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Peter Deák víťazom
I. Minirally Lipt. Sliače

Milí spoluobčania,
mnohí z nás už určite postrehli, že naša obec prešla
do druhej polovice volebného obdobia. Ako člen obecnej rady a poslanec obecného zastupiteľstva si vám
dovoľujem predložiť svoj osobný pohľad na doposiaľ
vykonané úsilie a činnosť vedenia našej obce. Nechcem detailne konkretizovať,
čo všetko sa za takú krátku dobu vybudovalo a na akej úrovni boli zorganizované kultúrne, športové či iné podujatia. Zvyknem hovoriť, ako mnohí iní,
že dobré skutky sa chvália samé, a tak by to malo byť aj pri dobre vykonanej
práci. Je na každom z nás, aby si svoj detailnejší obraz urobil sám, je však
potrebné, aby náš postoj vychádzal pravdivo a bez osobnej zaujatosti. Vedenie našej obce bolo na začiatku tohto volebného obdobia nováčikom a muselo sa aj učiť. Napriek tomu svoje povinnosti zvládalo a začalo ich plniť vo
veľkom nasadení a pri vysokom tempe. Výsledkom toho je, že, okrem iného,
naša obec začína mať skutočne inú podobu. Jej vzhľad je dôstojnejší a krajší, napriek tomu, že všetci nemusia byť úplne so všetkým stotožnení, lebo
nemáme rovnaký vkus.
Máme nádej, že po vybudovaní kanalizácie budeme môcť konečne žiť v čistejšom prostredí, a aby bolo ešte viac ekologickejšie, môže k tomu prispieť
každý z nás. V prvom rade by sme mohli zabrániť tomu, aby sa nerobili už
toľkokrát spomínané divoké skládky. Nebolo by na škodu, keby sme sa snažili ešte viac separovať komunálny odpad, aj z toho dôvodu, aby sme neboli
sebeckí a nezodpovední, ale snažili sa aj ďalším generáciám zanechať čistejšie prostredie pre život na zemi. Nech nie sme účastní toho, že následkom
pálenia plastových fliaš a iných škodlivých komodít sa z komínov rodinných
domov šíri do ovzdušia čierny a štipľavý dym. Nápomocní môžeme byť aj
takým spôsobom, že sa zameriame na čistotu a dôstojnú úpravu okolia našich príbytkov. Nespoliehajme sa len, a neraz aj v pesimizme, prehnanej kritike, a dokonca v závisti na pracovnú činnosť zastrešenú iniciatívou obecného úradu.
Vyzdvihujem skutočnosť, že sa v našej obci po dlhých rokoch darí odstraňovať presadzovanie a praktizovanie straníckych klubov a nominácií, ktoré v minulosti neraz našich občanov rozdeľovali. Konečne nastáva obdobie apolitickosti, ktorej snahou je činnosť stavať na odbornosti, nie na straníckej
poslušnosti a na tom, kto sa v akej politickej strane nachádza. Z tejto skutočnosti mám nesmierne dobrý pocit, lebo v tejto dobe sa v našej obci vo
veľkej miere vyvíjajú podmienky pracovať na pravých hodnotách v pokoji
a jednote, i keď sa nie vždy všetko darí k spokojnosti nás všetkých. Za všetko toto úsilie patrí uznanie vedeniu našej obce, ktoré sa doposiaľ zasadzuje
za to, že dostalo a prevzalo mandát SLÚŽIŤ INÝM. Som aj naďalej presvedčený, že sa v dobrej viere a čestnosti vždy oplatí a má sa vyvíjať úsilie pomoci pre veci verejné, aj napriek určitej dani, že taký človek ide aj so svojou
rodinou „s kožou na trh“. Za iniciatívu a dobrú spoluprácu pri rozvoji našej
obce patrí tiež vďaka poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj za následné plnenie si svojich povinností zamestnancom obecného úradu. Máme byť
pokračovanie na str. 2
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pokračovanie zo str. 1

za čo vďační i pracovníkom VPP, ktorí
sa cez vedenie a dlhoročné stavebné skúsenosti starostu obce veľmi pričinili o budovanie a skrášľovanie nášho životného
prostredia. Zvlášť vyzdvihujem snahu
a odbornosť určitých jednotlivcov z tejto skupiny pracovníkov. Treba si uvedomiť, že zásluhou tejto činnosti sa ušetrili
značné finančné prostriedky. Je veľmi
dobré, že sa napriek mnohým aktivitám
začala vytvárať finančná rezerva. Veľmi vyzdvihujem aj prácu zástupcu starostu obce, ktorý k svojim pracovným
povinnostiam pristupuje s veľkou trpezlivosťou. Vďaka všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom reprezentujú a zviditeľňujú našu obec. Za obetavú prácu

patrí veľké uznanie a poďakovanie pedagógom našej základnej školy, všetkým
zamestnancom predškolského zariadenia, ako aj zamestnancom opatrovateľského zariadenia našich seniorov. Hlavne
nemôžeme zabudnúť na tých, ktorých
práca je v skrytosti, a predsa je pre nás
všetkých tak veľmi potrebná a prospešná. Srdečná vďaka každému človeku dobrej vôle.
Ľuďom, žijúcim v kresťanskej obci, za
akú pokladajú mnohí aj tú našu, by malo byť známe, že PÝCHA ĽUDÍ ROZDEĽUJE A LÁSKA ICH SPÁJA. VZŤAHY MÔŽU
„ZABIŤ“ A VZŤAHY MÔŽU DAŤ NOVÚ
ÚROVEŇ A KVALITU NÁŠHO ŽIVOTA. Do
budúcnosti chcem nám všetkým popriať,
aby sme si cez budovanie vzájomných

vzťahov a vytváraním pravých hodnôt
pre život našich rodín a každého človeka našej obce nepomýlili smer. Nech
nám v tom pomáha uvedomenie si, že pri
napredovaní je správnou voľbou cesta
čestnosti, zbližovania sa a spoločné úsilie v prospech nás všetkých. Táto snaha prináša pravé ovocie – pokoj, lepšie
podmienky pre život a vytváranie jednej veľkej rodiny našej obce – Liptovských Sliačov.
Do Nového roku 2017 Vám prajem
veľa zdravia a rodinnej pohody.
Peter Juráš
člen obecnej rady a poslanec
obecného zastupiteľstva

