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Vážení spoluobčania,
chcel by som sa Vám prihovoriť v tomto prvom čísle
našich obecných novín. Aj keď je uţ nový rok naplno
rozbehnutý, zima nám pomaly ustupuje, prichádza jar
a s ňou aj všetky predsavzatia a úlohy, ktoré sme si
naplánovali v tomto novom roku.
Na chvíľku sa však vrátim do minulého roku, v ktorom
sme nezaháľali a podarilo sa nám vykonať veľa
uţitočného pre našu obec. Postavili sme nové prístrešky
pre kontajnery na separovaný odpad. Darí sa nám
v rozširovaní kamerového systému. V obci máme
nainštalovaných dohromady sedem kamier, ktoré sú
umiestnené vo vytypovaných lokalitách, podľa potreby
situácie. V súčasnosti sme podali ţiadosť o dotáciu na
ďalších päť kamier. Významný dom rodáka
a esperantistu Miloslava Rybína, ktorý sa nachádza na
námestí sme získali odkúpením do vlastníctva obce.
Plánujeme ho zrekonštruovať a vytvoriť priestory, ktoré
budú slúţiť nielen miestnym spoluobčanom, ale aj
širokej verejnosti.
V budove by mohli vzniknúť reprezentatívne miestnosti pre múzeum ľudovej tvorivosti, kniţnica, informačné
stredisko a internetová kaviareň. K autobusovej zastávke ku hlavnej ceste sme zrealizovali osvetlenie, ktoré
určite oceňujú cestujúci občania, hlavne vo večerných hodinách. Koncom minulého roka sme začali
s rekonštrukciou sobášnej miestnosti, ktorá uţ dlhší čas neslúţila svojmu účelu. Do súčasnej doby sa nám
podarila urobiť demontáţ starých podláh a stien, zrealizovali sme novú elektroinštaláciu, podlahu sme pokryli
novou dlaţbou, steny dostali nové omietky a na celej budove obecného úradu sa vymenili okná.
S rekonštrukciou budeme pokračovať aj v ďalších priestoroch, vrátane chodieb, schodišťa, kniţnice
a kancelárií obecného úradu. V kultúrnom dome sme kompletne vymaľovali všetky priestory. Určité finančné
prostriedky sme museli zainvestovať aj do budovy bývalej civilnej obrany, ktorú nám minulý rok vrátil
okresný úrad. V súčasnosti v týchto priestoroch vznikli sklady pracovného náradia, dielne, kancelária
a miestnosť pre našich aktivačných pracovníkov. V zadných priestoroch sú umiestnené veľkoobjemové
kontajnery, aby mali naši občania moţnosť uskladniť aj väčšie mnoţstvo objemného a stavebného odpadu.
Dvakrát do roka organizujeme zber elektronického odpadu, čiţe priestor slúţi aj pre takéto účely. V rámci
bezpečnosti občanov a vodičov automobilov nám na cestách pribudli spomaľovače, dopravné značky
a zrkadlá na kriţovatkách. Tak isto sme sa snaţili skrášliť okolie nášho cintorína a to opravou budovy na
náradie, vstupnej brány a vedľa nej sme zrealizovali parkovisko. Vyvíjali sme aj ďalšie aktivity v spolupráci
s organizáciami a firmami pôsobiacimi v našej obci.
Dovoľte mi aj touto cestou úprimne sa poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snaţením prispeli
k zveľaďovaniu našej obce a jej ďalšiemu rozvoju. Vďaka všetkým, ktorým nie je osud našej obce ľahostajný.
Veľké poďakovanie tieţ patrí všetkým obecným organizáciám, klubom, firmám, spoločnostiam za
ústretovosť, pomoc a spoluprácu pri organizovaní mnohých obecných akcií. Som rád, ţe aj spolupráca
poslancov nášho obecného zastupiteľstva je na dobrej úrovni.
Aj v tomto roku nás čaká viac investičných akcií, ktoré by mali zlepšiť ţivot v našej obci. Spomeniem
prípravu na opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, pokračovanie v rekonštrukčných prácach
vnútorných priestorov obecného úradu, ďalej sa budeme venovať vybudovaniu obecnej kanalizácie,
zrekonštruujeme a doplníme hluché miesta o verejný rozhlas, doplníme vytypované miesta o ďalšie kamery.
Na základe narastajúceho počtu ţiadostí o nájomné byty pripravujeme výstavbu bytoviek na obecných
pozemkoch, konkrétne oproti základnej škole. S poslancami obecného zastupiteľstva máme vytýčené aj ďalšie
ciele a priority, ktoré sa budeme spoločnými silami snaţiť aj realizovať.
Milí spoluobčania, verím, ţe spolupráca medzi Vami a obecným úradom bude aj naďalej na výbornej úrovni,
lebo len spolu môţeme dosiahnuť spokojnosť a lepší ţivot v našej obci.
Ľubomír Frič, starosta
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Uznesenie č. 1/2018 z prvého rokovania obecného
zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča zo dňa
23. januára 2018. Obecné zastupiteľstvo :
A: SCHVAĽUJE


Návrhovú komisiu v zloţení – Ing. Martin Sameliak,
JUDr. Petra Hladišová.
 Overovateľov zápisnice v zloţení : Ing. Ľubomír Rybák,
Stanislav Sekan.
 Určenie zapisovateľky Bc. Dany Havlanovej.
 Zmenu programu obecného zastupiteľstva.
 Ţiadosť ZO SZCH Partizánska Ľupča o dotáciu na rok
2018 vo výške 600 €
 Kúpu traktorovej kosačky vo výške vysúťaţenej ceny
6.630,00 € s DPH. Z oslovených 6 spoločností
prostredníctvom Tendernet vyhrala spoločnosť MERKUR
SLOVAKIA s.r.o.
 Prijatie dodatkov k nájomným zmluvám. Pôvodné výšky
nájmov budú navýšené o priemernú infláciu 1,3% za rok
2017 podľa potvrdenia štatistického úradu Slovenskej
republiky vydaného 15.01.2018.
 Rekonštrukciu sobášnej miestnosti. Práce budú vykonané v
rámci interných zdrojov a začnú sa ihneď.
 Začatie
prípravy
projektovej
dokumentácie
na
rekonštrukciu „Paškovie domu“
 Začatie
prípravy
projektovej
dokumentácie
na
rekonštrukciu „Koreňovie domu“. Práce budú vykonané v
rámci vlastnej réţie.
B: BERIE NA VEDOMIE
 Ţiadosť p. Silvie Worobelovej o vyasfaltovanie časti
pozemku na Kamencoch, pričom toto bude realizované pri
výstavbe cesty v časti Kamence.
 Ţiadosť p. Martina Peterca o prenájom rod. domu č. 3
 Ţiadosť p. Andreja Gahera o kúpu pozemku parc. č. C-KN
424/1 o výmere 44 m2, pričom obec nemá záujem predať
predmetný pozemok. Obec je ochotná pristúpiť k uzavretiu
nájomnej zmluvy k tomuto pozemku po vyčíslení ceny
nájmu.
 Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o výstavbe
bytového domu.
 Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o výške
peňaţných prostriedkov, ktoré budú obci poskytnuté z
MAS a o zámere ich pouţitia. Získaním štatútu MAS
dostalo OZ Stredný Liptov moţnosť čerpať dotácie zo
zdrojov EÚ na rozvoj regiónu. Pre obec Partizánska Ľupča
výška peňaţných prostriedkov by mala byť v hodnote cca
50.000 €.
 Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o potrebe
vytvorenia samostatných meračov elektriny v jednotlivých
miestnostiach obecného úradu. Termín nebol stanovený.

APRÍL

TERMÍNY
VÝVOZOV
TKO
VPRÍL
ROKU 2018



Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o situácii
ohľadom Detskej ozdravovne Ţeleznô. Zástupca
starostu obce informoval o následkoch zrušenia
Detskej ozdravovne Ţeleznô z pozície tajomníka
Lesného komposesorátu – pozemkové spoločenstvo.
Spoločnosť oslovila právnika na vypracovanie výzvy
pre zriaďovateľa DO Ţeleznô MZ SR. Starosta obce
informoval o rozhovore s ekonómkou Roosweltovej
nemocnice v Banskej Bystrici, ktorej bola DO
Ţeleznô odovzdaná do majetku, ţe obec má záujem o
vrátenie areálu DO Ţeleznô do majetku obci.
 Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča ohľadom
potreby riešenia parkovania v obci.
 Dotazy p. Stanislava Sekana k zoznamu čerpaných
úverov a pôţičiek predloţených Ing. Katarínou
Budveselovou.
 Ţiadosť kontrolórky obce. Bc. Gabriely Moravovej o
potrebe rekonštrukcie cesty na Koliesku a ţiadosť
Ing. Petra Smiteka o potrebu rekonštrukcie cesty
smerom na dolnú pílu.
 Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o začatí
prác na miestnom rozhlase a vyplatení zálohy vo
výške 10.000 € Jánovi Šturekovi, ktorý zadanú
zákazku vysúťaţil cez Tendernet.
C: ŢIADA
 Pracovníčky obecného úradu o vypracovanie analýzy
predbeţnej kalkulácie ceny nájmu. Termín je
stanovený na najbliţšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
 Starostu obce zvolať stretnutie s obchodnou
spoločnosťou ATLADIA a.s. za účasti poslancov.
Termín nebol stanovený.
 Kontrolórku obce Bc. Gabrielu Moravovú o
pripravenie kalkulácie výšky sumy prenájmu. Termín
je stanovený na najbliţšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
 Kontrolórku obce Bc. Gabrielu Moravovú o
vypracovanie dodatkov k nájomným zmluvám.
Termín je stanovený do 31.01.2018
 Starostu obce o doloţenie štúdie k výstavbe jedného
bytového domu odsúhlaseného pamiatkovým úradom
od Ing. Petra Ďuranu. Štúdiu vypracuje
Architektonické štúdio HEAD so sídlom J. M.
Hurbana 4, Ţilina. Termín je stanovený na najbliţšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 Starostu obce o doručenie vypracovaných výkaz
výmerov jednotlivých stavebných a montáţnych prác
v merných jednotkách vyplývajúce zo zámeru
projektovej dokumentácie. Termín nebol stanovený.

