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„Ten, kto nemá Vianoce v srdci,
nikdy ich nenájde pod stromčekom...“
Je zvláštne, ako sa v priebehu
dejín ľudstva menia názory na
rôzne skutočnosti, či už ide
o politické systémy, slávne
osobnosti, historické udalosti alebo aj priamo o udalosti
príchodu Božieho syna na svet.
O mnohom z tohto sa toho veľa
popíše v rôznych časopisoch
alebo novinách, robia sa tiež
rozličné dokumentárne programy, či filmy. Inak to v živote nie
je ani v prípade rôznych výročí,
sviatkov alebo osláv. Zdá sa, že
v dnešnej dobe sa to isté stáva
aj s najkrajšími sviatkami na
svete, so sviatkami narodenia
nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

tov. Človek potom akoby nevedel,
kam skôr skočiť, a tieto sviatky,
ktoré by mali byť pre nás sviatkami pokoja a lásky, sa stávajú
sviatkami zhonu, kupovania rôznych materiálnych vecí a behania
po obchodoch. Odrazu človek má
pocit, že nevládze, že je toho na
nás nejako priveľa. Blížia sa Vianoce, koniec roka... Sviatky, voľno, prázdniny a návštevy. A nám
treba toho ešte veľa zariadiť.
Z každého kúta na nás vyskakujú
naše minuloročné predsavzatia,
ktoré sme, samozrejme ako každý rok, opäť nesplnili. S pribúdajúcimi dňami nového roka sme
na ne zabudli. Veď toho máme
tak veľa! Viete, ako prežiť tohoročné Vianoce inak, ako v zhone
a zmätku?

Rôzne firmy v tomto čase ponúkajú výhodné zľavy na množstvo
svojich výrobkov, aby tak nalákali
ľudí do obchodov či supermarke-

Pokračovanie na str. 8 u

Milí spoluobčania,
všade okolo nás cítiť prichádzajúci čas Vianoc, ktoré sú obdobím
plným radosti a veselosti hlavne
v očiach našich detí, ktoré ich tak
netrpezlivo očakávajú. Ale dôležité
a prijemné sú aj pre nás dospelých.
Tento čas si spájame s pocitom
vône vianočného stromčeka, prestretým vianočným stolom plným
dobrôt, či obdarovaním svojich
blízkych. Vianoce prinášajú vzácne chvíle predovšetkým v rodinných kruhoch. Stretnutia rodičov
s deťmi, vnúčatami a priateľmi,
na ktorých možno v roku až toľko

času neostáva. Sú to neopakovateľné chvíle pohody, pokoja a šťastia. Je dôležité s pokorou poďakovať za všetko, čo nás v uplynulom
roku postretlo, za lásku našich
blízkych, porozumenie či pomoc
v rodine, ako aj na pracovisku, či
v blízkom okolí našich priateľov.
Je podstatné sa úprimne tešiť
z maličkostí, každodenných radostí aj starostí, či úprimného
úsmevu. Prajem si v tejto chvíli,
aby sme sa ako ľudia rešpektovali,
aby sa nevytrácala úcta, a navrátila sa väčšia miera spolupatričnosti

a tolerancie medzi ľuďmi. Vždy
platilo a platiť bude, že jednotlivec
je slabší ako kolektív. Preto si vážme jeden druhého, ctime si vlastnú
rodinu, pomôžme svojim susedom
a priateľom, nezáviďme si navzájom, nehľadajme len chyby, ale aj
pochváľme úspechy. Tieto cnosti
nám určite dokážu priniesť kvalitu
spoločného spolunažívania a všeobecnú spokojnosť. Želám vám
všetkým, aby ste prežili jedinečnú
vianočnú atmosféru so šťastím,
láskou a pokojom v kruhu vašich
rodín.

Milí spoluobčania, v mene
celého kolektívu
obecného úradu
Vám želám príjemné prežitie vianočných
sviatkov a do
Nového roka Vám prajem pevné
zdravie, veľa šťastia a mnoho pracovných, ako aj osobných úspechov.

Starosta obce Roland Lamper
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Správy zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
SLOVENSKÁ ĽUPČA - Poslanci
Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči zasadali počas uplynulých mesiacov niekoľkokrát. Vzhľadom na množstvo rokovacieho
materiálu a tém, ktorým napriek
odporúčaniam komisií treba venovať náležitú pozornosť, je koniec
roka náročný aj pre samosprávu.
Nebolo to inak ani pre prerokovávaní Všeobecne záväzných
nariadení (VZN) obce, ktoré bolo
nutné aktualizovať.

Cestovné môžu preplatiť
Jedným z nich je aj VZN o úprave
podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Návrh
VZN vypracovala a upravila pre
podmienky obce právna zástupkyňa obce Zuzana Falisová, prerokovala Sociálna komisia a poslancom
ho na decembrovom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva predložila
Katarína Potančoková zo Sociálneho oddelenia obce spolu s poslankyňou a zároveň predsedkyňou komisie Katarínou Sýkorovou. Ide najmä
o príspevky na dopravu, ktoré môže
obec poskytnúť formou refundácie, zamerané na udržanie vzťahov
medzi dieťaťom súdne umiestneným v centre a rodičom alebo inou
blízkou osobou. Predkladateľky
odporúčali, aby bol príspevok poskytovaný iba takým osobám, ktoré
majú trvalý pobyt v obci, pričom
ide o dve návštevy do mesiaca
a o dve osoby. VZN ďalej upravuje
aj výšku príspevku na osamostatnenie sa. V tomto prípade obdrží
obec potvrdenie o výške príspevku
priamo z centra, kde je umiestnené
dieťa, presnejšie už mladý dospelý,
a vypláca 30 % z tohto príspevku.
Ako poslancov v súvislosti s VZN
informovala pracovníčka sociálneho oddelenia, v prípade Slovenskej
Ľupče ide o 6 detí, pričom 4 z nich
sú umiestnené v Detskom domove
v Hnúšti a 2 deti sú vo Valaskej.
Skonštatovala, že rodičia ich nenavštevujú. Obec zatiaľ nezaevidovala
žiadnu žiadosť.

Dane budú zvýšené
Napriek tomu, že téma zvyšovania daní bola prerokovávaná na
niekoľkých sedeniach Finančnej
komisie, ktorej členmi sú všetci
poslanci, decembrové zasadnutie
Obecného zastupiteľstva sa ne-

zaobišlo bez vášnivých diskusií.
Pozmenené VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
predložila poslancom zamestnankyňa Oddelenia daní a poplatkov
Zuzana Bačová spolu s Miroslavou
Oravcovou z Oddelenia výstavby
a ochrany životného prostredia.
Podľa ich slov, dane neboli zvyšované od roku 2012. Dôvod na ich
zvýšenie však okrem toho vyplýva
aj z predpokladov, ktoré smerujú
k znižovaniu prijímov obce v nasledujúcom roku, ktoré májú na
svedomí závažné legislatívne zmeny schválené štátom, a samozrejme
aj novela zákona o dani z prijímov.
Tá prináša zvýšenie časti prijímu
z 19,2 násobku na 21-násobok
sumy životného minima už od 1.
januára 2020. Čo to pre obyvateľov
Slovenskej Ľupče znamená? Napríklad, že za 1 m² ornej pôdy alebo
Pozemky
orná pôda
TTP
záhrady
zast.plochy a nádvoria
stavebné pozemky
lesné pozemky
ostatné plochy
Stavby
stavby na bývanie
stavby na pôd. prod.
chaty
garáže
priem, stavby
stavby na podnikanie
ostatné stavby
byty
nebytové priestory
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záhrady si priplatíte 20 centov, za
lesný alebo stavebný pozemok to
bude o 10 centov viac ako doteraz.
Za 1 m² stavby na bývanie to bude
zvýšenie o 6 centov. Stavby na
podnikanie pôjdu vyššie z 0,799 na
0,95 EUR. A za smeti si priplatíme
o 2 eurá viac. Poplatok teda bude
24 EUR na osobu za rok.

Za ubytovaného zaplatíme
Pravdepodobným dôvodom, prečo sa traja poslanci zdržali hlasovania a za VZN, týkajúce sa daní a poplatkov, nezahlasovali jednotne, je
novinka - daň z ubytovania, ktorá
doteraz v obci zavedená nebola.
Zákon totiž hovorí, že každá obec
môže (teda nemusí) na svojom území zaviesť a ukladať miestne dane
a do špecifikácie základných pojmov o tom, ktoré to sú, tento druh
dane patrí. Predkladateľom zmeny

cena za m2
zo zákona
0,3591
0,0441
1,85
1,85
18,58
0,13
1,85

pôvodná
sadzba
0,4
0,4
0,5
0,5
0,7
0,4
0,4

navrhovaná
sadzba
0,6
0,6
0,7
0,6
0,8
0,5
0,6

m2

pôvodná
sadzba
0,09
0,09
0,271
0,291
0,899
0,799
0,249
0,132
0,274

navrhovaná
sadzba
0,15
0,2
0,3
0,35
1
0,95
0,3
0,15
0,274

97384,58
40183,11
3577,99
9423,5
50806,06
66819,29
90207
29011,33

w w w. s lov e n ska l u p c a . sk

bol poslanec Ľuboš Bakaljar, ktorý navrhoval v pôvodnom návrhu
zavedenie poplatku v sadzbe 80
centov osobu za jedno prenocovanie. Vačšina finančnej komisie
však bola za zníženie na 30 centov
za osobu a noc. Poslankyňa Erika
Lamperová vyjadrila kritický postoj. Dôvodila tým, že pre poskytovateľov ubytovacích služieb, ktorí
sa dosiaľ legálne nezaregistrovali,
bude v tejto fáze legislatívna záťaž, ktorá prijatím tohto opatrenia
neuveriteľne vzrastie, neúnosná. Najmä v dobe, keď sa ľudia
v rámci rozvoja cestovného ruchu
,,osmeľujú“ začať s poskytovaním
ubytovacích služieb, je kontraproduktívne nútiť ich tento druh činnosti legalizovať a registrovať sa
ako platiteľ dane za poskytovanie
ubytovacích služieb. Daň z tejto
činnosti, pokiaľ nebude ubytovaný prihlásený na prechodný pobyt
v obci, sa totiž bude týkať okrem
penziónov aj súkromných prenájmov, bytov, domov, izieb, chát,
kempingov a iných druhov ubytovania. Poslankyňa zároveň apelovala na chýbajúcu kompenzáciu zo
strany obce, ktorá by poskytovateľov ubytovacích služieb motivovala, aby sa viac snažili o udržanie
turistu, ktorý v konečnom dôsledku zaplatí daň takýmto zvýšením
ceny ubytovania v ich zariadení.
Niektorí poslanci v tejto súvislosti vyjadrili obavy z vymožiteľnosti
tohto druhu dane, nakoľko v obci
je jediné oficiálne zariadenie, ktoré
si plní zo zákona povinnosť viesť
knihu ubytovaných hostí.

Prijatie rozpočtu presunuli
Samostatnou kapitolou z pohľadu poslancov je už dlhšiu dobu
rozpočet obce, ktorý je predkladaný
do pléna v novej forme zamestnancami ekonomického oddelenia po
prvýkrát. Aj to je jeden z dôvodov,
ktorý sa podpísal na skutočnosti,
že ani na ostatnom zasadnutí sa
poslanci zhodne neuzniesli na jeho
konečnej verzii, a opätovne niektorí
žiadali o jeho doplnenie. Poslankyňa Katarína Sýkorová zároveň
upozornila prítomných na jeho
čiastočnú nezákonnosť, ktorú sa jej
snažila vyvrátiť kontrolórka obce
Dana Blaškovičová tak z pohľadu
zostavovateľky rozpočtu, ako aj
z pohľadu kontrolného. Hoci prijatie rozpočtu na ďalšie tri roky v čase
našej uzávierky poslanci v tejto podobe neodklepli a presunuli hasovanie na dni medzi sviatkami, dôležité
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je vedieť, že výsledok hospodárenia
je zostavený ako prebytkový. Kým
na budúci rok vďaka veľkým investíciám, ktoré obec čakajú, pôjde
o takmer 8 tisícový prebytok, rok
2021 ukazuje, že dokážeme v obci
hospodáriť a ušetriť viac ako 69
tisíc EUR. Posledný rok 2022 však
ukazuje, že suma v prebytku narastie až na takmer 197 tisíc EUR.
Kým budúci rok po prijatí rozpočtu
je záväzný, dva ďalšie treba hodnotiť ako orientačné.