Milí spoluobčania,
čas je neúprosný a rýchly,
čoho dôkazom je aj to, že
tu máme vianočné sviatky
a nový rok 2017. Vydanie našich novín je posledné v tomto roku. Som veľmi rád, že
sa nám podarilo ukončiť zateplenie budovy pavilónu
5. – 9. ročníka v našej Základnej škole Jozefa Hanulu.
Vďaka dotácii z Ministerstva
školstva a našej spoluúčasti budú ušetrené finančné prostriedky na kúrenie a samozrejme, že nový vzhľad budovy skrášli výzor našej obce.
Taktiež sa teším z toho, že sa nám v Nižnom Sliači podarilo spraviť nové oplotenie a položiť zámkovú dlažbu na
cintoríne. Nové hasičské auto už má svoju garáž vo Vyš-
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nom Sliači, ktorú sme stihli vybudovať pod strechu a tak
ju uzavrieť. Vedenie obce sa za dva roky činnosti snažilo
čo najviac skrášľovať Liptovské Sliače a chystáme sa v tom
pokračovať aj v budúcom roku. Vybudujeme chodníky, zelené a oddychové zóny tak, aby sme sa v našej obci dobre
cítili a kvalita života občanov sa stále zlepšovala. Milí spoluobčania, ďakujem Vám za dôveru a podporu pri našej
činnosti. Veľké poďakovanie patrí všetkým zložkám, ktoré
pôsobia v našej obci a vo svojom voľnom čase sa venujú
veciam verejným a prospešným pre našu dedinu. Samozrejme, bez dobrého kolektívu zamestnancov obecného úradu
a veľkej podpory a pochopenia poslancov obecného zastupiteľstva by sa nám pracovalo omnoho ťažšie. Na záver
Vám prajem, moji milí Sliačania, aby ste v pokoji, v šťastí
a rodinnej pohode prežili požehnané Vianoce v kruhu svojich blízkych a v novom roku Vám želám veľa, veľa zdravia.
Mgr. Milan Frič
starosta obce

MATRIKA
NARODENIE: Dominik Zuzkin, Lukáš Kútnik, Diana Laclavíková, Samuel Šveda, Bruno Šveda, Zoja Mária Dvorská.
ÚMRTIE: Štefan Jacko, 60-ročný; Jolana Hanulová,
73-ročná; Ján Jacko, 58-ročný.

UZAVRETIE MANŽELSTVA:
Martin Bartík a Ivana Luptáková, Juraj
Jelšovka a Soňa Šamajová, Martin Benčo a Veronika Kelčíková.
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Z PROGRAMU ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 8. 12. 2016 sa konalo celodenné zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Hlavným bodom programu bolo schválenie
rozpočtu obce na rok 2017 a schválenie všeobecne záväzných nariadení (VZN). Schválený rozpočet na budúci rok je
uvedený v prílohe. Z kapitálových výdavkov obec v budúcom
roku plánuje rozšírenie verejného osvetlenia vo Vyšnom Sliači na ulici Pod kostolom, odvodnenie v Strednom Sliači ulice
Do potôčka, doasfaltovanie miestnych komunikácií (ul. Hrbky), ukončenie rekonštrukcie bezdrôtového rozhlasu, vybudovanie zelenej a oddychovej zóny vo Vyšnom a Nižnom Sliači, odvodnenie pozemku v priestoroch MŠ, pokračovanie vo
výstavbe garáže DHZ, vybudovanie chodníka vo Vyšnom Sliači (pri p. Piterkovej). Bežné výdavky obce a rozpočtových
organizácií zahŕňajú náklady na mzdy, odvody do poisťovní
a na tovary a služby spojené s prevádzkou a údržbou obecných zariadení. Ďalej boli schválené VZN č. 4/2016 o určení
výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, VZN
č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače na rok 2017, VZN č. 6/2016 o záväznej časti
Územného plánu Obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č. 2.
Podrobné znenia VZN sú zverejnené na internetovej stránke obce. Poslanci na rokovaní schválili zmenu organizačnej
štruktúry ZpS DSS Lipt. Sliače, ktorou sa zvyšuje počet zamestnancov o 3 odborných zamestnancov na sociálno-zdravotnom úseku s účinnosťou od 01. 01. 2017. Ďalej schválili plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok
2017, prerokovali správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 a konsolidovanej výročnej správe obce za rok 2015. O bezpečnostnej situácii v obci podal prítomným poslancom správu strž. Magura, ktorý
konštatoval, že v roku 2016 bolo v obci zaznamenaných 10
prípadov trestnej činnosti, z toho 5 prípadov násilnej trestnej
činnosti (výtržníctvo, ublíženie na zdraví, lúpež), 3 prípady
boli ekonomická trestná činnosť. V páchaní priestupkov to
boli hlavne priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
a proti majetku. Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky boli zaznamenané 2 ohrozenia pod vplyvom návykovej látky vodičom motorového vozidla, 2 ohrozenia nemotorových účastníkov pod vplyvom alkoholu a jedna dopravná
nehoda s alkoholom. V porovnaní s minulým rokom sa znížila
trestná činnosť v obci. Poslanci OZ sa tiež zaoberali ďalším
fungovaním obecnej obchodnej spoločnosti PRAMEŇ Liptovské
Sliače, s. r. o. a rozšírením jej predmetu činností. Vzhľadom
k tomu, že často dochádza k zámene podnikateľskej činnosti
tejto obecnej obchodnej spoločnosti a budovy polyfunkčného
domu PRAMEŇ (ktorá je t. č. v prenájme) sa poslanci uzniesli na
zmene obchodného názvu na Sliačanské Obecné Služby, s. r. o.
a sídla spoločnosti na adresu: Seč 635/2 s účinnosťou od
01. 01. 2017. Predmetom rokovania boli ďalšie organizačné
zmeny obchodnej spoločnej zamerané na jej efektívnejšie fungovanie. V ďalšom bode rokovania sa prítomní poslanci zaoberali žiadosťami centier voľného času, ktoré majú sídlo mimo našej obce, o poskytnutie finančného príspevku na ich
činnosť v roku 2017. Poslanci schválili poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od
5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území Obce Liptovské
Sliače vo výške 25,00 € na jedno dieťa. V bode žiadosti sa
poslanci zaoberali individuálnymi požiadavkami občanov a organizácií. Na rokovaní hlavná kontrolórka obce a starosta
obce podali prítomným poslancom správu ohľadom prešetrenia spôsobu vývozu a uskladnenia zeminy zo stavby Knižnice Katolíckej univerzity v katastri Obce Liptovské Sliače
a prešetrenia ohrevu chodníka do kostola v Strednom Slia-

