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Výročná schôdza
Jednoty dôchodcov
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Halový turnaj
prípraviek U 10

„Fašiangy, fašiangy, fašiangovie časy...“, niesol sa ešte
pred niekoľkými dňami spev v mnohých dedinách i mes
tách. Áno, bol to čas veselosti, šantenia. Aj v Liptov
ských Sliačoch to tak bývalo. Zaspomínala som si na
prvé stretnutie s ľudovými tradíciami v tejto obci.
V prvom roku môjho pôsobenia v Liptovských Sliačoch
(1958/1959) v jedno sobotňajšie odpoludnie prišli moji prváci do triedy (bu
dova oproti kostolu) veľmi veselí. Hneď mi zvestovali, že chodí bursa. A sku
točne. O chvíľu sme začuli pri dverách šramotenie. Dvere sa otvorili, do
triedy sa vrútila obrovská zvieracia maškara. Chodí pomedzi lavice, klepoce
obrovskou papuľou. Deti sú vzrušené, niektoré vrieskajú, keď do nich maš
kara dobiedza. Keď sa vytratila z triedy, deti sa rozosmiali a vykrikovali: „To
bola chriapa!“
Prvé stretnutia s ľudovými tradíciami a zvykmi v obci aj prostredníctvom
mojich prvých žiakov ma nasmerovali na cestu poznávania vzácnych kleno
tov, ktoré dlhé roky vytváral ľud tejto obce. Stále viac som sa presviedčala,
akú obrovskú výchovnú hodnotu skrýva v sebe táto činnosť. V detskom sú
bore sme sa venovali ľudovým zvykom. Fašiangy v jeho podaní sa vždy pá
čili divákom i členom hodnotiacej poroty na súťažných vystúpeniach. Malé
chriapočky (detské zvukové hračky), ktoré si vyrábali starší chlapci s učiteľ
mi v pracovných dielňach, sa páčili hlavne deťom.
Deti sú všade, kde sa niečo deje. A ani bursovanie nie je bez ich prítomnosti.
Členovia detského súboru sa každoročne motali pomedzi bursovníkov. Smel
ší občas skočili do kolesa medzi bursovancov, inokedy klepali chriapočkami
a šantili okolo veľkej chriapy. Väčšie dievčatá a chlapci bursovali s dospelý
mi v maskách. Fašiangové šantenie v obci natáčala i Československá televí
zia Bratislava do relácie Matelko v roku 1985. To bolo radosti a šantenia
s Drobčekom. Deti dlho spomínali.
Nedávno sme mohli sledovať na televíznych obrazovkách Detský rok – Zima,
kde okrem vianočných zvykov Sliačanček tancoval Fašiangový tanec na za
mrznutom Štrbskom plese v roku 1975. Veselý fašiangový sprievod na čele
s Milankom Mihulcom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako kňaz, obdivovalo veľa
návštevníkov Vysokých Tatier. Veľmi sa mi páčilo aj fašiangovanie a veselé
bursovanie Sliačanov, ktoré Československá televízia natáčala v roku 1969.
Všetci účinkujúci boli úžasní, veľmi rozveselili dedinu. Hlavnou postavou bol
nezabudnuteľný Vinco Kelčík. Jeho vystupovanie bolo vždy prirodzené – ako
by sa bol s krpcami a súkenkami narodil. Už viac rokov sa o zachovanie tejto
tradície snaží folklórna skupina Sliačanka, doplnená o dobrovoľníkov z ra
dov požiarnikov, mládeže a starších detí z detského súboru.
„Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia...“ Ale navrátia. Budú o rok, o dva, o ďal
šie. Dovtedy budú v pozornosti ďalšie zvykoslovné obrázky: Muriena, veľko
nočná kúpačka, máje, Jána... Tieto boli súčasťou života voľakedajšej dediny.
A kiež by sa vrátil i väčší záujem občanov Liptovských Sliačov, hlavne mla
dej generácie o kultúrne bohatstvo, ktoré nám zanechali naši prarodičia.
Bolo by to úžasné!
Vaša pani učiteľka Alžbeta Jacková
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OcÚ informuje

Zrkadlo Liptovských Sliačov

Plánujete vybudovať pomník s obrubou?
V predchádzajúcich číslach Zrkadla sme
Vás informovali, ako postupovať v prí
pade úmrtia príbuzného a hlavne o posky
tovaní pohrebných služieb a výkopových
prác. Tento krát Vás chceme informo
vať, ako postupovať v prípade, že chcete
na cintoríne príbuznému urobiť pomník
spolu s obrubou. V prvom rade musí
byť na hrobové miesto, či ide o nové
hrobové miesto, prípadne o hrobové
miesto, kde je už niekto pochovaný, uza
tvorená nájomná zmluva o nájme hrobo
vého miesta v zmysle zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve s obcou. Právo uží
vať hrobové miesto vzniká len na zákla
de uzatvorenej nájomnej zmluvy. V prí
pade vykonania kamenárskych prác za

účelom vybudovania pomníka s obru
bou, ten kto sa rozhodol svojmu príbuz
nému vybudovať pomník, je potrebné
túto činnosť ohlásiť na obecnom úra
de a požiadať o „Povolenie vstupu na
cintorín za účelom prevedenia kame
nárskych prác.“ V predmetnej žiadosti
musí byť uvedené, ktorá kamenárska
firma bude vykonávať kamenárske prá
ce, prípadne, že kamenárske práce si
vykonáte svojpomocne, termín vykoná
vania kamenárskych prác, číslo hrobové
ho miesta, uhradený poplatok za povo
lenie vstupu na cintorín vo výške 6,60 €.
Bližšie informácie Vám budú poskytnu
té na obecnom úrade, prípadne na tel.
č. 0918 432 830. Obec posúdi žiadosť

a vydá povolenie s podmienkami (napr.
hrobové miesto previesť v línii jestvu
júcich hrobov, po ukončení kamenár
skych prác pohrebisko dať do pôvodného
stavu, odpratať zvyšky kamenárskych
prác, nepoškodiť susedné hrobové mies
ta, na svoje náklady odviezť prebytočnú
zeminu, nesmie byť uskladnená v areá
li cintorína). Nakoľko cintoríny sú vlast
níctvom Obce Liptovské Sliače, záleží
nám na tom, aby aj miesto posledného
odpočinku blízkych príbuzných bolo
dôstojné a hrobové miesta sa vytvárali
v súlade a v línii už jestvujúcich hro
bových miest.

