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Milí spoluobčania,
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úmorné horúčavy sú, chvalabohu, za nami. Hoci bolo
leto (nielen pre „srdciarov“) ťažkou skúškou, aktivity
vedenia obce, našich organizácií i jednotlivcov, nepo
ľavili. Naopak, bolo ich veľmi veľa, napokon, môžete sa o nich dočítať v tomto
čísle Zrkadla. Obec má nový traktor, požiarna zbrojnica dostala nový šat,
pracuje sa aj na fasáde budovy kultúrneho strediska. Stihli sa zaasfaltovať
takmer všetky cesty, no objavili sa aj technické problémy v súvislosti s vý
stavbou kanalizácie. Hasiči i poľovníci mali tiež veľký počet aktivít, rovnako
nositelia našich folklórnych tradícií absolvovali „maratón“ vystúpení. Tenisti
odohrali niekoľko turnajov a turisti prešli desiatky kilometrov po horách.
Boli aj iné akcie, o ktorých sa v tomto čísle nedočítate, pretože sa sem z rôz
nych (najmä časových) dôvodov nedostali. K nim patrí aj púť našich farníkov
do Lúrd a Fatimy atď...
Je ale čas pohnúť sa ďalej a pozerať sa dopredu. Máme tu obdobie plné farieb
a aj ďalších úloh a podujatí, ktoré nás čakajú. Úrodu našich občanov si môže
te pozrieť na výstave Zo sliačanských záhrad. Viac informácií nájdete na str.
č. 3. Rozbehol sa školský rok, takže žiaci, učitelia i my – rodičia máme zas
starosti s každodennými úlohami a prípravami našich ratolestí na vyučova
nie. Gazdiné ešte chystajú čo – to do „špajze“, aby sme mali vitamíny aj v zi
me. Keďže s pribúdajúcim chladom pribúda aj rôznych chorôb, najmä chrípok
a viróz, mnohí z nás navštívia lekára. MUDr. Milan Maslo po mnohých rokoch
ukončuje svoju lekársku prax, preto Žilinský samosprávny kraj vyhlásil výbe
rové konanie na post všeobecného lekára v Liptovských Sliačoch. Uvidíme,
kto a kedy sa ujme práce v jeho bývalej ordinácii... Snáď sa to dozvieme z náš
ho ďalšieho vydania novín v decembri, alebo aj skôr – prostredníctvom obec
nej internetovej stránky, rozhlasu, či iným podaním...
Život je nielen o plánovaní, ale aj o prekvapeniach. Plnenie vašich plánov,
peknú jeseň a len samé príjemné prekvapenia Vám praje
Lívia Dvorská
predsedníčka redakčnej rady
Zrkadla Liptovských Sliačov
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Stretnutie turistov
Liptova

Foto: internet

2

AKTUALITY
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DOBRÉ I ZLÉ VECI, KTORÉ SA DEJÚ V NAŠEJ OBCI
Vážení spoluobčania,
od posledného vydania časopisu Zrkadlo
Sliačov prešlo určité obdobie, v ktorom
sa v našej obci udialo veľa udalostí,
o ktorých by som Vás chcel informovať.
Bol by som veľmi rád, keby Vás niekto
ré informácie oslovili tak, aby boli dô
vodom na Vaše zamyslenie sa o živote
v našej obci. Do funkcie starostu som
po voľbách nastupoval plný energie
a predstáv ako najlepšie sa budem sna
žiť skrášľovať spolu so zamestnancami
obecného úradu našu obec, a tak zlep
šovať aj kvalitu života pre Vás všetkých.
V mojom doterajšom živote som praco
val s mnohými ľuďmi a pomáhať ve
ciam verejným mi nikdy nebolo cudzie.
Vždy som podporoval organizácie pô
sobiace v našej obci. Pred voľbami som
sľúbil, že budem zo svojho platu každý
mesiac prispievať 500 € sociálne slab
ším spoluobčanom, ktorí sú v hmotnej
núdzi. Tento sľub si plním a každý me
siac prispievam piatim rodinám po 100 €.
Snažím sa s pracovníkmi obecného úra
du v čo najväčšej miere meniť vzhľad
našej obce k lepšiemu. Dôkazom toho
je zrekonštruovaná fasáda na požiarnej
zbrojnici a budove kultúrneho stredis
ka na námestí v Strednom Sliači. Taktiež
výsadba zelene na námestí pred kos
tolom, postavenie nového altánku na
štadióne 1. OFC, rekonštrukcia oplotenia
štadiónu, ale aj rekonštrukcia detského
ihriska v Nižnom Sliači. Zrekonštruo
vali sme priestory WC v zdravotnom
stredisku, ale aj priestory v kuchyni
kultúrneho domu a nový vzhľad dostal
aj vstup do obecného úradu. Neustále
kladiem dôraz na kosenie verejných
priestorov a cintorínov. Za spoluúčas
ti vlastníka pozemku sme zrekonštruo
vali oplotenie pri vstupe do základnej
školy, aby centrum obce bolo čo naj
krajšie. Na začiatku obce sme postavili
dôstojnú informačnú tabulu s erbom
našej obce a pustili sme sa aj do rekon
štrukcie zábradlí na mostoch hlavnej
cesty. Okrem toho, že neustále riešime
problémy okolo výstavby kanalizácie
a asfaltovania ciest, podarilo sa nám
dosiahnuť, že sme z Environmentálne
ho fondu dostali dotáciu 100.000,– €,
za čo sme kúpili nový traktor s príslu
šenstvom, ktorý už máme v obci.
Nemôžem zabudnúť na to, že sa nám
podarilo dosiahnuť pridelenie dotácie
z Ministerstva školstva 60.000,– € na vý
menu okien v budove 5 – 9 základnej
školy. Chcem zdôrazniť, že za pomoci
poslanca NR SR za stranu SMER SD Ing.
Milana Mojša, ktorému sa touto cestou
chcem poďakovať, sa nám podarilo do
siahnuť dotáciu z výjazdového rokova

nia vlády SR na rekonštrukciu našich
ciest vo výške 54.000,– €.
Milí spoluobčania, je ešte mnoho vecí,
ktoré by som spolu so svojimi spolu
pracovníkmi chcel pre Vás urobiť, aby
sa Vám v našej obci lepšie a krajšie ži
lo. Ja viem, že sa nikdy nedá vyhovieť
všetkým. Chápem, keď ma nemá niekto
rád ako osobu, chápem, keď niekto ne
súhlasí so spôsobom mojej práce, ale
nechápem, milí spoluobčania, keď nie

kto len preto, že je celý život plný zlo
by a nenávisti, dokáže s radosťou robiť
všetko preto, aby zničil aj to, čo slúži
pre Vás všetkých. Medzi nami žije človek,
ktorý dokáže poslať udanie na hygie
nu do Liptovského Mikuláša, že v ma
terskej škole je nepokosená tráva, nena
treté lavičky a v kuchyni vraj pracujú
osoby bez potrebných dokladov. Kon
trola, ktorá bola vykonaná na základe
udania, nenašla žiadne chyby. Ten istý
človek napísal aj udanie na políciu, na
základe čoho sa muselo demontovať
nové zábradlie na moste v Strednom
Sliači, pretože „bolo životu nebezpeč
né“. Ten istý človek, ktorý neustále kri
tizuje, udáva a ubližuje všetkým, ktorí
sa mu znevidia, sa, milí spoluobčania,
nepodieľa na verejnom živote vôbec ni
čím. Ten istý človek pred komunálnymi
voľbami za mnou chodil s veľkou ko
pou papierov a udaní na bývalého sta
rostu, ktorému nemohol prísť na me
no. Teraz píše na neho chválospevy. Je
mi veľmi ľúto, že dotyčný pán nekandi
doval na starostu našej obce v novembri
minulého roku, možno by mal o pár
hlasov viac, ako keď kandidoval na sta
rostu obce v roku 2010 s celkovým vý