16.04.

MÁJ

14.05.

28.05.

JÚN

11.06.

25.06.

JÚL

09.07.

23.07.

AUGUST

06.08.

20.08.

SEPTEMBER

03.09.

17.09.

OKTÓBER

01.10.

15.10.

NOVEMBER

12.11.

26.11.

DECEMBER

10.12.

24.12.

30.04.

29.10.
sviatok – vývoz bude
včas upresnený

3

Uznesenie č. 2/2018 z 2. rokovania obecného
zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča zo dňa 9.2.2018



A : SCHVAĽUJE














Návrhovú komisiu: Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan.
Overovateľov zápisnice :Ing.Martin Sameliak,Pavol Dvorský.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva so zmenami.
Zloţenie inventarizačných komisií.
Úpravu nájomného formou vypracovaných dodatkov k
nájomným zmluvám pre subjekty: - TOPAS D.A. a. s. v
sume 43,20 €/ročne platený 10,80 €/štvrťročne za pozemok,
na ktorom stojí stánok - Slovak Telekom  v sume 54,00
€/ročne za pozemok - Slovenská vodárenská spoločnosť  v
sume 5,20 €/ročne za vodovodné potrubie - Slovenská pošta 
nájom 390 €/ročne, poplatok za vodu podľa skutočnej
spotreby a poplatok za odpad 8,28 €/ročne.
i. návrh výšky nájomného na dom č.3 v hodnote 130
€/mesačne a skladá sa z 2 poloţiek:  60 € nájom  70 €
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 ţiadostí a rozhodlo sa na
základe predloţených dokumentov a zhodnotenia finančnej
situácie p. Martina Peterca.
Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa §151n
aţ §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 predloţenej ţiadosti. OZ sa zhodlo
na tom, ţe financie budú pouţité účelovo na opravu trámov
nosnej konštrukcie veţe a drevenej podlahy vo veţi /
mesiačiky / kultúrnej pamiatky rímsko-katolíckeho kostola sv.
Matúša v Part. Ľupči, nakoľko sa jedná o havarijný stav.
Spustenie výberu dodávateľa na projekt bytových domov cez
elektronickú aukciu počas roka 2018 na základe všetkých
ţiadostí občanov, ktorí majú záujem bývať v bytovom dome.

B: BERIE NA VEDOMIE




Informáciu starostu obce o plnení uznesení z
predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Informáciu kontrolórky obce, ţe pripravuje prehodnotenie
výšky nájomného pre ďalšie subjekty, s ktorými má obec
vzťah.
Informácie ekonómky obce o moţnostiach 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 moţné cez
ţiadosť o dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby SR.










Pripomienky a návrhy poslancov ohľadom
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
poloţiek - dokumentáciu pre stavebné
povolenia k projektu Atladia wellness areál,
ktorú predloţil zástupca starostu obce s tým, ţe
v momentálnej ekonomickej situácii sa ţiadne
stavebné povolenie nebude realizovať. - návrhy
a riešenia od poslancov, starostu, kontrolórky
obce a ekonómky obce.
Informáciu starostu obce o pokračovaní
stavebných prác v priestoroch sobášnej
miestnosti, ako aj o potrebe opravy schodov a
chodby na obecnom úrade.
Ţiadosť o povolenie k výmene strešných okien
v 12 Bytovom dome – byt č. 12. Nájomníci
poukazujú v ţiadosti na nefunkčnosť 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 starostu obce k podnetu poslanca p.
Kanderu ohľadom realizácie asfaltovania cesty
na Kamencoch. Starosta obce uviedol, ţe 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, ţe
uznesenia obecného zastupiteľstva treba písať
uţ v novej forme, ktorú ukladá zákon.
Návrh poslancov zverejniť predaj obecných
pozemkov na Magurke na obecnej stránke,
poprípade realizovať predaj cez realitné
kancelárie.

C: ŢIADA




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.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš, príslušná podľa
zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti dáva do pozornosti, ţe v čase od 9.4. – 22.4.2018
(posun je moţný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná vakcinácia líšok proti besnote. Vakcína
bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania 25 vakcinačných dávok na 1 km2. Pri leteckom
pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1200 m, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá a osady.
Pre človeka je vakcinačná návnada pri beţnom zaobchádzaní neškodná. Z bezpečnostného hľadiska odporúčajú
nedotýkať sa jej a obmedziť voľný pohyb psov po dobu 14 dní od ukončenia leteckej pokládky. Ak sa obsah blistra
zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah dostane na
sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamţite vyhľadať lekárske ošetrenie.
MVDr. Mikuláš, 5.3.2018
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Uznesenie č. 3/2018 z 3. rokovania obecného
zastupiteľstva obce Part. Ľupča zo dňa 13.3.2018



A: 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. P. Ľupča za cenu 5 €/m2 s osobitným zreteľom pre
Jána Chalupku ml. trvale bytom P. Ľupča 125 a Martu Tomkovú.
Prenájom pozemku parc. č. C-KN 424/1 o výmere 84 m2 v k.ú. P.
Ľupča pre Ing. Andreja Gahéra bytom Kubínska 1104/6, 010 08
Ţilina 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 €









B: BERIE NA VEDOMIE













Určenie zapisovateľky: Ing. Kataríny Budveselovej.
Informáciu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ.
Ţiadosť ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča o jednorazový príspevok z
prostriedkov za zvýšený odber elektrickej energie v sume 2.149,€ pre originálne kompetencie s tým, ţe v prípade nedostatku
finančných prostriedkov do konca roku 2018 v ZŠ s MŠ tento
jednorazový príspevok obec poskytne.
A. Vysvetlivky a informácie Júliusa Sokola, zástupcu starostu
obce, k vzniku spoločnosti Atladia, a.s., jej štruktúru, činnosť ,
zloţenie 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. B. Informácie Ľubomíra Friča o komunikácii
s Romanom Baloghom, predsedom predstavenstva Atladie, a.s,
týkajúcej sa podania vysvetlenia dôvodu nedostavenia sa na
konanie zasadnutia OZ. Predseda predstavenstva Roman Balogh
sa odmietol zúčastniť zasadnutia OZ 13.03.2018 a ţiada o
písomné doručenie otázok, ktoré mu poslanci chcú poloţiť, aby si
vedel odpovede pripraviť.
Rozpočtové opatrenie č. 1 obce Partizánska Ľupča – zmena v
rámci poloţiek 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.
A. Vyjadrenie Ľubomíra Friča starostu obce, ţe jedna informačná
tabuľa do areálu ZŠ s MŠ k multifunkčnému ihrisku je
vyhotovená, potrebné je len ju osadiť. B. Informáciu, ţe 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 a financovanie c. rekonštrukcia obecného
rozhlasu.
Informácie poslanca Stanislava Sekana člena rady školy,
ţe 30.6.2018 končí funkčné obdobie rady školy. Je
potrebné zabezpečiť zo strany zriaďovateľa dodrţanie
termínov, zákonné náleţitosti 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 miestnej
komunikácie a povrchu lavičky.
Poţiadavku 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. Martina Sameliaka na
vypracovanie termínovníka zasadnutí obecnej rady a OZ.
Podnet poslanca OZ Pavla Dvorského na opílenie
stromov v areáli ZŠ s MŠ.
Podnet poslanca Ing. Juraja Kanderu: – na zabezpečenie
čistoty na miestnych komunikáciách po výjazdoch
automobilov z dvorov – odstránenie výtlkov na ceste
tretej triedy, vedúcej cez obec.
Podnet občana Michala Adamčiaka na zabezpečenie
hutného materiálu na vysprávku prístupovej cesty k
rodinným domom v lokalite tzv. „Vŕšok“.

C: ODPORÚČA


Michalovi Adamčiakovi sa so svojou ţiadosťou obrátiť
na konateľov spoločnosti LK Servis s. r. o. Part. Ľupča

D: NESCHVAĽUJE


Prenájom obecných pozemkov parc. č. E-KN 3580 a EKN 3581 pre Michala Adamčiaka trvale bytom
Partizánska Ľupča 133.

E: ŢIADA








A. Ľubomíra Friča starostu obce 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
bol stanovený do 23.03.2018.B. Ľubomíra Friča, starostu
obce zvolať zasadnutie OZ na deň 5.4.2018, kedy sa
uskutoční valné zhromaţdenie spoločnosti Atladia a.s.
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.
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 náleţitosti a podklady ku konaniu nových volieb
do rady školy. Termín je stanovený do budúceho
riadneho zasadnutia.