– of –
Obecný úrad Liptovské Sliače

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 2014 – 2020
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (ďalej len PHSR) je strategický
rozvojový dokument obce, v ktorom je
formulovaná vízia obce, vymedzené stra
tegické ciele a pod ne spadajúce pro
jektové zámery. Dokument sa vypraco
váva v zhode s programovým obdobím
Európskej únie. V súčasnosti sa nachá
dzame v programovom období 2014
– 2020. Obec Liptovské Sliače mala vy
pracovaný tento dokument do roku 2013.
Preto je v súčasnosti dôležité vytvoriť
nové PHSR v nadväznosti na staré PHSR
2007 – 2013.
Na základe tohto strategického dokumen
tu, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľ
stvo, sa zároveň zastupiteľstvo a šta
tutár zaväzujú riadiť samosprávu v línii
schválených rozvojových stratégií. Ten
to dokument je od jeho schválenia za
stupiteľstvom kľúčovým dokumentom
obce. V prípade uchádzania sa o euro

fondy, musí byť žiadaný projekt zakom
ponovaný v PHSR, aby mohol byť úspeš
ný. PHSR musí byť preto vypracovaný
aj v súlade s územným plánom obce.
Aby mal dokument výpovednú hodnotu
a obsahoval rozvojové ciele vyplývajú
ce z reálnych potrieb obyvateľov obce
Liptovské Sliače, je nutné, aby sa do tvor
by tohto dokumentu zapojili občania ob
ce, podnikatelia, samospráva aj tretí
sektor (spolky, záujmové združenia a ďal
šie organizácie fungujúce v obci). Pro
síme každého, komu záleží na rozvoji
a budúcnosti jeho obce o zapojenie sa
do aktivít, prostredníctvom ktorých sa
bude formovať nové PHSR. Vaše nápa
dy (čo je podľa vás potrebné v našej
obci zrealizovať a na akých miestach)
môžete uviesť v tlačivách na chodbe
Obecného úradu a vhodiť ich do urny.
Ako pomôcku uvádzame oblasti, ktorých
sa vaše návrhy môžu týkať:

MATRIKA
ROK 2013
Narodenie:
Celkom sa narodilo 27 detí (15 chlapcov a 12 dievčat), z
toho: Nižný Sliač – 1 ch., 2 d.; Stredný Sliač – 6 ch., 8 d.;
Vyšný Sliač – 8 ch., 2 d.
Uzavretie manželstva:
Celkom uzavretým manželstiev – 19.
Priemerný vek sobášených – ženích 32 r., nevesta 28 r.
Úmrtie:
Priemerný vek úmrtia – muži 61 r. a ženy 75 r.
Celkom zomrelo 36 občanov, z toho:
Nižný Sliač – 5 m., 5 ž.;
Stredný Sliač – 5 m., 8 ž.;
Vyšný Sliač – 8 m., 5 ž.

Ľudské zdroje: vzdelávanie, kultúra,
šport, mládež, voľný čas
Sociálna oblasť: sociálne služby, zdra
votníctvo, bývanie a komunitný rozvoj
Rozvoj ekonomiky: zamestnanosť, pod
nikanie, investície, cestovný ruch, mar
keting, služby, moderná samospráva
Životné prostredie a infraštruktúra:
dopravná a technická infraštruktúra,
informačná spoločnosť a životné prostre
die
Ďalej sa môžete zúčastniť pracovných
skupín a vyjadriť svoj názor. Informácie
o pracovných skupinách a termínoch
stretnutí nájdete na internetovej strán
ke obce v sekcii Občan – PHSR 2014 – 2020,
ako aj prostredníctvom obecného roz
hlasu. V najbližších týždňoch prebeh
nú prvé stretnutia pracovných skupín,
o ktorých vás budeme informovať.
Ing. Helena Priesolová, OcÚ

Narodenie
Január 2014: Jakub Krížovský, Dominik
Supek, Anna Štrbáková, Daniel Dvorský,
Tobiáš Ondrejka, Ema Sleziaková, Ema Lup
táková, Tomáš Maďar, Nela Cabanová.
Február 2014: Lucy Luptáková, Daniel Benčo.
Úmrtie
December 2013: 17. 12. Dušan Ondrejka, 55-roč
ný, 31. 12. Anna Sliacka, 75-ročná. Január 2014:
1. 1. Františka Čurillová, 64-ročná, 1. 1. Ján Du
dáš, 60-ročný, 4. 1. Alfonz Ondrejka, 75-ročný,
16. 1. MVDr. Milan Anderejčák, 59-ročný. Fe
bruár 2014: 7. 2. Ondrej Kelčík, 90-ročný, 17. 2.
Milan Bartík, 91-ročný.
Uzavretie manželstva
4. 1. 2014 Roman Fliega a Bc. Lucia Prieso
lová, 1. 3. 2014 Roman Záchej a Eva Mojšová.