či. K jednotlivým správam sa vyjadril aj p. Ján Ondrejka. Poslanci poverili vedenie obce riešením zistených skutočností
v zmysle platnej legislatívy. Taktiež bola podaná správa zástupcu starostu obce a starostu obce ohľadom vyčíslenia nákladov na preloženie násypov na ceste do Partizánskej Ľupče
pre nesprávne vytýčenie cesty na cestu vytýčenú geodetom.
K tejto správe sa tiež vyjadril p. Ján Ondrejka. Prítomní poslanci poverili vedenie obce riešením zistených skutočností
v zmysle platnej legislatívy.
ROZPOČET OBCE NA ROK 2017
PRÍJMY
Bežné príjmy:
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Tuzemské tranfery
Spolu príjmy spolu:
Výdavky
Bežný rozpočet výdavkov:
Výkonné a zákonodarné orgány (obec)
Finančné a rozpočtové záležitosti
Iné všeobecné služby
(matrika, evidencia obyvateľstva)
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predprimárne vzdelávanie – MŠ
Vedľajšie služby v rámci predprimárneho
vzdelávania – ŠJ pri MŠ
Primárne vzdelávanie – ZŠ
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
– ŠKD
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
– CVČ
Vedľajšie služby v rámci primárneho
vzdelávania – ŠJ pri ZŠ
Staroba – ZpS DSS
Staroba – opatrovateľská služba
Sociálna pomoc občanom v hmotnej
a sociálnej núdzi
Spolu bežný rozpočet výdavkov
Kapitálový rozpočet výdavkov
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Verejné osvetlenie
Vysielacie a vydavateľské služby
Predprimárne vzdelávanie – MŠ
Primárne vzdelávanie – ZŠ
Spolu kapitálový rozpočet výdavkov
Výdavkové finančné operácie
Splácanie úverov
Spolu výdavky:

1 181 030
239 628
718 097
2 138 755

323 667
15 360
5 400
11
22
61
126
13
58
77
10
7
200

705
772
096
629
886
196
469
000
980
165

31 140
488 080
2 600
32 706
33 058
59 111
286 080
90 500
11 317
1 968 917
3 658
82 800
2 000
5 720
4 000
12 000
110 178
59 660
2 138 755
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7. DOBROČINNÝ ADVENTNÝ VEČIEROK
„Daj Boh šťastia tejto Zemi, všetkým ľuďom v nej“. Spieva sa v piesni, ktorá je
neodmysliteľnou súčasťou dobročinného večierka. V priestoroch kultúrneho
domu v Liptovských Sliačoch sme sa stretli už po siedmykrát. K hlavnému organizátorovi eLSe klubu sa pridala tento
rok aj Základná škola Jozefa Hanulu. Výťažok totiž putoval práve pre žiakov školy. O ich výbere rozhodli samotní žiaci
a učitelia na triednických hodinách cez
lístky, ktoré hádzali do urny. Vybrali sa
naozaj tí správni žiaci.
Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť večierka,
môžu len ľutovať. Program bol pestrý
a každý si prišiel na svoje. Po úvodnom
požehnaní pánom kaplánom sa pred-

stavili žiaci materskej škôlky tančekom a básničkami, žiaci základnej školy,
ktorí si v dvoch pásmach pripravili rozprávku O červenej čiapočke, tradičné zvyky
od Ondreja po Vianoce, tanček, či divadielko z Vianočného trhu. Radko Mrva
sa predstavil hrou na gitaru. Nemohli
chýbať ani ostrieľaní účinkujúci ako spevácka skupina Salatín z Jednoty dôchodcov, DFS Sliačanček s hrami na Sliačanskú
svadbu, mládežnícky spevokol, mužská
spevácka skupina Sliačania, či kapela The
One. Do programu sa zapojila aj SZUŠ
Dotyk s divadielkom „Mrázik“.
Symbolický poukaz s vyzbieranou sumou
1192 Eur odovzdala riaditeľke školy Kataríne Plachej vedúca eLSe klubu Helena Prie-

solová v sprievode zástupcu starostu obce
Pavla Bartíka. Tieto peniaze sa prerozdelia medzi 15 žiakov ZŠ, polosirôt a detí
zo sociálne slabších rodín. Tieto deti sa
vďaka večierku budú môcť zúčastniť
školských výletov, nakúpia sa im pomôcky,
alebo napríklad zaplatia obedy, či niečo pod vianočný stromček.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Obci Liptovské Sliače a všetkým organizátorom a darcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli podporiť tento
večer. Ich námaha nevyšla nazmar. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších rokov tejto nádhernej akcii.
PaedDr. Katarína Plachá, ZŠ,
Ing. Helena Priesolová, eLSe klub

Foto: A. Kočibalová

VIANOČNÉ PODUJATIA
2016 V LIPT. SLIAČOCH
Štefanský výstup na Salatín
26. 12. 2016 – organizátor Turist klub Liptovské Sliače
Kapustnicový šachový turnaj
26. 12. 2016, 10:30 Kultúrny dom – organizátor Šachový
klub Liptovské Sliače
NARODIL SA KRISTUS PÁN
26. 12. 2016, 11:30 – kostol sv. Šimona a Júdu, Stredný
Sliač, účinkuje folklórna skupina Sliačanka
Štefanská zábava
26. 12. 2016, 20:00 Kultúrny dom, Liptovské Sliače – organizátor Šachový klub Liptovské Sliače
Silvester 2016 / Rozlúčka so starým rokom a vítanie
nového roka
31. 12. 2016, 23:00 – pred štadiónom 1. OFC, Stredný Sliač,
organizátor: Obecný úrad a Kultúrne stredisko Liptovské Sliače