Máme novú prednostku
Jedným z bodov rokovania zastupiteľstva bola aj informácia
o tom, že svojej funkcie sa vzdala
hlavná kontrolórka obce, takže
bolo nevyhnutné vyhlásenie voľby nového hlavného kontrolóra.
Súčasná kontrolórka obce Dana

zvesti

Blaškovičová reagovala na ponuku a prejavenú dôveru zo strany
vedenia obce a súhlasila s postom
prednostky. Jej doterajšia funkcia skončila 3. decembra a deň na
to bola vymenovaná do funkcie
prednostky úradu. Ako uviedla,
úkon bol načasovaný tak, aby to
čo najmenej ovplyvnilo agendu,
s ktorou poslanci prichádzajú do
kontaktu, a zároveň aby to neovplyvnilo rozpočet na rok 2019.
Podľa jej slov, práve týmto krokom
dochádza k mzdovej úspore, pretože obec na niekoľko dní ostáva bez
postu hlavného kontrolóra. Treba
uviesť, že obec z hľadiska zákona
môže existovať aj bez hlavného
kontrolóra. Týka sa to tak odvolania, vzdania sa, prípadne čerpania
materskej a rodičovskej dovolenky.
Podľa slov bývalej kontrolórky,
a dnes už súčasnej prednostky, zo
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svojimi skúsenosťami môže byť
pre obec ďaleko väčším prínosom:
,,Keď nedostatky nielen pomenujem, ale dokážem ich aj odstraňovať v praxi.“

Pracovali 87 hodín denne?
Jedným z posledných výstupov, ktoré predložila poslancom
na uplynulom zasadnutí zastupiteľstva ešte z pozície kontrolórky,
bola aj Správa o výsledku kontroly.
Na základe poverenia sa tentoraz
venovala kontrole dohôd o vykonaní práce, dohodám o pracovnej
činnosti a dohodám o brigádnickej
práci študenta, uzatvorených v rokoch 2017 a 2018. Zistenia poukazujú na nehospodárne správanie sa
vtedajšieho vedenia obce. Chybné
dohody, nevedenie evidencie pracovného času, ale aj nedodanie do-

kladov k pracovným zmluvám, napríklad dokladov o dosiahnutom
vzdelaní, ktoré sú dokladom o splnení kvalifikačných predpokladov.
V časti ,,dohodárov“ za oba roky
skontrolovala 52 zmlúv. Poslankyňa Erika Lamperová upozornila na
ich nezákonnosť, pričom niektoré
boli uzatvárané v nezmyselných
časových sledoch, dodatočne s odstupm mesiacov, a po prepočítaní
hodín a dní výkonu práce aj nezrealizovateľné: ,,Niektorí by museli
robiť 87 hodín denne celé 4 dni!
Kto toto vtedy kontroloval a kto
bol za to právne zodpovedný?“
Kontrolórka určila súčasnému vedeniu predložiť zoznam prijatých
opatrení do konca januára budúceho roka a na konci marca predložiť
zoznam splnených opatrení na odstránenie nedostatkov.
(ela)

Vy sa pýtate, my skúsime otázky zodpovedať
SLOVENSKÁ ĽUPČA - Do redakcie nám prišiel kritický podnet
od jedného z našich čitateľov,
ktorý zrejme nie je jediný, ktorý
odzrkadľuje dlhodobý technický stav tržnice v Slovenskej Ľupči. Posúďte sami.

„Ach tá tržnica“
Viete, čím je jedinečná naša tržnica? No predsa tým, že keď prší, tak
odtiaľ vyjdete viac mokrý ako „spod
dažďa.“ Neviem, či kompetentné
osoby chodia cez tržnicu slepé alebo
majú ružové okuliare. Tento stav trvá
na našej tržnici – slávnej stavbe obce
- už roky. Nič sa nedeje, až na to, že
zateká stále viac a viac. Mocné hraStav tržnice je už dlhé roky
nevyhovujúci. Sťažujú sa tak
predávajúci ako aj zákazníci, či už na zatekanie alebo
vzhľad. Plánuje obec s týmto stavom čosi robiť a ak áno
v akom rozsahu a termíne...
Plne sa stotožňujem s názorom
o nevyhovujúcom stave tržnice. Dokonca celý tento projekt považujem
za nešťastné a koncepčne zlé riešenie. Nič sa na tom však nemení,
že s tržnicou budeme musieť niečo
urobiť. V roku 2020 by sme chceli
odstrániť technické nedostatky
drobnými opravami a pokúsime sa
na tento objekt pozrieť z pohľadu
nových stavebných úprav, aby spĺňal základné štandardy.

dy, na ktoré zateká, už zarastajú hubami a voda po nich steká ako vo „vyvieranici“ na jar. Je to na viacerých
miestach. Myslím, že oprava daného

pôjdu aj z našich vreciek, takže podľa
viacerých z nás, treba s tým už začať
niečo robiť!!! Píšem to preto, že som
sa dnes pošmykol na mokrej dlažbe
a poriadne som si natiahol už operované koleno. Ale možnože keď si tam
niekto zlomí nohu alebo ruku a prídeme zbytočne o ďalšie peniaze, tak
sa rozhýbete. No vtedy už bude asi
neskoro? Ďalšia vec v tomto objekte,
ktorá stojí za povšimnutie, je múr
popri tržnici. Škola by tu na mapách
od vypadanej omietky a vlhkosti spokojne mohla vyučovať zemepis.
Chodí sem dosť veľa ľudí aj z okolitých dedín, a to je pre našu obec ozaj
stavu je lacnejšia, keď sa to opraví čím nie pekná vizitka. A určite to neproskôr. Čakajú asi na to, kedy sa hrady speje ani hygiene. To je však už na
zlomia. Vážení kompetentní, treba už riešenie pre niekoho iného.
konečne konať. Peniaze na jej opravu
Ján Gilány

Odpovedá starosta obce Roland Lamper
Tržnica však nie je jediná, ktorá by si zaslúžila renováciu ako
nehnuteľnosť patriaca obci. Aj
tohto roku sa riešili vážne havarijné stavy.
Áno, je to tak. Po tohtoročných analýzach stavu obecného
majetku som dospel k názoru, že
takmer každý objekt potrebuje
už dosť vážne investičné injekcie
na jeho záchranu, ako aj základnú
funkčnosť. Tento rok sme museli
uprednostniť havarijné stavy na
vykurovacích systémoch, ako napríklad investíciu pre Materskú
školu, kde sa investovalo do rekon-
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štrukcie novej kotolne. Havarijný
stav nastal aj v objekte zázemia
futbalového klubu, kde taktiež
skolabovalo vykurovanie. Obdobná situácia bude čakať aj budovy
obecného úradu, budovy bývalej
VÚB a zdravotného strediska.
Pôjde o nemalé, no potrebné
investície. Zrejme bude treba
uvažovať racionálne a zhodnotiť priority.
Určite aj teraz je na mieste postaviť si otázku, či prioritu má objekt
tržnice. Nehovoriac o tom, že potrebujeme mať pripravené finančné

w w w. s lov e n ska l u p c a . sk

prostriedky na financovanie spoluúčastí a sprievodných výdavkov
na otvorené projekty, ktoré obec
má. Hovoríme o projekte budovania prvkov zelenej infraštruktúry
(námestie - etapa I, II, či etapa III,),
ako aj o ďalších projektoch, o ktorých budeme obyvateľov obce ešte
detailne informovať. V prípade
úspechu pri získaní prostriedkov
v fondov EÚ sa budú týkať vytvorenia kreatívneho centra (budova
MKS), alebo komunitného centra
(využitie bývalej budovy ZUŠ).
Jednoducho povedané, je potrebné stanoviť poradie investičných
plánov obce s ohľadom na rozpočet
a dôležitosť využívania objektov.
(ela)
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Začali sme pekne zvnútra
a postupne pôjdeme do ulíc
SLOVENSKÁ ĽUPČA – Pomaly už
prešiel rok od nástupu nového vedenia obce a obyvatelia
prirodzene očakávajú sumár toho,
čo všetko sa za dvanásť mesiacov
zmenilo, podarilo reorganizovať,
napraviť ale i pripraviť. Obrátili
sme sa teda na starostu obce
Rolanda Lampera so žiadosťou
spraviť akési oficiálne resumé činností a prác pod jeho dohľadom.

Musím povedať, že prvý rok
ubehol ako voda a my dnes môžeme bilancovať čo sa nám v prvom
roku podarilo zrealizovať, pripraviť, naplánovať či rekonštruovať.
Spočiatku bolo veľmi potrebné,
urobiť si analýzu stavu agendy,
systémových nastavení, stavu
majetku a identifikovať nutné
investície. Takže v roku 2019 sa
podarilo realizovať viaceré opravy, rekonštrukcie či projektové
aktivity obce.
Spokojne buďte konkrétny. Čo
sa úspešne podarilo v obci zrealizovať?
Podarila sa úprava autobusových zastávok, ale aj úprava
mostných konštrukcií nad riekou
Ľupčica. Opravili sme prepadnuté
kanalizačné vpuste a zrekonštruovali studňu pri chate Lopušiny.
Zmodernizovali sme zázemie hasičskej zbrojnice a zrekonštruovali tribúnu na futbalovom štadióne
OFK. Rovnako prešla rekonštrukciou aj obecná knižnica a kotolňa
v materskej škole. Riešili sme
rekonštrukciu kúrenia na futbalovom štadióne a v nasledujúcom
roku chceme s ďalšou rekonštrukciou pokračovať. Odstránili sme
poruchu kúrenia v budove obecného úradu. Realizovali sa dokončovacie práce na projekte športovej haly, kolaudácia a uvedenie
do prevádzky. Vymenili sa svetlá
v MKS. Vypracovala sa a podala
žiadosť o NFP pre projekt kreatívneho centra, rovnako ako sa vypracovala aj projektová dokumentácia komunitného centra, či nový
pasport dopravného značenia
obce, rovnako ako pasport cestnej
a chodníkovej siete. A v súčasnosti prebieha aktualizácia komunitného plánu obce.

Rozhovor so starostom Rolandom Lamperom

že v pozadí fungujú aj aktivity,
ktoré sú vo fáze príprav. Ktoré
sú to?
Áno, participujeme na projekte výstavy rýchlostnej cestyR1
a v súčasnosti sme vo fáze prípravného rokovania k sprístupneniu Arecheoparku Kláštorisko.
Netreba zabúdať, že pokračujeme
v rozpracovanom projekte námestia - Budovanie prvkov zelenej
infraštruktúry. Tu sme však inovatívne pristúpili aj k vypracovaniu projektovej dokumentácie
osvetlenia námestia. Okrem toho
prebiehajú rokovania na projekte
optickej siete v obci, rovnako ako
rokujeme aj vo veci prípadného
odpredaja splaškovej kanalizácie.
A je tu aj taká maličkosť, ktorá
však rozhodne poteší – pripravujeme nákup stoličiek do MKS.
Zamerali ste sa predovšetkým
na chod Obecného úradu ako
takého. Po rokoch sa inovovali systémy, v ktorých úrad
eviduje a vedie agendu a zamestnanci sa museli postupne
prispôsobovať modernizácii
a novinkám vo vašej réžii. Bolo
to náročné?
Zameranie sa na zjednotenie
systémov riadenia obecného úradu a vedenia agendy bolo viac než
nutné. Súčasná platná legislatíva
a neustále sa zvyšujúce nároky štátu na chod obecných úradov, spracovanie agendy si vyžadovali tieto
procesy aktualizovať a zjednotiť.
Tento proces unifikácie systémov
ešte stále prebieha, nakoľko je to
veľmi náročné na zmenu, naplnenie nových systémov, preklopenia
databáz a samozrejme v zaškolení
zamestnancov. Musím povedať,
že po tých rokoch to nie je jednoduché, čo intenzívne vnímal
aj aparát obce. Som presvedčený,
že ak chcete riadiť chod obce, tak
v prvom rade musí byť v poriadku
riadiaci orgán, čiže obecný úrad.
Odhadujem, že tieto zmeny budú
znieť ešte v roku 2020 a potom by
to už mohlo plnohodnotne fungovať.

tovalo a dosiaľ putuje, najmä
do intenzívneho dohľadávania agendy, kontrol a nápravy
nedostatkov. Obyvatelia to ale
často nevidia...
Musím súhlasiť so skutočnosťou, že energie sme v tomto roku
minuli veľmi veľa. V prvom rade
to bolo aklimatizáciou v prostredí úradu, keďže sme tak ja ako aj
pani ekonómka boli v úrade noví.
Následne došlo k zmene na pozícii
údržby, taktiež v knižnici a na úseku IT - počítačové siete. Na konci
roka som pristúpil aj k prinavráteniu pozície prednostky úradu.
Samozrejme, že bolo potrebné,
aby sme sa venovali aj starým
záležitostiam, nakoľko procesy
aj po zmene vedenia pokračujú.
Ako som už spomínal, už samotná nová legislatíva, požiadavky
štátu a môj pohľad na fungovanie
priniesli mnohé a veľké zmeny po
rokoch zažitého systému. Viem,
že občania očakávajú rôzne zmeny, hlavne cítia tie, ktoré sa ich
bytostne týkajú. Či už je to nová
cesta, chodník, kanalizácia, úprava prostredia... Začali sme pekne
zvnútra a postupne pôjdeme do
ulíc. To už som zistil, že nie všetko
ide hneď. Všetko má svoj čas. Veď
nie je možné robiť chodníky vtedy, ak viete, že v pláne je projekt
uloženia optických káblov práve
do chodníkov.