sledkom 26 hlasov. Tomuto človeku va
dilo nové zábradlie na moste, ale to, že
niekto priam dehonestujúcim spôsobom
zničil krásne schody pri našom farskom
kostole, ktoré môžeme vidieť už len na
fotografiách, to mu nevadilo. Tento člo
vek šíri okolo seba dezinformácie a klam
stvá o tom, že bývalý starosta v tejto
dedine všetko urobil a zariadil. Pravda
je taká, že celá realizácia reštaurácie
Prameň bola uskutočnená do roku 2006
za vedenia starostu p. Vladimíra Fuňá
ka. Nový starosta ju začiatkom roku
2007 už len dokončil a skolaudoval. Za
riadenie pre seniorov v Nižnom Sliači
prešlo do majetku obce v roku 2005,
keď bol starostom obce taktiež p. Vla
dimír Fuňák. Vtedajšie vedenie vybavi
lo jeho prevod do majetku obce a zís
kalo z ministerstva 2,1 milióna Sk na
jeho zariadenie. Obec získala v roku
2010 nenávratný finančný príspevok
na prístavbu a stavebné úpravy Mater
skej školy v Nižnom Sliači a uskutočnila
verejné obstarávanie. Podpísala zmlu
vu s firmou Grenstave, ktorá následne
začala s prácami. Proces verejného ob
starávania na výber dodávateľa však
nebol schválený riadiacim orgánom. Bol
zrušený a dovtedy vykonané práce bo
li preklasifikované z oprávnených na
neoprávnené. Chybou vedenia obce sme
tak prišli o 56.460,– €, ktoré nám riadia
ci orgán nevyplatil. Holým faktom je
to, že bez mojej priamej pomoci by na
terajšom mieste novej futbalovej tribúny
bola len betónová platňa so soklom.
Ja sa snažím robiť prácu pre Vás, milí
spoluobčania, najlepšie ako viem. Bu
dem to robiť dovtedy, pokiaľ budem
mať Vašu dôveru a pokiaľ mi bude v tej
to práci Pán Boh pomáhať. Svet nie len
čiernobiely. Stretávam mnoho občanov,
ktorí sú s mojou prácou v našej obci
zatiaľ spokojní, a práve preto ma takí
ľudia, ktorí sa súdia s vlastnou rodi
nou, majú srdce plné nenávisti a ich
najobľúbenejšie slová sú prokurátor, po
lícia, vyšetrovateľ, kriminálka a pod.,
takí ma nezastrašia. Treba sa nám po
zerať dopredu a zveľaďovať našu obec
bez povšimnutia tých, ktorí sa smejú
tomu, čomu nerozumejú.
Najdôležitejšou vecou pre nás je dokon
čenie kanalizácie a zaasfaltovanie všet
kých ciest. Vo Vyšnom Sliači sú miestne
komunikácie, čiže vedľajšie cesty zaas
faltované. Keď budete čítať tieto riad
ky mala by už byť zaasfaltovaná ryha
na hlavnej ulici vo Vyšnom Sliači. V Stred
nom Sliači sú zaasfaltované všetky cesty
okrem ulice Pod Stráňou, ktorá by mala
byť opravená v krátkej dobe. V Nižnom
Sliači je dosť porúch na miestnych ko
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munikáciách, ale skúste, vážení spolu
občania, vydržať ešte chvíľu a budeme
mať cesty v poriadku. Potom sa pustíme
do riešení problematických častí ciest,
kde stojí povrchová voda a bude potreb
né riešiť úseky šachtami a žľabmi. Ná
sledne sa začnú práce na poškodených
veciach z dôvodu výstavby kanalizá
cie. Chceme sa pustiť v priebehu par

dní do výstavby chodníka od zdravot
ného strediska po ulicu Do Pažíť. Popri
tom budeme riešiť aj výmenu okien na
pavilóne 5 – 9 základnej školy, kladenie
zámkovej dlažby pred jej vstupnou brá
nou, a taktiež kladenie dlažby v priestore
striedačky na štadióne 1. OFC. Pracuje
me na dodatku č. 2 územného plánu
obce v súčinnosti s urbanistkou, a tak

tiež nám na obecnom úrade prebieha
audit.
Dúfam, vážení spoluobčania, že som
Vás týmto článkom oslovil. Budem sa
aj naďalej snažiť čo najlepšie pracovať
pre blaho našej obce Liptovské Sliače.
Milan Frič
starosta obce

Z PROGRAMU ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Siedme zasadnutie obecného zastu
piteľstva sa konalo 17. septembra
2015. Na úvod rokovania starosta
obce predstavil prítomným poslan
com a občanom nový viacúčelový
traktor, ktorý bol zakúpený z dotácie
Environmentálneho fondu na projekt
„Zberný dvor“. Pri tejto príležitosti
Vdp. farár Mgr. Ján Budzák slávnostne
posvätil nové obecné vozidlo. V bo
de interpelácie boli prerokované žia
dosti a podnety občanov a poslancov.
Ďalej sa poslanci zaoberali plnením
rozpočtu obce k 30. 06. 2015 a plne
ním programového rozpočtu k 30. 06.
2015. Obec k 30. 06. 2015 čerpala vý
davky aj s rozpočtovými organizá
ciami (ZŠ a ZpS DSS) v celkovej výš
ke 798.527 € čo je 43,52 % z celkového

rozpočtu obce. Príjmy obce boli na
plnené vo výške 993.023 € čo je 54,12 %
z celkového rozpočtu obce. Obec tak
k 30. 06. 2015 hospodárila s prebyt
kom 194.496 €. Stav neuhradených fak
túr sa k 30. 06. 2015 znížil na sumu
6.608 € zo sumy 34.706 €, ktorá bola
k 31. 12. 2014. Obec k 30. 06. 2015
spláca dva bankové úvery so zostat
kom 373.644 €. V ďalšom bode progra
mu poslanci schválili odpredaj obec
ného pozemku o výmere 100 m2 v ce
ne 3,32 €/m2, ktorý tvorí prístup k ro
dinnému domu žiadateľky p. Jozefí
ny Matajovej.
Starosta obce oboznámil poslancov
so spracovaním obecnej kroniky za
predchádzajúce obdobie. Keďže kro
nika obce nie je v písomnej forme

ZO SLIAČANSKÝCH ZÁHRAD
Obec Liptovské Sliače a Kultúrne stredisko Liptovské Sliače
aj v tomto roku pripravujú podujatie Zo sliačanských záhrad. Tretí ročník výstavy jesenných plodov sa uskutoční
v sobotu 10. októbra 2015 v Kultúrnom stredisku Liptovské
Sliače od 15.00 do 18.30 hod.
Pozývame všetkých občanov Liptovských Sliačov, aby sa za
pojili do výstavy. Vypestovanú zeleninu, ovocie, kvety, či
ďalšie plody z vlastných záhrad určené na výstavu treba priniesť v dňoch 7. – 9. októbra do KSLS v čase od 12.00
do 16.00 hod.
Zároveň sa môžete zapojiť aj do nasledovných súťaží:
– O najťažší zemiak
– O najkrajšiu kvetinovú alebo zeleninovú dekoráciu
– O najzaujímavejší plod
– O najchutnejší ovocný alebo zeleninový koláč
Každý prihlásený exponát môže súťažiť len v jednej kategó
rii. Víťaz každej kategórie získa diplom a vecnú cenu.
Program:
15.00 – 17.00 Výstava, hlasovanie verejnosti, tvorivé dielne
pre deti
18.00
Ukončenie hlasovania
18.30
Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien
A. Balážecová
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spracovaná za roky 2013 – 2014, po
slanci poverili vedenie obce dorieše
ním tejto veci.
V ďalšom bode programu bola pred
ložená správa z inventarizačnej ko
misie o vykonanej inventarizácii k 31.
12. 2014.
V rámci bodu žiadosti poslanci roz
hodovali o individuálnych požiadav
kách občanov. V bode rôzne starosta
obce informoval o ukončení odbornej
lekárskej praxe MUDr. Milana Masla
v obci Liptovské Sliače k 31. 10. 2015.
Taktiež sa poslanci zaoberali prehod
notením systému zberu, zabezpeče
nia odvozu a uloženia komunálnych
odpadov.
0cÚ

