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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčania,
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Vysviacka a primície
4-5 našich rodákov...
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Deti vzdali úctu našim
matkám
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Ej, máje zelenie

dôvodom môjho príhovoru je nevyhovujúca situácia
v našej obci v súvislosti so zberom separovaného, čiže
triedeného odpadu v plastových nádobách, ktoré sú rozmiestnené vo všetkých častiach Liptovských Sliačov. V žltých nádobách sú okrem plastového
odpadu, ktorý tam patrí, aj nebezpečné znečistené obaly, chemikálie a iné
druhy komunálneho odpadu, ktoré tam nepatria. Preto Vás prosím, vážení
spoluobčania, o zlepšenie prístupu pri triedení odpadu. Ak sa situácia nezlepší bude nám spracovateľ, ktorý triedený odpad z našej obce vyváža definovať ako zmiešaný komunálny odpad a v takom prípade bude spoplatnený.
Obec v súčasnej dobe vynakladá nemalé finančné prostriedky za vývoz TKO
a nechceli by sme zvyšovať poplatky za jeho vývoz. Jednou z možností je,
vážení spoluobčania, ako pomôcť zlepšiť triedenie odpadu nasledovné riešenie. Po dohode so spracovateľom Ľupčianka & OZO, budú od 01. 07. 2017
do každej domácnosti v našej obci pri vývoze TKO dodané farebné vrecia na
plast. Plasty vo vreciach sa budú zbierať spolu s komunálnym odpadom podľa harmonogramu zberu komunálneho odpadu. Vážení spoluobčania, vrecia
s plastmi uložte ku kuka nádobe a na výmenu dostanete prázdne. Vyskúšame to najprv s plastmi, pretože tých je najviac. Prosím občanov, aby do vriec
vyhadzovali len odpad, ktorý tam patrí, čiže plastové fľaše od nápojov – PET
fľaše, umyté plastové obaly z čistiacich prostriedkov, drogérie, obaly od potravín, fólie, plastové tašky, krabicové obaly od džúsov, mlieka a iných nápojov, umyté kovové obaly od zaváranín,
konzervy, plechové dózy z nápojov.
Do vriec nepatria plastové obaly znečistené od olejov a chemikálií, PVC rúry
a podlahové krytiny, znečistené kovové
obaly, diely automobilov, elektronické
zariadenia a ich súčasti.
Vážení spoluobčania verím, že nájdeme spoločné riešenie, ktorým zlepšíme
vzhľad a kvalitu života v našej obci
a pomôžeme životnému prostrediu,
ktoré je pre nás veľmi dôležité.
Foto: A. Kočibalová
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Medzinárodný deň detí
v základnej škole

Mgr. Milan Frič
Starosta obce
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

POKRAČUJEME V ZVEĽAĎOVANÍ OBCE
Vážení spoluobčania, som veľmi rád, že
sa vedeniu obce aj všetkým zamestnancom OÚ darí plniť investičné akcie, ktoré
boli na tento rok pre našu obec odsúhlasené OZ. V týchto dňoch sme dokončili chodník pre chodcov ku kostolu vo
Vyšnom Sliači popri pani Piterkovej aj
s novým osvetlením a dokončili sme aj
spevnené plochy pri novej požiarnej
zbrojnici vo Vyšnom Sliači. Koncom júla
sa začne upravovať koryto potoka od
reštaurácie Prameň smerom dolu obcou.

Po zaasfaltovaní parkoviska pred obecným úradom, výmene a oprave zábradlia mosta, výsadbe zelene s novým osvetlením, teraz rekonštruujeme oplotenie
za telocvičňou v areáli ZŠ Jozefa Hanulu. Po ďalšom prudkom vyliatí sa potoka na Nižnianskej ulici v Nižnom Sliači
sa vyčistilo koryto potoka a taktiež sa
spevňuje kameňom breh potoka popod
most, ktorým sa prechádza z ulice Do
Pažíť na ulicu Jozefa Hanulu. V týchto
dňoch začíname s realizáciou výstavby

zelenej zóny popri hlavnej ceste vo Vyšnom Sliači a pripravujeme s Vodárenskou spoločnosťou a. s Ružomberok vybudovanie kanalizácie na Blážovej ulici
v Nižnom Sliači. Po jej vybudovaní sa
položí asfalt aj na tejto ulici. Vážení spoluobčania verím, že s vašou podporou
budeme naďalej zlepšovať kvalitu života v našej obci.
Mgr. Milan Frič
Starosta obce

