupča je krásna obec,
má svoju históriu a tradíciu. Na ploche 2
hektáre tu postupne vyrastá komplex
drevených stavieb, ktoré dokumentujú
osídlenie Slovenska od paleolitu až po
slovanské obdobie. Areál je rozdelený do
dvoch samostatných častí. V prednej časti
budú stáť paleolitické stany, domy a chaty
z doby kamennej, tkáčska dielňa, studňa,
sýpka, chlievy pre zvieratá, hrnčiarska dielňa,
mincovňa a vyhliadková veža. V okolí budú
jednoduché políčka, na ktorých sa budú
pestovať dobové plodiny a nebudú chýbať ani
živé zvieratá. Zadná časť areálu bude
využívaná na letné tábory, festivaly
a podobne. Súčasťou ponuky by mal byť aj
predaj
suvenírov,
publikácií
a replík
archeologických nálezov“

Návštevníci sa počas festivalu vrátili do stredoveku.

Pravý, včasný stredovek mohli ľupčania a návštevníci prežiť na vlastnej
koži počas 4. ročníka najväčšieho slovenského festivalu včasného
stredoveku – Utgard 2018, ktorý sa uskutočnil počas prvého
prázdninového víkendu 30.6. – 1.7.2018 v archeoparku Liptovia
v Partizánskej Ľupči.
Návrat do minulosti zabezpečilo približne 700 účinkujúcich z 9 krajín.
Návštevníci sa mohli zoznámiť s hrdými severanmi, Avarmi a Varjagmi,
bojovníkmi a umelcami, žijúcimi v súlade s prírodou a v úcte k viacerým
bohom. Nechýbali bojové hry a turnaje bojovníkov, ktorí využívali
autentické repliky zbraní a výzbroje. Nezabudnuteľným zážitkom bola
veľká bitka 300 bojovníkov bez scenára, ale aj dobová hudba, ktorá
všetkých preniesla do obdobia pred 1000 rokmi. Nechýbali remeselníci
a ukážky dobovej kuchyne. A ako organizátori sľúbili, bol to naozaj
nezabudnuteľný zážitok pre všetkých, ktorí sa podujatia zúčastnili – bola
to živá prezentácia života a boja v období 9.- 11. storočia.
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A aké sú Vaše plány do budúcna?
"Nasledujúci rok sa bude festival UTGARD konať rovnako v posledný júnový víkend. Druhý augustový víkend
sa zasa môžu návštevníci už teraz tešiť na festival Živý starovek pod Tatrami, ktorý bude prezentovať život
Keltov, Germánov a Rimanov spred 2000 rokov. Tento festival nadväzuje na úspešný projekt Živý starovek na
Havránku, ktorý sa naposledy konal pred dvoma rokmi. Našou ambíciou je, aby sa v Ľupči konali každoročne
dva najväčšie historické festivaly na Slovensku s účasťou stoviek nadšencov tzv. living history z mnohých, nielen
európskych krajín. Zároveň budeme už tretíkrát realizovať letnú školu zážitkovej archeológie, ktorá je otvorená
aj pre verejnosť. Novinkou budú letné pobytové tábory pre deti a študentov s možnosťou bývania v originálnych
pravekých domčekoch. Budúci rok už chceme do parku priniesť aj niekoľko zvierat - ovce, kozy, hydinu,
somárika a neskôr dobytok a koníky. Chceme z nášho parku spraviť unikátne miesto, kde bude možné históriu
skutočne prežiť. Nebudujeme totiž múzeum ani skanzen, u nás sa s exponátmi bude reálne pracovať. Tento rok
máme v pláne dobudovať najväčší dom z doby medenej, metalurgickú dielňu, sýpku a keltskú chalupu. Preto
pozývame záujemcov do nášho parku, kde môžu nielen dospelí, ale aj deti priložiť ruku k dielu a užiť si množstvo
zábavy aj poučenia. História sa tak pre nich stane skutočne atraktívnou cez osobnú skúsenosť a prežitok. A to
je najväčšia pridaná hodnota nášho projektu" skonštatoval Víťazoslav Struhár.

Projekt môžeme realizovať aj vďaka mikroprojektu INTERREG PL-SK 2014-2020, ktorý
poskytuje dotáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v ktorom je našim partnerom
Múzeum okregowe v Nowom Saczi.

