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Vážení občania,
máme čas letných dovoleniek a oddychu, všetci si užívame krásne, slnečné leto. Aj naša obec chce prispieť
svojím kultúrnym programom a spoločenskými akciami,
ktoré organizuje v tomto letnom období práve pre Vás
– občanov Lipt. Sliačov a pre všetkých návštevníkov našej obce. Jednou z nedávnych kultúrnych udalostí bol aj veľmi obľúbený športový deň v našej obci,
ku ktorého úspešnému priebehu nám prispelo aj počasie.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým organizáciám, ktoré sa zapojili
do príprav programu na Športový deň, ale aj samotným súťažiacim ktorí sa
rozhodli urobiť niečo pre svoje zdravie.
V rámci letných prázdnin nás čaká ešte jedna veľmi milá slávnosť, a to pri
príležitosti 85. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. Je čas na to, aby sme si pri oslavách zaspomínali aj na ťažké začiatky
zakladajúcich členov DHZ, keď s jednoduchým náradím sa snažili ochrániť
zdravie a majetok pred požiarmi. Dnes naše DHZ majú kvalitné materiálové
vybavenie na rýchly zásah nielen pri hasení požiaru, ale aj pri dopravných
nehodách a živelných pohromách, ktoré sa aj u nás objavujú čoraz častejšie.
Aby odborne zvládli nasadenie pri zásahu, musia venovať čas na teóriu a povinné prehliadky. Nasadenie DHZ v našej obci má široký záber a keď vyzdvihnem dobrovoľnosť, tak za všetkých občanov Vám patrí poďakovanie, že ste
pokračovateľmi dedičstva našich otcov.
V septembri nás čaká začiatok dlho očakávaného odkanalizovania našej obce. Dostávame množstvo otázok ohľadom času a spôsobu, ako budú prebiehať
jednotlivé práce. Máme z rozhodnutia o začiatku prác radosť, ale na mnohé
otázky sme Vám nevedeli dať presné informácie. Preto sa starosta obce J.
Ondrejka rozhodol zvolať verejný hovor aj za účasti pracovníkov firiem, ktoré budú vykonávať práce na výstavbe kanalizácie. Srdečne pozývame práve
Vás na verejné hovory, na ktorých môžete svojimi pripomienkami a názormi
aj vy prispieť k rozvoju obce. Verím, že každému jednému z nás záleží na
budúcnosti našej obce, preto sa budeme tešiť na vašu účasť. Bude to obrovské
dielo, ale pokiaľ nebude ukončené všetci budeme vystavení mnohým ťažkostiam, ktoré táto veľká investícia prinesie. Chcem Vás poprosiť aj o vzájomnú
toleranciu a pochopenie.
Na záver Vám chcem popriať do posledných dovolenkových dní ešte veľa
slnečných lúčov, aby sme všetci načerpali energiu, ktorá nás poženie do
ďalších pracovných dní.
Miroslav Gejdoš
zástupca starostu
obce Liptovské Sliače
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

Výnimka pre
malotraktory

otázka starostovi
Jánovi Ondrejkovi

Od 1. januára 2013 nesmeli doma vyrobené malotraktory jazdiť po miestnych komunikáciách a cestách III. triedy, pretože nemali osvedčenie o evidencii vozidiel, pridelené evidenčné číslo
a technické osvedčenie vozidla. Starosta obce Ján Ondrejka na zasadnutí
regionálneho Ružomberského ZMOS-u
dňa 23. mája navrhol svojim kolegom
založiť petičný výbor na ochranu drobných roľníkov, ktorí vlastnia doma vyrobené malotraktory. Na celoslovenskom
sneme ZMOS v Nitre v dňoch 28. a 29.
mája starosta obce Liptovské Sliače
predniesol spomínaný návrh na legislatívnu úpravu pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Išlo o úpravu Vyhlášky č. 464/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prevádzke vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách za účelom
poskytnutia výnimky pre „podomácky
vyrobené malotraktory“. Tento návrh
obsahoval umožnenie ich príležitostného využitia na čas nevyhnutný pre
vykonávanie drobných agrárnych činností v obci, alebo zrušenie tohto obmedzenia – zákazu prevádzkovania doma
vyrobených malotraktorov po miestnych komunikáciách a cestách III. triedy. Spomínaný návrh snem s nadšením schválil. Aj vďaka tomuto uzneseniu 14. júna 2013 Národná rada SR
schválila výnimku a povolila vstup malotraktorom na miestne komunikácie
a cesty III. triedy.

Prečo sa prerobili priestory bývalej
materskej školy vo Vyšnom Sliači na
služobné byty?
„Našou povinnosťou je obecný majetok
zveľaďovať a keďže obec nemá k dispozícií žiadne byty, preto som navrhol poslancom obecného zastupiteľstva zme-

Anna Mojšová,
Ing. Helena Priesolová

Chválime
– Slovenskú správu ciest za opravu
miestnych komunikácií
– Kultúrne stredisko a miestne organizácie, ktoré pomáhali pri organizácii Športového dňa.

Ďakujeme
– Slovenskému vodohospodárskemu
podniku, š. p., Odštepnému závodu
Piešťany, Správe povodia horného
Váhu Ružomberok za reguláciu tokov v našej obci.

Karháme
– majiteľov psov, ktorí nechávajú svoje psi voľne pohybovať po obci.

nu účelu tejto budovy, s čím poslanci
súhlasili. Mojou snahou je vybudovať
do budúcnosti v každej časti našej obce jednu malú bytovku s jedno a dvojizbovými bytmi. Otázka je, či by bol o takéto byty záujem.“
OcÚ

odkanalizovaniE obce
Dňa 25. 07. 2013 sa uskutočnilo slávnostné podpísanie Zmluvy o dielo medzi Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok a. s. a spoločnosťou Chemkostav
Michalovce na projekt s názvom: SKK
Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače spolufinancovaného z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu SR v rámci operačného
programu Životné prostredie a Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, v rámci
ktorého bude zrealizované odkanalizo-

vanie našej obce. Predpokladaný termín
začatia realizácie je september 2013.
Starosta obce koncom leta zorganizuje verejné hovory, na ktorých sa bude
snažiť spolu s občanmi obce nájsť vhodné postupy a spôsoby, pretože výstavba
kanalizácie si vyžaduje aj aktívny prístup občanov.
Zároveň obecný úrad prosí občanov,
aby sa v dostatočnom predstihu zásobili uhlím, drevom a ostatným veľkoobjemným materiálom.
OcÚ

MATRIKA
Narodenie
Apríl 2013: Ondrej Bartík, Sophia Littvová. Máj 2013:
Martina Bartánusová, Matej Mendel, Nela Fričová, Adam Rechtorík,
Lucia Malenková. Jún 2013: Adrián Vajda. Júl 2013: Angelika Littvová.
Úmrtia
Máj 2013: 2. 5. Peter Sleziak, 48-ročný, 31. 5. Vladimír Jarotta,
59-ročný. Jún 2013: 2. 6. Anna Jacková, 89-ročná, 6. 6. Pavlína
Fričová, 84-ročná, 10. 6. Jozef Frič, 88-ročný, 25. 6. Elena Ondrejková, 69-ročná. Júl 2013: 1. 7. Adrián Vajda (dieťa), 3. 7. Jozef
Sliacky, 78-ročný.
Uzavretie manželstva
Jún 2013: 1. 6. Ing. Mgr. Martin Hulín a PhDr. Vladimíra
Antolová, PhD., 15. 6. Peter Frič a Zuzana Matušková.
Júl 2013: 13. 7. Ing. Miroslav Hlavička a Ing. Jana Vajdová, 20. 7. Karol Rúfus a Mgr. Diana Gočová.

