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A: SCHVAĽUJE
a) návrhovú komisiu v zložení JUDr. P. Hladišová, S. Sekan b)
overovateľov zápisnice: Ing. Ľ. Rybák, D. Adamčiak c) starosta obce
určil za zapisovateľku Ing. K. Budveselovú d) program rokovania
obecného zastupiteľstva e) zmeny v rozpočte v Zariadení pre
seniorov Karita - presun 3.264 € z bežných výdavkov na kapitálové)
f) zmenu rozpočtu obce v dôsledku nerealizácie stavby bytového
domu, plánovaného predaja pozemkov na Magurke a iných položiek,
na základe informácií ekonómky obce, g) zámer predaja pozemku na
Magurke pre p. V. Konopáska o výmere 565 m2 v cene 50 €/m2, h)
zámer predaja pozemku na Magurke pre p. I. Bystríka o výmere 565
m2 v cene 50 €/m2, i) zámer predaja pozemku na Magurke pre p. J.
Malíčka o výmere 565 m2 v cene 50 €/m2, j) zámer predaja
pozemku na Magurke pre p. B. Baráneka o výmere 565 m2 v cene
50 €/m2, k) kúpu pozemkov pod cestou pri ZŠ s MŠ v cene 10 €/m2
podľa geometrického plánu č. 40003337-19/2017 a znaleckého
posudku 170/2017, l) predaj pozemku č. C KN 1457 a C KN 1531/1
pre Poľovnícke združenie Ľupčianka podľa geometrického plánu a
uznesenia č. 7/2016/1/j m) predaj pozemku parc. č. C KN č.1133/3o
výmere 88 m2 pre J. Antola a A. Antola podľa geometrického plánu
a uznesenia č. 10/2016/1/g n) VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a
určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja a
voľby do orgánov samosprávy obce Partizánska Ľupča o) Zrušenie
uznesenia č. 1/2012 v odseku 1 bodu 4, kde bol odsúhlasený
prenájom pozemkov v lokalite Magurka E KN parc.č. 5296, 5298,
5299, ktoré sú vedené na LV 985 vo vlastníctve obce Partizánska
Ľupča pre firmu Liptovia a.s. so sídlom F. Klimeša 686/14,031 01
Liptovský Mikuláš a následne vypracovaná a podpísaná nájomná
zmluva č. 41/2012 zo dňa 21.02.2012 medzi obcou Partizánska
Ľupča a spoločnosťou Liptovia, a.s.

B: BERIE NA VEDOMIE
a) informáciu starostu obce o splnení úloh v zmysle uznesení z
predchádzajúcich zastupiteľstiev (realizácia osvetlenia autobusovej
zastávky, úprava vstupu na cintorín, rekonštrukcia toaliet v ZŠ s MŠ,
osadenie zrkadiel a dopravných značiek v obci, realizácia dočasného
parkoviska pri ZŠ s MŠ, vypratanie a stavebné úpravy v bývalom
sklade civilnej obrany a úprava cesty do areálu bývalého skladu
civilnej obrany skladu, realizácia oddychovej zóny v kruhovom
objazde na Kamencoch) b) informáciu ekonómky obce Ing.
Budveselovej o plnení rozpočtu obce do dňa 30.09.2017

1. SCHVAĽUJE
a) Návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Dušan Adamčiak b)
Overovateľov zápisnice: Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek, c)
Starosta Ľubomír Frič určil za zapisovateľku Ing. Katarínu
Budveselovú d) Program zasadnutia s doplnením e) VZN č. 2/2017
o udeľovaní verejných uznaní a ocenení Obce Partizánska Ľupča f)
Predaj pozemkov v k.ú. Partizánska Ľupča, miestna časť Magurka :
i. Ján Malíček a Hanka Malíčková Myjava, Dolná štvrť, pozemok
parc.č.3139/18 o výmere 565m2 za cenu 50,-€/m2 ii. Ing. Bystrík
Ivák, Liptovské Sliače, Do Potôčka 1235/13 parc.č.3139/19,
pozemok o výmere 565 m2 za cenu 50€/m2 iii. Vladimír
Konopásek, Nitra Potravinárska 23, parc. č. 3138/2, pozemok o
výmere 565 m2 za cenu 50,-€/ m2,

c) informáciu zástupcu starostu obce p. J. Sokola ohľadom
kúpy cesty pri ZŠ s MŠ a ohľadom rokovania s
jednotlivými vlastníkmi pozemkov pod cestou pri ZŠ s MŠ
d) žiadosť p. Melluša o uzavretie nájomnej zmluvy k
pozemkom na „Panskej lúke“ na Magurke z dôvodu toho,
že ešte nie je ukončený pôvodný nájomný vzťah s
nájomcom Liptovia, a.s. predmetných pozemkov
uvedených v žiadosti e) informáciu starostu obce o žiadosti
Mgr. Lucie Záchejovej o výrub nebezpečne sa
nakláňajúcich stromov z brehu toku Ľupčianka, pričom
obec bude hľadať vhodné riešenie v komunikácii s
vlastníkom dotknutého pozemku f) žiadosť p. P.
Dvorského o vysypanie „ otočky na Kráľovciach“ g)
žiadosť Ing. M. Sameliaka ohľadom potreby opravy
výtlkov v obci na základe zistených nepreinvestovaných
finančných prostriedkov, ktoré zistí ekonómka obce, h)
opätovnú žiadosť p. S. Sekana na ocenenie p. Urbanoviča,
pri príležitosti jeho životného jubilea i) žiadosť Ing. J.
Kanderu ohľadom výstavby novej cesty na „Kamence“

C: NESÚHLASÍ
a) so žiadosťou p. Zdena Halamu o kúpu časti pozemkov
na Magurke č. 3288/2 a 3293/1 b) so žiadosťou p.
Jaroslava Rybáka o kúpu pozemku na Magurke parc. č KN
C 3139/11, ktorá priamo susedí s parcelou KN C 3139/2 c)
so žiadosťou p. Emílie Švarekovej o kúpu pozemku č.
2441/8 podľa predloženého geometrického plánu, OZ
súhlasí len s pôvodne odsúhlaseným predajom pozemku č.
1237/1 podľa uznesení č. 3/2017/3/a a 10/2015

D: POVERUJE
a) starostu obce ukončiť nájomnú zmluvu č. 41/2012 zo
dňa 21.02.2012 uzatvorenú medzi obcou Partizánska
Ľupča a spoločnosťou Liptovia, a.s. pozemkov v lokalite
Magurka KN E parc. č. 5296, 5298, 5299, ktoré sú vedené
na LV 985 vo vlastníctve obce Partizánska Ľupča b)
starostu obce zistiť majiteľa pozemku pred domom č. 374
parc. č E 735 vedeného na LV 2679 z dôvodu žiadosti o
výrub stromov zaevidovaná pod č. 627/2017, ktoré rastú na
brehovej čiare predmetného pozemku a hrozbou padnutia
ohrozujú tak majetok domu č. 374