Foto: A. Kočibalová

DOBRÁ NOVINA AJ V NAŠEJ OBCI
Koledníci Dobrej noviny koledujú v našej obci od vzniku tejto verejnej zbierky, tento rok to bude už po dvadsiatydruhý
raz. Téma tohto ročníka nesie názov „Deti sú srdcom zmeny“. Silnou stránkou Dobrej noviny je dlhodobé angažovanie sa v určitých lokalitách v spolupráci s dôveryhodnými
partnermi. Koledníci navštívia naše domovy tradične na sviatok sv. Štefana 26. decembra 2016 v popoludňajších hodinách. Bližšie informácie o možnostiach pomoci Dobrej novine a projektoch, ktoré budú podporené v roku 2017 nájdete
na www.dobranovina.sk.
– ij –
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NOVÝ ROK BEŽÍ, V JASLIČKÁCH LEŽÍ...
Vianočné obdobie je z hľadiska ľudových
tradícií veľmi zaujímavé. Rituály a úkony s ním spojené tvoria bohatú mozaiku
zvykov a obradov. Snúbia sa tu pozostatky predkresťanského slnečného kultu s kresťanskými oslavami narodenia
Božieho Syna. Na obdobie okolo Štedrého dňa sa viazalo veľa zvykov a mnohé z nich súviseli už s adventom. K príprave na Vianoce aj v minulosti patrilo
predvianočné upratovanie. Posledné dni
pred Vianocami sa každý ponáhľal vrátiť
susedovi požičané náradie. Cez sviatky
platil zákaz akejkoľvek práce a tiež sa
dbalo na to, aby každý člen rodiny mohol zasadnúť k štedrovečernému stolu
spolu s ostatnými. Štedrý večer (24. december) sa na Liptove nazýval aj Dohviezdny
večer. Bol plný obyčají a obradov, ktoré
mali rodine zabezpečiť zdravie, prosperitu a šťastie do budúceho roka. Prvý
sviatok vianočný, nazývaný aj Božie narodenie (25. december), bol vždy vyslovene
rodinný. V ten deň v domoch zavládol pokoj, navštevovala sa len najbližšia rodina,
ľudia si vychutnávali vzájomnú blízkosť
a súdržnosť. Na Štefana, druhý sviatok
vianočný (26. december), sa navštevovali
priatelia a známi, atmosféra tohto sviatku bola uvoľnená a dodnes sa dodržiava tradícia štefanských zábav ako prvých
po advente. V posledný deň roka, na Silvestra 31. decembra, sa všetky zvyky a vin-

še zameriavali na zabezpečenie úspechov
v budúcoročnom hospodárení.
Nový rok sa v širšej rodine začínal vzájomným vinšovaním. Platila zásada, že
do domu nesmela ako prvá vstúpiť žena, lebo by priniesla nešťastie. Mal to
vždy byť muž alebo ešte radšej chlapec,
a navyše z horného konca dediny, aby
majetok v nastávajúcom roku vzrástol.
Všetky povery a zvyky boli orientované
na budúcnosť – ľudia chceli spoznať, aká
bude, ale aj zabezpečiť, aby sa v nastávajúcom roku všetko, na čom im záležalo vyvíjalo priaznivo. Napríklad vládlo
presvedčenie, že ako sa budú k sebe
členovia rodiny správať na Nový rok, tak
to bude po celý rok. Smeti sa na Nový
rok nevymetali, aby sa z domu nevymietlo bohatstvo. Nemalo sa jesť nič, čo má
krídla, teda najmä nie hydina, aby šťas
tie neuletelo z domu. Dokonca ani zajačie mäso sa nejedlo, lebo by šťastie
mohlo ujsť na rýchlych nohách. Gazdiná,
ktorá by na Nový rok nechala vonku vyvesenú bielizeň riskovala, že ju čaká ťažká posledná hodinka. Ani šiť sa nesmelo
– hrozilo zahnisanie prstov. Popoludní
sa chodilo vinšovať predovšetkým po rodine. Vinšov jestvuje veľa, v L. Sliačoch
napr. „Dneská je prvý deň v roku, prišieu
som vám zavinšuvať trochu, aby ste mali šťastia, zdravia stáleho a mešteka nikdy prázdneho.“

Počas sviatkov sa dodnes zvykne konať
kňazská koleda – požehnanie domov.
Vianočné obdobie oficiálne uzatvára sviatok Troch kráľov (6. január). Starší chlapci sa zvykli poobliekať za troch kráľov,
nosili so sebou betlehem a vinšovali alebo predvádzali trojkráľovú hru. V tento deň sa v kostole svätí voda, z ktorej
si veriaci môžu nabrať pre svoju potrebu. Po Troch kráľoch sa zvyčajne pooberal vianočný stromček, ktorý sa potom zavesil na niektorý ovocný strom,
aby mu dodal plodivú silu.
– ij –
(podľa K. Nádaská: Slovenský rok)

SLIAČANKU NAVŠTÍVIL VZÁCNY HOSŤ
V nedeľu 20. novembra 2016 speváčky
zo Sliačanky privítali veľmi váženú návštevu. S členkami folklórnej skupiny sa
v sprievode štábu RTVS stretol úspešný
slovenský športovec MATEJ TÓTH, olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na
50 km. Navštívil aj obecný úrad, kde sa
stretol s vedením obce a podpísal sa do
pamätnej knihy. Pracovníci Slovenskej
televízie v Sliačoch nahrávali rozhovory

s členkami folklórnej skupiny Sliačanka
ako upútavku do pripravovaného televízneho programu. Relácia bude odvysielaná začiatkom roka 2017. Stretnutie
s úspešným slovenským športovcom sa
nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére. Matej Tóth na všetkých zapôsobil ako veľmi milý, skromný a veselý človek.
Alena Balážecová

Foto: T. Šuľa
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POĎAKOVANIE NAJSTARŠÍM OBČANOM SLIAČOV
V nedeľu 30. októbra 2016 sa v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch konalo tradičné podujatie pri príležitosti
MESIACA ÚCTY KU STARŠÍM. Slávnostný

program VÁM PATRÍ ÚCTA pripravili obecný úrad a kultúrne stredisko. V programe
vystúpili spevák Milan Hrčka, ľudový rozprávač BAČA GAJDOŠ a folklórna skupina

SLIAČANKA. Ozvučenie podujatia zabezpečil Dj. Mido, občerstvenie pripravili
pracovníčky obecného úradu.
Alena Balažecová