Nové pohrebné služby
Spoločnosť MIKO-RK, s. r. o otvorila dňa
21. júna v obci Liptovské Sliače svoju
druhú pobočku pohrebných služieb. Na
otvorení sa zúčastnil starosta obce s manželkou, zástupca starostu i poslanci
Obecného zastupiteľstva. Slávnostné
otvorenie prevádzky sa odštartovalo symbolickým prestrihnutím stuhy, príhovormi
zúčastnených a prípitkom. Nasledovala
prezentácia spoločnosti a priestorov novo

vybudovanej pobočky. Spoločnosť MIKO-RK,
s. r. o. ďakuje za podporu, prejavenú
dôveru Obecnému zastupiteľstvu a garantuje kvalitu poskytovaných služieb,
pretože v ťažkej a smutnej chvíli, akou
vybavovanie pohrebu nepochybne je,
profesionálny prístup a samotná ľudská pomoc je pre spoločnosť samozrejmosťou.
M. Skokanová, MIKO s. r. o.

Spravodajstvo
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Letný detský tábor plný dobrodružstiev
Kultúrne stredisko zrealizovalo počas
8. – 12. júla Letný detský tábor. O dobrú náladu a hladký priebeh sa postarali animátori z eLSe klubu ako aj ďalšie
prizvané dievčatá. Všetko sa začalo sv.
omšou, ktorou sme prijali požehnanie
do celého nasledujúceho týždňa. Denný
tábor sa niesol v duchu štyroch ročných
období. Každý deň sme prežívali iné
ročné obdobie a deti tak počas každého
dňa zbierali body, zažívali nové dobrodružstvá a zábavu. Spievali sme táborovú hymnu, súťažili vo veselých disciplínach, navštívili rôzne miesta v obci
ako Sliačske travertíny, telocvičňu, futbalové a basketbalové ihrisko aj Kultúrne stredisko. Stravovali sme sa v jedálni ZŠ Jozefa Hanulu. Na konci dňa boli

vždy vyhlásené výsledky a odmenený
Sympaťák dňa. Deti zaujala aj výroba
šarkanov, zdobenie tričiek, či pečenie
medovníkov. Na výlete na Oravskom hra
de a v Múzeu oravskej dediny v Zuber-

ci sme spoznávali históriu a remeslá
našich predkov. Deti videli staré drevené domy a ich pôvodné vybavenie,
vystúpenie ľudových súborov, výrobu
tkaných kobercov, spracovanie ovčej vlny, vyskúšali si prácu na hrnčiarskom
kruhu, či výrobu sviečok z pravého včelieho vosku. V závere tábora nás čakalo
maľovanie na tvár, trampolína, grilovačka a diskotéka. Všetci dostali diplomy,
sladké odmeny a koláčiky s obrázkom
ročného obdobia, ktoré upiekli šikovné
mamičky detí z tábora. Ďakujeme všet
kým animátorom a Obecnému úradu za
možnosť zrealizovať tento tábor a vyčariť tak úsmevy na detských tváričkách.

Ing. Helena Priesolová

Foto: Z. Jacková

Letné kino
Počas leta zorganizovalo Kultúrne stredisko v spolupráci s Obecným úradom
a eLSe klubom večerné premietanie zau
jímavých filmov. Prvé dve premietania
sa kvôli nepriaznivému počasiu konali
v Kultúrnom dome. Návštevníci si mohli
pozrieť film Bella o mužovi, ktorý zmysel svojho života našiel v adopcii dieťaťa. Vyzbieraný príspevok putoval na
podporu televízie LUX. Počas Kinderfestu si deti a mnohí návštevníci pozreli
romantickú rozprávku Gnomeo a Júlia

na shakespearovský námet. Na prelome
mesiacov júla a augusta sa počasie umúdrilo a premietanie prebiehalo v krásnom prírodnom prostredí amfiteátra
Pažite. Letné kino s tradičným legendárnym filmom Jánošík od režiséra Paľa Bielika si tak užilo množstvo návštevníkov počas dvoch víkendov. Kultúrne
stredisko chce aj v budúcom roku pokračovať v premietaní kvalitných titulov.

Foto: Z. Jacková

Kultúrne stredisko Lipt. Sliače

Aktívni seniori z domova dôchodcov
Nakoľko zdravotný stav našich obyvateľov nám nedovoľuje veľmi sa reprezentovať, sme v našej obci možno málo
viditeľní. Aktivity pre našich obyvateľov
ale stále vykonávame, a to v objekte náš
ho zariadenia.
Aj napriek hendikepu môžu byť obyvatelia úspešní a reprezentovať zariadenie
a aj obec. Pochváliť sa môžeme úspechom
našej obyvateľky pani Anny Vrlíkovej,
ktorá sa za sprievodu sociálnej pracovníčky 10. mája 2013 zúčastnila krajskej
súťaže v Žiline v čítaní a písaní Braillovho písma. Účastníkmi boli ľudia rôznych
vekových skupín so zrakovým postihnutím. Súťaž sa koná každé dva roky
v Únii nevidiacich a slabozrakých, ako
pripomenutie významu objavu Louisa
Brailla, ktorý významne prispel k sociál
nej integrácii nevidiacich. Čas je veľmi
rozhodujúci v tejto súťaži, preto sme
sa pred súťažou s obyvateľkou na čas
pripravovali na písanie bodového písma
prostredníctvom Pichtovho písacieho
stroja. Precvičovali sme aj čítanie Braillovho písma, pričom sme volili rôzny výber

článkov. Niekoľko týždňová spoločná
príprava a hlavne úsilie a trpezlivosť
obyvateľky mali úspechy. Naša obyva-

Pani Anna Vrlíková je aktívna aj napriek
hendikepu. Foto: A. Sliacka

telia sa umiestnila na krásnom 3. mieste v čítaní bodového písma .
Teplé počasie čoraz viac láka našich obyvateľov vonku. Tí, ktorí vládzu, sa v skupinkách vyberajú na menšie prechádzky
okolo areálu zariadenia alebo posedávajú v altánku a na lavičkách pred našim zariadením. Obyvateľov na vozíkoch
vyvážame na terasu k altánku, kde dokážu spokojne vydržať aj celé hodiny.
S príchodom pekného počasia sme pre
našich obyvateľov pripravili 26. júna
2013 chutné gulášové posedenie, ktorému pravú atmosféru dodala aj účasť
a návšteva pána starostu Jána Ondrejku a dvoch harmonikárov Štefana Vicia
na, Sebastiána Laka spolu s tromi speváčkami z Jednoty dôchodcov. Spolu
s nimi si mali možnosť naši obyvatelia
zaspomínať a zaspievať ľudové piesne.
Ďakujeme za ich návštevu, ochotu a tešíme sa na takéto pekné stretnutie o rok.
Mgr. Veronika Ondrejková
sociálna pracovníčka
ZpS a DSS Liptovské Sliače
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

Kinderfest v štýle
„Cyrilometodiáda“

Foto: G. Krakovská

Deň detí s vysokou účasťou
Kultúrne stredisko Liptovské Sliače pripravilo na Deň detí
bohatý päťhodinový program, ktorý sa začal o 10. hodine
v telocvični ZŠ J. Hanulu. V úvode deti privítal starosta Ján
Ondrejka. Mnohí školáci a predškoláci súťažili v tímoch a zapojili sa do skupinových hier. Medzi najveselšie patril prekážkový beh s guličkou na lyžičke a preťahovanie lanom.
Počas programu vystúpili žiaci SZUŠ Jánoš z Ružomberka
s profesionálnymi vstupmi talentovaných žiačok, ktoré zožali u publika veľký úspech. Deťom sa venovali animátori
nielen počas hier, ale aj atrakcií ako maľovanie na tvár, tvorivé dielne, kde si vyrábali papierové košíčky, silónkové bábiky aj stromčeky šťastia. Deti sa potešili aj profesionálnemu maľovaniu na tvár, či skákaciemu centru a obrovskej
trampolíne, čí lezeckej stene. Ďakujeme hlavnému sponzorovi – Obci Liptovské Sliače, ZŠ Jozefa Hanulu za poskytnutie priestorov telocvične, všetkým animátorom z eLSe klubu, pomocníkom – žiakom zo ZŠ Jozefa Hanulu, mamičkám
z MC Pramienok – Kataríne Moravovej a Janke Málikovej, za
tvorivé dielne Martinke Sleziakovej, Antonovi Moravčíkovi
a Ivanovi Littvovi za realizáciu lezeckej steny a tiež všetkým
rodičom a deťom, ktorí spolu s nami prežili veselý deň v príjemnej rodinnej atmosfére.