E: KONŠTATUJE
že nasledovné body uznesení prijatých na minulých
zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie: - regulácia potoku
Ľupčianka a jeho čistenie - oprave kanalizácie a žumpy v
areáli školy
V Partizánskej Ľupči dňa 16.10.2017
Návrhová komisia: JUDr. Petra Hladišová, Stanislav Sekan
Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan
Adamčiak---------------------------------------------------------iv. Boris Baránek, Liptovský Mikuláš, Za Luhami 572 a
manželka Jaroslava Baránková rod. Sabuchová Liptovská
Osada, pozemok parc. č. 3139/17 o výmere 565 m2 za
cenu 50,-€/m2 g) Príspevok pre Centrum voľného času v
Liptovskom Mikuláši pre troch žiakov v alikvotnej čiastke
za každého 22,40 € spolu 67,20 € na rok 2017 h)
Príspevok pre Centrum voľného času - Kongregácia
milostivých sestier Satmárok v Ružomberku pre 5 žiakov
vo výške 56,-€ na každého spolu 280,-€ na rok 2018 i)
Príspevok pre ZO SZTP Partizánska Ľupča na rok 2018 vo
výške 300,-€ j) Príspevok pre ZO JDS Partizánska Ľupča
na rok 2018 vo výške 300,-€ k) vybudovanie vodomernej
šachty na obecnom pozemku z dôvodu pripojenia na
verejný vodovod nehnuteľnosti s.č. 447, p.č. 1060 na
základe žiadosti podanej Ing. Petrom Smitekom, bytom
Partizánska Ľupča 551 s tým, že sa prípojka vybuduje čo
najbližšie k majiteľovmu pozemku l) v zmysle § 4, ods.25
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p. zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej
štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2018, 2019, 2020.

2. BERIE NA VEDOMIE
a) Informáciu starostu obce o rekonštrukcii sobášnej miestnosti b)
Informáciu starostu o oprave komínov a asanácii 1 komína na
streche obecného úradu c) Požiadavku občana Viliama Husarčíka,
trvale bytom Partizánska Ľupča 543 na zriadenie vysunutého
pracoviska polície a zabezpečenie ochrany majetku a bezpečnosti
občanov a riešenia problematiky túlavých psov v obci d) Informáciu
starostu o potrebe vybudovania nového obecného rozhlasu e)
Informáciu starostu o možnosti získania frézovanej hmoty z cesty
č.18 pre potreby obce f) Informáciu starostu obce o potrebe
prečistenia kanalizácie pri objekte spoločnosti VOKUMA - piliarska
výroba g) Informácie Ing. Petra Smiteka, predsedu školskej komisie,
medzi iným aj o tom, že končí funkčné obdobie Rady školy a
starosta bude musieť vyhlásiť novú voľbu .

3. RUŠÍ
Nájomnú zmluvu č. 41/2012 zo dňa 21.02.2012 medzi obcou
Partizánska Ľupča a spoločnosťou Liptovia, a.s. na prenájom
pozemku v miestnej časti Magurka ku dňu 31.10.2017 dohodou.

Uznesenie č. 7/2017 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 27.11.2017 na Obecnom úrade v Partizánskej
Ľupči. Obecné zastupiteľstvo
1.Schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Petra Hladišová, Ing. Juraj
Kandera b) Overovateľov zápisnice : Pavol Dvorský, Ing. Ľubomír
Rybák c) Starosta určil zapisovateľku : Ing. Katarínu Budveselovú
d)Zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva e)Prenájom
priestorov v budove požiarnej zbrojnice pre kulturistov na základe
žiadosti, ktorú podal p. Juraj Pethö, trvale bytom Partizánska Ľupča
153, v sume 30,00 €/mesiac obdobie od 1.1.2018 – 31.12.2018
f)Vydanie súhlasného stanoviska obce, na parkovanie osobným
motorovým vozidlom pre p. Zdena Halamu, trvale bytom ul.
Hurbanova 1/46, Žiar nad Hronom, v katastrálnom území
Partizánska Ľupča miestnej časti Magurka na pozemku parc. č:
3288/2 a 3293/1, na základe žiadosti zo dňa 24.11.2017. g) Zámer
prenajatia pozemkov parc. registra C, LV 985: 3131/1, 3131/14,
3131/15, 3133, 3137/1, 3138 s celkovou výmerou 19.676 m2
v katastrálnom území Partizánska Ľupča, miestnej časti Magurka pre
firmu Ritterstein s.r.o so sídlom Kollárovo námestie 20, Bratislava
v zastúpení konateľom p. Miroslavom Melušom, na základe ich
žiadosti zo dňa 26.10.2017, v sume 150 Eur/rok, kde pozemky môžu
byť využívané len na účely podľa nájomnej zmluvy, ktorú pripraví
obec Partizánska Ľupča – obecné zastupiteľstvo. h) Finančný
príspevok pre Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
so sídlom Partizánska Ľupča 419, IČO 37974033 na akciu
“Mikuláš“ v celkovej výške 320 Eur podľa žiadosti zo dňa
21.11.2017. i) Finančný príspevok pre OFK Partizánska Ľupča so
sídlom Partizánska Ľupča 419, IČO 37910043 na akciu
“Koncoročný turnaj“ v celkovej výške 300 Eur, ktorý sa bude konať
30.12.2017 na základe žiadosti zo dňa 27.11.2017. j) Bezodplatný
prenájom Kultúrneho domu pre Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
Partizánska Ľupča so sídlom Partizánska Ľupča 419, IČO 37974033
na akciu „Benefičný ples a Maškarný ples“ na základe žiadosti zo
dňa 21.11.2017, s tým dodatkom v zmluve, že v prípade, ak sa
kultúrny dom neodovzdá v zodpovedajúcom stave, náklady na

4. NESÚHLASÍ
S predajom obecného pozemku p.č. KN-C 1680/36 o
výmere cca 50m2 v k.ú. Partizánska Ľupča v miestnej časti
Valentka pre p. Ing. Slavomíra Betuša, bytom Partizánska
Ľupča 709.

5. KONŠTATUJE
Uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach OZ
zostávajú na splnenie: - výrub stromov v brehovej čiare
toku Ľupčianka na základe podnetu Mgr. Lucie
Záchejovej, bytom Partizánska Ľupča 374 - Vyčistenie a
úprava koryta Ľupčianka pri rodinnom dome s.č. 200
majiteľa Kataríny Kúkolovej - Rekonštrukcia žumpy v
areáli ZŠ s MŠ - Oprava výtlkov na miestnych
komunikáciách v obci - Výkup pozemkov pod miestnou
komunikáciou pri ZŠ s MŠ
Návrhová komisia : Július Sokol, Dušan Adamčiak
Overovatelia zápisnice : Ing. Peter Smitek,
Ing. Martin Sameliak
V Partizánskej Ľupči dňa 6.11.2017

upratovacie práce sa budú ZRPŠ fakturovať. k)Dotáciu
pre OFK na základe žiadosti zo dňa 17.11.2017, v celkovej
výške 10.500 Eur na rok 2018, vrátane akcií ako je letný
turnaj a koncoročný turnaj. l) Dotáciu pre KST Darmošľap
so sídlom Partizánska Ľupča 55, IČO 36140741 na základe
žiadosti zo dňa 22.11.2017, vo výške 600 Eur na rok 2018.
m)Dotáciu pre Klub stolného tenisu Lesný komposesorát
SERVIS Partizánska Ľupča so sídlom Partizánska Ľupča
422, IČO 36141976 na základe žiadosti zo dňa 19.11.2017
vo výške 600 Eur na rok 2018. n)Dotáciu pre Rodičovské
združenie pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča so sídlom
Partizánska Ľupča 419, IČO 37974033 vo výške 640 Eur
na rok 2018, na základe žiadosti zo dňa 27.11.2017. o)
finančných prostriedkov pre DHZ Partizánska Ľupča 418,
ktoré nevyčerpali v roku 2017 do roku 2018 v hodnote
2534,00 EUR na základe žiadosti zo dňa 27.11.2017.
p)Dotáciu pre DHZ Partizánska Ľupča 418 na základe
žiadosti zo dňa 12.11.2017 vo výške 7.130 Eur na rok
2018. r)Rozpočtovú zmenu – pretransformovanie bežných
výdavkov na kapitálové v hodnote 2.580 EUR pre ZPS
Karita so sídlom Partizánska Ľupča 84, na základe
požiadavky riaditeľky ZPS Karita PhDr. Ľubomíry
Glonekovej, z dôvodu zakúpenia priemyselného mangľa.