TERMÍNY ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 2018
Dátum

25.06.2018
03.09.2018
26.11.2018
14.12.2018

čas

16:00
16:00
16:00
16:00

miesto konania

kancelária starostu obce
kancelária starostu obce
kancelária starostu obce
kancelária starostu obce

Termíny zasadnutí OZ sa zhodujú
s termínmi zasadnutí obecnej rady
so začiatkom o 15:00.
V prípade potreby bude zvolané
mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
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DO VEŢE UŢ PO NOVÝCH SCHODOCH

Kostol Sv. Matúša, ktorý sa nachádza na
námestí
obce
Partizánska
Ľupča
predstavuje výraznú dominantu obce i
krajiny vďaka veži viditeľnej z veľkej
vzdialenosti. Meria 62 metrov. Kostol bol
postavený niekedy v druhej polovici 13.
storočia.

V ţivote často vidíme veci len zvonka. Povieme, je to pekné a sme očarení
veľkosťou a krásou. Obdivujú to mnohí a zvlášť turisti a tí, čo milujú
kultúrne pamiatky. Vlastníme veľmi vzácnu národnú kultúrnu pamiatku,
stredoveký kostol so 62 m vysokou veţou. Je povinnosťou farára s
hospodárskou radou prejsť aspoň raz do roka a skontrolovať cirkevný
majetok. Často nezasvätení ľudia povedia, ţe cirkev je bohatá. Musím
priznať, ţe sme bohatí na kultúrne pamiatky. Veď náš kostol sv. Matúša
bol ohodnotený poisťovňou na cca 62 miliónov slovenských korún. Keď si
predstavíte v priereze, tak kaţdý meter výšky kostola stojí 1. milión
slovenských korún. Lenţe je to bohatstvo a dedičstvo našich otcov, ktoré sa
nedá zhodnotiť a mať z toho zisk, ale je to bohatstvo, o ktoré sa treba starať
a mať neustále výdavky. Pri obhliadke veţe sme zistili, ţe hlavne veţa pod
plechom /pod sukničkou/ nad mesiačikmi je v havarijnom stave. Aby sa to
postupne dalo opravovať, bolo potrebné urobiť pevné schodisko aţ na
mesiačiky. Bol tam iba schátralý rebrík. V tomto finančne i materiálom
pomohol Lesný komposesorát v P. Ľupči. Zato chcem vysloviť všetkým,
ktorí boli do toho zainteresovaní, veľké ďakujem.
Staré schody opravila a nové urobila fy Jána Kráľa.
Musím pochváliť nápadité a s citom vymyslené a
skonštruované krásne drevené schody, ktorými
pohodlne výjdeme aţ na mesiačiky. Pribudlo asi 50
nových schodov. Všetkých je asi 150. Cibuľovitá
veţa má výšku asi 4-roch poschodí. Odtiaľ rokmi
padali zamrznuté cencúle ľadu na spodnú sukničku
veţe, ktorú časom prederavili na mnohých miestach.
Prederavený medený plech bude treba vymeniť za
nový a hrubší. Zamokanie spôsobilo prehnitie dosák
a trámov. Čaká nás ešte veľa práce na oprave veţe,
ktorá budú spojená s nemalými financiami.
Verím, ţe sa nájde dobrá vôľa u farníkov, ale hlavne
u tých, ktorí môţu pomôcť , ţe pomôţu a postupne sa
nám podarí opraviť to drahé dedičstvo našich otcov.
Michal Regec, farár

POŢIAR
DREVÁRNE

Pravdepodobne zlé a neodborné nakladanie s odpadom z horenia, bolo príčinou
poţiaru v husto zastavanej časti našej obce. Rýchlou reakciou našich členov, sa

poţiar nerozšíril z drevárne na okolité rodinné domy a priľahlé budovy. Po príchode profesionálnych hasičov bol uţ
poţiar lokalizovaný, spolu s našou jednotkou sa poţiar dohasil, rozobrala sa drevená konštrukcia a dohášali skryté
ohniská. Ako dozor, náš zbor ostal do neskorých večerných hodín. Za náš zbor zasahovalo 5 členov Maťo Hollý, Erik
Adamčiak, Pavol Adamčiak, Vladimír Adamčiak a Stanislav Macák, s vozidlami Tatra148 cas32+ Iveco Daily. Týmto
chceme aj naďalej apelovať na občanov, keďţe vykurovacia sezóna stále trvá, na odborné zaobchádzanie, či uţ pri
samotnom kúrení vo svojich domovoch, ako aj pri skladovaní popola, ktorého sa musíme zbaviť aţ po vychladnutí.
Škoda na majetku bola v tomto prípade niekoľko tisíc eur. Ujma na zdraví našťastie ţiadna. Všetci ale vieme, ţe to
mohlo byť úplne inak. Občania, dbajme kaţdý na svoju bezpečnosť a predchádzajme takýmto prípadom. Oheň je dobrý
sluha, ale zlý pán.
Člen DHZ Part. Ľupča Pavol Adamčiak
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Ladislav Urbanovič – 80 rokov
Zahučali hory, zahučali lesy, kdeţe sa podeli moje mladé časy.
Tak si zaspomínal aj náš jubilant Ladislav Urbanovič, ktorý sa
v januári tohto roku doţil významného ţivotného jubilea – 80
rokov. Hoci jeho ţivot nebol ľahký, pred niekoľkými rokmi mu
zomrela manţelka, starostlivosť o dve deti – dcéru a syna
a o domácnosť padla na jeho plecia. Trápil sa, ale teraz sa teší
z piatich vnúčat, ktoré svojho starkého ľúbia. Zostal bývať sám,
ale v kruhu rodiny zabúda na všetky starosti, hoci ho trápia aj
zdravotné problémy.
Váţený pán Urbanovič, ţeláme Vám pri tejto príleţitosti ešte veľa pevného zdravia, radosti
a pohody v kruhu svojej rodiny. Nech ţivotná púť je ešte dlhá, veď chvíľa pohody pomôţe
prekonať všetky trápenia a starosti. K blahoţelaniu sa pripája kolektív obecného úradu
a spoluobčania.

85 rokov – krásny vek
Roky ţivota beţia dopredu nenávratne, vlasy pokrývajú striebra inovate. Tak je to aj
u pani Eleny Husarčíkovej, ktorá sa v januári doţila krásnych 85 rokov. Hoci jej,
ani manţelovi zdravíčko neslúţi k spokojnosti, v kruhu rodiny spolu zabúdajú na
všetky problémy a ťaţkosti. Dcéra Ľubomíra sa o obidvoch vzorne stará a opatruje
ich. Spolu s manţelom vychovali štyri deti – dve dcéry a dvoch synov. Tri vnučky
a dve pravnučky starkých s láskou objímajú.
Váţená pani Husarčíková, ţeláme Vám pri príleţitosti Vášho ţivotného jubilea ešte
veľa, veľa pevného zdravia, lásky a pohody v kruhu najbliţších. K blahoţelaniu sa
pripája aj kolektív zamestnancov obecného úradu a spoluobčania.

Martin Durný – Barbora Bubniaková
Miroslav Tamer – Denisa Kočišová

ZO SZTP blahoţelá

NARODILI SA

ROZLÚČILI SME SA

Sebastián Devečka
Eliška Hladišová
Ráchel Martonová
Ella Ayllin Kertészová

Jozef Šebo 45 r.,
Marián Radič 69 r.,
Ján Kulcsár 90 r.,
Ladislav Tomčík 51 r.,
Katarína Hladišová 85 r.,
Zuzana Bencúrová 87 r.,
Helena Čiţmová 81 r.

Peter Kudrík – Jana Veselovská
Marek Frniak – Mgr. Veronika Pethöová
Dušan Belina – Monika Gardlíková

ZO SZPB gratuluje

Nech Vám stále slnko svieti v oknách Vášho domova, aj keď mráčik zastrie ho,
zažiari Vám odznova. Nech Vám život splní, všetky Vaše nádeje,
nech sa šťastie na Vás denne usmeje.

Ladislav Urbanovič 80 r.,
Mária Tomčíková 75 r.,
Ing. Milada Ondrejková 70 r.,
Viera Kráľová 60 r.
Prajeme Vám zdravia, šťastia dosť,
nech slniečko Vám svieti pre radosť.

