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Ostávajú s mamou, ktorá ich nikdy neopustila
SLOVENSKÁ ĽUPČA – Pamätám
si ako malé dieťa, že ak mal
niekto viac ako sedemnásť rokov,
bol v mojich detských očiach
neuveriteľne starý. A ten, kto
mal tridsať, či nebodaj oslavoval päťdesiat, už bol priam
najstarší. Pred pár dňami som
však navštívila ženu, ktorej by
ste určite hádali tak nanajvýš
krásnych 65. Vitálny usmievavý
tvor s nádherným ľubozvučným
prejavom a chytľavou dobrotou,
ktorú dáva len tak... Zvykla si.
Má totiž prekrásnych 100 rokov.
Mária Murgašová, rodená Žabková, ktorá žije v Slovenskej Ľupči
viac ako polovicu svojho života.
Priznám sa, nešla som sa na
ženu, ktorá sa narodila tesne po
skončení I. svetovej vojny a prežila
aj tú II. svetovú vojnu, vychovala
tri deti, má 5 vnúčat a 6 pravnúčat,
vynadívať. Celý čas počas nášho
rozhovoru mi na um prichádzala
neodbytná myšlienka: „Ako je to
možné, že vyzerá tak mlado, sviežo

čo sa bude variť a spolu, ak vládze,
pečú, upratujú, komunikujú a spomínajú. Opúšťajú vlastnú rodinu,
aby boli s mamou. S mamou, ktorá
ich nikdy neopustila...

Dar od BOHA

V mene Obecného úradu gratulácie Márii Murgašovej odovzdal starosta obce Roland Lamper
a matikárka Magdaléna Badániková

komunikuje a pamätá si neskutočné detaily svojho života?“ Jedinou
vetou mi to vysvetlila jej dcéra Marta Hlavatá, ktorá sa spolu so sestrou strieda pri jej opatere priamo
u pani Márie v byte na „prvomájke“. „S ockom mali veľmi harmonický život, aj to je možno dôvod
jej, v tomto veku, pevného zdravia.

Viete, mama nás nikdy neopustila.
Vždy bola s nami, ani do škôlky
sme nechodili. Pätnásť rokov sa
nám takto deň čo deň venovala.
Ocko bol dôstojník, a tak bola na
všetko okolo nás sama...“ Áno, deti
jej to dnes vracajú. Ani oni ju nikdy
neopustia. Ostanú s ňou. A ostávajú. Venujú sa jej. Ona naplánuje,

„Aj ešte prejdem, hoci ma kolená bolia. A možno by som ešte
popri zábradlí aj dole schodmi
napred dom vyšla, ale už hore si
netrúfam,“ priznáva starká, ktorú
pravnúčence babičkou volajú. Ešte
by aj na prechádzku rada, ale už len
na vozíčku, len ju nemá kto z prvého poschodia naň zniesť a potom
zas vyniesť. Donedávna vraj aj do
Driekyne takto s dcérou zašli. Výlety a dišputu so susedkami, to
má naozaj rada. Naposledy ju vraj
dcéra vzala na Hrebienok. „To som
mala o päť rokov menej,“ vysvetľuje. Nuž ale v 95 rokoch po Vysokých Tatrách! Krútim neveriacky
hlavou...
Pokračovanie na str. 6 u

Určite dám najavo...
Komentár

Čo pre vás znamená pojem úcta
k starším? V tejto dobe sa, žiaľ,
veľa mladých ľudí tvári voči takejto
téme, kedysi samozrejme veľmi
prirodzenej, takmer nemo. Vnímame plocho, neuvedomujúc si širšie
súvislosti. Zabúdajúc na to, čo
bolo alebo i na to, čo môže byť...
Starí ľudia. To oni sú tí, ktorí sú
navždy poznačení sinkami z tvrdej
práce na poli, či samotným nekom-

promisným životom doby minulej.
Nepoznali sme ju. Nezažili. A kto
iný by nám, vnúčatám či pravnúčatám, rozprával príbehy z histórie ich
života, ktoré im utkveli v pamäti. Je
to tiež spôsob, ako priblížiť deťom
skutočný obraz minulého storočia.
Storočia, ktoré nedokážeme pochopiť. Oni ho však žili a prežili. A postupne si svoju pravdu odnášajú
tam, skadiaľ niet návratu. Áno, to je
to, čo môže byť. A my nemo zabudneme. Na pravdu.
Mňa osobne veľmi zaujímali historky, ktoré mi stará mama rozprá-

vala, ako jej otecko, môj prastarý
dedo, z úkrytu pozoroval na oblohe rozlietané vzdušné sily a padajúce bomby z nich. Alebo ako si so
vztýčenou hlavou hrdo, no so slzami v očiach, mohol opäť zaspievať
hymnu svojej rodnej zeme.
Zaslúžia si našu pomoc v akejkoľvek podobe. Ešte stále sú medzi
nami. Uvoľnením miesta v autobuse alebo vo vlaku, odnesením
tašky s nákupom k nim domov,
poskytnutím ramena pri prechode cez cestu... ale možno aj čímsi
jednoduchším – obyčajnou príveti-

vosťou a prejavenou pozornosťou.
Záujmom o človeka. Vtedy sme
odmieňaní. Vďakou. Ich vďaku je
ľahké si všimnúť v zvráskavenej
tvári - pod okuliarmi svietiť budú
ich oči ako plamienok ohňa.
Blíži sa obdobie, keď práve plamienky budú pripomínať nám,
žijúcim, našich príbuzných, už
vzdialených od nás, z tohto sveta.
Zapálením sviečky tak dáme najavo, že i keď už nie sú medzi nami,
ostali v nás spomienky a myšlienka
na nich.
Laura Bullová
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Uzavretie námestia počas
jarmoku je konečne možné
SLOVENSKÁ ĽUPČA – Počas
uplynulých dní uzrel svetlo sveta
aj ďalší projekt. Ide o dopravný
projekt verejného podujatia Turíčny jarmok 2020. Dlho očakávaná
iniciatíva na uzavretie hlavnej
cesty cez námestie a odklon dopravy trasami cez bočné miestne
komunikácie sa zrealizovala
a poslancov o nej informoval na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva starosta obce Roland Lamper.

zali, že počas tohto podujatia bude
nevyhnutné dočasné uzavretie cesty III. triedy číslo 2427, a to v úseku od križovatky s cestou do Czambelovej ulice po križovatku cesty
s cestou do Hronskej ulice. Všetko
bude riešené osadením dočasného
dopravného značenia, ktoré uzávierku cesty umožní. Podľa projektu bude vjazd na uzatvorený úsek
cesty v dĺžke 270 metrov z oboch
strán povolený iba vozidlám organizátora a vozidlám integrovaného
Predchádzajúce roky totiž uká- záchranného systému. Zákazom

uzavreté námestie zaistí bezpeč- skej Bystrice (Podkonice), budú
nosť pohybu peších účastníkov.
autá odklonené cez Hronskú ulicu
na cestu I/66, kde sa odbočkou cez
Obchádzky sú premyslené
Príboj pripoja a dostanú sa do Slovenskej Ľupče a do Podkoníc. Počas
Trasa obchádzky v smere od podujatia budú značením uzavreté
Banskej Bystrice do Lučatína pôjde bočné komunikácie aj na námespodľa projektu jednosmerne cez tí, rovnako ako ulica Cintorínska.
Czambelovu ulicu, ďalej Krížnou Obyvatelia ulíc budú mať povolenie
ulicou na Hronskú ulicu. Na obi- na vjazd vo vymedzených časových
dvoch uliciach sa zachová oboj- intervaloch. Školská ulica bude dosmerná premávka. Dĺžka obchádz- časne obojsmerná a vyznačená ako
kovej trasy je 1 km. V opačnom slepá cesta.
smere, teda od Lučatína do Ban(ela)

Krátke správy zo zastupiteľstva
SLOVENSKÁ ĽUPČA – Počas
uplynulých týždňov sa konali dve
zasadnutia Obecného zastupiteľstva a poslanci sa opätovne
zaoberali viacerými témami,
ktoré sa v budúcnosti podpíšu
pod rozvoj obce. Prinášame
krátky súhrn niektorých z nich.

Nečakané a náhle úmrtie
niekdajšieho dlhoročného starostu
obce Miroslava Macáka zaskočilo
rozhodne všetkých. Aj preto bola
minúta ticha na jeho pamiatku
smútočným prejavom, ktorým si
pred oficiálnym rokovaním poslanci uctili človeka a pre mnohých
z nich aj blízkeho priateľa, prítomného na zastupiteľstvách s nimi
počas niekoľkých volebných období. Česť jeho pamiatke.

Protispoločenská činnosť
Jedným z bodov zasadnutí bolo
prijatie dokumentu s názvom
Zásady podávania, preverovania
a evidovania oznámení týkajúcich
sa protispoločenskej činnosti, ktorý poslancom predložila hlavná
kontrolórka obce Dana Blaškovičová. Zákon totiž obec zaväzoval do
30. septembra zosúladiť vnútorný
systém vybavovania podnetov,
ktoré v dobrej viere podáva oznamovateľ alebo jeho príbuzný voči
zamestnávateľovi. Oznámenie je
odteraz možné podať buď osobne,
a to priamo v kancelárii hlavnej
kontrolórky písomne v uzatvorenej obálke s označením: „Neotvárať – do rúk hlavnej kontrolórky“
na adresu Obecného úradu, alebo

elektronicky na e-mailovú adresu
kontrolorka@slovenskalupca.sk.
Kontrolórka ako zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé oznámenie podľa zákona.

Riešili Konopiská
Poslanci sa zaoberali aj žiadosťou
viacerých majiteľov, ktorí vlastnia
pozemky v lokalite Konopiská, ktorých zaujímalo, či obec plánuje zabezpečiť doplnok k územnému plánu, kde by táto časť ako urbanistický
blok bola vymedzená ako samostatná. Na základe odporúčania stavebnej komisie vzali poslanci žiadosť na
vedomie a zhodli sa na tom, že nakoľko v lokalite nie je doriešená rýchlostná cesta I/66 a nie sú v rozpočte
zahrnuté ani finančné prostriedky
na vypracovanie UPN samostatnej
zóny, navrhujú v budúcnosti túto
lokalitu riešiť ako celok.

Zistili nedostatky
Nemenej zaujímavé boli aj body
rokovania, ktoré sa týkali uskutočnených kontrol zo strany hlavnej
kontrolórky v rámci plánu kontrolnej činnosti. Predmetom realizo-
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a to konkrétne na Bežné výdavky
- rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, nákup materiálu, ako aj na služby týkajúce sa softvéru a výpočtovej techniky obce za
roky 2017-2018, poskytované firmou SAVET s.r.o. Banská Bystrica.
Aj touto kontrolou boli zistené vážne nedostatky z minulosti ako zo
strany administratívnych zamestnancov obce, tak aj od samotného
vaných kontrol bolo totiž plnenie dodávateľa. Poslancom kontrolóruznesení Obecného zastupiteľstva, ka zároveň predložila podrobnú
prijatých ešte počas uplynulého správu o svojich zisteniach.
roka 2018. Zo správ kontrolórky
okrem iného vplynulo, že finanč- Ako s námestím?
né kontroly priniesli viac ako 80
zistených nedostatkov, a to najmä
V interpeláciách poslanci prejavo vykonávaní agendy zo strany vili okrem iného aj záujem o proniektorých zamestnancov obce, pri- jekt rekonštrukcie námestia. Stačom prijaté uznesenia už začiatkom rosta informoval, že sa uskutočnili
roka 2018 odporúčali prijať účinné rokovania v Bratislave a všetky záopatrenia zo strany bývalého vede- sadné zmeny, ktoré boli dodatočne
nia obce na ich odstránenie.
novými poslancami navrhované,
sú odsúhlasené. Nasledovať bude
Avšak nekonalo sa
žiadosť o zmenu projektu. Všetky pripomienky sú zapracované,
Voči zamestnancom zodpoved- okrem časti Lichardovej ulice, ktoným za nedostatky sa však žiad- rú obec zrealizuje vo vlastnej réžii.
ne opatrenia neuplatnili, pričom Verejné obstarávanie bude pravdekontrola preukázala, že neboli podobne jedno pre všetky etapy.
preukázateľne vykonané ani po- S prácami sa začne zrejme na jeseň
trebné kroky, ktoré by nedostatky budúceho roku. Téme sa budeme
odstránili. Náprava nedostatkov podrobne venovať v ďalších číslach
a odstránenie príčin ich vzniku Ľupčianskych zvestí.
sa rieši súčasným vedením obce,
***
ktoré postupne zavádza do praxe
Všetky zasadania Obecného
okrem iného aj nový jednotný úč- zastupiteľstva si môžete „naživo“
tovný a informačný systém.
pozrieť na oficiálnej stránke obce
Kontrolórka obce ďalej poslan- Slovenská Ľupča v časti Rýchle
cov informovala, že ďalšia kon- linky preklikom na YouTUBE.com
trola bola zameraná na hospodá- Slovenská Ľupča.
renie s verejnými prostriedkami,
(ela)
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Škôlka sa príchodu zimy báť rozhodne nemusí
SLOVENSKÁ ĽUPČA – Havarijný stav
zariadenia kotolne v Materskej škole v Slovenskej Ľupči bol jedným
z dôležitých bodov, ktorým sa na
uplynulých zasadnutiach zaoberali
poslanci obecného zastupiteľstva.
Problém, ktorý sa mohol v budúcnosti neradostným spôsobom podpísať na plynulej prevádzke tohto
zariadenia, vyriešili presunom
finančných prostriedkov v rámci
jedného z rozpočtových opatrení.
Na podrobnosti sme sa opýtali
Materskej školy Ankou Sojákovou
starostu obce Rolanda Lampera.
som prišiel k informácii, že v škôlke máme nevyhovujúci stav kotla.
Z rozpočtu obce sa vyčlenili Požiadal som ju, aby dala vykonať
finančné prostriedky na nové odborný posudok na tieto zariadekotle v materskej škole. O akú nia. Ten ukázal, že sa jedná o hasumu išlo a čo tomu vlastne varijný stav, preto som urýchlene
predchádzalo?
vykonal obhliadky s niekoľkými
Po konzultácii s riaditeľkou spoločnosťami a požiadal o cenové