Foto: archív obce

ZA CHVÍĽKU NÁM POSLEDNÝKRÁT ZAZVONÍ ZVONČEK
Už iba pár dní nám chýba do dňa, kedy v tomto školskom
roku poslednýkrát zazvoní zvonček na našej škole a jej brány sa zatvoria na dva mesiace. Nastane vytúžený čas prázdnin, kedy nejedno srdce žiaka zaplesá. Ešte predtým by sme
však chceli zhodnotiť celý náš školský rok.
Počas celého roka našu školu navštevovalo 280 žiakov, o ktorých sa po celý rok staralo 35 zamestnancov. Po prvýkrát sme
v septembri privítali 28 prváčikov. Niektorí boli ustráchaní, iní
smelší, ale všetkým sa v škole zapáčilo a naučili sa čítať a písať.
Nielen naši prváci zaznamenali obrovský pokrok, ale aj ostatní
žiaci. Počas roka sa žiaci zúčastnili množstva súťaží. Za
zmienku stoja napríklad IQ olympiáda, kde sa žiačka našej
školy, Barbora Piatková, z 9. B triedy prebojovala do celoslovenského kola. Ešte aj v recitácii sme uspeli na rovnakej úrovni. Andrej Lupták zo 6. A triedy nás v Bratislave reprezentoval na recitačnej súťaži „... a slovo bolo o Boha...“. Nielen vo
vedomostných súťažiach, ale aj v športových sme sa dokázali presadiť, a na poli okresného aj krajského kola. V hode
kriketkou nás na kraji reprezentoval Kristián Mrva z 9. A triedy. Zapojili sme sa aj do množstva výtvarných súťaží, kde
bolo oceňovaných hneď niekoľko žiakov z 1. aj 2. stupňa.
Po prvýkrát v tomto školskom roku sme usporiadali „Futbalový turnaj šťastia“ pre žiakov prvého stupňa a floorbalový
turnaj pre žiakov druhého stupňa. Chceme v tomto trende
pokračovať, a tak sa na tieto turnaje môžu žiaci tešiť aj v budúcom školskom roku. Aby toho pohybu nebolo málo, tretí
júnový týždeň sme sa zapojili do celoslovenskej akcie „Do
školy na bicykli“. Pre jej obrovský úspech ju chceme zopakovať aj počas týždňa športu, ktorý je naplánovaný na posledný
septembrový týždeň v novom školskom roku. Budeme dúfať, že počasie nám bude priať tak, ako tento školský rok.
V našej škole sa snažíme podporovať aj vyučovanie cudzích
jazykov. Aby si žiaci otestovali svoje v anglickom jazyku, zúčastnili sa v Ružomberku anglicko-slovenského divadelného

predstavenia. Mladší žiaci našu školu reprezentovali v prednese anglickej riekanky v KD A. Hlinku v Ružomberku. Pani učiteľky na prvom stupni spolupracovali na environmentálnom
a výtvarnom projekte so školami z Litvy a Poľska. Aj takýmito malými krôčkami chceme pokračovať v rozvíjaní multikultúrnej výchovy a tolerancii voči iným národom. Aktivít,
ktoré sa uskutočnili na škole je mnoho. O niektorých sme
vás informovali v predošlých číslach a budeme vtom určite
pokračovať. Na to, aby sme spomenuli všetky uskutočnené
akcie v ZŠ, by sme museli vydať samostatné číslo časopisu.
Na záver mi však nedá nespomenúť žiakov deviateho ročníka, s ktorými sa budeme tento rok lúčiť. Zvládli úspešne aj
posledný rok na základnej škole a všetci sa tešia na nové
stredné školy. Je to o to krajšie, že sa všetci dostali na školy,
ktoré si vybrali. Prajeme im, nech sa im aj v ďalších rokoch
darí a budeme vždy radi, keď k nás občas prídu pozrieť a porozprávať nám svoje novinky zo stredných škôl či života.
Katarína Plachá

MATRIKA
NARODENIE:
Dominik Maďar, Viktória Timková, Matúš Kocifaj,
Michal Kelčík, Matej Mihál, Dominika Ruttkayová,
Klára Jacková.
UZAVRETIE MANŽELSTVA:
Milan Ondrík a Mgr. Jana Priesolová, Marek Sleziak a Mgr. Jana Dupaľová, Tomáš
Mojš a Lenka Horváthová, Matúš Littva
a Katarína Jacková.
ÚMRTIE
Albína Vajdová, 83-ročná; Marta Littvová, 75-ročná; Helena Sršňová, 84-ročná.
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NÁVŠTEVA V DRUŽOBNEJ OBCI HÁJ VE SLEZSKU
V sobotu 10. 6. 2017 sa v našej družobnej obci Háj ve Slezsku v Českej republike uskutočnilo kultúrno-spoločenské po
dujatie Deň obce. Na pozvanie starostu
pána Karla Palovského sa na tejto vynikajúcej akcii zúčastnili aj starosta obce
Liptovské Sliače Milan Frič s manželkou
a členovia folklórnej skupiny Sliačanka.
Hneď po príchode do obce a slávnostnom
obede nás ubytovali v peknom prostre-