Ing. Milada Ondrejková 70 r.,
Anna Beňová 60 r.,
Pavel Honec 65 r.,
Jozef Stankoviansky 65 r.,
Ivan Kráľ 75 r.,
7

Začiatok nového kalendárneho roka začal v našej škôlke starostlivosťou o zrak detí. Prihlásili sme sa do projektu
Zdravé oči v škôlke, preto v mesiaci január zrak detí vyšetrili bezdotykovo autorefraktometrom z Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska. Rodičia často nedokáţu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy. Nevedia
o tom, ţe majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môţu ich ţivot výrazne negatívne ovplyvniť.
Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové. Veríme, ţe sme
diagnostikou prispeli k prevencii moţných porúch u detí a tým predišli zhoršeniu ich zraku.
Počas zimných mesiacov sme sa učili o lesných zvieratkách a vtáčikoch. Vysvetľovali sme si, kto sa stará o zvieratká
v lese, čím ich kŕmia a ako preţijú mrazivú zimu. Pri tejto príleţitosti sme pozvali do MŠ zamestnancov Múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Tety ochranárky si so sebou doniesli ukáţky preparovaných vtákov,
rôzne druhy kŕmidiel a búdok pre vtáčikov. Porozprávali nám o tom, ktoré vtáky ostávajú v našom regióne počas zimy.
Všetky tieto vtáčiky deti poznali. Povedali nám ako sa v týchto zimných mesiacoch treba o ne starať, akým krmivom ich
kŕmiť. Nakoniec sme si spoločne vyrobili kŕmidlá, ktoré sme zavesili na stromy na školskom dvore.
Nastal čas fašiangu a aj deti v materskej škole sa začali pripravovať na fašiangový karneval, ktorý zorganizovala Rada
rodičov v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Partizánska Ľupča. Stretli sme sa o 15:00 hod. v
kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči. Prišli princezné, šaškovia, víly, motýle, rytieri a rôzne iné rozprávkové
postavičky. Ocitli sme sa v jednej krásnej, farebnej rozprávke, kde sa všetci usmievali, zabávali a boli šťastní.
Marec je mesiac, kedy začína jar. Príroda sa prebúdza, nabíja nás nielen novou energiou, ale marec je i mesiacom
kníh. Časom, kedy si častejšie pripomíname kúzlo a silu napísaného slova a rozvíjame predčitateľskú gramotnosť. Veď
kto aspoň raz nezatúţil byť princeznou či nebojácnym pirátom? Ako sme si mesiac knihy pripomenuli v našej MŠ?
S deťmi sme navštívili kniţnicu základnej školy, hrali sme na kniţnicu, vyrobili sme si záloţky, leporelá, počúvali
rozprávky, mali putovnú rozprávku – deti čítali rozprávku doma s rodičmi a v škôlke prerozprávali obsah a pod. Do
čítania rozprávok sme zapojili aj rodičov, ktorí prišli našim deťom čítať rozprávky počas odpočinku, za čo im aj touto
cestou veľmi pekne ďakujeme. Veríme, ţe pre naše deti budú knihy a rozprávky stále najobľúbenejšie. Okrem čítaných
rozprávok sa mali deti moţnosť potešiť animovanou rozprávkou Včielka Maja - medové hry, ktorú videli počas výletu
do kina v Liptovskom Mikuláši.
Napriek tomu, ţe sme absolvovali mnoţstvo akcií, výletov a aktivít, naše deti si našli čas zapojiť sa do súťaţí. Preto
chceme zagratulovať Tobiaskovi Fričovi, ktorý postúpil do celoslovenského kola vo výtvarnej súťaţi „Vesmír očami
detí.“ Uţ teraz sa tešíme, aké nové záţitky nám prinesú nasledovné mesiace.
kolektív materskej školy
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V okresnom kole Dejepisnej olympiády získala 2. miesto L.
Frisová, ţiačka 6.A triedy. Ocenenie „Úspešný riešiteľ“
získali ţiačky S. Sokolová zo 6.A a S. Švidroňová z 9.A. Na
súťaţ ich pripravovala pani učiteľka Mgr.K. Bielená.
Naši chlapci obsadili 4. miesto v Liptovskom floorballe a sú
to ţiaci: A. Kráľ, D. Kúkol zo 4.A, S. Veselovský zo 6.A, B.
Kráľ, M. Kráľ, M. Klimáček zo 7.A, Ľ. Huba z 8.A a J.
Bartík z 9.A. Ţiakov na súťaţ pripravoval pán učiteľ Mgr.J.
Grohoľ. V okresnom kole matematickej Pytagoriády sa na
4. mieste umiestnil M. Klimáček ţiak 7.A. Na súťaţ ho
pripravovala pani učiteľka Mgr. J. Vitálišová. Na 6.mieste sa
umiestnila L. Frisová zo 6.A. Na súťaţ ju pripravovala pani
učiteľka Mgr. M. Kováčová.
Všetkým srdečne blahoţeláme a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu našej školy.
Mgr.A.Ganobjaková

TRIEDNICKÉ V POHYBE
V marci mali ročníky v rámci Zdravej
školy triednické hodiny v pohybe.
Chodili totiţ na vychádzky, aby si
upevnili svoje zdravie a kondíciu.
Chôdzu si spestrili počítaním krokov
cez mobilnú aplikáciu. Tretiaci
s prvákmi napríklad prešli za hodinu
4,5 kilometra a urobili 4780 krokov.
Zdolali kopy snehu, jemný mráz na
lícach a po ceste naspäť ako odmenu
navštívili malé jahniatka.
Mgr. A. Ganobjaková
Naši jedenásti siedmaci s Mgr. Zuzanou
Lehotskou a Mgr. Ivetou Hlavatou
absolvovali lyţiarsky výcvik v krásnom
prostredí, v Jasnej. Ubytovaní boli v chate
Kosodrevina na juţnej strane Chopku.
Uţili si snehu, vetra, pádov, šmýkancov aj
dvíhaní, ale hlavne smiechu a zábavy, a to
všetko bez úrazov. Za celý pobyt sa
nepohádali a vţdy sa dohodli. Okrem
formovania
lyţiarskych
zručností
rozvíjali aj svoju tvorivosť... Páčilo sa
im: lyţovanie, zábava, aktivity, pani
učiteľky....

Dejepisná olympiáda

floorballisti

Ţiaci piateho a šiesteho ročníka úspešne absolvovali blokové
vyučovanie pod názvom: Ja a peniaze. Ţiaci boli veľmi aktívni
a myslím si, ţe ovládajú čo je: rodinný rozpočet, čo sú príjmy,
výdavky, kapitál a zisk. Vedia, na čo musia myslieť pri
zakladaní firmy, čo je manaţment, marketing. Vedia, ako
napísať ţivotopis, vyskúšali si prijímací pohovor, ale aj kusovú a
hromadnú výrobu. Ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní
kurzu je certifikát, ktorý všetci získali. Mgr. J. Vitálišová

LYŢIARSKY 2018

Hymna lyţiarskeho výcviku
(zaspievajte si na pieseň
„Tancuj,
tancuj, vykrúcaj“)
Lyţuj, lyţuj, nepadaj, nepadaj,
učiteľky neváľaj, neváľaj.
Dobrá lyţa na nohu, na nohu,
urob správnu polohu, polohu.
Tralalala, tralalala.......
Lyţuj, lyţuj, nespadni, nespadni,
trénuj, trénuj, zabrzdi, zabrzdi.
Celú výstroj prichystaj,
prichystaj
a potom sa pospúšťaj, pospúšťaj.
Tralalala, tralalala.......
zostavili účastníci kurzu

Neviem ako vy, ale moja predstava sedemdesiatich bubnov
a bubnujúcich detí vyvolávala vo mne rôzne pocity a hlavne
obavy, či po absolvovaní tejto show bude môj sluch ešte
v poriadku... Moje obavy však boli zbytočné. Deň D nastal v
piatok 2. marca. Prišli. Traja sympatickí mladíci, ktorí predviedli
svoje hudobné umenie a nás postupne dostávali „do varu“. Na
začiatku zahrali a zaspievali niekoľko skladieb, my sme sa
rozohriali hrou na „hrkajúcich vajíčkach“ a potom to začalo.
Najprv skupina tých mladších, potom starších ţiakov dostali
bubny, na ktorých si bez nôt, ale s veľkou chuťou zabubnovali.
Muzikanti udávali rytmus a my sme postupne dolaďovali svoje
bubnujúce umenie. Bolo veľmi príjemné sledovať ako sa všetci snaţia zladiť bubny a spolu sme vytvárali súzvuk
nástrojov, melódie a rytmu. Priznám sa „chytilo“ to aj mňa a ako mnohí, aj ja som si s chuťou zabubnovala. Bola to
veľmi príjemná skúsenosť a verím, ţe aj naši ţiaci si odniesli z „Bubnovej show“ príjemné spomienky a ja tieţ 9
zistenie, ţe sa netreba báť vecí, ktoré som predtým neskúsila. Ďakujeme skvelým chlapcom z La3no cubano za
krásny záţitok!
Mgr. Jana Kamhalová

EXKURZIA BIONIKA RÚFUS

Ţiaci piateho, šiesteho, siedmeho
a deviateho ročníka sa zúčastnili na
exkurziách, ktoré pozostávali z
návštevy výstavy Bionika v
SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši,
spojenej
s
workshopom
a
prehliadky domu Milana Rúfusa
a
miesta
jeho
posledného
odpočinku v Závaţnej Porube.
Podľa ich vyjadrení sa mali
výborne a dozvedeli sa veľa
nového a zaujímavého...

