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Sliačanka fašiangovala
na Morave
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Výročná schôdza
jednoty dôchodcov

Foto: L. Littva
str.

7

Pohár starostu
v stolnom tenise

Milí priatelia,
možno nájdete medzi vašimi veľkonočnými pozdravmi pohľadnicu s veľkonočným zajačikom. Pred časom
sme si takéto pohľadnice posielali oveľa viac ako dnes.
Boli obľúbenejšie a rozšírenejšie. Potom vymizli. Keď
takáto pohľadnica prišla, veľmi ma nezaujala, pripadala mi dosť gýčovo. Dnes
sa na veľkonočného zajačika pozerám celkom ináč. Zajačik mi pripadá ako
veľmi vhodný symbol nášho ľudského položenia. Dnes už symboliku tohto
zajka chápem. Malý tvorček vo veľkom svete. Žiadne veľké zuby, žiadne tesáky, žiadne zbrane nemá. Okolo samí obri. Má len malé rodné hniezdočko
pod medzou, má ochranné sfarbenie, ktoré mu pomáha, aby bol nenápadný
a snáď ušiel očiam zlých obrov-poľovníkov, lovcov, psov s vycerenými zubami. A tak je zajacovým údelom bázeň a útek. Keď sa človek stretáva so zlom
tohto sveta, môže si niekedy pripadať bezbranný ako ten zajačik. Naozaj mu
ostáva len útek pred zbraňami a zubami tých mocných? Kresťan vie, kam sa
má utiekať: do Božej náruče. Ale aj tu sa stretávame s obrami: sú to svätci,
nesmierne veľké mravné požiadavky: milovať nepriateľov, trpezlivo niesť
každodenné kríže, nedbať na tých, čo zabíjajú telo... A bázlivý kresťanko si
medituje: áno, svätí to dokázali a ešte dnes dokážu, ale oni sú z iného cesta... Mali vari iné nervy ako máme my. Inú náturu. Čo vystáli mučeníci, misionári – a ja idem k zubárovi a to mi celkom stačí. Neviem prijať bolesť
chrbtice. Nedokážem nefajčiť ak mi nehrozí infarkt. Som netrpezlivý a nervózny. Ja Kristove požiadavky nedokážem splniť! Ale, ale... takto by si zajačik
nemal hovoriť. Pretože mladé zajačiky na jar sú tiež symbolom NOVÉHO ŽIVOTA! Keď prijmeš od Ježiša Krista nový život, keď sa v ňom znovuzrodíš,
jeho moc ťa premení. Božia moc urobí zo zajačika obra! Ten už nie je stratený a bezmocný v tomto svete, ale je Božím synom, Božou dcérou, ktorým
patrí Kráľovstvo. Nemusí sa báť, Kristus už premohol zlo, už premohol i našu smrť. Ten, kto ešte patrí svetu a zlu, ktoré je v ňom, kope za porazené
mužstvo! Patrí armáde, ktorá to má dopredu prehraté. Veď čo osoží človeku,
keby aj celý svet získal a stratil by svoju dušu?
Športový reportér improvizoval rozhovor so športovkyňou Nelli Coomanovou. Získala zlato na MS v halovej atletike. Reportér sa jej opýtal: „Šport, to
je iste tá najdôležitejšia vec vo vašom živote. Je u vás šport na prvom mieste?“
„Nie, nie je to šport.“ Odpovedá víťazka. „Tak potom manžel?“ „Ani manžel.“
Udivený a zvedavý reportér sa pýta: „Tak potom čo?“ A ona odpovedá: „Na
prvom mieste mám Boha, na druhom mieste manžela a na treťom šport.“
Prekvapený reportér sa jej pýta: „A manžel o tom vie?“ „Áno, vie, veď on má
tiež na prvom mieste Boha. A dúfam,“ pričom sa šibalsky usmiala, „že na druhom mieste má mňa.“ A potom pokračovala: „Neviem, či vy veríte, ale pokúste sa o rozhovor s Bohom – on vám pomôže a vždy vás obdarí radosťou.“
A pri týchto slovách sa na nej zračila radosť zo života.
Ak uvidíte veľkonočného zajačika, spomeňte si, že vždy máme túto možnosť:
premena nového života.
Vdp. Ján Budzák
Správca farnosti v Liptovských Sliačoch
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