Napriek tejto zbytočnej strate času, ktorá ale na transparentné fungovanie bola nutná,
sa čosi zásadné predsa len podarilo, zrealizovalo a pripravilo. Rok 2020 prinesie veľa nového, viditeľného a rovnako aj
komplexného. Čo konkrétne?
Všetko bolo tak ako malo byť.
Život prináša aj veci, či situácie,
na ktoré možno nie ste pripravený. Napriek skutočnosti, že to bol
prvý rok, noví ľudia, systémové
zmeny, tak si myslím, že sa realizovali zmeny, ktoré boli v prvom
rade potrebné. Bolo to odstránenie havarijných stavom v objektoch obce, opravy, ale paralelne
aj príprava nových projektov, či
Zrejme už nie je tajomstvom, doťahovanie starých. Rok 2020 by
Je toho za dvanásť mesiacov že veľa energie tak vašej ako sa mal niesť hlavne v pokračovaní
skutočne dosť, no zrejmé je, aj nových zamestnancov pu- systémových zmien a investične
Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,
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sa bude týkať rekonštrukcie budovy bývalej VUB, rekonštrukcie
kúrenia v objekte zdravotného
strediska, obecného úradu a OFK,
plánovaný je projekt vybudovania
komunitného centra a kreatívneho centra Projekty sú ale viazané
na prostriedky z fondov EU. Pevne verím, že po neustálych rokovaniach nastane významný posun
v projekte námestia. Začneme budovať nové prechody pre chodcov
v rámci nového projektu dopravného značenia, vznikne nová časť
obce Príboj. Nevyhneme sa určite
novým problémom s technickým
stavom našich objektov, takže odstraňovanie havarijných stavov.
Buďme ešte chvíľočku osobnejší - čo vám počas uplynulých mesiacov spravilo obrovskú radosť a naopak, z čoho
ste bol doslova rozčarovaný
a smutný?
Bývam v Slovenskej Ľupči 40
rokov. Ale myslím si, že sa veľmi
z našej obce vytráca spolupatričnosť, súdržnosť a pomoc susedovi. Je to vidieť napríklad pri
upratovaní obce, zimnej údržbe
či netolerantnom parkovaní v uliciach... Rozčarovaný som aj zo
skutočnosti, že čokoľvek a akokoľvek urobíte, tak mnohí v tom hľadajú len chybu. Netešia sa s vami
z úspechu, či zmeny. Málokto vidí
98% úspešnej práce, ale určite
si všimne 2%, ktoré mu nevyhovujú. Ak mám byť úprimný, tak
mne osobne robí radosť všetko,
čo sa zmenilo, vylepšilo, opravilo.
Teším sa na ďalšie projekty a výsledky našej práce na zveľaďovaní
a modernizovaní našej obce. Aj
takto chcem poďakovať všetkým
občanom, organizáciám, zamestnancom obce, a všetkým tým,
ktorí priložili v roku 2019 ruku
k dielu a pomáhajú nám robiť obec
lepšou, krajšou, kultúrnejšou.
Zhovárala sa Erika Lamperová
Foto archív starostu
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Nevlastní bratia Terminátora
porazili Albánske peklo
SLOVENSKÁ ĽUPČA/ALBÁNSKO
– O tom, že v Slovenskej Ľupči
žijú odjakživa mnohí zaujímaví
ľudia, niet pochýb. Sú to oni, čo
zanechávajú za sebou nezmazateľné stopy, a rovnako sú to oni,
ktorí o sebe ako o výnimočných
nehovoria. Presne takí sú aj
bratia Martin a Michal Dobišovci.
Málokto totiž vie, že sa pred pár
týždňami vrátili z divokých Albánskych hôr a doniesli si najvyššie
ocenenia z veľmi náročného
preteku. Reportáž svojimi očami
priamo z preteku nám priniesol
ich rovnako úspešný lučenecký
kolega Martin Landl – Lanďal.

Tirana24Hours (T24H) je špecifický rally pretek. Je to plnohodnotná rally navigačka v Albánskych horách, ktorá trvá 24 hodín
nonstop. Pretek je rozdelený do
viacerých etáp, do ktorých má
jazdec fixne stanovený čas štartu
a v prestávke medzi etapami má
len toľko času na oddych, koľko si
„naženie“ v predchádzajúcej etape.
Trate sú plnokrvne albánske. Na
posúdenie napríklad počas takej
týždňovej Albania rally, ktorú organizuje ten istý organizátor ako
T24H, sa jazdia etapy od 150 km
až po 400 km, max. 450 km. Na
tieto kilometre má jazdec celý deň.
Počas T24H sme odjazdili cez 800
km na jeden záťah, z čoho 531 km
bolo meraných. Viac ako polovica
času bola za tmy.

jazdcov všetci dokončili preteky
v plnom formáte. To znamená, že
v časovom limite odjazdili všetky
etapy. Dôležité je totiž vedieť, že
pri nestihnutí štartu do etapy nie
je jazdec do danej etapy pripustený a získava penalizáciu, pričom
môže pokračovať ďalšou etapou.
A na dôvažok, všetci jazdci skonTím bol dôležitý
čili na bedni: Martin Dobiš 1.
miesto v triede M3 (celkovo
Našej početnej výprave sa po- 4.), Michal Dobiš 2. miesto
daril vynikajúci výsledok - z troch v triede M3 (celkovo 5.), Martin Landl 3. miesto v triede
M2 (celkovo 7.). Ak by sme si
urobili pomyselné hodnotenie
krajín, potom Slovensko skončilo
s veľkým náskokom pred celým
svetom. Zásadný podiel na tomto
úspechu mala podporná časť našej
výpravy: Patricius Dobiš (servis),
Jakub Schmidt (servis), David
Landl (servis), Dorotka Dudičová
(administratíva a PR), Hedviga
Landlová (asistent). Vďaka ich
perfektnej práci fungovalo zázemie absolútne profesionálne, a to
sa prejavilo na veľkej pohode jazdcov. Toľko „úvodné slovo“. Teraz
sa skúsme na priebeh pretekov pozrieť viac autenticky Laňďalovou
optikou.
Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

Reportáž zo sveta

nedokáže dodať takú pohodu a zázemie ako Hedka. Je to proste záležitosť psychiky. V Budapešti mrzne, ale v Tirane je príjemné jesenné
počasie. Na letisku skúšajú taxikári
turistické sadzby, ale dohováram
im, že som v Alboške 5-ty krát
a nech sa na oblbovačky vykašlú.
Začínali na 50 Eurách za dve autá,
končíme na 25 Eur. O desiatej sme
už na hoteli. Strašný luxus. Spíme. Veľa spíme. Okrem toho jeme.
Kašlem na diétu, jem do zásoby.
Hedka sa snaží udržať pod kontrolou tú pliagu čo na mňa lezie. Je
to kombinácia nachladnutia a niečoho medzi zápalom priedušiek
a angínou, nevie sa to rozhodnúť.
Dáva mi rôzne pilule, pijem šalené množstvá bylinných sirupov.
Proste zjem a vypijem všetko čo mi
podstrčí. Dobišovci prichádzajú až
večer, majú toho dosť. Rozprávajú
o peripetiách s colníkmi, ktorí trochu „výpalníčili“. Tiež na tom nie
sú zdravotne stopercentne. Maťo
z nich dvoch horšie, je slušne nachladený a bolí ho hlava. Všetko
vykladanie nechávame na zajtra.
Raňajky dáme na 7:30 a tam si aj
dohodneme postup. Idem skoro
spať. Nie je jasné, či sa choroba už
Colníci „výpalníčia“
preklopila do postupného zlepšoJe štvrtok, a my o tretej sadáme vania alebo to ešte len prepukne.
do auta – smer Budapešť. Dobišovská partia je už od včera na ceste. Koridorom v hustej premávke
Prvýkrát sa mi podarilo zariadiť
veci takto luxusne. Mašinu mi na
Prišiel piatok a nás toho čaká viac
pretek vezú a my aj s Dejvim, Dor- než dosť - vyložiť dodávky a prikou, Hedkou a Eli letíme. Bude praviť moto. Je to najmä finálna
to po dlhej dobe prvý pretek, kde kontrola a inštalácia doplnkových
budem mať Hedku so sebou. Dej- svetiel. Potom prebierky, inštalácia
vi je fantastický a Albánskou rally GPS od organizátora. Obed, poopreverený ,,suporťák“, ale nikto mi bedňajší spánok a potom balenie
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dodávok a presun na štartový ceremoniál do centra Tirany. Hedka
rieši lieky. Dávame dokopy všetko
čo kto má a podľa toho ide Hedka
dokúpiť do lekárne, aby sme nejako prečkali nadchádzajúce 2 dni.
Všetko ide hladko až do inštalácie
GPS-iek. Dobišovci ich dostali nejaké pokazené, musia riešiť konektory, žiadať výmenu od ORG-as,
ale napokon sme všetci funkční.
Dávame ešte posledné poriadne jedlo a ide sa spať. Prekvapivo rýchlo
zaspávam. Budíček je naplánovaný
na 15:00, o 16:00 je odchod na námestie. Na rozpravu ide Dorinka,
a tým nám šetrí čas na oddych.
Všetky podstatné info referuje neskôr pri príprave itinerárov. Je po
tretej. Obliekame sa a pakujeme
veci. Do Stela Resort sa vrátime
až zajtra neskoro večer. Po štvrtej
vyrážame na centrálne námestie.
Už krátko po výjazde z hotela je
jasné, že je práve dopravná špička
a týmto tempom sa na štart nedostaneme včas. Teda jazdci na motorkách hej, ale dodávky ani omylom. Začína akcia „escort service“.
Tri motorky sa rozdeľujeme a medzi sebou eskortujeme dodávky cez
zápchu dopredu. Čiže motorkami
blokujeme autá tak, aby sme vytvárali koridor pre naše sprievodné dodávky. Dosť dobre sa to darí
a na námestie prichádzame všetci
výrazne skôr, než by to dodávky
zvládli štandardným spôsobom.