kalkulácie. Celkový náklad vynaložený na rekonštrukciu bol vo výške
22 500 €. Veľmi sa teším, že sa to
podarilo v takom krátkom čase,
a ešte pred zimou, zrealizovať.
Sú to nemalé investície. Čo
všetko sa vďaka tomuto kroku
opravilo a čo to deťúrencom
a učiteľkám prinesie?

Samotná realizácia priniesla
kompletnú rekonštrukciu kotolne,
zmenu technológie s využitím aj
solárnych kolektorov pre úsporu
nákladov na ohrev vody. Prínosom
je samozrejme plne funkčné kúrenie pred začínajúcou sa zimnou
sezónou bez prerušenia výučby našich najmenších. Ďalšou výhodou
bude napríklad zníženie nákladov
na ohrev teplej vody vďaka využitiu slnečnej energie počas väčšiny
roka. Tak deťom, ako aj pani učiteľkám, to prinesie komfort, ktorý by
mal byť samozrejmosťou. Podobné
garde nás bude čakať aj na ďalších
objektoch v majetku obce, na ktorých sa do značnej miery podpisuje
zub času.
Zhovárala sa Erika Lamperová
Foto archív OÚ

Nákladiaky pracovali v potoku
SLOVENSKÁ ĽUPČA - V uplynulých
týždňoch zaznamenali obyvatelia zvýšený pohyb nákladných
vozidiel v obci. Dôvodom bola
úprava vodných tokov ich správcom. Medzi nimi bola aj Ľupčica,
ktorú kedysi domáci, najmä tí
mladší, využívali aj na kúpanie.

ako takú. Rieši požiadavky ochrany prírody a životného prostredia
a neoddeliteľnou súčasťou správy
vodných tokov sú aj kroky súvisiace s protipovodňovými opatreniami, avšak čoraz častejšie sa začína
riešiť aj zadržiavanie vody v krajine.

„Aj spust bude mať opäť jeden
meter?,“ pýtali sa niektorí s nezabudnuteľnou spomienkou, že ešte
ako deti chodili poza padajúcu
vodu. Dúfajúc v návrat rakov oceňovali, že aj voda po rokoch dostane
v kryte svoj priestor. Vodný zákon
nariaďuje správcom vodných tokov nadmieru povinností, pričom
prihliada tak na vodohospodárske
účely, ako aj funkciu vodného toku

Povinnosti majú obe strany
Aj toto je jeden z dôvodov, prečo
si pri plnení niektorých vyššie spomenutých povinností treba uvedomiť, že zákon umožňuje správcom
vodných tokov vstupovať na cudzie
nehnuteľnosti v ich blízkosti, a tiež
v záujme starostlivosti o koryto
odstraňovať staré alebo vysádzať
nové stromy a kry na pobrežných

pozemkoch. Takýmito pozemkami
v závislosti od druhu opevnenia
brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom
toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných
tokoch do 5 m od brehovej čiary.
Ale povinnosti vyplývajúce zo zákona má aj druhá strana - vlastník
pozemku. Ak totiž ide o pobrežný
pozemok pri drobnom vodnom
toku, je jeho vlastník povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa
netvorili prekážky, ktoré bránia
nehatenému odtoku vody, sťažujú
alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo umožňujú usadzovanie naplavenín alebo ukladanie splavenín.
(ela)

Posledný termín na podanie žiadosti o dotáciu je tu
SLOVENSKÁ ĽUPČA – Blíži
sa koniec októbra a s ním aj
posledný termín na podanie
žiadosti o poskytnutie dotácie
z prostriedkov obecného rozpočtu.
Tým, ktorí žiadosť ešte podať nestihli, pripomíname, že
to môžu urobiť do 31. októbra,
pričom sa do úvahy berie dátum
na pečiatke, ktorú dostanete
pri podaní svojej žiadosti, či už
v podateľni Obecného úradu
alebo na pošte. Nezabudnite, že
žiadosť o pridelenie takýchto nenávratných finančných prostried-

kov je nutné poddávať podľa nižšie
priloženého vzoru žiadosti, ktorý
je súčasťou nového Všeobecne záväzného nariadenia, zverejneného
na stránke obce pod názvom VZN
č.2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Rovnako si potom nezabudnite označiť
krížikom, koho o dotácie žiadate.
Po novom je totiž možné okrem
poslancov žiadať o pridelenie dotácie aj samotného starostu.

prikladáte spolu 5 tlačív. Dôležitou prílohou je výpis s príslušného registra, či už živnostenského, obchodného, alebo registra
rezortu vnútra. Rovnako napíšte
a podpíšte vyhlásenie o vyrovnaní
všetkých daňových a odvodových
povinností. Takisto priložte aj podpísané vyhlásenie, že nemáte voči
obci a ňou zriadeným a založeným
organizáciám žiadne záväzky. Dôležité sú aj ďalšie podpísané tlačivá, a to vyhlásenie, že žiadateľ nie
Novinky aj v prílohách
je v konkurze, že nie je v úpadku
alebo likvidácii, a že je bezúhonný.
Ešte pripomíname, že k žiadosti Tu je ešte dôležité uviesť, že pokiaľ
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pôjde o právnickú osobu, táto musí
svoju bezúhonnosť deklarovať slovami, že nemá právoplatne uložený
trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu, poskytovanú z fondov Európskej únie. Toľko
v skratke najdôležitejšie zákonné
novinky, ktorým museli poslanci
Obecného zastupiteľstva prispôsobiť aj novoprijaté VZN. Znenie
celého VZN si môžete prečítať na
stránke http://www.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/vzn-a-dokumenty-1/.
(ela)
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Odstreliť medveďa alebo neodstreliť?
SLOVENSKÁ ĽUPČA - To, že sa
naša obec nachádza v pásme
zvýšeného výskytu medveďa
hnedého a hubári alebo turisti sa
musia v okolitých lesoch pohybovať so zvýšenou ostražitosťou, je
známa vec. Písali sme o tom aj
v predošlom čísle Ľupčianskych
zvestí. Avšak medveď sa objavuje
aj v bezprostrednej blízkosti obce.
V auguste bola doručená na obec
žiadosť nášho občana o prijatie
účinných opatrení v súvislosti so
zistením prítomnosti medveďa
v tesnej blízkosti domov v okrajovej časti obce. Opýtali sme sa
Daniela Baláža, predsedu komisie
Životného prostredia a verejného
poriadku, ktorá sa predmetnou
žiadosťou zaoberala, prečo sa
to deje a ako môže samospráva
v tejto súvislosti postupovať.

Medveď príde do tesnej blízkosti obydlí predovšetkým kvôli
potrave. Aj tento prípad sa udial
v dobe, keď zreli mirabelky. Na jeseň, keď je dostatok ovocia, najmä
slivák, je výskyt medveďa v sadoch
nad obcou smerom na Podkonice častý. Spomenutá žiadosť bola
prerokovaná v Komisii životného
prostredia a verejného poriadku.
Obec prijala opatrenia ohľadom
redukcie náletových porastov mirabelky a tiež zavedenie obecného
osvetlenia v danej lokalite.
Ide teda o lokalitu, ktorá sa nenachádza priamo v intraviláne
obce, alebo presnejšie povedané, nie je súčasťou hustejšej
zástavby?
Áno v tomto prípade naozaj
nejde o intravilán obce. Je teda
potrebné podotknúť, že občania,
ktorí žiadajú o výstavbu rodinných
domov v extraviláne obce, kde sa
obytná zóna legalizuje doplnkom
k schválenému územnému plánu,
musia s výskytom divej zveri počí-

Chýbajú konkrétne dôkazy, ktoré by obstáli
v „súboji s VLKOM“ pri žiadaní výnimky

tať a byť si vedomí, že určité opatrenia si musia urobiť sami, minimálne obstarať dobrého strážneho
psa. V minulosti bývalo zvykom,
že koniec dediny strážil pes.
Niektoré z týchto lokalít
v rámci extravilánu našej obce
sú súčasťou prirodzeného
prostredia Nízkotatranského
národného parku. O to náročnejšia je zrejme aj samotná
legislatíva, ktorá by mohla
problém s výskytom medveďa vyriešiť radikálnejšie ako
osvetlením a výrubom divých
sliviek.
Aj to je pravda. Žiadateľ sa v liste
samozrejme zmieňuje aj o výnimke na odstránenie medveďa hnedého, ktorá mala byť v tejto lokalite v minulosti povolená, ale údajne
mala byť pozastavená. Je pravda,
že výnimku na ulovenie medveďa
žiadalo poľovnícke združenie, ktoré má revír v tejto oblasti, to však
nerieši konkrétneho jedinca.
Prečo? Ak sa nemýlim, ide

predsa o bežne zaužívaný postup v praxi, keď medvede
strácajú svoju plachosť a hrozí
bezprostredný stret s človekom. Navyše sa čoraz viac hovorí o ich premnožení.
Tu je potrebné vysvetliť niektoré základné fakty. Medveď hnedý
je chránený druh v celej Európskej
únii a výnimku z jeho ochrany je
možné udeliť len v súlade s príslušnou smernicou EÚ. Preto nie je
možný odstrel medveďa napríklad
z dôvodu regulácie jeho početnosti, ale každá jedna žiadosť o výnimku je posudzovaná z hľadiska škôd
spôsobených konkrétnym jedincom v danej lokalite, prípadne bezprostredného ohrozenia občanov.
Informácií o výskyte medveďov
je všeobecne čoraz viacej, no
z pohľadu bežného občana sa
naozaj môže zdať, že sa zo strany kompetentných nekoná.
Treba spomenúť aj to, že väčšina
udelených výnimiek je napadnutá
Lesoochranárskym zoskupením

VLK - účastníkom konania, kvôli
nedostatočným dôvodom a argumentom požadovaným Európskou
úniou, a tak sa stane, že nie všetky
udelené výnimky aj nadobudnú
platnosť. Prípadne sa celý proces
ťahá dovtedy, kým už neostane čas
na samotný výkon udelenej výnimky.
V našom prípade však ide o jedince, o ktorých výskyte ľudia
hovoria už dlhšie. Medvedica
má údajne brloh kdesi pri kamennom hríbe. O jej návštevách v neďalekom objekte Eselu, či na farme Hiadlovských,
už kolujú historky. Asi by sa naozaj s tým čosi malo urobiť, aby
sa to nedostalo do spomínanej
fázy, kedy už neostane čas.
Ako hovoríte. O pohybe medvedice vodiacej mláďatá severne
od obce od Mackovho boku až po
Švarcu sa všeobecne vie už dávno.
Viacerí občania vedia, kde presne
má svoje ležoviská, ale stále chýbajú konkrétne argumenty a dôkazy, ktoré by obstáli v „súboji
s VLKOM“ pri žiadaní výnimky.
V prípade, že máte konkrétne pozorovania, fotografie s dátumom
a lokalizáciou, poskytnite ich obecnému úradu. Obyvateľom, bývajúcim v okrajových častiach mimo
hlavnú líniu zástavby, odporúčame
nainštalovať fotopasce, prípadne
kamery.
Zhovárala sa Erika Lamperová
Ilustračné foto int

Pranostiky:
Keď Vendelín slzy roní, každú prácu zajac honí.
Na svätého Šimoniše prikráda
sa zima tiše.