Z PROGRAMU ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 25. 02. 2016
Dňa 25. 02. 2016 sa konalo jedenáste
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Jedným z hlavných bodov programu bola
úprava rozpočtu obce na rok 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2016. Ďalej poslanci prerokovali návrh na zriadenie
komisie na posúdenie architektúry výstavby rodinných domov, ktorá bude
posudzovať architektúru výstavby plánovaných rodinných domov v obci. Do
tejto komisie schválili p. Jána Iváka, predsedu komisie výstavby, územného plánovania a PLVH, Mgr. Elenu Tukovú, pracovníčku stavebného úradu, Bc. Milana
Friča, starostu obce. Hlavná kontrolórka obce Ing. Janka Littvová predložila
obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2015, kde zhrnula kontrolované oblasti ako aj výsledky
týchto kontrol. Kontroly boli zamerané
na účtovníctvo, štatistické výkazníctvo,
evidencie, analýzy rozpočtového procesu, hospodársku činnosť a dodržiavanie interných procesov v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi.
V roku 2015 kontrolórka obce vykonávala pravidelné následné finančné kontroly, účelové kontroly pri ktorých sa
zamerala na kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2014, kontrolu postupov pri správe
miestnych daní a poplatkov, kontrolu
mzdovej agendy obecného úradu a materskej školy a ďalšie. Kontrolou neboli
zistené závažnejšie nedostatky a na odstránenie zistených nedostatkov a ich
príčin boli prijaté opatrenia. V ďalšom bode programu starosta obce informoval
prítomných poslancov o zmenách organizačného poriadku na obecnom úrade.
Uvedené zmeny odôvodnil racionalizáciou a zvýšením efektívnosti nakladania
s verejnými financiami. Tiež informoval o zriadení stavebného úradu v obci, kde bude vytvorené jedno pracovné
miesto. Rozhodnutie odôvodnil hlavne
úsporou finančných prostriedkov, ktoré by obec bola povinná uhradiť Mestu

MATRIKA
NARODENIE
2016:
Teodor Jacko,
Matúš Ondrejka.

Ružomberok ak by pokračovala v ich
zmluvnom vzťahu. Stavebný úrad bude sídliť priamo v obci a tým sa uľahčí
proces vybavovania stavebnej agendy
a zvýši sa úroveň kvality poskytovaných
služieb pre občanov našej obce. Tiež
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,
na rok 2016, pre CVČ Elán Ružomberok.
V ďalšom bode programu prerokovali
a chválili VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Toto VZN
upravuje podmienky poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, spôsob a formu poskytovania vecnej dávky alebo jej výšku.
V rámci bodu žiadosti sa poslanci zaoberali individuálnymi požiadavkami od
Obecný úrad
občanov.
Obecné zastupiteľstvo Liptovské Sliače
na svojom zasadnutí dňa 25. 2. 2016
schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2016.
Hlavným dôvodom úpravy rozpočtu bola opatrovateľská služba. V čase prípravy rozpočtu na rok 2016 skončil celonárodný projekt a nebolo známe, kedy
bude pokračovať a či bude naša obec
do nového projektu zapojená. Od toho
sa odvíjajú finančné prostriedky potrebné na opatrovateľskú službu. Keďže obec
bola pri žiadosti úspešná, poskytnutý
nenávratný finančný príspevok z projektu ušetrí nemalé financie obce, ktoré
môžu byť využité na jej rozvoj. Druhým
dôvodom úpravy bolo použitie časti rezervného fondu vo výške 40 000 € na
kapitálové výdavky (chodník Vyšný Sliač
– 10.000 €, zelená zóna Vyšný Sliač
– 10.000 €, amfiteáter Pažite, hľadisko
– 20 000 €). Je potrebné podotknúť, že
v rezervnom fonde aj po jeho použití
zostáva 71.890,28 €. Tretím dôvodom
úpravy rozpočtu bolo zriadenie samostatného stavebného úradu v obci s cie-

ľom skvalitniť a približiť túto službu občanom Liptovských Sliačov.
Investičné zámery sú rozdelené do každej časti obce. Pre zlepšenie kvality a dostupnosti zvuku obecného rozhlasu sa
začne s jeho rekonštrukciou v celej obci
(8.000 €). V Nižnom Sliači sa bude rea
lizovať oprava oplotenia a vybudovanie parkoviska pri cintoríne a vybudovanie oddychovej zóny pri kríži oproti
cintorínu (spolu 10.000 €). Vo Vyšnom
Sliači to bude chodník spájajúci ulicu
B. Kubánkovej a Kostol dvoch sŕdc a vybudovanie zelenej zóny od COOP Jednoty po p. Šimčeka. V Strednom Sliači
sa plánuje realizovať odvodnenie ulice
Do Potôčka (19.000 €), modernizácia tribúny 1. OFC – sedačky, dlažba (4.080 €)
a rekonštrukcia hľadiska v amfiteátri
Pažite. V Liptovských Sliačoch sa v dňoch
30. a 31. júla 2016 uskutočnia Liptovské dni matky. Plánovaný program sľubuje vynikajúci kultúrny zážitok a preto
je potrebné sa na to patrične pripraviť.
Najmä hľadisko potrebuje rekonštrukciu,
nakoľko lavice a sedačky sú už po lehote životnosti a aj terén a potok potrebujú úpravy. Potrebnou rekonštrukciou
chceme účinkujúcim aj návštevníkom
festivalu pripraviť dôstojné podmienky.
Ing. M. Hanula
predseda finančnej komisie