MATRIKA
NARODENIE 2015: Júl: Kristián On
drejka, Karolína Cibulková. August: Žofia
Noemi Dvorská, Matúš Stejskal, Nadia Zimková,
Timotej Bojo, Christian Juraj Somol, Dorota Ca
banová.
ÚMRTIE 2015: 1. 7. Emília Fričová, 84-ročná;
20. 7. Anna Iváková, 91-ročná; 30. 7. Viliam Ce
vár, 68-ročný; 4. 8. Blažena Jacková, 81-ročná;
24. 8. Anna Feriancová, 65-ročná; 9. 9. Sebas
tián Likavčan, 66-ročný.
UZAVRETIE MANŽELSTVA 2015:
4. 7. Peter Priesol a Lenka Kubíčko
vá; 18. 7. Mgr. Miroslav Ondrejka
a Mgr. Ivana Štiptová; 18. 7. Róbert
Jelšovka a Alžbeta Sliacka; 18. 7. Mar
tin Frič a Alena Pavelková; 1. 8. Lu
káš Maďar a Miriama Fričová; 8. 8. Mgr. Bc. Tomáš Skle
nák a Mgr. Alena Sliacka; 15. 8. Ing. Ján Šnelcer a Jana
Ovadová; 22. 8. Ing. Matej Jacko a Monika Littvová; 5. 9.
Ing. Ján Vicáň a Ing. Dagmara Ondrejková; 12. 9. Ing. Mi
chal Lako a Bc. Adriána Likavčanová, 19. 9. MVDr. Andrej
Andrejčák a Stanislava Hrabušová.
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
Leto a prázdniny sú už neodvratne za nami a 2. septembra
sa otvorili dvere našej školy nedočkavému novému školskému roku 2015/2016. Začiatok školského roka je nároč
ný tak pre rodičov, žiakov ale i pre pedagogický zbor. Rodi
čia nám denne zverujú to najcennejšie – svoje deti. Od učiteľov
očakávajú profesionálny, ale zároveň empatický prístup.
Učitelia sa neustále snažia vítať svojich žiakov s úsmevom,
povzbudzujú ich, oceňujú, snažia sa byť dirigentom triedy
a okrem nových vedomostí byť i nositeľmi všeľudských hod
nôt.
Slávnostné otvorenie školského roka prišli pozdraviť aj naj
vyšší predstavitelia obce – pán starosta Bc. Milana Frič, zá
stupca starostu obce pán Pavol Bartík. Po slávnostnej svä
tej omši si našiel čas aj správca farnosti Mgr. Ján Budzák,
pán kaplán Mgr. Miroslav Hric. A aké by to bolo zahájenie
školského roka v regionálnej škole bez vystúpenia DFS Slia
čanček pod vedením pani Blaženy Mihulcovej a hudobného
sprievodu Štefana Viciana?
Po slávnostnom príhovore riaditeľky PaedDr. Kataríny Pla
chej nasledovali organizačné informácie zástupkyne Mgr.
Zuzany Brtáňovej. Predstavila nových kolegov Mgr. Patríciu
Gregvorkovú a Mgr. Jána Repiského. Deviatakom pripome
nula Testovanie 9, piatakom Testovanie 5. Vyzvala ich, aby
sa k týmto náročným úlohám postavili zodpovedne a aby
urobili všetko preto, aby boli na svoje výsledky hrdí.
Slávnostné zahájenie školského roka vyvrcholilo pasovaním prvákov do stavu žiackeho. Naši najmenší žiaci za
prítomnosti predstaviteľov obecného a farského úradu, pa
ni riaditeľky, triednych učiteliek a svojich rodičov splnili
zadanú úlohu a následne zložili slávnostný sľub prváka.
Pani riaditeľka potom rozprávkovým mečom sľub potvrdila
a pasovala ich za právoplatných prvákov. Kulisami pre pa
sovanie bol hrad z kartónu, ktorý bol vyhotovený žiakmi 4.
A triedy. V rámci súťaže vyhlásenej SCP MONDI o najzaují
mavejší projekt z odpadového materiálu zaň získali 1. miesto
a výlet do televízie JOJ.
Všetkým našim malým žiačikom prajeme veľa úspechov, od
hodlania a trpezlivosti pri zvládaní školských povinností.
Nedá mi nespomenúť aj prázdninové aktivity, nakoľko kul

Foto: A. Sliacka

túrny ale i športový život pokračuje aj v čase voľna. Veľmi
aktívni sú členovia Detského folklórneho súboru Sliačanček, ktorí počas leta účinkovali na tradičnom podujatí „Ne
deľa vo Vlkolínci“, na festivale „Jánošíkove dni v Terchovej“.
Aktívne boli aj dievčatá zo speváckej skupiny Veseličky, kto
rá pracuje pri DFS Sliačanček pod vedením pani Blaženy
Mihulcovej. Vystúpili na „50. Folklórnych slávnostiach pod
Poľanou“. Nedali sa zahanbiť ani hasiči, ktorí sa v júli zú
častnili 1. ročníka hasičskej súťaže „O putovný pohár slia
čanských hasičov“. Škola sa aktívne zapájala pri organizo
vaní prázdninového „Hasičsko – športového dňa“. Na záver
Vám, milí žiaci, želáme, aby ste našli správnu mieru medzi
učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Iba tak bu
dete mať radosť sami zo seba a radosť vašich blízkych vás
tiež určite poteší.
ZŠ

Z ČINNOSTI POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA – KAMENNÁ
Okresná organizácia Slovenského Poľovníckeho zväzu a Po
ľovníckej komory v Ružomberku, každoročne organizuje Po
ľovnícky deň. Tento rok sa uskutočnil 28. júna v Lúčkach. Na
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úvod pred kúpeľnou dvoranou bol slávnostný sprievod, na
čele s bohyňou lovu Dianou. Po svätej omši sa uskutočňujú
ukážky vábenia zveri, prehliadka poľovne upotrebiteľných
psov, oceňovanie poľovníkov za okresnú organizáciu v Ru
žomberku. Medzi ocenenými boli aj poľovníci z PZ – KAMEN
NÁ Liptovské Sliače. Konala sa aj súťaž vo varení gulášu. Na
záver sa v kúpeľnej dvorane uskutočnilo vyhodnotenie
a vernisáž okresnej organizácie s členmi Poľovníckych zdru
žení.
Púť na SLIAČANSKU MAGURU tohto roku pripadla na 4.
júla. Bolo to hlavne preto, že v obci sme mali prvé sv. prijí
manie, sviatosť birmovania a iné akcie. Sv. omšu celebroval
p. kaplán Miroslav Hric. Tohto roku sme si pripomenuli 20.
výročie od vysvätenia tohto pútnického miesta. Organizá
tormi boli Obecný úrad Lipt. Sliače, Farský úrad Lipt. Sliače
a tradične členovia PZ – KAMENNÁ, ktorí pripravili aj malé
občerstvenie. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým
sponzorom, bez ktorých by sa táto akcia neuskutočnila.
za PZ – KAMENNÁ
Milan Jacko, predseda
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REKORD MÁRIA GEJDOŠA V SKLADANÍ RUBIKOVEJ KOCKY
Rubikovu kocku vynašiel v roku 1974
maďarský sochár a profesor architek
túry Ern Rubik. V roku 1980 sa stala
najpredávanejšou hračkou. Skladá sa
z 26 menších kociek, ktoré rotujú po stre
dovej osi. Cieľom je kocku skladať tak,
aby bola každá strana jednofarebná.
S týmto farebným hlavolamom, popu
lárnym po celom svete, a jeho mutácia
mi stvára Mário Dominik Gejdoš z Lip
tovských Sliačov kúsky, nad ktorými sa
rozum zastavuje. Jeho rýchle prsty a lo
gické myslenie lámu osobné maximá ako
na bežiacom páse. V polovici augusta
dosiahol náš excelentný riešiteľ hlavo
lamov (zatiaľ) najväčší úspech. Na me
dzinárodnom podujatí Slowakia Open
v Bratislave, na ktorom sa stretli súťa
žiaci z Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska,
Slovinska a Slovenska, Mário domino
val v disciplíne Pyraminx, kde úlohou
je do pôvodného stavu dať teleso v tva
re ihlanu. „Som nesmierne šťastný, po
dvoch rokoch, čo trénujem, je to môj
najväčší úspech a prvé víťazstvo v najkvalitnejšej konkurencii v strednej Európe, kde počet súťažiach presiahol