Aktuality
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Kanalizácia v Sliačoch je už realitou
V piatok 7. marca sa uskutočnil sláv
nostný začiatok prác na budovaní kana
lizácie v našej obci. Pri tejto príležitos
ti sa stretli predstavitelia Vodárenskej
spoločnosti Ružomberok, a. s. (VSR),
vedenia Obce Liptovské Sliače, realizač
ných firiem Chemkostav Michalovce., a. s.
a RAS, s. r. o. Bardejov s občanmi našej
obce 2. marca v kultúrnom dome na ve
rejnom hovore. Prítomní sa dozvedeli
hlavné informácie o potrebe odkanali
zovania L. Sliačov, dĺžke trvania prác, fi
nancovaní i niektorých technických strán
kach projektu. Riaditeľ VSR Ing. Milan
Mojš povedal, že projekt zahŕňa odka
nazovanie časti Ružomberka, Likavky,
Biely Potok, Liptovské Sliače a tiež vy
budovanie čistiarne odpadových vôd

v Liptovskej Teplej. Dodal, že všetky ob
ce nad 2000 obyvateľov musia mať ka
nalizáciu do roku 2016 a pre Sliače je
teda už najvyšší čas. Odkanalizované
sú už napr. aj oveľa menšie obce ako
Hubová, Ľubochňa, Švošov, Stankovany
či Liptovská Lužná. Práce v samotných
Sliačoch by mali trvať 18 mesiacov, ukonče
né byť mali byť v júli 2015. Výrobno-tech
nický námestník VSR Ing. Ján Bednárik
dodal, že projekt je z veľkej časti finan
covaný Európskou úniou (85 %), stáť bude
9,7 mil. €. Investor – VSR zvyšok peňazí
bude čerpať z úveru. Všetky kanalizačné
prípojky budú zadarmo. Celkovo v rám
ci projektu sa vybuduje 40 km stokovej
siete a asi 1700 prípojok, v samotných
Sliačoch to bude asi 20 km kanalizač

nej siete a bezmála 1300 prípojok. Sta
rosta Ján Ondrejka prisľúbil pomoc pri
ich realizácii pre tých, ktorí si ich ne
budú môcť urobiť sami. Súbežne s ka
nalizáciou dôjde aj k výmene hlavného
vodovodného potrubia. Väčšina zbera
čov bude v miestnych komunikáciách,
niektoré ale pôjdu cez súkromné pozem
ky, pričom s majiteľmi bude spísaná
zmluva. Vedenie obecného úradu, inves
tor i realizátori prác sú otvorení ko
munikácii s občanmi, prípadné otázky
a problémy budú riešiť individuálne.
O postupe prác budú občania informo
vaní prostredníctvom obecného úradu,
webovej stránky www.liptovskesliace.sk,
cez Zrkadlo Liptovských Sliačov i cez
– ld –
verejné hovory.

súkromná inzercia

Reakcia starostu obce na hanlivý leták
Vážení spoluobčania,
V poslednom období sa v našej obci šíri rôzne ohováranie a osočovanie na moju osobu a moju rodinu. Ako verejný
činiteľ, som bol vždy pripravený na verejnú kontrolu a kritiku. Všetko má však svoje hranice.
27. februára 2014 v skorých ranných hodinách, boli v našej obci z dosiaľ neznámeho auta rozhodené letáky osoču
júce moju osobu rôznymi vyfabulovanými klamstvami. Čestne prehlasujem, že nie som spoluvlastník žiadnej z poh
rebných služieb a ani krčmy v našej obci, čoho dôkazom je obchodný register firiem SR. Nikdy som nenadobudol
žiadny súkromný pozemok v našej obci, tobôž nie pozemok obecný. Dôkazom je kataster nehnuteľností SR. Nikdy som
sa neobohatil na úkor občanov, opak je pravdou už 25 rokov sa snažím vo verejnom živote ľuďom a samotnej obci
pomáhať. Moje manželstvo je usporiadané, tak ako moja rodina, ktorá mi je nadovšetko a budem ju pred podobnými
útokmi chrániť.
Dňa 28. 2. 2014 som podal na Polícii trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci trestného činu ohovárania.
Ako občan som sa tiež rozhodol vyhlásiť, že poskytnem nemalú finančnú odmenu, tomu kto poskytne akékoľvek
relevantné informácie o zadávateľovi, alebo predmetných distribútorovi hanlivých letákov.
Ján Ondrejka, starosta obce Liptovské Sliače
súkromná inzercia

Zo zasadnutia OZ dňa 13. 02. 2014
Obecné zastupiteľstvo:
– schválilo zakúpenie a inštaláciu in
fra panelov do Domu Nádeje
– súhlasilo so zrušením nájomnej zmlu
vy na pozemky pri vyšnianskom cin
toríne medzi obcou a spoločnosťou
MBM TRANS SERVICE, s. r. o. Ružom
berok
– schválilo zámer prenajať majetok
obce – parkovisko pri vyšnianskom
cintoríne v zmysle žiadosti R. A. S.
Sveržov, Bardejov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – za účelom zria
denia staveniska pre výstavbu kana
lizácie v obci

– zobralo na vedomie prehľad o vyhod
notení Plánu hospodárskeho a sociál
neho rozvoja obce Liptovské Sliače na
roky 2007 – 2013 a poverilo Ing. He
lenu Priesolovú vypracovaním plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce na roky 2014 – 2020
– schválilo správu o kontrolnej činnosti
za rok 2013 predloženú hlavnou kon
trolórkou obce Ing. Jankou Littvovou
bez pripomienok
– súhlasilo s vybudovaním východu z je
dálne na terasu v zmysle žiadosti po
danej spoločnosťou Prameň Liptovské
Sliače s. r. o. Nám. M. Benku 1385/1,
Liptovské Sliače