ÚMRTIE 2016:
Milan Lako, 70-ročný; Štefan Littva, 77-ročný; Mária
Špuntová, 76-ročná; Eduard
Dvorský, 77-ročný; Vladimír
Ondrejka, 80-ročný; Stani
slav Cevár, 63-ročný; Ľubomír Mojš,
59-ročný.
Nové zábradlie okolo kríža
v Nižnom Sliači. Foto: archív OU
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NAPÁJANIE SA NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU
V uplynulom čase bola v našej obci do prevádzky spustená novovybudovaná
kanalizácia. Prosíme občanov o urýchlené napájanie sa. Termín napojenia je
do 31. 10. 2016.
Technické podmienky a postup napojenia:
– pripojenie nehnuteľnosti na VK si na vlastné náklady zabezpečuje majiteľ
– do prípojok nesmú byť zaústené vody zo striech, spevnených plôch, podzemné vody
– do prípojok nesmú byť zaústené vody akumulované v žumpe, odpadové vody musia odtekať z nehnuteľnosti do prípojky priamo
– miestom napojenia je revízna šachta, ktorá je majetkom vodárenskej spoločnosti
– celá trasa napojenia na revíznu šachtu musí byť vodotesná
– pred zásypom miesta pripojenia do revíznej šachty prizvať telefonicky pracovníkov vodárenskej spoločnosti v pracovných dňoch od 07:00 – 14:00 hod.,
ktorým odovzdáte vyplnené tlačivá „Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na
verejnú kanalizáciu“ a „Prihláška“, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke Vodárenskej spoločnosti, a. s. www.vsr.sk a na obecnom úrade.
Občania, ktorí budú mať záujem o zhotovenie kanalizačnej prípojky môžu
kontaktovať uvedené telefónne čísla:
0918 561 511, 0905 713 360, 0905 686 689911 011 773

CHRÁŇME SI LES
V nedeľu 28. februára sa konalo valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáru obce Liptovské Sliače, na ktorom výbor
informoval zúčastnených členov spoločenstva o svojej činnosti a dosiahnutých výsledkoch za rok 2015. Touto cestou by som
chcel podať niekoľko základných údajov
o našom pozemkovom spoločenstve.
Pozemkové spoločenstvo hospodári na
708,5 ha vedených na troch listoch vlastníctva. Na liste vlastníctva – (L V) 3174
sú vedené lesné pozemky o výmere 614 ha.
Vo vlastníctve známych vlastníkov je 456 ha
lesa a neznámi vlastníci, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond vlastnia
158 ha. Pasienky v hore sú vedené na LV
3247 s výmerou 21 ha a na L V 3248 sú
vedené pasienky na Mraviskách s výmerou 73,5 ha. Na základe reštitučného zákona bolo vlastníkom vrátené 13,4 ha v pasienkoch v hore a 45 ha na Mraviskách,
ktoré prenajímame PSD Sliačan.

Pozemkové spoločenstvo združuje 1.287
vlastníkov a 341 neznámych vlastníkov
s priemernou výmerou 4.352 m3, čo pri stanovenom podiele 701 m3 predstavuje 6,2
podielu (hlasu). Nie všetci členovia urbáru sú vlastníkom v hore, kde máme 1054
známych vlastníkov a 451 neznámych vlastníkov. Vlastníctvo len na pasienkoch má
233 členov.
Čo nás najviac mrzí, je ľahostajnosť dedičov k majetku svojich rodičov a prarodičov, keď máme neprenesených 158 ha hory.
Je potrebné podať žiadosť na obnovu dedičského konania, dohodu dedičov a môžete sa stať novými vlastníkmi v pozemkovom spoločenstve. Vieme, že toto všetko
nie je zadarmo, preto valné zhromaždenie schválilo príspevok do výšky 150 € podľa veľkosti podielu, tým dedičom, čo si prenesú podiele po neznámych vlastníkoch.
Kto je neznámy vlastník? Za neznámeho
vlastníka sa považuje vlastník konkrét-
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NEVYPAĽUJTE TRÁVU
Od 20. marca tu už máme oficiálne jar.
S príchodom tohto obdobia sú neodlučiteľne spojené aj malé požiare, vznikajúce z vypaľovania trávnatých porastov.
Samozrejme Vás chcem touto cestou
poprosiť, aby ste na odstránenie starého trávnatého porastu použili iné metódy ako je vypaľovanie. Určite sú zásahy príslušníkov neraz potrebnejšie
na iných miestach ako na poliach a lúkach. Preto to majte neustále v pamäti!
Neuprednostňujte vlastnú pohodlnosť
pred bezpečím ostatných.
Ak už spozorujete vypaľovanie trávnatých porastov v našej obci, neváhajte sa
obrátiť na Dobrovoľný hasičský zbor obce. Členovia zboru sú tu práve pre tieto
prípady, aby sme uľahčili prácu záchranných zložiek a oni mohli zasahovať tam,
kde je to naozaj potrebné.
Neváhajte a v tomto prípade kontaktujte náš obecný úrad, ktorý efektívne aktivuje DHZO, ktorý prevedie zásah v tomto ohrozenom priestore.
Štefan Slotka
veliteľ družstva DHZO, technik PO