Informácie na :

0917 213 999
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Banská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku známe
ťažbou kovov a významnou banskou históriou. Mesto je „Mestská
pamiatková rezervácia“ a zároveň centrom chránenej krajinnej oblasti
Štiavnické vrchy. Dňa 11. decembra 1993 bolo ako "historické mesto
Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia" zapísané do
zoznamu Svetového
kultúrneho
a
prírodného
dedičstva
UNESCO. Pamiatky, úzke uličky, útulné kaviarničky či neprehliadnuteľná
kalvária. To všetko ponúka jedinečné malebné mestečko ,ktoré sa stalo
cieľom jednodenného výletu turistov 2.6.2018. Autobus pristavený a my
môžeme vyraziť za poznaním tak trochu netradične, vystrojení trochu na
"ľahko", Dnes nebudeme zdolávať strmé kopce ,práve naopak navštívime
podzemie, mesto si pozrieme z výšky a určite neobídeme múzeá a
vychutnáme nejaké tie miestne špeciality. Prvou zástavkou
je Banskoštiavnická Kalvária. Je to súbor celkovo dvadsiatich dvoch
samostatných sakrálnych stavieb, z toho sedemnástich kaplniek,
predstavujúcich výjavy z ukrižovania Ježiša a siedmych bolestí Panny
Márie, troch kostolov, zastavenia a božieho hrobu. Ďalšou zastávkou je
návšteva banského múzea v prírode (banský skanzen), je to povrchová aj
hlbinná expozícia. Povrchová expozícia predstavuje banské budovy a
zariadenia, sem presťahované z rôznych oblastí Slovenska. Najväčším
lákadlom je fáranie do štôlne Bartolomej. V baníckom plášti, s prilbou a s
lampášom sme zažili na vlastnej koži podmienky, v ktorých tu kedysi
baníci ťažili. Veľký zážitok pre deti i dospelých. Poobede sa dostávame
do mesta. Hlavnou dominantou centra Banskej Štiavnice je Starý
zámok ležiaci západne od Trojičného námestia. Najstarším objektom v
zámku je bývalý farský Kostol Panny Márie. Nasledoval voľný program.
Mesto ešte ponúka nespočetné možnosti vyžitia :
Hrad Nový zámok, Piargská Brána, Kostol sv. Kataríny, Slovenské banské
múzeum, budova bývalej Baníckej akadémie v botanickej záhrade,
Banskoštiavnický betlehem, Epicentrum lásky v Dome Maríny a mnoho
ďalších zaujímavostí. Využiť celú ponuku počas jedného dňa nebolo v
našich silách.
Cesta späť ubiehala rýchlo, najmenší turisti rozospievali autobus, "letuška"
sa starala o občerstvenie a účastníci zájazdu už plánovali budúcoročnú
akciu. Stará múdrosť hovorí "Bez peňazí na svete človek nič nezmôže" A
tak sa chcem v mene celého KST Darmošlap poďakovať OÚ Partizánska
Ľupča za finančnú pomoc a podporu pri organizovaní klubových akcií.
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Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Partizánskej Ľupči
v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskej
Ľupči zorganizovala pre svojich členov dňa 14. júla 2018 športový deň, ktorý sa konal
v areáli športového ihriska.
Aj keď sa zdalo, že počasie nám nebude priať, tento deň sa vydaril k spokojnosti zúčastnených. Okrem našich členov sa
tohto podujatia zúčastnili aj pozvaní hostia. Boli to: Ľubomír Tomčík, predseda Okresnej rady SZTP v Liptovskom
Mikuláši, Ing. Ľubomír Rybák, predseda COOP Jednoty v Partizánskej Ľupči, za Obecný úrad Partizánska Ľupča Július
Sokol, zástupca starostu. Ďalej podpredsedníčka Krajskej rady SZTP Gabriela Floreková s manželom, za ZO SZTP
Liptovský Mikuláš Eva Danková a Kvetoslava Kocourová, za ZO SZTP Liptovský Hrádok Alena Kováčová, predsedníčka
organizácie a Anna Feriancová.
Aby sme sa trochu rozhýbali, členovia našej organizácie Július Sokol a Mgr. Zlatica Chalupková pripravili 4 súťažné
disciplíny – šípky, hod granátom na cieľ, hod krúžkov na cieľ a hod loptičkou do plechoviek. Súťažili zvlášť ženy a zvlášť
muži. Za ženy sa na 1. mieste umiestnila Anna Jacková, na 2. mieste Žofia Sokolová a na 3. mieste Ing. Milada Ondrejková.
U mužov sa na 1. mieste umiestnil Juraj Adamčiak, na 2. mieste Emilian Petrilák a na 3. mieste Ladislav Gálfy. Po
vyhodnotení súťaže Gabriela Floreková a Ľubomír Tomčík odovzdali ocenenia, ktoré udelila Republiková rada SZTP
v Bratislave za dlhoročnú a aktívnu prácu v prospech telesne postihnutých týmto našim členom: zlatá medaila bola udelená
Kataríne Bellovej a Ing. Vojtechovi Baldovičovi, strieborná medaila – Ing. Milade Ondrejkovej, Mgr. Zlatici Chalupkovej,
Kataríne Hegedúšovej, Ladislavovi Urbanovičovi a Anne Jackovej.
Ďakovný list si prevzali – Emília Víťazová, Jozef Víťaz, Alena Gálfyová a Ladislav Gálfy. Všetci odmenení boli
obddarovaní malou kytičkou. Po tejto slávnostnejšej časti sme si pochutnali na guláši, ktorí navarili naši šikovní kuchári
Emília Víťazová a Albín Antol s pomocníkmi. Medzitým sa predávali aj tombolové lístky a kto mal šťastie, tak aj vyhral.
Hoci poobede sa trochu ochladilo a spŕchol aj dážď, nevadilo nám to a pokračovalo sa pri pohári vínka vo voľnej a družnej
debate. Po skončení sme sa rozišli s predsavzatím, že sa na takejto akcii stretneme aj za rok.
Anna Jacková, tajomníčka ZO SZTP