Zima ako šľak
Štartujeme za sebou: Mišo,
Maťo, Laňďo - v druhej polovici
motoriek. Edvin nás ohlasuje ako
„čekoslovakia riders“, ale potom sa
opravuje. Ja som na pódium ohlásený ako „superstar of Rally Albania“. Podľa rozpisu etáp budeme
štandardne 1600 metrov nad morom, pričom v 4. a 5. etape až vo
výške nad 2000 metrov. Hneď prvá
etapa začína tam, kde tohto roku
končila jedna z etáp Albania rally.
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Takže sa opäť potvrdilo, že ak ORG
môže, využije aj pre tento pretek
štandardné terény a trasy z Albania
rally. Kilometre svižne ubiehajú. Je
to príjemné, zatiaľ pomerne ľahké.
Postupne sa ochladzuje... Neustále
sa ochladzuje... Nakoniec je zima
ako šľak! Jazdecky síce nenáročná
etapa, ale zimu som podcenil. Napadá mi, že to možno bude ,,ľahší“
ročník… V depe ťažká pohodička.
Servisáci neskutočne fičia. Všetko
nám pripravia, my jazdci len odstavíme moto a venujeme sa sebe
(pitie, jedlo, prípadné prezlečenie).
Máme s chalanmi cca 45 minút
času do ďalšieho štartu. Môže sa
to javiť ako že dosť, ale rýchlo to
zbehne. Prezúvam ponožky za nepremokavé, dávam pod prvé rukavice ešte jedny, pijem čaj s rumom
od Pavla Svobodu, hádžem do seba
lieky, čo mi dá Hedka. Dobišovci
sú vysmiati jak lečo, samá srandička. Ukazuje sa, že sme výsledkovo
celkovo vpredu, zoradení za sebou
na 6., 7. a 8. mieste. Na začiatok
paráda!

technickosti a náročnosti terénov.
Najradšej by som si nafackoval za
myšlienky o ľahšom ročníku. Neviem úplne povedať prečo, ale nejazdí sa mi tu dobre. Také zvláštne
úseky, ako keby bola etapa nejako
nesúrodo pozliepaná. Neviem chytiť rytmus. Z hľadiska predbiehačiek sa opakuje prvá etapa: jazdec,
ktorý ma predbehol v prvej SS,
ma predbehol zase, tých jazdcov,
čo som predbehol v prvej SS, som
opäť predbehol zase ja. Ideme teda
plus-mínus stabilne, takže žiadna
výsledková panika. Obavy mi spôsobuje len to, že sa začína ozýval
bolesť na hrudi od priedušiek/pľúc
a prehĺtanie začína bolieť. Kvôli zahlieneniu sa mi ťažko dýcha nosom,
a to situácii vôbec nepomáha… Po
druhej etape mením to, že dávam
dole silikónové vložky z rukavíc,
nakoľko mi príliš „priškrcovali“
ruky v zdvojených rukaviciach. Nechávam „nepremok“, ktorý som dal
do druhej etapy. Funguje výborne
ako „neprefuk“. Dopujem sa bylinnými sirupmi a pijem veľa čaju
s rumom. Ten mi pocitovo robí najNajradšej by som si nafackoval
lepšie. Je po polnoci. Začínam cítiť
únavu. Každý dačo zobol, nejakú
Druhá etapa je krátka, po nej tyčinku a banán. Vo výsledkoch si
má byť najdlhšia etapa pretekov. držíme stabilné pozície. Ideme do
Ale výýýrazne sa pritvrdzuje na najdlhšej etapy s číslom „tri“, ktorú by sme mali končiť už zase za
svetla. Tu sa bude lámať chlieb.

Je to v noci, za tmy, osamote, náročné na psychiku a furt sa musím
uisťovať: „ver svoje navigácii“. Ide
to podľa predpokladov, v druhej
SS tejto etapy sa brieždi a etapu
dokončujeme už za plného svetla.
Ráno nebola až taká kosa ako som
čakal. Celkovo je počasie milostivé.
Dobišovci varia párky, odpadnem
z nich. Nemám na také niečo vôbec
chuť. Najlepšie mi robí čaj s rumom. Nahnali sme len štandardnú
pauzu, ideme do kratučkej piatej
SS. Viacerí jazdci vynechávajú.
Má tu byť ťažká navigácia. Už ani
neviem ako sa to stalo, ale ideme
za sebou Mišo, Maťo a ja. Tráva na
hlinitom podklade, všetko vlhké.
Malý odskok cez horizont a zrazu
Maťo letí vzduchom ako handrová bábika. On šikmo doľava, moto
šikmo doprava. Kombinácia nakopnutý zadok a zaseknuté moto.
Leží, a nevstáva. Vzhľadom na to,
že obaja Dobišovci sú vlastne nevlastní Terminátorovi bratia, tak
som dosť vystrašený. Napokon sa
zviecha. Pokračuje zjavne otrasený.
O niečo neskôr prvý krát ležím aj
ja. Ohol som radičku, je to na figu.
Skúšam s tým bojovať, ale nedá sa
radiť. Mením ju.

Psycho-pauzy nutné
Prechádzame skalný úsek, zopár
menších hrebeňov, ale veľké šutre
až skaly. Dodatočne sa dozvedám,
že v tomto úseku to položil aj
Mišo. O deflektor v prilbe si rozbil
nos, do depa prišiel zakrvavený.
Strácam kontakt s chalanmi, moto
nedrží na podklade, pneu sú evidentne K.O. Padám druhýkrát, tak
nevinne, ale pre zmenu ohýbam
zadnú brzdu. Strácam istotu a rytmus, jazda stojí za prd. Napokon to
v tejto SS kladiem ešte raz a už sa
len trápim a teším sa na nové pneu.
Tak, a posledná dlhá etapa, 177 km
s dvomi SS. Nové kolesá nahodené.
Príjemné slnečné počasie. Krátky
presun, a je tu SS. Ide sa mi famóz-

Peklo náročné na psychiku
Je sobota a sem tam sa mi ozve
bolesť z hrudníka. Kvôli upchatému
nosu musím studený vzduch dýchať ústami, čo je na figu. Snažím sa
nekašľať, lebo to trochu bolí. Prvá
SS tejto etapy je príjemná, taká šotolinovejšia. Čo je nepríjemné, sú
úseky starých vojenských ciest vykladaných kameňmi, vyhladené do
leskla, mokré a zapadané tlejúcim
lístím. To je peklo. Sú tu dlhé úseky
bez navigačných bodov, ale odbočky nejaké sú, len sa ide furt hlavná.
Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,
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ne! Nasratý som na seba, že som
kolesá menil o etapu neskôr než
som mal. Krátko po štarte dobieham Dobišovcov. Trošičku sa im
vzďaľujem, ale prepaľujem odbočku a než sa vrátim, tak som zase za
nimi. Je to maratón a treba trochu
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rozumu. Všetci traja máme dobré
tempo a pekne sa nám takto ide.
Tak ťaháme celú túto SS pekne vo
vláčiku. Užívam si to moc! Cítiť, že
už toho máme dosť. Ku koncu SS
nejako prirodzene zvoľňujeme – sú
tu šotolinové vracákové zjazdy do
dediny, a to je dosť náročné. Aj keď

by sme mali rezko pokračovať, aby
sme mali väčšiu pauzu na pit-stope, máme toho dosť a potrebujem
psycho-pauzu. Priamo pri časomiere na konci SS je café, tak dávame na terase s výhľadom do údolia
kapučínko a nejaké džúsiky.

Karty sú rozdané
Nasleduje druhá – kratšia – SS
tejto etapy. Ideme sólo. Spočiatku pohoda, ale sústavne stúpame
a vstupujeme do lesa po starej
vojenskej kamennej ceste. Áno,
presne takej, o akej som už písal…
Mokré klzké kamene pokryté lístím. Ani neviem, či to je zlosť alebo smútok, čo ma teraz omína,
ale toto stojí za prd. Cítim, ako
aj motorka trpí. Ani za svet sa to
nechce skončiť, je to ako keby mi
ruky hodili do miešačky s turbom,
a bez vypínača. Utrpenie mladého
Werthera je detská rozprávka proti tomuto. Napokon toto trápenie
malo 30 kilometrov. Na pit-stope
to obaja Dobišovci hodnotia rovnako… Ideme do poslednej etapy. Po
tom všetkom je to len smiešnych
80 km, z toho len polovica je meraná. Zhoršuje sa počasie, zrejme nás
na záver dážď neminie. Za svetla
to celé nestihneme, to je už jasné.
S tým sme počítali, len som tajne
dúfal. Od vibrácií sa mi rozpadol
spínač pre elektriku do kokpitu.
Bez tripmastrov a podsvietenia road-booku nie som schopný navigovať. Karty sú rozdané pred poslednou SS jasne: Dobišovci sú jasní
víťazi svojej kategórie a na svojich
pozíciách v celkovom poradí sú zabetónovaní. Stačí im štandardne
dôjsť. Ja musím udržať 3. miesto
v triede, na druhého už to pri normálnom vývoji nedotiahnem a ak
nič nepokašlem, tak ani štvrtý ma
nedobehne. Takže prosím chalanov, aby sme šli spolu, lebo nemám
navigáciu. Bez problémov súhlasia.
Po štarte me teda čakajú a ideme

zvesti

obec a spoločnosť

strana 7
a priateľov obce Slovenská Ľupča

celú SS spolu. Spočiatku šotolina.
Vravím si: „celkom fajn na záver“.

Dobiš zrazil somára
Súbežne s tým ako sa stmieva ideme stále do väčších debilín.
A začína mi to dochádzať. Toto
je pre albánsku rally typické: namiesto pohodového záveru nejaká
„lahôdka“, aby bolo na čo spomínať. Nadávam na organizátorov
ako pohan… Ideme v ryhách vymytých vo vápenci a pieskovci, po
šikmých skalách. Šutre, šutre, šutre… Je to také endurové, zľahka
do toho mrholí, je už tma. V týchto
pasážach sú Dobišovci jednoznačne
rýchlejší, musia párkrát kvôli mne
zvoľniť. Mám pocit, že ideme večnosť, pritom by to malo byť do 40
km, to by malo byť hneď. Dobiehame nejakú moto, radí sa za nás.
Idem tretí… Stúpanie okolo skaliska po pravej ruke. Hore tiahla pravá
okolo výbežku skaly v slušnom stúpaní. Zrazu prvý Mišo padá, lebo
sa zrazil so somárom. Nie! Nešibe
mi, opakujem: D-o-b-i-š-z-r-a-z-i-ls-o-m-á-r-a! Áno, to zviera čo robí
„í-ááááá-í-áááá“. Mišo leží, somár
ho prekračuje aj s jeho motorkou
a ide ďalej. Spoza zákruty vychádza
druhý somár a bielo-čierna kravka.
Druhý somár Miša obchádza za tým
prvým, ale kravka ide húževnato so
sklonenou hlavou smerom na ležiaceho Miša – trochu sa ľakám. Napokon sa ukazuje, že si ho len chcela
obzrieť a v kľude pokračuje ďalej.
Mišo sa rehoce, ja som si asi cvrkol.
Už nech to skončí… Vchádzame do
potoka, má nasledovať dlhý úsek
korytom. Našťastie je málo vody.

Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

Už sa mi to nechce ani opisovať. Asi
5-krát sme koryto opustili a znovu
sa do neho vrátili. Je to nekonečné.
Úplne seriózne sa pohrávam s myšlienkou, že chalanom z toho hrablo… Že sme dávno mimo trasy a len
sa vozíme po Albánsku, že sa im
to zapáčilo a strávime takto ďalšiu
noc. Keďže som bez navigácie, som
im vydaný na milosť a nemilosť.
Lenže aj tá moto, čo sme ju dobehli, ide v kľude s nami, tak sa trošku
utešujem, že asi predsa len ideme
dobre a že sú teda Dobišovci stále
pri zmysloch…