neho majetku, ale v katastri nemá uvedený rok narodenia, rodné číslo a adresu.
Hoci vo väčšine vieme o koho ide, sú to
zosnulí bývalí vlastníci, ktorých zoznam
máme a radi Vám ho poskytneme. Majetok neznámych vlastníkov spravuje Slovenský pozemkový fond, ktorý je členom
nášho pozemkového spoločenstva, vystupuje ako vlastník 158 ha lesa a disponuje
2.284 hlasmi. Slovenský pozemkový fond
nám našu horu prenajíma za 6 103 € ročne. Nezaujíma ho, či je pozemkové spoločenstvo v strate alebo v zisku, každoročne
si vezme uvedenú čiastku, ktorá by mohla
byt‘ rozdelená medzi členov. Pokúsme sa
to zmeniť tým, že sa budeme zaujímať
o majetok našich starých rodičov a staňte sa členmi pozemkového spoločenstva.
Hoci sa jedná o minimálny majetok a jeho výnos je pár eur ročne, nech nás to nepokračovanie na str. 5
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

VEĽKONOČNÉ ZVYKY NA LIPTOVE
Veľká noc je udalosť s mimoriadnym
postavením nielen v cirkevnom roku,
ale aj v ľudovom zvykoslovnom ročnom
cykle. V minulosti bola úzko spojená
predovšetkým so začatím najzákladnejších poľnohospodárskych prác: sejby,
sadzby, prvého jarného výhonu dobytka.
Vykonávali sa rôzne úkony, ktoré mali
zabezpečiť najmä bohatú úrodu, úžitok z hospodárskych zvierat, ale aj
zdravie hospodára a celej rodiny. Z kresťanského hľadiska sa najvýznamnejšie
obdobie v roku, Veľký týždeň, začína
Kvetnou nedeľou. Vrcholí v tzv. posvätnom trojdní slávnosťou Vzkriesenia.
Na Zelený štvrtok si veriaci pripomínajú Poslednú večeru. V kostole sa „zaväzujú“ zvony, ktoré sa potom až do
„zmŕtvychvstania“ nepoužívajú. Znamená to, že v chrámoch zamĺkne organ
a namiesto zvonov sa rozhrkocú rapkáče a klopačky. Strava by mala byť zelenej farby, často sa varieval špenát.
Druhý deň posvätného trojdnia, Veľký
piatok, je dňom odriekania, kajúcnosti
a rozjímania. Veriaci si pripomínajú Kristovo ukrižovanie. Platí prísny pôst. V tento deň sa ešte pred východom slnka ľudia chodili umývať do čistej vody, aby
boli zdraví a kto bol chorý, aby vyzdravel. Valasi obchádzali gazdovské dvory
a označovali ovce pred výhonom na salaš, najčastejšie nastrihnutím do uší.
Verili, že sa v tento deň rany ľahšie zahoja. Duchovnou súčasťou Veľkého piatku sú aj dodnes pašiové hry.

Foto: archív obce

Biela sobota je pre veriacich dňom bdenia pri Kristovom hrobe. Na Bielu sobotu dopoludnia všetci obyvatelia dediny vyšli ku potoku a umývali sa, aby
tak dosiahli zdravie po celý rok. Gazdinky v domácnostiach robili posledné
úpravy a chystali slávnostné jedlá. Rodiny zvyčajne v tento deň navštevujú
Boží hrob v kostole.
Počas Veľkonočnej nedele sa po prvý raz
od Zeleného štvrtka rozoznejú zvony
a pripomenú veriacim, že Kristus vstal
z mŕtvych. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista vyjadruje víťazstvo života nad smr-

SLIAČANKA FAŠIANGOVALA NA MORAVE
Folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov reprezentovala svoju obec
i Slovensko v Českej republike. V sobo-

tu 6. februára 2016 sa zúčastnila na
folklórnom festivale „FAŠANG“ v moravskej obci Strání.