Harmonogram zberu odpadu na nasledujúce obdobie
MESIAC

TRIEDENÝ ODPAD

ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY ODPAD
Deň zberu

Október

2

9

16

23

november

6

13

20

december

4

11

18

PLASTY

papier

sklo

kovy

DEŇ ZBERU

DEŇ ZBERU

DEŇ ZBERU

DEŇ ZBERU

VRIEC KONTAJNEROV KONTAJNEROV KONTAJNEROV KONTAJNEROV
30

10

10

15

18

27

14

14

19

22

24

12

12

17

20
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Olympionikovi z Moštenice odhalili
v škole pamätnú tabuľu
SLOVENSKÁ ĽUPČA/MOŠTENICA – Začiatkom októbra bola
v priestoroch Základnej školy
Sama Cambela za prítomnosti
starostu obce Slovenská Ľupča
Rolanda Lampera a starostky
obce Moštenica Kataríny Chabanovej odhalená pamätná tabuľa,
venovaná Bohumilovi Golianovi.
Prítomní si takto uctili pamiatku
na jednu z najvýznamnejších
osobností slovenského športu.

Bohumil Golian bol nielen
skvelý hráč volejbalu, ale aj tréner, pedagóg, funkcionár a šíriteľ
olympijských ideálov medzi mládežou. Pod vysokou sieťou strávil
dvadsaťpäť rokov, z toho štrnásť
v reprezentačnom drese Československa. Dvakrát získal zlato na
majstrovstvách sveta, raz na majstrovstvách Európy, z olympiád si
priniesol striebro a bronz. Obyvatelia neďalekej Moštenice si ho
dodnes pripomínajú ako jedného
z najvýznamnejších rodákov. Tak
trochu patril aj nám, Ľupčanom,
lebo štyri roky meral pešo cestu
do meštianky v Slovenskej Ľupči. Svoje chlapčenské roky trávil
na volejbalovom ihrisku v rodnej
Moštenici. Už vtedy mu učaroval
šport, ktorý sa stal jeho osudom.

Dvojnásobný majster sveta
Najlepší slovenský volejbalista
20. storočia hral v reprezentácii
Československa dlhých 13 rokov. Okrem olympijských medailí

získal aj dva tituly majstra sveta
(1956, 1966) a titul majstra Európy (1958), bol držiteľom striebra
i bronzu z olympijských hier. Na
slávnostnom otvorení olympijských hier v Mexiko City sa mu
dostalo tej cti byť vlajkonosičom
československej výpravy. Po skončení kariéry sa venoval trénerstvu
a pôsobil ako odborný asistent na
Katedre hier Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.
Stal sa z neho významný športový
funkcionár – podpredseda SÚV
ČSZTV, člen predsedníctva Čs.
olympijského výboru. Slovenský
olympijský výbor mu udelil Zlaté
kruhy SOV i Zlatý odznak SOV
a prezident SR Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Ako druhého Slováka
v histórii ho v roku 2006 Medzinárodný olympijský výbor ocenil
Medailou Pierra de Coubertina.

Bystrica a Ivan Čierny, brigádny
generál vo výslužbe a predseda
Združenia olympijských klubov
Slovenska. Nechýbala ani bývalá
slovenská biatlonistka a účastníčka
piatich zimných olympiád Matina
Halenárová, či Eva Murková, ktorá je halovou majsterkou Európy

v skoku do diaľky. A medzi hosťami
bol ja Vladimír Miller, čestný člen
Slovenského olympijského a športového výboru a poradca prezidenta SOaŠV pre oblasť vzdelávania
v olympizme.
Marcela Kramcová
(Foto archív ZŠ)

Prišli významní hostia
Slávnostného odhalenia pamätnej tabule sa okrem Róberta Goliana s manželkou zúčastnili naozaj
významní hostia, medzi ktorými
nechýbal majster Európy v chôdzi
na 20 kilometrov a účastník štyroch olympiád Pavol Blažek. Medzi
hosťami boli aj Imrich Kováč, predseda Olympijského klubu Banská
Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,
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Ostávajú s mamou, ktorá ich nikdy neopustila

obec Slovenská Ľupča spracováva strednodobý programový
dokument pre sociálnu oblasť
- Komunitný plán sociálnych služieb obce Slovenská
Ľupča, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.
Sociálne služby sú súbory
činností a aktivít, zamerané
na pomoc fyzickým osobám
a rodinám v nepriaznivých životných situáciách. Majú riešiť
ich následky a pomôcť ľuďom
a ich rodinám znovu sa vrátiť
a zapojiť do života a spokojne
žiť. Môžu sa vykonávať v inštitúciách alebo v „teréne“, teda
v prirodzenom prostredí vašich
domácností.
K tomuto zámeru by sme potrebovali poznať a vedieť vaše
názory, potreby, stanoviská
a návrhy. Pohľad a názor každého občana je pre nás cenný.
Každý jeden zhodnotíme a zvážime. Aj keď zodpovednosť za
spracovanie dokumentu podľa
platnej legislatívy má obec, prax
potvrdzuje, že úspešné a uskutočniteľné sú len tie projekty
verejného charakteru, ktoré
majú podporu verejnosti. Komunitný plán sociálnych služieb
ako kvalitný dokument môže
vzniknúť iba ako výsledok úvah
obecného úradu, organizácií pôsobiacich na pôde obce, štátnej
správy a najmä vás – občanov.
Je potrebné, aby vyjadroval náš
spoločný názor, spoločnú identifikáciu problémov na riešenie.
Pozývame
vás
dňa
06.11.2019 o 16:30 hod. na
spoločné stretnutie za účelom dohodnutia spoločného
postupu pri spracovaní dokumentu – Komunitný plán
sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča – miesto konania MKS.
Na záver mi dovoľte vysloviť
nádej, že sociálna problematika, ktorá sa dotýka alebo skôr
či neskôr dotkne takmer každého z nás, vzbudila váš záujem.
Verím, že spoločnými silami
sa nám podarí dosiahnuť ciele,
ktoré budú uspokojovať potreby
v tejto oblasti k našej spoločnej
spokojnosti.

zvesti

u Pokračovanie z 1. strany

Priznáva, že rada aj v pokročilom veku cestovala autom. Rada
sa smeje, keď ju nič nebolí. To, ako
žije, koľko žije a že ju zdravie až tak
veľmi netrápi, je vraj dar od BOHA.
Stále je pre ňu modlitba dôležitá.
Je to také stíšenie po celom dni.
Modlí sa každý deň. „Za živých i za
mŕtvych.“ Raz za mesiac ju príde
navštíviť pán dekan a raz týždenne
príde podať prijímanie pán Ďurka.
Veľmi je tomu rada. Pred dvomi
rokmi jej odstránili šedý zákal na
oboch očiach, no ako sama hovorí,
vek už neoklamú a dnes už opäť čítať nevidí. No rada si pozrie súťaže
v televízii. Najmä Duel alebo 5 proti 5. Zaujímajú ju však aj správy, no
a pozerá aj Súdnu sieň.

V službe od dieťaťa
Mária mala 10 rokov, keď sa
s rodičmi a súrodencami z Kordík
prisťahovali do Slovenskej Ľupče:
„Bolo nás dvanásť, no dvaja súrodenci ešte maličkí umreli. Ocko postavil na konci Ľupče za panenkou
Máriou dom. Ale zahynul nám. Ako
drevorubač robil v hore a zachytil
ho strom. V 1933-tom to bolo. Najmladší brat mal iba pol roka. Mama
ostala s nami sama. S 13-tisícovým
dlhom na krku. Mali sme dve kravky, mlieko sa predalo, čosi doma
nechalo, veď nás bolo veľa. Dožila sa 85 rokov a 40 rokov žila ako
vdova. Všetkých nás slušne vychovala. Chlapci mali vyššie vzdelanie
a všetky dievčatá boli v službe - pomáhať v domácnostiach.“ Mária
mala iba 14 rokov, keď začala pracovať. „Aj v Ľupči som pracovala.

Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

najdlhšie. Šestnásť mesiacov! Mali
chlapčeka a pán bol poštový revízor. Ešte dlho, už keď mala Mária
svoju rodinu, jej z Prahy posielali
balíky s ďatľami a dobrotami, ktoré tu neboli. K Vianociam pre deti.
„Pekne sa veru chovali. Navštívili
nás dokonca aj keď sme boli s manželom počas dovolenky na Špičáku
v Čechách, tak sme sa radi videli.“
S manželom sa vraj kedysi ako deti
hrávali. Mal o tri roky viac. Veru
netušila, že si obe sestry raz vezmú
oboch bratov. Ten jej bol dôstojník
a skončil ako major. Nacestovala
sa s ním. Raz Kroměříž, raz Sereď, a nakoniec Slovenská Ľupča.
V roku 1965. Mamka tu ešte žila aj
so sestrou, ktorá sa neskôr vydala
do Francúzska. No boli tu v dedine
aj ostatné sestry: Cisáriková, Kontúrová, Ftáčiková. Oni s manželom
dostali jeden z bytov v družstevnej
U pani učiteľky Psotovej a Kusej, tá výstavbe.
mala postihnuté dievčatko.“ Bolo
treba upratovať, v rukách v lúhu Bude žiť večne
a mydle oprať, drhnúť parkety
„Vždy nám bolo dobre, spokojní
a všeličo iné. Potom odišla z domu
do Zvolena, neskôr do Komárna, sme boli. Spolu sme sa aj so súroBratislavy, ale aj Prahy. „V Komár- dencami radi videli. Nikdy sme sa
ne bolo najťažšie. Reči som nerozu- nehádali, družne sme žili. Mamke
mela. Nedalo sa mi rozprávať. Nič sme spolu pomáhali, či čučoriedky,
som nevedela. V nedeľu, keď bolo či maliny, záhradu poriadiť, dreva
voľno, plakávala som na dvore.“ narúbať. Pomáhali sme si i navzáNezvládla to, najmä ich chlapcov, jom. V kuse sme sa smiali a spievaktorí, keď umyla podlahu, so smie- li.“ Mária pracovala v chemickej fabchom sa po nej naschvál šmýkali. rike pri Ľupčici a neskôr pomáhala
v kuchyni v tunajšej škole. SpomíAj jedla bolo málo.
na, že manžel umrel pred dvanástimi rokmi. Dožil sa úctyhodných
Pekne sa chovali
91 rokov a pamäť mu vynikajúco
„Mizerné výplaty to boli. Ani slúžila do poslednej chvíle. Robili
domov sa nedalo poslať, ale čosi vraj celý život, celé dni, ráno na posom našetrila. Na výbavu.“ V Bra- líčku pri dvojkríži, kde sa vchádza
tislave to boli Česi, u ktorých slú- do Ľupče, potom čosi ukuchtili,
žila. Nikdy na nich nezabudne. najedli sa, a o chvíľu už boli v zá„Keď sa Slovensko osamostatnilo, hrade pred domom, popoludní už
vzali ma do Prahy so sebou. Na pracovali u mamky na druhej straten zanedbaný byt, čo sme tu na- ne dediny. Pohybu mali neúrekom.
šli, nikdy nezabudnem.“ Ostala „Mamka sa aj o susedovcov vtedy
starala, navarila, poprala. Dcéru
mali v Prahe vydatú. Bola jej nesmierne za to vďačná a keď s manželom prišli na návštevu, vždy jej
hovorieval: pani Murgašová bude
žiť večne. Akoby predpovedal,“ dodáva s úsmevom dcéra, ktorá po
celý čas sedela s nami a mamke pomáhala so spomienkami. Nečudo,
obe dcéry s ňou trávia celé dni. Deti,
vnúčence, a dnes aj pravnúčence sú
jej očami, ušami, a najmä krásnymi
spomienkami. Spomienkami na
takmer 37 tisíc dní jej života. Z celého srdca jej úprimne prajeme, aby
dní bolo ešte oveľa viac.
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Budeme sa musieť zamyslieť
SLOVENSKÁ ĽUPČA – Množstvá
odpadu a ich znižovanie v našom
okolí je opakovanou témou už
dlhšiu dobu a samotné separovanie sa stáva každodennou
súčasťou nejedného z nás.