dí, v Mlyne Vodníka Slámy. Potom sme
sa presunuli na otvorenie Dňa obce, kde
sa na javisku amfiteátra spoločne prihovorili občanom starostovia Karel Palovský a Milan Frič. Príjemnú atmosféru, vynikajúci program a pohostinnosť
našich priateľov v obci Háj ve Slezsku
ešte viac umocnilo vystúpenie našej folklórnej skupiny Sliačanka. Všetci, ktorí
sa na akcii zúčastnili mali krásny ume-

lecký zážitok aj z vystúpenia známeho
českého speváka Vladimíra Mišíka a skupiny ETC. Starosta obce Liptovské Sliače sa poďakoval starostovi obce Háj ve
Slezsku za pozvanie, priateľskú pohostinnosť, vynikajúcu atmosféru a dohodli
sa na ďalšom stretnutí u nás v Liptovských Sliačoch.
Mgr. Milan Frič
Starosta obce

Foto: archív obce

VÝNIMOČNÝ JUNIÁLES V NAŠEJ ŠKOLE
Medzi ľudové tradície, ktoré v obci stále žijú patrí Juniáles.
V nedeľu 25. júna 2017 sa v Sliačoch opäť uskutočnilo toto
prekrásne a na Slovensku ojedinelé podujatie. Juniáles, ktorý sa pravidelne koná na záver školského roka, je venovaný
deťom Základnej školy Jozefa Hanulu, hlavne deviatakom, ktorí končia školskú dochádzku. Žiaci 9. ročníka sa na juniáles
poctivo pripravovali, učili sa ľudové piesne a tance, ktoré
potom predviedli v spoločnom vystúpení. Súčasťou programu nedeľnej slávnosti, tak ako po minulé roky, bola pobožnosť v kostole sv. Šimona a Júdu. Po nej nasledoval sprievod
obcou a najviac očakávaná časť – tancovanie a spievanie pred
Kultúrnym domom. V programe sa predstavilo 32 chlapcov
a dievčat, z ktorých mnohí mali prvý krát v živote oblečený
prekrásny sliačanský kroj. Vydarené podujatie ukončila tanečná zábava. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto originálneho podujatia
– členom folklórnej skupiny Sliačanka, Rade rodičov pri ZŠ,
Obecnému úradu, rodičom ôsmakov a deviatakov, ľudovej
hudbe FSk Sliačanka i všetkým nemenovaným, ktorí viac či
menej pomohli.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová
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VYSVIACKA A PRIMÍCIE NAŠICH RODÁKOV BYSTRÍKA
DUBOVECKÉHO A MÁRIA BREZŇANA
Mesiac jún priniesol do Liptovských Sliačov okrem množstva kultúrno-športových podujatí aj duchovné dary.
Dvaja naši farníci boli po šiestich rokoch štúdia a formácie v Kňazskom seminári Jána Vojtaššáka v Spišskej
Kapitule vysvätení za kňazov. Mário Brezňan a Bystrík
Dubovecký prijali vysviacku a od spišského biskupa
Mons. Štefana Sečku 17. júna. Následne sa v amfiteátri
v Liptovských Sliačoch našej obci konali primičné sv.
omše. Bystrík Dubovecký ju slúžil 18. júna, Mário Brezňan 24. júna. Prvý z nich odchádza na svoje prvú pôsobisko do Lendaku, druhý do Popradu. Pri príležitosti
tejto slávnosti sme ich oslovili a položili im pár otázok.
BYSTRÍK DUBOVECKÝ
1. Kedy Vás napadla myšlienka, že sa chcete stať kňazom?
Miništrovať som začal vo svojich deviatich rokoch, takže príklad kňaza som mal vždy pred očami. Bližšie som sa ale s touto myšlienkou začal pohrávať až v treťom ročníku na gymnáziu.

2. Bola táto voľba povolania pre Vás jednoznačná alebo
ste sa dlho rozhodovali?
Asi ako každý chalan, skôr som počítal s tým, že si nájdem
dobrú manželku a založíme spolu rodinu. V maturitnom
ročníku, v čase podávania prihlášok na vysokú školu som
sa rozhodol pre štúdium religionistiky v Prešove. Chcel som
mať čas poriadne toto rozhodnutie – pre seminár – premyslieť. Takže to nebolo jednoznačne rýchle rozhodnutie, ale ani
úplne pomalé. 