Michal a Martin Dobišovci – tvrdí
chlapi
Ak človek stále ide, a ide, a ide,
tak skôr alebo neskôr do cieľa
dôjde. Samozrejme sme tam došli
aj my. Zrazu sme vyhupli cez záhradky na asfaltku medzi domy a hneď tam boli časomerači. To už
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riadne prší, okuliare sa rosia, rôzne
odlesky svetiel, celkovo vidieť figu.
Maršali nás len posielajú do centra
Tirany. Mokrý asfalt na štopľových
gumách na záver, no to je paráda.
Chalani ma posielajú prvého, zrejme v presvedčení, že to tu poznám.
Celkom vtipné. Na námestí nás už
čakali všetci naši sprievodcovia.
Je to vždy najkrajší moment pretekov, obzvlášť takých náročných
ako T24H. Objať sa s tými, ktorí
sa o to zaslúžili a tešiť sa, že sme
všetci v poriadku, a ešte aj s hodnotnými výsledkami. Najsilnejším
dojmom a spomienkou na T24H
2019 je skvelé fungovanie podpornej partie. Samozrejmosť, s akou
všetci asistenti pristupovali k starostlivosti o jazdcov našej výpravy,
bola príkladná a vysoko profesionálna. V takýchto podmienkach je
radosť pretekať!
Martin Landal
Foto archív autora
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žia, aby nastal čas lásky a pokoja.
Preto uverejnili vo všetkých noviČo sú to vlastne Vianoce?
nách veľký oznam: ,,Vážení občania,
keďže celý rok pozorujeme vo vašich
Vianoce vyjadrujú to, že večný slovách i skutkoch iba zlo, rozhodli
Boh vstupuje aj dnes do našej ,,zlej“ sme sa, že tent rok žiadne Vianoce
doby. No dnes vstupuje akoby len nebudú.“
po špičkách. Boh prichádza síce
v chudobe a pokore, no s pravou Avšak ľudia si povedali...
mocou, ktorá prináleží len Jemu.
A to je moc odzbrojujúcej dobroty.
... že ak Vianoce nechcú byť, tak
Lebo Boh – LÁSKA – je nekonečný si ich spravíme sami. A začali si ich
dar. Chudoba betlehemskej mašta- pripravovať tradičným spôsobom.
le odhaľuje tajomstvo Boha, ktorý Nakupovali darčeky, ozdobovali
nie je vlastnícky, ale ktorý dáva. stromčeky, piekli a varili. No čím
Skúsme sa v týchto dňoch nad viac sa snažili vytvoriť čarovnú
tým vo svojich životoch i rodinách atmosféru Vianoc, tým menej sa
zamyslieť. A ak už naozaj nevlá- im to darilo. Nakoniec spolu skondzeme a bojíme sa, že sa zrútime, štatovali, že tento rok nezažili
zrúťme sa do Božej náruče. Kto iný žiadne Vianoce, a dali si spoločné
ako Boh má nadhľad nad všetkými predsavzatie polepšiť sa, aby mohli
vecami, aj nad tými nezvládnuteľ- o rok sláviť krásny čas Vianoc. Nanými, aj nad tými tvojimi i moji- priek tomu, že ide len o rozprávku,
mi. Nedávno sa mi dostala do rúk veľmi rýchlo sa môže tento príbeh
rozprávka od českého spisovateľa premeniť na skutočnosť. Nestala
Jozefa Čapka: ,,O Vianociach, ktoré sa takáto skutočnosť súčasťou aj
nechceli byť“. Autor v nej rozpráva našich Vianoc? Nie je to obraz aj
príbeh o ľuďoch, ktorí z nejasných našich rodín, nás samých, nášho
dôvodov boli na seba počas celého každodenného života? Ľudia si
roka zlí. Závideli si, nenávideli sa totiž vlastnými silami nikdy nea vzájomne si nepriali nič dobré. dokážu vytvoriť pravé Vianoce.
Podobne aj ich deti, neposlúchali, Pokiaľ Vianoce nebudú oslavou
hádali sa i bili, a nechcelo sa im času narodenia Ježiša Krista, ľudia
vôbec nič robiť. A tak si Vianoce zažijú iba niečo na prvý pohľad síce
povedali, že títo ľudia si nezaslú- krásne, ale umelé, vytvorené neraz
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v kŕčovitom strese. A na takéto
Vianoce sa už mnohí ani netešia.
Starokresťanský autor Origenes sa
raz opýtal: ,,Aký úžitok budeš mať
z toho, že Kristus prišiel na tento
svet, ak sa nenarodí v tvojom srdci?“
Týmito slovami Origenes vystihol
aj zmysel a podstatu Vianoc.

Obnovuje a mení naše srdce
Boží Syn prichádza na tento
svet, aby sme opäť získali slobodu
a večný život, ktorý sme stratili
hriechom. Je to ten najväčší a najúžasnejší dar od Boha pre každého
človeka, ktorý chce zmeniť svoj ži-

vot a žiť v pravde. Od tejto chvíle
všetci ľudia môžu opäť žiť v skutočnej slobode a láske. Zažívať prítomnosť Ježiša Krista vo svojom
srdci. Jeho pokoj i pomoc v utrpení, jednoducho nový život, ktorý
raz vyvrcholí radosťou v nebeskom
kráľovstve. Každý, kto v pokore
prijme túto Božiu ponuku, čiže
uzná, že Ježiš Kristus je tá najdôležitejšia pravda v našom živote,
otvára sa darom Ducha Svätého.
Duch Svätý obnovuje a mení naše
srdce. Stávame sa dobrotivejšími,
láskavejšími, doslova darom pre
každého človeka. Dovoľme teda
Ježišovi Kristovi vstúpiť do nášho
života a otvorme mu svoje srdce,
aby ho mohol prežiariť svetlom
Božej pravdy a lásky. Prajem každému človeku, aby sme aj počas
tohtoročných sviatkov v prvom
rade objavili Vianoce vo svojom
srdci, a nie pod stromčekom. Nech
sa každý z nás stane darom pre
toho druhého a Božia láska, ktorá
v tomto čase vzala na seba ľudskú
podobu v Ježišovi Kristovi, naplní
náš každodenný život. Ako váš duchovný otec všetkým ľuďom dobrej
vôle vyprosujem pri jasliach nášho
Pána požehnané Vianočné sviatky
a Božími milosťami naplnený rok
2020.
Mgr. Peter Ivanič - dekan

Medové raňajky detí od včelárov v Slovenskej Ľupči
SLOVENSKÁ ĽUPČA – Pripomínať deťom znalosti i fortieľ ich
dedkov, či pradedov, je najlepším
spôsobom, ako v nich živiť lásku
k tradíciám. Aj preto nedávno
organizovala Základná škola
Sama Cambela Deň remesiel,
spojený s praktickými ukážkami tradičných remesiel z nášho
regiónu. Nechýbali včelári.

Oravec s manželkou a dcérou, ktorí
pripravili deťom a učiteľom čerstvé
rožky s maslom a medom. Mali
plné ruky práce, pretože museli
pripraviť viac ako 400 rožkov, ktoré sa samozrejme aj minuli a bolo
by sa minulo aj viac.

Znalosti z krúžku sa osvedčili

Kým na základnej škole mal
Na tejto akcii sa zúčastnili vče- prednášku s praktickými ukážkalári (ZO SZV Slovenská Ľupča), mi o včielkach Miroslav Polovinktorých reprezentoval Ľubomír čák, v materskej škôlke podobnú

Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

akciu s názvom Medové raňajky
zastrešili Michal Dávid a Tomáš
Turčan, ktorí zároveň deťom primeranou formou vysvetlili život
včielok a prácu včelára s nimi. Deti
mali plno otázok a skúsený včelár
mal čo robiť, aby im všetky zodpovedal. Ako v materskej, tak aj na
základnej škole sa deti do prednášok aktívne zapájali. Najmä malí
školáci vedeli toho o včielkach viac
- zúročila sa tak práca ľudí, ktorí sa
im v minulých školských rokoch
venovali vo včelárskom krúžku.

w w w. s lov e n ska l u p c a . sk

„Veľká vďaka patrí aj obci Slovenská Ľupča v zastúpení starostu Rolanda Lampera za finančnú podporu
Medových raňajok v materskej škôlke
a medovej akcie v základnej škole.
Ďakujeme aj pani riaditeľke Materskej školy Slovenská Ľupča, pánovi
riaditeľovi Základnej školy S. Cambela Slovenská Ľupča a všetkým pracovníkom oboch organizácií. Veríme, že
o rok sa na Dni remesiel stretneme
opäť. VČIELKAM ZDAR!“

Text ZO SZV
Foto archív organizácie
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Ľudskosť sa tisícnásobne vracia
SLOVENSKÁ ĽUPČA - Mikulášsky večer sa po prvýkrát veľmi
netradične rozhodli spestriť
obyvateľom Slovenskej Ľupče
a okolitých obcí, ako je Ľubietová
a Hiadeľ, aj členovia Občianskeho
združenia Jeep Wrangler club
Slovakia. Prezliekli sa do rozprávkových postavičiek, naplnili
si košíky dobrotami a darčekmi
a vianočne vyzdobili svoje autá.
Vysvietená kolóna s Mikulášskou
jazdou sa nedala prehliadnuť.

Ako členovia združenia uviedli na svojej stránke, chceli sa tak
úprimne poďakovať starostom obcí
a ich obyvateľom za pomoc, ústretovosť a trpezlivosť pri organizovaní ich akcií. ,,Tak naša v histórii
prvá Mikulášska jazda je za nami
a my musíme povedať, že potešila

i nás samotných. Uvedomili sme si
jedno, že ak človek v domnienke,
že sa ide iba akosi ľudsky úprimne
poďakovať za ústretovosť priateľom starostom a urobí pre nich čosi
navyše len tak... zo svojho, z dobrej
vôle, tisícnásobne sa mu táto ľudskosť vracia.“

V Hiadli vypli aj osvetlenie
Vyzdobené wranglery robili
radosť všetkým. ,,Deťúrence vo
všetkých obciach boli zlaté, recitovali aj spievali, keď sme ich z košíkov dobrotami núkali. A milí, naozaj veľmi milí boli aj dospelí, ktorí

sa vďaka našim výmyslom vrátili
do detského veku.“
V Ľubietovej ich príjemne prekvapili starostovci s výbornými
slivkovými buchtami a punčom, no
a v Hiadli, kde starosta pustil do
rozhlasu vianočné koledy a vypol
pouličné osvetlenie, boli naozaj tajomným prekvapením. ,,No nečakané bolo i to, keď nás uzimených
pozval do kulturáku na kapustnicu,
čo sám navaril, a jeho ženy napiekli aj z krumpľovníka...,“ priznávajú
wrangleristi a dodávajú: ,,Bolo pre
nás až nepochopiteľné, že ako veľa
znamená pre ľudí, keď si na nich
niekto spomenie a čosi pre nich
urobí naozaj len tak. Len tak, zo
srdca... Ďakujeme. Veľmi krásny
večer aj pre nás samotných...“
(ela) a kolektív JWcS
foto Martin Vacha

Deti sa priučili
remeselnej výrobe

Vianočné trhy detí
sa stávajú tradíciou

SLOVENSKÁ ĽUPČA - Stalo sa
už peknou tradíciou, že každoročne v predvianočnom čase
všetci žiaci našej základnej
školy venujú jeden deň výrobe
rôznych výrobkov, ktoré potom
predávajú na vianočných trhoch.
Nebolo to inak ani tento rok.

SLOVENSKÁ ĽUPČA - Po roku sa
pod oknami kultúrneho domu
opäť ozývali známe tóny vianočných kolied, šírila vôňa vianočnej
kapustnice a kto chcel, zohrieval
sa horúcim vianočným punčom.
Znova sme sa stretli na už
tradičných vianočných trhoch.

Koncom októbra sme v priestoroch našej školy privítali rôznych
remeselníkov z nášho okolia, ktorí
sa venujú tradičnej remeselníckej
výrobe. Ďakujeme preto rezbárovi p. Gondovi a p. Polónymu, od

ktorého sme sa dozvedeli mnoho
zaujímavého o fujarách. Ako si
uháčkovať šaty pre bábiku alebo
zvieratko nás zase učila p. Chebeňová a tajomné zákutia drotárstva
nám priblížila p. Necpálová. Podmanivá vôňa oblátok od p. Dianiškovej nám pripomenula pravú
vianočnú atmosféru a všetci, ktorí
boli hladní, sa potešili medovým
raňajkám od miestnych včelárov.
Všetkým ďakujeme a veríme, že sa
o rok opäť stretneme.
Autor: učitelia ZŠ
Foto archív ZŠ

Je to miesto, ktoré sa v predvianočnom čase stáva pre obyvateľov
obce akýmsi tradičným miestom
na spoločné predvianočné debaty.
Miesto, kde žiaci základnej školy
predávajú svoje výrobky – vianočné svietniky, dekorácie zo šišiek,
voňavé mydielka, drevené soby, ale
i čarovných anjelov.

nuteľná novinka. Tento rok sme sa
totiž rozhodli nezaťažovať zbytočne
naše životné prostredie plastovým
odpadom a na lahodnom punči ste si
pochutnávali z bambusových pohárikov. Ďakujeme všetkým kupujúcim
a návštevníkom, ktorí prišli medzi
nás v predvianočnom čase a spolu
s nami vytvorili slávnostnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Za spoluprácu pri organizovaní
trhov ďakujeme Rodičovskej rade,
Obecnému úradu a Základnej umeleckej škole. Želáme krásne Vianoce!
Autor: učitelia ZŠ, foto archív ZŠ

Plastové nahradili bambusovými
Na trhoch opäť nechýbali ani
chrumkavé oblátky a sladké medovníky či chalúpky z medového cesta.
Bola tu však podstatná a neprehliadPrinášame správy z obce, zaujímavé informácie,
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Ako to bolo s Nebojsom, Zlatovláskou,
2. časť

Samuel Reuss – otec slovenskej rozprávky

V predchádzajúcej časti rozprávania o otcovi slovenskej rozprávky
som sa venoval najmä jeho rodičom, súrodencom a ich potomkom,
ktorí žili v Slovenskej Ľupči. Dnes
sa prenesieme na Gemer, do Revúcej, kde Samuel Reuss žil a pôsobil väčšinu svojho život a kde
z malého provinčného mestečka
vytvoril významné centrum
slovenskej vzdelanosti a kultúry.
Bolo to 8. septembra 1783, keď sa
slovenskoľupčiansky pekársky majster Ján Raisz vybral spolu s manželkou Máriou na povoze do Radvane predávať na tradičnom jarmoku
čerstvo napečené dobroty. Mária
bola v požehnanom stave a pri ceste
domou to na ňu „prišlo“. Hoci už do
Ľupče nebolo ďaleko, pokračovať sa
už nedalo a v mieste zvanom Dolný
Istebník, tam, pri malom potôčiku,
porodila syna Samuela.