v niektorej z jeho častí. Okrem poslancov Ľuboša Bakaljara, Martina
Bobáka a Michala Hlaváča sa k čisteniu brehov Hrona pridal aj starosta obce Roland Lamper a riaditeľ
Obecných lesov Miloš Urban. „Veľké množstvo plastového odpadu
Aj preto sa prednedávnom stretla a skla. Budeme sa musieť zamyslieť,
s ústretovosťou medzi poslanca- priatelia...,“ zhodnotil upratovami iniciatíva vyčistiť okolie Hrona nie starosta.
(ela)

Supermarket na námestí
zrejme otvoria už čoskoro
SLOVENSKÁ ĽUPČA – Zatvorenie
najväčšieho objektu potravín na
námestí v Slovenskej Ľupči, ktoré
poznačilo posledné týždne nielen
zamestnancov obchodného reťazca
Potraviny Kačka, ale aj samotných
obyvateľov obce sa blíži ku zdarnému koncu. Pred pár dňami majiteľ
objektu M - market opustenú budovu posunul do prenájmu. Potraviny
budú otvorené do dvoch týždňov.

Čerstvú informáciu sme sa dozvedeli priamo zo zdrojov lučeneckej
firmy M - MARKET, ktorá sa zaoberá
prenájmom obchodných priestorov
a správou objektov v slovenských
regiónoch. V súčasnosti vlastní viac
ako 60 nehnuteľností po celom Slovensku, ktoré sú k dispozícii obchodným prevádzkam na prenájom.

Oslovili už aj predavačky
Objekt v Slovenskej Ľupči si
podľa informácií prenajala ban-

skobystrická spoločnosť OTESY,
spol. s.r.o. a naďalej by mali byť
v jeho priestoroch potraviny, pričom pôjde o obchodnú sieť CBA.
Ako sme sa dozvedeli, má sa to
stať do dvoch týždňov, pričom
už potenciálny zamestnávateľ
postupne oslovuje aj bývalé zamestnankyne prevádzky. Tie si
však ešte pred pol druha mesiacom nevedeli vzniknutú situáciu
(zapríčinenú vedením akciovej
spoločnosti Potraviny Kačka - pôvodného zamestnávateľa), ktorá
vyústila do existenčných finančných problémov celých rodín,
vysvetliť. V čase našej uzávierky
však Kačka ukončila rokovania
s úradom práce, ktorý definitívne
potvrdil skrátenie lehoty hromadného prepúšťania z 30 na 18 dní,
čiže najskôr k 21. októbru 2019.
Zamestnancom sa tak konečne
otvárajú možnosti, ako si uplatniť
svoje nároky z Garančného fondu
Sociálnej poisťovne.

Potraviny Kačka

Nárok na októbrovú mzdu
Od tohto dátumu si môžu zamestnanci po novom o dávku z GaPotraviny Kačka, a. s., podali
rančného fondu požiadať, pričom pred časom samé na seba návrh
závisí od dátumu podania a od na vyhlásenie konkurzu. Šiesty
toho, akú náhradu si budú môcť najväčší obchodný reťazec na
nárokovať. Zástupcovia Kačky Slovensku v priebehu jedného
v rámci hromadného prepúšťania mesiaca zavrel všetkých zhruba
navrhli ukončenie pracovného po- tristo predajní. Pritom v neismeru dohodou z organizačných tote ostalo 1 500 jeho zamestdôvodov, z ktorej vyplýva nárok na nancov. Kačka má v súčasnosti
odstupné pre zamestnanca. Výška miliónové záväzky voči dodávaodstupného pri uzatvorení doho- teľom i financujúcej banke. Midy závisí od počtu odpracovaných nimálne stovky tisíc dlhuje na
rokov. Ak zamestnanec podá žia- mzdách zamestnancom, bezmádosť o dávku okamžite po skonče- la 520 tisíc EUR na odvodoch do
ní pracovného pomeru dohodou Sociálnej poisťovne a vyše 300
z organizačných dôvodov, môže si tisíc EUR na daniach finančnej
nárokovať časť nevyplatenej mzdy správe.
za august a septembrovú mzdu.
Ak podá žiadosť po 16. novembri,
môže si nárokovať navyše aj ok- du, že správca konkurznej podstatóbrovú mzdu a zákonný nárok na ty spracuje októbrové mzdy v najodstupné do dátumu ukončenia kratšom možnom termíne.
pracovného pomeru za predpokla(ela)

Prázdny je náš dom a chýbaš nám v ňom. Už nepočuť tvoj hlas, už viac neprídeš medzi nás. Navždy budeme s láskou spomínať...

Poďakovanie

S bolesťou v srdci a so slzami v očiach ďakujem všetkým, ktorí ste si uctili pamiatku môjho manžela

Mirka Macáka,

milovaného otca a dedka, ktorý nás náhle opustil dňa 30.7.2019 na jeho obľúbenom mieste v mojom náručí...
Ďakujem pánovi Bilaninovi a rodine Kostúrovej za snahu a pomoc pri záchrane môjho manžela, ďakujem
evanjelickému farárovi pánovi Jakušovi za slová útechy a pohrebný obrad...
Vďaka patrí aj pánovi starostovi Lamperovi za ďakovnú reč a podporu, pánovi riaditeľovi ZUŠ Petríkovi
za zahratie skladby, ktorú mal najradšej, pánovi Pacekovi, predsedovi SZPB BB za ďakovné slová za
jeho aktívnu činnosť vo zväze, FS Drienka za nádherné kvetinové srdce, ktoré sme mu odniesli na
miesto, kde naposledy vydýchol... a množstvu ľudí, ktorí prišli a uctili si môjho manžela a snažili sa
zmierniť náš hlboký žiaľ...
ČESŤ JEHO PAMIATKE... Tak veľmi nám chýbaš...
rodina Macáková
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Určili budúcoročné sobášne dni

SLOVENSKÁ ĽUPČA – Na ostatnom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva predložila na schválenie
poslancom materiál aj matrikárka
obce Magdaléna Badániková.
Tentoraz boli témou nielen
sobášne dni a hodiny, ale aj
miesta, kde sa dá okrem obradnej
siene Obecného úradu v Slovenskej Ľupči mladý pár zosobášiť.

manželstva, pričom 12 z nich boli
cirkevné obrady. Matričný úrad
Slovenská Ľupča z dôvodu zvýšeného záujmu o sobášne obrady
mimo obradnej siene na Obecnom úrade žiadal preto poslancov
schváliť sobášne dni a hodiny pre
nasledujúci rok. Vyhradenými dňami sú tak piatky od 13:00 do 15:00
hodiny a soboty od 14:00 do 17:00
hodiny. Vykonávať obrad v nedeľu
Počas tohto roka zaznamenala alebo počas štátnych sviatkov teda
matrika 25 žiadostí o uzatvorenie možné nebude. Pokiaľ sa však mla-

domanželia rozhodnú uzatvoriť
manželstvo v inom termíne alebo na inom mieste, úrad im vyjde
v ústrety, ale musia si priplatiť
zvýšený správny poplatok. Okrem
toho ale musia zaručiť zachovanie
dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu. Predložiť budú musieť
aj súhlasné písomné potvrdenie
vlastníka, nájomcu, prevádzkovateľa alebo správcu miesta konania
obradu.
(ela)

Rovnosť šancí
pre každého
SLOVENSKÁ ĽUPČA - V spolupráci
s firmou In Energy a účasťou
na projekte „Rovnosť šancí pre
každého“ dávame všetkým do
pozornosti, že Materské centrum
Kľúčik je otvorené v dňoch:
Pondelok: od 9:00 do 13:00 hod.
(od 10:00 hod. sú Malí muzikanti)
Streda: od 9:00 do 13:00 hod.
Štvrtok: od 9:00 do 13:00 hod.
V rámci projektu poskytujeme
právne poradenstvo pre každého
bezodplatne v oblastiach:
• pracovno-právne vzťahy
• vyživovacia povinnosť
• zverenie dieťaťa do starostlivosti
• stíhanie mladistvých
• obete násilných trestných činov
• a ich odškodňovanie
• ekonomické vydieranie
• exekúcie
• zmluvné vzťahy – zmluvy
• a iné...
Súčasťou aktivít projektu sú
okrem právneho poradenstva aj
informačné a osvetové aktivity,
ktoré budú prebiehať za účasti odbornej verejnosti (lektorov, inštitúcií, právnikov). O každej vás budeme vopred informovať formou
plagátov alebo informáciami na
internete na našej webovej stránke
www.mcklucik.sk.
Teší sa na vás Katka Iskrová.
(ki)

Kto to povedal
„Úplne oceniť človeka môžu len
tí, ktorí sa mu vyrovnajú, alebo
tí, ktorí stoja vyššie ako on.“
a) Honoré
de Balzac

b) Paulo
Coelho

c) Marcus
Aurelius

Správnu odpoveď nájdete na str. 15.
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Vzdávať úctu tradíciám je potrebné
akoukoľvek formou
SLOVENSKÁ ĽUPČA/BANSKÁ
BYSTRICA – Súčasťou 2. ročníka
unikátneho podujatia s názvom
Slovenský deň kroja, ktorý sa
konal pred niekoľkým týždňami
v Banskej Bystrici, sa stala aj Slovenská Ľupča. Bola tak súčasťou
niekoľkých rekordov, zapísaných
počas tohto podujatia komisármi
do Slovenskej knihy rekordov. Počet ľudí, ktorí prišli na podujatie
v krojoch, totiž dosiahol 3882.

rekordný bol aj počet účinkujúcich
počas celodenného programu. Na
pódiu sa prezentovalo takmer tisíc folklórnych súborov z celého
Slovenska. Medzi nimi nechýbali
ani členovia Detského folklórneho
súboru Drienka a svoj malý podiel
na rekordnej účasti návštevníkov
oblečených do tradičných odevov
našich predkov počas sprievodu na
ich čele pridala aj rodina starostu
obce Rolanda Lampera. Opýtali
sme sa ho teda, čo ho k tomu viedlo
a odkiaľ kroje pochádzali. „Účasťou na tomto podujatí, ktoré bolo
V krojoch boli aj starostovci
súčasťou Radvanského jarmoku,
sme sa s manželkou snažili podA o tom, že to bolo skutočne o re- poriť folklór, tradície a náš Detský
kordoch, svedčí aj fakt, že rovnako folklórny súbor Drienka počas jeho
„Krásu našich krojov mali možnosť účastníci Slovenského dňa kroja prezentovať nielen počas sprievodu, ktorý išiel od pamätníka SNP
cez Národnú ulicu až na námestie
SNP, ale i priamo na pódiu v moderovanom pásme, ktoré trvalo niečo
vyše štyroch hodín,“ uviedla autorka podujatia Mária Reháková a prezradila, že krásu slovenských krojov
a tradícii prišlo počas 12-hodinového programu pozrieť viac ako 32 tisíc obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice.

účinkovania na jarmoku. To všetko
pod záštitou našej obce. Bol som
oslovený pani Rehákovou, spoluorganizátorkou podujatia, že sa naša
obec môže zúčastniť tohto podujatia. Bola to príležitosť na národnej
úrovni zviditeľniť Slovenskú Ľupču, tak som samozrejme súhlasil,“
vysvetlil starosta a dodal, že nakoľko Slovenská Ľupča nemá svoj
kroj, pre tento deň si prepožičali
kroje pôvodne pochádzajúce z oblasti Horehronia.