číslo 3/2017

3. Čo bolo na tejto ceste/rozhodnutí najťažšie?
Tých ťažších momentov bolo viac. Hneď prvý bol doma – povedať rodičom, že chcem ísť do seminára a vysvetliť, prečo
som sa takto rozhodol. V piatom ročníku, uvedomujúc si záväzok, ktorý z tohto všetkého plynie, bolo pre mňa ťažšie aj
definitívne sa rozhodnúť – „Tu som Pane, Ty to musíš dotiahnuť.“
4. Kto Vám najviac pomohol na ceste za kňazstvom?
Tých ľudí je nespočetné množstvo. No najviac si vážim modlitby a obety mnohých známych aj menej známych. Je to hlavne ich zásluha, že vymodlili povolanie a že mi vyprosili mnohé milosti, aby som to zvládol.
MÁRIO BREZŇAN
1. Kedy Vás napadla myšlienka, že sa chcete stať kňazom?
Myslím, že na prvú takúto myšlienku si nespomeniem, ale
asi deväť rokov dozadu som sa začal viac zaoberať touto
otázkou. Viem, že počas modlitby mi to prichádzalo čoraz
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častejšie do mysle. Od strednej školy som sa pýtal Boha kde
ma chce mať a aké má pre mňa pripravené miesto. Či už to
boli rôzne práce, alebo rozhodnutie pre životný stav. Boh
mi na to vždy konkrétnym spôsobom odpovedal a tak som
mal radosť z toho, že plním jeho vôľu. Nakoniec prišla z Jeho strany aj táto ponuka, ktorú som s radosťou prijal.
2. Bola táto voľba povolania pre Vás jednoznačná, alebo ste sa dlho rozhodovali?
Bol to istý proces, ktorým si ma Boh priťahoval bližšie k sebe
a zároveň mi dával aj čoraz väčšie nadšenie pre túto službu. Avšak, keď som si bol istý, že je to On, ktorý ma volá,
potom som už nepotreboval veľa času na rozmýšľanie. Vedel som, že On vie najlepšie čo je pre mňa správne.
3. Čo bolo na tejto ceste/rozhodnutí najťažšie?
Niekedy bolo ťažké, keď som videl, ako sa ľudia pozerajú na
to len s praktického hľadiska. „Ľahšie by ti bolo v manželstve“, „Veď máš dobrú prácu, prečo tam ideš?“ „Nikdy nebudeš môcť mať ženu ani deti“. A iné... Na jednej strane mali
všetci títo ľudia pravdu, ale povolanie do stavu kňazstva, sa
dá pochopiť iba očami viery. Ak by som sa na to pozeral len
s praktického hľadiska, tak by som dnes kňazom nebol.
Do istej miery bolo pre mňa ťažké sa vrátiť do školských lavíc.  Priznám sa, že v štúdiu som nikdy nemal záľubu a radšej som sa venoval praktickým veciam. Tak je to aj v našom
živote, že nie vždy robíme to čo nás baví, ale robíme to, čo
je potrebné.
4. Kto Vám najviac pomohol na ceste za kňazstvom?
Určite to boli ľudia, ktorými som bol počas posledných rokov obklopený. Moja rodina, kňazské vzory, spoločenstvá,
priatelia s detstva, naša farnosť. Nemôžem povedať, že by
to bol jeden konkrétny človek. Boh je natoľko kreatívni, že
si použil a používa rôznych ľudí na to aby k človeku prehovoril. Niekedy si použil veriacich, inokedy neveriacich. Ak
začneme s ním v našom živote rátať a vytvoríme si s ním
osobný vzťah ako s priateľom, tak aj On začne vstupovať do
nášho života a začne ho robiť krajším. Ukáže nám čo je podstatné a čo nepodstatné.
Pripravila Lívia Dvorská
Snímky: archív M. Brezňana,
B. Duboveckého, A. Kočibalová
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DETI VZDALI ÚCTU NAŠIM MATKÁM
V nedeľu 14. mája 2017 sa v Kultúrnom
dome v Liptovských Sliačoch konal slávnostný koncert pri príležitosti Dňa matiek. Podujatie pripravili Obecný úrad
a Kultúrne stredisko. Oslava tohto sviatku má v obci svoju tradíciu a teší sa
veľkému záujmu divákov, aj počas tohtoročného koncertu bola sála KD plná. Diváci videli program v ktorom v hudobných,

tanečných, speváckych a recitačných výstupoch účinkovali deti z Liptovských
Sliačov. S blahoželaniami pre všetky mamy sa postupne predstavili dievčenská
spevácka skupina Veseličky, deti z materskej školy, žiaci 1. – 4. ročníkov ZŠ J.
Hanulu, detská ľudová hudba Cifrušky
a detský folklórny súbor Sliačanček. V dru
hej časti programu vystúpil známy spe-

vák ľudových piesní Ján Ambróz s ľudovou hudbou Borievka z Banskej Bystrice.
V závere slávnosti starosta obce Milan
Frič, zástupca Pavol Bartík a poslanci
Obecného zastupiteľstva odovzdali kvetiny všetkým prítomným mamám.
Alena Balážecová