2. Neschvaľuje:
a)Žiadosť p. Romana Paška trvale bytom Partizánska
Ľupča 438 o prenájom obecnej nehnuteľnosti - rodinného
domu č.3 zo dňa 22.11.2017, z dôvodu prípravy
a potrebnej rekonštrukcie, nakoľko nehnuteľnosť nie je
obývateľná. b)Dotáciu z rozpočtu obce pre spoločnosť
Archeopark Liptovia so sídlom Nám. Slobody 1859/5,
Ružomberok IČO 42389160 na základe žiadostí zo dňa
19.11.2017

3. Berie na vedomie:
a)Žiadosť Základnej školy s Materskou školou Partizánska
Ľupča 419 podanú dňa 22.11.2017 o pridelenie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2018 pre
materskú školu v hodnote 1.200 EUR a základnú školu
v hodnote 1.400 EUR. Hodnota dotácie už bola
3
zohľadnená v návrhu rozpočtu, ktorý predložila ZŠ s MŠ

b)Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o plnení prijatých
uznesení, ktoré sa priebežne plnia i vzhľadom na počasie.
c)Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o budovaní kanalizácie
v obci. d) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o rozhodnutí
o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny (Občianske združenie
stredný Liptov). e) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča
ohľadom údržby cestnej komunikácie na Železnô. f)Informáciu
starostu obce Ľubomíra Friča o podaných žiadostiach o dotáciu
z rozpočtu obce, ktoré podali organizácie pôsobiace v obci
Partizánska Ľupča. g) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča
o presunutí značky najvyššej povolenej rýchlosti pri hornej bytovke
č. 313. h) Informáciu ekonómky Ing. Kataríny Budveselovej
o pripravovanom rozpočte a financovaní inštitúcií, ktoré financuje
obec. i) Informáciu ekonómky Ing. Kataríny Budveselovej o výške
neuhradených pohľadávok za miestne dane a poplatky a dane
z nehnuteľností. j) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča
o výpadku finančných prostriedkov z dane z nehnuteľností
vlastníka spoločnosti MONDI SCP a.s., ktoré boli plánované
v rozpočte obce na rok 2017. k) Informáciu predsedu finančnej
komisie a poslanca Ing. Ľubomíra Rybáka o pripravovanom návrhu
rozpočtu obce Partizánska Ľupča na obdobie 2017 - 2020. l)
Informáciu predsedu finančnej komisie, poslanca a pokladníka
OFK Ing. Ľubomíra Rybáka o financovaní OFK Partizánska Ľupča
na nasledujúci rok 2018. m) Podnet pána Petra Staroňa trvale
bytom Partizánska Ľupča 307 k namontovaniu meračov rýchlosti na
vjazde do obce a pri hornej bytovke č. 313.

n) Žiadosť poslanca Ing. Juraja Kanderu o potrebe
zabezpečenia nočného osvetlenia v obci počas vianočných
sviatkov a o oprave niektorých svietidiel v obci

4. Žiada:
a)Starostu obce, aby jednal s majiteľmi dlhodobo
odstavených motorových vozidiel, ktoré sú odstavené pri
hlavnej ceste oproti domu č. 608 vlastníka Ing. Vojtecha
Baldoviča o ich odtiahnutí alebo odstránení na základe
podnetu Ing. Vojtecha Baldoviča. b) Stavebnú komisiu
posúdiť a odporučiť pokračovanie rekonštrukcie sobášnej
miestnosti v budove obecného úradu c) Ekonómku Ing.
Katarínu Budveselovú a finančnú komisiu pripraviť zoznam
o výške neuhradených pohľadávok za miestne dane
a poplatky a dane z nehnuteľností a odporučiť do budúceho
zasadania obecného zastupiteľstva riešenie d) Finančnú
komisiu určiť výšku nájmu v rodinnom dome č. 3, ktorá
bude kalkulovaná až po rekonštrukcii e) Ekonómke Ing.
Kataríne Budveselovej do budúceho OZ pripraviť
kompletnú informáciu o úveroch, ktoré má obec
Partizánska Ľupča a o výškach mesačných splátok všetkých
úverov vrátane ŠFRB na základe požiadavky poslanca
Stanislava Sekana.

5. Konštatuje:
Uznesenia z minulých zasadnutí zostávajú na splnenie.
Návrhová komisia : JUDr. Petra Hladišová, Ing. Juraj
Kandera, overovatelia zápisnice : Pavol Dvorský, Ing.
Ľubomír Rybák

OPERA HRAD PREPEVNÝ
V poslednú nedeľu cirkevného roka – v nedeľu večnosti 26. novembra 2017 sa
v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Partizánskej Ľupči konala opera Hrad
prepevný. Toto výnimočné kultúrne a duchovné podujatie organizoval
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči a Penzión Motýľ
z Liptovskej Teplej. Životné dielo Dr. Martina Luthera a jeho zápas o obnovu
Cirkvi reformáciou priblížilo 90 účinkujúcich z Bratislavy a Kežmarku.
Nádherný umelecký
a duchovný zážitok
si z opery Hrad
prepevný v našom
chráme
odnieslo
takmer 400 členné
publikum.
Mgr. Ján Molčan
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IVAN URBANOVIČ
ČESTNÝ OBČAN OBCE
PARTIZÁNSKA ĽUPČA
Čestné občianstvo udelila Obec Partizánska
Ľupča rodákovi, významnému horolezcovi,
horskému záchranárovi a fotografovi Ivanovi
Urbanovičovi pri príležitosti jeho krásneho
životného jubilea 85 rokov.

Ivan

Urbanovič

(1932)
rodák
z Partizánskej Ľupče – slovenský horolezec,
sprievodca, horský záchranár a fotograf.
V 50. a 60. rokoch dvadsiateho storočia bol
jeden z najaktívnejších horolezcov. V Tatrách
vyliezol v lete i v zime cesty s najväčšou
obtiažnosťou.
Jeho najväčším lezeckým
partnerom bol tiež rodák z Partizánskej
Ľupče, Ivan Gálfy (1933-2011), ale liezol aj
s ďalšími tatrancami. Jeden z jeho najlepších
úspechov v Tatrách bol prvý zimný prechod
centrálneho hrebeňa. Liezol aj na Kaukaze
(1958, 1961, 1962, 1964 a 1980), v Alpách
(1964, 1972 a 1978) v Hindúkuši 1965
a 1967) , v Himalájach a Pamíre (1979
a 1981). Medzi jeho hlavné úspechy patrí
výstup na Tirič Mir vysoký 7 708 m.n.m., na
Nanga Parbat a výstup na Annapurnu. V roku
1965 sa zúčastnil prvej záchrannej akcie za
pomoci vrtuľníka v Tatrách. Od roku 1970
bol tajomníkom Horskej služby pre
Slovensko. Dodnes sa intenzívne venuje
fotografovaniu,
vydáva
pohľadnice
a kalendáre. Od roku 2011 firmu vedie jeho
dcéra. So svojou manželkou, ktorá ho tento
rok navždy opustila, prežil krásnych 60 rokov
spoločného života. Žije v Novej Lesnej.