5. júla sa v našej obci uskutočnil už 7. ročník Kinderfestu.
V roku viery sa niesol v duchu posolstva sv. Cyrila a Metoda.
Na jeho prípravách sa podieľalo 50 dobrovoľníkov a zaregistrovalo sa 115 detí. Po sv. omši, na ktorej zaznela tematická kázeň o cyrilometodských dejinách, sa účastníci presunuli ku kultúrnemu domu. Najmenšie deti tam čakal detský
kútik pod vedením Ivky Fričovej a dobrovoľníčok. Ostatné
deti sa vďaka hereckým výkonom mladých z eLSe klubu
a krásnemu počasiu preniesli o 1150 rokov dozadu. Na siedmich stanoviskách smerom od basketbalového ihriska až po
dolinu videli deti scénky spojené s disciplínami. Dodnes spomínajú na stretnutie bratov Konštantína a Metoda a ich odchod s družinou na Veľkú Moravu, vytvorenie hlaholiky, do
ktorej deti prekladali modlitbu Otče náš, privítanie kniežaťom
Rastislavom na Veľkej Morave, privítanie pápežom Hadriánom
v Ríme a vysvätenie liturgických kníh a modlenie v staroslovanskom jazyku. Okrem toho zažili dobrú náladu pri skupinových hrách, výborných rezňoch, ktoré pripravil pán Jaroslav
Mrva a pani Magduška Fričová s dobrovoľníkmi, adrenalín
pri spúšťaní na láuke, ktorú mladí pripravili v spolupráci
s pánom Ladislavom Littvom. Na záver dobrodružnej výpravy čakal deti vedomostný kvíz zo života sv. Cyrila a Metoda.
Po výprave sme sa presunuli opäť do kultúrneho domu, kde
čakalo deti vyhodnotenie, sladkosti, párky, diskotéka a premietanie rozprávky. Ďakujeme všetkým sponzorom, Obecnému a Farskému úradu a každému, kto priložil ruku k tomuto krásnemu dielu.
H. Priesolová

– hp –

Naši folkloristi
v Terchovej

Foto: Alžbeta Sliacka

Na 51. ročníku podujatia JÁNOŠÍKOVE DNI v Terchovej sa predstavila aj folklórna skupina z Liptovských Sliačov. Sliačanka
účinkovala v Galaprograme, ktorý urobil symbolickú bodku
za štvordňovým sviatkom hudby, spevu a tanca. Spolu s FSk
Sliačanka vystúpili folklórne súbory Oravan, Kysučan, Rozsutec, Turiec, domáci – Ťažká muzika a Trio z Chotára, Kysucká muzika, hudobná skupina Arzén a na záver Zuzana
Smatanová so svojou skupinou.
V otváracom programe festivalu účinkovala aj dievčenská
spevácka skupina z DFS Sliačanček pod vedením Blaženy
Mihulcovej. Jej členky sa predstavili v komornom programe
OZVENY JÁNOŠÍKA Z DOMOVA I ZO SVETA. Priamy prenos
z Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Terchovej vysielalo Rádio Regina Banská Bystrica.
– ab –

Foto: Alžbeta Sliacka
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Veľký úspech Sliačančeka

Venček 2013

V dňoch 1. – 2. júna 2013 sa v Likavke
konal 24. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov.
Organizátormi podujatia boli Národné
osvetové centrum, Žilinský samosprávny
kraj, Liptovské kultúrne stredisko a Obec
Likavka. V súťaži sa prestavilo 15 detských folklórnych kolektívov zo všetkých
krajov Slovenska. Žilinský kraj, región
Liptov i obec Liptovské Sliače reprezentoval DFS Sliačanček, ktorý predviedol
program „Vynášanie Murieny a vítanie
jari“. Členky súboru podali vynikajúci
výkon, 7-členná odborná porota vysoko hodnotila ich skvelý spevácky prejav, výtvarnú a estetickú stránku čísla

V uplnulom školskom roku sa uskutočnil
ďalší tanečný kurz štandardných tancov pre deviaty ročník tunajšej školy,
pod vedením Anny Kočibalovej. Tanečný
kurz bol ukončený Venčekom, na ktorý si
deviataci pozvali svojich rodičov, blízkych
a priateľov. Pozvanie prijali aj učitelia ZŠ,
starosta obce a tohtoroční májovníci. Na
spoločenskom večere sa „venčeková“ mládež predviedla pri odpovedaní otázok
zo spoločenskej etikety a tanečnou zostavou, ktorú si pripravila priamo na
túto príležitosť. Venček 2013, ktorý bol
v poradí už 15. ročníkom, pokračoval
tanečným kolom pre rodičov, učiteľov
a spoločensko-tanečnými súťažami a hrami, kde si mládež mala možnosť vyskúšať
svoje tanečné schopnosti v rôznych situáciách a víťazi si odniesli vecné ceny. V prvej súťaži „O najkrajšie tancujúci pár“ vyhrali 3. miesto Danková Timea
a Ovad Tomáš, 2. miesto Sekanová Kristína a Godiš Matúš, a 1. miesto Sleziaková Anna a jej partner Rakyta Adam.
V druhej súťaži „Jablká, stoličky papiere“ si tortu odniesli Sleziak Ján a Gejdošová Klaudia. V rozšantenej spoločensko-tanečnej hre „Cesta na zábavu do
Ľupče“ si darčekový kôš venovaný májovníkmi odniesli Lupták Lukáš a Kajúchová Natália. Lukáš a Natália sa zároveň
stali aj víťazmi na postoch „Najlepší tanečník“ a „Najlepšia tanečníčka“, ktorých
si mládež spomedzi seba zvolila. Titul
„Najsympatickejší tanečník“ a „Najsympatickejšia tanečníčka“ mládež pridelila Sleziakovi Jánovi a Ivákovej Nikole.
Nakoniec si deviataci prevzali darček od
p. starostu J. Ondrejku, ktorému zaň patrí vďaka. Takisto poďakovanie patrí DJ
Miňovi, kameramanovi P. Baranovi, Obecnému úradu, OZ Dráčik a všetkým zainteresovaným za ústretovosť, či už pri
poskytovaní priestorov, ozvučovacej techniky a ďalších záležitostí potrebných na
zabezpečenie tanečného kurzu a samotného Venčeka.

i scénické spracovanie starodávneho ľudového obradu. DFS Sliačanček z Liptovských Sliačov získal ocenenie ZLATÉ
PÁSMO a cenu za vynikajúcu spevnú
interpretáciu
O skvelý úspech sa pričinili žiačky Vanesa Šimčeková, Michaela Saláková, Katarína Lisá, Aneta Veselovská, Viktória
Mojšová, Simona Vajdová, Radka Potkanová, Klaudia Moravčíková, Natália Oravcová a vedúce DFS Blažena Mihulcová,
Alžbeta Jacková, Alena Balážecová a Bc.
Janka Gejdošová.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme.
A. Balážecová