150“, tešil sa 14-ročný Mário. „Časom 2,53
sekundy som vytvoril nový slovenský
aj český rekord. Tento rekord ma zaradil na 50. miesto na svete a posunul
do prvej dvadsiatky v Európe. Darilo
sa mi aj v ďalších disciplínach, dvojkovú kocku som už dal za 4,02 sekundy,
ktoré v konečnej klasifikácii stačilo na
šieste miesto a svoj cieľ som si splnil
i v klasickej 3x3“ doplnil húževnatý
chalan, ktorý po skončení Základnej
školy Jozefa Hanulu v Liptovských Slia
čoch od septembra nastupuje na bilin
gválne gymnázium v Liptovskom Miku
láši, kde sa chce ešte viac zdokonaliť
v anglickom jazyku, ktorým všetci sú
ťažiaci hlavolamov komunikujú.
Mário zložil pred bratislavským turna
jom jednou rukou kocku 3x3 za 25 se
kúnd a skončil štvrtý v Pyraminxe na
turnaji Czech Open v Pardubiciach, za
dvoma domácimi riešiteľmi a jedným
Japoncom. Tam svoj osobný rekord stla
čil na 4,49 sek. O mesiac na to už cha
lan sfúkol o takmer dve sekundy skôr.
Foto: D. Mrška

Ing. Ján Svrček

RODINNÁ NEDEĽA

Foto: J. Fričová

Foto: J. Fričová

Tento rok sme namiesto oslavy 3. výročia otvorenia eLSe
klubu urobili výnimku a pri príležitosti svetového stretnu
tia rodín vo Filadelfii sme sa rozhodli orientovať na rodinu.
V súčasnosti je rodina, ktorú tvorí otec, mama a deti mediál
ne nezaujímavá. Ak rodina, ako základná bunka nebude
podporovaná, celá zliberalizovaná spoločnosť sa zrúti do
jamy, ktorú si už teraz svojim ľahostajným prístupom k nej
sama kope. Nechceme byť voči týmto negatívnym trendom
nečinní. V našej obci chýbalo podujatie orientujúce sa na
upevnenie a spestrenie rodinných vzťahov. Aj preto sa v ne
deľu 23. augusta v eLSe klube konala Rodinná nedeľa. Prišlo
sa pozrieť skoro 200 ľudí a krásne počasie dodalo celej akcii
tú správnu náladu. Súčasťou nedele bola Dreváreň 2015,
v rámci ktorej si mohli deti i dospelí vyrobiť krásne drevené
hračky pod odborným vedením rodiny Kurnotovej zo Stred
ného Sliača. Návštevníci ochutnali aj skvelý guláš, či cukrovú
vatu. V rámci súťaže O najlepší rodinný koláč si pochutili
na výborných deviatich zákuskoch. Zvíťazil koláč „Oblíž
prst“ od Valiky Ondrejkovej. Najveselším sprievodným podu
jatím boli súťaže rodín, do ktorých sa zapojili 4 družstvá.
Vyšný Sliač zastupovala rodina Buďveselová a Pustajová,
Stredný rodina Ondrejková z Pažíť a Nižný rodina Priesolo
vá. Na záver si návštevníci zaspievali spolu s mladými hu
dobníkmi z kapely Kúštik chrenu, ktorá uzavrela toto milé
podujatie veselými melódiami. Ďakujeme sponzorom: eLSe
klub, Obec Liptovské Sliače, pán Ladislav Kurnota (Stredný
Sliač), pán Jaroslav Mrva (Stredný Sliač) a našim partne
rom: Farskému úradu Liptovské Sliače a ZŠ Jozefa Hanulu.
Chceme naďalej podporovať tradičnú rodinu i ďalšími akti
vitami. Aj v septembri by sme radi pokračovali v zjednotení
rodín prostredníctvom dvojdňového výletu.
Ing. Helena Priesolová, eLSe klub
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AKTIVITY SPEVÁCKEJ SKUPINY SALATÍN
Spevácka skupina Salatín pod vedením Sebastiána Laku sa
prezentovala na viacerých podujatiach. 20. – 21. 6. 2015 sme
boli pozvaní do družobnej obce Háj ve Slezsku. V sobotu
sme vystúpili v amfiteátri, v nedeľu na svätej omši, kde sme
zaspievali mariánske piesne. Naše vystúpenie zanechalo
v očiach veriacich nejednu slzu dojatia. Ocenili nás potleskom
a slovami „bylo to velice hezké“. V júli sme sa predstavili
v obci Dubinné, okres Bardejov. Konal sa tam 1. ročník fol
klórnych slávností. Účinkujúci aj diváci bol očarení našimi
piesňami a krásnymi krojmi. Ďalšie vystúpenie bolo v Babí
ne na Orave, kde nás zároveň pozvali na ďalšie podujatie,
ktoré bude v Lokci. V auguste tradične organizujeme guláš.
Prišlo päťdesiatpäť členov a siedmi vzácni hostia. 22. 8.
2015 sa konalo v Turzovke cezhraničné stretnutie spojené
s prezentáciou speváckych súborov zo Žilinského kraja,
Čiech a Poľska. Náš kraj zastupovala naša spevácka skupi
na. 10. septembra organizovala okresná organizácia JD 11.
ročník Ružomberskej lýry seniorov. Tento rok to bolo v Kú
peľoch Lúčky. Zúčastnilo sa tam 12 speváckych súborov zo
Žilinského kraja, medzi nimi aj my. Po úspešných vystúpe
niach našej speváckej skupiny chceme, ak nám to zdravie

Foto: A. Klimčíková

dovolí aj naďalej prezentovať naše krásne piesne a ešte
krajšie kroje. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým
členom našej speváckej skupiny ako aj vedeniu našej obce
za pomoc a spoluprácu.
Na záver mi nedá nespomenúť našich aktívnych športov
cov, ktorí nás reprezentovali na krajských hrách v Žiline,
odkiaľ si priniesli cenné medaile.
D. Sliacka, predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov.