Za celé vedenie obce i za obecné zastupiteľstvo sa dňa
15.12.2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva
poďakoval vzácnemu hosťovi Ivanovi Urbanovičovi
zástupca starostu obce Július Sokol slovami uznania :
„ Vážený pán, Ivan Urbanovič,
som úprimne rád, že ste prijali naše pozvanie a našli si cestu
do svojej rodnej obce Partizánska Ľupča. Vyleteli ste
z rodného hniezda, od rodičov, blízkych príbuzných
a kamarátov, aby ste svojou cieľavedomosťou, svojou
usilovnou prácou dosiahli veľkých úspechov vo svojej
profesii a hlavne na poli športovom. Svoju rodnú obec ste
vzorne reprezentovali a zviditeľňovali nielen doma na
Slovensku, ale aj v zahraničí ako horolezec, člen expedícií,
ktoré zdolali aj najvyššie hory sveta.
Rôčky ubiehajú ako voda. Vážime si, že nezabúdate na svoju
rodnú obec Partizánsku Ľupču a rád sa do nej vraciate,
minimálne na tradičný ľupčiansky remeselnícky jarmok.
Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča na základe
návrhu Stanislava Sekana, z poverenia Klubu slovenských
turistov Darmošľap v našej obci sa rozhodlo udeliť Vám pri
príležitosti krásneho životného jubilea 85 rokov ako aj za
dosiahnuté športové výsledky v horolezeckom športe
a vzornú reprezentáciu obce doma i v zahraničí ocenenie
„Čestný občan obce Partizánska Ľupča“
Pripájame sa k desiatkam a stovkám Vašich gratulantov,
blízkych, za všetkých, ktorí Vás poznajú a spomínajú na Vás,
na roky, ktoré s Vami a vedľa Vás prežili a dosiahli s Vami
pekné športové výsledky. Prajeme Vám do ďalších rokov
hlavne veľa zdravia a úspechov, aby sme sa ešte dlho
stretávali. „
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VÝSLEDKY VOLIEB DO VÚC 2017
PRE ŽILINSKÝ KRAJ

Kandidáti na predsedu ŽSK
Meno
Juraj Blanár, Ing.
Peter Cibulka, Mgr.
Kristián Hoffmann, Mgr.
Erika Jurinová, Ing.
Anton Martvoň, Mgr. PhD.
Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc.
Marián Murín
Stanislav Pirošík
Peter Sagan

Počet hlasov
126 hlasov
6 hlasov
vzdal sa kandidatúry - 0 hlasov
127 hlasov
18 hlasov
16 hlasov
41 hlasov
0 hlasov
35 hlasov

Volebná komisia, ktorá dohliadala na
správnosť výsledkov v obci Partizánska
Ľupča.
6

͓*kandidát, ktorý sa vzdal kandidatúry, zostáva
na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní
mandátov sa na neho neprihliada
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Koniec roka so sebou prináša aj povinnosť obzrieť sa do
minulosti a zhodnotiť, čo dobré sa jej podarilo, prípadne na
čo je potrebné sa sústrediť v budúcnosti. Zamestnanci obce
a ľudia pracujúci v rámci menších obecných služieb
vykonali počas roka množstvo potrebnej a záslužnej práce,
ktorá častokrát nie je docenená. Ich práca je zameraná
hlavne na čistenie verejných priestranstiev, upratovacie
práce, pomocné stavebné a údržbárske práce a pod. Ale pod
správnym dohľadom sa vytvorilo veľa vecí dôležitých pre
občanov a našu obec.

Pre lepší prístup
návštevníkov
cintorína bolo
vymenené
zábradlie
a opravené
schody
k potoku.

Na oddychovej zóne, ktorá je vytvorená
v novovybudovanej časti Kamence boli okrem
vyplanírovania
trávnatej
plochy
vysadené
stromčeky. Neskôr pribudnú lavičky, prípadne
preliezky pre deti.

Deťom z materskej
školy boli
zrekonštruované
sociálne zariadenia

Vznikol hospodársky
a zberný dvor
Keď obec prevzala bývalú budovu civilnej obrany do užívania, bolo
potrebné vykonať veľké množstvo prác a nevyhnutných úprav. Pre
vybudovanie priestorov pre verejnoprospešné služby sa museli vyklčovať
kroviny, vybágrovať zemina a navoziť štrk k vybudovaniu príjazdovej
cesty. Priestor sa taktiež musel zabezpečiť bránami proti vandalom.
Nakoľko nebola vybudovaná kanalizácia pre dažďovú vodu, nanovo sa
spravila vodovodná prípojka. Taktiež sa priestory vyčistili, vymaľovali,
urobila sa elektroinštalácia a vytvorili sa miesta pre dielňu a sklady. Pokiaľ
nebude v obci zrealizovaný zberný dvor, tieto priestory budú dočasne
slúžiť pre zber komunálneho odpadu.

V súčasnosti je obec
vďačná za šiestich
pracovníkov, ktorí sa
starajú
o poriadok
a čistotu v obci. Týchto
ľudí obec zamestnala aj
vďaka úradu práce,
ktorý nám cez rôzne
projekty prepláca mzdu
pre niektorých z nich. 8

Zamestnanci obecného
úradu okrem kosenia,
zametania, príp. čistenia
a posýpania ciest
a chodníkov
vykonávajú aj omnoho
náročnejšie
a zodpovednejšie práce,
ktoré prispievajú ku
skrášleniu našej obce.

Rekonštrukcia nadobudnutých obecných
nehnuteľností .

po úprave

Ešte v marci tohto roku zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
kraja schválilo predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo svojho
rozpočtu. Do programu regionálneho rozvoja sa zapojila aj obec
Partizánska Ľupča, ktorá požiadala o dotáciu na prístrešok pre
umiestnenie informačných zariadení. Poskytnutá suma 1250 € tak
prispela k estetickému vzhľadu časti centra obce, kde sa prístrešok
nachádza.

pred úpravou

pred úpravou

Kuchyňa v budove kultúrneho
domu na poschodí, ktorá je
stále
využívaná
v rámci
obecných
a iných
akcií
nespĺňala požiadavky, preto
obec
pristúpila
k jej
rekonštrukcii. Obkladom sa
obložili steny pre vytvorenie
pultu, umývadla a sporáka.
Taktiež je vybavená pultom na
odkladanie kuchynského riadu.
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Zamestnanci obecného úradu pri príprave
betónovej platne pre prístrešok na separovaný
odpad v časti pri budove Ďumbiera. Nový
prístrešok pribudne aj pri budove požiarnej
zbrojnice.

V mesiaci október začala obec s rekonštrukciou
obradnej miestnosti. Plánujú, že už na budúci rok budú
môcť zaľúbenci zažívať svoje životné chvíle práve
v novej a reprezentatívnej miestnosti. No nielen oni,
nakoľko priestor slúži aj na rôzne iné slávnostné
udalosti, či už je to uvítanie novonarodených detí,
ocenenie významných osobností, prípadne obnovenie
manželského sľubu po mnohých rokoch. V súčasnosti
sa začala demontáž starých podláh a stien, prerobila sa
nová elektroinštalácia. Práce budú pokračovať až do
finálnej fázy, kde sa urobia omietky, položí sa dlažba
a spraví sa sádrokartónový strop.