Foto: archív obce

KONCERT ZNÁMEJ ČESKEJ SKUPINY V PAŽITIACH
V sobotu 13. 05. 2017 sa v amfiteátri Pažite v Liptovských
Sliačoch uskutočnil koncert hudobnej skupiny Čechomor. Hosťom na tomto vynikajúcom podujatí bola aj známa česká
speváčka Lenka Dusilová. Pekné počasie umocnilo výbornú
atmosféru a umelecký zážitok pre množstvo divákov, ktorí
zaplnili amfiteáter v Pažitiach. Som rád, že po vystúpení Kandráčovcov a SĽUKU, ktoré sa uskutočnilo minulý rok v lete,
sa vedeniu obce podarilo usporiadať v našom amfiteátri ďalší vynikajúci koncert. Areál amfiteátra skrášlili nové umelecké
sochy, ktoré zhotovili rezbári z Liptovských Sliačov a okolitých obcí. Nielen sobota, ale aj nedeľa sa niesla v slávnostnom duchu, pretože v kultúrnom dome v Strednom Sliači
pri príležitosti Dňa Matiek, vystúpil pred zaplnenou sálou
vynikajúci spevák ľudových piesní Ján Ambróz. Ten svojim
spevom potešil všetky mamy a staré mamy, ktorým patrila
nedeľa 14. 5. 2017. Vážení spoluobčania, teším sa na ďalšie
kultúrno-spoločenské akcie, ktoré pre vás vedenie obce do
budúcnosti pripravuje.
Mgr. Milan Frič, starosta obce

Foto: T. Šuľa, A. Kočibalová
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EJ, MÁJE ZELENIE

Foto: A. Kočibalová

V sobotu 20. mája 2017 zneli Stredným Sliačom májovnícke
piesne a rozkazovačky. Folklórna skupina Sliačanka v spolupráci s Obecným úradom pripravili podujatie „Ej, máje zelenie“, ako pripomienku bohatých májovníckych tradícií Liptovských Sliačov.
V programe účinkovali domáce kolektívy – folklórna skupina
Sliačanka, detský súbor Sliačanček, mužská spevácka skupina Sliačania a spevácka skupina Jednoty dôchodcov Salatín.
Krojovaný sprievod išiel od Kultúrneho domu na Námestie
Jozefa Kútnika, kde sa tancovalo a spievalo pri máji, potom
pokračoval ulicou Do Pažíť až do amfiteátra, kde folkloristi
predviedli svoj program. Ulicou Jozefa Hanulu sa účinkujúci
aj diváci pobrali do Kultúrneho domu. O zahájenie tanečnej
zábavy sa tancom a spevom postarala Sliačanka, všetkým
prítomným do tanca hrala skupina LEGO.
Alena Balážecová

VYDARENÝ VENČEKOVÝ PLES
Na 19. ročníku tohtoročného Venčeka sa zúčastnilo tridsaťtri
deviatakov zo ZŠ J. Hanulu v Lipt. Sliačoch, ktorí absolvovali
kurz spoločenských tancov pod vedením tanečnej inštruktorky Anny Kočibalovej.
Žiaci na začiatku zodpovedali otázky zo spoločenskej etikety a následne sa predviedli v tanečnej zostave. Venčeková
mládež počas celého spoločenského večera mala možnosť
vyskúšať si svoje tanečné umenie v rôznych tanečných hrách
a víťazi si odniesli vecné ceny.
V súťaži O najlepšie tancujúci pár 1. miesto obsadili Alojz
Godiš a Simona Vajdová, na 2. mieste sa umiestnili Dávid
Littva a Terézia Gejdošová a 3. miesto si vytancovali Oliver
Smieška a Radka Potkanová. Pomaranče, stoličky a papiere
vyhrali Oliver Smieška a Radka Potkanová, Cestu do Lupče
Linda rechtoríková a Barbora Piatková.
Titul najlepšieho tanečníka spolužiaci pridelili Alojzovi Godišovi a Nikolete Luptákovej a najsympatickejšími tanečníkmi sa stali Jakub Melek a Barbora Piatková.
Venčeková mládež si na svoj spoločenský ples pozvala svojich rodičov, príbuzných a spolužiakov, aj pani učiteľky s pani riaditeľkou Katarínou Plachou. Pozvanie prijal aj starosta
obce Milan Frič, ktorý absolventom „19. Venčeka 2017“ odovzdal malú pozornosť. Do tanca hral DJ MIDO, kameroval Peter Baran a fotila Anna Ziemianczyková. Nakoniec sa chcem
poďakovať vedeniu obce za ústretovosť pri zabezpečovaní
tanečného kurzu a Venčeka.
Anna Kočibalová
Ako rodičia deviatakov sme boli zvedaví čo sa naše deti naučili za takmer deväť mesiacov prípravy v tanečnom kurze