FOLKLÓRNE LETO 2015
Členovia folklórnych kolektívov z Liptov
ských Sliačov neoddychovali ani počas
leta. Folklórna skupina Sliačanka sa pred
stavila na „Festivale pod Poludnicou“
v Závažnej Porube. V poslednú júlovú
sobotu v Múzeu liptovskej dediny v Pri
byline pestré kroje, ľudové piesne a ukáž
ky zvykov v podaní žien z folklórnej
skupiny Sliačanka a folklórneho súbo
ru Liptov dotvárali atmosféru niekdaj
šej sliačanskej svadby. V piatok 31. júla
speváčky zo Sliačanky účinkovali na
25. ročníku festivalu ľudovej kultúry
„KOLIESKO“ v obci Kokava nad Rimavi
cou. Predstavili sa v programe OZVENY
NAD KOKAVOU, kde zaspievali sliačan
ské trávnice a ľúbostné piesne.
V známej osade Vlkolínec sa v nedeľu
9. augusta konalo podujatie FESTIVAL

POD SIDOROVOM, ktoré pripravili Lip
tovské múzeum v Ružomberku a Občian
ske združenie Vlkolínec. V amfiteátri
poniže dediny sa v kultúrnom progra
me predstavila aj folklórna skupina
z Liptovských Sliačov. Okrem toho sa
Sliačanka opäť zapájala do svadobných
zvykov a tradícií v obci. Počas prázd
nin a začiatkom septembra to bolo na
7 svadbách pri „pýtaní mladuchy“ a na
5 pri čepčení mladuchy.
Aj deti zo súboru Sliačanček sa pred
stavili na rôznych podujatiach. V uto
rok 30. júna účinkovali na slávnostnom
ukončení školského roka v Základnej
škole J. Hanulu v Liptovských Sliačoch.
Dievčenská spevácka skupina Veselič
ky, reprezentovala rodnú obec v Det
ve, kde sa konali 50. folklórne slávnosti

pod Poľanou. Dievčatá, pod umeleckým
vedením Blaženy Mihulcovej, sa pred
stavili v dvoch scénických programoch.
Tradičné podujatie „Nedeľa vo Vlkolín
ci“ sa konalo 26. júla. Na podujatí, kto
ré pripravili Kultúrny dom A. Hlinku,
Mesto Ružomberok, Región Liptov a OZ
Vlkolínec účinkoval aj detský folklórny
súbor Sliačanček a tiež mužská spevác
ka skupina Sliačania.
DFS Sliačanček sa zúčastnil aj na festi
vale JÁNOŠÍKOVE DNI v Terchovej. V so
botu 1. augusta vystúpil v programe
Rapotánky, kde predviedol pásmo Fa
šiangy. Po prázdninách sa deti zo sú
boru opäť predstavili v Základnej škole
v Liptovských Sliačoch počas slávnost
ného otvorenia nového školského roka.

A. Balážecová

HASIČI V TURÍKU

Foto: M. Caban

V sobotu 15. augusta 2015 sa v Turíku konal 4. ročník netra
dičnej hasičskej súťaže s čerpaním vody z prírodného zdro
ja. Súťaže, ktorá je zaradená do Ružomberskej hasičskej li
gy sa zúčastnilo desať družstiev. Členovia DHZ – Vyšný Sliač
sa tejto peknej akcie zúčastnili po tretíkrát a zakaždým si
odniesli peknú cenu. Tento rok sa im podarilo obhájiť vla
ňajšie druhé miesto s časom 24 sekúnd, keď na víťazný DHZ
z Liptovskej Štiavnice im chýbali 2 sekundy.
Pekným gestom na tejto súťaži bolo to, že naši hasiči nere
prezentovali len svoj DHZ Vyšný Sliač, ale v nových dresoch
boli registrovaní ako Dobrovoľný hasičský zbor obce Liptov
ské Sliače a tak spravili dobrú reklamu všetkým sliačanským
hasičom.
Poďakovanie za pomoc a podporu vyslovujú hasiči vedeniu
obce Liptovské Sliače na čele so starostom obce Bc. Milanom
Fričom.
Ing. Miroslav Caban ml.
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Foto: A. Ziemianczyková

„O PUTOVNÝ POHÁR SLIAČANSKÝCH HASIČOV“
Obec Liptovské Sliače a Dobrovoľný ha
sičský zbor obce 18. júla 2015 usporia
dali 1. ročník hasičskej súťaže. Poduja
tie s medzinárodnou účasťou (Česko,
Poľsko, Slovensko) sa konalo na ihris
ku 1. OFC. Súčasťou podujatia bola okres
ná súťaž mladých hasičov „Plameň“, ví
ťazmi sa stali hasiči z Rojkova. Potom
už nasledoval začiatok 1. ročníka ha
sičskej súťaže „O putovný pohár sliačan
ských hasičov“, počas ktorého účinkova
la mužská spevácka skupina Sliačania.
Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev. Prvé
miesto získal DHZ Likavka – ULEJ, druhé
miesto DHZ Vyšný Sliač a na treťom
mieste sa umiestnil DHZ zo Svidníka.
Počas dňa si deti aj dospelí mohli vy
skúšať rôzne atrakcie a zasúťažiť si.
Konal sa turnaj v dáme, pre tých od

vážnejších bola pripravená lezecká stena
a podvečer bola súťaž na mechanickom
býkovi, ktorú vyhral Frederik Pustaj.
Deti sa mohli vyšantiť na trampolíne,
na malej nafukovačke i na veľkom klau
novi, či pochutiť si na cukrovej vate.
Súťažno-zábavný deň zakončila taneč
ná zábava pri reprodukovanej hudbe.
Účastníkmi 1. ročníka súťaže boli:
Ochotnicza straź poźarna – Gminna
Nowy Targ – Poľsko, Sbor dobrovolních hasičů Smolkov – Česká republika, DHZ Svidník, DHZ Likavka, DHZ
Liptovská Lúžna, DHZ Valaská Dubová, DHZ Obce Lipt. Sliače, DHZ Nižný
Sliač, DHZ Stredný Sliač, DHZ Vyšný
Sliač.
Obec Liptovské Sliače zastúpená staros
tom Bc. Milanom Fričom a Dobrovoľný

hasičský zbor obce úprimne ďakujú
všetkým kolektívom i jednotlivcom, kto
rí prispeli k úspešnému priebehu 1. roč
níka medzinárodnej hasičskej súťaže.
Na príprave a realizácia podujatia sa
podieľali:
DHZ Nižný Sliač, DHZ Stredný Sliač,
DHZ Vyšný Sliač, 1. OFC Liptovské Slia
če, Pavol Ondrejka – Vyšný Sliač, Hele
na Sleziaková – Stredný Sliač, ZŠ Joze
fa Hanulu, Poľnohospodárske družstvo
Lisková – Sliače, Poľovné združenie Ka
menná, Mária Kaliariková – Hostinec na
ihrisku, Tenisový klub Liptovské Sliače,
Turist klub Liptovské Sliače, Šachový
klub Liptovské Sliače, zamestnanci ob
ce a aktivační pracovníci.
Alena Balážecová

MEDAILY ZA SPOLUPRÁCU
V nedeľu 20. 9. 2015 sa zástupcovia našej obce a hasičov
z Lipt. Sliačov zúčastnili na slávnostnej schôdzi, na ktorú
boli pozvaní pri príležitosti 125. výročia vzniku SDH Smol
kov, v ČR.
Hasiči zo Smolkova zhrnuli informácie a fakty od vzniku ich
organizácie v príhovore a popri prezentácii z fotografií ho
prečítal ich nový starosta hasičov Ondřej Slížek.
Takisto pri tejto významnej príležitosti boli odovzdané rôz
ne vyznamenania, čestné uznania a medaile hasičom z ich
organizácie.
SDH Smolkov sa rozhodol oceniť aj štyri osoby z Liptovských
Sliačov, ktoré sa najviac zaslúžili o zrod a udržiavanie dru
žobnej spolupráce medzi hasičmi z obidvoch obcí, ktorá bola
uzavretá v roku 2011. Miroslav Priesol, Jozef Slotka, Ján Blaško
a Anna Kočibalová si odniesli medaily za „Za medzinárodnú
spoluprácu 3. stupňa“.
Jubilujúcej organizácii zaželal veľa úspechov aj starosta na
šej obce Milan Frič a so zástupcom starostu Pavlom Bartí
kom odovzdali do rúk starostu zboru pamätné dary s veno
vaním od obce Lipt. Sliače.
Jedným z bodov slávnostnej schôdze bolo aj slávnostné de
korovanie historickej zástavy smolkovských hasičov zástup