ťou a nádej na večný život. Ústredným
bodom tohto dňa je „veľká“ svätá omša. V niektorých dedinách sa nechávali
v kostole posväcovať veľkonočné jedlá,
ktorým sa pripisoval veľký význam a nesmelo sa z nich nič odhodiť. Boli to jedlá,
ktoré mali upevniť zdravie a silu, obilninové pokrmy mali mať pozitívny vplyv
na úrodu, bravčové mäso malo priniesť
bohatstvo a blahobyt. Veľký význam mali aj vajíčka, ktoré symbolizovali plodnosť, obnovenie a nepretržitosť života.
Obľúbeným a typickým jedlom bola huspenina, tzv. studeno. V túto nedeľu chodili po skončení náboženských obradov
dievčatá po dedine a spievali chorovodné piesne, napríklad „Hoja, Dunča, Nevelenča“. Večer sa konali zábavy pri hudbe.
Veľkonočný pondelok je najveselším dňom
veľkonočného obdobia. Na oblievačku
sa mládenci chystali už v noci. Oblievať chodili spolu štyria-piati a niekedy
šiel s nimi aj harmonikár. Dievčatá vyťahovali priamo z postele, hľadali ich
ukryté na pôjdoch, v sýpkach a komorách. Vyviedli ich k potoku alebo k studni
a dôkladne pooblievali, aby boli zdravé
a očistili sa od všetkého zla. Oblievačka sa končila pred obedom, popoludní
sa už oblievať nepatrilo. Až večer chodili „na čistotnuo“ do každého domu, kde
ich ponúkli pálenkou, vajíčkami, koláčmi.
– ij –

LIPTOVSKÉ DNI
MATKY 2016
Foto: M. Ovad

11. ročník medzinárodného festivalu sa uskutoční 29. – 31. júla 2016

RÔZNE

číslo 2/2016
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MALÍ BURSOVNÍCI
Je to výstižný názov pre členov DFS Sliačanček, ktorí dňa 9. februára 2016 „bursuvali“. Ich fašiangová pochôdzka s tancom
a spevom potešila nielen ich rodičov,
ale i všetkých, ktorí prišli malých bursovníkov povzbudiť v ich snažení.
Hneď, ako sme im oznámili, že budú mať
svoju vlastnú bursu, všetkým sa radosťou rozžiarili očká a nevedeli sa dočkať,
kedy to už bude. Usilovne sa na toto
podujatie pripravovali. Spolu s organizačnou vedúcou Aničkou Ziemianczykovou sme ich učili spievať bursovnícke
pesničky ako aj tančeky na túto príležitosť a aj my sme sa k nim pridali v kroji.
Bola to pre nich akoby hra na fašiangy,
ale i takýmto spôsobom sa dá nenápadne priúčať naše deti k ľudovým tradíciám a zároveň aj vychovávať budúcich
nositeľov ľudových tradícií.
Bursa začínala na námestí v Strednom
Sliači s piesňou „Pán Boh nám pomáhaj
tú bursu začínať“ a po roztancovaní
bola krátka pochôdzka. Pri nej vyspievali všetky pesničky a vykrúcali sa, ako tí
najveselší bursovníci. Svojim spevom
sa k deťom pridala aj mužská spevácka skupina Sliačania pod vedením pána Štefana Viciana.

Na záver pochôdzky sa k malým bursovníkom pridalo nečakane aj pár členov
DFS Sliačanka, čo bolo pre nás veľkým
prekvapením. V KD na záver pochôdzky si bursovníci ešte zaspievali, zatancovali a zasadli k stolu, aby sa po dobrom
výkone nasýtili dobrou kapustnicou
a rôznymi dobrotami. Zábava pri speve a tanci pokračovala až do 19.00 hod
večer. Verím, že z malých bursovníkov

(6 až 9-roční) budú aj májovníci, ktorí
hrdo zasadia máj a vystroja zábavu
nielen pre seba a svojich rodičov, ale
i všetkých, ktorí ich prídu povzbudiť
v ich snažení priúčať sa ľudovým tradíciám našej obce.
Blažena Mihulcová
umelecká vedúca
a choreografka DFS Sliačanček

Foto: A. Balážecová

CHRÁŇME SI LES
pokračovanie zo str. 3
odradí, lebo les má aj vyššiu cenu ako
2.801.739 €, na ktorú bol ohodnotený. Je
súčasťou životného prostredia našej obce, chráni nás pred povodňami, zásobuje
minerálnou vodou naše 2 pramene a celú vodovodnú sieť. Výbor pozemkového
spoločenstva pri hospodárení v lese rešpektuje všetky zákony, ktoré usmerňujú
hospodárenie v lese a zásady ochrany
prírody. Riadi sa desaťročným plánom, kto-

rý bol schválený Lesným úradom v Ružomberku a predpisuje objem ťažby, výchovu porastov, obnovu porastov a ich
ochranu. Ak predpokladáme, že naše pozemkové spoločenstvo má 614 ha a obnova lesa je 100 rokov, každý rok môžeme
vyťažiť 6 ha lesa. Ak aj na týchto 6 ha zasadíme nové stromčeky po 100 rokoch budeme mať znovu obnovený les. Je to zjednodušený príklad, ktorý platí pri ideálnych
podmienkach. Les má však mnoho nepria-

