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Ľupčianska vodička, ten náš veľký potok,
v srdci svojom ťažko nosí veliký
zármutok.
Vodička, vodička, stále tíško prežalostne
plače,
„prečo ľudia hádžu do mňa tie plastové
fľaše“?
Nielen fľaše, ba aj stromy, handry,
kože, konáre,
s odpadom sa hrajú smutne potoka vlnky
dravé.
Rybky nemo hľadia na nešváry tieto,
pre ich živobytie veru kľudu nieto.
Načo všetko sypať tam – do kontajnera,
veď niekto tie smeti s nechuťou
pozbiera.
Pomaly sa blížia – pekné sviatky jari,
preto treba vykonať aj veľké nápravy.
Potok vyčistiť, pred domom upratať
a potom sa všetci spoločne radovať.
Tešiť sa z poriadku a v dobrej nálade,
prežiť sviatky jari v rodinnej pohode.
Anna Jacková
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Úlohou obecného zastupiteľstva je rozhodovanie o základných otázkach života obce, určuje najmä
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet, kontroluje jeho čerpanie, rozhoduje
o zavedení a zrušení miestnej dane alebo poplatkov, uznáša sa na rôznych nariadeniach. Medzi úlohy obecného
zastupiteľstva patrí tiež zriaďovanie, rušenie a kontrolovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce a
taktiež si vyhradzuje rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej a
zásadnej otázky týkajúcej sa života v obci.
To sú niektoré úlohy, na ktoré musia dávať poslanci dôraz vo svojom štvorročnom funkčnom období.
No v prvom rade by mal poslanec dbať na to, aby všetkou svojou činnosťou bol hodný dôvery svojich voličov a
pri výkone svojej funkcie sa riadil záujmami obce. A samozrejmosťou je, že na požiadanie bude informovať
spoluobčanov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva. Veď poslanec nerozhoduje sám za seba, ale
rozhoduje za nás, voličov, ktorí sme mu dali hlas, aby nás zastupoval a bral na zreteľ naše názory.
Našim novým, ale i staronovým poslancom sme položili jednotnú otázku a zároveň vám ich všetkých
predstavujeme:

„Občania si Vás zvolili za poslanca obecného zastupiteľstva. Akým spôsobom chcete pomôcť obci, aké
máte zámery a čo je Vašou prioritou?“
MUDr. Jaroslav
JANÍČEK
volebný obvod č. 5
č.domu 318 – 353,
634 - 645
člen obecnej rady a
predseda finančnej komisie

Július SOKOL
zástupca starostu obce
v spolupráci so starostom obce
volebný obvod č. 9
Magurka a Železnô.
Organizuje a koordinuje
činnosť obecnej rady a

komisií.
„1.Financovanie chodu obce a účelnosť
vynaložených prostriedkov. 2.Kultúra
v obci
respektíve
skutočné
sprevádzkovanie kultúrneho domu.
3. Dosledovanie investičných zámerov
obce plánov a myšlienok v oblasti
cestovného ruchu.
4.Škola a školský areál.
Vo všetkých oblastiach byť nápomocný
vedeniu obce radou alebo tvorivou
oponentúrou“.

„V tomto volebnom období chcem pomôcť obci hlavne svojími
25 ročnými skúsenosťami z pôsobenia v štátnej správe, využiť
získané vedomosti a kontakty pri rozvoji našej obce v každej
oblasti. Moje zámery sú: aktívne sa podieľať na plnení
volebného programu obce, pri vysporadúvaní pozemkov
v nových stavebných obvodoch – Kamence, získavanie dotácií
na technickú vybavenosť, vykúpenie pozemkov pod novú
bytovku a následné získanie dotácií resp. úverov zo ŠFRB na
jej výstavbu, dostavba I. etapy revitalizácie námestia
a realizácia II. etapy po získaní finančných prostriedkov –
dotácie, rekonštrukcia areálu OFK, hľadanie spôsobov
dostavby kultúrneho domu. Medzi priority zaraďujem pomoc
občanom pri riešení ich problémov, výber daní a poplatkov.
Spoločným cieľom starostu, zástupcu, ako aj poslancov by
mala byť spokojnosť občanov s ich prácou a následne s tým
aj spokojnosť s činnosťou obecného úradu“.

Ing. Vojtech BALDOVIČ
volebný obvod č. 1
č. domu 1 - 88
predseda stavebnej komisie
„Chcem obci pomôcť svojou poctivou prácou podľa svojho vedomia a svedomia s využitím svojich odborných
a organizačných schopností. Mojím zámerom je viesť so spoluobčanmi otvorený dialóg, prijímať ich rady,
postrehy a nápady a pravidelne ich informovať o ich riešení. Prioritou je prehodnotiť staré a prijať nové
všeobecno-záväzné nariadenia a trvať na ich plnení“.
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Ladislav RYBÁK
volebný obvod č. 2
č. domu 91 – 189
predseda športovej
komisie

„Chcem sa aktívne podieľať na rozvoji našej obce
a v jej napredovaní. Budem sa snažiť o rozvoj
športu, ide najmä o povzbudenie mladých ľudí a
zapájanie sa do aktívnej športovej činnosti.
Mojou
prioritou
je
vybudovať
v areáli
telovýchovnej jednoty priestory, ktoré budú slúžiť
v prvom rade športovým zanietencom a v druhom
rade celej verejnosti“.

Anna JACKOVÁ
volebný obvod č. 7
č. domu 446 - 497
predsedníčka kultúrnej
komisie

„Mojou prioritou je kultúra a chcem
prispieť
svojím
podielom
na
sprevádzkovanie kultúrneho domu. Budú
vypracované zásady, ako a za akých
podmienok budú poskytované priestory
kultúrneho domu. Mám záujem, aby
kultúrny dom bol využívaný či už na
kultúrne podujatia, tanečné zábavy a po
dokončení spodných priestorov bude
potrebné zvážiť, načo ich najlepšie využiť.
Zriadiť by sa mohla reštaurácia, kde by
bolo možné posedieť si, mohli by sa tu
konať svadby, kary a niektoré priestory
využiť na schôdzkovú činnosť organizácií“.

„Za poslanca miestneho zastupiteľstva som
kandidoval z dôvodu neľahostajnosti k osudu našej
obce, aj z dôvodu omladenia, prinesenia nových
myšlienok do radov poslancov. Mojími prioritami je
podporovať už existujúce aktivity našich občanov
a napomáhať ďalším novým činnostiam, ktoré
prinesú prospech, zviditeľnenie obce. Byť nápomocný
pri vytvorení vhodných a hlavne zaujímavých
podmienok pre bytovú výstavbu, ako aj podporu
nových podnikateľských aktivít, ktoré ešte viac
naštartujú rozvoj obce a skvalitnia životnú úroveň
všetkých spoluobčanov Partizánskej Ľupče. Chcem sa
poďakovať spoluobčanom za dôveru, ktorú mi
prejavili v komunálnych voľbách, ktorú si vážim
a ktorá ma zaväzuje zastupovať občanov podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia“.

Celestín VAJDA
volebný obvod č. 3
č. domu 190 – 245,
607 – 626, 700 – 703
člen obecnej rady a
predseda komisie pre
ochranu verejného poriadku
„V prvom rade sa usilujem a trvám na tom, aby do obce
bolo zakúpené hasičské vozidlo, ktoré je v súčasnej dobe už
nefunkčné. Taktiež mojím zámerom je v spolupráci
s obecným úradom vyznačiť miesta podzemných
hydrantov. V neposlednom rade sa budem snažiť zlepšiť
spoluprácu a komunikáciu so základnou školou, nielen
pre získanie dobrovoľných hasičov, ale pre mnohých môže
byť povolanie hasič veľmi lákavé“.