Pálenie Jána
Dňa 27. júna sa vo večerných hodinách
v drevenici na Pažitiach stretli tí, ktorí
ani tento rok nezabudli na tradíciu „pálenia Jána“. Prijali pozvanie od starostu Jána Ondrejku. Prišli mladí májovníci, niektorí z deviatakov a tiež členky
folklórnej skupiny Sliačanka. Večer sa
začal priateľským posedením pri speve a hudbe a po uvítaní pána starostu
sa všetci premiestnili k vatre, aby ju
zapálili a spevom jánskych piesní si
pripomenuli túto typickú ľudovú tradí-

ciu. Večer potom pokračoval voľnou ľudovou zábavou. Kultúrne stredisko ďakuje členkám folklórnej skupiny Sliačanka
za spevácke prevedenie jánskych piesní a tiež všetkým dievčatám, ktoré sa
k nim pridali. Vďaka patrí tiež pánovi
Štefanovi Vicianovi, Mgr. art Martinovi
Krakovskému a pánovi Sebastiánovi Lakovi, ktorí spolu v tento večer tvorili
hudobnú zložku.
Kultúrne stredisko
Lipt. Sliače

Výročie eLSe klubu
Počas leta zorganizoval eLSe klub pre
návštevníkov viaceré akcie ako Noc v klube, Večer s kozmetičkou, Tvorivé dielne,
Opekačku pre sliačanskú mládež, či Kinderfest. Dobrovoľníci pomáhali Kultúrnemu stredisku pri organizovaní Dňa
detí, Letného detského tábora a Športového dňa. V sobotu 29. júna eLSe klub
oslávil prvé výročie fungovania. Návštevníci si zaskákali na skákacích nohách
a trampolíne. Nechýbal výborný guľáš
pre verejnosť, ktorý navaril pán Jaroslav
Mrva. Veľkým prekvapením bol koncert
skupiny 1605, ktorá oficiálne prvý raz
vystúpila pod svojim názvom. Kapela zožala veľký úspech, ktorí mladí zavŕšili
vyhadzovaním gitaristky pri príležitosti jej narodenín. Zlatým klincom programu bola diskotéka, ktorú si všetci užili.
V rámci osláv prebiehal v priestoroch
eLSe klubu aj druhý ročník súťaže O najlepší koláč. Z celkového počtu siedmych
prihlásených koláčov si darčekový kôš
odniesla pani Helena Brezňanová. Ponúkame Vám recept na jej víťazný jahodový krémovník, s ktorým u hlasujúcej
verejnosti zožala veľký úspech. Ďakujeme všetkým sponzorom, Obecnému a Far-

skému úradu, návštevníkom a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príjemnej
atmosfére osláv.
– hp –

Foto: A. Sliacka

A. Kočibalová

Jahodový krémovník
Cesto: 6 vajec, 6 PL kryštálového cukru, 6 PL hladkej múky, 1/2 balíčka kypriaceho prášku. Cukor a vajcia vyšľaháme, pridáme múku, kypriaci prášok a vymiešame na hladké cesto. Cesto dáme na vymastený a múkou vysypaný plech
a dáme piecť.
Krém:1 l mlieka, 3 krémové jahodové pudingy v sáčku, 10 PL cukru, 250 g rastlinného tuku (palmarin), 500 ml šľahačkovej smotany, 1 balíček vanilkového
cukru.
Z mlieka, cukru, vanilky a pudingu uvaríme puding a necháme ho vychladnúť. Potom vmiešame rastlinný tuk. Hotový krém rovnomerne rozotrieme na
cesto. Zo smotany ušľaháme tuhú šľahačku a natrieme ju na krém. Koláč dáme do chladničky. Pred podávaním ho posypeme strúhanou čokoládou a navrch dáme jahodu.
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85. výročie DHZ

Zrkadlo Liptovských Sliačov

85. výročie Dobrovoľného hasičského zboru
V tomto roku si členovia a sympatizanti Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Liptovských Sliačoch pripomínajú 85.
výročie založenia. Počas tohto obdobia vykonali veľa užitočnej práce pri ochrane a záchrane ľudí, ich majetku i pri
organizovaní rôznych podujatí v našej obci. Pri tejto príležitosti Vám prinášame niekoľko zaujímavostí z ich činnosti
a pôsobenia.

nielen v hasičskej oblasti, ale aj v oblasti kultúrno-spoločenskej. Organizoval fašiangové bursy, zábavy v prírode
a rôzne súťaže. Medzi podujatia, ktoré
majú veľmi dobrý ohlas nielen v Liptovských Sliačoch, patrí súťaž historických
mašín PS-8 s názvom „Hasičské dedičstvo“. Vydareným je aj branný pretek
mladých hasičov,, Neseď doma, ukáž čo
vieš...“. DHZ Vyšný Sliač má svoju hasičskú zástavu, ktorá bola posvätená
v roku 2005. Vyšitá bola podľa pôvodnej predlohy z roku 1934. V súčasnosti
pri DHZ Vyšný Sliač funguje aj občianske
združenie Dráčik, ktoré výraznou mierou napomáha pri akciách a ich financovaní. Zároveň už šiesty rok rozvíjajú
hasiči z DHZ Vyšný Sliač spoluprácu s kolegami s družobným DHZ Svidník. Za najväčší úspech v tomto roku zbor pokladá
1. miesto mladých hasičov na okresnej
súťaži Plameň a 2. miesto v Súťaži o najlepší hasičský zbor okresu Ružomberok.

DHZ Stredný Sliač

Zakladajúci členovia DHZ. Foto: archív DHZ

História DHZ Liptovské Sliače

DHZ Vyšný Sliač

Začiatok organizovaného hasičstva v ob
ci Liptovské Sliače je datovaný ku koncu 19. storočia. Viedla k tomu pravdepodobne udalosť z 2. novembra 1895,
kedy ničivý požiar zachvátil polovicu
Stredného Sliača. Andrej Hlinka, vtedajší správca farnosti, zakladal v Liptovských Sliačoch rôzne spolky. Oslovil aj
niekoľko majetnejších gazdov, aby sa
združili a spoločne si chránili svoj majetok pred ohňom. V rokoch 1895 – 1897
boli zakúpené do Sliačov tri pumpovacie
hasičské striekačky, no ani jedna z nich
sa nezachovala. Len podľa podvozku a výrobného štítku vieme identifikovať, o aký
typ striekačky išlo. Výrobný štítok zo striekačky sa nachádza na cintoríne vo Vyšnom Sliači. Z podvozku bol neskôr zhotovený pohrebný voz. V roku 1922 vznikla
na území Slovenska Zemská hasičská
jednotka, ktorá oficiálne zriaďovala a evidovala hasičské zbory v obciach. V Liptovských Sliačoch sa tejto iniciatívy ujal
vtedajší miestny učiteľ Jozef Hýroš, ktorý založil 28. apríla 1928 oficiálne registrovaný hasičský zbor a zároveň sa
stal jeho prvým veliteľom. Zbor mal 30
členov a delil sa na 3 čaty po desiatich
z každej časti obce.