Zrealizované osvetlenie k zastávke na cestu č. 18
určite ocenia občania a návštevníci obce hlavne
vo večerných hodinách.

Bocianie hniezdo, ktoré sa nachádza na komíne budovy obecného úradu, je pravidelne, už po dlhé roky
obsadené párom bocianov. Párik vychová priemerne 3-4 mláďatá ročne. Za tú dobu si vybudovali hniezdo
úctyhodných rozmerov. Tento rok musela obec zrealizovať čistenie a odstránenie nánosu hniezdneho
vybavenia, nakoľko komín, na ktorom sa hniezdo nachádza by mohol pod váhou spadnúť. Práce boli
uskutočnené svojpomocne, ale za dodržania prísnych bezpečnostných podmienok. Hniezdo, teraz
bezpečnejšie pre bociana i ľudí pohybujúcich sa pod nim je upravené a pripravené pre svojich
„ubytovancov“. Avšak do budúcna obec uvažuje o preložení bocianieho hniezda na vhodnejšie miesto.
Myslíme si, že tento rok bol pre obec v mnohých veciach aj napriek rôznym prekážkam úspešný. O mnohých
aktivitách Vás priebežne informujeme prostredníctvom obecných novín. Každý kto mohol, vložil do práce
kus svojho „ja, kus svojho času a ochoty do rozvoja našej obce. Veríme, že aj v budúcom roku sa podarí
vzájomnou dôverou, stavať na započatej práci, rozvíjať ďalšie plány a nebáť sa prekážok.
10

Tradične každý rok, v novembri, si obec uctieva svojich starších
spoluobčanov. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo 11.11. v sále
kultúrneho domu. Bolo to príjemné popoludnie, počas ktorého sa stretli
síce odlišné generácie, no napriek tomu mali k sebe veľmi blízko. Bohaté
programové pásmo, ktoré si pripravili žiaci a žiačky zo Základnej
umeleckej školy Ľudovíta Fullu z Ružomberka a detský folklórny súbor
Belanček z Bieleho Potoka vyvolali všetkým milý úsmev na tvári, mnohí si
známe ľudové piesne i pospevovali. Nakoniec pracovníčky obecného
úradu podarovali každému starkému a starkej darček, ktorý im bude
pripomínať tento sviatočný novembrový deň.

NA NÁVŠTEVE V ZPS KARITA

Srdečné privítanie a vďačnosť sme pocítili pri návšteve štyroch našich spoluobčanov, ktorí sú klientmi Zariadenia pre
seniorov Karita. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším ich poslanec obecného zastupiteľstva Stanislav Sekan potešil
malým darčekom a spoločne si s nimi zaspomínal na roky mladosti, na mnohé starosti i radosti, ale aj na chvíle, keď
11
boli ešte v plnej kráse a sile. Ochotne nás sprevádzala riaditeľka zariadenia, PhDr. Gloneková.
R. Antolová

Nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám, nech veľa šťastia prinesie i Vám.

Uvítanie detí do života má v obci Partizánska Ľupča už bohatú tradíciu. V posledný novembrový deň zavítalo
do kultúrneho domu až štrnásť šťastných mamičiek v doprovode so svojimi najbližšími. Rodičov dieťatka
potešil starosta obce Ľubomír Frič drobnými darčekmi v podobe knižky, kvietka a 100 eurovej nákupnej
poukážky. Poprial rodičom veľa zdravia, šťastia a trpezlivosti pri výchove detí a vyslovil presvedčenie, že
z nich vyrastú ľudia, na ktorých budú nielen rodičia, ale celá naša obec hrdá a že sa stanú jej neoddeliteľnou
súčasťou. Slávnostný okamih všetkým prítomným spríjemnili žiaci základnej školy pekným kultúrnym
programom.
Renáta Antolová

Dorotka Bartánusová

Mia Boháčiková

Klaudia Kornalská
Peťko Frič
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Šimonko Sliacky

Patrik Servanský

Uvítania sa pre nemoc nemohli dostaviť rodičia Brunka
Adamčiaka a Alexa Zelenku. Želáme im veľa zdravia.
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OSLÁVILI SME S VAMI
6. októbra 2017 uplynulo 55 rokov, kedy manželia Ľudovít a Elena
Koleňovci vykročili na spoločnú cestu života. Roky bežia dopredu
nenávratne a hoci ich hlavy pokryli striebra inovate, pribudli vrásky
a dozrievajú života klásky, manželstvo im vydržalo. Hoci zdravotné
problémy pribudli, tešia sa z rozvetvenej rodiny. Vychovali dve dcéry –
Jarku a Janku. Radosť im robia 2 úspešné vnúčatá a tešia sa z dvoch
pravnúčikov. Milí Koleňovci, želáme Vám pri tejto príležitosti ešte veľa,
veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody. By ste ešte dlho spolu
kráčali po životnej púti a mali ste k tomu veľa síl a chuti. Veď život je
ako strom a láska letokruhy v ňom. S letokruhmi stromu rastie aj Vaše
veľké ľudské šťastie. K blahoželaniu sa pripájajú aj zamestnanci
obecného úradu a spoluobčania.
Dni a hodiny ubiehajú a nám všetkým roky pribúdajú. Niekomu nie je dopriate
dožiť sa vysokého veku, ale niekto sa vysokého veku dožije. Pani Helena
Fričová sa dňa 27. októbra 2017 dožila krásnych 85 rokov. Detstvo, mladosť sa
stratili, nastúpila jeseň života. Spolu s manželom vychovali tri deti a to syna a dve
dcéry.
Manžel jej zomrel už dávno, zostala sama. Hoci ju teraz trápia zdravotné
problémy, starostlivosť o ňu prešla na deti. Radosť je robí 8 vnúčat a 4
pravnúčatá.
Milá pani Fričová, želáme Vám pri tejto
príležitosti ešte veľa pevného zdravia, pohody
a radosti v kruhu svojich najbližších a nech Vás
lúče slnka ešte dlho zohrievajú na životnej púti.
K blahoželaniu
sa
pripája
kolektív
zamestnancov obecného úradu a spoluobčania.

Dňa 20.11.2017 dožil sa pán Jozef Husarčík
krásnych 90 rokov svojho života. Hoci je jeho
zdravie, aj zdravie manželky podlomené, nevzdáva
sa ani jeden z nich. Snaží sa prekonať tento stav, je
plný optimizmu. Spolu s manželkou vychovali 4 deti
– dve dcéry a dvoch synov. Radosť im robia 3
vnučky a tešia sa aj z troch pravnučiek. Obidvoch
rodičov starostlivo a s láskou opatruje dcéra
Ľubomíra.
Želáme Vám, vážený pán Husarčík, pri tejto vzácnej
príležitosti ešte veľa, veľa pevného zdravia, lásky
a rodinnej pohody. Nech Vaša životná cesta bude
dlhá a roky jesene života budete prežívať v kruhu
svojich najbližších. K blahoželaniu sa pripája
kolektív
zamestnancov
obecného
úradu
a spoluobčania.
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Dňa 28.11.2017 sa dožil krásneho životného životného jubilea 80 rokov pán Ferdinand Bartánus. V mladosti hrával futbal,
teraz je už len jeho fanúšik. Spolu s manželkou vychovali 4 deti,
jednu dcéru a troch synov. Ako roky pribúdali, ozvali sa aj
zdravotné problémy. Snaží sa ich prekonávať . Radosť jemu aj
manželke robí jedno vnúčatko.
Vážený pán Bartánus, želáme Vám pri tejto príležitosti ešte veľa
pevného zdravia, šťastia, radosti a lásky. Užívajte si dni neskorej
jesene v pohode, v rodinnom kruhu. K blahoželaniu sa pripájajú
aj zamestnanci obecného úradu a spoluobčania.