Reálny pohľad do minulosti
O tom, že Slovenská Ľupča svoj
kroj skutočne nemala, sa dočítame
v dostupnej literatúre. Mala však

Tekvice všemožných podôb
SLOVENSKÁ ĽUPČA – Veľmi milým podujatím, ktorého sa bez váhania aktívne zúčastnili nielen deti,
ale aj dospelí, bola Tekvicová paráda.
Hoci sa aj súťažilo, víťazom bol v ten
deň rozhodne každý. Jednoducho
každý jeden, ktorý takto verejne ne-

váhal použiť svoj dôvtip, zručnosť
i fantáziu. Vystavené tekvicové výtvory zdobia park dodnes. Ocenenia
rozdali víťazom poslanci Obecného
zastupiteľstva, ktorí po prosbe starostu zasadnutie v ten podvečer prerušili a vyšli medzi súťažiacich. (ela)

Vyhrali učiteľky maličkých
SLOVENSKÁ ĽUPČA – O tom, že
sa ľudia radi v obci spoločne stretávajú, súťažia a navzájom bavia, niet
pochýb. Svedčí o tom aj podujatie
zvané Luteránska procesia, ktoré
sa stalo súčasťou ľupčianskych tradícií. Veď variť na verejnosti podľa
starých receptov tú pravú hustú,
a navyše aj chutnú polievku, nie je
až také jednoduché. Tentoraz si víťazstvo odniesli dievčence z tunajšej
Materskej školy, ktoré svoje stanovisko aj samých seba odlíšili od iných
súťažiacich skutočne nápadito. (ela)
Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

čosi jedinečné a osobité - rovnošaty a odevy, prislúchajúce k rôznym
remeselným cechom, ktorých tu
bolo v minulosti neúrekom. Tie si
tovariši i majstri obliekali najmä
počas sviatkov, trhov či jarmokov,
keď predvádzali svoje remeslá. Napríklad takých majstrov debnárov
bolo kedysi v Slovenskej Ľupči viac
ako 40, majstrov nožiarov bolo viac
ako tridsať a rovnako toľko bolo
aj stolárov. Nechýbala dvadsiatka garbiarov, a tak ďalej. Krajčíri,
kováči, kolári, uhliari. O počte ich
tovarišov a učňov zrejme hovoriť
ani netreba. Boli to skutočne stovky
ľudí. Na otázku, či si starosta myslí, že návrat k tradíciám, prípadne
k rovnošatám či dobovým odevom
by mal pre nové generácie význam,
odpovedal: „Osobne si myslím, že je
potrebné stále vzdávať úctu k tradíciám akoukoľvek formou. Pre nás,
Slovákov, je kroj veľkým znakom
tradícií a symbolom folklóru. V prípade tematicky pripravovaných
aktivít si viem predstaviť doplniť
dobové podujatia dobovými odevmi. Dáva im akýsi reálny pohľad do
minulosti.
(ela)
Foto archív starostu

Program
Domu remesiel

Slovenská Ľupča
November
6. - Líhané sklo (Jánoš)
Keramika (Cukor)
13. - L íhané sklo (Jánoš)
Keramika (Liday)
20. - S ervítková technika
(Lamperová)
Keramika (Jánoš)
27.- A
 dventné vence (Jánošová)
Keramika (Cukor)

December
4.- Razítkovanie textilu
(Jánošová)
Keramika (Liday)
11.- Enkaustika (Hrašková)
Keramika (Jánoš)
18.- Kapustnica pre priateľov
Domu remesiel
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Náš kolega Ján Balkovic
SLOVENSKA ĽUPČA – Autor nasledujúcich riadkov Janko Balkovic, rodák
zo Slovenskej Ľupče, žijúci v Medzibrode, ktorý sa často vo svojich
dielach podpisoval a podpisuje pseudonymom Jano Chotárik, je už dlhšiu
dobu našim prispievateľom do Ľupčianskych zvestí. Jeho mravčiu prácu,
spojenú s hodinami strávenými nad historickými zápismi v archívnych
zdrojoch, či listovaním v matričných knihách, si nesmierne vážime
a veríme, že presne v tejto rubrike OSOBNOSTI OBCE, ktorú práve
čítate, už čoskoro uverejníme rozhovor priamo s ním - ich autorom.

presnejšie povedané rodokmeňov a amatérskej genealógii ako
takej.
Jeho práca so súvislosťami
dávno zabudnutými môže otvoriť oči i dodať hrdosť na svojich
predkov nejednému z doposiaľ
u nás žijúcich potomkov. Pre tentoraz ho však nechajme rozprávať
Prezradíme iba, že vďaka sys- tóriou a matričnými zápismi sa takto...
(ela)
tematickej práci s archívmi, his- dostal k tvorbe rodostromov,

Samuel Reuss,
otec slovenskej
rozprávky
Časť prvá

Samuel Reuss 1783 - 1852

Zrejme si poviete, že názov
článku je chybný, veď otcom
slovenskej rozprávky bol predsa
Pavol Dobšinský. Avšak moje
rozprávanie vás hádam presvedčí
o opaku. Slovensko-ľupčiansky
rodák Samuel Reuss (pôvodne
Reisz), ktorý bol evanjelickým
kňazom, etnografom a historikom,
sa rozprávkovo narodil, s rozprávkami žil a pri ich písaní aj
zomrel (obr. 1). Život tohto barda
našich národných dejín a jeho
rod je natoľko pútavý, že by sa
o ňom dala napísať celá kniha.
No a keďže toľko priestoru niet,
tak sa aspoň to hlavné pokúsim
zhrnúť v dvoch častiach. V tej
dnešnej vám porozprávam najmä
o ľupčianskom rode Raiszovcov
(v takejto podobe sa priezvisko
v Slovenskej Ľupči ustálilo) a vo
vianočných Ľupčianskych zvestiach to už bude o samotnom Samuelovi, jeho rodine, a pravdaže
aj o rozprávkach, ktoré k atmosfére Vianoc bezpochyby patria.

Na začiatku rozprávania o ľupčianskom rode Raiszovcov musím
najskôr zájsť do Spišskej Belej, kde
sa 6.9.1754 narodil malý Janko,
syn Jána Raisza a Zuzany Dirrinovej. Z Janka postupne vyrástol
dospelý Ján, vyučený za pekára,
no a niekedy pred rokom 1782 prišiel do Slovenskej Ľupče, kde prijal
ponuku na obsadenie miesta mestského pekárskeho majstra, uvoľneného po zomrelom predchodcovi.
Jána si Ľupčania rýchlo obľúbili,
už o pár rokov bol váženým mešťanom, neskôr aj senátorom a dozorcom tamojšej evanjelickej cirkvi.
Dňa 30.10.1782 sa oženil, keď si
za manželku zobral Máriu, narodenú okolo roku 1759, pochádzajúcu
z váženého starého ľupčianskeho rodu Korónyovcov. Manželom
sa postupne narodilo osem detí,
z ktorých sa dospelého veku dožili
synovia Samuel, Ján, Pavel, Matej,
Benjamín a dcéra Anna Mária. Samuel, Pavel a Benjamín sa po štúdiách rozpŕchli do sveta, v Slovenskej
Ľupči zostali žiť Ján, Matej a Anna
Mária. Ich otec, Ján Raisz, zomrel
27.11.1822 a matka Mária, rodená
Korónyová, skonala 2.4.1834.

Dvorec a Zuzany Rakšányovej. Toto
manželstvo bolo bezdetné, dňa
27.9.1829 sa Karolína, dcéra Anny
z prvého manželstva s Jánom Raiszom, vydala za 22-ročného Jána
Končeka, ktorý pochádzal z toho
istého zemianskeho rodu ako jej
otčim. Anna Chorvátová, najskôr
manželka Jána Raisza a potom Michala Končeka, zomrela 11.9.1836
v Dvorci vo veku nedožitých 43
rokov.

Vzala si ľupčianskeho ev. rektora
Anna Mária, dcéra Jána a Márie
Raiszovcov, narodená 12.3.1800,
sa dňa 31.10.1820 vydala za ľupčianskeho ev. rektora Daniela
Macznera, narodeného 3.4.1800
v Banskej Štiavnici. Manželia žili
v Slovenskej Ľupči a mali sedem
detí, z ktorých sa šesť dožilo dospelého veku. Z týchto detí sa tri
dcéry vydali za Ľupčanov a v Slo-

Tie isté zemianske rody
Ján, syn Jána Raisza a Márie Korónyovej, narodený 24.3.1785, sa
dňa 24.1.1808 oženil s Annou, narodenou 29.10.1793, dcérou Ondreja Chorváta a Márie Petričovej
z Blažejoviec v okrese Turčianske
Teplice. Manželia žili v Slovenskej
Ľupči a mali tri deti. Syn Ľudovít
zomrel 14.2.1812 vo veku troch
mesiacov a dňa 31.8.1815 nečakane zomrel aj otec Ján. Vdova Anna
sa s dvomi malými dcérami vrátila
do svojho rodiska. Tu jej 5.10.1816
vo veku nedožitých dvoch rokov
zomrela dcérka Anna Mária. Anna
Raiszová, rodená Chorvátová, sa
dňa 10.11.1816 vydala v neďalekom Dvorci (dnešná časť Ivančinej)
za Michala, narodeného 31.8.1779,
syna zemana Samuela Končeka de
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sobáš sa konal v Slovenskej Ľupči.
Vráťme sa však k osobnosti na začiatku. Lekár Gustáv Raisz a Emília
Kusá žili v Slovenskej Ľupči, mali
päť detí, z ktorých dospelého veku
sa dožili len dcéry Frederika Emília
a Izabela Johana. Keď otec malých
dievčat dňa 3.10.1876 zomrel,
vdova Emília sa znovu vydala. Jej
druhým manželom sa 3.2.1878
stal Ľudovít Polóny, vdovec po
breznianskej zemanke Agripíne
Hudobovej, syn Ondreja Polónyho a Emílie Raiszovej, teda sestry
prvého manžela Gustáva. Emília
a Ľudovít Polóny mali dvoch syZať ľupčianskeho zemana Sýkoru nov, ktorí však zomreli krátko po
narodení a onedlho po nich, dňa
Tretím z detí Jána Raisza a Má- 18.9.1880, vo veku 36 rokov skorie Korónyovej, ktoré zostali žiť nal aj samotný otec.
v Slovenskej Ľupči, bol syn Matej.
Na svet prišiel 21.2.1789, vyu- Dom s „čínskou“ strechou stojí
čil sa za stolára a 16.11.1816 mal dodnes
sobáš s Esterou, dcérou ľupčianskeho zemana Ondreja Sýkoru
Druhý syn Mateja Raisza a Esa Heleny Czambelovej, narodenou tery Sýkorovej, ktorý si založil
23.10.1790. Estera bola vdovou rodinu v Slovenskej Ľupči, bol Ľupo senátorovi Pavlovi Nikolajovi, dovít. Narodil sa 8.9.1815, jeho
ktorý bol od nej takmer o 40 rokov remeslom bolo stolárstvo, špeciastarší, ich manželstvo bolo krátke
a bezdetné. Matejovi Estera porodila štyri deti, všetky sa dožili dospelého veku a okrem syna Jána
si všetky založili rodinu v Slovenskej Ľupči. Dcéra Emília, narodená 23.2.1818, sa dňa 15.11.1843
vydala za 21-ročného debnára
Ondreja, syna Ondreja Polónyho
a Ruženy, rodenej taktiež Polónyovej. Manželia mali viacero detí,
a keď Emília 3.7.1876 zomrela,
vdovec Ondrej sa 16.11.1880 znovu oženil, a to s Annou Praudovou,
44-ročnou vdovou po Ľudovítovi
Technovskom.
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venskej Ľupči aj žili. Manželom
Zuzany sa 17.11.1840 stal krajčír
Matej Králik, Agnesa sa 28.5.1854
vydala za krajčíra a gombičkára Michala Mičovského a Jozefína mala
20.2.1862 sobáš s nožiarskym
majstrom Michalom Bullom. Daniel Maczner, otec týchto troch dcér
a aj troch synov, ktorí v dospelosti
žili mimo Slovenskej Ľupče, zomrel
25.6.1841 a vdova Anna Mária Raiszová dostávala po manželovej
smrti ročnú podporu 15 zlatých
od ľupčianskej ev. cirkvi. Zomrela
19.2.1870 vo veku 70 rokov.