Foto: A. Ziemianczyková

ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE
Prvé mesiace školského roka sú za nami a deti s pani učiteľkami si postupne
zvykli na spoločný život v materskej škole. Tento raz to bolo trochu náročnejšie
pre personálne zmeny, deti však všetko zvládli výborne. Rodičom ďakujeme
za porozumenie a trpezlivosť. Každý náš
deň je odlišný, plný zážitkov a snahy
o nové poznatky. Niektoré sú však výnimočné, spestrené neobyčajnými aktivitami. Jednou z nich bola návšteva
DDaDSS s pripraveným programom pri
príležitosti mesiaca úcty k starším. Ďalším bol deň otvorených dverí, ktorým
sme oslávili Deň materských škôl. Tento sviatok sa od roku 2015 organizuje
vždy 4. novembra. Výtvarný talent na-

šich detí sa rozvíja aj vďaka krúžku SZUŠ
Dotyk a prejavil sa v súťaži Netradičné
jablko organizovanej ZŠ Biely Potok, kde
sa im podarilo obsadiť všetky tri prvé
miesta. Tiež sa umiestnili v súťažiach
Vianočná pohľadnica a Obrázky z mesta, ktorú usporiadala Pedagogická fakulta KU. Rovnako úspešne, s obsadením
1. miesta, sme sa zúčastnili prezentácie prednesu detí materských škôl na
KU s názvom Poviem ti básničku. Deti
zo 4. a 5. triedy sa pripravujú na vstup
do základnej školy, aj preto absolvovali logopedickú depistáž a test školskej
zrelosti. Mesiac december nám priniesol
sviatok sv. Mikuláša, ktorý sme oslávili
básňami a piesňami. Mikuláš obdaroval

každé dieťa, ale tentokrát prišiel aj s čertom, aby trochu napomenul najväčších
„beťárov“. Pri príležitosti tohto sviatku
pripravilo Liptovské múzeum v Ružomberku podujatie Vianočné zvyky a tradície, kde deti mohli vidieť ukážky ľudových výrobcov a bližšie spoznať liptovské
vianočné zvyky. Zúčastnili sa na ňom
deti z troch tried, zároveň sme navštívili aj Galériu Ľ. Fullu. Momentálne si
užívame čarovné predvianočné obdobie,
tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou
7. Dobročinného adventného večierka
v našej obci. Prajeme rodinám našich
detí i vám všetkým pokojné vianočné
sviatky!
– MŠ –

Foto: archív MŚ
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SPOMIENKA NA SV. HUBERTA
Na sviatok sv. Šimona a Júdu sa 30. októbra 2016 vo farskom kostole v Strednom Sliači, konala svätohubertská omša.
Poľovníci z PZ Kamenná a ich rodinní
príslušníci, ale aj občania z Liptovských
Sliačov a okolia, zaplnili kostol do posledného miesta. Bolo to o to sviatočnejšie,
že sv. omšu slúžil prof. Trstenský. Pripomenul význam poľovníctva, ako cieľavedomého obhospodarovania voľne žijúcej
zveri. Farskému úradu bola pri tejto príležitosti členmi PZ Kamenná darovaná
knižná publikácia – 20 rokov organizovaného poľovníctva v okrese Ružomberok,
ktorá bude uložená vo farskej knižnici
aj pre ďalšie generácie. Správca farského
úradu vdp. Ján Budzák, ktorý s veľkým
nadhľadom riadil túto milú slávnosť, záverom poďakoval členom PZ Kamenná za

Foto: archív PZ Kamenná

tento dar. Poľovné združenie Kamenná
aj touto cestou ďakuje správcovi farského úradu, že si poľovníci z PZ Kamenná mohli doma v Liptovských Sliačoch,

vo farskom kostole uctiť patróna poľovníkov sv. Huberta.
Pán Boh zaplať.

Milan Jacko, predseda PZ Kamenná

ROZLÚČKOVÉ POĎAKOVANIE
25. novembra 2016 sa členovia MO Jednoty dôchodcov
v Liptovských Sliačoch rozlúčili so vzácnou osobnosťou,
pani Jolanou Hanulovou. Bola pri založení organizácie,
aktívne pracovala ako členka, 9 rokov aj ako predsedníčka. Za obetavú a nezištnú prácu pre seniorov sa jej dostalo uznanie a ocenenie aj od okresnej organizácie JDS
v Ružomberku. Mali sme ju radi pre jej priateľskú, skromnú, obetavú a veselú povahu. Bude nám chýbať.
Odišla si, ale Tvoja duša zostane s nami. Priateľstvo neumiera ani vtedy, keď dobrý človek odchádza. Lebo ten, kto
nám veľa dal – nemôže odísť navždy. Ďakujeme Ti, Jola.
členovia MO JDS v Liptovských Sliačoch

Foto: A. Balážecová

PODUJATIA V KNIŽNICI
V októbri 2016 sa v Obecnej knižnici v Liptovských Sliačoch
uskutočnili 3 podujatia pre deti. Vo štvrtok 6. októbra navštívili knižnicu žiaci 5. ročníka ZŠ Jozefa Hanulu. V rámci
hodín slovenského jazyka a literatúry sa dozvedeli niečo o poslaní a fungovaní knižnice. Taktiež sa oboznámili so stručnou históriou knižnice v Liptovských Sliačoch. V závere mesiaca zavítali do knižnice žiaci 2. a 3. ročníka. Návšteva sa
konala pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.
Podujatia pripravila knihovníčka Alena Balážecová v spolupráci s p. učiteľkami Máriou Mydliarovou, Luciou Hanákovou a Ľubicou Javorkovou.
A. Balážecová