pod vedením Anny Kočibalovej. Naša mládež sa najmä v posledných dňoch pred venčekom pripravovala naozaj poctivo a očakávanie čo nám naše ratolesti predvedú, sa prenášalo aj na nás. Dievčatá a chlapci nás príjemne prekvapili.
Dali si záležať nielen na vizáži, ale aj na tanečných krokoch.
Naše dcéry v krásnych šatách a účesoch a synovia v oblekoch sa zmenili na mladé dámy a mladých pánov. Takých
sme ich doteraz nepoznali. Zo všetkých síl sa snažili nesklamať a zapôsobiť. Na niektorých bolo trému naozaj vidieť, ale
vôbec to nevadilo. Predviedli sa v tom najlepšom svetle. Tanečné kroky i spoločenská etiketa sa im zídu v ďalšom živote. Ďakujeme pani Anne Kočibalovej, že z našich „drievok“
dokázala vykresať pekné sochy. Venovala sa im dlhé hodiny.
Čas a energiu, ktoré im venovala, určite ocenia.
Za rodičov Lívia Dvorská

Foto: archív obce

8

RÔZNE

Zrkadlo Liptovských Sliačov

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Bolo že to radosti a výskotu, keď naši žiaci oslavovali v piatok 2. 6. 2017 deň detí.
Aj tento rok si v spolupráci s Obecným úradom Liptovské
Sliače, DHZ z Vyšného Sliača a základnou školou pripravili
športové a vedomostné aktivity na námestí J. Kútnika-Šmálova. Všetky deti radi súťažia a nebolo tomu inak ani v tento
piatok. Každý žiak, ktorý splnil všetky disciplíny, odniesol si
domov nielen certifikát mladého záchranára, ale aj sladkú
odmenu. Okrem súťaží boli pre deti pripravené atrakcie ako
skákací hrad či veľká trampolína. Najväčšou odmenou bolo
pre žiakov počasie – teplé a slnečné a s tým spojená možnosť zabaviť sa v pene. Niet nad radosť v detských očiach,
ktorá sa zrkadlí pri hádzaní sa so spolužiakmi do peny. Veď
sa pozrite sa sami.
riaditeľstvo ZŠ

Spoločenské
podujatia a akcie,
Liptovské Sliače 2017
2. 7. nedeľa Hasičské dedičstvo. Osmičková hasičská
súťaž. Vyšný Sliač – pri kostole
15. 7. sobota Putovný pohár sliačanských hasičov.
Areál 1. OFC
23. 7. nedeľa Sliačanský pedál. Amfiteáter Pažite
15. 10. nedeľa Mesiac úcty k starším. KD Liptovské Sliače
21. 10. sobota Zo sliačanských záhrad.
Kultúrne Stredisko
10. 12. nedeľa Dobročinný adv. večierok.
KD Liptovské Sliače
26. 12. utorok Šachový turnaj. KD Liptovské Sliače.

NOVÝ ĽUDOVÝ KOLEKTÍV CIFRUŠKY
V Liptovských Sliačoch bol vytvorený nový umelecký kolektív. Je to detská ľudová hudba Cifrušky, ktorá vznikla v septembri 2016 a pracuje pod odborným a pedagogickým vedením pani učiteľky Gabriely Stehurovej. Členkami ľudovej
hudby sú žiačky hudobného odboru Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku – elokované pracovisko Liptovské Sliače. Kolektív tvoria: Zara Sliacka – primáška, Lara
Ziemianczyková a Diana Moravová – 1. husle, Klaudia Moravčíková a Timea Gejdošová – 2. husle, Paulina Vajdová – kontra, Sofia Mária Mrvová – kontrabas.
Novovzniknutá ĽH Cifrušky sa prvý krát verejne predstavila
v Liptovských Sliačoch v programe na DEŇ MATIEK, kde získala veľký úspech u divákov. Cifrušky spolu so Sliačančekom
sa zapojili aj do regionálnej súťaže detských folklórnych súborov, odkiaľ postúpili na krajskú prehliadku. Na krajskej
súťaži v Dolnom Kubíne získali ocenenie STRIEBORNÉ PÁSMO.
Účasť na spomínaných podujatiach i samotná príprava si
vyžiadali veľa času. Nácviky sa konali aj mimo vyučovacieho procesu ZUŠ, vystúpenia boli počas voľných dní. Treba
oceniť obetavosť a trpezlivosť pani učiteľky Gabriely Stehurovej, ktorú venovala a venuje výučbe malých muzikantov
v Liptovských Sliačoch. Taktiež chválime všetky členky ľudovej hudby, dievčatá, ktoré sa venujú tejto peknej záľube.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