Foto: archív urbáru

teľov, ako sú zmenené klimatické podmienky, kôrovcové kalamity, vetrové kalamity
a necitlivé zásahy. Preto sa snažíme plánovať ťažbu v nižších objemoch, aby sme
mohli zvládnuť prípadné veľké kalamity
pri dosahovaní primeraného zisku. Okrem
hospodárenia v lese pozemkové spoločenstvo prenajíma poľovné pozemky PZ Kamenná za 1,24 €/ha a časť pasienkov na
Mraviskách SPD Sliačan za 465 € ročne.
Tento príjem z nájmu je súčasťou príjmu
pozemkového spoločenstva.
Náš urbár patrí medzi malé pozemkové
spoločenstvá s veľkým počtom vlastníkov
s malými podielmi, preto aj výnosy sú pre
väčšinu členov nezaujímavé. Mnohí členovia
roky ignorujú účasť na valnom zhromaždení, čo spôsobuje, že valné zhromaždenie
má problém dosiahnuť nadpolovičnú väčšinu hlasov potrebných na prijatie rozhodnutí. Pozemkové spoločenstvá majú mnoho
nepriateľov z radov finančných skupín,
ktoré by sa chceli zmocniť lesných pozemkov. Ľahostajnosť k dedičstvu našich predkov im k tomu napomáha. Neulakomme
sa na pár grošov, čo nám ponúknu.
Bol by som nerád, aby naše deti pri vychádzke do našich lesov narazili na tabule s označením: „Súkromný majetok – vstup
zakázaný“.
Ing. Ján Dvorský
Člen výboru PS
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VÝROČNÁ SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV
V nedeľu 7. 2. 2016 sa uskutočnila v kultúrnom dome výročná schôdza miestnej organizácie Jednoty dôchodcov.
Úvod patril speváckej skupine pod vedením Sebastiána Laka. Prítomní členovia
aj hostia si vypočuli správu o činnosti,
hospodárení za minulý rok a plán na
rok 2016. Po skončení schôdze sa podávala chutná večera. Do tanca a na počúvanie hral DJ Marcin.
Na záver sa chcem poďakovať, že prijal
naše pozvanie pán starosta obce Milan
Frič s manželkou a zástupca starostu
Pavol Bartík.
Daniela Sliacka
predsedníčka MO JDS

Foto: A. Ziemianczyková

VÝROČNÁ CHÔDZA PZ KAMENNÁ LIPTOVSKÉ SLIAČE
Výročná členská schôdza poľovníckeho
združenia Kamenná sa konala 20. 02.
2016 v spoločenskej miestnosti DSS
v Nižnom Sliači. Schôdzu viedol pred-

Daniela Ševca. Bol schválený program
výročnej členskej schôdze, finančný
rozpočet na rok 2016, plán práce na
rok 2016. Členská schôdza ako najvyš-

Foto: L. Bielená

seda PZ Milan Jacko. Úvodom privítal
členov PZ ako aj hostí starostu obce
Milana Friča, zástupcu starostu Pavla
Bartíka, za urbár obce Liptovské Sliače
Jána Dvorského, za OPK SPZ Ružomberok

VEĽKONOČNÁ
ZÁBAVA
Srdečne Vás pozývame
na Veľkonočnú
zábavu, ktorá sa
uskutoční v nedeľu
27. 3. 2016 o 19.00 h
v kultúrnom dome
v Liptovských Sliačoch.

ší orgán, zobrala na vedomie vystúpenie niektorých členov z PZ a následne
v tajných voľbách boli prijatí noví členovia. V diskusii starosta Milan Frič poďakoval členom za prácu a činnosť v PZ

ako aj pre obec Liptovské Sliače, ktorú
vykonali. Ján Dvorský pozdravil účastníkov VČS, poďakoval za dobrú spoluprácu s urbárom obce Liptovské Sliače
a vyjadril plnú podporu PZ Kamenná.
Za SPZ OPK Ružomberok Daniel Ševc vo
svojom príhovore informoval o streľbách a výcviku kandidátov na prvý poľovný lístok, ktoré sa budú konať na
strelnici Gaganová v Liptovských Sliačoch v dňoch 23. – 24. apríla 2016. Tak
ako po iné roky, aj tento rok sa dňa 19.
júna 2016 bude v obci Lúčky konať poľovnícky deň, kde ste všetci pozvaní.
Ďalej sa dňa 13.3. bude konať v Liptovskom múzeu v Ružomberku chovateľská prehliadka otvorená aj pre verejnosť.
Záverom predsedajúci poďakoval odchádzajúcim členom za prácu vykonanú
v PZ Kamenná, prítomným za kultúrny
priebeh VČS, novoprijatým členom poprial hodne síl do ďalšej práce, a napokon všetkých prítomných pozval na malé občerstvenie, ktoré bolo obohatené
príchodom manželiek.
Lovu zdar!
za PZ KAMENNÁ
predseda Milan Jacko