Rozprávkový príchod na svet
Zdá sa, že tento rozprávkový
príchod na svet bol Samuelovi
súdený. Rozprávky, báje, porekadlá a iné poklady obrazotvornosti
obyčajného slovenského ľudu ho
sprevádzali po celý jeho plodný život. Už odmala ho fascinovali staré povedačky o nadprirodzených
bytostiach a zázračných skutkoch,
vo svojich pamätiach napríklad
opísal svoj zážitok z návštevy podivnej ženy v Balážoch, o ktorej
sa v širokom okolí hovorilo, že je
Ježibaba a vie počariť nielen zvieratám, ale aj ľuďom. V tom čase,
ako desaťročný, už bol študentom
gymnázia v Ožďanoch, neskôr štu-

Písal skôr ako Jules Verne

Ev. kostol a fara v Revúcej

doval na evanjelickom lýceu v Kežmarku a v Bratislave. Svoje školské
roky zavŕšil na univerzite v Jene,
kde študoval teológiu, filozofiu,
filológiu, históriu, botaniku a mineralógiu. Tam sa spriatelil s významným nemeckým básnikom J.
W. Goethem a pravidelne si s ním
dopisoval aj po skončení štúdií.

Spojený s predkami Štefánika

Hrob Samuela Reissa v Revúcej
Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

V čase pôsobenia v Tisovci sa Samuel zoznámil s Rozáliou, narodenou18.8.1790, dcérou tisovského
ev. farára Mateja Šuleka a Juliany
Zmeškalovej, no a 21.11.1810 bola
ruka v rukáve, konala sa svadba. Zaujímavosťou je, že starí rodičia Rozálie, velčiansky richtár a notár Juraj Šulek a Zuzana Černotová, boli
napríklad aj priamymi predkami
nášho velikána, Milana Rastislava
Štefánika. Počas pôsobenia v Kraskove sa manželom dňa 17.9.1811
narodila dcéra Emília Karolína,
ktorá sa však nedožila dospelého
veku; zomrela 7.3.1817. Po príchode do Revúcej sa manželom ako
prvá narodila 25.8.1813 dcéra Karolína Ludovika, po nej prichádzali
na svet už len synovia. Ako prvý sa
7.6.1816 narodil Július Gustáv, po
ňom 4.1.1818 Gustáv Móric, dňa
15.4.1822 Ľudovít Adolf a ako posledný 6.12.1823 Adolf Titus. Matka detí, Rozália Šuleková, zomrela
9.10.1838 a otec Samuel skonal
22.12.1852.

Jeho prvým pracovným miestom bola Banská Bystrica, kde v rokoch 1806 – 1807 pôsobil ako učiteľ a konrektor. Od roku 1807 bol
rektorom a kaplánom v Tisovci, od
roku 1809 ev. farárom v Kraskove
a od 24.4.1812 až do svojej smrti pôsobil ako ev. farár v Revúcej.
w w w. s lov e n ska l u p c a . sk

O deťoch Samuela Reussa a Rozálie Šulekovej len v krátkosti. Dcéra Karolína sa 14.11.1832 vydala
za advokáta, zemana Pavla Lovčániho, jej brat Július bol hlavným
inžinierom koburgovských železodielní v gemerskej oblasti. Vyhotovoval aj projekty na výstavbu
rôznych budov. Gustáv patril medzi najvýznamnejšie osobnosti 19.
storočia. Bol mestským a banským
lekárom, ale popri tejto profesii
sa venoval toľkým oblastiam vedy
a kultúry, že ho považovali za polyhistora. Už ako študent zozbieral
vyše 4 000 rastlín, z ktorých 2 000
utriedil a popísal v diele Kvetena
Slovenska. Gustáv bol aj zakladateľom slovenskej vedeckej fantastiky, keď napríklad vo svojom
diele Hviezdoveda opísal cestu na
Mesiac o deväť rokov skôr ako Jules Verne. Zomrel pomerne mladý
vo veku 43 rokov. Ďalší v poradí,
Ľudovít, vyštudoval teológiu a po
smrti otca prebral funkciu revúckeho evanjelického farára. Patril
k hlavnému štúrovskému prúdu
národného obrodenia, za činnosť
v revolučných rokoch 1848 – 49 bol
spolu s otcom a ďalšími národovcami súdený. Venoval sa aj hudobnej
teórii. Posledný v poradí, Adolf, bol
významným ekonómom, venoval
sa však aj advokácii, finančne podporoval mnohé národné ustanovizne, napríklad aj Maticu slovenskú.
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či Pamodaj šťastia lavička

Rozprávky písal i zbieral

Samuel Reuss sa hneď po príchode do Revúcej začal naplno
venovať nielen svojej profesii, ale
aj osvetovej činnosti. V roku 1822
založil na tamojšej ev. fare slovenskú knižnicu, považovanú za prvú
na našom území. Už v tridsiatych
rokoch 19. storočia vyslovil nahlas
myšlienku zriadiť slovenské vyššie gymnázium. Realizácie tejto
smelej myšlienky sa síce nedožil,
avšak pri vzniku Prvého slovenského ev. gymnázia v roku 1862
stáli všetci jeho synovia. Ľudovít
ako predseda prípravného výboru,
ostatní najmä ako finanční podporovatelia. Po smrti manželky
a v čase, keď už všetky deti boli vo
veku dospelosti, sa začal naplno
venovať písaniu rozprávok, ktoré,
pozbierané po širokom okolí, mal
celé desaťročia uložené vo svojej
duši. Približne v roku 1840 založil
tri zošity pod názvom A, B a C a do
nich písal nielen rozprávky, ale aj
ich rozbor. Keď cez prázdniny roku
1842 navštívil na revúckej fare
Janko Francisci-Rimavský svojich
priateľov Ľudovíta a Adolfa, starý
pán Reuss mu dal z týchto zošitov
prečítať niekoľko rozprávok. Janko
bol z rozprávok taký uveličený, že
ich začal zbierať aj on, a od roku
1845 ich aj vydával.

Dobšinský bol jeho kaplánom
Do zošitov A, B a C, ktoré dnes
poznáme pod názvom Codex revúcky, však rozprávky nezapisoval
len Samuel, ale aj jeho synovia
a ich národne uvedomelí priatelia.
V približne v rovnakom čase ako
Janko Francisci chcel rozprávky zo
zošitov vydávať aj Samuelov syn
Ľudovít, čo sa však nepodarilo.

Prvé slov. ev. gymnázium 1862

Podarilo sa to až Pavlovi Dobšinskému, ktorý bol v rokoch 1850
– 52 pri Samuelovi Reussovi kaplánom. Podobne ako Janka Francisciho, aj jeho očarovali rozprávky
zo zošitov starého pána, začal ich
zbierať aj on a od roku 1858 spoločne s Augustínom Horislavom
Škultétym aj vydávať. Základom
jednotlivých zväzkov boli práve
rozprávky z Codexu revúckeho,
a najmä rozprávky z pera otca a synov Reussovcov. Z ich rozprávok
to boli napríklad: Radúz a Ľudmila, Dvanásti bratia a trinásta sestra, Zlatovláska, Lomidrevo, Zlatá
podkova, zlaté pero, zlatý vlas,
Zakliata hora, Zlatý zúbok, Pamodaj šťastia lavička, Svetská krása,
Nebojsa, Traja zhavranelí bratia či
Popolvár najväčší na svete. Zaujímavé je, že Pavol Dobšinský a Augustín Horislav Škultéty zaradili
do prvých zbierok aj tri rozprávky
od slovenskoľupčianskeho evanjelického rektora Eduarda Ličku, a to
pod názvom Chorý kráľ, Vlkolak
a Čarodejná lampa.

celkom odnárodnení. Taký je však
život... Samuel Reuss, veľká
osobnosť slovenského národa,
bol dlhé desaťročia neprávom
zabudnutý v dejinách plynúceho času, a až 166 rokov po jeho
smrti došlo k zaslúženej náprave – vo vydavateľstve Tatran
vyšla roku 2018 časť jeho diela

pod názvom Rozprávky starých
Slovákov. Malý krok, veľký čin!
Prajem vám príjemné sviatky
a verím, že na stránkach Ľupčianskych zvestí sa stretneme aj v roku
2020.
Text Jano Balkovic
foto archív autora

Taký je život

Rozprávky starých Slovákov vydané roku 2018

To, že tieto rozprávky boli pôvodne zapísané v Codexe revúckom, nebola vôbec náhoda. Eduard
Ličko bol totiž cez svoju manželku
Esteru Oravskú s Reussovcami
v príbuzenskom stave. Esterina
sestra Mária bola manželkou Ľudovíta Raisza zo Slovenskej Ľupče,
Samuelovho synovca, no a Ilona,
vnučka Esterinho brata Ľudovíta,
sa vydala v maďarskom Miškolci
dokonca za bratranca Gejzu, vnuka Adolfa Reussa. Podľa krstných
mien posledných dvoch je jasné,
že tak Gejza, ako aj Ilona, boli už

Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,
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S láskou si na nich spomíname...

Margita Dávidová, vo veku 98 rokov
Marián Lupták, vo veku nedožitých 58 rokov
Božena Svetlíková, vo veku 88 rokov
Kornel Priesol, vo veku 81 rokov
Ján Svrčok, vo veku nedožitých 70 rokov

Maľovaná krížovka
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SLOVENSKÁ ĽUPČA – Celých šesť
mesiacov fungovala Slovenská
Ľupča bez obecného kronikára. Stalo sa to kvôli ukončeniu
činnosti doterajšej kronikárky
Eleny Debnárovej, ktorá skončila
v tejto pozícii v prvom prázdninovom mesiaci tohto roka.

Od decembrového zasadnutia
Obecného zastupiteľstva to však
už tak nie je. Prijatím uznesenia
na ostatnom zasadnutí zvolili poslanci novú kronikárku obce a ňou
sa stala Gabriela Švecová. Obecná
kronika je jedinečným dokumentom, v ktorom sa spája minulosť
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SLOVENSKÁ ĽUPČA – Tohtoročné,
v poradí už 18. slávnostné stretnutie darcov krvi zo Slovenskej
Ľupče ukázalo, že heslo Daruj
krv – zachrániš život nie je iba
akýmsi neustále opakujúcim sa
klišé. Naopak, ukázalo, že ľudia
si stále veľmi dobre uvedomujú
dôležitosť a význam najcennejšej
tekutiny pre ľudský život. Podeliť
sa o ňu vie totiž málokto.

Stretnutie darcov krvi zorganizovala Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža v spolupráci s Obecným úradom v Slovenskej
Ľupči. Spomenuli si tak na darcov
krvi, ako aj na starších členov, kto4
rí kedysi krv darovali, ale v dar3
covstve pokračovať už nemôžu.
Jednak zo zdravotných dôvodov,
ako aj kvôli vyššiemu veku. Členky miestnej organizácie pripravili
Návod na riešenie maľovanej krížovky
hosťom bohaté a pestré stoly s výborným občerstvením. Darcov krvi
Každé číslo v riadku alebo stĺpci né. Riešiť začíname od najväčších prišli pozdraviť a spríjemniť im popredstavuje počet za sebou vyma- čísel. Je veľmi dôležité označovať sedenie členovia DFS Drienka.
ľovaných políčok. Ak je v riadku si (napr. krížikom alebo bodkou)
alebo stĺpci uvedených viac čísel, štvorčeky, ktoré už nemôžu byť Poďakovali aj odmenili
treba medzi nimi vynechať mini- obsadené.
málne jedno políčko nevymaľovaVyriešenú krížovku nájdete na str. 16
Predsedníčka MO SČK Elena
2 5
7

a prítomnosť. Je súhrnom reflexií
spoločenského, kultúrneho a politického diania, a to nielen na
území našej obce, ale aj v širšom
spoločenskom kontexte. Kronika
je totiž jedým z najdôležitejších
historiografických prameňov.