Katarína BELLOVÁ,
volebný obvod č. 8
č. domu 504 – 561
predsedníčka školskej
komisie
„Počúvať občanov a potom čestne
a zodpovedne hájiť ich záujmy. Vytvárať
a neustále zlepšovať životné podmienky
nielen mladým, ale aj tým, ktorí sú už
odkázaní na pomoc iných, ale v minulosti
svojou poctivou prácou budovali našu
obec. Mojou prioritou je podporovať
starších a sociálne slabších, rozširovať
opatrovateľskú službu s výhľadom na
vybudovanie penziónu pre starších“.

Ján KUBÁŇ
volebný obvod č.4
č. domu 246 – 316
a 627 – 633
člen obecnej rady a
predseda sociálnej
komisie

Katarína KÚKOLOVÁ
volebný obvod č. 6
č. domu 355 – 442
predsedníčka komisie
pre cestovný ruch

„Chcela by som sa aj touto cestou poďakovať všetkým voličom,
za
prejavenú
dôveru
v
komunálnych
voľbách.
Budem sa snažiť pristupovať k svojej práci a zvereným úlohám,
čo najzodpovednejšie. Zo strany občanov by som privítala
komunikatívnosť, otvorenosť, ústretovosť a ochotu pomôcť
zveľadiť obec po všetkých stránkach. Veď to, ako naša obec
vyzerá, nie je len zásluha poslancov a vedenia obecného úradu,
je to vizitka nás všetkých občanov“.
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Znovu je tu náš ľupčiansky
občasník a aj keď je len tri
mesiace
po
voľbách,
pokladám si za povinnosť Vás
poinformovať o mojej práci za
toto obdobie. Samozrejme pridržiaval som sa
môjho volebného programu, ktorý chcem
postupne napĺňať.
Hlavnou prioritou v ňom bolo stabilizovať
mladých ľudí postavením stabilizačných bytoviek
a vysporiadať pozemky pod IBV a dať im
možnosť vybrať si formou bývania v našej obci a
to buď postaviť si svoj rodinný dom, alebo bývať
v nájomno byte. Toto však nie je ľahká a
krátkodobá záležitosť. V týchto dňoch prebiehali
rokovania s vlastníkmi pozemkov na IBV
Kamence (t.j. vedľa IBV Valentka), kde sa
rokovania uskutočňovali dohodou o odpredaji
spomínaných pozemkov. Mrzí ma však, že
majitelia pozemkov odmietli pristúpiť na nižšiu
cenu
ako
bola
navrhovaná
obecným
zstupiteľstvom a museli sme po dohode pristúpiť
na cenu 300 Sk/m2. Za tieto pozemky si bude
musieť záujemca zaplatiť sumu 400 Sk, nakoľko
zo strany obce je potrebné vykúpiť aj cesty a
vybudovať inžinierske siete. Tu mám obavu, či
cena neodradí záujemcov o výstavbu rodinných
domov.
Jedným
z bodov
môjho
volebného
programu bolo poskytnutie finančného príspevku
pri narodení dieťaťa, ktorý bol odsúhladený vo
výške 3 000 Sk. Myslím si, že poteší a aspoň
trochu pomôže mamičkám a mladým rodinám.

Som spokojný aj s tým, že je na dobrej
ceste rokovanie vo veci zakúpenia požiarneho
vozidla, ktoré by bolo schopné zasahovať pri
požiaroch aj mimo našej obce. Súčasné požiarne
vozidlo už nezodpovedá technickému stavu a
nemá ŠPZ. Tu nám prisľúbil finančnú pomoc
Lesný komposesorát s.r.o. Partizánska Ľupča.
Na kultúrom dome boli opäť začaté práce,
týkajúce sa prestavby javiska a samotnej
prístavby. Obnovujeme projekty pre zístanie
finančných prostriedkov z eurofondov a to na
základnú školu, rekonštrukciu vykurovania
obecného úradu, rekonštrukciu obecného úradu
ako významnej pamätihodnosti, rekonštrukciu
miestneho rozhlasu a miestnej knižnice.
Začiatkom mesiaca marec pokračujú
práce na výstavbe námestia v I. etape a taktiež
práce na výstavbe 12 bytovej jednotky, ktoré boli
prerušené len na krátky, zimný čas. Pracujeme
na podaní projektu na realizáciu II. etapy
revitalizácie centra obce (obnova námestia), kde
v prvom rade musíme získať stavebné povolenie.
Vážení spoluobčania, len v krátkosti som
Vás poinformoval o mojej práci a činnosti. Na
začiatku tohto volebného obdobia musím však
podotknúť, že všetka táto moja práca je prácou
kolektívu a ďalšie obdobie ukáže, ako ja a
poslanci dokážeme naplniť svoje zámery a
aktivity.
A nakoľko sa blížia veľkonočné sviatky,
chcel by som Vám, vážení spoluobčania, popriať
ich príjemné prežitie v zdraví a spokojnosti.
Ľubomír Frič, starosta