– súhlasilo s poskytnutím príspevku vo
výške do 50,00 € z položky reprezentač
né pre žiadateľa Cirkevný zbor Evanjelic
kej cirkvi a. v. na Slovensku na opra
vu strechy Ev. kostola v Ružomberku
– schválilo rekonštrukciu zádveria kul
túrneho domu v Strednom Sliači
– zobralo na vedomie vyhodnotenie
záujmu o výstavbu nájomných bytov
v obci – záujem o nájomné byty pre
javili celkovo štyria záujemcovia
– schválilo vysporiadanie prístupovej
cesty v Strednom Sliači z ul. J. Hanulu
smerom ku hnojisku zámenou v zmys
le žiadosti Antona Hlavatého, ul. Pod
horou 1685/7 Lipt. Sliače a spol.
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Kultúra

Zrkadlo Liptovských Sliačov

Detský folklórny súbor Sliačanček túži po nových členoch
Od októbra minulého roku sa organizačne o detský folklór
ny súbor Sliačanček stará Kultúrne stredisko. Rozhodli tak
poslanci. Bolo preto potrebné čím skôr poznať i najmenšie
detaily činnosti detského súboru, aby sme ju vedeli ešte viac
vylepšiť, zdokonaliť. A obec urobila maximum. Sprístupnila
deťom priestory Kultúrneho strediska, s umeleckým i hudob
ným vedením súboru uzavrela pracovné dohody, navýšila
rozpočet, v priestoroch, kde deti nacvičujú, umiestnila veľ
ké zrkadlá. Možno to považovať tiež za dar, ktorý už takto
vopred venovala obec detskému súboru, ktorý v tomto roku
oslávi 65 rokov svojej existencie. Ale predsa nás niečo trápi.
Máme výborné podmienky pre činnosť, máme skoro všetko
potrebné, ale predsa nám chýba to najpotrebnejšie. Deti! Mi
mo prípravky do Sliačančeka chodí 12 detí. Z toho len traja
chlapci. Táto situácia nie je vôbec dobrá. Na danú tému sa
vyjadrila aj pani učiteľka Alžbeta Jacková: „Deti činnosťou
v detskom súbore získavali vlastnosti ako je skromnosť, praj
nosť, zodpovednosť a utužovali svoje kamarátstva navzájom.
Nebanovali. Rozdávali sme radosť. Zažili sme veľa pekných
chvíľ, na ktoré sa nezabúda.“ A čo hovoria čísla? V školskom
roku 1986/87 bolo v Sliačančeku 59 detí. 27 chlapcov a 32
dievčat. V školskom roku 2009/2010 sa situácia výrazne zhor
šila, v súbore bolo 9 chlapcov a 13 dievčat. Bolo to málo, ale
chlapcov bolo aspoň toľko, že sa dala postaviť akákoľvek pá
rová, prípadne chlapčenská tanečná choreografia. Svetlým
momentom v tomto dianí sú tí najmenší. Máme ich v súbore
momentálne 14 a robia nám veľkú radosť. Svedomito chodia
na skúšky a pri pohľade na nich sa v mysli zračí myšlienka,
že keď vydržia, budú z nich výborní tanečníci a speváci, teda
plnohodnotní členovia detského folklórneho súboru Sliačan
ček. „Veď čo môže byť krajšie ako rozospievané a roztanco
vané deti v nádherných krojoch. Naši prarodičia si iste za

Najmladší členovia DFS Sliačanček. Foto: M. Vretenár

slúžia to, aby sa vzácne klenoty zachovali aj pre budúce
generácie,“ uviedla pani učiteľka Alžbeta Jacková. Veď ktorá
iná obec na Liptove sa môže týmto bohatstvom pochváliť
viac ako práve naša? Chceme preto vyzvať rodičov, možno
tiež práve tých, ktorí boli kedysi sami členmi Sliačančeka,
aby svoje deti podporili, aby prišli s nimi k nám do Kultúr
neho strediska, kde pravidelne v pondelky v čase od 14.00
do 15.30 prebiehajú nácviky pre starších, vo štvrtky v čase
od 15.00 do 16.30 pre mladších a v piatky v čase od 14.00
do 16.00 pre všetky deti. Potešíme sa každému novému čle
novi, špeciálne chlapcom, ktorých je v súbore skutočne veľmi
málo. Urobme to, keď už pre nič iné, tak aspoň z úcty k na
šim predkom.
KSLS

Detský karneval

Človečina

ZŠ už tradične končí prvý polrok škol
ského roka detským karnevalom. Aj
tento rok piatok 31. januára 2014
obsadili kultúrny dom žiaci našej ško
ly. Už od rána sa sála zapĺňala malými
i veľkými, ale najmä krásnymi maska
mi. Bolo ich mimoriadne veľa, uká
zala sa tvorivosť a vynachádzavosť
detí aj rodičov. Karneval oficiálne otvo
ril pán starosta Ján Ondrejka a zá
bava mohla začať. Okrem výbornej
hudby nás čakala aj tradičná tombo
la a ozaj dobré ceny, samozrejme, že
v každej triede boli najlepšie masky
vyhodnotené a ocenené. O pohodlie
a spokojnosť sa postarali aj ženy z ro
dičovského združenia, ktoré pre všet
kých prítomných pripravili chutné
občerstvenie. Najväčším prekvapením
určite bolo, že aj mnohí pedagógovia
prišli v maskách, čo kvitovali nielen
deti, ale aj rodičia. Ďakujeme všet
kým, ktorí sa aktívne zapojili do rea
lizácie karnevalu. Deti si užili polroč
né prázdniny a pred nami je druhý
polrok školského roka.