V posledných rokoch DHZ Vyšný Sliač
vsádza svoje sily na rozvoj detí a mládeže. Dvanásty rok tu funguje Hasičský
krúžok, ktorý zastrešuje Základná škola Jozefa Hanulu. Dorastenci z Vyšného
Sliača už dva razy postúpili na krajské
kolá súťaží. Svoje aktivity zbor rozvíja

V Strednom Sliači sa DHZ zameriava na
to, aby deťom ukázal, o čom je skutočná
práca hasičov. Hasiči zo zboru prednášajú deťom v škole s využitím názorných ukážok. Vysvetľujú, ako predchádzať požiarom v domácnosti, v prírode
a ako sa v konkrétnych situáciách má
správať. Ako hasičské družstvo sa s automobilom CAS 32 T-148 zúčastňujú požiarnych asistencií na futbalových ligových a pohárových zápasoch mužstva
MFK Ružomberok. Vypomáha aj pri celopodnikových odstávkach Mondi SCP.
Občanom obce poskytuje pomoc pri ri-

Foto: archív DHZ

85. výročie DHZ
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DHZ Nižný Sliač
DHZ Nižný Sliač sa tiež významnou mierou podieľa na zabezpečovaní požiarnej
ochrany obce. Popri výkone protipožiarnej prevencie vykonáva kontroly hydrantovej siete, zabezpečuje funkčnosť
pridelenej hasičskej techniky PS-12, ako
aj Avie A30 Furgon v akcieschopnom
stave. Zbor sa pravidelne zúčastňuje
Okresnej súťaže požiarnych družstiev,
kde zaznamenal najvýraznejší úspech
obsadením 4. miesta. V poslednom období vykonal taktické cvičenia so zame-
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raním na súčinnosť hasičských zborov
obce Liptovské Sliače. Členovia zboru
zasahovali pri likvidácii požiarov i lokálnej povodne. V rámci okresu v spolupráci s Okresným výborom Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR v Ružomberku organizoval zbor previerky pripravenosti
hasičských družstiev. Pritom nezabudol
ani na kultúrno-spoločenské podujatia
v obci. Už niekoľko rokov DHZ Nižný
Sliač rozvíja cezhraničnú spoluprácu
s poľskými hasičmi z Gminy Novy Targ.
Z dostupných zdrojov spracovala
H. Priesolová

85. výročie založenia dobrovoľného
hasičského zboru – program osláv
Súťaž Plamienok. Foto: archív DHZ

zikových udalostiach v domácnostiach.
DHZ Stredný Sliač spolupracuje s OHZ
Liptovské Sliače. V rámci cezhraničnej
spolupráce sa hasiči stretávajú a vymieňajú si skúsenosti nielen s kolegami
z družobnej obce Háj ve Slezsku, ale aj
s poľským hasičským zborom Ochotnicza
Straž Požarna Nowy Targ.

Miesto konania: prírodný amfiteáter v Pažitiach, Stredný Sliač
Dátum konania: 17. – 18. august 2013
16.00 – 16.30
16.30 – 17.35
17.35 – 18.00
18.00 – 18.30
od 18.30

Program:
Slávnostné otvorenie
Ukážky hasičských techník
Vystúpenie folklórnej skupiny Sliačanka
Vystúpenie folklórneho súboru Liptov z Ružomberka
Ľudová veselica

DHZ Nižný Sliač. Foto: archív DHZ

Foto: M. Caban

DHZ Stredný Sliač. Foto: archív DHZ

DHZ Vyšný Sliač. Foto: archív
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Z našej farnosti

Zrkadlo Liptovských Sliačov

Privítanie nového pána kaplánA
10. júla slúžil svoju prvú sv. omšu v našej farnosti nový pán kaplán, Mgr. Miroslav Hric (*1974). Pochádza zo Spišskej
Novej Vsi a v minulosti pôsobil ako kaplán vo farnostiach v Kežmarku, vo Vysokých Tatrách, Švošove a v Trstenej.
V mene všetkých farníkov ho spevom
privítali krojované dievčatá pod vedením pani Blaženy Mihulcovej a pani Jolana Junková.
– hp –

Výstup na Maguru
Tradičný výstup na Sliačanskú Maguru sa konal 22. júna.
Zúčastnilo sa ho okolo stovky ľudí. Súčasťou podujatia bola
svätá omša, ktorú celebroval náš rodák vdp. Robert Slotka.
Liturgiu obohatil mládežnícky zbor. Nechýbal chutný guláš,
ktorý navarili poľovníci z PZ Kamenná. Akcia, ktorú pripravili Obecný a Farský úrad Liptovské Sliače, sa mohla uskutočniť aj vďaka osemnástim sponzorom, ktorí ochotne podporili toto tradičné podujatie.
– ld –

Foto: A. SLiacka

26. mája bola v našej farnosti slávnosť 1. sv. prijímania.
Pristúpilo k nej 36 detí, ktoré pripravoval a viedol správca
– ld –
farnosti L. Sliače vdp. Ján Budzák. 

cyklus prednášok „Priestor pre život“
V priebehu mája až júla sa v našej farnosti realizoval cyklus prednášok určených pre širokú verejnosť. Všetko sa to
udialo v rámci projektu „Priestor pre
život“, ktorý zrealizoval Farský úrad Liptovské Sliače v spolupráci so spoločenstvom Srdce leva. Spoločenstvu sa podarilo v grante uspieť a Liptovské Sliače
ako jediná dedina na Slovensku získali
finančné prostriedky z výzvy Pomôžme
dobru rásť, ktorú vyhlásil europoslanec
MUDr. Miroslav Mikolášik. V grante uspeli okrem našej obce už len veľké mestá.
Prvú prednášku mal v piatok 17. mája,
po večernej sv. omši v Kostole sv. Šimona a Júdu spomínaný MUDr. Mikolášik
na tému „Kultúra života verzus kultúra
smrti v Európskom parlamente“. Prednášajúci rozobral súčasné problémy,
s ktorými sa boria európski poslanci
v oblasti eutanázie, umelého oplodnenia
a manželstiev rovnakých pohlaví. Pán
Mikolášik povzbudil prítomných, aby
boli otvorení pomôcť ženám, budúcim
matkám nielen finančne, ale predovšet
kým formou duchovnej opory a podpory. V závere hosť odpovedal prítomným
na otázky týkajúce sa pro-life tém. Podujatie malo veľký úspech, zúčastnilo sa
na ňom viac ako 100 poslucháčov. Druhá prednáška sa uskutočnila v piatok
21. júna na rovnakom mieste. Prednášajúci kňaz, otec Pavol Hudák, rozprával pútavo na tému „Vzťahy a skutočná
láska“. Účasť na prednáške bola tiež vysoká, dokonca pokračovala do neskorých večerných hodín na Farskom úra-

de. Téma o čistote partnerských vzťahov
zaujala predovšetkým mladých ľudí. Tretia prednáška pre verejnosť na tému
„Prirodzené metódy plánovaného rodičovstva“ bola v podaní manželov Predáčovcov, odborníkov zo Zlatých Moraviec.
Zúčastnili sa jej hlavne snúbenecké a man
želké páry. Vysvetlenie princípov symptotermálnej metódy zúčastnených zaujalo a mali záujem o bezplatné kurzy
tejto metódy. V prípade záujmu a bližších informácií sa páry môžu prihlásiť
na kurz symptotermálnej metódy v Kultúrnom stredisku do 13. septembra. Pre
deviatakov ZŠ Jozefa Hanulu sa v prie

storoch Kultúrneho strediska uskutočnila 19. júna s otcom Cyrilom Hamrákom z Diecéznej animátorske školy vo
Važci prednáška na tému „Sebaprijatie“.
Pre dobrovoľníkov eLSe klubu bola určená prednáška s otcom Branislavom
Kožuchom z Oravskej animátorskej školy na tému „S láskou v službe iným“.
Vyvrcholením projektu by malo byť súsošie „Pomník nenarodeným deťom,“
v areáli kostola sv. Šimona a Júdu, s kto
rým súhlasil aj Biskupský úrad. V nasledujúcich týždňoch budú môcť farníci vyjadriť svoj názor k tejto myšlienke.