Začiatok jarnej aktivity Lesostavu vo
výstavbe nášho námestia.
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UZNESENIE č. 2/2006 z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Partizánskej Ľupči,
konaného dňa 13.2.2007.
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Kontrolu plnenia prijatých uznesení
2. Zápisnicu obecnej rady zo dňa 9.2.2007
3.Určenie volebných obvodov pre poslancov (volebné obvody sú uvedené pri predstavovaní poslancov obecného
zastupiteľstva)
4. Poučenie poslancov o Zákone o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
5. Informáciu starostu obce o pripravovanej IBV 17-tich pozemkov za ihriskom
6. Informáciu starostu obce o výbere a hľadaní pozemku pre výstavbu obecných bytov
7. Informáciu starostu obce o Hendlovie záhrade
8. Informáciu starostu obce o dobrovoľnom strážcovi poriadku
9. Informáciu o podaní projektov cez eurofondy
10. Informáciu Ing. Vojtecha Baldoviča o kotolni na štiepky
B. SCHVAĽUJE:
- odmenu pre starostu vo výške 4 000,-Sk/mesiac
- plat zástupcovi starostu obce vo výške 30% z platu starostu
- odmeny za zasadnutie zastupiteľstva 250,-Sk
- 200,-Sk predseda komisie/zasadnutie
- 150,-Sk člen komisie/zasadnutie
- 2000,-Sk kronikárke / za rok
- 50,-Sk pamätná kniha / jedna strana
- odmeny členom Zboru pre obrady a slávnosti v obci vo výške 2 000,-Sk /ročne
- odmeny členom Redakčnej rady vo výške 300,-Sk za jedno vydanie novín
- odmena vedúcemu hasičského zboru vo výške 5000,-Sk/rok
Poplatky za prenájom:
Zapožičanie kuchynského riadu:
- rebrík -100,-Sk/deň
1 – 35 kusov 100,-Sk
- prívesný vozík – 200,-Sk/deň
36 – 50
150,-Sk
- zváračka – 200,-Sk/deň
51 – 75
200,-Sk
- miešačka – 150,-Sk/deň
76 -100
300,-Sk
- prefocovanie – 1,-Sk/strana
- príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 3 000,-Sk, ktorý bude odovzdaný po mesiaci na uvítaní do života
-odpredaj obecného pozemku parcelné číslo KN 2620 o výmere 2003 m2 pre Annu Adamčiakovú, trvale bytom
Liptovský Michal č .l, nachádzajúceho sa v k.ú. obce Partizánska Ľupča po 25,-Sk za m2
- odpredaj obecného pozemku parcelné číslo741 o výmere 44 m2, nachádzajúcu sa v k ú .obce Partizánska Ľupča pre
Miroslavu Gálfyovú, trvale bytom Partizánska Ľupča 476
- člena školskej komisie Ing. Dušana Stodolu
- člena redakčnej rady Ing. Vojtecha Baldoviča
- pre odovzdanie majetkového priznania starostu obce komisiu v zložení obecnej rady:
1./ Július Sokol 2./ MUDr. Jaroslav Janíček 3./ Ján Kubáň 4./ Celestín Vajda
- komisiu pre lyžiarske stredisko, športový areál v zložení: Ľubomír Frič, starosta obce, Július Sokol zástupca starostu,
Katarína Bellová, Katarína Kúkolová, Ing. Jozef Husarčík, Ľuboš Kicko
- dohodu o vydaní nehnuteľných vecí – Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi v Part. Ľupči
- LIKVIDAČNÚ KOMISIU: Július Sokol, MUDr. Jaroslav Janíček, Ján Kubáň, Celestín Vajda
-INVENTARIZAČNÚ KOMISIU :
obecný úrad - Dana Havlanová, Július Sokol, Ľubomír Rybák
knižnica - Renáta Antolová, Anna Jacková, Žofia Sokolová
požiarna ochrana - Celestín Vajda, Štefan Chalupka, Gustáv Adamčiak
základná škola s materskou školou - Katarína Bellová , Iveta Mráziková, Milota Mydielková, Malvína Zvarová
sklad CO - Ján Poliak, Agata Adamčiaková a Dana Havlanová
C. UKLADÁ
- Ing. Vojtechovi Baldovičovi a predsedovi finančnej komisie MUDr. Jaroslavovi Janíčkovi vypracovať návrh
a kalkuláciu, ktorá by bola najvýhodnejšia pre odsúhlasenie kúpy motorového vozidla pre obec .
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- kultúrnej komisii vypracovať prevádzkový poriadok pre poskytovanie priestorov v kultúrnom dome.
D. RUŠÍ
- Uznesenie č.12/04 zo dňa 26.11.2004- sociálny výpomocný fond obce Part.Ľupča
- Uznesenie č.5/03 zo dňa 23.6.2003 – odpredaj obecného pozemku KN 2620 o výmere 2003 m2 po 60,-Sk za m2 pre
Annu Adamčiakovú, Lipt.Michal č.1
E. NAVRHUJE:
- Ing. Ľubomíre Šimovej, aby v spolupráci s komisiou pre cestovný ruch zvolala spoluobčanov do obradnej miestnosti
obecného úradu, hlavne tých , ktorí ubytúvajú a vysvetlila im podmienky založenia združenia pre cestovný ruch
F. NESÚHLASÍ:
- s odpredajom obecnej parcely č. 2453 pre Jána Mrázika Part.Ľupča 116, nakoľko sa žiadne pozemky na námestí
nepredávajú. Vykonáva sa výstavba centra obce a do ukončenia výstavby sa neplánuje žiadny odpredaj pozemkov,
- s odkúpením obecného pozemku pre Juraja Antola Part.Ľupča pred domom č.p.509 z dôvodu osadenia čističky.
Poslanci navrhujú osadiť ČOV na svojom území na základe vodoprávneho povolenia, ktoré vystavuje Obvodný úrad
Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy – Ing. Juraj Moravčík
- so Zmluvou o spolupráci k priemyselnému parku, je nutné ju právne ošetriť, zakomponovať na podmienky obce
G. SÚHLASÍ

-

s pomocou pri realizácii dreveného oplotenia okolo banského kostola na Magurke

UZNESENIEč.3/2007 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Partizánskej Ľupč zo 6.3.2007
A. BERIE NA VEDOMIE
-správu o jednaní s účastníkmi a vlastníkmi pozemkov v novom stavebnom obvode Kamence
- jednanie v ďalšej etape s vlastníkmi pozemkov pod IBV a o posunutie ihriska
- žiadosť pani Kamily Jarošovej o priestory bývalého krajčírstva
- informáciu starostu obce o pokračujúcich prácach na 12 b.j.
- kontrolu plnenia prijatých uznesení
B. SCHVAĽUJE
- návrhovú komisiu : Katarína Kúkolová, Ing. Vojtech Baldovič
- overovateľov zápisnice: Anna Jacková, Ladislav Rybák
- zakúpenie obecného mobilu
- zakúpiť do obce hasičské auto
- rozpočet pre základnú školu s materskou školou z doplnkových daní obce vo výške 147 000 Sk mesačne do
30.6.2007
- od 1.7.2007 poukazovať z doplnkových daní obce 169 000 Sk mesačne do 31.12.2007
- do 25. v mesiaci financovať školské zariadenia
- od júna 2007 poukazovať ZŠ s MŠ pravidelne dohodnutú splátku
- do konca mája 2007 vyrovnať dlh s tým, že do konca marca je nutné poukázať čiastku vo výške 300 000Sk
- výška príspevku pre škoské zariadenia môže byť v priebehu roka upravovaná
C. DOPORUČUJE
- starostovi obce zakúpiť štítky pre označenie psov
D. UKLADÁ
- stavebnej a finančnej komisii jednať s ďalšími vlastníkmi v ďalšej etape IBV a ihriska
- pani Antolovej zverejňovať všetky oznamy spôsobom v mieste obvyklým
- riaditeľke školy Mgr. Malvíne Zvarovej predložiť investičný zámer pre úpravu ihriska pre materskú školu –
preliezky
- stavebnej a finančnej komisii a pani Mrázikovej zistiť, akým spôsobom prešla časť nášho katastra do ružomberského
okresu

- Mgr. Malvíne Zvarovej štvrťročne prdkladať hospodárenie podľa požiadaviek zriaďovateľa
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Na prvom zasadnutí boli obecným zastupiteľstvom zriadené komisie, ktoré plnia poradnú funkciu.
Vypracovávajú stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov a otázok v obci, kontrolujú
vybavovanie pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti komisie.
Podotýkame, že každá komisia je otvorená pre kohokoľvek, kto chce obci pomôcť.
Komisia KOVP:

Komisia finančná:
MUDr. Jaroslav Janíček, predseda
Ing. Jozef Husarčík, člen
Ing. Ľubomír Rybák, člen
Milan Weber, člen
Iveta Mráziková, zapisovateľka

Celestín Vajda, predseda komisie
Igor Beka, člen
Roman Pavella, člen
Agata Adamčiaková, zapisovateľka
Komisia pre cestovný ruch:
Katarína Kúkolová, predseda komisie
Zlatica Gulášiová, člen
Mária Štureková, člen
Renáta Antolová, zapisovateľka

Komisia stavebná:
Ing. Vojtech Baldovič, predseda
komisie
Milan Kráľ, člen
Ing. Martin Ondroš, člen
Renáta Antolová, zapisovateľka

Komisia sociálna:
Ján Kubáň, predseda komisie
Elena Sokolová, člen
Eva Targošová ml. člen
Stanislav Sekan, člen
Agata Adamčiaková, zapisovateľka

Komisia kultúrna:
Anna Jacková, predseda komisie
Ľubica Kubáňová, člen
Marek Pavlík, člen
Renáta Antolová, zapisovateľka

Komisia školská:
Katarína Bellová, predseda komisie
Anna Beňová, člen
Ing. Dušan Stodola, člen
Zuzana Bartíková, člen
Iveta Mráziková, zapisovateľka

Komisia športová:
Ladislav Rybák, predseda
Peter Bella, člen
Igor Sokol , člen
Iveta Mráziková, zapisovateľka