Foto: archív JDS
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VÝSTAVA ZO SLIAČANSKÝCH ZÁHRAD
Kultúrne stredisko Liptovské Sliače
a Obecný úrad aj v tomto roku pripravili podujatie ZO SLIAČANSKÝCH ZÁHRAD.
Štvrtý ročník výstavy sa uskutočnil v sobotu 15. októbra 2016 popoludní v kultúrnom stredisku. V tomto roku bola
výstava obohatená o veľmi pekné výtvarné práce žiakov ZŠ Jozefa Hanulu.
Súčasťou podujatia boli „Tvorivé dielne pre deti“, nechýbala cukrová vata.
Občania Liptovských Sliačov sa aktívne zapojili do výstavy. Rôznu zeleninu,
ovocie, kvety, prekrásne dekorácie obdivovali a dobré koláče aj ochutnali
všetci návštevníci výstavy, ktorých ani
v tomto roku nebolo málo. Na 4. ročník

výstavy zavítali aj žiaci ZŠ Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch. Expozíciu
v budove KSLS si v pondelok 17. a v utorok 18. októbra pozreli chlapci a dievčatá z 1. – 4. ročníkov.
Vystavené exponáty boli zaradené do
4 súťažných kategórií. Víťaz každej kategórie, ktorý dostal najviac hlasov od
návštevníkov podujatia, získal diplom
a vecnú cenu.
Víťazi jednotlivých kategórií:
O najťažší zemiak – Jozef Kajúch, Stredný Sliač – J. Hanulu; O najzaujímavejší
plod – Ľubomír Čurilla, Stredný Sliač
– Horná Roveň; O najlepší koláč – 1.
Marianna Benčová, Stredný Sliač – Hor-

ná Roveň; 2. Alžbeta Sliacka, Vyšný Sliač
– Pod Skálím; O najkrajšiu dekoráciu
– 1. Anna Kočibalová, Vyšný Sliač – Vyšnianska ul.; 2. Oľga Ševčíková, Nižný Sliač
– Jarná ul.; 3. Martina Sleziaková, Stredný Sliač – Pražská ul.
Ceny víťazom odovzdali starosta obce
Mgr. Milan Frič a jeho zástupca Pavol
Bartík.
Na príprave a realizácii výstavy sa podieľali – Alena Balážecová, Katarína Moravová, Martina Sleziaková, Jana Priesolová,
Anna Ziemianczyková, Jana Jarottová,
Veronika Vajdová
A. Balážecová

Foto: A. Ziemianczyková

AKTIVITA HASIČOV NEPOĽAVUJE ANI KONCOM ROKA
Posledné mesiace roka sa niesli u hasičov v aktivitách taktického a preventívneho charakteru. Dňa 15. októbra sme
sa zúčastnili celo okresného taktického
cvičenia. Z celkového počtu 22 jednotiek sme tri tvorili my, Sliačania. Cvičenie simulovalo požiar v neprístupnom
teréne, jednotky sa rozdelili na viaceré
tímy. Takýmto spôsobom sa odskúšala
koordinácia a kooperácia pri zásahu s viacerými jednotkami. Nakoľko cvičenia sa
zúčastnili aj členovia HaZZ, ktorí svojou
odbornosťou poučili všetkých zúčastnených hasičov, bolo sa na čo pozerať a máme ďalej čo prenášať na našu obecnú
pôdu. Všetko za účelom taktickej vyspelosti a ešte väčšej profesionality z našich radov.
Preventívna činnosť tento rok nezostala len pri rozhlasových reláciách, ale ako
ste si mohli určite všimnúť u väčšiny
z vás sa už zastavili preventívne protipožiarne skupiny. Ich úlohou je skontrolovať stav vykurovacieho telesa, tiež Vás

upozorniť na nutnosť viesť si dokumentáciu vymetania komína. Na ňu sa až
na pár svetlých výnimiek často zabúda. Všetky tieto aktivity smerujú k tomu „ABY U VÁS DOMA NEHORELO“.
Koncom roka prišli do radov hasičov organizačné zmeny a nastali zmeny vo
výborových zloženiach. Do najbližších
piatich rokov sme si zvolili nových funkcionárov. Budete mať teda možnosť stret
núť sa neraz aj s novými zástupcami
DHZ Liptovské Sliače. Touto cestou chcem
poďakovať všetkým členom, ktorí si nejeden po dlhej dobe doprajú pokoj od
riadiacich a organizačných úloh a budú
sa, verím, venovať už len osvete a to nielen v radoch hasičov, ale aj u vás – občanov.
Touto cestou Vám ešte chcem popriať
šťastné a veselé Vianoce, veľa lásky, pokoja a porozumenia a do nového roku
nech všetci vykročíte len tým najlepším
krokom.
Štefan Slotka, Veliteľ jednotky DHZO

INZERCIA
Penzión Prameň prijme do trvalého pracovného pomeru čašníka
/čašníčku. Požadujeme aspoň 3
mesiace prax v odbore, práca s reg.
pokladnicou, zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, ochota
pracovať aj nadčas, s nástupom
ihneď, ponúkaná mzda dohodou.
Ponúkame prácu v mladom kolektíve, zamestnanecké zľavy a výhody. Info: 0915 390 255
Ďalej ponúkame prácu ako rozvozca pizze po obci. požadujeme
vodičský preukaz typu B aspoň
s ročnými skúsenosťami, zodpovednosť, práca vhodná aj popri
štúdiu. Ponúkaná mzda dohodou.
Info: 0915 390 255.
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LIPTOVSKÉ SLIAČE MASTERS 2016
11. ročník tenisového turnaja, september 2016, dvojhra muži, zvíťazil Silvester ŠVIDROŇ.
Turnaj pre 8 najlepších Sliačanov z aktuálneho Sliačanského rebríčka 2016, hralo sa v dvoch skupinách každý s každým, potom semifinále a finále.
Výsledky semifinále: J. Plávka – P. Alman 6/7(2), 3/6, S. Švidroň – M. Kelčík 6/3, 6/2.
Finále: P. Alman – S. Švidroň 3/6, 3/6
Turnaj Masters bol posledným v tenisovej sezóne 2016, z ktorého sa rátali body do rebríčka.
V Sliačanskom tenisovom rebríčku 2016 v dvojhre je poradie na prvých miestach: 1. T. Bartek (190 b.), 2. S. Švidroň
(155 b.), 3. M. Mojský (125 b.), 4. M. Frič (113 b.), 5. P. Alman
(105 b.), 6. J. Frič, J. Plávka (obaja 100 b). V štvorhre je poradie: 1. P. Alman, P. Gallo (obaja 149 b.), 3. J. Frič (132 b.), 4.
M. Frič (130 b.), 5. T. Bartek (50 b.).