Už dlhých 85 rokov kráča po životnej púti pani Emília
Magerčiaková. Toto vzácne jubileum oslávi 30.12.2017. Hoci jej
manžel už dávno zomrel, spolu vychovali dve deti, dcéru a syna.
Zostala sama bývať, radosť jej však robia 4 vnúčatá.
Milá pani Magerčiaková, prijmite od nás srdečné blahoželanie
k tomuto vzácnemu jubileu. Želáme Vám ešte veľa, veľa pevného
zdravia, lásky, šťastia a radosti v kruhu svojich najbližších.
K tomuto blahoželaniu sa pripájajú aj zamestnanci obecného úradu
a všetci spoluobčania.

Dňa 15.12.2017 sa dožíva krásnych 80 rokov pán Pavol
Sliacky. Dlhé roky pracoval v poľnohospodárstve. Spolu
s manželkou vychovali 3 deti, dcéru a dvoch synov. Už
dávnejšie mu náhle zomrela manželka, ostal bývať spolu so
synom Jarkom. Má 4 vnúčatá, ktoré ho vždy vedia potešiť.
Hoci prišli zdravotné problémy, nevzdáva sa a optimizmus
ho neopúšťa.
Vážený pán Sliacky, želáme Vám do ďalších rokov života
ešte veľa, veľa zdravia, radosti, aby ste si v kruhu rodiny
užili ešte veľa slnečných dní, pohody a spokojnosti.
K blahoželaniu sa pripájajú aj zamestnanci obecného úradu
a spoluobčania.

ZO SZPB blahoželá
svojim členom
František Hollý 60 r.
Štefan Hollý 65 r.
Jozef Husarčík 90 r.
Ján Pobeha 70 r.
Rudolf Valiaška 65 r.
Pavol Sliacky 80 r.
Emília Magerčiaková 85 r.
Zároveň prajeme všetkým
svojim členom príjemné
prežitie vianočných
sviatkov a veľa
zdravia a spokojnosti
v novom roku .

NARODILI SA
Život v šťastí a pohode,
s mysľou
veselou,
veľa
zdravia, lásky a skutočných
priateľov. Gratulujeme :
Ján Pobeha 70 r.
Rudolf Valiaška 65 r.
Štefan Lupták 70 r.
Emil Chalupka 75 r.

Patrik Servanský
Nela Moravová
Samuel Adamčiak
Matias Čumpelík

ROZLÚČILI SME SA
Vladimír Elíz 67 r.
Božena Valušiaková 61 r.
Irena Bárovičová 85 r.
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Aj v druhej polovici 1. polroka deti v našej materskej škole absolvovali
rôzne vzdelávacie aktivity, ktoré deťom podporujú všestranný rozvoj. Deti
z Myšičkovej triedy sa postupne osmelili a úspešne začlenili medzi ostatné
deti zo Žabkovej a Sovičkovej triedy. Deti chodia do škôlky s radosťou.
Tomu pomáhajú nielen kamaráti, na ktorých sa tešia, ale aj výlety. Počas
posledných mesiacov sme navštívili Prírodovedné múzeu v Liptovskom
Mikuláši, kde okrem vesmírnej expozície, vypreparovaných zvierat, ku
ktorým priraďovali zvuky, liezli do medvedieho brlohu, liezli cez jaskyňu
a podobne. Tiež sme navštívili kino v Liptovskom Mikuláši, kde deti videli
najnovšie Spievankovo a Kráľovná Harmónia. Vďaka výletom mimo
materskej školy deti mohli preukázať, že sú slušne vychované a vedia sa
krásne správať na verejných miestach a tiež v autobuse.
S radosťou sme privítali divadelníčky s rozprávkou Pinochio a interaktívne
hudobné divadlo Veselo s Gitarou. Zúčastnili sa Katarínskej zábavy, ktorú
organizoval kolektív pedagógov zo základnej školy. Program bol tak
pútavý, že sa niektoré deti celý program ani len nepohli. Za tento zážitok
školákom a ich pani učiteľkám veľmi ďakujeme. Svoju šikovnosť deti
predviedli Mikulášovi, ktorý im za recitovanie a spievanie dal sladké
balíky. Deti v tomto čase už trénujú na Vianočný koncert, na ktorý všetkých
srdečne pozývame. Okrem týchto aktivít deti denne zdobia priestory
materskej školy, tried, ale aj domovy nás, pani učiteliek, svojimi výtvormi.
Touto cestou chceme s našimi deťmi šťastné a veselé Vianoce, nech láska
a priateľstvo naplnia celý Váš budúci rok. Nech smiech a šťastie naplnia
svet okolo Vás a nech sa Váš budúci rok premení na jeden veľký splnený
sen.
Kolektív MŠ
Aj túto jeseň sme sa opäť stretli s našimi žiakmi a ich rodičmi na
príjemnom popoludní, v ktorom jednotlivé súťažiace družstvá
pripravovali zdravé a chutné pokrmy. Tentokrát sa najviac objavovala
cvikla ako surovina v šalátoch. Videli sme aj veľký blok z figovej pasty,
z ktorého Zarka z 5.A s maminkou robili sladké guľôčky. Odborná
porota v zložení rodič, učiteľ a žiak postupne ochutnávala anonymné
vzorky a hodnotila výtvory od šalátov cez pomazánky, sladké jedlá až
nakoniec rozhodla, že víťazkou sa stanú dvojica Alžbetka Turčanová so
starou mamou Malvínou Zvarovou, ktoré spolu pripravili veľmi chutné
cuketové placky. Nápad bol Alžbetkin aj keď ju starká od tohto receptu
najskôr odhovárala. Na druhom mieste sa umiestnil Kubko Fris
s maminkou a na treťom mieste bola Zarka Beňová s maminkou
a sestričkou Verkou. Porota mala teda čo robiť alebo koštovať, no
ochutnávali všetci prítomní. A my môžeme skonštatovať, že v tých
našich špajzách a kuchyniach sú dobré zásoby a hlavne šikovné gazdiné
a gazdovia. Tešíme sa na ďalšiu jeseň.
Mgr. Anna Ganobjaková

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž.
Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po
slovensky Informatický Bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších
krajín.
V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov. Hlavným
cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce
iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií
pri učení sa. Aj tento rok sa žiaci ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča zapojili do súťaže a preukázali výborné počítačové
zručnosti. Podľa veku boli zaradení do kategórií a získali v nich diplom. Drobec: T.Peterec, A.Balážec, A. Grilus,
Z.Vajdová, R.Sliacka(žiaci 3.A) Bobrík: A. Kováčová (4.A), K.Točeková, T.Mráziková(5.A) Benjamín:
V.Hrdinová, L.Frisová(6.A), L.Gejdošová, M.Klimáček (7.A) Kadet: K.Masiariková(8.A) Najlepšie zručnosti na svoj
vek preukázal Timotej Peterec z 3.A, ktorý dosiahol 100%. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.
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DRUŽINÁRSKY BAZÁRIK
Pani vychovávateľka J. Frývaldská a jej zverenci v školskom klube
detí usilovne vyrábali a pripravovali výrobky do Družinárskeho
Bazárika. Tašky detskými rúčkami maľované, koláčiky s láskou
pečené, obrázky na stenu vypletané, dekorácie, svietniky a všeličo iné
si mohli návštevníci prísť prezrieť a vymeniť za pastelky, hračky
a pomôcky pre deti, aby mohli nimi ďalej tvoriť a zmysluplne takto
využívať svoj voľný čas a popritom získať v „družke“ aj nové
zručnosti. Treba povedať, že naši žiaci sú veľmi šikovní a aj trpezliví,
ich výrobky boli nádherné a záujem o ne bol veľký. Po skončení
Bazárika do školského klubu pribudli nové farbičky, skladačky,
vankúšiky, žirafa a všeličo iné. Akcia mala medzi deťmi aj rodičmi
veľký úspech.