Máte záujem stať sa členom združenia ?
Cestovný ruch je oblasť, ktorá má na Liptove veľkú budúcnosť. Už dnes je to jedna z dôležitých
oblastí, ktorá poskytuje ľuďom čoraz viac pracovných príležitostí. Aj v našej obci sú ľudia, ktorí
podnikajú v oblasti služieb turistom, či už ide o ubytovanie, občerstvenie a iné služby.
Aby sme mohli túto oblasť pozdvihnúť a dať jej nový rozmer, bolo by potrebné založiť miestne
združenie cestovného ruchu. Jeho účelom je koordinácia, podpora a vytváranie lepších podmienok pre
fungovanie cestovného ruchu v obci, čo samozrejme priláka viac turistov, domácich aj zahraničných.
Týmito riadkami oslovujeme občanov, ktorí majú záujem združiť sa v takejto organizácii a prispieť
tak k zvýšeniu úrovne služieb v obci. Členmi môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť v cestovnom ruchu, ako aj iné osoby, ktoré majú záujem a vzťah k činnosti
v cestovnom ruchu.
Záujemci o vstup do združenia, môžete sa prihlásiť na telefónnom čísle 0605 555 773 – Ing.
Ing. Ľubomíra Šimová
Ľubomíra Šimová alebo na e-mailovej adrese luba.simova@gmail.com
Predám
Predám vaňu a umývadlo v zachovalom stave.
Informácie na čísle tel.: 044/5590439
Predám zemiaky na sadenie. Cena dohodou.
Informácie na čísle tel.: 044/5590555

-

dvojkrídlové drevené interiérové dvere
dvojkrídlové plastové exteriérové dvere aj so
žalúziou, hnedé
- variabilnú obývaciu stenu, hnedú, vhodnú aj do
detských izieb
Kontakt: 044/5623292 alebo 0905126978
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Najdrahšia bytosť pre deti je mama.
Mama dáva život deťom, stará sa o ne,
vychováva ich, ale keď mama navždy
odíde,
deťom sa zrúti celý svet.
Tragickou nehodou šesť detí stratilo mamu a
všetko ostalo na ich otcovi Jozefovi Petho. Pred
Vianocami sa obrátil obecný úrad na Vás, vážení
spoluobčania, na Vaše otvorené srdcia, s prosbou
o poskytnutie pomoci tejto rodine, či už finančnej
alebo materiálnej. V mene týchto detí sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí mali veľké srdce a
z neho aspoň kúsok darovali pre tieto deti.
Neváhali, ale ochotne pomohli, čím mohli.
Takýmto spôsobom pomohli deťom prekonať
Simonka, Nikolka, Matúško a Lukáš. Na fotke chýbajú
aspoň na chvíľku smútok a umožnili im, aby sa pri
Slávka a Marcelka, ktoré boli v čase fotenia v škole.
vianočnom stromčeku potešili z darov, ktoré ste
im venovali. Preto ešte raz ďakujeme za materiálnu pomoc ktorú poskytli: Adriana Beková, Janka
Sokolová, Ľudmila Rybáková, Anna Valková, Anna Jacková,
Elena Ondrejková, Ing. Milada Ondrejková, Ľubomíra Mikušová,
Janka Zvarová, Ľubomír Frič, Anna Fričová, Anna Likavčanová,
Monika Balková, Oľga Záchejová, Marika Adamčiaková, Ján
Kajúch, Zlatica Chalupková, Mária Štureková, Lucia Luptáková,
rod. Martina Púčeka, celý pedagogický zbor a zamestnanci
Základnej školy v Partizánskej Ľupči, kolektív Obecného úradu
v Partizánskej Ľupči. Možnože medzi týmito darcami chýba
niekoho meno, ospravedlňujeme sa za jeho nezverejnenie, ale to
len z dôvodu, že pomoc nešla prostreníctvom obecného úradu, ale
pomohli ste priamo.
Finančne pomohli: rod. Jozefa Kráľa, Marian Balážec ml., rod. Najmladší Matúško bude mať v apríli
už 1 rok
Milana Kráľa, Lesný komposesorát s.r.o. Partizánska Ľupča, Obecný
úrad Partizánska Ľupča. Za vyzbierané peniaze bola rodine
zakúpená pračka.
r.r.

Pri súkromných zakáľačkách sa chovateľia ošípaných
a hovädzieho dobytku musia od februára riadiť novým
zákonom. Vtedy totižto nadobudol účinnosť zákon č. 39/2007
Z.z. o veterinárenej starostlivosti, v ktorom sa zmenili určité
podmienky, podľa ktorých možno zabiť zviera pre súkromnú
domácu spotrebu. Chovateľovi z tohto vyplýva povinnosť pri
nahlasovaní domácej zabíjačky, odber, balenie a uchovávanie
vzoriek až do ich odvozu na laboratórne vyšetrenie. Čo všetko
musíte pred tradičnou zabíjačkou urobiť?
V prvom rade chovateľ, vlastník-držiteľ ošípanej a
hovädzieho dobytka, ktorý chce vykonať domácu zabíjačku je
povinný túto skutočnosť nahlásiť Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe
(RVPS) Liptovský Mikuláš aspoň
pracovný deň vopred a to v čase od 7,00 do 15,00 na telefónnom
čísle
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5523814, resp. faxom na číslo 5521932. To sú čísla pre obce v okrese Liptovský Mikuláš. Pre obce v okrese
Ružomberok nahlásite na číslo 4323124 alebo e-mailom na adresu rvslmo@svssr.sk. Pri nahlásení musíte uviesť
údaje – adresu chovateľa, ktorý vykonáva domácu zabíjačku, okres, plánovaný dátum a čas domácej zabíjačky,
telefónne číslo chovateľa. Pri preberaní ohlásenia zabíjačky pracovník RVPS informuje chovateľa, či má alebo nemá
odobrať vzorku na vyšetrenie trichinel, ako aj o vyplnení sprievodného dokladu, ktorý musí chovateľ pripojiť
k odobratej zabalenej vzorke. Pri odoberaní a balení vzoriek chovateľ odoberie ošípanej vzorky bráničných pilierov
z každej polovice jatočného tela domácej ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti s veľkosťou cca 5 x 5 cm.
Chovateľ zabalí vzorky do čistého mikroténového, igelitového alebo iného vhodného nepremokavého vrecka.
V prípade viac ako jednej ošípanej pre súkromnú domácu spotrebu chovateľa sa obidve vzorky z oboch polovíc každej
ošípanej zabalia osobitne. K uzavretému vrecku sa pevne pripojí sprievodný list. Vzorku je potrebné uskladniť
v chladničke. V sprievodnom doklade, ktorý obdržíte aj na obecnom úrade v našej obci uvediete dátum zabitia, adresu
chovateľa, ktorý vykonáva domácu zabíjačku, okres, telefonický alebo iný kontakt pre prípad rýchleho bezodkladného
nahlásenia pozitíneho laboratórneho vyšetrenia a podpis chovateľa, ktorý vykonal domácu zabíjačku. Zvoz vzoriek na
laboratórne vyšetrenie od chovateľov organizuje príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa. Pri pozitívnom
výsledku laboratórneho vyšetrenia s nálezom Trichinella RVPS zabezpečí bezodkaldné informovanie chovateľa a
v prípade, že nie je o pozitívnom náleze informovaný do 3 pracovných dní, môže považovať laboratórne vyšetrenie za
vyhovujúce.
Regionálna potravinová a veterinárna správa
Prírodu ešte pokrýva malý
koberec snehu, ale pomaly už
prichádza
jar.
Všetci
v tomto čase zatúžime po tom,
aby nič nerušilo krásu
prírody, ale tešila nás jej
čistota. Či už pod vplyvom
tradície
alebo
v súvislosti
s jedným z najväčších sviatkov v roku – Veľkou nocou – dobrovoľne berieme do rúk handry, vedrá, lopaty,
aby sme zo svojho okolia odstránili všetko, čo odkryl topiaci sa sneh. Nikto z nás nechce, aby mu radosť
z prebúdzajúcej sa prírody kazili smeti a odpad.
„Môj dom, môj hrad“, hovorí staré anglické príslovie. Nezriedka sa stretávame s ľuďmi, ktorí sa
v každodennom živote riadia práve touto zásadou. Veď koľkí okolo nás sa doma prezentujú čistotou,
poriadkom, ba až prehnanou parádou? Len skúste u nich prejsť po koberci bez prezuviek, skúste položiť čo
len lyžičku tam, kde nepatrí. Každá drobnosť má svoje stále miesto a akákoľvek zmena v tomto zaužívanom
spôsobe sa im hneď prieči, čo okamžite dajú náležite najavo.
Celkom iná situácia nastáva však za bránami „hradu“. Tam im už neprekáža, keď „ktosi“ rozbíja
svetlo na schodišti spoločného domu, keď sa po chodbe pred ich dverami povaľujú ohorky cigariet, keď
trávnik pred domom je pošliapaný, kvety vytrhané a stromy polámané. Určite sa každému vynorí aspoň
niekto, ktorý v prípade, že sa v jeho prítomnosti niekto dopúšťa vandalizmu, radšej mlčí a tvári sa nevšímavo.
Je našou občianskou povinnosťou, vecou cti každého z nás, našou vizitkou zasiahnuť aj vtedy, keď sa krivda
nedeje nám a našim najbližším. Iný meter máme na susedovie a iný na vlastné deti, iný na poriadok v našom
„hrade“ a iný na poriadok okolo neho. Kým doma za nás nikto nič neurobí a musíme sa spoliehať len na seba a
svoju chuť do roboty, za našimi dverami s pokojom so založenými rukami neraz čakáme, kedy sa objaví
nejaký „čarodejník“, čo mávnutím prútika premiestni všetko na svoje miesto – papiere, železo, sklo, smeti do
kontajnera. Niekedy však ani kontajner nie je zaujímavý, jednoduchšie je vysypať odpad a smeti na breh
potoka alebo niekde na verejné priestranstvo. A keď sú pred každým domom pripravené plné smetné nádoby
na odvoz smetí, tak ich niekto či už z frajeriny alebo pod vplyvom alkoholu poprevaľuje a povysýpa.
Čo keby sme túto jar prestali vyčkávať a nespoliehali sa na nezamestnaných, že nám pred domami
urobia poriadok? Čo keby sme ponatierali ošarpanú lavičku pred domom, vysadili stromček, kvietka, upravili
malý parčík? Veď práve stromy, kríky a kvety spríjemnia a skrášlia naše životné prostredie. Sem patria i
črepníky kvetov v oknách a rozkvitnuté balkóny.
Chopme sa iniciatívy a spríjemnime si nielen svoj byt, dom, ale i jeho okolie. Možnože keď trávnik pred
našim domom porastie aj vďaka mozoľom na našich rukách, dokážeme povedať rozhodné slovo vandalovi,
dokážeme nájsť spravodlivejší a presnejší meter na naše i cudzie počínanie. Nároky na životnú úroveň, na
bývanie, na prostredie, v ktorom žijeme, neustále rastú. Sú odrazom a prejavom rastu našej osobnosti,
vzdelansoti, našej kultúry. Zbavme sa preto anonymity, opusťme ulity svojich bytov a pozrime sa na svoje
postoje a činy novými, náročnými očami.
Konečne sa blížia sviatky jari. Končia sa tmavé zimné dni, začína sa obdobie svetla.
Užite si tieto sviatky do sýtosti a vyzdobte si svoje domovy tými najrozmanitejšími
dekoráciami a privítajte jar. Dovoľte mi preto, vážení spoluobčania,
aby som Vám v mene redakčnej rady našich novín i v mene svojom
popriala príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojej rodiny,
veľa teplých slnečných lúčov a lásky svojich najbližších.
Anna Jacková
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Jeho život ohraničili dva dátumy: 1938 – 2006, dátum narodenia a smrti.
Uzavreli sa dva hraničné body jedného človeka. Dňa 29.12.2006 náhle dotĺklo
srdce nášho rodáka, spoluobčana a kultúrnoosvetového pracovníka