Daruj krv – zachrániš život

ĽUPČIANSKE
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Opustili nás
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Pašková privítala starostu obce
Rolanda Lampera, spolu s ním Zuzanu Stanovú, riaditeľku Územného spolku v Banskej Bystrici
a Zuzanu Spodniakovú, riaditeľku
Územného spolku Zvolen, Detva
a Krupina. Elena Pašková rovnako
ako starosta obce prítomným poďakovali, pričom starosta poprial
darcom a ich rodinám veľa šťastia,
no najmä zdravia pri takej dôležitej úlohe ako je darovanie krvi.
Darcovia krvi prevzali z rúk predsedníčky a riaditeliek územných
spolkov pekné spomienkové darčeky. Na záver poďakovali darcom
krvi riaditeľky územných spolkov
za takú humánnu činnosť, ako je
darovanie krvi a popriali im, ako
aj ich rodinám, šťastlivé prežitie Vianočných sviatkov a veľa
zdravia i šťastia v Novom roku.
Za zúčastnených darcov krvi
poďakoval organizátorom Ján
Chriašteľ.
„Záverom chcem len dodať malé
prianie, aby nemocnice mali vždy
dostatok darcov krvi pre ľudí,
ktorí ju potrebujú,“ uviedla Elena
Pašková.
(ep)
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Zvony v rímskokatolíckom kostole
Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči
Zvonilo sa ručne

SLOVENSKÁ ĽUPČA - Pri príležitosti veľkej rekonštrukcie
zvonov v končiacom sa roku 2019
prinášame niekoľko zaujímavostí
o ich histórii, ktorú môžeme
vyčítať z ich vonkajších stien.
Na veži kostola je päť zvonov
rôznej veľkosti, ladenia a veku.
Pre ľahšiu orientáciu si ich
naši predkovia pomenovali.

Najväčší z nich sa volá „Veľký“.
Bol odliaty v roku 1933 v Brne
majstrom zvonolejárom R. Manouškom, čo je napísané na najvrchnejšej časti zvona: ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ.

Zvon menom Veľký
Okrem výrazného zdobenia vo
vrchnej a spodnej časti zvona má aj
tri reliéfy: jeden, kde je výjav Boha
sediaceho na oblaku v spoločnosti
anjela, druhý je portrét, pod ktorým je nápis: EXCELENCIA JÁN
HAVRAN TIT. BISKUP a tretím je
reliéf, kde je zobrazená Najsvätejšia Trojica Otec, Syn a Duch Svätý
v podobe holubice.
Práve tomuto patrocíniu je zvon
venovaný, o čom svedčí aj nápis: ,,
NAJSV. TROJICO SMILUJ SE NAD
NAMI“. Okrem toho sú po obvode
ešte tri citáty: ,,KEĎ VÁS VOLÁM
POĎTE, KEĎ SA LÚČIM PLAČTE
A KEĎ VÁS BUDÍM VSTAŇTE“.
Na spodnej časti zvona je odkaz:
,,VYHOTOVIŤ DALI R. K. VERIACI
S POMOCOU NAŠEHO VRELEMILOVANÉHO PATRÓNA JEHO EXCELENCIE PÁNA JÁNA HAVRANA
BISKUPA. VRELÁ VĎAKA BUĎ MU
NAVEKY.“ A ešte odkaz: ,, ZVON
TENTO ULIATY BOL ZA MSGRA.
ŠTEFANA ŠEBESTYÉNA DEKANAFARÁRA PÁPEŹSKÉHO KOMORNÍKA ROKU 1933.“

vanie je len určením polohy ako
najbližšieho od fary. Okrem zvyčajných ozdobných ornamentov
v spodnej a vrchnej časti má na
sebe veľký reliéf sv. Cyrila a Metoda, pod ktorým je nápis: ,,SVATÍ
APOŠTOLOVIA SLÁV. NÁRODOV
ORODUJTE ZA NÁS“. Bol uliaty
v zvonolejárskej dielni ľupčianskeho rodáka pána Mračku, otca už
nebohej pani Jandurovej. Svedčí
o tom nápis v hornej časti zvona:
,,LIATY J. MRAČKO ZVONOLEJÁREŃ B. BYSTRICA“. Na zvone je
odkaz: ,, NA 1100 ROČNÚ SLÁVNU PAMIATKU SV. CYRILA A METODA VENOVALI R. KAT. VERIACI
SLOV. ĽUPČE ZA DUŠPASTIERNajbližší od fary
STVA ŠTEFANA ŠEBESTYÉNA DEKANA-FARÁRA. PRI ZHOTOVANÍ
Druhý najväčší sa volá „Od- ZVONOV JOZEFA SLÁČIKA ROKU
farnák“. Toto zvláštne pomeno- PÁNA 1927“.

Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

Mariánsky, Cengačka a Umieráčik
Tretí zvon, podľa veľkosti sa volá
„Mariánsky“, pretože je na ňom nápis: ,,ORODUJ ZA NÁS SV. MÁRIA
KRÁĽOVNÁ NEBESKÁ“. Zároveň je
na ňom odkaz - DAR OD CIRKEVNÍKOV – 1922 LIATY V TRNAVE A.
KURBEL. Štvrtým zvonom je „Cengačka“. Tiež pochádza z dielne nášho
rodáka pána Mračku. Aj na ňom
je nápis: ,, LIATI J. MRAČKO ZVONOLEJÁREŇ BANSKÁ BYSTRICA“
a odkaz - OBETOVALI SLOV. ĽUPČIANSKI RÍM. KAT. VERIACI V R. P.
1927. Zvon má tiež reliéf pravdepodobne sv. Floriána, lebo pod ním je
nápis - SVATÝ FLORIÁN ORODUJ
ZA NÁS. Najmenší - piaty zvon - je
„Umieráčik“. Je na ňom nápis: ,,DAR
OD CECÍLII ČELLÁR. 1922 LIATY
V TRNAVE A. KURBEL“.

w w w. s lov e n ska l u p c a . sk

Z pamätí našich starších spoluobčanov vieme, že pôvodné zvony boli z kostola odvezené za 1.
Svetovej vojny, keď sa aj z iných
kostolov zvony použili na výrobu
vtedy potrebných zbraní. Terajšie
zvony, ako je známe z rokov 1922,
1927 a 1933, boli najprv poháňané ručne. Pamätáme si na našich
zvonárov Michala a Annu Huťkovcov (Anča zvonárka), súrodencov
bývajúcich pri cintoríne, neskôr
na Júliusa a Emíliu Horčinovcov,
ktorým chodil pomáhať dobre
známy J. Havran (Kokan). Tohoročná rekonštrukcia zvonov bola
urobená po ich predchádzajúcej
elektrifikácii a prestavbe zvonovej
stolice z drevenej na oceľovú, ktorá
bola uskutočnená pred takmer 50
rokmi. Vtedy sa o to pričinili naši
spoluobčania J. Chovanec, A. Horský, J. Petrík. S. Budaj a M. Králik.
Dlhé roky sa o elektrickú časť staral K. Lakomčík. Súčasná posledná
rekonštrukcia obsiahla kompletnú
výmenu hnacích motorov, výmenu
zvonových šibeníc z oceľových za
dubové, výmena zvonových sŕdc,
opravu puknutých zvonov, výmenu elektrorozvádzača, elektrických rozvodov, ovládacieho panela
s elektronikou. Tieto práce boli
urobené dodávateľsky firmou Richtech z Trenčianskeho Jastrabia,
ktorej asistovali naši spoluobčania
O. Brynych a V. Rusko. Celkové náklady rekonštrukcie boli vo výške
cca 16 tisíc EUR, ktoré boli vykryté
zo zbierok veriacich a 1 tisíc EUR
poskytla obec Slovenská Ľupča zo
svojho rozpočtu. Všetkým darcom
vyslovujeme naše úprimné poďakovanie. Budeme ďakovať a modliť
sa, aby nám zvony slúžili ďalších
50 rokov a dotvárali kolorit našej
obce na Božiu slávu.
Pán Boh zaplať
Text Peter Lakomčík
Foto dodal autor
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Materská škola oslávila 30 rokov
SLOVENSKÁ ĽUPČA - Materská
škola na ul. Oslobodenia 2 vznikla, keď sa v akcii „Z“ za veľkej
pomoci občanov, najmä rodičov,
postavila nová budova s vyhovujúcimi podmienkami, do ktorej sa
zlúčili štyri materské školy, a to:
materská škola, sídliaca v súkromnom dome na Czambelovej ulici
v budove Sokolovne, podniková
materská škola Strojární štátnych lesov a „Biotická“ materská
škola. Na tejto akcii rodičia detí
odpracovali 2570 hodín bez
nároku na odmenu a spoločne
vzniklo dielo v hodnote 7,9 mil.
Kčs. Dnes je tomu 30 rokov.

pohrať, aj zacvičiť si so svojimi
ratolesťami. Na výročnej slávnosti
si hostia mohli vypočuť zaujímavosti zo života školy od histórie
po súčasnosť prostredníctvom fotografickej prezentácie, potešili sa

Áno, ubehli skutočne už tri desaťročia odvtedy, čo svoje brány pre
prvé detičky škôlka otvorila. Bolo
1. decembra a písal sa rok 1989.
Odvtedy jej múry opustili desiatky
detí. Tie súčasné deťúrence oslávili
30. výročie materskej školy veselou detskou zábavou, na ktorej ich
čakala velikánska narodeninová
torta. Rodičia využili možnosť zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho
procesu a v tento Deň otvorených
dverí sa prišli počas dopoludnia

milým detským programom a pochutnali si na chutných medovníčkoch. Pani riaditeľka využila túto
príležitosť i na poďakovanie sa
zriaďovateľovi, poslancom obecného zastupiteľstva a všetkým
inštitúciám, s ktorými škola spolupracuje. Slová vďaky smerovali
aj k rodičom a k sponzorom školy
za kvalitnú spoluprácu a pomoc,
ktorá vo veľkej miere obohacuje
výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Rodičovská rada pripravila deťom veselého Mikuláša, ktorého deti
privítali svojimi koledami a vyslúžili si tým od neho sladký balíček.
Spoločne s anjelikom a dvomi čertmi si spoločne zatancovali na
mikulášskej diskotéke.
Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

(mr a kolektív mš)

Gratulujeme Laurinke Mastišovej k 2.
miestu vo výtvarnej súťaži „Integráčik“.
w w w. s lov e n ska l u p c a . sk

V  stredu 11. decembra si prišli na svoje všetky tvorivé hlavičky
a ručičky na vianočných tvorivých dielňach, ktoré pre deti a rodičov
pripravila materská škola. Vôňa punču a medovníkov, koledy a detský
smiech, to je to, čo robí pravú vianočnú atmosféru. Prajeme všetkým
krásne sviatky!
pútavé čítanie, osobnosti obce, životné príbehy, rady...
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Čo vás na prelome rokov čaká a neminie
Baran

Lev

Strelec

21. marec – 20. apríl
Prežívate obdobie, ktoré sa vám
na dlhé roky uloží do pamäti. Neváhajte na tento fakt upozorniť
všetkých okolo seba, ktorí si to
zaslúžia a ktorí dokázali pri vás
stáť v dobrom aj v zlom. Je naozaj
veľmi dôležité, aby ste ich kroky
z minulosti ocenili práve vy osobne
a práve teraz. Blížia sa totiž chvíle,
keď by ste mohli zanedbať čosi, čo
by vás nadlho mrzelo. A vy predsa
viete odhadnúť situáciu.

24. júl – 23. august
Základom pre hodnotenie situácie, v ktorej sa teraz nachádzate,
bude opäť vaša ,,zahľadenosť do
seba“. Pokiaľ konečne pozitívne
zhodnotíte to, čo ste zatiaľ hodnotili s hnevom a sklamaním, prežijete čosi, čo vás vráti pevne do koľají,
ktoré ste si určili kedysi veľmi dávno. Budete však k tomu potrebovať
obrovskú dávku tolerancie a pochopenia. Neobávajte sa, hviezdy
vám pomôžu a pozitívny výsledok
určite príde...

23. november – 21. december
Obdobím kľudu a prehlbujúcich sa emócií je obdobie, ktoré sa
v týchto dňoch začína. Ak sa vám
zdalo, že vám sa už nikdy nepošťastí čosi zažiť, teraz to zažijete,
a pripravte sa na to, že vami budú
zmietať veľmi silné pocity. Pre
niekoho je to výzva, pre iného obrovská starosť. Ale pokiaľ sa tomu
postavíte ako silná osobnosť, nebudete tým, kto bude ťahať za kratší
koniec. Vedzte, že každá skúška je
postup vpred.