Návšteva kina a múzea
Iste mi dáte za pravdu, že dni, keď žiaci nemusia sedieť na
vyučovaní sú veľmi obľúbené. Zvlášť, keď na programe dňa
je návšteva kina a následne múzea. Taký príjemný deň sme
zažili aj my 6. novembra 2017, kedy sme si pozreli v kine
film Spievankovo.
Tu zvieratká pomáhali kráľovnej
Harmónii nájsť stratenú melódiu. Bol to veselý a poučný
film plný hudobných nástrojov a veselých pesničiek. Naša
cesta z kina viedla do Múzea jaskyniarstva a ochrany prírody
v Liptovskom Mikuláši, kde sme sa dozvedeli mnoho
zaujímavostí o našej planéte, prírode, zvieratách a rastlinách.
Ponúkam vám malú ochutnávku z prác žiakov 2. ročníka
o tom, ako tento deň vnímali oni. „S pani učiteľkou
a ostatnými žiakmi 1. – 3. ročníka sme navštívili kino
a múzeum. V kine sme videli film o kráľovnej Harmónii.
V múzeu sme sa zoznámili s našou prírodou. Bol to pekný
a poučný výlet.“(Eliska Vanfleteren)

„Kino je super. Je tam veľká obrazovka a silné repárky
(rozumej reproduktory). Majú aj 3D okuliare. Rád tam
chodím na rozprávku a popcorn. Múzeum je zaujímavé.
Je ich veľa druhov. Najradšej mám prírodovedné.
V múzeu sa dá veľa naučiť. (Samko Porubský)
“Páčilo sa mi, ako Spievanka a Zahrajko s deťmi
hľadali po svete hudobné nástroje. Záver rozprávky bol
tiež pekný, keď všetko dobre dopadlo. V múzeu sa mi
páčili minerály. Dokonca sme si ich mohli aj chytiť.“
(Lujza Gejdošová)
„Kino je veľká miestnosť, kde sú rozložené sedačky.
Pred nami je veľké plátno, kde premietajú rôzne filmy
a rozprávky. V múzeu sme videli rôzne vypchaté
zvieratá, vykopávky, jaskyňu a rastliny. Najväčšiu
radosť som mala z tunela.“ (Dianka Dobáková)
Verím, že takých poučných a veselých dní zažijeme
so žiakmi ešte nemálo a som presvedčená, že aj keď
sme v deň netrávili v školských laviciach, veľa nového
sa naučili.
Mgr. Jana Kamhalová

TÝŽDEŇ
VEDY
V rámci „Týždňa vedy“ pripravili naši učitelia prírodovedných
predmetov súťažný kvíz pre žiakov druhého stupňa. Žiaci súťažili v
štyroch oblastiach a praktickej zručnosti - výroba kŕmidlá pre
vtáčiky. Na treťom mieste sa umiestnili žiaci 5.A, na druhom žiaci
7.A a na prvom mieste žiaci 7.A. Žiaci skonštatovali: „Bola to super
akcia!“ Ďakujeme a výhercom gratulujeme.
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Koncert Integrácia seniorov 2017 – druhý ročník
Dňa 27. októbra 2017 sa konal v Aréne Poprad 2. ročník
Integrácie seniorov 2017 – koncert plný lásky, úcty a vďaky. Na
tomto koncerte sme sa zúčastnili aj my – dôchodcovia.
Dopoludnia sa koncertu Integrácia detí 2017 zúčastnili aj žiaci
našej základnej školy. Vďaka firme ECM Systems, Partizánska
Ľupča sme sa tohto koncertu mohli zúčastniť. Program
koncertu bol veľkolepý, vystúpili na ňom známi umelci z Čiech
a Slovenska a to: Stanislav Hložek, Heidi Janků, Kristína, Eva
Máziková, Štefan Skrúcaný, Otto Weiter a Andrea Fischer,
Davide Mattioli z Talianska, Podtatranskí Alexandrovci, žiaci
zo základnej školy Poprad, deti zo ZUŠ Ružomberok a iní.
Moderátorkou
podujatia bola Katarína Brychtová. Počas
koncertu prebiehala súťaž o zájazd do Ríma a Vatikánu
s exkluzívnou audienciou u pápeža. Z celkového počtu asi 2500
osôb bolo vybratých 20 seniorov, ktorí sa tohto zájazdu
zúčastnia. Medzi nich patria aj naši seniori a to Lenka Hrdinová,
Hanka Kúkolová, Alenka Gálfyová, Magduška Víťazová
a Dušan Smitek. Všetci sme dostali tričká s logom Integrácia,
ktoré sme mali oblečené počas koncertu. Okrem toho sme
dostali malé pozornosti. Za všetko toto, že sme sa mohli
zúčastniť takejto veľkolepej akcie patrí poďakovanie firme
ECM Systems, Partizánska Ľupča menovite Petrovi Smitekovi

a Martinovi Sameliakovi, ktorí nám zabezpečili a poskytli
autobus a postarali sa o vstupné. Z Popradu sme sa vrátili
domov plní dojmov, spokojnosti a pohody. Ešte raz veľké –
ďakujeme.
Anna J a c k o v á

Rada Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých
(ZO SZTP) v Part. Ľupči a výbor Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska (ZO JDS) v Part. Ľupči zorganizovali pre
svojich členov predvianočné posedenie, ktoré sa konalo 4. decembra
2017. Ing. Ondrejková, predsedníčka ZO SZTP otvorila a privítala
prítomných. V úvode Anna Jacková pozdravila všetkých vianočnou
básničkou z vlastnej tvorby. Slávnostný prípitok predniesol Július
Sokol. Po oficiálnej časti sme si všetci pochutili na vianočnej
kapustnici, ktorú navarili naše šikovné kuchárky Magduška Víťazová
a Alenka Gálfyová. Ďakujeme. Každý z prítomných bol obdarovaný
malým darčekom. Popri občerstvení sa pokračovalo v družnej debate.
Záverom Ing. Ondrejková predsedníčka poďakovala naším sponzorom
a to Obecnému úradu v Part. Ľupči a Lesnému komposesorátu, PS
v Part. Ľupči za poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť našich
organizácií. Popriala všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov,
rodinnej pohody a do Nového roku 2018 veľa zdravia, šťastia. Nech
budúci rok bude lepší, krajší a prinesie všetkým radosť a splnenie
želaných predsavzatí. Anna Jacková