Jána Gríllusa
Narodil sa 24.2.1938 v Partizánskej Ľupči. Po skončení školy začal pracovať
v Závodoch 1. mája v Liptovskom Mikuláši. Odtiaľ šiel pracovať ako učiteľ
na Poľnohospodárske učilište v Ružomberku a potom do Liptovského
Mikuláša. Popri zamestnaní si dopolnil vzdelanie pedagogickým minimom.
Aktívne sa zapájal do diania v našej obci, vykonával funkciu tajomníka
vtedajšieho miestneho národného výboru. V roku 1986 sa vytvorilo agitačné
stredisko, kde pracoval ako vedúci. V tomto období bol aj členom finančnej
komisie. Po skončení funkčného obdobia začal pracovať ako
kultúrnoosvetový pracovník. S veľkým zápalom hrával a nacvičoval aj divadelné predstavenia. V roku 1985
režíroval predstavenie „ Žinčica kontra infarkt“. Na prelome rokov 1986/1987 režíroval hru „Kuchárky
z Ovseného“. Nakoniec pracoval v pekárni v obci. Keď zostal na dôchodku, aj naďalej sa zaujímal čo sa v obci
deje. A ako dôchodca robil strážnika v súkromnej firme v Litovskom Mikuláši.
Jeho aktivitu prerušila choroba, zmenil bydlisko a s manželkou sa odsťahoval do bytu v Liptovskom Mikuláši.
No dlho sa z bytu netešil, náhla smrť prerušila niť jeho života. Zanechal po sebe manželku, dve dcéry, zaťov a
predovšetkým vnúčatá, ktoré nadovšetko miloval.
My na neho nezabudneme, nezabudneme na všetko to, čo vykonal v prospech občanov našej obce, pretože
s odchodom každého blízkeho človeka navždy sa pretrhnú určité putá. V živote všetkých pozostalých ostanú
prázdne miesta, lebo človek žije s ľuďmi, svojou rodinou, obcou. Nežil len pre seba, žil pre tých, ktorí ho
obklopovali. Svojím životom, svojou prácou si získal trvalé miesto v srdciach i mysliach všetkých nás. R.r.

Irena Vyšná 79 r.
Milan Kráľ 74.
Branislav Honec 64 r.
Nadežda Petho 48 r.

Daniela Masiariková
a
Juraj Mrázik

Výbor Základnej organizácie slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si dovoľuje touto
cestou popriať svojim členom k ich vzácnym životným výročiam všetko len to najlepšie, najmä
upevnenie zdravia, spokojnosť a pohodu v kruhu svojich najbližších. Od januára do konca I.
štvrťroka sú to nasledovní:

Za Vaše starosti, za Vaše vrásky,
za lásku obetavú, vyčariť chceme
úsmevov pár na Vašu krásnu tvár ...

Poliak Ján 83 r., Bartošová Anna 93 r., Honec Pavol 90
r., Hrompová Mária 83 r., Kochláň Ján 84 r., Polóniová
Anna 87 r., Bella Ján 81 r.,

Zároveň sa ZO SZTP lúči s členom výboru, pánom
Milanom Kráľom, ktorý nás opustil vo veku 74 rokov. Ďakujeme mu ešte raz
za jeho pomoc, ktorú preukazoval pri chode organizácie.
Vyslovujeme pozostalým našu hlbokú a úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke!
Výbor ZO SZTP v Partizánskej Ľupči
10

Ani tento rok naša škola a rada rodičov
počas plesovej sezóny nezaváhala a už po
dvanásty raz usporiadala benefičný ples.
Žiaci ôsmeho ročníka, ktorí mali na
starosti pomoc s prípravou tohtoročného
plesu už v piatok 25. januára príjemne
a útulne naaranžovali neútulnú školskú
chodbu. Deti z materskej školy, tanečného
a speváckeho krúžku nacvičili pútavý
program, ochotné mamičky ušili deťom
krásne oblečenie a ples sa mohol začať.
V podvečer – 26. januára vyzdobené
priestory našej školy už očakávali svojich
ctených hostí. Všetko bolo pripravené
výborne. Dievčatá vítali hostí so sladkým
cukríkom.
Ples otvoril predseda Rady rodičov – pán Stanislav Sekan. Deti svojím programom vyčarili nielen šťastný úsmev na
tvárach návštevníkov tohto plesu, ale určite aj dobrú náladu, ktorá nás sprevádzala po celú noc. K výbornej nálade
nepochybne prispeli aj panie kuchárky s vynikajúcou chutnou večerou, ale aj DJ Humený, ktorý nám dávkoval
decibely dobrej nálady hudbou.
O polnoci na všetkých hostí čakala bohatá tombola, za ktorú sa chceme aj touto cestou srdečne poďakovať štedrým
sponzorom, ktorí na nás mysleli aj tento rok.
V skorých ranných hodinách sa aj tí najvytrvalejší tanečníci rozišli domov s konštatovaním, že by ešte taký jeden ples
prijali. Takéto slová, iste uznáte, milí čitatelia, sú pre organizátorov tou najväčšou odmenou.
Ďakujeme a o rok sa na vás tešíme opäť.