Mládež Srdce leva

Foto: I. Luptáková

Počas letných prázdnin si deti z detského spevokolu boli spoločne oddýchnuť
v Liptovských Kľačanoch. Prežili spolu pekný týždeň v prírode plný pohybu,
zábavy a smiechu. Svojím spevom spestrili a potešili domácich na svätých
omšiach.
– mk –

Z našej farnosti
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Nezabudnuteľné zážitky z Pútnického Francúzska
V dňoch 17. až 28. júna sa konala farská púť z Liptovských Sliačov okolo Francúzska. Cestou, prvá zastávka bola v Prahe.
Počas prestávky sme navštívili Pražský
hrad – Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražské Jezuliatko, Karlov most,
Pražský orloj... Potom sme pokračovali
nocou v autobuse do Paríža. Paríž je nielen atraktívne veľkomesto svetového
formátu, ale aj pre veriacich je to hlavne
pútnické miesto s krásnym chrámom
Matky Božej Notre Dame. Katedrála je
vďaka svojej výnimočnej polohe nielen
srdcom Paríža, ale doslova stredom Francúzska. Navštívili sme kaplnku misijnej spoločnosti Lazaristov. Nad hlavným
oltárom sú vystavené v sklenenej schránke ostatky zakladateľa misijných diel
a zakladateľa spolu s Lujzou Marillac,
rehoľnej spoločnosti Dcér kresťanskej
lásky – Vincenta de Paul.
Rue de Bac – Návšteva Kláštora Dcér
kresťanskej lásky. Kaplnka, v ktorej mala mystické zážitky a súkromné zjavenia Panny Márie, sestra Katarína Laboure.
Je to miesto odpočinku Kataríny Labou
re – zázračná medaila, návšteva Baziliky
Sacre coeur, Kráľovskej kaplnky – SAINT
CHAPELLE, LOUVRE – múzeá a galérie,
Víťazného oblúka, Invalidovňe – hrobka Napoleona I, Eifellovej veže...
Po prehliadke Paríža, cesta pokračovala
do Lisieux. Návšteva karmelitánskeho
kláštora, kde sa nachádza hrob Terézie
Ježiškovej. Prehliadka impozantného chrá
mu sv. Terézie. Kostol je postavený v neo
románskom slohu a patrí k najväčším
chrámom v 20. storočí postavených vo
Francúzsku. Súčasťou bola aj návšteva
rodného domu sv. Terézie. Cesta pokračovala z Lisieux ku Atlantickému oceánu,
ku takzvanému zázraku západu k benediktínskemu opátstvu Mont-Saint-Michel.

Kláštor a kostol sú vybudované na vápencovom skalnatom útese nad vodami Atlantiku. V časoch prílivu je okolie
útesu pravidelne zaplavované vlnami,
ktoré zabiehajú hlboko do pevniny. Prechádzka rozkošným stredovekým mes
tečkom, ktorého úzke uličky s množstvom
reštaurácii a obchodov so suvenírmi, sa
kľukatia v podnoží útesu.
Pokračovanie cesty smerovalo do vysnívaných Lúrd. Prehliadka pútnického areá
lu – Jaskyňa zjavenia, Bazilika Nepoškvrneného počatia, Ružencová bazilika,
podzemná bazilika Pia X., rodný dom
Bernadety Soubirusovej. Krížová cesta
životnej veľkosti, eucharistický sprievod,
sviečková procesia.
Na ďalší deň cesta pokračovala z Lúrd
do Nevers. Navštívili sme kláštor sv.
Girldarda . Tu v kláštornej kaplnke je
vystavené neporušené telo Bernadety
Soubirusovej. Bernadeta, jednoduché
dievča, sa stalo vyvolencom Panny Márie. V Lurdoch, v Masabiellskej jaskyni
sa jej osemnásťkrát zjavila Panna Mária a odovzdala jej svoje posolstvo.
Z Nevers sme pokračovali do Paray le
Monial. V kláštore rehole Navštívenia
Panny Márie žila v 17. st. dôverníčka
Božského Srdca, Margita Mária Alacoq.
Návšteva kaplnky, kde mala Margita
mystické zážitky. Prehliadka farského
kostola, ktorý je vernou zmenšenou kópiou v stredoveku najväčšieho chrámu
v Európe, v Clúny. Ďalšia zastávka bola
v Arse.
Ars je spojené s menom kňaza Ján Mária Vianney. Tento výnimočný muž celý život, každú svoju minútu venoval
veriacim, mal úžasný cit pre duševné
rozpoloženie ľudí a preto pri jeho spovednici čakal vždy obrovský rad veriacich. Prehliadka fary a kaplnky, kde v relikviári je uložené srdce tohto svätca,

Foto: A. Balážecová

podzemná kaplnka Božieho milosrdenstva, prehliadka chrámu, prebudovaného podľa želania Vianneyho .
Najväčším zážitkom pre všetkých bolo
La Salette.
La Salette je dedinka vo francúzskych
Alpách, kde sa dvom pastierikom zjavila Panna Mária. Tu sa zjavila ako plačúca
Panna Mária a mala na sebe symboly
umučenia Pána Ježiša (kladivo a kliešte). Je to úžasné, krásne a pokojné pútnické miesto.
Posledné pútnické miesto bolo v Taliansku, kde sme navštívili mesto Turín.
Prehliadka mesta, návšteva saleziánskeho strediska Valdocco, ktoré bolo miestom pôsobenia Dona Bosca, prehliadka Dómu so svetoznámym turínskym
plátnom. Na 12. deň – piatok, bol príchod domov v ranných hodinách.
Púte sa zúčastnilo 51 pútnikov, na čele
s našim p. farárom vdp. Jánom Budzákom, vdp. Vladimírom Littvom a so sprievodcom Františkom Stopkom pochádzajúceho z Ružomberka, za čo im veľmi
krásne ďakujeme. Z púte sme si prinies
li veľa nezabudnuteľných zážitkov a krás
nych prežitých stretnutí s P. Máriou
a veľa svätými. Mali sme príležitosť si
veľa vyprosiť do našich rodín a priniesť si veľa milostí do našej farnosti.
Krásne a požehnané na tejto púti
bolo, že v skupine sa nachádzalo 9
manželských párov a na každom pútnickom mieste nás sprevádzala sv.
Terezka Ježiškova, za čo jej a Bohu
veľmi pekne ďakujeme, že nás k sebe pozvali, prijali a obdarovali veľa
milosťami. Veríme, že táto púť nebola posledná a v najbližšej dobe bude
pokračovať ďalej po stopách P. Márie a svätých.
Zuzana Luptáková

Foto: A. Balážecová
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Naše Školstvo
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Rozlúčka so školou

Foto: A. Sliacka

Deviatacky juniáles
Obec Liptovské. Sliače je klenotnicou folklórnych tradícií.
Mnohé z nich pretrvávajú do súčasnosti v pôvodnej podobe. Takýto je i tradičný juniáles, ktorý sa každoročne koná
na konci šk. roka. Ani teraz to nebolo inak. V predposlednú
júnovú nedeľu kráčal slávnostný sprievod dedinou so sprevádzaním spevu a ľudovej hudby FSk. Pre žiakov 9. ročníka
to bola rozlúčka so školou. Do sprievodu sa zapojili nielen
žiaci, ale i pedagógovia, rodičia a priaznivci ľudovej kultúry
z radu obyvateľov Liptovských Sliačov. Dievčatá a chlapci,
vyobliekaní do pestrých krojov, svoju prehliadku krásy dokončili pred kultúrnym domom. Tu žiaci predviedli svoj tanečno – spevácky program, ktorý si pripravili pod vedením
členky FS Sliačanka a svojej spolužiačky Kristíny Sekanovej.
K tradičným sliačskym piesňam pridali i vlastné, kde vyjadrili poďakovanie rodičom a učiteľom za vynaloženú námahu. Slávnosť pokračovala tanečnou zábavou, v ktorej mal
svoje miesto rodičovský a učiteľský tanec. Do tanca a na
počúvanie im hral dj Riko. Na organizovaní juniálesu spolupracovali: ZŠ – J. Hanulu, Združenie rodičov pri ZŠ, ľudová
hudba FSk Sliačanka a Obecný úrad L. Sliače. Za pomoc a spoluprácu všetkým ďakujeme.
Mgr. Oľga Dvorská