Dňa 23.6. 2018 sa dohrávkou 14. kola II. triedy LFZ – dospelí, v Beňadikovej oficiálne skončila sezóna 2017/2018. „A“
mužstvo v nej obsadilo 8. miesto s počtom bodov 28 a po premenovaní výkonnostných úrovní bude v nasledujúcom
ročníku hrať 7. ligu LFZ Liptovský Mikuláš. Najlepším strelcom v mužstve sa stal Michal Kúkol, ktorý nastrieľal 26
gólov a stal sa zároveň druhým najlepším strelcom súťaže.
Naši žiaci obsadili v I. triede LFZ posledné 9. miesto s počtom bodov 1. Pre nelichotivé výsledky, ale hlavne pre slabučký
záujem zo strany mládeže sme sa rozhodli ísť do spolupráce s OŠK Bešeňovou a vytvoriť tak spoločné družstvá žiakov
a dorastencov. Žiaci kategórie U-15 budú hrať zápasy pod hlavičkou OFK Part. Ľupča, dorastenci a žiaci nižších
vekových kategórií pod hlavičkou OŠK Bešeňová. Po dôkladnom zvážení je to asi jediná cesta ako udržať mládežnícky
futbal v obci a aj naďalej si vychovávať vlastných hráčov použiteľných do „A-čka“.
OFK aj v tejto sezóne zorganizoval športové podujatia ako štefanský futbalový turnaj a futbalový turnaj žiakov o Pohár
starostu obce. Hlavne turnaj žiakov mal veľmi pozitívny ohlas nielen zo strany verejnosti, ale aj zo strany funkcionárov
jednotlivých zúčastnených klubov. Tu by som sa chcel poďakovať vedeniu obce, všetkým členom, ktorí prispeli svojím
voľným časom pri prípravách tohto podujatia a v neposlednom rade sponzorom, bez ktorých sa takéto akcie robia len
veľmi ťažko.
Dávame do pozornosti našu stránku (OFK Partizánska Ľupča), kde prinášame aktuálne informácie o zápasoch a akciách
klubu. Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu a tešíme sa na vás v novom ročníku 2018/2019.
Michal FRIČ, tajomník OFK P. Ľupča
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Z ČINNOSTI DHZ
Leto je tu, a s ním prichádza pre nás aj nová súťažná sezóna.
Tú sme začali súťažou dvojíc "Železný hasič" v Liptovskej
Porúbke, kde Erik Adamčiak z Pavlom Havlanom obsadili
2.miesto, a Pavol Adamčiak z Richardom Klimáčkom
7.miesto, v konkurencii 17 dvojíc.
Zúčastnili sme sa aj previerok pripravenosti nášho okrsku v
obci Krmeš-Vlachy, kde v disciplíne hasičský útok a štafeta
sme obsadili 1.miesto. Zároveň sme postúpili s ďalšími
dvoma mužstvami na okresné kolo do Dúbravy.
Nie sú to len súťaže, ktoré nás v lete zamestnávajú, niekedy
je náročné skĺbiť akcie tak, aby bolo súťažné družstvo na
štarte a zároveň ostatní členovia zaradení na iných akciách.
Na festivale Sound Garden sme vykonávali požiarny dohľad
do skorých ranných hodín. V ten deň sa konala aj netradičná
súťaž s historickou technikou, s názvom "Hasičské
dedičstvo" v susednej obci Liptovské Sliače, odniesli sme si
pohár za druhé miesto.
Tak isto to bolo aj po tieto dni, kde na festivale včasného
stredoveku "Utgard 2018" sme tiež zabezpečovali požiarny
dohľad, a zároveň v tento deň sa konali dve súťaže, prvá
v Likavke - tam chlapci skončili na druhom mieste a druhá v
Uhorskej Vsi s pohárom za prvé miesto.
Naši členovia sa zúčastňujú aj na špecializovaných
školeniach, zvyšovaní odborností potrebných k činnosti v
zbore, ako je napr. pilčícky a zdravotný kurz.
Týmto pracujeme na mene nášho zboru a samozrejme aj našej
obce.