Karneval je dlhoročnou tradíciou našej
školy, bez ktorej by sme si obdobie
Fašiangov už nevedeli ani predstaviť.
Byť na chvíľu niekým iným, vystúpiť
z tieňa, ukázať svoj zmysel pre humor
či
kolektívnu
súdržnosť
a spolupatričnosť- dôvodov, pre ktoré
ho škôlkari a školáci zbožňujú je
neúrekom.
Dňa 16.februára o 15,00h sa škola
zmenila
na
ríšu
rozprávkových
a čudesných postáv. Aj keď nájsť
najkrajšiu masku by bola úloha ťažká
i pre múdreho Jana, najviac upútali
kostýmy
nevšedné
a originálne.
A taktiež treba vyzdvihnúť zlaté
ručičky
rodičov,
ktoré
pomohli
zrealizovať alebo dotvoriť niekedy
skoro nereálne predstavy svojich ratolestí.
Karneval - to je predovšetkým zábava a k zábave patrí hudba. DJ Bartánus vyhovel svojím výberom piesní
deťom všetkých vekových kategórií. Niektoré tancovali, iné len tak posedávali a nasávali úžasnú atmosféru.
Potom nastala chvíľa napätia- žrebovanie tomboly. Vzrušenie sa miešalo so zvedavosťou, šťastie so
sklamaním. Ceny boli skutočne lákavé, no aj praktické. Ale len pár šťastlivcov sa z nich mohlo radovať.
Veľmi príjemné hudobno-tanečné prekvapenie si pre učiteľov pripravili žiaci 9. ročníka. Milí deviataci, aj keď
vás čakajú ťažké životné skúšky a rozhodnutia, nezabúdajte, že úspech je vo vás. Fandíme vám.
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Výlet tanečníkov
a spevákov zo ZŠ

Marec – mesiac knihy

Každoročne si v našej škole pripomíname prvý jarný mesiac ako
NaZazáver
by som sanachcela
v mene
všetkých zúčastnených poďakovať ochotným rodičom, ktorí pomohli s prípravou
vystupovanie
školskom
benefičnom
obdobie, v ktorom sa akosi viac ako po iné obdobie upriamuje
občerstvenia
pre detiučiteľky
a s predajomKochlicová
v bufete
plese
pani
pozornosť na našich verných a ducha obohacujúcich priateľov –
a Turčanová zobrali 13. februára žiakov knihy. V našej škole sme sa rozhodli, že tento mesiac sa znovu
z krúžku mažoretiek a speváckeho za pokúsime obnoviť, čoraz viac upadajúci záujem o knihu. Zúčastnili
odmenu na plaváreň do Liptovského sme sa návštev a besied o knihách v liptovskomikulášskej knižnici,
Mikuláša. Všetci sme sa veľmi tešili a pán G. F. Belopotockého, ale plánujeme viac rozprúdiť aj spoluprácu
plavčík nám dokonca dal aj 45 minút s obecnou knižnicou. Samozrejme knižnica sa nachádza aj u nás –
navyše – zadarmo. Keď sme sa už poriadne v škole. Podľa finančných možností ju dopĺňame novými titulmi,
vyšantili, vykúpali a boli sme unavení, takže určite si naše deti majú z čoho vybrať. Spolu s vedúcou
pani učiteľky nás pozvali na koláč do knižnice – Mgr. A. Ganobjakovou usporadúvame besedy
cukrárne. Potom sme mali čas nakúpiť o prečítaných knihách. Deti u nás môžu nájsť množstvo
valentínske darčeky pre svojich rodičov encyklopédií, literatúry faktu aj beletrie. Milé deti, veríme, že sa
a kamarátov a domov sme sa vracali až vo nám spoločným úsilím podarí vzbudiť vo vás záujem o taký
večerných hodinách. Už sa tešíme na ďalší vzácny klenot, akým kniha nepochybne je, aj v tomto období
výlet.
bohatom na informačné technológie. Tešíme sa na vašu návštevu.
Barbora Vitálišová, žiačka 8. ročníka
Mgr. Michaela Turčanová
Hoci som už na dôchodku, často sa
vraciam v spomienkach na školu, na
svoje detstvo, na tých, čo formovali náš ďalší život spolu s rodičmi – naši učitelia.
Obdobie, do ktorého sa vrátim, bolo veľmi ťažké – po vojne 50. roky, ale napriek tomu mám na školu a
svojich učiteľov len dobré spomienky. V tomto období, učiteľ a farár boli pre nás najväčšia autorita, ktorú si u nás
získali aj svojím vystupovaním a oblečením. Chodili zásadne v oblekoch a viazankách a učiteľky v sukni a blúzke,
alebo šatách. Nikdy neboli v športovom oblečení.
Spomínam na neb. pána učiteľa Migaľu – viedol viac rokov spevokol na škole, spievali sme všetci od 5. po 8.
triedu na každej slávnosti. Zemepisára neb. učiteľa Zakuťanského, výborného matematikára p.učiteľa Mydielku,
ktorého doménou boli organizovať rôzne preteky – lyžiarske, športové hry. Pani učiteľka Burgeľová nás nacvičovala
spartakiádu, hoci sme boli len na okresnej prehliadke, bol to v tej dobe veľký zážitok. Spomínam na pedantnú
slovenčinárku p. uč. Topercerovú Vierku, uč. Hrdinovú, uč. Vyparinu, Štajnesovú, Galschneiderovú a ďalších. Títo
formovali náš život aj prístupom k zodpovednosti. Po vyučovaní viedli záujmové krúžky. Medzi deťmi na škole nikdy
nebolo šikanovanie, fajčenie alebo alkohol. Spomínam, s akou radosťou sme chodili na zemiakové brigády na
družstvo, učitelia samozrejme zbierali s nami. Nedá mi nespomenúť majálesy. Už týždeň – dva predtým sme chodili
celé ročníky čistiť koleso do
Kamenej. To bola udalosť celej
školy, ale aj dediny. Do tohto
obdobia sa v spomienkach rada
vraciam. Bohužiaľ, niektorí zo
spomenutých učiteľov už nie sú
medzi nami, na tých ostali len
spomienky. Za pár dní si
pripomenieme deň učiteľov a ja
chcem tým mojim a mojich
rovesníkov na ktorých mám len
dobré spomienky, ale aj týmto
súčasným, ktorí učia v tejto
dobe, popriať dobré zdravie a
ešte veľa pekných chvíľ
strávených medzi svojími a
zároveň im za všetko
ďakujem. Jolka Hegedúšová
Učiteľský zbor v školskom roku 1955 -1956. Foto z 30.6.1956. Stav žiactva na začiatku školského roka bol 320.
Hore zľava: učitelia – Blechová, Ondrejková, Háčiková, Szabolová, Štajnesová, Hrdinová, Zakuťanská
Dole zľava: učitelia – Zakuťanský, Topercerová (zástupkyňa riaditeľa), Halahija (riaditeľ), Krnová, Mydielka
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Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Marec- mesiac knihy bol
prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu aj ako snaha o udržiavanie
a podporenie trvalého záujmu o knihy. Tento významný buditeľ sa narodil i zomrel v marci, preto sa tomuto
mesiacu začal pripisovať prívlastok mesiac knihy.
Potešilo ma, že starosta a obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí konečne začalo zaoberať aj otázkou
priestoru našej knižnice, ktorá pomaly prestáva plniť svoju funkciu, nakoľko je v dezolátnom stave, múry sú vlhké,
čo neprospieva samozrejme knihám. Vedenie sľúbilo, že v tomto roku sa pokúsia o menšiu rekonštrukciu (rozšírenie
priestranstva knižnice, vymaľovanie), ale všetko závisí od finančných prostriedkov. Taktiež obec vypracovala dva
projekty, ktorých zámerom a cieľom je zlepšenie poskytovania knižničných a informačných služieb. Jedná sa o
zakúpenie počitača, knižničného softvéru, tlačiarne a kníh v celkovej sume oboch projektov 90 000 Sk. Účelom
týchto projektov by mala byť ľahšia orientácia vo fonde a rýchle poskytovanie adekvátnych informácií. Teraz je len
už na Ministerstve kultúry, či nám tieto projekty schvália alebo nie.
No aj napriek tomu, že v mnohých obciach nie sú vôbec knižnice, alebo sú len málo dotované, myslím si, že
ešte stále môžete v našej knižnici nájsť rôzne druhy kníh, samozrejme aj nových, z ktorých si každý čitateľ nájde
práve tie, ktoré sú mu najbližšie. Veď v knihe by sme mali vidieť predovšetkým priateľa a zároveňa aj učiteľa.
A čo nové pribudlo do našich políc? Uvádzam niektoré zo zaujímavých titulov.
Každý rok podstúpi vyriezku dva milióny dievčat. Podľa tradície tento zákrok zvyšuje ženskú plodnosť,
zaručuje čistotu a panenstvo dievčaťa, ako aj vernosť budúcej manželky. V skutočnosti vyriezka vážne
ohrozuje život dievčat a navždy ich zbavuje radosti z intímneho spolužitia ženy a muža. Senegalčanka
Khady už dlhé roky bojuje proti sexuálnemu mrzačeniu afrických žien vyriezkou a proti týraniu žien v
polygamných manželstvách. Aby jej konanie bolo účinné a slová mali váhu, obetovala svoje súkromie: na
verejných fórach odhaľuje svoj intímny život – tak ako v tejto autobiografickej knihe, ktorú napísala s
pomocou francúzskej novinárky.