Školský rok 2012/2013 sa skončil v piatok, 28. júna. Základná škola Jozefa Hanulu ho ukončila slávnostnou sv. omšou
Veni Sancte. Po omši sa žiaci presunuli do areálu školy, kde
boli po príhovoroch odchádzajúceho riaditeľa a starostu vyhlásené výsledky školských súťaží v zbere papiera, liečivých
rastlín a použitých bateriek. Nechýbalo ani každoročné vyhlásenie nasledovných kategórií:
Najlepší športovec:
Marek Tvarožný, 6. A
Najlepšia športovkyňa: Vanda Nemčeková, 7. A
Najlepšia žiačka:
Natália Jacková, 9. B
Najlepšia trieda:
7. A
Významnou udalosťou bola rozlúčka s riaditeľom Mgr. Ľubošom Birtusom. Pri rozlúčkových slovách v podaní Natálie
Jackovej ostala slza v oku nejedného žiaka, či učiteľa. Pán riaditeľ odchádza po trinástich veľmi úspešných rokoch, vďaka ktorým má v súčasnosti naša škola vynikajúce výsledky.
Za jeho ľudský a zároveň profesionálny prístup pri vedení
školy mu patrí veľké poďakovanie. Po slávnostnej ceremónii, na ktorej si najúspešnejšie triedy odniesli krásne torty
a víťazi súťaží poháre, sa žiaci s ich triednymi učiteľkami
presunuli do tried, kde na nich čakali vysvedčenia. Prajeme
– hp –
deťom krásne prežité prázdniny.

Foto: H. Priesolová

Posledné dni v škôlke

Foto: D. Jacková

Juniáles nechýbal ani tento rok v tradičných podujatiach
MŠ Liptovské Sliače.

Dňa 09. 06. 2013 sa v Kultúrnom dome uskutočnil detský juniáles detí Materskej školy Liptovské Sliače. Deti a pani učiteľky oblečené v krojoch prešli dedinou. Sprevádzali ich harmonika, rodinní príslušníci i široká verejnosť. Po príchode
do kultúrneho domu vystúpili s programom zloženým z ľudových piesní, tancov a hier. Na záver programu sa 30 predškolákov rozlúčilo prostredníctvom veršov a kytičky kvetov
s pani učiteľkami a celým kolektívnom MŠ, poďakovali sa im
za ich starostlivosť a opateru. Potom už nasledovala zábava
pri hudbe. Naším predškolákom v mene svojom i v mene
celého kolektívu MŠ prajem veľa zdravia a šťastia v živote,
veľa úspechov v škole, aby ich rodičia mali z nich len radosť.
Moje poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na
príprave a organizácii detského juniálesu, OcÚ Liptovské Sliače, predškolákom za peknú rozlúčku, pani učiteľkám za prípravu programu. Veľká vďaka patrí aj Mgr. Radovanovi Ondrejkovi, ktorý nám už 5 rokov sponzorsky zhotovuje krásne
rozlúčkové tablo predškolákov a pani Andrejke Sliackej za
fotografovanie detí MŠ.
Magdaléna Dvorská, riaditeľka MŠ

Rôzne

číslo 3/2013
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Návšteva Háje ve Slezsku
Deň remesiel
Zástupcovia našej obce sa zúčastnili dru
hého ročníka Dňa remesiel, ktorý sa konal v družobnej obci Háj ve Slezsku.
Kultúrne stredisko oslovilo viacero remeselníkov, z ktorých pozvanie prijail
výrobca drevených hračiek pán Kurnota
a jeho dcéry Zuzana a Martina Kurnotové a Martina Sleziaková. Návštevníkom sa „prihovárali“ svojou umeleckou
zručnosťou – výrobou drevených hračiek, alebo výstavou výrobkov z papiera.
Návštevníci v ich stánku degustovali liptovské syrové výrobky. Manželia Krakovskí sa predstavili hudobno-speváckym

prevedením sliačanských piesní. Starosta Ján Ondrejka ich doprevádzal hrou
na ústnej harmonike. Ďalej nasledovala
ukážka bojového umenia. Celý deň sa
niesol v duchu remesiel. „Mali sme možnosť vidieť umeleckého kováča, vyskúšať
si vyrobiť ručne malovanú kraslicu, vidieť výstavné drevené hodiny, prezrieť
si historické vozidlá a hlavne utužiť dobré vzťahy s vedením obce Háj ve Slezsku a s jej občanmi“.
Rozmarné léto
Občianske združenie z Hája ve Slezsku
každoročne v lete organizuje letnú sláv-

nosť Rozmarné léto. Pozvanie prijali členovia Klubu dôchodcov z Liptovských
Sliačoch, ktorí sa 22. júna zúčastnili tejto slávnosti. Svojím vystúpením spestrili divákom celé sobotné popoludnie
a priniesli tak priateľský pozdrav z našej obce prostredníctvom toho, čo im
je najdrahšie – spevom sliačanskych ľudových piesní. Na znak vďaky obdržali
od Občianskeho združenia Vl. Vančury
pamätnú plaketu. Kultúrne stredisko ďakuje všetkým zúčastneným za dôstojnú
reprezentáciu obce Liptovské Sliače.
Mgr. Gabriela Krakovská
Kultúrne stredisko Lipt. SLiače

Do obce sa vrátilo divadlo
V Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch bola 30. júna premiéra divadelného predstavenia Ťapákovci. Po štyridsiatich rokoch sa tak opäť k nám do obce
vrátilo divadlo v obsadení našich občanov. Pre veľký záujem sa konala i repríza. Pavol Gejdoš si tak v úlohe režiséra
naplnil niekoľkoročnú túžbu po miestnom divadle. Divadelníci nacvičovali od
februára tohto roku a pre Ťapákovcov
sa rozhodli preto, lebo chceli humorne

bEH DO VRCHU
KDH v Liptovských Sliačoch a Klub priateľov bežeckého lyžovania usporiadali
20. júla 2013 2. ročník Behu do vrchu.
Podujatie bolo organizované v rámci
Obecného športového dňa so štartom
pri reštaurácii PRAMEŇ vo Vyšnom Sliači.
Šestnásť bežcov absolvovalo trať v dĺžke 3 km s prevýšením 385 m. s cieľom
v lokalite „Na Homôľke“.
Pretekári boli ocenení pamätnými medailami za účasť. Víťazom preteku, rovnako ako vlani, sa stal Vladimír Vician
(1961) ktorý dosiahol veľmi dobrý čas
– 18 min. 39 sek. Ako druhý sa umiestnil
Matúš Antol (1990) – s časom 19 min.
27 sek., tretí skončil Vladimír Dobrík (1978),
s časom 20 min. 15 sek.
Prví traja boli ocenení diplomami a taktiež najstarší pretekár podujatia, Václav Ondrejka (1947) a jediná zástupkyňa žien, Oľga Mláková. Víťaz pretekov
Vladimír Vician si prevzal Putovný pohár Behu do vrchu z rúk zástupcu starostu obce Miroslava Gejdoša.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na úspešnom priebehu tohto podujatia v krásnom horskom prostredí Liptovských Sliačov.
Štefan Likavčan,
Predseda KDK Liptovské Sliače