V jedno uzimené, nedeľné popoludnie sa pred školou zišli všetci, ktorí majú vzťah
k tradíciám alebo si radi pozrú vystúpenie ľudového charakteru. A tak sa stretli
ţiaci, učitelia, rodičia, príbuzní a ostatní priatelia školy, aby si spríjemnili nedeľné
popoludnie. Pre všetkých bola pred školou pripravená „Burza veľkonočných
ozdôb“ , na ktorej si mohli zakúpiť ručne vyrobené veľkonočné ozdoby, a tak
prispieť na dobudovanie školského areálu. Potom sa spoločne v sprievode vybrali
vyniesť Morenu von z dediny. Na čele sprievodu niesli Morenu spievajúci ţiaci.
Postupne prechádzali uličkami, aţ prišli ku kamennému mostu, pri bývalom
obchode so staroţitnosťami. Tu ţiaci zaspievali jarné piesne a zatancovali, napriek
tomu, ţe miestami sneţilo. Pani učiteľka Mgr. M. Turčanová im hrala na klavíri
a neskôr zapálila Morenu a spoločne ju hodili do potoka. Presne tak ako naši
predkovia. Pásmo so ţiakmi pripravili a so zvykmi oboznámili pani učiteľky
Mgr.M.Turčanová, Mgr.Z.Lehotská a Mgr. M.Juríčková.
Mgr. A. Ganobjaková

Naše ŠKD – školský klub detí
V krátkosti by sme vám radi predstavili náš školský klub detí. Nachádzame sa na poslednom poschodí našej školy a do
dnešného dňa k nám chodí 28 detí v zastúpení viacerých tried. Od začiatku školského roka sa snaţíme hravou a zábavnou
formou vzdelávať aj po skončení vyučovania. Dodrţiavame reţim, ktorý sme si spoločne so ţiakmi na začiatku roka
stanovili. Hlavnou podmienkou ţiakov bolo, aby sme kaţdý deň mali pobyt na čerstvom vzduchu. Musím potvrdiť, ţe
kaţdý deň si vyhradíme nejaký ten čas, ktorý trávime vonkajšími aktivitami. Podporujeme tým pohyb a radosť z pobytu
na čerstvom vzduchu. Taktieţ sa venujeme viacerým mimoškolským aktivitám. Veľmi nás baví vyrábať nové veci.
S kaţdou aktivitou, ktorú zaradíme do nášho dňa, vytvárame si nové záţitky a spomienky, o ktorých sa na konci aktivity
všetci spoločne rozprávame. U nás je názor ţiaka veľmi dôleţitý. Preto si vţdy robievame kruh pravdy, kedy si hovoríme
naše názory o kaţdej aktivite, ktorú sme mali. Počas roka sme mali hneď niekoľko poobedných aktivít, ktoré si ţiaci sami
navrhli a dokonca aj úspešne zrealizovali. Za spomenutie isto patrí hneď niekoľko: Halloweenska párty, druţinársky
Bazárik, vianočné posedenie s horúcou čokoládou a divadielkom, valentínska diskotéka. Práve posledná valentínska
diskotéka je nám ešte čerstvo v pamäti, tak vám ju trošku priblíţime.
V piatok 16.2. 2018 sa u nás v ŠKD zmenili známe priestory na priestory plné srdiečok a kreatívnych valentínskych
výtvorov našich ţiakov. Uţ pri vstupe do ŠKD bolo cítiť zo všadiaľ lásku a príjemnú vôňu menšieho občerstvenia, ktoré
taktieţ malo rôzne tvary srdiečok. Triedu sme si upravili na začiatku tak, aby nám nič nestálo v ceste dobrej zábave.
Mali sme voľný priestor na tanec a mierne šantenie.
Po zemi sa váľalo hneď niekoľko balónikov, ako inak vo farbách
lásky a v tvare srdca. Na jeden stôl sme poukladali všetku
aparatúru a najstarší chlapci sa podujali robiť ozvučenie a starať
sa o správnu náladu. Uţ nám nič nebránilo pustiť sa do poriadnej
zábavy a odštartovať valentínsku diskotéku. Po odpočítavaní sa
vystrelili konfety a pustila hlasná hudba. Na začiatku sme mali
niekoľko tanečných kôl. Po nich nasledovala súťaţ – stoličkový
tanec. Výhercovia boli v kategórii chlapci a v kategórii dievčatá.
Dokonca padlo aj vyhlásenie o najlepšieho najmladšieho
účastníka, pretoţe k nám zavítala aj škôlkárka, sestrička jedného
nášho ţiaka. Po vyhlásení víťazov sme mali voľnú zábavu. Počas
tanca sme sa mohli kedykoľvek občerstviť. Chlapci nám hrali
priam skvelo a preto sme sa vytancovali ako sa patrí.
Počas kôl sme si robili aj menšie prestávky, v ktorých sme si oddýchli a rozprávali sa medzi sebou. Na konci diskotéky
prebiehala súťaţ o najlepšieho tanečníka. Na záver diskotéky sme uloţili veci na pôvodné miesto a popriali sme si krásne
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jarné prázdniny. Myslím, ţe sa nám táto akcia vydarila a sľúbili sme si, ţe zorganizujeme niečo podobné aj v blízkej
budúcnosti.
Mgr.J. Frývaldská, vychovávateľka v ŠKD

ĽUPČIANSKA TRADIČNÁ BURSA
Tradície by sa mali dodrţiavať a nebolo inak tomu ani začiatkom tohto
roka. V tomto duchu sme to poňali aj my- dobrovoľní hasiči a usporiadali
sme ľudový sprievod, u nás známy pod názvom tradičná bursa. Nebolo nás
veľa, ale veríme, ţe sme zaujali a s našimi maskami sme vytvorili dobrú
atmosféru. Veď kde by ste mohli stretnúť smrtku v druţnom náručí s
anjelom? Nám sa to podarilo a rozumeli si.
Ďakujeme všetkým spoluobčanom, ktorí nás prijali pred svojimi
príbytkami a prispeli nám či uţ finančne, jedlom, alebo aj poďakovaním.
Naša snaha sa tým zúročila. Bursovníckou zábavou vo večerných hodinách
sa zavŕšilo toto veselie. Celá akcia prekonala nadmieru naše očakávania.
Určite budeme aj naďalej pokračovať v usporadúvaní takýchto akcií v
našej obci.
Člen DHZ Part. Ľupča Pavol Adamčiak

Jar sa prebúdza zo zimného spánku
Pomaly zima odchádza, ale hoci počasie to nenasvedčuje, jar sa prebúdza zo
zimného spánku. Zimy uţ bolo dosť, mrazy nám všetkým dali zabrať. Aj sneh
sa ešte belie, hlavne v horách je ho ešte dosť. No predsa, slniečko vysiela svoje
lúče k zemi, kvietky bojazlivo, ale pomaly vystrkujú svoje hlávky zo zeme.
Vtáčky prilietajú z ďalekých krajín, hľadajú si potravu, niekde im ešte v tom
bráni sneh, ktorý pokrýva lúky, najmä vo vyšších polohách. Sneh odkrýva aj
neporiadok, ktorý bol zasypaný snehovou perinou. Preto uţ teraz sa musíme
pripraviť na jarné upratovanie, pozametať pred domom, upratať dvor,
záhradu a taktieţ postupne pripraviť záhradku na siatie semienok zeleniny, výsadbu okrasných kríkov a kvietkov. Čaká
nás teda veľa usilovnej práce, aby sme všetko stihli dať do poriadku. Veď kaţdého poteší uprataný dvor, úsmev na tvári
vyčarí aj rozkvitnutá záhrada, štebotanie pestrých vtáčikov v korunách stromov. Slnečné lúče aj zlú náladu zmenia na
radosť. Preto si všetci vyhrňme rukáve a snaţme sa skrášliť nielen svoje okolie, ale aj verejné priestranstvá zbavme
odpadu, veď plastové fľaše a sklo patria do kontajnerov, nie voľne pohodené pri nich alebo v potoku. Snaţme sa všetci,
aby naša obec bola pekná, čistá a prilákala k nám aj turistov. K tomu všetkému je potrebná chuť a ochota všetkých,
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ktorým na tom záleţí. Preto sa pomaly preberme z nostalgie a tešme sa na kaţdú hodinu, ktorú preţijeme v pohode,
radosti a očakávania teplých, slnečných dní.
Anna Jacková