Symbolický odkaz Miloša Galandu starému
otcovi Ľudovítovi

lizoval sa na výrobu okien. Dňa
23.10.1851 si zobral za manželku
Máriu, narodenú 24.4.1832, dcéru
krajčíra Jána Oravského a Ruženy Terrenovej. Manželia mali päť
detí, avšak dospelého veku sa dožila len dcéra Amália Božena, a tak
po smrti jej otca Ľudovíta v roku
1888 ľupčiansky rod Raiszovcov,

Blízki príbuzní so „štúrovcom“
Syn Gustáv, narodený 8.4.1825
po smrti otca Mateja, ktorý zomrel
20.3.1825, vyštudoval medicínu
a bol mestským, ale aj stoličným
lekárom. Dňa 15.10.1868 sa oženil
Emíliou, narodenou 4.4.1851, dcérou ľupčianskeho farbiara Ondreja
Kusého a Zuzany Czochiusovej,
ktorá pochádzala z Ľubietovej. Zuzana bola dcérou významného ľubietovského mešťana a farbiara Jozefa Czochiusa a Anny Beniačovej.
Jozefov otec Pavel bol rektorom vo
Veličnej, narodil sa v Slovenskej
Ľupči a na Orave založil novú vetvu rodu Czochiusovcov. Okrem Jozefa a ďalších detí bol jeho synom
aj Timoteus Czochius, ev. farár
a štúrovec, ktorého poznáme pod
menom Ctiboh Zoch. Zaujímavé
je, že Ctiboh si zobral za manželku sesternicu Annu Amáliu z ľupčianskeho rodu Czochiusovcov, a aj
Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

Gustáv Reisz 1825 - 1876
w w w. slovenskalup c a . sk

trvajúci len niečo vyše sto rokov,
po meči vyhynul. Ľudovítova manželka Mária, rodená Oravská, skonala 15.1.1904 vo veku nedožitých
72 rokov. Dcéra Amália Božena,
ktorou ľupčiansky rod Raiszovcov
pokračoval po praslici, sa narodila
29.11.1862 a dňa 25.11.1880 sa
vydala za stolára Samuela, syna
Pavla Galandu a Márie Balkovicovej, narodeného 22.3.1853. Manželia žili v poschodovom dome
so zaujímavou dvojitou (čínskou)
strechou, ktorý patril pokoleniam
rodu Raiszovcov a ktorý niekedy
po smrti rodičov Amálie Boženy
dostal pomenovanie „Galandovský“. Práve pod týmto pomenovaním poznajú Ľupčania krásne zachovaný dom ešte aj dnes.

Zahynuli za „cisára pána“
Samuel a Amália Božena mali
dve dcéry, Hermínu a Emíliu, no
a k tomu troch synov – Viliama, Samuela a Miloša. Samotný rod Galandovcov je taký zaujímavý, že si
možno o ňom povieme inokedy, tu
len niečo o synoch Samuelovi a Milošovi. Obaja sa vyučili za stolárov,
obaja museli ísť počas prvej svetovej vojny bojovať za „cisára pána“
a obaja vo vojne aj zahynuli. Mená
oboch nájdeme na ľupčianskom
námestí vytesané do pomníka
obetí tejto strašnej vojny. Ich otec
Samuel sa po vojne roku 1919 stal
ľupčianskym richtárom a za jeho
pôsobenia sa v bývalom mestečku vybudovala meštianska škola,
vodovod, elektrifikácia, a taktiež
bola postavená Sokolovňa a Katolícky dom. Samuel Galanda zomrel
8.1.1937, jeho manželka Amália
Božena, rodená Raiszová, skonala
o kúsok skôr, 23.10.1936.
***
Keď sa vyberiete do ľupčianskeho cintorína, hneď v briežku
vľavo uzriete päť štíhlych pomníkov, z ktorých tri súvisia s rodom
Raiszovcov. Prvý patrí Ondrejovi
Kusému a Zuzane Czochiusovej,
rodičom Emílie Kusej, manželke
lekára Gustáva Raisza, druhý samotnému Gustávovi (obr. 2) a tretí
jeho bratovi Ľudovítovi (obr. 3).
No a práve symbolickým odkazom
Miloša Galandu, ktorý padol na
ruskom bojisku 18.7.1915, vyrytom do pomníka jeho starého otca
Ľudovíta Raisza (obr. 4) , sa s Vami
dnes rozlúčim:
„Starý otec môj milý!
Tu pri Tvojej mohyly,
chcem by moje meno stálo,
keď v rodisku mojom milom,
ležať sa mi nedostalo.“
Jano Balkovic 2019
foto archív autora
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Mototrip na Ukrajinu 2019
SLOVENSKO/UKRAJINA/MOLDAVKSO - „Na motorkách na
Ukrajinu? To môžu len blázni!”
A tak sme šli. Ukrajina je jedna
z mála krajín, kam by sa niekto
dobrovoľne vybral na dovolenku.
I ja som dlho váhala, či sa na
toto dobrodružstvo vyberiem,
ale nakoniec som podľahla
zvedavosti. Musím povedať, že
to vôbec neľutujem a som rada,
že som mala šancu tam ísť.

Na začiatok niečo málo o Ukrajine. Táto zaujímavá krajina, ktorej zakarpatská časť kedysi patrila
k nám a o ktorej sa hovorieva kvôli
jej výbornej pôde aj ako o obilnici
Európy, je druhou najväčšou krajinou Európy po Rusku. Až 17 percent hrubého domáceho produktu
(HDP) Ukrajiny totiž produkuje
poľnohospodárstvo, čo je výrazný
svetový nadpriemer. Ukrajina je
šiesty najväčší svetový exportér
pšenice a patrí k najväčším dodávateľom obilia, jačmeňa, slnečnice,
medu. Tieto údaje z Organizácie pre
výživu a poľnohospodárstvo naznačujú, že o Ukrajine sa skutočne právom hovorí ako o obilnici
Európy. Zaujímavý je rozhodne aj
fakt, že naopak pre Čínu je zdrojom
kukurice. Hlavné mesto Kyjev leží
na Dnepri, najväčšej ukrajinskej
rieke. Celková dĺžka ukrajinských
hraníc predstavuje 4 558 km. Južná
hranica Ukrajiny je tvorená Čiernym a Azovským morom, pričom
medzi týmito dvoma moriami sa
nachádza polostrov Krym. Po celej
krajine je vidno, ako obyvatelia nie
sú ovplyvnení západom a žijú si svoj
život podľa svojich pravidiel.

Prvých 500 kilometrov cez
Poľsko do Ľvova
Prvý deň sme sa len rýchlo presunuli cez Poľsko do Ľvova, kde sme
našli skutočne výhodné ubytovanie
za nízku cenu – 23 eur. Cesta doň
však taká príjemná ako cena samot-

Zážitky, ktoré vám na luxusnom podnose
neprinesú - to musíte zažiť!

ná rozhodne nebola. Nečudo, od
Svidníka nám totiž pršalo celou cestou cez Poľsko. Ani len Dukliansky
priesmyk, ktorého vojenskú históriu sme mali v pláne vidieť, sme
navštíviť nemohli. Po hodine strávenej na hraniciach napriek tomu, že
sme predbehli celú kolónu, sme sa
konečne dostali na Ukrajinu. Rovno
za hranicami, v malom tunajšom
obchode, sme si dali povzbudzujúcu
kávu a frčali čím prv preč. Dorazili
sme do Ľvova, kde sme našli naše
už spomínané lacné, ale komfortné
ubytovanie. Cesta po meste však
bola čisto z mačacích hláv, čo pre
motorku nie je veľmi vhodné, a to
nehovorím, že sme museli jazdiť
ešte aj po električkovej trati! Popri
vynášaní tašiek na izbu za nami
zastala podozrivá dodávka s dvomi
ešte podozrivejšími mužmi. Nebola som jediná, v ktorej to vzbudilo
obavy, ale potom, čo z dodávky vystúpil chlap s kufrom a ubytoval sa
vedľa nás, sme sa na tom spoločne
len smiali. Nechýbal pohár vína na
zakončenie prvého dňa a konečne
po vyše 500 kilometroch sme si
mohli oddýchnuť a plánovať cestu
na ďalší deň.

Od konského povozu cez Žiguli
po Porsche

zrieme si mesto Vinnycia, vypijeme
kávu v útulnej kaviarni a hor sa na
cesty. Veľké mestá sú pekné, čisté
a historické pamiatky zachované.
Krásna štvorprúdovka sa veľmi
rýchlo zmenila na čistý štrk a nám
neostávalo nič iné ako to nejakým
spôsobom zvládnuť. Koniec koncov, nemali sme na výber. Keď sme
sa konečne napojili na ďalšiu štvorprúdovku, zastavil nás policajt, vraj
sme minuli nejakú stopku. Všetci
traja nechápavo krútime hlavami
a dobre vieme, že si vymýšľa a chce
z nás len vytiahnuť nejaké tie peniaze. Chvalabohu sme ho nejako
ukecali typickou výhovorkou „My
sme turisti” a pustil nás ďalej bez
platenia. Po predbiehaní množstva
kamiónov sa konečne dostávame do
Odesy - tretieho najväčšieho mesta
Ukrajiny. Nachádza sa tu najväčší
prístav na Čiernom mori a takisto
je aj najväčším mestom na pobreží Čierneho mora. Ôsmeho mája
1965 bol mestu udelený titul hrdinské mesto, čo znamená najvyšší
stupeň vyznamenania Sovietskeho zväzu. Bol udelený mestám,
o ktoré počas bojov na východnom
fronte prebiehali najťažšie obranné
boje a ich obyvatelia a obrancovia
pre ich udržanie vykonali obrovské
úsilie, alebo mali významný vplyv
na priebeh bojov. Titul bol tak istou obdobou osobného vyznamenania Hrdina Sovietskeho zväzu.
Prechádzame cez centrum, užívame
si prvé pohľady na more, a nakoniec
prichádzame na ubytovanie, kde
ostávame tri dni.

prepchá dopredu a ide. Zaujímavé,
že sme nevideli ani jednu dopravnú
nehodu. Jazdí sa na všetkom od
konského povozu cez Žiguli až po
Porsche. Konečne sme dorazili do
mesta Ternopiľ s 200 000 obyvateľmi. Cez mesto preteká rieka Seret,
a my sa kocháme jeho nádherou.
Zastavujeme sa v jednej z reštaurácii, kde spoločnými silami bojujeme
s azbukou, a nakoniec s menšou pomocou od milej čašníčky si objednávame obed, ktorý nás pre všetkých
troch vyšiel na opäť podozrivo nízku cenu – 18 eur. Postupne zisťujeme, ako je tu všetko oveľa lacnejšie
v porovnaní so Slovenskom. Cesty
sa rýchlo zmenili na horšie než zlé
a motorky sa div nerozpadli na náhradné diely. Po únavnom hľadaní
nášho zarezervovaného hotela sa
konečne ubytujeme a mňa si okam- Slovenské maľby v Odeských
žite získajú tapety na stenách. Po katakombách
zvyšok nášho výletu zisťujem, že to
tu nie je nič nezvyčajné a silno uvaDeň štvrtý trávime pri mori
žujem o tapetovaní vlastnej izby.
a ubehne ako voda. Na piaty deň
sa vyberáme pozrieť Potemkinove
Prístavné mesto s titulom
schody známe optickou ilúziou.
„hrdinské“
Zdola sa zdá akoby sa zužovali, ale
zhora zistíte, že sú rovnako široké
Deň tretí sa začína a nám chýba na všetkých miestach. Ďalej si oblen 425 kilometrov do Odesy. Po- zrieme najväčší prístav na Čiernom

Deň druhý bol už oveľa zaujímavejší. Skoro ráno sme vyrazili
z mesta Ľvov, smer mesto Vinnycia.
Počas cesty ako spolujazdec nemám
veľmi čo robiť, len naklápať sa zo
strany na stranu, a tak si trénujem
čítanie azbuky na bilboardoch popri
ceste. Premávka je dosť hustá a očividne tu neplatia nijaké pravidlá.
Žiadna prednosť alebo spomalenie,
jednoducho kto je šikovnejší, ten sa
Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,
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mori a chvíľu pozorujeme, ako sa
jedna z nákladných lodí dostáva do
prístavu. Presúvame sa do Odeských
katakomb a počúvame výklad babky o partizánoch a o histórii katakomb. Žili tu, spali, jedli, plánovali
útoky, učili sa strieľať a dokonca aj
deti tu mali vlastnú školu. Boli sme
dosť sklamaní, keď sme zistili, že
celá sprístupnená trasa je ešte kratšia než sme si mysleli, ale na konci
nás čakalo prekvapenie. Na stenách
boli slovenské maľby a my sa hneď
hlásime k vlasti. Kupujeme nejaké
suveníry, aby sme domov neprišli
s prázdnymi rukami a vraciame sa
späť do nášho ubytovania. Ďalší
deň sme opäť strávili na pláži. More
nie je práve moja šálka kávy, ale keď
je vonku horúčava, ktorú zvyšuje
horúci piesok na pláži, nechám sa
prehovoriť a idem sa schladiť. More
je pokojné, voda dlho siaha maximálne po kolená a moja panika

pomaly ustupuje, ale ako sa hovorí
- nekrič hop kým nepreskočíš. A tak
sa aj stalo. Otočím sa smerom k brehu a zrazu sa predo mnou objaví
obrovská medúza. Panika okamžite
vystúpila na bod varu a ja sa snažím čo najrýchlejšie dostať z vody.
Avšak ani to nebolo také jednoduché. Po ceste som stretla ďalšie tri
medúzy. Síce boli menšie, ale mne
to úplne stačilo. Zvyšok dňa ležím
na uteráku a čítam knihu, sem tam
sa idem trochu schladiť do mora, ale
tentoraz nezájdem ďaleko.