Ľupčianskych dobrovoľných hasičov ich práca baví

Vlaňajšia úprava, čistenie a odstraňovanie nánosov
na bocianom hniezde.

V novom príbytku párik bocianov vychováva
štyri mláďatá.
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Prvá augustová sobota už tradične patrila hasičom,
ich súťaži "Memoriál Celestína Vajdu".
Súťaž je pomenovaná po našom zosnulom Celestínovi
Vajdovi, ako vyzdvihnutie jeho celoživotného prínosu
v dobrovoľnom hasičstve v našej obci, tak isto aj na
okresnej pôde, čo tiež pripomenul vo svojom
príhovore Patrik Ferianc, tajomník Územného výboru
DPO SR. Súťaž je netradičná, vďaka svojej náročnosti
a priblíženiu sa čo najviac k reálnemu zásahu v
horskom teréne.
Súťažiaci sa po vyhlásení poplachu museli ustrojiť do
zásahového odevu, preniesť drevené bremená, aby sa
dostali k samotnému uhaseniu ohňa. Cestu
k nemu ešte skrížila vodná bariéra, ktorá bola podľa
mnohých hasičov príjemným osviežením, v horúcom
počasí počas súťaže.
Najlepšie si s touto traťou poradilo naše domáce
družstvo, na druhom mieste DHZ Krmeš - Vlachy,
a ako tretí skončili hasiči z Liptovskej Kokavy.
V kategórii žien obsadili prvé miesto hasičky z
Liptovskej Ondrašovej a na druhom mieste
novovytvorené hasičské družstvo žien z Part. Ľupče.
Dámy si vyslúžili obdiv nielen u ostatných
súťažiacich, ale aj u divákov. Nakoľko táto zostava
bola sformovaná asi pol hodinu pred štartom, ich
časom, za ktorý zdolali túto trať, sa mohli porovnávať
s ostatnými mužskými družstvami, ktoré v niektorom
prípade aj predstihli.
Nech je táto naša súťaž a výsledky s ňou spojené
dobrou spomienkou na prácu nášho veliteľa Celestína
Vajdu. Česť jeho pamiatke!
Pavol Adamčiak
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TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!

TRIEDENIE ODPADU:
Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.
Je zásobárňou druhotných surovín, šetrí prírodné zdroje a energiu.
Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke.
Financujú ho výrobcovia v OZV ENVI - PAK – šetrí tak poplatky miest a obcí.

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD! AKO NA TO?
PAPIER
Do vriec alebo kontajnerov na papier patria: Noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny a pod.
Nepatria tam: Mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby. Znečistený papier by znehodnotil celý obsah, ktorý by už nebolo
možné ďalej recyklovať. Z recyklovaného papiera sa vyrábajú: noviny, zošity, krabice, obaly na vajcia, toaletný papier. Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát.
Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec
a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.

SKLO
Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy,
tabuľové sklo (väčšie množstvo patrí na zberný dvor).
Nepatria tam: Keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.
Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše, poháre a iné sklenené výrobky. Sklo sa môže recyklovať donekonečna.
POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich nazad do predajne.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

PLASTY
Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria: Neznečistené PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov,
saponátov, aviváže) a pod.
Nepatria tam: Novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.
Z recyklovaných plastov sa vyrábajú: nové PET fľaše, tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce, odevy, výplne do zimných búnd,
fólie, vrecia na odpad a pod.
Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí približne 733 stlačených 1,5
litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200.

KOVY
Do vriec alebo kontajnerov na kovy patria: Kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a súčiastky..
Nepatria tam: Kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové obaly od farieb a riedidiel.
Ak je to možné, i kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac.
Z recyklovaných kovov sa vyrábajú nové kovové výrobky, napríklad aj kľúče. Kovy sa dajú recyklovať donekonečna.

NÁPOJOVÉ KARTÓNY
Do vriec alebo kontajnerov na nápojové kartóny patria: Nápojové kartóny z mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov.
Ak sa v obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do vriec alebo kontajnerov na to určených.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť ich objem.
Recyklovaním nápojových kartónov vznikajú nové výrobky z papiera, ale napríklad aj stavebné priečky.
Farby nádob na triedenie odpadu aj presný spôsob triedenia sa môže v jednotlivých obciach líšiť. Niektoré obce používajú jedno vrece alebo kontajner na
viaceré druhy odpadov, napr. na kovy, plasty a nápojové kartóny. Kam aký odpad vhadzovať napovedia štítky na zberných nádobách, internetová
stránka obce, alebo sa informujte v zberovej spoločnosti.
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