Lákavá vôňa vianočnej kapustnice a dobrá
nálada sa niesli na predvianočnom posedení
členov Základnej organizácie Slovenského zväzu
telesne
postihnutých
a členov
Jednoty
dôchodcov.
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Tentoraz nejde o rozprávku, aj keď s umením to súvisí. V hrnčekoch sa totiž
roznáša od leta tohto roku divadelná strava. A to doslova kade-tade.
Pomaľovali sme hrnčeky, na ktorých nápis Lunetrdlo a Partizánska Ľupča
pripomína, ako sa volá a kde pôsobí ten skvelý súbor, čo práve odohral
predstavenie. Málokde sa stalo, že by nám niekto chcel hrnček obíjať o hlavu.
 ...Vlastne zatiaľ ešte nikde. Buď sme naozaj tak dobrí, alebo si nemali do
čoho práve naliať čaj. A tak sa im hodil. Ale nie, jasne, že sme len a len
chválení. (Však kto ťa už dnes... ak nie ty sám  )
Jeseň v Ľupčianskom netradičnom divadle bola zase nabitá. A asi aj viac, ako
inokedy. Máme za sebou skutočne rôznorodú sezónu. Zavŕšili ju poľské
Suwalky a teraz už, medzinárodný festival „Ogolnopolské stretnutia
s monodrámou“. Pripravili sme si naň zbrusu novú inscenáciu „Xantypa“. Do
podoby divadla jedného herca sme prepísali predtým úspešnú detskú
miniatúru „Mobil“. Betka Kráľová s ňou súťažila v mládežníckej kategórii
pod názvom „Šeherezáda“ a priviezla krásne 3.miesto a uznanie poroty.
Dospeláci získali ocenenie za réžiu a herecké stvárnenie, ale monodráma
Xantypa upútala hlavne svojim námetom. Po absolvovaní muchovychytávok
si ju budú iste môcť pozrieť aj domáci diváci. Sľubujeme, že zase prinesieme
na javisko niečo iné. Určite to poteší hlavne našich, ako sledujeme, stále sa
množiacich, divadelne podkutých divákov.
„Ženský zákon“ má za sebou 6 repríz. Naše inscenačné opory Erika, Ema a Viktória majú napodiv, aj napriek
opakovaným režisérskym výpadom, chuť pracovať. A tak sa ponuky na reprízovanie už objavili aj samy od seba.
Dievčatá si zahrali v peknom alternatívnom priestore v Kremnici a objednávka následne prišla aj z Banskej Bystrice. .
A pomedzi aj predstavenia na našej druhej „domovskej scéne“ v Choči v kúpeľoch Lúčky. Ale predovšetkým:
ĽUPČANIA – na Štefana !!! o 18,00 v našom kultúrnom dome. Ako predskokania sa predstavia naši mladší Minetrdláci. „Obvoďák“ preliečil ľudí na festivale toť v Srňacom, opakovane v Čechách, ale aj v rámci celosvetovej
akcie „Noc divadiel“ v Starom Tekove, v kúzelnej Galérii v Hniezdnom dokonca pre veľký záujem.... (dobre,
priznávame- pre malý priestor v hľadisku  ) dvakrát po sebe. No a divadelný dorast a žiactvo – nám túto jeseň robia
radosť najmä na súťažiach v umeleckom prednese – v celoslovenských kolách – už v októbri si zmerali sily v prednese
slovenskej rozprávky v Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas v pôsobisku P. Dobšinského v Drienčanoch, potom sme si
užili s veľkými recitátorkami úžasnú atmosféru už 50–ročnej Vansovej Lomničky v Starej Ľubovni a nemenej skvelých
Beniakových Chynorian v Múzeu A. S. Puškina v Brodzanoch. Takže: stretnúť sa, dotiahnuť vozík, poznášať veci
z Kultúry, naložiť, odviezť, vyložiť, postaviť scénu, techniku, nasvietiť, nazvučiť, odohrať.... a potom to isté
v obrátenom poradí - sa odohrávalo pomerne často. Umenie je ťažká vec. To poznajú všetci Lunetrdláci. Noví aj starí.
Niekedy treba tie svaly dosť napnúť. A tak by sme sa chceli poďakovať aj neznámym trénerom, ktorí nám v tom
pomáhajú. Pri dverách našej kulisárne na rohu kultúrneho domu, jasne označených symbolom, že onô, neparkovať budete odtiahnutí, si občas zastane „tréner“ so svojim autom. Keď potom prenášame tie kulisy a reflektory a stojany
popri jeho aute, nuž nie je to fitnescentrum, ale nejaké tie svalové vlákna môžu veru zbujnieť. A možno prišiel na naše
predstavenie a priniesol toľko peňazí, že mu je to zaťažko trepať z parkoviska za kultúrnym domom.
Ale nie, idú sviatky a tak to berte s humorom, ktorého treba stále viac a viac. Lebo akosi sa nám z toho každodenného
života vytráca. Aby aspoň tá naša „dedinka stredisková“, poťažme Liptov a ...ďalej si už ani netrúfam zachádzať
s úvahami, sa stala miestom usmievavých ľudí. Aby sme dokázali v sebe potlačiť hnev a zlobu a... jednoducho sa
usmiali. My vám v tom skúsime zase v nasledujúcom roku pomôcť.
Jaro Janíček, LUNETRDLO

ŽLTÁ ĽALIJA – Galéria Ľ. Fullu Ružomberok

OBVOĎÁK – Uherský Brod
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Hoci zima ešte neukázala svoju tvár, vianočné sviatky sa
nezadržateľne blížia. Najkrajším skvostom celého
decembra je príprava Vianoc. Vianoce sú najkrajšie v roku
sviatky, sú domovom, ktorý je plný lásky a prekvapení a kde
sa sny menia na skutočnosť. Preto sa už všade upratuje,
v obchodoch panuje nákupný ošiaľ, ľudia kupujú darčeky,
aby svojich blízkych prekvapili. Vianočné ozdoby sú
pastvou pre naše oči, ozdobiť treba aj stromček, aby
zažiaril v plnej kráse. Každý sa teší na Štedrý večer, na
stretnutie so svojimi najbližšími, aby toto vianočné čaro
prinieslo do rodín veľa lásky, pokoja a porozumenia. Aj
naše deti sa už tešia, čo dostanú pod stromček, aj keď
darčeky nebudú celkom podľa ich želania.
Vianoce sa však blížia a práve v predvianočnom čase by
sme nemali zabúdať jeden na druhého. Keď zasadneme
k štedrovečernému stolu, mali by sme zabudnúť na všetky
nešváry, nenávisť a zlobu. Tešme sa, že je celá rodina
spolu a čaro Vianoc si môžeme vychutnať.
Záverom by so Vám chcela v mene zamestnancov obecného
úradu, členov redakčnej rady i v mene svojom popriať
príjemné a spokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa
pohody, šťastia a hlavne náruč zdravia. Nech má jeden
pre druhého milé slovo a nech sú to nezabudnuteľné
chvíle. Pretože toto sú posledné noviny v roku 2017, chcem
Vám zaželať, aby ste do Nového roku 2018 smelo a pevne
vykročili s nádejou, že nám všetkým bude lepšie a konečne
nájdeme to, čo si v hĺbke svojho srdca želáme.

POZVÁNKA
DO DIVADLA

Anna Jacková

Info : Igor Sokol 0904 669 333
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