Kat Martinová
HODVÁB A OCEĽ
Lady Kathryn Graysonovej ukradne
chamtivý strýko majetok a umiestni
ju do ústavu pre choromyseľných.
Podarí sa jej z neho utiecť v koči
lorda
Litchfielda.
Kathryn
inštinktívne cíti, že je to čestný muž
– a jej jediná záchrana. Zo zúfalstva
sa ho pokúsi zviesť a prinúti oženiť
sa s ňou. Litchfield je fascinovaný
Kathryniným intelektom, pevnou
vôľou a krásou, no nedokáže
milovať ženu, čo ho podviedla. Jeho
túžba však začína víťaziť nad
nevôľou. Dokáže Kathryn roztopiť
srdce z ocele, alebo posilní
hodvábnym dotykom prísahu muža,
ktorý sa už nechce stať obeťou
lásky?

Červená
čiapočka
Známa
rozprávka v
maxi formáte
s pôvabnými
ilustráciami.

Celina del Amo
VÝCVIK PSOV KROK
ZA KROKOM
Autorka predstavuje metódy
a najdôležitejšie povely pri
výcviku psa. Súčasne dáva
návod, ako sa vyhnúť
chybám pri jednotlivých
cvičeniach.
Farebné
fotografie sprevádza jasný a
zrozumiteľný text.

Petra Džerengová
-Nagyová
ZA TO MI ZAPLATÍŠ
Petra Džerengová-Nagyová
vo svojej najnovšej próze
analyzuje vzťahy dvoch
manželských párov. Obidva
štartovali do spoločného
života ako dvojice, ktoré
zohrieva vzájomná láska,
túžby a nádeje. Všednosť a
tajomstvá ukryté na dne duše
však
skôr
či
neskôr
poznamenajú ich vzťahy.
Ako
sa
vyrovná
s
manželovým
„desatorom“
sestrička Tereza? Pokorí sa,
alebo
vykročí
vlastnou
cestou? Podarí sa Mirovi
odčiniť svoju neveru, alebo
mu ju Irma nikdy neodpustí?
A čo deti? Je pre ne miesto v
spletitých
vzťahoch
dospelých? Príbeh Petry
Džerengovej-Nagyovej
je
plný otázok, ale i odpovedí.
Číta sa ľahko, jedným
dychom. Až keď knihu
odložíme, uvedomíme si,
koľko tajomstiev skrývajú
okná našich domovov.
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Corinne Hofmannová – BIELA MASAJKA
Corinne Hofmannová, úspešná švajčiarska podnikateľka, sa rozhodne stráviť so svojím
snúbencom dovolenku v Keni. Hneď po prílete do Mombasu ju očarí nádherné exotické
prostredie. Pri plavbe kompou cez rieku náhodou zahliadne urasteného masajského bojovníka
Lketinga a fascinuje ju jeho krása i správanie. Je to láska na prvý pohľad a Corinne urobí všetko
pre to, aby sa Lketingom znovu stretla. Do Švajčiarska odchádza s neochvejným presvedčením, že
sa do Afriky a k svojmu milému Masajovi čoskoro vráti. V krátkom čase rozpredá všetok majetok,
opúšťa doterajší spôsob života v civilizovanej spoločnosti a zaslepene sa vrhá do neznáma. V
keňskom buši hlboko vo vnútrozemí vedie po boku negramotného masajského bojovníka život
plný strastí, no napriek tomu sa spočiatku cíti šťastná. Navzdory boju s byrokraciou oslávi s
Lketingom v jeho domorodej dedinke svadbu a stane sa z nej biela Masajka. Jej radosť je
zavŕšená, keď sa jej narodí dcérka Napirai. Avšak každodenné živorenie v neuveriteľne
primitívnych podmienkach prináša so sebou neustále problémy: smrteľne nebezpečné choroby a
infekcie, biedu, hladovanie a neprekonateľné kultúrne rozdiely a predsudky. Corinne je žena do nepohody, statočne sa snaží
všetko zvládnuť, dokonca sa znovu púšťa do obchodovania, ale po vyčerpávajúcich štyroch rokoch sa ocitne na konci svojich
fyzických i duševných síl a bez finančných prostriedkov. Jej viera vo vlastné sily a veľká láska k Lketingovi sa mení v
rozčarovanie a sen o čarovnej Afrike sa nenávratne rozplýva.