Panna

Kozorožec

24. august – 23. september
Venujte pozornosť človeku, ktorý
stál veľmi dlho pri vás vo chvíli, keď
ste jeho pevné plecia potrebovali na
to, aby ste sa postavili a vykročili
smerom, ktorý bol pre vás určený.
Je sám a opustený, hoci vám to
nepripomína. Kedysi vám doprial
slobodu, obdaril vás priateľstvom
a dovolil pocítiť úprimnú lásku. Spomeňte si, kto to bol, potrebuje vás.
Ste silný a plný elánu, preto nastala
doba rozdávania. Nezabudnite.

22. december – 20. január
Prienik zažitého s tým, čo už
dlhodobo prežívate, vás nenechá
ľahostajným voči starostiam iných,
a veľmi aktívne zakročíte vo veci,
ktorá vzbudí vo vás silné emócie.
Budete porovnávať a pochopíte,
prečo iní môžu, vedia a dokážu, kým
vám sa to zatiaľ nikdy nedalo. Zmeníte čosi, čo vami dlhšie otriasalo
a čo vám poriadne narušilo základy,
ktoré ste si predsavzali upevniť. Je
to nutné, aby ste pokračovali...

Blíženec

Váhy

Vodnár

22. máj – 21. jún
Presvedčte sa, či to, čo ste už vykonali alebo to, čo plánujete ešte
urobiť voči komusi doposiaľ blízkemu, bude v konečnom dôsledku
stáť za to. Prípadne stálo za to. Ak
ste to už urobili, hviezdy našťastie
stoja pri vás a pomôžu napraviť
spôsobený bôľ. Ak ste to neurobili,
zabrzdite, pretože aj napriek náklonnosti hviezd nakoniec pocítite
to, čo by ste urobili inému vy. Načo
opakovať chyby, keď je možné poučiť sa?

24. sept. – 23. október
Zvážte svoje rozhodnutia a nepodliehajte zbytočne vidine, ktorá bola chybne naprogramovaná
minulosťou. To, čo vám pomôže
,,zabrať“ a vyplávať, je iba vaša
spokojnosť s čímkoľvek v čom ste
sa ocitli. Tam, keď ste totiž dlhodobo zotrvali, je všetko inak, ako
sa v skutočnosti vidí. Ten, kto vás
skúša, je vlastne spojenec a milujúca duša, lebo vám dopraje prežiť
emóciu, ktorá vás posunie ďalej.
Nebojte sa zbytočne.

21. január – 19. feburár
Investovali ste priveľa do čohosi, čo sa vám zrejme nikdy nevráti.
Nehodnoťte však tento fakt ako
prehru, lebo si na plecia zbytočne
naložíte to, čo tam nepatrí. Každá
prehra je v skutočnosti obrovská
výhra a emócia, ktorá ju sprevádza,
je iba ďalší správne vyplnený test
do života. Aj vás čaká to, čo vám
rozjasní pohľad vpred, no dozrieť
na správny uhol v tomto pohľade
musí každý sám. Vám to čoskoro
pôjde rýchlejšie.

Rak

Škorpión

Ryby

22. jún – 23. júl
Vezmite rozum do hrsti a pripravte sa na čosi, čo ste v týchto
dňoch vôbec neočakávali. Nebude to však stres, lebo ten ste sa
už očakávať naučili. Zaskočí vás
osoba, ktorá už dlhšie v dobrom
poškuľuje po vašom vnútornom
potenciáli. Chýbate jej a konečne
vás na to upozorní. Neľakajte sa,
necúvajte. Niet prečo. Je to človek,
ktorý bude raz stáť za to. Oživí sa
oblasť citov, priateľstva alebo pracovných vzťahov.

24. október – 22. nov.
Pokiaľ v týchto dňoch zvládnete nápor tých, ktorí ostali na vás
závislí, zmeníte zásadne čosi, čo
vami otriasalo v posledných mesiacoch viac ako bolo potrebné. Určite však v tejto súvislosti budete
musieť zvládnuť aj povahu istého
človeka, ktorý už dlhšie otriasa
vašu toleranciu. Neváhajte v mene
dobra použiť aj prostriedky, ktoré
by ste inak za žiadnych okolností
nepoužili. Ponížiť vás môže iné,
nie láskavosť.

20. február – 20. marec
Prevediete veľmi dôležitého
človeka vo vašom živote na druhý
breh bez toho, aby ste zranili jeho
alebo seba. Je to čosi, čo sa podarí
málokomu z nás, ale vy v tom budete majstrom. Hoci dnes neveríte,
že práve tento krok urobí vo vašom
živote neuveriteľnú zmenu, čoskoro to pochopíte. Iba obete sú totiž
nakoniec premenené v dokonalú
odmenu. A vy odmenený budete.
Majte oči otvorené, aby ste s pokorou dar prijali.

Býk
21. apríl – 21. máj
Zmeňte prístup k najbližším
a voľte slová, ktoré budú balzamom
na kedysi ,,v zlosti povedané“. Uvedomte si, že človek neprichádza na
svet nato, aby hodnotil a kritizoval, ale aby chápal a miloval. Vám
sa pojmy kedysi zmýlili s dojmami
a realita zamenila pravé hodnoty.
Neklaďte si sami v sebe odpor voči
pohnútkam iných konať tak, ako
konajú. To nie je pre vás, to je ich,
a vám pomôže z bludného kruhu
iba láskavý postoj.

Prinášame správy z obce, zaujímavé informácie,

w w w. s lov e n ska l u p c a . sk

Program
Domu remesiel
Január

15. – e mailový šperk (Jánošová)
Keramika (Jánoš)
22. – emailový šperk (Jánošová)
Keramika (Cukor)
29. – b atikovanie textilu (Lamperová)
Keramika (Liday)

Február
5. – m
 aľba na hodváb (Jánošová)
Keramika (Jánoš)
12. – e nkaustika (Hrašková)
Keramika (Cukor)
19. – šibori – hodváb (Krížová)
Keramika (Liday)
26. – pečiatkovanie textilu
(Jánošová)
Keramika (Jánoš)

Prosba o pomoc
Pri tragickom výbuchu bytovky na Mukačevskej ulici č.7
v Prešove prišla o byt na 7. poschodí pani učiteľka Katarína
Minaričová, triedna učiteľka 1.
A triedy Základnej školy v obci
Široké. Obec, ktorá je dlhé roky
našou partnerskou obcou. Pani
učiteľka Minaričová má dve
školopovinné deti a pri výbuchu
prišiel o život jej otec, ktorý býval s mamkou na 12. poschodí.
Touto cestou chceme osloviť našich spoluobčanov, ak by chceli
finančne podporiť práve túto rodinku a pomôcť jej v ťažkej situácii, môžu to urobiť prostredníctvom čísla účtu, ktoré nám pani
učiteľka sama poskytla: SK88
1100 0000 0026 1474 2075.
Veríme, že môžeme aj tuto formou prispieť k zmierneniu situácie, v ktorej sa rodina ocitla.
Ďakujeme v jej mene.

Pranostiky:
Aké sú od Lucie do Vianoc dni,
také budú aj mesiace.
Keď si Lucia na mena háby
zablatí, v januári si ich prať
bude.
Štedrý večer jasný každému je
milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.

pútavé čítanie, osobnosti obce, životné príbehy, rady...
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Prípravka U11, sezóna 2019/2020, skupina C

SLOVENSKÁ ĽUPČA - Naši najmenší futbalisti majú za sebou
jesennú časť. Skupina je s tými
istými súpermi ako to bolo
minulú sezónu. Je to Brusno,
Ľubietová a Medzibrod. Treba
povedať, že sezóna ako taká
je pre našich chlapcov vskutku
náročná, pretože najstarší ročník,
ktorý môže hrať, a to je rok 2009,
nám v Slovenskej Ľupči chýba.

rovesníkom je obrovská odvaha.
Naši chlapci sú zatiaľ na treťom
mieste, so stratou štyroch bodov
na druhú Ľubietovú, proti ktorej
jeden zápas neodohrali v jesennej
časti. Treba konštatovať, že niektoré výsledky boli dosť kruté, pretože ako hra, tak aj bojovnosť malých
futbalistov bola výborná. Chlapci
odohrali ešte dva priateľské zápasy proti Selciam, Šalkovej, a v čase
našej decembrovej uzávierky mali
neodohraný vianočný turnaj.

No napriek tomu patrí chlapcom
veľká pochvala, pretože hrať v priemere proti o dva roky proti starším

(ela)
Foto archív prípravky

Španielsky kulturista
so srdcom Slováka

SLOVENSKÁ ĽUPČA/NEW YORK –
Málokto vie, že rodičia kulturistu
Daniela Petráša, úspešného
reprezentanta v naturálnom bodybuildingu, žijú v Slovenskej Ľupči.
Daniel sa iba pred pár dňami
vrátil z amerického New Yorku.
Zúčastnil sa najprestížnejšieho
majstrovského podujatia tohto
druhu, kde súperil vo svojej váhovej kategórii so svetovou špičkou.

Daniel žije v Španielsku na Malorke a doma v Slovenskej Ľupči u rodičov ho vídať iba párkrát do roka. Hoci
začínal ako čašník, dnes funguje ako
osobný tréner v prestížnej, v histórii
vôbec prvej škole naturálneho bodybuildingu na Malorke s názvom
„ESCUELA DE CULTURISMO NATURAL“. Už v roku 2018 reprezentoval na majstrovstvách Španielska.
Bola to prvá súťaž v histórii Španiel-

Po jeseni sme
lídri súťaže
Záver jesennej časti 1. triedy dopadol podľa predstáv. Po výhre 5:2
s klubom z Poník zimujeme na 1.
mieste tabuľky s náskokom 5 bodov.

ska, kde sa každý z atlétov podrobil
dvojitému antidopingovému testu každý zo súťažiacich musí prejsť testom na polygrafe (ľudovo známym
ako detektor lži) a rozborom moču.
Naturálna forma kulturistiky totiž
pracuje s telom ako takým, a nepripúšťa žiadne stereoidy, anaboliká,
či iné podporné látky na rast svalov. Všetko spočíva v prísnej strave
a tréningu. Daniel súťažil v dvoch
kategóriách: Men´s Physiques small,
kde bol piaty a Bodybuilding (Ľahká
váha), kde skončil ako štvrtý. O rok
neskôr už v tejto váhovej kategórii
obsadil druhú priečku na WNBFSPAIN 2019.

I. Double Star Bet trieda:

strovstvách NATURAL BODYBUILDINGU na svete. Kde súťažia tí
najlepší z viac ako 30 krajín a všetci
prechádzajú rovnakými kontrolami.
Nezabudnuteľná skúsenosť,“ vyznáva sa kulturista a dodáva, že súťažil
v kategórii Bantam Amatér (do 68
kg), kde víťaz mohol získať PROSúťažil so svetovou špičkou
CARD. ,,Aj keď sa mi nepodarilo
vstúpiť do TOP 5, som veľmi rád, že
Práve tento úspech ho posunul som tam mohol bojovať. Dokonca
do USA. ,,Splnil sa mi môj ďalší sen som bol milo prekvapený, keď som
- súťažiť v najprestížnejších maj- zistil, že je v mojej kategórií ešte jeden Slovák žijúci v Amerike.“ Hoci si
ocenenie zo svetového šampionátu
nedoniesol, úspešný bol ako tréner, pretože jeden z jeho zverencov
získal post VICEMAJSTER SVETA
INBF v kategórii Men‘s Physique
short. ,,Teraz je čas trochu si na jeden rok vydýchnuť a nabrať svaly,
aby som sa v roku 2021 vrátil väčší
a silnejší!“ zhodnotil na záver. My
už len dodáme, že rozhovor o živote
slovenského kulturistu na Malorke
prinesieme už čoskoro.
Erika Lamperová
Foto archív (dp)

1 OFK Sl. Ľupča
13 12
2	TJ Partizán Osrblie 13 10
3 OFK Slovan Valaská 13 8
4 FK Sokol Braväcovo 13 7
5 FK 1928 Jasenie 13 7
6	TJ Tatran Č. Balog 13 6
7	TJ Mladosť Lučatín 13 6
8	TJ - Dr. Strelníky 13 5
9	TJ Slovan Beňuš 13 4
10	TJ ŠK Hronec
13 2
11 FK Sokol Nemecká 13 2
12 ŠK Poniky
13 3
13	Brusno - Ondrej 13 2
14 ŠK Heľpa
13 0
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