Moldavsko jedna
z najzaostalejších krajín Európy
Na siedmy deň vyrážame do
Moldavska. Na úvod vzdelávacie
okienko. Moldavsko patrí medzi
ekonomicky najzaostalejšie štáty
Európy. Krajina je závislá na dovoze
energie a surovín z Ruska. Časťou
Moldavska je aj Podnestersko, čo je
medzinárodne neuznaný, ale inak
samostatný štát vyhlásený začiatkom roku 1992. Hlavné mesto je Tiraspol, kde čas zastal niekde v socializme. Na námestí sú vysadené ruže,
pri pomníkoch stoja tanky a nesmú
chýbať busty a sochy Lenina na kaž-

na voľné chvíle

dom kroku. Ja sa o ňom dozvedám
viac od mojej maminy, lebo dejepis
v škole nestihol zájsť ďalej než po
prvú svetovú vojnu. Prešli sme cez
hranice a zaplatili poplatok 4 eurá.
Vraj za cesty. Celým Moldavskom
sú však cesty rozbité, a keď sa nakoniec dostaneme na miesto, kde sa
má nachádzať náš hotel, zostaneme
prekvapení. Navigácia nás doviedla
k pomaľovanej bráne, vedľa ktorej
je mapa zábavného parku. Krútim
hlavou a vravím, že sme asi na zlom
mieste. Skúšame druhýkrát zadať
adresu hotela, ale stále nás to posiela na to isté miesto. Neveriacky krútim hlavou. Cez bránu kričíme na
niekoho na vrátnici, a keď sa objaví
pán vysoký dva metre, chudý ako
špáradlo a vysmiaty od ucha k uchu
a ubezpečí nás, že sme na správnom
mieste, stále nechcem veriť tomu,
že tu máme stráviť noc.

Ach, to naše milované
Slovensko...
Netušila som, čo si dal, že sa tak
usmieval, ale neskôr po detailnom
obzretí našej izby som to chcela aj
ja. Zaparkujeme vedľa jazierka so
šmýkačkami a inými atrakciami
a predierame sa po úzkom chodníčku k budove s nápisom hotel. Izba
vyzerala celkom príjemne, a keďže
sme nemali inú možnosť, tak sme
sa začali vybaľovať. Rozložila som si
skladacie lehátko, pravdepodobne
tridsať rokov staré a vybrala som sa
do kúpeľne. Hneď po vstupe som
sa zhrozila a nebola som si istá,
že stále túžim po horúcej sprche.
Mala som pocit, že to každú chvíľu
na mňa všetko spadne. So zaťatými zubami som to ako tak zvládla.
Ustlať si posteľ nie je žiadna veda
a po rokoch spávania na pohovkách
a prístelkách počas cestovania (lebo
rodičia majú vždy kráľovskú posteľ)
som si zvykla na túto večernú rutinu, avšak zistenie, že nikde nie
sú periny, vankúše ani plachta, ma
dosť zarazilo. Problém sme vyriešili zloženým uterákom namiesto
vankúša a prehozom z rodičovskej
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postele. Plachta sa nedala ničím nahradiť, a tak mi zostávalo len modliť
sa, aby mi jedna zo strún v matraci
nevystrelila do tela. Každý môj pohyb totiž spôsobil dosť nepríjemnú
symfóniu týchto strún a nebolo
ľahké zaspať. Ach, to naše milované
Slovensko.

Cesty sa zhoršovali hodinami
utrpenia
Ôsmy deň sme pokračovali domov, pričom cesta viedla opäť cez
Ukrajinu. Ráno som z izby vybehla
ako prvá a hneď vonku som stretla
pána z predchádzajúceho dňa. Jeho
otázka ako sme sa vyspali ma zarazila a moja zdvorilosť mi nedovolila
nič iné ako len prikývnuť, že dobre.
Rýchlo sme sadli na motorky a išli
na najbližšiu pumpu, kde bol internet, aby sme detailne naplánovali
cestu. Pani za pultom pri otázke
ohľadom hesla na wifi len krútila
hlavou, že tu žiadny internet nie
je, i keď som jej ukazovala mobil,

w w w. slovenskalup c a . sk

kde mi jasne ukazovalo že tam ten
internet majú. Nechcela som sa
zbytočne hádať, a tak sme museli
ísť na vlastnú päsť. Cesty sa stále
len zhoršovali, až sa zhoršili úplne.
Po hodinách utrpenia sme konečne dorazili do Ternopiľu na hotel,
ktorý vyzeral úžasne a mohli sme
sa vyspať, umyť a najesť ako normálni ľudia. Deviaty deň ráno nás
čakali posledné kilometre na Slovensko. Na raňajkách som prvýkrát
ochutnala ovsenú kašu a doteraz
som ju neprestala jesť. Od stien sa
odrážali jemné tóny džezovej hudby a všetko bolo perfektné. Celú
cestu Poľskom lialo ako z krhly
a na Slovensku to bolo čoraz horšie. Keď nám začali premokať aj
naše nepremoky, vedeli sme, že je
zle. Chvalabohu, v tom najhoršom
sme dorazili k mojej krstnej mame
na východe Slovenska a už sme sa
ničoho nebáli. Veď od domu nás
delilo len približne dvesto kilometrov. Večer som zaspávala obklopená mäkkými vankúšmi a zakrytá
perinou až po uši a myšlienka, že
zajtra budeme konečne doma, mi
vyčarila úsmev na tvári.
***
Takže v desiaty deň sme konečne
dorazili domov. Po ceste sme stihli
kúpiť melón a po príchode domov,
zvítaní sa s rodinou a spoločnom
prípitku na šťastný príchod, som
mohla oficiálne zakončiť našu dovolenku vetou z filmu Hriešny Tanec: „Přinesla jsem meloun.” No
nedá mi... Priznám sa, každý jeden
z týchto dní mi niečo priniesol.
Hlavne Moldavsko mi otvorilo oči
zlepené nevďačnosťou a som rada,
že mám túto skúsenosť. Ako sa hovorí - cez krv, pot, slzy a smiech sme
to zvládli a prišli sme zdraví a v jednom kuse. Chápem, nasadnúť do
lietadla, odviezť sa do luxusného
hotela a ležať dva týždne na pláži
je určite super. Dokázal by to každý. No tie zážitky, ktoré sme počas
takejto dovolenky zažili my, vám
nikto počas takejto luxusom zahalenej dovolenky na zlatom podnose
rozhodne neprinesie.
Simona Horváthová
Foto archív autorky a int.
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Maľované krížovky Po 6. rokoch prišli,
videli a zvíťazili

Toto sa uverejňuje,
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V spomínanej kategórii mladší chlapci sa zúčastnilo družstvo
z krúžku, ktorý vedie Miroslav Holécy. Aj vďaka nemu nadšenie malých hasičov pretrvávalo aj počas
prázdnin, kedy sa spoločne stretávali a pripravovali. Septembrová
súťaž v Brusne bola totiž nielen
o vedomostiach, ale aj o športe.
Zúčastnili sa jej Paťo Šulaj, Paťo
Chriašteľ, Tomáš Maštalírc, Jakub
Seredy, Miško Kurray, Ferko Jančura a Alex Holécy.

Vybojovali víťazstvo

Praca s obrazkami:
riešenieľavým
maľovanej
krížovky
vNávod
PC sna
myšou
raz klik,
orámčekuje sa obrázok a ten
možno copy kde treba. Keď je obrázok ( sieťovina )
1./ Každé číslo v riadku alebo políčko nevymaľované. Riešiť začíorámčekovaná, rohovou šípkou sa postavíme na hranu
stĺpci predstavuje počet za sebou name od najväčších čísel. Je veľmi
obrázku
a podržaním
šípky
možnosi (napr. kríživymaľovaných
políčok. a posúvaním
dôležité
označovať
premiestnený obrázok zväčšovať,
alebo
zmenšovať
na ktokom alebo bodkou ) štvorčeky,
reálnom
mieste
( symetricke
). Pozor
však,
2./ Ak je
v riadku
alebo stĺpci zmenšovanie
ré už nemôžu byť
obsadené.
„uvedených
neúmerným
„ zmenšovaním
viac čísel,
treba medzi sa možu v novinách čísla
nimi nečitateľné,
vynechať minimálne
jedno
Vyriešené krížovky nájdete na str. 16
stať
resp. nejasné.
Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

SLOVENSKÁ ĽUPČA /BRUSNO –
Koncom septembra sa v areály kúpeľov Brusno konala súťaž malých
hasičov „Plameň“- branný pretek.
Chlapci zo Slovenskej Ľupče si
viedli výborne a v jednej z kategórii si domov odniesli prvú cenu.

Menší chlapci Ferko a Alex sa
pripojili k chlapcom zo Šalkovej
a spoločne utvorili družstvo, aby
sa nenudili ale predovšetkým aby
si súťažné disciplíny vyskúšali „na
ostro“ . Súťaže sa tak zúčastnilo
až päť družstiev. Okrem športovej
časti sa súťažilo v zdravotnej príprave, streľbe zo vzduchovky, teórii o hasiacich prístrojoch a technike hasenia. Družstvo, kde boli naši
najmladší dvaja hasiči obsadilo
krásne 3. miesto. Ostatní chlapci,
hoci mali z 1,6 km behu horší čas,
ako družstvo na 2. mieste, svojimi
vedomosťami a šikovnosťou vybo-

w w w. slovenskalup c a . sk

jovali nakoniec 1. miesto. Veľmi
milo zhodnotil ich výsledok pri
odovzdávaní cien a medailí sám
rozhodca: „Ľupča od roku 2013 na
súťaži nebola a teraz prišla, videla
a zvíťazila.“ Chlapci obrovskú radosť z medailí a putovného pohára
rozhodne netajili a keď si pripíjali
z neho detským šampanským nezabudli sa poďakovať ani svojmu
vedúcemu.
***
Dobrovoľný hasičský zbor Slovenská Ľupča aj touto cesto ďakuje
za podporu zo strany obce, ale aj
od rodičov. Špeciálne poďakovanie
patrí Lenke Šrotovej za sponzorský
dar deťom v podobe pizze a občerstvenia, ktorým deti oslávili svoj
veľký úspech.
(sm)
Foto archív OÚ a autorky

i nze r c i A

Hľadáme opatrovateľku
pre staršiu pani.
Je úplne samostatná, ide
len o vychádzky, sprievod
k lekárovi, resp. robiť jej
spoločnosť počas týždňa,
iba na na niekoľko hodín
týždenne (podľa dohody).

Bližšie informácie
osobne, resp. na tel.

0911 171 299
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Čo nás počas jesene čaká?