Foto: A. Kočibalová

cami sliačanských hasičov. Jozef Slotka a Miroslav Priesol
pripevnili na túto zástavu vyšívanú stuhu s venovaním
k 125. výročiu vzniku SDH Smolkov a zároveň odovzdali me
daile, takisto „Za medzinárodnú spoluprácu 3. stupňa“, trom
členom z SDH Smolkov – Oldřichovi Čuntovi, Stanislavovi Ko
lářovi a Jiřímu Philippovi.
Anna Kočibalová
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SLIAČANSKÍ HASIČI V ČECHÁCH

Foto: archiv DHZO

Druhý augustový víkend sa naše súťažné družstvo zúčast
nilo pohárovej hasičskej súťaže v družobnej obci Háj ve Slez
ku – Smolkov. Keďže išlo o ligovú súťaž, zúčastnili sa len
kvalitné družstvá, ktorým konkurovať bolo veľmi náročné.
Po odštartovaní to nakoniec vyzeralo aj sľubne, ale tech
nická chyba sa podpísala pod neúspech nášho tímu. Po sú
ťaži nás naši hostitelia pozvali na prehliadku svojej obce.
Najviac sa nám páčila Dohnálkova vila, ktorú opravili dob
rovoľníci na čele s pánom starostom Karlom Palovským
a zriadili v nej obecné múzeum. Na druhý deň sme boli
pozvaní do obce Hrabyně, kde je najväčší pamätník z druhej
svetovej vojny. Tam sme mohli okrem rôznych artefaktov
z druhej svetovej vojny vidieť aj štýl života z daného obdobia.
Na záver sa chcem poďakovať v mene všetkých zúčastne
ných členov dobrovoľného hasičského zboru obce nášmu
pánovi starostovi Bc. Milanovi Fričovi a tiež jeho zástupcovi
Pavlovi Bartíkovi za pomoc a podporu bez ktorej by sme
nemohli našu obec reprezentovať.
Ing. Miroslav Caban ml.

2. ROČNÍK SÚŤAŽE ŽELEZNÝ HASIČ
Dňa 12. septembra sa konal v Ludro
vej už 2. ročník súťaže Železný hasič.
Ide o súťaž jednotlivcov, kde si hasič
musí poradiť s disciplínami, ktoré
simulujú reálny zásah a prácu hasi
čov.
Súťažiaci museli celú trať absolvovať
v zásahových topánkach, zásahových
prilbách, s dýchacím prístrojom a v ru
kaviciach. Na trati okrem balenia a roz
ťahovania hadíc museli hasiči prekonať
dva metre vysokú bariéru, odváľať
pneumatiky z traktora, prenášať ka
nistre a tiež búchať hasičským kladi
vom v hamerboxe.

Našu obec reprezentovali: Vanesa
Šimčeková, ktorá súťažila v kategó
rii žien a za kategóriu muži do 35 ro
kov: Tomáš Caban, Lukáš Lupták, Mi
roslav Caban ml. a Martin Bartík z DHZ
Liptovské Sliače Vyšný a Timotej Jac
ko za DHZ Liptovské Sliače Stredný.
Z našej obce darilo najviac Mirosla
vovi Cabanovi, ktorý z celkového poč
tu účastníkov 59 skončil na 9. mies
te.
Po súťaži Železný hasič ešte nasledo
vala okrsková súťaž – memoriál A. Mi
kulca, ktorý sa koná v Ludrovej kaž
dých 5 rokov.

Tu sa zúčastnilo súťažné družstvo
DHZO, no šťastie im zas neprialo a skon
čili na 4. mieste.
Naopak, darilo sa mladým hasičom,
ktorí nedali konkurencii z Ludrovej
a Štiavničky šancu a súťaž vyhrali.
Na záver sa chceme poďakovať vede
niu Obecného úradu Liptovské Sliače
pod vedením pána starostu Bc. Mila
na Friča za ústretovosť a podporu či
už materiálnu alebo duševnú.
Veríme, že aj na ďalších súťažiach bu
deme môcť našu obec reprezentovať.
Ing. Miroslav Caban ml.

CEDRON CUP, SVÄTOPLUKOVO
Vo Svätoplukove sa každý rok koná celoslo
venská súťaž v Mŕtvom Ťahu. Schádzajú sa
tu najsilnejší muži Slovenska v tejto disciplí
ne. Obec Liptovské Sliače na tejto najvyššej
súťaži reprezentovali trojbojári z kulturis
tického oddielu KLASIK.
V súťaži MASTERS 3 (nad 60 rokov) nastúpil
majster slovenska Ing. Dušan Cevár a výko
nom 160 kg obsadil 1 miesto. V súťaži MAS
TERS 1 (nad 40 rokov) štartoval majster slo
venska Marián Bartánus, ktorý výkonom 280 kg
získal 1 miesto. Marián mal druhý najvyšší
výkon súťaže.
Vo váhovej kategórii do 74 kg v súťaži muži,
štartoval majster slovenska Miro Vlžák, ktorý
výkonom 250 kg získal striebornú medailu
a porazil ho len Dominik Olexa ten vo váho
vej kat. do 120 kg vytiahol 320 kg.
Vladimír Plávka

Foto: M. Caban
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OLYMPIJSKÝ TÝŽDEŇ V LETNOM TÁBORE
Obec Liptovské Sliače v spolupráci s dob
rovoľníkmi z eLSe klubu organizovala
v termíne od 6. – 10. 7. 2015 Denný det
ský letný tábor, ktorý sa niesol v du
chu Olympijských hier.
Program začal pondelkovou rannou svä
tou omšou, po ktorej sa 38 detí prvého
stupňa ZŠ a 9 animátorov premiestni
lo do kultúrneho domu. Skôr než sme
sa stihli rozdeliť do tímov, objavil sa
medzi nami neznámy hosť – bežec He
rakles. Oznámil deťom, že Olympijská
pochodeň bola ukradnutá a zlodej ju
vráti len pod podmienkou, že deti bu
dú spoločne a poctivo počas celého
týždňa plniť úlohy a poslúchať. Keďže
sa ponáhľal na ďalšie miesta, deti ho
vyprevadili, rozdelili sme sa do štyroch
tímov a športový týždeň sme odštarto
vali veľkou olympijskou rozcvičkou. Po
výdatnom obede sme pokračovali v zá
bavných športových i vedomostných sú
ťažiach týkajúcich sa vodných športov.
Samozrejme nechýbala ani studená spr
cha na osvieženie.
V utorok pokračoval program tábora
v areáli ZŠ. Hlavnou témou dňa boli
loptové hry na mnoho spôsobov. Deti
museli zapojiť svoju fantáziu, tvorivosť,
šikovnosť aj obratnosť a prekonať sva
lovicu z pondelkového výkonu.
Streda patrila bežeckým aktivitám. Úlo
hy boli rozdelené na viacerých stano
vištiach na trase od Námestia J. K.
Šmálova, cez Hornú Roveň až do Pažíť.
Po splnení všetkých úloh nás čakal obed
v jedálni ZŠ, kde deti nazbierali nové
sily, aby mohli pokračovať vo vedomost
nom kvíze z rôznych športových oblas
tí. V závere dňa sa nám predstavili pá
ni Michal Likavčan a Dárius Jacko s ich
stredovekým bojovým umením. Deťom
ukázali rôzne štýly boja, zbraní aj vý
zbroje. Tento čas si užili najmä chlapci.