INZERCIA

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
Firma zaoberajúca sa kanalizačnými a vodovodnými
prípojkami ponúka:
– kompletné vybudovanie kanalizačných prípojok a pre
pojenie na obecnú kanalizáciu,
– montáž kanalizačného potrubia s materiálom.
Cenu za kanalizačnú prípojku vypočítame hneď po obhliadke terénu.
Záujemcovia sa môžu kontaktovať na tel. č.: 0918 561 511

RÔZNE

číslo 2/2016
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Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Tohoročná pani „Zima“ je veľmi skúpa na snehovú nádielku, ale
nízke teploty boli ako sa patrí. V sobotu 23. januára 2016 ráno
mrzlo až prašťalo (v Liptovských Sliačoch – 14 °C), ale ani toto
neodradilo členov turistických krúžkov a krúžkov „Chodníček
poznania“, aby sa vybrali na výlet do Vysokých Tatier.
Potešila nás cesta rýchlikom, časť cestovala v detskom vozni s rozprávkovými motívmi a za necelú
hodinu sme boli na Štrbe. Čakala nás cesta „zubačkou“ na Štrbské Pleso. Deti boli zvedavé, prečo
„zubačka“. Tak sme si podrobne prezreli strednú
ozubenú koľajnicu medzi dvoma „normálnymi“ koľajmi. Všade bolo rozprávkovo krásne, kopce bielučkého snehu, nádherná modrá obloha, maximálna viditeľnosť a príjemná teplota bez vetra (– 6 °C).
Pomaly sme prešli cez Štrbské pleso, len deti to
„leso“ hľadali, čakali typické pleso. A toto zimné vyzeralo ako veľká zasnežená lúka. Presunuli sme sa
do areálu snov, pozreli lyžiarske mostíky, čo-to
kúpili v stánkoch so suvenírmi a využili sme sneh.
Deti šantili na lopároch (aj na vetrovkách sa dobre šmýkalo), starší pod dozorom vyskúšali snežné
skútre.
Po aktívnom pohybe nám aj vyhladlo, presunuli
sme sa do krásneho hotelu, kde nás čakal výborný
obed – kurací vývar, vyprážaný syr, hranolky, tatarka a horúci čaj. Oddýchli sme si, porozprávali a pobrali sa
na cestu domov. Čakalo nás príjemné prekvapenie – zo Štrby
sme išli poschodovým vlakom. Musíme pochváliť deti (bolo ich

ŽIACKY TURNAJ VO FUTBALE
Dňa 6. 2. 2016 sa v Liptovskom Jáne, v hoteli Alexandra
uskutočnil žiacky turnaj vo futbale. Zúčastnilo sa na ňom
13 mužstiev, nechýbali medzi nimi zástupcovia 1. OFC Liptovské Sliače – starší žiaci. Zo základnej skupiny postúpili
z 2. miesta a v záverečných bojoch obsadili kvalitné 4.
miesto. Celkovo zvíťazili v 3 zápasoch, 1 x remizovali a iba
1x prehrali. Za nimi ostali také mužstvá ako Lisková, Černová, Bešeňová a iné. Za 1. OFC predstavilo 14 chlapcov, ktorí
dobre reprezentovali náš klub a našu obec.
Za najlepšieho strelca turnaja bol zo 6 gólmi vyhodnotený
náš Marek Tvarožný. Pochvala však patrí všetkým chlapcom
za bojovnosť a kolektívny výkon.
Ladislav Šimček

53), že boli veľmi disciplinované, neboli ani najmenšie problémy, dokonca ich chválili aj cudzí ľudia (sprievodca vo vlaku,
obsluhujúca čašníčka). Rozchádzali sme sa s tým, že už sa tešíme na ďalšiu akciu.
Vedúce krúžkov

Foto: I. Švajčiaková

POĎAKOVANIE
Jozef Kajúch úprimne ďakuje občanom Liptovských
Sliačov za priazeň, ktorú mu prejavovali v období
rokov 1991 – 2016, počas prevádzkovania predajne
POTRAVINY – JOZEF KAJÚCH.