poukázať na lenivosť členov tejto rodiny. V úlohe rozprávača sa predstavila
p. Anna Sleziaková, Pala si zahral Daniel Mojš. Jeho ženu Iľu – kráľovnú hrala
Betka Jacková. Anču – zmiju hrala Laura
Gejdošová. V mužskom obsadení sme
ďalej videli Miroslava Jacka, Pavla Gejdoša, Filipa Gejdoša, Dušana Jacka, Tomáša Gejdoša, Janka Labanca a Martina Kelčíka. Anču Hagarcovku si zahrala
Mirka Kelčíková, Zuzu Danka Milanová
a v role Mary sa predstavila Mirka Jacková. Vďaka tiež patrí Ivane Fričovej, ktorá pomáhala členom divadla s kulisami. „Po predstavení sme videli úsmevy
na tvárach divákov a mali dobrý pocit
z dobre vykonanej práce po dlhodobom
úsilí“, uviedol režisér. Divadlo DLS má
14 členov a odvážne plány do budúc-

Foto: H. Priesolová

nosti. Vďaka pozitívnym ohlasom divákov i širokej verejnosti by chceli v svojej činnosti pokračovať, možno sa tiež
zamerať na námety z Radošinského naivného divadla.
G. Krakovská, KS Lipt. SLiače

Z činnosti Tenisového klubu
LIPTOVSKÉ SLIAČE CUP 2013
14. ročník, máj – jún, v súťaži dvojčlenných družstiev zvíťazilo MT Elektro. Prihlásilo sa 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, prvé dve družstvá
z každej skupiny postúpili do semifinále:
TORNÁDO (J. Gejdoš, T. Mrva) – FLEGMATIC (J. Plávka, M. Hanula) 0:3,
MT ELEKTRO ( J. Tkáčik, J. Barták) – DUO
DNA (S. Švidoň, J. Benčo) 3:0.
Finále: MT Elektro – Flegmatic – 2:1
Majstrovstvá Liptovských
Sliačov 2013
dvojhra muži, 13. ročník, 15. – 21. 7.
2013, turnaj pre všetkých Sliačanov
Titul „Majster Liptovských Sliačov na rok
2013“ v dvojhre získal opäť Jozef FRIČ,
ktorý sa tak po dvoch rokoch vrátil na
tenisový trón.
Desaťročné kraľovanie J. Friča prerušil
v r. 2011 S. Švidroň a v r. 2012 M. Frič.

J. Frič v celom turnaji nestratil ani jeden set a suverénne zvíťazil. Vo finále
zvíťazil J. Frič nad P. Almanom 6/1, 6/2.
Výsledky semifinále: P. Alman – T. Mrva
6/2, 4/6, 7/6 (3) a J. Frič – S. Švidroň
6/1, 6/0
Umiestnenie sliačanských
družstiev v tenisovej
sezóne 2013
Muži TK Liptovské Sliače (A), II. liga
– 7. miesto, v budúcom ročníku zostávajú v II. lige
Muži TK Liptovské Sliače (B), III. B trieda – 4 miesto
Dorastenci TK Liptovské Sliače, II. trieda – 4. miesto
Kompletné výsledky, súpisky a konečné tabuľky sú na www.liptsliace-tk.sk
M. Hanula
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VYDARENÝ ŠPORTOVÝ DEŇ
V sobotu 20. júla sa v našej obci konal
ŠPORTOVÝ DEŇ 2013. Akciu pripravil
obecný úrad v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi v obci.
Tradícia tohto podujatia začala v roku
2004, pokračovala v rokoch 2006, 2008,
2010 a 2012.
Prvou aktivitou tohtoročného dňa bola súťaž Beh do vrchu vo Vyšnom Sliači,
štart bol pri reštaurácii Prameň, cieľ
v lokalite Na Homôlke. Oficiálne otvorenie podujatia bolo o 10. 00 na futbalovom ihrisku 1. OFC, potom už nasledovali futbalové zápasy medzi mužstvami
Nižný, Stredný a Vyšný Sliač. Na ihrisku pri Kultúrnom dome sa konali basketbalové súťaže pre mládež – streetball. V ďalšom programe sa predstavili
členovia kynologického oddielu s ukážkami výcviku psov. Súčasťou súťažnej
časti bol aj turnaj v dáme, ktorý pripravil Šachový klub. Chlapci – žiaci ZŠ si vyskúšali svoju šikovnosť s loptou v hrách
na bránku. Pre všetky deti boli pripravené ďalšie zaujímavé hry a súťaže, ktoré organizovali členovia mládežníckeho
spevokolu. Lákadlom pre divákov boli
silové kulturistické súťaže, ktoré pri-

pravili členovia kulturistického oddielu Klasik.
Na ihrisku v areáli ZŠ sa konali žiacke
futbalové zápasy a cvičenie pre deti pri
hudbe – zumba. Počas celého dňa si
mohli návštevníci vyskúšať lezenie na
umelej stene. Pre najmenších bola pripravená veľká nafukovačka a trampolína i retiazkový kolotoč. Nechýbala obľúbená pochúťka cukrová vata. Popoludní
na záver súťažnej časti sa uskutočnilo
vyhlásenie víťazov jednotlivých súťaží
a odovzdanie ocenení, pre dobrú náladu a spríjemnenie atmosféry hrala a spievala dievčenská country skupina Daily.
Podľa tradície, ani na tohtoročnom podujatí nechýbal dobrý guláš.
Všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a priebehu športového dňa, patrí
úprimné poďakovanie.
Organizátormi podujatia boli:
Obecný úrad, Kultúrne stredisko, 1. Obecný futbalový klub, KDH Liptovské Sliače, Kulturistický oddiel Klasik, Stolnotenisový klub, Šachový klub, Tenisový
klub, Turist klub, Kynologický oddiel,
Základná škola J. Hanulu, Slovenský orol,
MBK Ružomberok.

Foto: A. Sliacka
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Foto: A. Sliacka

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ
Beh do vrchu: 1. Vladimír Vician, 2. Matúš Antol, 3. Vladimír Dobrík. Najstarší
pretekár – Václav Ondrejka (nar. 1947).
Futbalové zápasy: 1. Stredný Sliač,
2. Vyšný Sliač, 3. Nižný Sliač. Najlepší
strelec – Dávid Hanula.
Turnaj v DÁME: 1. Jozef Dvorský, 2. Ľubor Caban, 3. Milan Frič.
Kulturistické súťaže: tlak na lavičke – ženy: 1. Lýdia Dvorská, 2. Alžbeta
Fričová, 3. Stanislava Bartánusová; tlak
na lavičke – muži: 1. Martin Mikuš, 2.
Tomáš Gejdoš, 3. Róbert Vajda; pretláčanie – muži: 1. Marek Sršeň, 2. Tomáš
Vajda, 3. Matúš Vajda.
Streetball: 1. Invicible two – Timea Ondrejková, Michal Gejdoš, 2. Double team
– Bianka Iváková, Mário Dobrík, 3. Death
less people – Pavol Nemček, Mária Iváková.
Hry na bránku pre deti: 1. Martin Brez
ňan, 2. Marko Gejdoš, 3. Marek Tvarožný.
Žiacky futbalový zápas: 1. Stredný
Sliač, 2. Vyšný Sliač, 3. Nižný Sliač.

Foto: A. Sliacka

A. Balážecová
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