Foto: N. Bodorová

Vo štvrtok sme sa vzdialili od Liptov
ských Sliačov a vyrazili sme spoločne
na výlet. Prvou zastávkou bola Demä
novská ľadová jaskyňa. Keďže väčšina
detí ešte nikdy predtým žiadnu jaskyňu
nenavštívila, výlet mal veľký úspech.
Videli sme kosti z pravekého medveďa,
bohatú sintrovú výzdobu a odskúšali
sme jaskynnú ozvenu. Vychutnali sme
si ľad a sneh, ktorý nás obkolesoval,
zatiaľ čo vonku na nás čakal jeden z naj
horúcejších dní leta.
Po ľadovom zážitku sme sa premiest
nili do Pribyliny, kde sme si dali spo
ločný obed. Program pokračoval výkla
dom o múzeu liptovskej dediny, najmä
o dome richtára, kostole a kaštieli. Voľ
ný čas deti trávili na preliezačkách, pri
domácich zvieratkách a koňoch, pre
hliadkou starodávnej železnice, či náv
števou tkáčskej a kováčskej dielne. Pri
odchode sme kúpili suveníry pre na
šich najbližších a šťastne sme sa vráti
li domov.
Posledný deň tábora bol veľmi pestrý.
Doobedie patrilo disciplínam z oblasti
silových športov a každý musel po

riadne ponapínať svaly, aby získal pre
svoj tím čo najviac bodov. Po ukončení
súťažných aktivít na nás čakal netypic
ký obed – opekačka v areáli ZŠ a po nej
dezert v podobe cukrovej vaty. Prekva
pením bolo maľovanie na tvár. Posled
né sily sme využili na tanečné kreácie
počas diskotéky. Po nej prišlo vyhod
notenie tábora, deti z každého tímu si
spočítali body na plagáte, ktoré zbiera
li počas celého týždňa. Ako každý deň,
aj v piatok sme vyhlásili a odmenili sym
paťáka dňa a čítali sme táborovú poš
tu. Rozdali sme diplomy a zlodej vrátil
olympijskú pochodeň Heraklovi. Spokoj
né a unavené deti odišli po náročnom
týždni domov.
Veríme, že aj budúci rok sa nám poda
rí vytrvať v táborovej tradícii.
Za akúkoľvek pomoc pri organizácii aj
realizácii tábora ďakujem najmä dob
rovoľníkom z eLSe klubu, Obci Liptovské
Sliače, pánovi starostovi Bc. Milanovi
Fričovi a ZŠ J. Hanulu. Veď investovať
čas a energiu do našich najmenších sa
vždy vyplatí.
Dominika Priesolová, eLSe klub

Foto: N. Bodorová

VÝSLEDKY TENISOVÝCH TURNAJOV
LIPTOVSKÉ SLIAČE JUNIOR OPEN 2015
– trieda „D“
7. ročník, 11. – 13. 7. 2015, dorastenci, oficiálny turnaj Slovenského tenisového zväzu, dvojhra, štvorhra, registrovaní hráči
Víťazom dvojhry sa stal Jakub Petráš
(TK Žilina). V štvorhre zvíťazila dvojica
L. Pavur (TC Slávia UPJŠ Košice), S. An
talík (TK Sliač).
Celoslovenského turnaja dorastencov
sa zúčastnilo 20 tenistov (TK Liptovské
Sliače – 3, TK Žilina – 3, TKM Martin – 3,
LTK Liptovský Mikuláš – 2, TK Vysoké
Tatry, TC Slávia UPŠ Košice, TK Sliač, TK
K. N. Mesto, TK ESO Piešťany, TK TC Boj

nice, TK Ružomberok, ŠK Pepas Sloven
ská Ľupča, Lieskovvský LTC – po 1). TK
Liptovské Sliače reprezentovali A. Kel
čík, J. Sleziak a D. Kajúch. Všetci skon
čili v dvojhre aj v štvorhre v prvom ko
le. Turnaj organizačne pripravili Milan
Sleziak, Miroslav Hanula, Ľubomír On
drejka, Milan Kelčík, Jozef Benčo, Jozef
Virág, Ján Gejdoš a Ján Plávka. Ceny
pre víťazov v dvojhre aj štvorhre veno
val starosta obce Bc. Milan Frič, ZŠ JH
Liptovské Sliače a TK Liptovské Sliače.
MAJSTROVSTVÁ LIPT. SLIAČOV 2015
dvojhra muži, 15. ročník, 13. – 20. 7.
2015, turnaj pre všetkých Sliačanov

Majstrovstiev sa zúčastnilo 15 hráčov.
Titul „Majster Liptovských Sliačov na rok
2015“ v dvojhre získal trinástykrát Jozef FRIČ. Vo finále zvíťazil nad bratom
Martinom Fričom 4/6, 6/4, 6/2. Výsled
ky semifinále: J. Frič – Mi. Sleziak 6/1,
6/1, M. Frič – Mi. Kelčík 6/3, 6/2.
LIPTOVSKÉ SLIAČE OPEN 2015 – trieda,, C”
14. ročník, 25. – 27. 7. 2015, muži, oficiálny turnaj Slovenského tenisového zväzu, dvojhra, štvorhra, registrovaní hráči
V dvojhre bol najlepší Phillippe Frede
ric Martin PÁLEŠ (TC EmpireTrnava).
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Prvé turnajové víťazstvo Jána Plávku
v dvojhre. Vo finále zvíťazil Ján Plávka
nad Miroslavom Kudličkom 2/6, 6/3, 6/4.
Semifinále: J. Plávka – M. Frič 1/6, 6/2,
6/4; M. Kudlička – P. Alman 6/1, 6/3.
MUŽI NAD 40 ROKOV
Vo finále zvíťazil Jozef Barták nad Já
nom Tkáčikom 6/4, 6/1. Semifinále: J.
Barták – Ľ. Ondrejka 6/0, 6/2; J. Tkáčik
– M. Sleziak 7/5, 6/2.
Výborný guláš navaril Ján Plávka, ceny
pre víťazov venoval starosta obce Bc.
Milan Frič, Alianz – Slovenská sporiteľ
ňa a TK Liptovské Sliače.

Everybody, zľava M. Kudlička, J. Plávka, J. Barták, J. Tkáčik.

V štvorhre zvíťazila dvojica Jaroslav JA
RINA (TK Rajec) a Adrian KUCHÁRIK TK
Return Bratislava.
Turnaja sa zúčastnilo 21 tenistov z ce
lého Slovenska (Liptovské Sliače – 5, B.
Bystrica – 2, Ružomberok – 2, Betliar
– 2, Rajec, Vysoké Tatry, Košice, Brati
slava, Nižná, Trnava, Žilina, N. Zámky,
Sliač, Martin). V dvojhre zo sliačanských
tenistov hral v štvrťfinále J. Frič, do 2.
kola postúpil M. Kelčík, , v 1. kole pre
hrali P. Gallo, M. Ševčík a P. Alman. V štvor
hre sa Sliačanom darilo, dvojica M. Kelčík
– P. Gallo skončila na 2. mieste, dvojica J.
Frič – M. Baláž obsadila 3. miesto, M.
Ševčík – P. Alman skončili v 1. kole.

Foto: M. Gejdoš

Riaditeľom turnaja bol Ing. Milan Sle
ziak, jeho zástupcom Ing. Silvester Švi
droň, vrchným rozhodcom Ing. Jozef
Virág, organizátorom Ing. Miroslav Ha
nula. Ceny pre víťazov v dvojhre aj štvor
hre venovali Bc. Milan FRIČ ako starosta
obce aj ako súkromná osoba, Intersport,
Alianz – Slovenská sporiteľňa a TK Lip
tovské Sliače.
LIPTOVSKÉ SLIAČE EVERYBODY OPEN
2015
16. ročník, 13. – 16. 8. 2015, turnaj pre
všetkých, dvojhra
MUŽI DO 40 ROKOV