Uplynulo síce len pol roka od pre
miéry prvej divadelnej hry Ťapákov
ci, no nadšenie divákov dodalo na
šim hercom radosť a chuť pracovať
na niečom novom. Keďže tá myšlien
ka bola spojená práve s Radošinskym
naivným divadlom ubrali sme sa tým
to smerom a nacvičili sme ich prvú
divadelnú hru s názvom Človečina,
ktorú sme v kultúrnom dome pre
miérovo uviedli 28. februára o 19.00
hod. Je to príbeh o tom, ako sa zvl
čilá rodina usiluje všetkými možný
mi, ale najmä nemožnými prostried
kami zbaviť starej matere. V príbehu
plnom vtipných aj absurdných situá
cii sa nám predstavili Daniel Mojš,
Mirka Jacková, Betka Jacková a s po
tešením sme privítali aj troch nových
členov Martinu Sleziakovú, Aničku
Sleziakovú a Filipa Bartíka. Zároveň
chcem poďakovať aj Jarmilke Luptá
kovej, Aďke Likavčanovej a Michalo
vi Lakovi za spoluprácu pri hudob
nom sprevádzaní.

ZŠ J. Hanulu

Divadlo
Lipt. Sliačov

Foto: H. Priesolová

Koncert v KSLS
V Kultúrnom stredisku sa 24. januá
ra konali prehrávky skladieb žiačok
ZUŠ Ľ. Fullu, ktoré navštevujú hudob
ný odbor husle pod vedením ich pa
ni učiteľky Gabriely Stehurovej. Hu
dobne ich na klavíri doprevádzal pán
učiteľ Martin Krakovský. Tohto milé
ho podujatia sa zúčastnili aj rodiny
našich nadaných dievčat, z ktorých
veríme, že vyrastú nádejné huslist
ky našich folklórnych súborov.
KSLS
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Posledný sliačanský fašiang
1. marca bola posledná fašiangová so
bota. Preto sa Obecný úrad spoločne
s Kultúrnym strediskom rozhodli uspo
riadať „Posledný sliačanský fašiang“,
zachovať tak tradičnú pochôdzku bur
sovníkov a usporiadať poslednú fašian
govú veselicu. Bursu otvorila krátko po
tretej folklórna skupina Sliačanka, ktorá
pred Kultúrnym domom vystúpila so
svojou tradičnou sliačanskou bursou.
Potom už nasledovala pochôdzka, do
ktorej sa okrem všetkých prítomných
divákov a masiek zapojili i deti z det
ského folklórneho súboru Sliačanček. Po
chôdzka sa poberala ulicami Seč a Do
Pažíť, a bursovníci tak brali do tanca
všetkých prítomných, pričom sa i na nie
ktorých miestach zastavili, aby divákom

Foto: A.Sliacka

Foto: A.Sliacka

predviedli niečo z tej pravej sliačanskej
bursy. V drevenici v Pažitiach už na bur
sovníkov čakali zástupca starostu, obecní
poslanci, viceprimátor mesta Ružombe
rok a ženy z Jednoty dôchodcov, ktorí ich
privítali pravými zabíjačkovými špecia
litami. Na javisku sa tak spontánne zača
li striedať vystúpenia bursovníkov. I cestou
späť ulicou Jozefa Hanulu ich nepresta
la baviť pravá fašiangová nálada. Pred
Kultúrny dom tak so sebou bursovníci
priviedli množstvo divákov, ktorí sa
okrem výbornej fašiangovej nálady folk
lórnej skupiny Sliačanka mohli prize
rať i vystúpeniu speváckej skupiny Sa
latín a mužskej speváckej skupiny. Pre
všetkých prítomných bol pripravený obar,
kapustnica, varené víno, krapne, čaj
a chlieb so škvarkovou pomazánkou.
Potom už v sále kultúrneho domu na
sledovala zábava s DJ Milanom Jackom

a s hudobníkmi folklórnej skupiny Slia
čanka spojená s vyhodnotením najlep
ších fašiangových masiek, kde sa na po
rotcov zmenili všetci prítomní poslanci.
O výbornú fašiangovú zábavu sa od de
viatej večer do neskorých ranných hodín
starala hudobná skupina Dexon. Tohto
ročná bursa bola vskutku vydarená
a tešila sa záujmu verejnosti. Ďakuje
me preto všetkým účinkujúcim, pánovi
Eduardovi Mrvovi za prípravu zabíjač
kových špecialít, Poľnohospodárskemu
družstvu Lisková – Sliače za sponzor
ský dar, ženám z Jednoty dôchodcov
za napečenie krapňov, Simonke Brezňa
novej za organizáciu práce v šenku,
zamestnancom obce a všetkým, ktorí
sa bursy zúčastnili. Už teraz sa tešíme
na tú budúcoročnú.
Kultúrne stredisko