Členovia ZO JDS na Slovensku Partizánska Ľupča
bilancovali a volili si nové vedenie.
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskej Ľupči bilancovala na hodnotiacej
výročnej členskej schôdzi vo februári svoju činnosť pri prvom výročí svojho vzniku. Úlohy, ktoré boli
prijaté na zakladajúcej členskej schôdzi ešte v minulom roku sa podarilo splniť. V súčasnosti má
organizácia uţ 51 členov, rôzneho vekového zloţenia.
Prevaţnú časť členskej základne tvoria občania, ktorí sú zároveň aj členmi základnej organizácie Slovenského zväzu
telesne postihnutých v našej obci. Z toho dôvodu sa snaţia svoju činnosť koordinovať a niektoré akcie
spoluorganizovať. V prvom roku svojho vzniku bola organizácia orientovaná prevaţne na účasť na akciách
organizovaných krajom a okresom. Naši členovia sa zúčastnili akcií organizovaných Okresnou organizáciou
JDS Liptovský Mikuláš a Krajskou organizáciou JDS Ţilina. Anna Jacková sa zúčastnila s vlastnou tvorbou na
okresnej prehliadke v prednese poézie a prózy, Ing. Milada Ondrejková s Annou Jackovou sa zúčastnili osláv MDŢ
okresu L. Mikuláš. Ing. Milada Ondrejková, Július Sokol, Boţena Kohútová a Elena Kohútová sa zúčastnili na
prehliadke folklórnych súborov s medzinárodnou účasťou „Stretnutie na hranici“ v amfiteátri vo Východnej. Tajomník
Július Sokol sa zúčastnil zasadnutia krajskej rady JDS v Ţiline, majálesu v Liptovskom Jáne, oslavy dňa veteránov Červené maky11.11.2017 o 11 hod. a 11 minúte v Liptovskom Mikuláši, v októbri 2017 celookresného aktívu JDS so
starostami a primátormi okresu L. Mikuláš v KD Pribyline. ZO JDS v spolupráci so ZO SZTP zorganizovali posedenie
pri príleţitosti mesiaca úcty k starším, v decembri 2017 uskutočnili predvianočné posedenie . Predsedníčka Ing. Milada
Ondrejková a tajomník Július Sokol sa zúčastňovali zasadnutia okresnej rady v L. Mikuláši. Ing. Milada sa zúčastnila aj
na akciách, ktoré organizovala susedná základná organizácia v Ľubeli. Niektorí naši členovia vyuţívali moţnosť cenovo
výhodných rekondičných pobytov v kúpeľoch, vyuţívali moţnosti kúpania v Tatralandii, Ginoparadise v Bešeňovej
a kúpeloch Lúčky za zvýhodnené ceny. Na hodnotiacej členskej schôdzi dňa 22.2.2018 sa zúčastnil aj Dr. Kotian
predseda KO JDS a OO JDS, ktorý podal členom zaujímavé informácie a oboznámil s problémami dôchodcov,
s činnosťou KO a OO JDS v roku 2018. Odovzdal ďakovné listy Ing. Milade Ondrejkovej, Júliusovi Sokolovi a Anne
Jackovej za vynaloţené úsilie pri zaloţení základnej organizácie. Predsedníčka odovzdala Dr. Kotianovi ďakovný list
za jeho metodickú pomoc pri zaloţení našej ZO JDS. Hodnotiacu členskú schôdzu spestrila Anna Jacková prednesom
básne z vlastnej tvorby. Schválené boli hlavné dokumenty týkajúce sa činnosti ZO JDS v roku 2018. Zvolený bol nový
predseda Július Sokol, podpredsedníčka Ing. Milada Ondrejková, tajomníčka Katarína Bellová, hospodárka Anna
Jacková a vo funkcii členov výboru boli potvrdené Boţena Kohútová, Zuzana Poloniová. Revízna komisia bude
pracovať v zloţení predseda Ing. Vojtech Baldovič, Mgr. Zlatica Chalupková, Ing. Štefan Banert. Schválení boli delegáti
na okresný snem JDS v L. Mikuláši Július Sokol a Ing. Milada Ondrejková. Z hostí sa prítomným prihovoril Ing. Štefan
Banert, predseda Lesného komposesorátu PS v P. Ľupči. Na záver sa novozvolený predseda Július Sokol poďakoval za
dôveru a prisľúbil, spolu s členmi výboru zabezpečiť im v priebehu tohto roka čo najviac rôznych akcií a podujatí, ktoré
im spestria kaţdodenný povinnosťami naplnený ţivot. Po skončení oficiálnej časti členovia pokračovali pri malom
občerstvení v neformálnej debate, týkajúcej sa riešenia problémov seniorov a dôchodcov.
Dňa 8.3.2018 sa zúčastnili okresných osláv medzinárodného dňa ţien, ktoré organizovala OO JDS v Liptovskom
Mikuláši v zasadačke MsÚ v Liptovskom Mikuláši Július Sokol predseda ZO JDS, Katarína Bellová tajomníčka ZO JDS
a Anna Jacková hospodárka ZO JDS. Stretnutie zahájil prednesom básne p. Milan Stromko z Matice slovenskej po
vystúpení muţského spevokolu z Bobrovca sa k prítomným hlavne k ţenám prihovoril predseda OO JDS Dr. Michal
Kotian a primátori Ing. Ján Blcháč a Mgr. Branislav Tréger . K ţenám sa prihovoril aj vlastnou tvorbou Dr. Jozef Daník.
Na záver muţi odovzdali kaţdej prítomnej ţienke pekný kvietok.
Július Sokol – predseda ZO JDS
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Dňa 8.marca 2018 sa konala výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Partizánskej Ľupči. Schôdzu otvoril a viedol Július Sokol, podpredseda ZO SZTP. Privítal prítomných členov a hostí.
Za hostí boli prítomní: Ľubomír Tomčík, predseda OR SZTP v Lipt. Mikuláši, Ing. Štefan Banert, predseda Lesného
komposesorátu, PS Part. Ľupča, Ing. Ľubomír Rybák, predseda COOP Jednoty Part. Ľupča a Mgr. Pavel Murtin,
predseda ZO SZPB.
Správu o činnosti predniesla Ing. Ondrejková Milada, predsedníčka ZO. Činnosť organizácie za rok 2017 bola bohatá.
Zabezpečená bola kaţdý mesiac pedikúra, masáţe, poriadali sa športové hry, členovia sa zúčastnili na zábavnom
kultúrnom podujatí hudobnej skupiny Yamaha v Lipt. Mikuláši. Taktieţ sme sa zúčastnili na podujatí pre seniorov
INTEGRÁCIA v Poprade, zorganizovali sme predvianočné posedenie. Okrem toho naši členovia sa zúčastňovali akcií,
ktoré organizoval obecný úrad. V závere svojej správy predsedníčka poďakovala obecnému úradu v Part. Ľupči,
Lesnému komposesorátu PS Part. Ľupča, COOP Jednote Part. Ľupča za poskytnutie finančných príspevkov na činnosť
organizácie, miestnym podnikateľom za sponzoring a ZO SZPB za vzájomnú spoluprácu. Zároveň bol schválený plán
práce organizácie a návrh rozpočtu na rok 2018. Po skončení pracovnej časti schôdze podpredseda ZO Július Sokol vo
svojom príhovore pozdravil a zablahoţelal všetkým ţenám k sviatku MDŢ. Výročná členská schôdza bola zakončená
slávnostným posedením a pohostením.
Anna Jacková, tajomníčka ZO SZTP

GENERÁLNA AUDIENCIA
U SVATÉHO OTCA PÁPEŢA
FRANTIŠKA VO VATIKÁNE
Bolo nám cťou zúčastniť sa v dňoch od 6. do 8.
marca generálnej audiencie u svätého otca
pápeža Františka vo Vatikáne a poznávacieho
zájazdu v Ríme.
Organizátorom tohto podujatia bola nezisková
organizácia INTEGRÁCIA starajúca sa o deti a
seniorov, ktorej jedným z najväčších sponzorov je
spoločnosť ECM systéms, ktorej konatelia sú Peter
Smitek a Martin Sameliak. Aj týmto sa chceme
učastníčky zájazdu Emília Víťazová, Alena Gálfyová
, Magdaléna Hrdinová, Alena Staroňová, Anna
Kúkolová poďakovať konateľom spomínanej
spoločnosti za neopísateľné záţitky.
Hlavným bodom zájazdu bola audiencia u svätého
otca, ktorá sa konala 7 . marca v aule sv. Pavla VI vo
Vatikáne. Charizmatická osobnosť pápeţa Františka
oslovila všetkých prítomných. Po audiencii a
slávnostnom obede sme navštívili baziliku sv. Petra a
mnohé vzácne pamiatky Večného mesta. Doprovod
nám robila manţelka veľvyslanca pri Svätej stolici v
Ríme pani Sopková, s ktorou sme navštívili
veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Taliansku,
Koloseum a významné historické miesta Ríma. Spolu
s nami sa tohto vzácneho podujatia zúčastnili i
osobnosti spoločenského a kultúrneho ţivota zo
Slovenska a to Otto Weiter a Katarína Brychtová,
ktorí sa starali o kultúrny program. Pán Dušan
Smitek sa postaral o bezpečnú prepravu na letisko a z
letiska domov, za čo sa mu chceme srdečne
poďakovať.
Sme veľmi vďačné Pánu Bohu i sponzorom za
neopakovateľné chvíle a duchovné záţitky, ktoré sme
preţili vo Večnom meste.
Anna Kúkolová
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Ţenský zákon v Národnom dome

Tak do tretice? (myslím), ţe to dievčatám vyšlo. Aj keď ťaţko je to
porátať, lebo, „staré“ harcovníčky Ema a Erika, majú za sebou uţ
nejakú tú okresnú aj krajskú prehliadku divadelnú. Ale Viky to vlastne
skúsila len teraz. Kaţdopádne, po vééľmi dlhých rokoch sa ocitneme,
(akoţe Lunetrdlo), opäť na divadelných doskách martinského
Národného domu. Nie preto, ţe by sme na to medzitým nemali. Len
naposledy sme tam hrali v rámci Vajanského Martina, ako divadlo
poézie s úspešnou Ţltou ľalijou. Od vtedy sme divadlo poézie nerobili
a to uţ bude, fúúúú veru na 20-ty rok! Koncepcia sa zmenila a krajská
prehliadka sa presťahovala z Námestova cez Mikuláš do Martina.
A šup z okresnej prehliadky (vraj z druhého miesta – kto to má
porátať?), na kraj do Martina. Uvidíme. Dievčatá sú čím ďalej lepšie,
lebo vedia, ţe ak chcú byť úspešné, nesmú byť neúspešné. Aby
zároveň docielili ďalší divadelný posunu presah. (Ako nám napísala
jedna nemenovaná odborná komisia aţ hen z krajského mesta Ţiliny,
keď sme sa uchádzali o festival Palárikova Raková). Ak si niekto
myslí, ţe nerozumie o čo tu ide, tak vie presne to isté, čo aj my.
Našťastie sa divadlom nemusíme ţiviť, a robíme to stále hlavne pre
radosť. A moţno takéto úsmevné vyjadrenia zakoncipujeme do
budúcej hry. Kedy? Nuţ asi tradične na jeseň v predvečer jarmoku. Či
uţ dospeláci, alebo náš dorast, ktorý okrem toho, ţe má v pláne novú
hru, tak sa preteká v zbere ocenení na recitačných súťaţiach. A vyrastá
nám naozaj silná skupina kvalitných, ale aj zapálených recitátorov.
Takţe moţno zorganizujeme aj niečo špeciálne pre nich, aby vám
ukázali svoje majstrovstvo.