Foto: M. Hanula

M. Hanula

JESENNÉ POTULKY MLADÝCH TURISTOV
V sobotu 5. novembra mladí turisti a členovia krúžku Chodníček poznania opäť pokračovali vo svojich turistických potulkách. Naším cieľom bola Liptovská Mara a Havránok – najstaršia kultúrna pamiatka Liptova.
Cesta vlakom do Liptovských Vlách ubehla veľmi rýchlo. Na
našej pešej túre nás sprevádzalo slniečko a príjemnú atmosféru vytvárala jeseň svojimi prekrásnymi farbami. Prvá zastávka bol priehradný múr, kde žiaci získali informácie o význame a histórii stavby Liptovská Mara, o jej názve a presídlení
obyvateľov z takmer 15 obcí a iné zaujímavosti.
Pokračovali sme cestou okolo brehov priehrady až do hotela Marína, kde nás čakal chutný obed. Deti boli príkladné,
za čo si zaslúžili pochvalu od personálu hotela. Pred hotelom sme videli prístav s výletnými a rybárskymi loďami. Videli sme aj rybárov na loďkách, ktorí spolu s ligotajúcou sa
hladinou vytvárali ilúziu skutočného mora.
Cestou naspäť sme sa zastavili na Havránku, ktorý bol v roku
1967 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Na prelome 3. a 4.
tisícročia p. n. l. tu žili Kelti prví obyvatelia Liptova. Videli

Foto: archív krúžku

sme keltské obydlia. Dozvedeli sme sa, že na vysokej úrovni
vyrábali železo a z neho rôzne predmety. Ovládali aj hrnčiarsky kruh. Archeologické výskumy tu stále pokračujú a Kelti
nás stále prekvapujú svojou zručnosťou a umom.
Kochajúc sa jeseňou a konštatovaním, že náš Liptov je skutočne prekrásny sme sa vybrali na železničnú stanicu, kde
nás opäť čakal poschodový vlak.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Vedúce krúžkov
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FLORBALOVÝ TURNAJ FBC SLIAČE CUP 2016
Dňa 12. novembra 2016 sa v Liptovských
Sliačoch konal piaty ročník florbalového turnaja. Podujatie organizovalo občianske združenie FBC Sliače s podporou
miestneho obecného úradu a ZŠ Jozefa
Hanulu. Do zápolenia sa zapojilo šesť
tímov, ktoré boli rozlosované do dvoch
skupín. Domáce farby hájili tri celky, FBC
Sliače dorast, Dream Team a obhajca
prvenstva FBC Sliače. Súpermi im boli
tradične Artisti z Černovej, 1. FBK Liptovské Revúce a po prvý krát aj Žilinský florbalový tím FBC Medvede Team
ZA. Slávnostné buly vhodil po príhovore
pán starosta Mgr. Milan Frič. Po skončení základnej časti si počas prestávky
zmerali tímy sily v krátkej súťaži samostatných nájazdov, ktorú vyhrali Artisti.
Následne začali zápasy playoff. Semifinálovú účasť si priamo zabezpečili víťazi oboch skupín Artisti a FBC Sliače.
FBC postúpilo po výhre 8:2 nad Dream

Team, ktorý vo štvrťfinále tesne vyradil FBC dorast. Artisti na ceste do finále narazili na rozbehnutú Žilinu a keď
prehrali aj zápas o bronz, museli sa uspokojiť so štvrtým miestom. Bronz tak síce
prekvapujúco, no úplne zaslúžene získal
Sliačanský Dream Team, chalani ktorí sa
starali aj o mohutné povzbudzovanie
počas celého finále. V ňom sa proti sebe
postavili FBC Medvede a domáci klub
FBC Sliače. Zápas o zlato bol nečakane jednoznačnou záležitosťou a Sliače v ňom
prevalcovali žilinský tím 14:2. Jasne obhájili prvenstvo a získali zlatý triple. Najlepším strelcom turnaja sa stal Matej Kán,
naopak v bránke hviezdil Martin Cevár.
Touto cestou by sme chceli poďakovať
celému organizačnému tímu, všetkým
zúčastneným hráčom a divákom ako aj
CVČ Elán Ružomberok, ktorý na turnaj
požičal florbalové mantinely, vďaka čomu sa turnaj posunul na vyššiu úroveň.

Umiestnenie: 1. miesto FBC Sliače (Liptovské Sliače); 2. miesto FBC Medvede
Team ZA (Žilina); 3. miesto Dream Team
(Liptovské Sliače); najlepší brankár turnaja: Martin Cevár; najlepší strelec turnaja: Matej Kán (17 gólov), Peter Štrba
(16 gólov), Andrej Danček (15 gólov)
Zostavy: FBC Sliače: CEVÁR Martin, DANČEK Andrej, JACKO Marek, ANTOL Peter,
FULLA Michal, ŠEVČÍK Radovan, LIKAVČAN Miroslav, GRAŇÁK Martin, ZUSKIN
Michal. FBC Sliače dorast: PUSTAJ Frederik, HLAVATÝ Samuel, ONDREJKA Oliver, ŠVIDROŇ Jakub, GAJER Juraj, KOLEŇ
Šimon, TVAROŽNÝ Marek, ORAVEC Patrik,
BELLA Roman, ŠEFRANKO Marek. Dream
Team: JELŠOVKA Andrej, VAJDA Patrik,
SLEZIAK Johny, SLEZIAK Samuel, GALLO
Patrik, LUPTÁK Lukáš, UHRINA Marek,
BARTÍK Filip, LITTVA Alex
Peter Antol

Foto: P. Antol

PETER DEÁK VÍŤAZOM I. MINIRALLY LIPTOVSKÉ SLIAČE
– MEMORIÁL MARIÁNA GOLSKÉHO
Záverečným podujatím seriálu Minirally
Cup 2016 (MRC) bola 1. Minirally Liptovské Sliače, ktorá sa konalaa na počesť zosnulého Mariána Golského, 28.
– 29. 10. 2016.
Podujatie organizovalo Motortech racing team o. z., v spolupráci s Team Rally
Poprad.
Práve tu sa rozhodovalo o tituloch nie
len v jednotlivých triedach ale aj v absolútnom poradí. Rýchlostné skúšky (RS)
v Liptovských Sliačoch boli značne náročné, čoho výsledkom bolo niekoľko výletov mimo trať. Jazdiť sa malo na dvoch
odlišných RS a to na „Bežane“ a v „Zúbrej“.
Práve RS Zúbra musela byť kvôli nepriazni počasia zrušená a tak sa jazdilo
len na RS Bežan. Na Bežane sa tým pá-