Karneval v materskej škole
Aj v našej materskej škole si každoročne fašiangové zvyky
pripomíname prostredníctvom detského karnevalu. Už týž
deň pred karnevalom deti usilovne kreslili, maľovali, vystri
hovali, lepili a zhotovovali karnevalové masky, škrabošky
a šašov, ktorými sme si vyzdobili priestory materskej školy.
Pritom sme si porozprávali o fašiangových zvykoch v našej
obci a naučili sme sa fašiangové piesne. A konečne prišiel
očakávaný deň 27. január – deň karnevalu v MŠ. Deti oble
čené v maskách so žiariacimi očkami a plné očakávania za
spevu fašiangových piesní vstúpili bránou do kráľovstva
masiek. Tu sa najskôr každá maska predstavila a potom už
začala veselá zábava pri hudbe. Počas prestávok pani učiteľ
ky pripravili pre deti rôzne súťaže. Za každú splnenú úlohu
dostali deti jednu časť z rozstrihanej šašovej hlavy. Keď zlo
žili a nalepili celú hlavu šaša na maketu, našli si v krabici
so šašom svoju odmenu za usilovnosť, šikovnosť a odvahu
vo forme kinderka a medaile. Počas zábavy mali deti mož
nosť posilniť sa a osviežiť koláčom, slaným pečivom, ovo
cím a čajom, ktoré pre deti priniesli rodičia, za čo im touto
cestou ďakujeme. Zároveň ďakujeme pani Andrejke Sliackej

a pánovi Martinovi Obtulovičovi za fotografovanie a kame
rovanie. A čo bolo najväčšou odmenou pre pani učiteľky a ce
lý kolektív MŠ? Veselé a usmiate tváre detí, ich radosť a spo
kojnosť.

Magdaléna Dvorská, riaditeľka MŠ

Foto: A.Sliacka
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Pribinov kríž pre Annu Hulejovú
Speváčka ľudových piesní, rodáčka z Lip
tovských Sliačov Anna Hulejová dostala
začiatkom tohto roku významné ocene
nie. Prezident SR Ivan Gašparovič jej
udelil Pribinov kríž II. triedy, pri príle
žitosti 21. výročia vzniku Slovenskej re
publiky, za mimoriadny prínos do sloven
skej kultúry v oblasti ľudového umenia.
Prevzala si ho na Bratislavskom hrade
spolu ďalšími ocenenými, napr. spisova
teľkou Evou Krížikovou. Pribinov kríž
je slovenské vyznamenanie pomenova
né podľa kniežaťa Pribinu. Udeľuje ho
prezident Slovenskej republiky na ná
vrh vlády alebo Národnej rady SR Oce
nenie sa zapožičiava občanom Slovenskej
republiky, ktorí sa významne zaslúžili
o hospodársky, sociálny alebo kultúr
ny rozvoj republiky. Ocenenie od hlavy
štátu našu rodáčku prekvapilo a veľmi
potešilo. „Keď som sa dozvedela, že som
medzi ocenenými, povedala som si: „Pa
nebože, to hádam nie je pravda..., je to pre

mňa pocta, impulz do života a ubezpe
čenie, že to čo robím, nerobím nadar
mo“, vyjadrila sa A. Hulejová.
– ld –

Foto: archív A. Hulejovej

Tajomstvo ukryté v knihe
Kultúrne stredisko Liptovské Sliače a Obec
ná knižnica pripravili pre deti literárnu
čitateľskú súťaž „Tajomstvo ukryté v kni
he“. Podujatie pri príležitosti „Mesiaca
knihy“ je určené žiakom 3. a 4. ročníka
ZŠ. Súťaž odštartovala v piatok 7. februá
ra v knižnici, kde si žiaci prevzali knihy,

podľa ktorých vypracujú súťažné úlohy.
Vyhlásenie výsledkov spojené s bese
dou s úspešným ružomberským spiso
vateľom Milanom Igorom Chovanom bu
de 31. marca 2014 o 09.30 v Kultúrnom
dome.
KSLS

NETRADIČNÉ FORMY
VYUČOVANIA
V rámci plnenia štátneho a školského
vzdelávacieho projektu, do ktorého je
zaradená aj protidrogová výchova a pre
vencia, sa naši siedmaci 30. januára 2014
zúčastnili v Liptovskom múzeu v Ru
žomberku prednášky vysokoškolských
pedagogičiek KU v RBK – doc. PhDr. M.
Rusnákovej, PhD. a PhDr. S. Šrobárovej,
PhD. „Nové formy správania u mladých ľudí v súčasnosti“. Prednášajúce
si svoje vystúpenie precízne pripravili
a všetkým zaujal fakt, že vychádzali
z konkrétnych čísel, faktov, ktoré získa
li od 726 respondentov žiakov stredných
škôl v Ružomberku (teda aj našich býva
lých žiakov) v rámci projektu Ružom
berok – Mesto prevencie 2012. Prednáška
bola vhodne doplnená multimediálnou
prezentáciou. Dozvedeli sme sa, čo je
prevencia, správna prevencia, zoznámi
li sa so stratégiami a taktikami, spozna
li závislosť ako patologický jav, príčiny
a spúšťače závislosti (alkoholizmus,
drogy, automaty), ale i správne tráve
nie voľného času a prekvapila nás šta
tistika, komu najviac dôverujeme. Išlo
o veľmi zaujímavé fakty, fakty od nás,
z nášho okresu. Žiaci boli určite dob
rými a pozornými poslucháčmi a verí
me, že každý z nás si z tejto vydarenej
akcie odniesol niečo do života.

Z. Stellwagová, D. Fričová

Dobrá Novina v našej obci

Foto: A. Sliacka

Vo vianočnom období prebehlo v našej
obci koledovanie detí Dobrej noviny. Ko
ledovania sa zúčastnilo 35 detí s 8 vedú
cimi. Navštívili 90 domácností a vykole
dovali sumu 1 941 eur. Prostredníctvom
podporených projektov tak Dobrá No
vina podporuje ľudí s postihnutím v Keni
a Ugande, aby boli vnímaní ako rovno

cenné ľudské bytosti s rovnakými prá
vami.
Ďakujeme Vám, že ste otvorili dvere
svojho príbytku pre koledníkov tej naj
krajšej vianočnej zvesti a tak ste po
mohli tým, ktorí to najviac potrebujú.
Mgr. Miroslava Kelčíková