POHÁR STAROSTU V STOL. TENISE
Kto by čakal nejaké prekvapenie musel sa zmieriť s realitou,
ktorá je neúprosná. Jubilejný 20. titul v stolnom tenise žiakov nepatrí nikomu inému ako najúspešnejšiemu v jeho histórii – Marekovi Tvarožnému. Po piatykrát, ale na útechu súperov už naposledy (Marek je už deviatak) získal populárny
Pohár starostu obce Liptovské Sliače.
Podujatia, pripraveného pre žiakov základnej školy, ktoré sa
koná každoročne cez jarné prázdniny, sa zúčastnilo 34 žiakov. Najúspešnejšími boli: ml. žiačky: 1. Zádrapová Zuzapokračovanie na str. 8

Foto: L. Littva
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TENISTI SI VOLILI NOVÝ VÝBOR
V piatok 11. 3. 2016 o 18.00 hod. sa v spoločenskej miestnosti Penziónu Brejk
v tenisovom areáli konalo 19. Valné
zhromaždenie Tenisového klubu Liptovské Sliače. Tenisti najskôr zhodnotili rok
2015 a ocenili najlepších jednotlivcov.
Tenistom roka 2015 sa stal J. Frič, ďalšie poradie: 2. T. Bartek, 3. P. Alman, 4.
M. Kelčík, 5. J. Plávka. Za brigádnickú
a sponzorskú činnosť boli odmenení J.
Hanula, J. Benčo a J. Plávka.
Na programe boli aj voľby členov nového výboru. Na nasledujúce 4 roky boli
zvolení: M. Hanula – predseda, M. Sleziak – podpredseda, I. Marko – pokladník, J. Plávka, M. Kelčík – členovia výboru, J. Benčo – kontrolór.
V druhej časti zhromaždenia tenisti
schválili rozpočet a plán činnosti na rok
2016. Naplánované majú 13 individuálnych turnajov a súťaží družstiev regionálnej aj celoslovenskej úrovne.
Tenisový klub chce klásť dôraz najmä
na prácu s deťmi, preto v roku 2015
angažoval profesionálneho tenisového
trénera. Rodičia detí vo veku od 8 do
11 rokov, ktorí majú záujem o ich tenisovú výchovu sa môžu informovať u predsedu klubu.

POHÁR STAROSTU
V STOLNOM TENISE
pokračovanie zo str. 7

na, 2. Mária Sofia Mrvová, 3. Ella Kollárová; ml. žiaci: 1. Adrián Frič, 2. Adrián
Hanula, 3. Švidroň Viktor; st. žiačky:
1. Barbora Piatková, 2. Bianka Iváková
3. Natália Mojšová; st. žiaci: 1. Marek
Tvarožný, 2. Michal Gejdoš, 3. Radko
Morava. Organizátori podujatia STC, ZŠ,
OÚ Liptovské Sliače.
Poďakovanie za úspešný priebeh patrí
hlavne pánovi starostovi Milanovi Fričovi nielen za pohár, ale aj za krásnu
tortu, jeho zástupcovi Pavlovi Bartíkovi, hlavnému rozhodcovi dlhoročnému
učiteľovi TV pánovi Raganovi, pani riaditeľke ZŠ Kataríne Plachej, pani učiteľke
Oľge Šiškovej a hlavnému organizátorovi a duši podujatia pánovi Ladislavovi Littvovi, ktorého na záver podujatia
ocenil pán starosta Ďakovným listom za
dlhoročnú organizátorskú prácu v tomto úspešnom (no menej populárnom)
športe v našej obci.

Ocenení jednotlivci. Foto: M. Frič

Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj
starosta obce Bc. Milan Frič, ktorý tenistom poďakoval za reprezentáciu obce, poprial im do novej sezóny všetko
najlepšie a prisľúbil spoluprácu obce
pri údržbe tenisového areálu.
Tenisti sa taktiež poďakovali všetkým
sponzorom a prispievateľom 2 % z daní. Medzi najväčších patria: Obec Lip-

tovské Sliače, CVČ pri ZŠ JH Liptovské
Sliače, Bc. Milan Frič, J. Plávka, Intersport,
Slovenská sporiteľňa, MT Elektro Tkáčik, M. Littva, K. Kelčíková, M. Sleziak,
K. Ševčík a ďalší.
Záver zhromaždenia bol tradičný – výborná kapustnica od J. Hanulovej, pozitívne vínko a družná diskusia.
M. Hanula

Krásne a požehnané
veľkonočné sviatky
Vám praje starosta obce

Milan Frič

Ladislav Littva

Zrkadlo Liptovských Sliačov – vydáva Obec Liptovské Sliače, Seč 635/2, IČO: 00 315 745, vychádza 6x ročne, marec 2016 (tel. 044/437 21 71).
Redakčná rada: Mgr. Lívia Dvorská, Andrea Sliacka, Pavol Bartík, Mgr. Ivana Jacková, Alena Balážecová. Redakcia si vyhradzuje právo gramatickej a štylistickej úpravy textov. Anonymné príspevky neuverejňujeme. Registrácia MK SR – EV 3761/09. ISSN 2453-692X. E-mail redakcie:
zrkadlo.ls@gmail.com. Grafická úprava a tlač: TESFO Ružomberok