Foto: A. Balážecová
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VERU SA V TEJ ŠKÔLKE MY DOBRE MÁVAME
... učíme sa, hráme, aj si zaspievame.
Počas posledných týždňov s ešte väčšou potechou, pretože letné počasie nám
spolu s bohatstvom prírodných krás
a príležitostí rozmanitých hier prinieslo aj niekoľko sviatočných dní. V stredu
26. mája nás so svojím skvelým predstavením Sranda banda show rozveselil kúzelník Wolf. Radostná atmosféra,
ktorú sa mu podarilo vytvoriť, bola predzvesťou ďalšieho výnimočného dňa. Medzinárodný deň detí sme oslávili na našom školskom dvore. Deti sa tu mohli
vyšantiť na nafukovacom hrade a zasúťažiť si v rôznych disciplínach. Po splnení všetkých úloh ich čakala sladká odmena i pohostenie od rodičov.
V nedeľu 4. júna sme sa spoločne s rodinami detí a vedením obce stretli na
tradičnom škôlkarskom juniálese. Po
úvodnom krojovanom sprievode sa s ta-

nečným i speváckym programom predstavili postupne všetky triedy: Kvietky,
Šmolkovia a Kuriatka, po nich Lienky i Sovičky. Predškoláci sa básňami poďakovali pani učiteľkám za starostlivosť. Od
septembra ich do školských lavíc zasadne 36. Organizovanie juniálesu je pomerne náročné, o to viac sa tešíme, že sa
stále darí uskutočniť ho. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí ho zrealizovali a rovnako všetkým, ktorí nás počas celého
školského roka podporili či už svojou
prácou, finančne, vecne alebo povzbudzujúcimi slovami. Sme veľmi radi, že je
vás veľa a priestor na menný zoznam
nám tu nestačí.
V závere školského roka sme si urobili
výlet do Bojníc. Vo štvrtok 22. júna nám
počasie prialo a dva plné autobusy výletníkov si tento deň naplno užilo. Hneď
na druhý deň sme navštívili prvákov

v Základnej škole J. Hanulu. Predškoláci tu zažili kúsok pravej školskej atmosféry počas prestávky i cez vyučovanie.
S kamarátmi si zasúťažili, zaspievali
a vzájomne sa obdarovali.
V škôlke je veselo, pretože je plná detí:
usmiatych nežných princezien, krásnych
divošiek, rozumných budúcich inžinierov a neposedných beťárov. Je tam veselo a rušno, občas až priveľmi. Preto
sa aj škôlka teší na chvíľu odpočinku.
Počas mesiaca júl sa ešte bude s niektorými deťmi stretávať, v auguste si
však oddýchne. Pani upratovačky ju
poriadne vyčistia a vyleštia, aby bola
pripravená na nový školský rok. Pani
učiteľky si užijú zaslúženú dovolenku
a deti prázdniny. Vám všetkým prajeme krásne leto plné slnečných pohodových dní.
Ivana Jacková

Foto: K. Moravová, I. Jacková

SV. PRIJÍMANIE
Nedeľa 11. 06. 2017 bola pre našu dedinu
slávnostná, keďže 33 detí prvý krát pristúpilo k oltáru, aby prijalo sviatosť Oltárnu
na prvom svätom prijímaní. Už sobota sa
niesla v slávnostnom duchu – posledné
nácviky detí, výzdoba v kostole, sviatosť
zmierenia detí, rodičov a krstných rodičov.
Všetky dni príprav vyvrcholili slávnostnou
sv. omšou o 10:00 hod, ktorú slávil pán farár Mgr. Ján Budzák. Deti pristupovali k slávnosti veľmi zodpovedne, krásne spievali,
čítali sväté písmo a spoločne niesli obetné dary. Potom všetky deti pristúpil pred
oltár a spolu sme slávili Eucharistiu, ktorej vrcholom bolo sv. prijímanie, kde deti
prijali živého Krista v Eucharistii do svojho
srdiečka. Slávnosť bola sprevádzaná krásnym počasím. Ukončená bola spoločným
i osobitným fotením. Prvoprijímajúce deti
dostali na pamiatku malé darčeky od pána
farára, triednych učiteliek pani Mgr. Patrícii Gregvorkovej a Mgr. Ivety Svajčiakovej
a pani Evy Hanulovej.
Pavol Bartík