ZÁPIS PRVÁKOV
Dňa 15. 01. 2014 sa v našej škole konal
zápis budúcich prváčikov. Čakali na
nich pani učiteľky, špeciálny pedagóg
a povzbudiť ich prišla aj pani učiteľka
z materskej školy. Deti sa s chuťou pus
tili do riešenia pripravených úloh. Uká
zali svoje komunikačné schopnosti a na
danie. Za zvládnutie všetkých úloh
boli deti odmenené krásnymi darček
mi od starších kamarátov a uvítacími
listami. Do prvého ročníka v budúcom
školskom roku nastúpi 32 prvákov. Ro
dičia 4 detí požiadali o odklad školskej
dochádzky.
I. Svajčiaková

Foto: M. Kelčíková
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Uvítanie detí do života

Foto: A. Sliacka

Slávnostné „Uvítanie detí do života“ sa uskutočnilo v sobo
tu 4. januára 2014 v reštaurácii Prameň vo Vyšnom Sliači.
Tradičné podujatie pripravilo Kultúrne stredisko a Obecný
úrad Liptovské Sliače. Na slávnosti sa z 28 pozvaných zú
častnili rodičia 22 detí. V kultúrnom programe zaspievali
dievčatá zo súboru Sliačanček, recitovala Radka Potkanová
a na husliach hral Adam Ševčík. Prítomným sa prihovoril
starosta obce Ján Ondrejka. Rodičia z rúk predstaviteľov
obce prevzali pozdravný list, osušku s menom dieťatka, ná
kupný poukaz i finančný príspevok, mamičky aj peknú ru
žu. Na záver oficiálnej časti zástupca starostu Miroslav Gej
doš predniesol slávnostný prípitok. V roku 2013 bolo na
trvalý pobyt v obci Liptovské Sliače prihlásených 28 detí,
KSLS
z toho 14 chlapcov a 14 dievčat.

Plesová sezóna 2014 v Liptovských Sliačoch
Tohtoročná plesová sezóna v Sliačoch bola opäť bohatá. Pr
vým podujatím bol 26. ročník Plesu turistov Liptova, ktorý
pripravil Turist klub. Do tanca hrala skupina SEXTET, v progra
me sa predstavil Tanečný krúžok pri ZŠ J. Hanulu. Druhý
ples pod názvom „Plesajte všetci ľudia“ organizovala po
druhýkrát mládež z eLSe klubu. Hrala žilinská skupina PRI
MATOR, účinkovala folklórna skupina z Lúčok i členovia ta
nečného klubu MAESTRO z Ružomberka. Priestor dostali aj
mladé spevácka talenty: Dorota Ideas z Banskej Bystrice
a Samuel Sleziak z Ružomberka. Tanečná skupina ELSEDAN
CE si tiež pripravila modernú tanečnú choreografiu. Špeciál
nu fotografickú stenu na plese využili a zapózovali si pri
nej takmer všetci plesajúci. Tradične vysokú úroveň mal aj
Ples priaznivcov folklóru, ktorého 11. ročník pripravila
Folklórna skupina Sliačanka. Do tanca i dobrej nálady hrali
hudobná skupina LEGO a Ľudová hudba SLÁČIK. Tance
a piesne horného Liptova predviedol Folklórny súbor VÁH
z Liptovského Mikuláša. Súčasťou všetkých troch spomína

ných podujatí bola bohatá tombola. Chutné a zaujímavé je
dlá pre účastníkov plesov pripravili pracovníčky Školskej
jedálne.
KSLS

PREDCHÁDZAME JARNEJ ÚNAVE
V krásnu slnečnú sobotu 15. februára
2014 sa vydali naše krúžky Turistický
a Poznaj svoj región opäť za poznaním.
Rezko prešli sliačanským chotárom do
Liptovskej Štiavnice. Cestou si vychut
nali nielen dobrú desiatu, ale aj parádny
šmykľavý terén (na väčšine z nich aj vi
diteľný). V Liptovskej Štiavnici sme si
prezreli dedinu, oboznámili sa s histó
riou kaštieľa a pomaly sme sa presunu
li na križovatku Lipt. Štiavnica – Lipt.
Štiavnička – Ludrová, zastavili sme sa
pri Všechsvätskom kostolíku na Kúte,
aby sme si pripomenuli jeho minulosť
aj prítomnosť. Bol postavený v prvej
tretine 13. storočia. Sväté omše sa tu
slúžili až do roku 1953, od roku 1954
ho spravuje Liptovské múzeum v Ružom
berku, po komplexnej obnove v 70. ro
koch bol sprístupnený verejnosti. Pri
kostolíku a v ňom nakrúcali viaceré fil

my, napr. Tisícročná včela či Legenda
o lietajúcom Cypriánovi. Keďže už bol
čas obeda a žalúdok aj telo si priali svo
je, ďalšie zastavenie bolo vo Vile Fénix.
Zaujímavý interiér aj exteriér upútal všet
kých, ale najmä vône. Objednali sme si
kurací vývar, karamelové palacinky so
šľahačkou a zmrzlinou. A práve palacin
ky boli nielen vynikajúce, ale aj krásne
naservírované (väčšina si ich hneď od
fotografovala do mobilov). Oddýchnutí
a napapaní sme smerovali úzkou cestou
do Kauflandu, Dráčika, Jysku... podľa vý
beru. Táto časť je veľmi populárna a ne
smieme ju vynechať. Ešte cukráreň v meste
a poďme domov. Všetci sme si pochva
ľovali, ako užitočne sme strávili krás
ny deň a plní dojmov a zážitkov sme
sa rozišli na prázdniny.
Vedúce krúžkov: O. Šišková,
M. Gejdošová, Z. Stellwagová