Cenník

poplatkov za halu

Baran

Lev

21. marec – 20. apríl
Zmenou pohľadu na veci okolo
vás sa vám počas týchto dní veľmi
uľaví. Je totiž načase porovnať to,
čo je pre koho dôležité a podľa toho
sa aj zariadiť. Neklaďte do úzadia
vlastné potreby a svoje zdravie,
pretože tieto dve veci budú v týchto dňoch silnejšie ako vy a potreby
okolia. Neváhajte konať, keď vás
bude k rozhodným krokom nútiť to,
čo je vo vás.

24. júl – 23. august
Preverte svoje skutočné schopnosti a možnosti, aby ste neprekazili cieľ, za ktorým už dávno
šprintujete. Príliš často sa v týchto
dňoch obzeráte za seba a nedokázali ste otvorene vzhliadnuť pred
seba. Obávate sa neznámej trati, ale
robíte tak zbytočne, lebo potlačiť
ego, ktoré vás na ňu nasmerovalo,
nie je až také ťažké, ako sa zdá. Stačí
úprimne počúvať.

SLOVENSKÁ ĽUPČA - Po krátkej
diskusii a výmene názorov prijali
poslanci Obecného zastupiteľ23. november – 21. december
stva Cenník služieb a poplatkov
Počas týchto dní sa snažte čo naj- za prenájom Regionálneho
viac zamerať na svoje telo. Stresy, floorbalového strediska pre deti
ktoré vám podsúvali v poslednej a mládež v Slovenskej Ľupči.
dobe osoby z okolia, vám už začali
útočiť na odolnosť organizmu. Je to
následok ignorancie počutého, preto
je bezpodmienečne nutné vypnúť
a prečistiť ho. Neupadajte ale do „samoľutovania sa“. Zmyslom prežitého
totiž bolo posunúť vaše vnímanie aj
iným smerom ako do seba.

Býk

Panna

Kozorožec

21. apríl – 21. máj
Zamerajte sa počas týchto dní na
svoje okolie, ktoré vám začína akosi
unikať a nechajte prehovoriť za vás
vlastné srdce. Je načase prejaviť sa
vo veciach naoko nevnímaných. Ten,
kto už dlhšie potrebuje vašu pozornosť, začína totiž uvažovať o zmene
smeru. Pokiaľ zostanete ľahostajní,
zmení ho skôr, ako sa nazdáte. Týka
sa to nielen súkromia, ale aj práce.

24. august – 23. september
Váš súčasný stav vyplýva z nechápania reality a ľudí v nej. Ste zvyknutí, pasovať sa do stredu pozornosti
a v tejto chvíli ste mimo neho. Zbytočne sa tým trápite, lebo veci, ktoré sa vám teraz zdajú neriešiteľné,
budú v budúcnosti úplne jednoduché. Hviezdy vám pomáhajú a svojou nevšímavosťou sa ich pomoci
zbytočne vzdávate. Riešenie je!

22. december – 20. január
Prajnosť hviezd voči Kozorožcom stále nekončí. V týchto dňoch
sa dokonca v niektorých prípadoch
vystupňuje natoľko, že môže v živote mnohým z nich spôsobiť mierny
chaos. Ocitnete sa totiž v situáciách,
ktoré bude nutné riešiť veľmi nekompromisne a vám, sa bude zdať
všetko, čoho sa budú týkať, viac ako
potrebné. Pokiaľ ale zvážite možnosti, spoľahlivo z nich vyviaznete.

Blíženec

Váhy

22. máj – 21. jún
Privítate možnosť uniknúť od
reality, ktorú vám do cesty podsunú hviezdy. Stane sa tak preto, lebo
vás „hmla“, ktorá sa kopí okolo vás,
už začína vážne unavovať. Ak pôjde
o človeka, veľmi dobre si zvážte situáciu, ktorú vám jeho príchod pripomenie, aby ste sa vyhli chybám
z minulosti, pokiaľ ale príde iná „neživá“ možnosť absolútne neváhajte.
Je nutné meniť!

24. september – 23. október
Príčinou neustáleho opakovania
sa situácií, ktoré vám strpčujú život
je fakt, ktorý by ste si mali uvedomiť
vždy, keď začnete čokoľvek analyzovať. Nie je to analýza, ale naopak uvedomenie, ktoré k postupu na ceste
potrebujete. Narodili ste sa ako Váha
a pokiaľ ste sa tak rozhodli, nečudujte sa, že učenie je náročné. Pripravte
sa na situáciu, ktorá rázne zamieša
karty. Strach je zbytočný.

Rak

Škorpión

Ryby

22. jún – 23. júl
Prečistite si svoje okolie a prehodnoťte skutočný motív tých, ktorí sa
snažia pochopiť vašu osobnosť.
Práve v týchto dňoch vám totiž
osud pripravil priestor na zistenie
a pomenovanie prežitého, aby ďalšie kroky viedli presne tam, kde má
vaša duša namierené. Spomínané
osoby vás ale od tohto postupu zdržiavajú, pretože nechápu vaše cítenie, myslenie a ani vaše činy.

24. október – 22. november
Nepodliehajte pochybnostiam
a verte. V týchto dňoch sa ocitnete
v závažnej situácii, ktorá rozhodne, či ste zrelí, alebo ešte stále potrebujete nakladať na chrbát tvrdé
skúšky. Mnohí z vás sú už na ceste,
ale mnohí ešte potrebujú zotrvať.
V každom prípade chyťte pomocnú
ruku, ktorú vám hviezdy ponúkajú
a neváhajte ani vtedy, pokiaľ by išlo
o ráznu zmenu. Pozor na chrbticu!

20. február – 20. marec
Tešte sa! Vystupňovanie pozornosti zo strany človeka, od ktorého
ste to už neočakávali, alebo očakávali najmenej, vám prinesie zásadnú
zmenu do života a vy sa ocitnete
v situácii, kedy bude nutné riešiť
to, čo vás v poslednom čase viac
ako inokedy zožieralo. Hviezdy vás
ale varujú, aby ste nepodľahli ilúzii
a tentoraz naplno využili intuíciu,
ktorou vás obdarili.

Správna odpoveď zo strany 8:
Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

Strelec

Vodnár
21. január – 19. feburár
Príčinou vašich nezdarov v týchto
dňoch sú isté nevyriešené resty z minulosti, ktoré vedome potláčate na
dno svojich zážitkov. Netreba sa však
obávať čohokoľvek, čo sa týka vás
a vášho napredovania, a to ja v tom
prípade ak ide o osobu opačného pohlavia. Nepchajte hlavu do piesku, ale
pozrite sa na vec z iného pohľadu. Pochopíte, že ste zrelý napraviť chybu.

Materiál s návrhom cenníka na
ostatnom zasadnutí poslancom
predložil starosta Roland Lamper.
Išlo o sumy za prenájom a prevádzku objektu na obdobie do marca
2020. Uviedol, že v apríli 2020 by
sa pristúpilo k reálnemu prepočtu
nákladov a prípadným úpravám
cien. Za prenájom haly navrhol 20
€ na hodinu a spoločného priestoru, alebo presnejšie zázemia na II.
poschodí, 30 € na deň. Poslanec
Daniel Baláž však v tomto prípade
navrhol zmenu za prenájom spoločného priestoru, a to na 10 € za
hodinu. Poslanci v tejto podobne
návrh cenníka schválili.
(ela)

c) Marcus Aurelius – cisár Rímskej ríše
w w w. slovenskalup c a . sk
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Pri tribúne zmeny na futbalovom
štadióne očividne neutíchnu

Tribúna pred rekonštrukciou

SLOVENSKÁ ĽUPČA - Areál
futbalového ihriska v Slovenskej
Ľupči očividne ožíva. V časti
pre divákov sa zmeny začali
rekonštrukciou tribúny, ktorá
už dlhšiu dobu neposkytovala
ľuďom komfort, chátrala a stávala sa čoraz nevyhovujúcejšou.
Opýtali sme sa starostu obce
Rolanda Lampera, ktorý zmenu už
dávnejšie avizoval, na podrobnosti samotnej rekonštrukcie
a aké novinky areál ešte čakajú.
Po koľkých rokoch sa vlastne
podarilo zrekonštruovať tribúnu pre divákov na futbalovom štadióne?
Tribúna bola postavená v roku
1985 a od tohto dátumu bol podľa
mojich informácií zrejme dvakrát
obnovovaný povrchový náter.
V bližšej minulosti sa namontovalo sedenie, pozostávajúce z oceľovej konštrukcie a drevených dosák.
Na tom sa však nepriaznivo podpisovalo počasie a tribúna už bola
v poslednom období v nevyhovujúcom stave. Preto som sa rozhodol
pre rekonštrukciu na reprezentatívnejšiu kvalitu.
Rozsiahlejšia
rekonštrukcia
v plnom rozsahu si však vyžaduje aj siahnuť hlbšie do vrecka.
Na akú sumu ste pôvodne odhadovali objem financií, keby sa
bolo pristúpilo k ráznej rekonštrukcii a problém by sa riešil
nákupom nového zariadenia?
Rekonštrukcia tribúny pozostávala z odstránenia starých
konštrukcií, pieskovania starých
náterov, montáže nových sedadiel
a niekoľkých nových náterov. Pri

Tribúna po rekonštrukcii

kapacite cca 400 sedadiel by náklad de najnižšej ponuky bol 7 000 EUR.
na sedadlá predstavoval zhruba 8 Myslím si, že je to skvelá cena, za
000 EUR a samotná rekonštrukcia ktorú sa to podarilo zrealizovať.
na hranici 10 – 12 000 EUR. To bol Áno, to rozhodne, a takúto
predpoklad podľa cenových ponúk. zmenu fanúšikovia futbalu urČiže spolu by suma mohla spo- čite ocenia. Avšak v úvode sme
kojne dosiahnuť 20 tisíc eur. spomínali, že areál ako taký
Presne sem totiž smerovala postupne ožíva. Čo teda ešte
moja otázka, lebo viem, že ste futbalový štadión, šatne, hrátento problém vyriešili inak. čov alebo divákov v budúcnosti
Aký bol teda reálny náklad na čaká, alebo spýtam sa rovno:
jej rekonštrukciu?
budú po rokoch aj iné zmeny?
Sedačky, ktoré v súčasnej dobe
Tým, že sa blíži rok 2021 a s ním
môžete vidieť na tribúne, sú v rám- aj 100. výročie založenia futbaci dobrých vzťahov získané zo lu v Slovenskej Ľupči, tak by som
štadióna z blízkeho okolia, ktorý chcel areálu futbalového štadiónu
v najbližšej dobe bude prechádzať dopriať podobu, za ktorú sa neburekonštrukciou.
Tieto sedačky
deme musieť hanbiť. V súčasnosti
Návod na riešenie maľovanej
krížovky
sme
získali
čím smepočet čakáme
na informáciu zo Sloven1./ Každé
číslo vbezodplatne,
riadku alebo stĺpci predstavuje
za sebou vymaľovaných
políčok. zhruba 8 000 EUR. Reálny
ušetrili
ského futbalového zväzu, či sme
2./ Ak je v riadku alebo stĺpci uvedených viac čísel, treba medzi nimi vynechať
minimálne
políčko nevymaľované.
začíname
od najväčších
náklad
najedno
rekonštrukciu
na Riešiť
záklauspeli
pri čísel.
žiadosti o dotáciu na
Je veľmi dôležité označovať si ( napr. krížikom alebo bodkou ) štvorčeky, ktoré

rekonštrukciu mládežníckych šatní. Od toho sa bude odvíjať ďalší
rozvoj. Mojím záujmom je odstrániť havarijný stav kotla, vykonať
rekonštrukciu elektroinštalácie,
rekonštrukciu mládežníckych šatní, spŕch a šatní A mužstva, výmenu okien a dverí, obnovy náterov
oplotenia a vstupnej brány, sanáciu múru pod tribúnou. V takomto
stave by to malo mať už dôstojnú
podobu. Chcel by som pripraviť
v roku 2021 oslavy tohto okrúhleho a krásneho jubilea nášho futbalu v zrekonštruovanom a príjemnom prostredí. Pevne verím, že to
bude už vo vyššej súťaži, v 5. lige,
do ktorej sa snaží postúpiť naše
A mužstvo. Držím palce.
Zhovárala sa Erika Lamperová
Foto archív starostu

už nemôžu byť obsadené.

Riešenie maľovaných krížoviek zo str. 14
vyriešený vzor
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