Danielle Steel – NEBEZPEČNÍ MLÁDENCI
Traja priatelia Charlie, Adam a Gray už prekročili štyridsiatku, a ešte vždy sa neoženili.
Spolu sa plavia na Charlieho luxusnej jachte po Stredozemnom mori a vychutnávajú si život
slobodných mužov, ktorí sa nemusia nikomu zodpovedať. Skúsenosti so ženami však majú
viac ako dosť – hoci nie sú ženatí, to im nebráni užívať si život. Charlie by aj bol ochotný sa
oženiť, ale žena jeho snov musí byť dokonalá. Gray takisto ešte nestretol tú pravú. Vždy sa
mu do života priplietli psychicky narušené ženy, ktoré musel zachraňovať pred ich bývalými
milencami. Adam nehľadá dokonalosť ani tú pravú ženu – chce si len užívať. A najradšej s
dvadsaťročnými krásavicami bez zábran. Po návrate z plavby však zavládne v ich živote
nečakaný chaos. Maliar Gray sa zblíži s galeristkou Sylviou, filantrop Charlie stretne v
azylovom dome pre týrané deti krásnu Carole a Adamovi sa na rockovom koncerte pripletie
do cesty čarovná Maggie.
Podarí sa im získať si srdcia nebezpečných starých mládencov?
Georgette Heyerová-Láska a vzdor
Krásna Judith Tavernerová a jej brat
sir Peregrine sa vyberú do Londýna
za svojím poručníkom grófom z
Worthu, ktorého im v závete
ustanovil ich nebohý otec. Aké je
však ich rozčarovanie, keď zistia, že
ním je muž, s ktorým sa za
nepríjemných okolností zoznámili
cestou! V Londýne sa ihneď
rozchýri, že slečna Tavernerová je
bohatá dedička, a ponuky na sobáš sa
zo všetkých strán len tak sypú.
Medzi uchádzačmi o jej ruku
nechýba ani člen kráľovskej rodiny.
Ona však všetkých vytrvalo odmieta.
Komu patrí jej srdce?

Kat Martinová – NEVESTIN NÁHRDELNÍK
Aby ochránila sestru pred barónom Harwoodom,
ich smilným otčimom, Victoria Whitingová
ukradne náhrdelník z rodinného dedičstva. Verí, že
jej prinesie veľké šťastie, alebo naopak – vženie ju
do tragédie, ktorá bude odplatou za ich útek do
Londýna. V obave, že ich barón nájde, Victoria
vystupuje ako Tory Templová a zamestná sa ako
slúžka v domácnosti pekného Cordella Eastona,
škandalózneho grófa z Brantu. Cord, túžiaci po
milenke, sa zahľadí do Tory, ktorej dôvtip a
intelekt ho fascinuje. Jeho city sa však zmenia, len
čo sa dozvie o Torinom tajomstve – jej urodzenom
pôvode. Nahnevaný, že kompromitoval dcéru
šľachtica, musí sa rozhodnúť: ožení sa s Tory a
bude ju chrániť, alebo zaprie svoje srdce?

Obecná knižnica sa aj naďalej snaží svojim čitateľom zabezpečovať prístup
k informáciám, vypĺňať voľné chvíle a to vždy v stredu od 14,00 do 17,00. Členský
príspevok sa tiež nezmenil, deti do 15 rokov zaplatia 20 Sk, ostatní 40 Sk. Ďalšie
informácie vrátane knižničného a výpožičného poriadku nájdete na
www.partizanskalupca.sk.
Renáta Antolová
14

Aktuality z Obecného futbalového klubu Partizánska Ľupča
Vážení priaznivci OFK, dovoľujeme si Vás požiadať o podporu formou poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej
dane z príjmov PO a FO v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. OFK Partizánska je
zaregistrovaná v registri na príjem 2% z dane PO a FO:
Pre tých priaznivcov, ktorí chcú podporiť rozvoj futbalu v obci uvádzam, že je to možné urobiť 2 spôsobmi a to ako
Právnická osoba a Fyzická osoba - živnostník, ktorý podáva daňové priznanie, alebo potvrdením formulára
u zamestnávateľa, ktorý si môže prevziať u tajomníka OFK P. Ľupča p. Júliusa Sokola.

Údaje o prijímateľovi OFK Part. Ľupča, ktoré sa uvádzajú, keď sa podáva daňové priznanie:
Názov: Obecný futbalový klub
Sídlo: Partizánska Ľupča 417 PSČ 032 15
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37910043
Za pochopenie ďakujem v mene celého OFK.
Dovoľujem si Vás informovať o niektorých aktualitách v činnosti OFK.
Od 1.1.2007 prevzal trénerskú taktovku A mužstva nový tréner p. Mikuláš Vrbenský, rodák z našej obce, bývalý hráč
aj tréner, ktorý začal zimnú prípravu kondičnou prípravou hráčov 17.1.2007. Snaží sa hráčov pripraviť na novú sezónu
dobre, nie vždy však nachádza pochopenie u hráčov. Prejavuje sa stará bolesť a to slabá účasť hráčov na tréningoch.
Pre informáciu, k dispozícii je registrovaných 25 hráčov no na niektoré tréningy prišli len 5-6 hráči, dopĺňali ich hráči
z dorastu. Hráči odohrali 6 prípravných stretnutí, kde tréner skúšal hráčov na jednotlivých postoch. Tu treba však
podotknúť, že na prípravné zápasy má tréner k dispozícii max. 12 – 13 hráčov, skoro každý zápas sa hral v inej
zostave. Preto Výbor OFK spolu s trénerom sa rozhodli mužstvo posilniť. Novou a zdá sa že aj kvalitnou posilou sa
javí Róbert Baláž, ktorý prestupuje k nám v marcovom prestupovom termíne z TJ Máj Černová, ďalej budú ostaršení
noví traja hráči z dorastu / Milan Boháčik, Marian Kahaj, Karol Kúkol/.
Výmena nastala aj vo funkcii hospodára, kde p. Jána Kúkola nahradil p. Pavol Kozoň, ktorý si svoju prácu začal
vykonávať svedomite. V mene OFK však chcem poďakovať aj bývalému hospodárovi s manželkou za doterajšiu
činnosť. Pre priaznivcov futbalu chcem tiež dať do pozornosti, že v mesiaci januári, bola pri nepriaznivom počasí
strhnutá krytina – IPA z prístrešku, kde starosta so zástupcom a prezidentom OFK p. Rybákom za pochopenia
obecného zastupiteľstva zabezpečili novú krytinu, čím sa zamedzilo následným škodám.
Strhnuté bolo pletivo za bránkou, ktorá sa už nebude opravovať, nakoľko sa ráta s posunom ihriska a takáto oprava sa
javí ako nehospodárna. Pripravuje sa odkanalizovanie žumpy na ihrisku, kde starosta obce so zástupcom hľadajú
možnosti na realizáciu tejto akcie. Realizuje sa šatňa pre rozhodcov a delegáta, nakoľko na tieto účely sa využíval
sklad náradia. Na toto sme už boli upozorňovaní zo strany OBFZ Liptovský Mikuláš. Finančné prostriedky, ako aj
materiál sa snažíme hľadať, oslovovať sponzorov, nečakáme len na dotácie z obce. O tom, ako sa nám podarí
zabezpečiť finančné prostriedky u oslovených sponzorov, ako aj aký výnos bude z 2% dane budem informovať
v nasledujúcich číslach obecných novín.
Július Sokol, tajomník OFK
ODBOR KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
DARMOŠLAP PARTIZÁNSKA ĽUPČA
UR KST SEKCIA PT, RR KST LIPT. MIKULÁŠ
REDAKCIA ČASOPISU KRÁSY SLOVENSKA
A OBEC PARTIZÁNSKA ĽUPČA
usporiadajú 44. stretnutie

čitateľov KRÁSY SLOVENSKA na
PREDNEJ MAGURE
Program:
Piatok 25. mája 2007:
19,00 Kultúrny dom Part. Ľupča
krátky kultúrny program
beseda s redaktormi časopisu Krásy Slovenska
Sobota 26. mája 2007
11, 30 stretnutie na vrchole Prednej Magury
príhovory zástupcov KST, redakcie Krás Slovenska
a zástupcov obce Partizánska Ľupča
14,30 posedenie pri guláši s hudbou na futbalovom ihrisku
Nedeľa 27. mája 2007
8,00 krátka túra k Sliačanským travertínom (prameňom)
možnosť návštevy Havránka (Keltské osídlenie)
kúpanie v Bešeňovej
INFO: www.partizanskalupca.sk – ubytovanie
Igor Sokol : 0904 669 333 / sokol6@post.sk
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