LIPTOVSKÉ SLIAČE DOUBLE OPEN 2015
15. ročník, 31. 8. – 6. 9. 2015, štvorhra pre všetkých
Turnaj v štvorhre sa hral v dvoch sku
pinách, z ktorých postúpili dve dvojice
do semifinále. Vo finale zvíťazili J. Plávka, M. Hanula.
Výsledky: A. Skupina: J. Plávka, M.
Hanula – J. Tkáčik, J. Barták 4/6, 6/1,
6/1; J. Tkáčik, J. Barták – S. Švidroň, J.
Benčo skr. Tkáčik, Barták; J. Plávka,
M. Hanula – S. Švidroň, J. Benčo 6/1,
7/6 (6). B. Skupina: P. Alman, P. Gallo
– M. Kelčík, J. Gejdoš 6/1, 7/6 (3); M.
Kelčík, J. Gejdoš – M. Sleziak, Ľ. On
drejka 7/6 (3), 7/5; P. Alman, P. Gallo
– M. Sleziak, Ľ. Ondrejka 6/0, 6/3. Semifinále: A1 – B2 J. Plávka, M. Hanula
– M. Kelčík, J. Gejdoš 6/3, 6/4; B1 – A2
P. Alman, P. Gallo – S. Švidroň, J. Ben
čo 6/4, 6/2.
FINÁLE: J. Plávka, M. Hanula – P. Alman,
P. Gallo 6/4, 6/4.
M. Hanula

STRETNUTIE TURISTOV LIPTOVA
V dňoch 18. – 19. júla sa konal už 4. roč
ník podujatia Stretnutie turistov Lip
tova. Tohtoročné stretnutie, ktoré pri
pravili sliačanskí turisti, sa konalo v našej
doline pri urbárskej chate. Slávnostne
ho otvorili: predseda Regionálnej rady
KST Ján Lupták a starosta našej obce
Milan Frič. Po otvorení sa turisti rozišli
na pripravené túry a to: výstup z doli
ny na Malý Salatín (1448 m) a menej
zdatnejší na skalné zakutia Zubyhrašku.
Túry viedli naši skúsení inštruktori Bys
trík Antol, Róbert Jacko a František Vaj
da. Po túrach čakalo na turistov občer
stvenie – chutný guláš.
Tohoročného stretnutia sa zúčastnilo
asi 80 turistov z 9 klubov regiónu Ru
žomberok a Liptovský Mikuláš. 5. ročník
Stretnutia turistov Liptova sa uskutoč
ní v obci Hubová a miestni turisti Vás
už teraz srdečne pozývajú.
Ján Lupták

Foto: M. Gejdoš
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FLORBALOVÁ SKÚŠKA
Florbal sa dostáva čoraz viac do pove
domia športovcov. Nie je to inak ani v na
šej obci, kde trénuje malá skupina ama
térskych florbalistov. Tretí augustový
víkend sa florbalový klub FBC Sliače zú
častnil 3. ročníka prestížneho turnaja
Rulers Open v Dolnom Kubíne. Turnaja
sa zúčastnilo 26 klubov. V skupine sme
odohrali postupne zápasy s 1. FBC Zvo
len 2:0, s Lev Podbiel 4:1 a nakoniec
sme podľahli FBK LOKCA 0:4 po nepre
menených šanciach. Pri rovnosti bodov

rozhodovalo skóre, obsadili sme druhé
miesto v tabuľke.
V play off na nás narazil známy tím
z Liptovských Revúc ktorý sme zdolali
zdanlivo poľahky 5:0. Následne nás ča
kal zrejme najťažší súper Om Drakar
(vyhral všetky 3 ročníky). Po nevydare
nom začiatku kedy sme prehrávali už
1:4 sme sa nevzdávali a hnaní počet
ným fanklubom bojovali ako tím. Po dra
matickom zápase ktorý mnohí označova
li za predčasné finále sme prehrali 5:8.



V silnej konkurencii sme obsadili koneč
né 11 miesto, čo na prvý pokus je dob
rý výsledok a prísľub do ďalších rokov.
Touto cestou by sme sa chceli poďako
vať pánovi starostovi obce BC. Milano
vi Fričovi a obci za podporu ako aj fut
balovému klubu 1. OFC Liptovské Sliače
za zapožičanie dresov.
Špeciálne poďakovanie patrí fanúšičkám,
ktoré nám vytvorili skvelú atmosféru.
Peter Antol

Foto: fanklub FBC Sliače

Zostava: Marián Bruk, Martin Cevár, Michal Fulla, Adam Trepáň, Kristián Kelčík, Martin Moravčík, Lukáš Mrva, Marek Jacko,
Miroslav Likavčan, Andrej Danček, Tomáš Gejdoš, Peter Antol, Samuel Hazucha, Juraj Dvorský, Michal Lako.

KRÁĽOVSTVO PRSTEŇA V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH
V sobotu 25. 7. 2015 sme spoločne prežili 9.
ročník Kinderfestu na tému Kráľovstvo prste
ňa. 67 detí putovalo na Teplicu v 4 tímoch – Ro
han, Gondor, Elfovia a Trpaslíci, aby zachránili
Stredozem od zla Sarumana. Víťazstvo patrilo
tímu Rohan. Na Teplici sme si pochutili na rez
ňoch z jednorožca a v telocvični na každého
čakala cukrová vata a škretie párky.
V priestoroch KSLS prebiehal detský kútik pre
našich najmenších.
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa tento roč
ník vydaril! Tešíme sa na budúci rok! Ďakuje
me sponzorom: Obecný úrad Liptovské Sliače,
Farský úrad Liptovské Sliače, eLSe klub a za
sladkosti NOVA, KDH a potraviny Kajúch.
Dominika Priesolová

Foto: M. Brezňan
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BEH OKOLO SLIAČOV 2015
V nedeľu 6. septembra 2015 sa v Lip
tovských Sliačoch uskutočnil 42. ročník
podujatia BEH OKOLO SLIAČOV. Uspo
riadateľmi preteku boli Obecný úrad
Liptovské Sliače, Olympijský klub Lip
tova, Základná škola Jozefa Hanulu, I.
OFC Liptovské Sliače.
Beh bol zaradený do súťaže Liptovskej
bežeckej ligy o „Najlepšieho bežca Lip
tova“ pre rok 2015, štartovalo na ňom
185 pretekárov.
Hlavný organizátor a generálny spon
zor Obecný úrad v Liptovských Sliačoch
i starosta obce Bc. Milan Frič ďakujú

všetkým spoluorganizátorom a sponzo
rom, organizáciám i jednotlivcom za po
moc a podporu, aj za finančné a vecné
príspevky.
Organizátori a sponzori 42. ročníka BOS:
Základná škola J. Hanulu Liptovské Slia
če, I. OFC Liptovské Sliače, Materská ško
la Liptovské Sliače, Olympijský klub Lip
tova, Poľnohospodárske družstvo Lisková
– Sliače, Mária Fričová – Cukráreň RAF
CAFÉ, Jozef Kajúch Potraviny – Stredný
Sliač, Karol Sleziak Potraviny – Nižný
Sliač, Roman Plávka R. – J. A. servis, Re
náta Mrvová Potraviny – Stredný Sliač,

Eduard Mrva, Eva Cabanová Potraviny
– Stredný Sliač, Anna Priesolová – Pre
dajňa ANNA, Dana Iváková – Rozličný
tovar, Ladislav Záchej – Stavebniny MA
VERICK, Ing. Miroslav Hanula – Predaj
vína, Maroš Bartánus – Cukráreň, Mi
lan Kočibal – Hostinec REZOD CDK, Jo
zef Ondrejka – Penzión SATY, Slovenská
sporiteľňa a. s., Mária Kaliariková – Po
hostinstvo tribúna I. OFC, Vladimír Vi
cian, MR. DVORSKÝ s. r. o – Jozef Dvor
ský, HOLZWOOD – Peter Ivák, SEDMÁK
– Peter Frič, členovia DHZ, aktivační pra
covníci.
(ab)

Foto: A. Sliacka

Foto: A. Sliacka

Foto: A. Sliacka

Foto: A. Sliacka

BLAHOŽELANIE
29. augusta oslávil pán starosta Milan Frič
okrúhle životné jubileum – 50. narodeniny.
Veľa zdravia, pohody, sily a Božieho požeh
nania mu do ďalšieho života praje kolektív
redakčnej rady.

Foto: A. Sliacka

Foto: A. Sliacka
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