Foto: M. Brezňan

Výročná schôdza
Jednoty dôchodcov
Opäť sme o rok starší a poniektorí čle
novia našej organizácie aj múdrejší. 23.
februára 2014 sa v kultúrnom dome
v našej obci uskutočnila členská schôdza,
kde sme hodnotili rok 2013. Na schôdzu
prišlo celkom 102 našich členov. Medzi
prítomnými nechýbal ani okresný pred
seda Jozef Bukna, zástupca starostu Mi
roslav Gejdoš, Milan Frič a poslanec
obecného zastupiteľstva Pavol Bartík.
Súčasťou našej výročnej schôdze bolo
i zhodnotenie činnosti našej speváckej
skupiny. Tá sa v minulom roku len v našej
obci zúčastnila na podujatiach celkom
21-krát. Schôdzu sme zahájili piesňami,
po ktorých sa nám vnúčence Timea On
drejková a Mário Melek predviedli mo
derným tancom. Po skončení schôdze
nasledovala zábava s dobrou hudbou
a večerou.
Jolana Hanulová
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Stolnotenisový turnaj žiakov
Ako tradične, prvý deň jarných prázd
nin patril stolnému tenisu. V telocvič
ni ZŠ J. Hanulu sa zišlo 21 žiakov, ktorí
súťažili v štyroch kategóriách. Tu sú vý
sledky:
Kategóriu mladších žiačok vyhrala Jú
lia Švidroňová. Mladší žiaci: 1. Paľko
Nemček, 2. Tónko Moravčík, 3. Šimon
ko Ševčík. Staršie žiačky: 1. Mária Ivá

ková, 2. Timea Ondrejková, 3. Bianka
Iváková. Starší žiaci: 1. Marek Tvarož
ný, 2. Patrik Oravec, 3. Michal Gejdoš.
Stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ o „Pu
tovný pohár starostu“ poriada STC – Stol
notenisový klub v spolupráci s Obecným
úradom, ZŠ J. Hanulu a za pomoci spon
zorov: potraviny – Jozef Kajúch, predaj
vína – Ing. Miroslav Hanula, Plyn a kúre

nie – Pavol Švidroň, Tesárstvo a pokrý
vačstvo – Ľubomír Dobrík. Turnaj otvoril
pán starosta Ján Ondrejka. Prítomným
sa prihovorila riaditeľka ZŠ – Katarína
Plachá a predseda STC – Ladislav Littva.
Víťazom ceny odovzdal zástupca staros
tu – Miroslav Gejdoš.
Ladislav Littva

Halový futbalový turnaj žiakov
Naši starší žiaci sa 8. 2. 2014 zúčastnili 2. ročníka halového
futbalového turnaja žiakov U15, ktorého usporiadateľom bol
LFZ. Keďže vlani sa tohto turnaja nezúčastnili, bola ich sú
ťažná premiéra v hale. Až na úvodné duely s prvoligistom
z Tatrana LM 0:4 a nešťastného zápasu s Bešeňovou 1:4, keď
sme boli vinou nepredvídateľných okolností donútení improvi
zovať na brankárskom poste, sa chlapci v ostatných zápasoch
vypli k veľmi potešiteľným výkonom. Ako jediní v skupine
„A“ zdolali neskoršieho finalistu Palúdzku 1:0, remizovali s LH
4:4, keď vyrovnávajúci gól dostali pár sekúnd pred koncom

po hrubej taktickej chybe a zdolali Ľubeľu 2:1. V zápase o 5.
miesto na záver aj Černovú 1:0. Strelecky sa v zápasoch pre
sadili T. Bielený 3x, R. Mrva 3x, A. Potkan 2x a M. Tvarožný
1x. Všetci spomínaní boli spolu s brankárom R. Moravom
(ani jeden duel s ním v bráne sme neprehrali) oporami tí
mu. Väčšou alebo menšou mierou im asistovali aj F. Pustaj,
Marko a Michal Gejdošovci, M. Bielený, M. Brezňan a F. Mrva.
Veľkým sklamaním pre mňa ako trénera je prístup opôr muž
stva z jesennej časti, ktorí napriek avizovanému záujmu pri
prihlasovaní mužstva na turnaj, na poslednú chvíľu odriekli
svoju účasť, a tým náš kolektív citeľne oslabili. O to väčšia
pochvala a poďakovanie patrí naopak zúčastneným, že pre
brali zodpovednosť na svoje plecia a dokázali, že majú pred
poklady športovo napredovať.

Milan Gejdoš

Halový turnaj prípraviek U 10
Najmladšia kategória – novo tvoriaca sa Prípravka (U 10) sa
v sobotu 1. 2. 2014 zúčastnila halového turnaja “O pohár
starostu obce Bešeňová”, ktorý sa konal v športovej hale pri
Tatralandii. Chlapci v zložení: A. Moravčík, J. Jacko, P. Nemček,
M. Hladiš, F. Gejdoš, A. Ondrejka, K. Huntoš, A. Kelčík, L. Jac
ko, D. Caban, Mataj predviedli na svoj vek pekný futbal.
V spoločnosti ďalších siedmich mužstiev sa herne prezento
vali veľmi dobre i keď výsledkovo obsadili až 6. miesto. V tejto
vekovej kategórii je však hlavný cieľ herné zdokonaľovanie,
a to na tomto turnaji chlapci naplnili. Za to chlapcom aj
trénerovi p. Miroslavovi Likavčanovi st. patrí poďakovanie.
Milan Gejdoš

D i va d l o H u b ov á
uvádza muzikál Ľubomíra Feldeka a Egona Gnotha

Z dreva vyrezané
alebo

Jánošík podľa vivaldiho
v nedeľu 27. apríla 2014 o 18.00 h
v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch.
Vstupné: 0,50 €
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