Takţe drţte nám palce a príďte na nás zase kuk. Aby tých priateľov „dobrého“ divadla, čo prídu v ten dobrý večer, bolo
stále viac. Keďţe, ešte stále plynie doba, kedy nám môţete venovať svoje 2% z daní, chceme vás aj touto cestou
poţiadať, ak nemáte s nimi iný zámer a bude sa vám chcieť ísť na daňový úrad, venovať ich nám. Ďakujeme.
Ľupčianske netradičné divadlo LUNETRDLO, IČO 37905571 č.ú. IBAN: SK17 1111 0000 0066 2256 5003

SPOLU ZA ČISTÝ ĽUPČIANSKY POTOK
Obecný úrad v spolupráci
s miestnymi organizáciami
Vás pozývajú na brigádu
pri čistení potoka Ľupčianka.
5.5.2018 (sobota) 08:00
Zraz : pred obecným úradom
So sebou priniesť: dobrú náladu a chuť
do práce, pribaľte si aj hrable,
lopaty a rukavice.
Občerstvenie : zabezpečené
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Otvorením kancelárie MAS Stredný
Liptov v Liptovských Sliačoch sa dňa
18.01.2018
uskutočnil
seminár
„Stratégia Tvoríme rozvoj Stredného
Liptova, oţivenie, informovanie“ a
valné zhromaţdenie Občianskeho
zdruţenia Stredný Liptov. Podujatia
sa zúčastnilo 34 obyvateľov regiónu.
Súčasťou seminára bolo otvorenie
kancelárie MAS, ktorá sa nachádza v
priestoroch Obecného úradu v
Liptovských Sliačoch. Príhovory
predniesli hostiteľ podujatia Mgr.
Milan Frič, starosta obce Liptovské
Sliače, predseda zdruţenia pán Ľubomír Frič, starosta obce Partizánska Ľupča a za Regionálnu anténu
NSRV SR Ţilinského kraja PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, ktorí následne prestrihli pásku. Kanceláriu poţehnal
správca farnosti Mgr. Ján Budzák. Seminár bol zameraný na oţivenie a informovanie členov občianskeho
zdruţenia a obyvateľov regiónu Stredný Liptov o stratégii rozvoja Stredného Liptova. Na úvod Ing.
Miroslav Jánošík informoval o činnosti a úlohách Národnej sieti rozvoja vidieka Slovenskej republiky a
Regionálnej anténe pre Ţilinský kraj. Ďalšiu časť seminára viedol manaţér zdruţenia Ing. Miroslav Hanula.
Témou bol miestny rozvoj vedený komunitou a metóda LEADER v podmienkach Programu rozvoja vidieka
SR 2014 – 2020, význam MAS Stredný Liptov pre región, stratégia Tvoríme rozvoj stredného Liptova,
Implementácia a akčný plán stratégie rozvoja územia. Nasledovala diskusia, zhrnutia a záver seminára. Po
jeho skončení sa ešte uskutočnilo Valné zhromaţdenie Občianskeho zdruţenia Stredný Liptov. Získaním
štatútu MAS dostalo OZ Stredný Liptov moţnosť čerpania dotácií zo zdrojov EÚ na rozvoj regiónu. Celkové
zdroje projektu na 3 roky sú 1 154 275 Eur, z toho nenávratný finančný príspevok je 877 183 Eur a vlastné
zdroje 277 092 Eur. Finančné zdroje budú pouţité na 24 projektov v rámci regiónu Stredný Liptov,
konkrétne na pomoc mladým poľnohospodárom, malým a stredným podnikateľom a na investície do
infraštruktúry obcí. Získaná dotácia je plánovaná na opatrenia Programu rozvoja vidieka 2014-2020 vo
výške 438 620 Eur, na aktivity Integrovaného regionálneho operačného programu 292 365 Eur, na
prevádzku kancelárie MAS 124 267 Eur a na animácie a oţivenie MAS 21 930 Eur. V kancelárii MAS budú
zamestnaní traja zamestnanci, manaţér na celý úväzok, ekonomický a administratívny pracovník na
polovičný úväzok. Všetky údaje a kontakty sú na www.strednyliptov.sk
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CYKLONÁREZ 2018

CYKLISTI V ĽUPČIANSKOM MRAZE

Hneď v úvode roka 2018 sa do Partizánskej Ľupče uţ po druhýkrát zbehli horskí cyklisti, aby si zmerali sily na
najťaţšom zimnom MTB preteku na Slovensku s prislúchajúcim názvom – Cyklonárez 2018.
Po úspešnom prvom ročníku sa dobré meno preteku rozšírilo natoľko, ţe okrem Slovákov zo všetkých kútov našej
rodnej hrudy prišli tieţ pretekári z Čiech i Poľska a tak Partizánska Ľupča vlastne hostila svoje prvé medzinárodné
MTB podujatie. Novinkou však neboli len „cezpoľní“ pretekári, ale aj limit na ich počet. Pretoţe prihlášky prichádzali
v húfoch (áno, stále sa bavíme o preteku na bicykloch v snehu), museli sme prikročiť k losovaniu. Ako prví dostali
pozvanie pretekári z prvého ročníka, po ich potvrdení sa ţrebovalo spomedzi „nových“ záujemcov o voľné miesta,
ktorých bolo 70 a tak takmer 30 záujemcov muselo zostať sedieť doma.

DVE CESTY NA JEDNO MIESTO
Pripravené boli opäť dve trasy. Ľahšia z Partizánskej Ľupče na Magurku po asfaltovej ceste dolinou a druhá tak trochu
pekelná videla po lesných cestách na Prednú Maguru, odkiaľ nasledoval zjazd na Vŕšky a znovu stúpanie do cieľa
v Magurke, čo predstavovalo 1000 metrov stúpania a 23 kilometrov jazdy v horskom chlade, ktorý sme sľubovali dávno
pred pretekom. Spočiatku sa zdalo, ţe zima sa naštartovala správne, no prišli oteplenia a týţdeň pred pretekom vyzerala
trasa ako zrodená pre krásny jarný pretek bez snehu. Našťastie v poslednú noc pred štartom dorazil mráz spolu so
slabým neţením a tak bolo uţ pri registrácii všetkým jasné, ţe polievka na Magurke nebude len tak zadarmo
a Cyklonárez nezostane svojej povesti nič dlţný.

STOPY V BLATE
Tento pretek nám robí radosť, zviditeľňuje Partizánsku Ľupču,
vyuţíva obrovský potenciál doliny a prináša aspoň malý príjem
ubytovateľom, chate na Magurke, obchodu. Nie, nie sú to
obrovské čísla, ale môţe to byť základný kameň. Nemusíme
chodiť ďaleko po príklady, kde obce ţijú z cyklistov, a to všetko
bez rušivých zásahov do prírody a veľkých billboardov, ktoré
neraz neprinesú nič.
Teší nás, ţe veľa z pretekárov sa sem chystá na výlet aj v lete, jazdiť na
bicykli alebo na víkend s deťmi. Máme radosť z toho, ţe uţ po prvom
ročníku sme v lete nachádzali v kaluţiach lesných ciest stopy po
bicykloch, pretoţe kaţdá stopa je cyklista – človek, ktorý neničí prírodu,
kúpi si tu kofolu, moţno u niekoho prenocuje a ak aj nič z toho, aspoň
nesedel v krčme. A to je na tom celom to najdôleţitejšie.
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SPLAŠENÉ KONE ALEBO SLOVENSKO VS. ČESKO
Svoju účasť hneď po skončení lanského ročníka sľúbil jeho víťaz Martin Imrich. Nuţ sme boli zvedaví, či sa mu niekto
postaví. Stalo sa. Registrácia prišla z Čiech od Karla Hartlu, ktorý pravidelne vymetá pódia na maratónoch a horských
časovkách. Štart spred obecného úradu prebehol hladko, vedenia sa ujal Kája sledovaný vlaňajším víťazom Martinom.
My, ako organizátori sme si podelili elektrické bicykle, aby sme mohli v kopcoch lepšie „ustráţiť ovečky“ na správnej
ceste. Lenţe ani to nám nepomohlo. Prví dvaja sa stratili z dohľadu a dobehnúť ich bolo nad sily naše aj modernej
techniky. Našťastie, trasa bola vyznačená výborne, nuţ si nikým nerušení mohli preletieť lesnou cestou aţ na vrchol
Magury.Všetky nádeje Martina však pochovalo radenie, ktoré prestalo fungovať a poslalo očakávania dolu Lupčiankou.
Meniť prevody musel prakticky na osemdesiatich percentách trate ručne, čo znamená zastaviť, zosadnúť, rukou posunúť
reťaz na poţadované koliesko a pokračovať. Také chyby Kája neodpúšťa. O prvom mieste bolo preto rozhodnuté ešte
pred polovicou trate. Martin postupne prišiel aj o vyhliadky na druhé, tretie a cieľom napokon prešiel „aţ“ štvrtý
s časom 1 hodina a 24 minút. Víťaz Karel Hartl „zmákol“ dlhú trasu za hodinu 13 minút.