dom jazdilo celkovo 5x a to z jedného
aj z druhého smeru.
V súčte všetkých časov si najlepšie s nástrahami sliačanskych tratí poradila rožňavská posádka Deák – Maliak na Subaru
Impreza WRX STi z XIQIO Racing Teamu a zaslúžene vyhrali. Týmto sa stali
aj majstrami seriálu MRC nielen v triede,
ale aj v absolútnom hodnotení.
Druhá v poradí sa umiestnila tiež rožňavská posádka, v zložení Ondrej – Manduľak na Mitsubishi Lancer EVO 9, taktiež z XIQIO Racing Teamu.
Na 3. mieste sa umiestnila popradská
posádka Kovács – Novotný, na Mitsubishi Lancer EVO 6 zo Sting Motorsport.
V triede A1, do ktorej patrili vozidlá do
objemu 1400 ccm, sa stali víťazmi Schwarz

bacher – Schmidtová na Nissane Micra,
ktorí zároveň získali aj titul vo svojej
triede. Ako druhí skončili Pavčo – Kurečko na Škode Favorit a vo veľmi tesnom
závese za nimi na 3. mieste dokončili
Jakub – Tamášová na Opli Corsa.
Trieda A2 zahrňovala vozidlá s objemom
do 1600 ccm. Najrýchlejšia posádka tejto triedy bola Maťaščík – Bednár na Mitsubishi Colt. Na 2. mieste skončili Zvalo
– Vician, na vozidle Citroen Saxo VTS,
a 3. skončili Pitoňák – Madaiová, na Peugeote 106 S16.
V triede A3 sa nachádzali vozidlá do
objemu 2000 ccm. Tu sa radovala z víťazstva posádka Jasenský – Medveď. Na
2. mieste skočili Pikula – Pikula jr., ktorí
získali titul vo svojej triede. Na 3. mieste
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skončili Polovka – Krišanda. Všetky 3
menované posádky jazdili v Liptovských
Sliačoch na vozidlách tej istej značky,
čiže Seat Ibiza.
Trieda A4 je vypísaná pre vozidlá s pohonom 4x4. Tu je poradie také isté ako
v absolútnych výsledkoch. Vyhral Deák
s Maliakom, 2. skončil Ondrej s Manduľakom a ako 3. sa umiestnil Kovács
s Novotným.
V triede Z5 jazdia vozidlá s pohonom
zadnej nápravy do objemu 1500 ccm.
Táto trieda je ovládnutá výhradne vozidlami Škoda. Takto to bolo aj na záverečnom podujatí v Liptovských Sliačoch. Na

1. mieste skončili Hnát – Pavlinský, ktorí až na poslednom podujatí vo svoj prospech rozhodli o majstrovskom titule
v tejto triede. Na 2. mieste skončili Elexa – Kohút a na 3. mieste aj cez technické problémy skočila domáca posádka Jacko – Krišanda.
V triede Z6, kde patria vozidlá so zadným náhonom nad objem 1500 ccm, sa
tešila z víťazstva posádka Jurečka – Beťko na BMW E30, ktorí sa stali tohtoročnými majstrami v tejto triede. Na 2. mieste skončili Chalachan – Koles na Škode
100 Turbo a 3. skončili Mačinec – Bartko
na Lade VFTS.
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Voľný pohár bol určený tým posádkam,
ktoré nebodovali do seriálu MRC a tam
sa radovali z víťazstva Buzalka s Debnárom na Mitsubishi Lancer EVO 9, nasledovaní Kacvinským so Šandrejom na
Škode Fabia, a Turanským s Turanským
na Honde Civic.
Na záver chceme poďakovať všetkým
sponzorom, taktiež každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol s prípravou
podujatia, a v neposlednom rade obci
Liptovské Sliače a Poľnohospodárskemu
družstvu Lisková – Sliače.
Jacko Kristián

Foto: T. Šuľa
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V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH SPIEVAL MAROŠ BANGO
V sobotu 17. decembra 2016 mohli obyvatelia obce zažiť nevšedný umelecký zážitok. V kostole Dvoch sŕdc vo Vyšnom
Sliači sa konal predvianočný koncert „Zrodilo sa svetlo“, na
ktorom účinkoval slovenský spevák Maroš Bango. Tento talentovaný umelec aj napriek svojmu ťažkému osudu rozdáva
ľuďom radosť a potešenie svojim prekrásnym spevom a hudbou, ktorú má nadovšetko rád. A tak tomu bolo aj na koncerte v Sliačoch. Odzneli známe skladby svetových autorov
i piesne súčasných slovenských skladateľov.
Nevidiaci umelec Maroš Bango je nazývaný aj slovenský Bocelli. Spieva operné árie, operety, kantilény, evergreeny, piesne z repertoáru slávnych svetových tenorov, sakrálnu hudbu,
tanečné a ľudové piesne rôznych národov. Vďaka dobrému
hudobnému sluchu, napriek svojmu zrakovému handicapu,
hrá na 4 hudobných nástrojoch a dokáže sa aj sám pri speve
sprevádzať. Manažérkou a moderátorkou koncertov je jeho
manželka Alexandra Bangová.
Spevák počas svojej kariéry účinkoval v mnohých programoch ako napr. Modré z neba, Svetlo do tmy, Poviem Vám
to piesňou, Srdce pre deti, EuroSong Contest, Hviezdy pre
Harmony, Česko Slovensko má talent, Ples v Opere, Koncerty
pre nádej. Predstavil sa festivale Pražská jar, na Adventnom
koncerte v STV i na koncertoch so Štátnou filharmóniou. Maroš Bango spieval pre slovenských rodákov v Kanade a USA
v mestách Toronto, Ottawa, Washington, New York, Chicago, Detroit. V Európe mu tlieskali v Moskve, Bruseli, Ríme,
Modene, Varšave, Budapešti, Londýne, Štokholme i na ostrove Kréta. Spieval aj v Prahe, v Ostrave a ďalších českých mes-

Foto: A. Kočibalová

tách. Doma na Slovensku absolvuje desiatky koncertov ročne po všetkých krajoch a okresoch.
Všetci diváci, ktorí navštívili koncert Maroša Banga v Liptovských Sliačoch, si domov odniesli hlboký kultúrny zážitok a určite i radosť a pokoj, ktoré patria k adventu.
A. Balážecová
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