DOLU KOPCOM
Na záver by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli pri organizovaní preteku.
Lesnému komposesorátu za povolenia a ústretovosť, obecnému úradu za poskytnutie priestorov aj povolení, chlapcom
z dobrovoľného hasičského zboru za pomoc pri organizovaní dopravy, Jankovi Kubáňovi aj Jankovi Koyšovi za
pomoc pri vývoze vecí, Julkovi Kúkolovi a jeho partii za dohľad nad pretekármi, Romanovi Bencúrovi aj ostatným
chlapcom z Horskej záchrannej sluţby za nasadenie a techniku a tieţ našim partnerom za materiálnu aj finančnú pomoc
– Rock Machine, Spinn – súkromná klinika, OOCR Liptov, Tatrytip a v neposlednom rade Nu3tion.
Aby som sa ale drţal podnadpisu – trasa zimného Cyklonárezu je z veľkej väčšiny stúpanie. Ak všetko klapne, vidíme
sa v Partizánskej Ľupči s kopou pretekárov aj v lete, akurát trasa bude viac klesať neţ stúpať a o tom, ţe to bude
tieţ nárez, aký Slovensko ešte nezaţilo sa môţete prísť presvedčiť na vlastné oči. Zatiaľ môţete svoje oči uprieť aspoň
na naše facebookové stránky Bicyklom po Slovensku a niekedy sa trebárs pridať na spoločnú jazdu.
Majo Illéš

Tradičné podujatie, ktoré je prezentáciou historických áut
a motocyklov sa opäť uskutoční v obci Partizánska Ľupča.
Pribliţne 70 vozidiel vyrobených do roku 1945 bude
pristavených na námestí,

dňa 23.6.2018 od 16:00 hodiny

Historické vozidlá sme naposledy mohli obdivovať na
námestí v júni 2016.
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"UTGARD, vzdialené a nebezpečné oblasti ležiace v skalnej ríši obrov, obývané
rôznymi zlovestnými bytosťami, do ktorých neradno vstupovať bez zbrane". Toľko sa
dozvedáme z interpretácií hraníc medzi svetmi vikingskej doby. Podľa severskej mytológie je
Utgard tieţ skalný hrad alebo pevnosť leţiaca v skalnatej ríši obrov.
Tento svet na dva dni oţije práve v Partizánskej Ľupči a to počas 4. ročníka
najväčšieho slovenského festivalu včasného stredoveku - Utgard 2018, ktorý sa uskutoční
počas prvého prázdninového víkendu, v dňoch 30. júna - 1. júla 2018 v archeoparku
Liptovia. Organizátori uţ teraz sľubujú nezabudnuteľný záţitok a "ţivú" prezentáciu
ţivota a boja v období 9. - 11. storočia na Veľkej Morave, Kyjevskej Rusi, Pobaltí a
Škandinávii.
"Iba my vám dáme pocítiť pravý včasný stredovek na vlastnej koži. Zabudnite na rytierov a princezné.
Zabudnite na vikingov s rohami na helmách. Zabudnite na obraz mierumilovných Slovanov a krvilačných
Avarov. U nás uvidíte 600 účinkujúcich zo 6 krajín a najväčší historický tábor na Slovensku. Nebudú chýbať
remeselníci a ukážky dobovej kuchyne. Zoznámime vás s hrdými severanmi a Varjagmi, bojovníkmi a
umelcami, ako ich nepoznáte. Vyvrátime vaše predstavy o Slovanoch a ukážeme vám, že boli neľútostnými
bojovníkmi žijúcimi v súlade s prírodou a v úcte k viacerým bohom. Ukážeme vám hrdých Avarov a
zoznámime s ich umením a slobodným spôsobom života. Nebudú chýbať bojové hry a turnaje bojovníkov
využívajúcich autentické repliky zbraní a výzbroje. Nezabudnuteľným zážitkom bude veľká bitka 300
bojovníkov bez scenára. A nakoniec vás pohltí mystika dobovej hudby, ktorá vás v autentickom historickom
prostredí prenesie do obdobia pred 1000 rokmi."
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Hlavným organizátorom podujatia je občianske zdruţenie a skupina oţivenej histórie UTGARDAR, ktorá
stvárňuje včasne stredovekú knieţaciu druţinu Varjagov v období 2. polovice 10. storočia, pôsobiacu na
kyjevskej Rusi. Nezastupiteľnú úlohu partnera podujatia zohráva občianske zdruţenie ARCHEOPARK
LIPTOV, ktoré zdruţuje záujemcov a prispievateľov, ktorí majú záujem podieľať sa na budovaní unikátneho
konceptu archeoparku Liptovia. Ďalšími partnermi podujatia sú, ţilinské vzdelávacie centrum IPV, ktoré
zabezpečuje odborné pedagogické vzdelávanie a liptovská skupina nadšencov histórie SVAROG, ktorá
rekonštruuje ţivot slovanského knieţacieho dvorca na prelome 8. a 9. storočia.

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV
Parkovanie vozidiel návštevníkov bude moţné iba na vyznačených parkovacích
plochách a vodiči budú usmerňovaní označenými usporiadateľmi.
Do historického tábora v areáli archeoparku bude divákom umoţnený vstup výlučne vo
vymedzenom čase a to počas programu. V ostatnom čase bude areál pre divákov
uzatvorený.
Stanovanie divákov pri areáli a v jeho blízkosti nebude moţné. Dôvodom je zachovanie
dobovej atmosféry festivalu.

Vstupné: dospelí: 6 €
deti: 3 €
Viac informácií o festivale na: www.utgard.sk
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OFK PARTIZÁNSKA ĽUPČA
Po zimnej prestávke pokračuje jarná časť sezóny 2017/2018 zápasmi II. triedy LFZ Liptovský Mikuláš. Jesenná časť
súťaţe naznačila, ţe o postup do I. triedy sa pobijú muţstvá, ktoré si v hornej časti tabuľky vytvorili uţ pravdepodobne
nedostihnuteľný bodový náskok. Ciele, ktoré sme si pred súťaţou stanovili sa však pre nás nemenia. Chceme skončiť do
prvej päťky tabuľky, omladiť kolektív, zastabilizovať káder a hrať pekný futbal, ktorý priláka na náš štadión veľa
fanúšikov. Podarilo sa nám dotiahnuť kvalitných hráčov ako: Martina Janičinu a Michala Kunu z Bobrovca, Ľubomíra
Trnovského z Komjatnej a Martina Danaja z Dúbravy. Z kádra odišiel iba brankár Jozef Staroň, ktorý zamieril do
Demänovej. Intenzívne tieţ pracujeme na obnove dorastu a zefektívnení činnosti ţiackych tímov a to zlúčením sa
s Bešeňovou, ktorá nám poskytla v tomto výhodné podmienky a chlapci, ktorí majú záujem, si budú môcť zahrať štvrtú
dorasteneckú ligu. Pevne veríme, ţe tento zámer sa nám podarí zrealizovať a takto si do budúcna pripraviť hráčov do
A tímu. S prípravou sme začali v druhej polovici februára a to na multifunkčnom ihrisku v Part. Ľupči a odohratím
prípravných zápasov na umelej tráve v Ruţomberku.
Vedenie OFK sa chce týmto poďakovať za pomoc a podporu všetkým, ktorí sa podieľajú na chode futbalového klubu,
sponzorom, fanúšikom za podporu a priazeň a zároveň apelovať na rodičov, aby viedli deti k športovej aktivite, posielali
ich na ihriská, aby sa u nás zachoval tento krásny šport, ktorý má v obci dlhoročnú tradíciu.
Michal Frič

Štefanský futbalový turnaj 2017

Tabuľka 2.triedy LFZ po 15. kole sezóny 2017/2018
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

1

TJ Iľanovo

12

10

1

1

43:16

31

14

16

52.8

2

TJ Sokol Beňadiková

12

10

0

2

46:19

30

13

12

79.4

3

OFK Liptovská Lúţna

12

8

4

0

46:14

28

12

13

75.4

4

TJ Štart Liptovský Ján

12

8

2

2

35:14

26

11

11

89

5

ŠK TJ Iskra Hrboltová

12

6

2

4

25:22

20

10

-1

72.2

6

OFK Partizánska Ľupča

12

5

2

5

30:28

17

9

-1

64.4

7

FK Sokol Stankovany

11

4

2

5

20:20

14

8

-1

84.2

8

OŠK Jamník

12

4

2

6

18:33

14

7

-7

37.4

9

TJ Liptov Vavrišovo

12

3

3

6

17:20

12

6

-9

69.4

10

TJ Druţstevník Kvačany

12

3

2

7

15:19

11

5

-4

71.2

11

TJ Prosiek

13

2

4

7

14:33

10

4

-11

53

12

TJ Druţstevník Východná

12

3

0

9

24:53

9

3

-9

55.2

13

TJ Sokol Komjatná(odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

2

0

74.8

14

OŠK Svätý Kríţ

12

0

0

12

9:51

0

1

-21

83.4
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