Foto: K. Moravová
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MLADÍ TANEČNÍCI ZO SLIAČANKY ZÍSKALI ÚSPECH
Na celoslovenskej súťaži sólistov – tanečníkov ŠAFFOVA OSTROHA v Dlhom
Klčove, ktorá sa konala v posledný májový víkend, mladí tanečníci z folklórnej
skupiny Sliačanka opäť získali výborné
umiestnenie. Tanečný pár Martin Brezňan a Terézia Ševčíková súťažil v kategórii D (do 16 rokov) a za svoj výkon získal
ocenenie Strieborné pásmo. V tejto ka-

tegórii sa predstavilo najviac súťažiacich, spolu 16 tanečných párov i sólistov. Tanečníci z Liptovských Sliačov si
od členov odbornej poroty vypočuli mnoho chvály i dobre mienených rád. Martin a Terézia sa na súťaž pripravovali
pod odborným vedením Mariana Jacka,
o technické a organizačné zabezpečenie účasti sa starala Alena Balážecová.

Na 25. ročníku celoslovenskej súťaže
v Dlhom Klčove diváci videli aj ako tancujú muži v Liptovských Sliačoch. V nedeľnom galaprograme sa predstavil i dvojnásobný víťaz Marian Jacko. K spolupráci
ho pozvali tanečníci z folklórneho súboru Váh, ktorí získali víťazstvá v minulých ročníkoch práve so sliačanským
tancom. 
A. Balážecová

Foto: archív FSk

CYKLISTI S RODINAMI V NAŠEJ OBCI
V Liptovských Sliačoch sa v nedeľu, 04.
06. 2017 uskutočnila akcia „Bicykluje celá rodina“ na parkovisku štadióna 1. OFC
v Strednom Sliači, ktorú zorganizoval
Klub nadšencov amatérskej cyklistiky
v spolupráci s Obecným úradom Liptovské Sliače. Toto podujatie sa každý
rok koná v inej obci nášho okresu. Ten-

to rok do Liptovských Sliačov zavítalo
vyše 80 priaznivcov cyklistiky so svojimi rodinnými príslušníkmi. Pekné počasie, športovo zábavné súťaže a hry
pre deti i dospelých, vytvorili vynikajúcu atmosféru pre všetkých zúčastnených. Teší ma, že naša obec je čoraz zaujímavejšia pre priaznivcov cyklistiky

zo širokého okolia, čomu nasvedčuje nielen toto podujatie, ale aj pripravovaný
druhý ročník Sliačanského pedála, ktorý sa uskutoční 23. 07. 2017. Toto podu
jatie malo minulý rok veľký úspech. Organizátorom držím palce aj na druhom
ročníku.

Mgr. Milan Frič, starosta obce

Foto: A. Kočibalová
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TURISTI V METROPOLE VÝCHODU
V sobotu 13. mája sa 36 mladých turistov
a členov krúžku Chodníček poznania rozhodli spoznať druhé najväčšie mesto SR
Košice, ktorého dejiny siahajú až do 12.
storočia. Mesto známe svojimi kultúrnymi pamiatkami, ktorému bol v roku
2013 pridelený titul „Európske mesto
kultúry“ si nás všetkých hneď získalo.
Rozľahlá pešia zóna s majestátnymi meštianskymi domami a prekrásnou kvetinovou výzdobou, Štátne divadlo so spievajúcou fontánou a hlavne skvost mesta
gotický Košický dóm sv. Alžbety zanechali v nás nezabudnuteľné dojmy.

Po výbornom obede smerovali naše kroky do Slovenského technického múzea,
ktoré má viac než 14 000 zbierok a je
jediným technickým múzeom v SR. Exponáty boli veľmi zaujímavé a deti boli
nimi fascinované. Veľkým prekvapením
bolo oddelenie Vedeckého technického
múzea, v ktorom pomocou rôznych hier
a hračiek boli vysvetľované všetky fyzikálne zákony a matematické pravidlá.
Veď hrať sa s Newtonovým vozíkom,
výkyvným labyrintom, technickým kyvadlom, pochopiť Pytagorovu vetu jednoduchou hrou bolo niečo úžasné.

Na záver sme navštívili banícku expozíciu, ktorá bola vybudovaná v podzemí
múzea a poskytuje prehľad o rudnom
baníctve na východnom Slovensku. Deti
odchádzali z múzea nabité vedomosťami a vizuálnymi zážitkami.
Náš pobyt v metropole východu sme
zakončili nákupom drobných suvenírov.
Unavení, ale spokojní sme odchádzali
s pocitom, že naozaj máme právo byť
pyšný na naše malé Slovensko.
Cesta domov rýchlikom nám ubehla raz-dva. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Vedúce krúžkov

Foto: archív krúžku
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TENISOVÉ ZÁPOLENIE MEDZI DRUŽOBNÝMI OBCAMI
LIPTOVSKÉ SLIAČE SENIOR DOUBLE VIP 2017
12. ročník, 20. – 21. 5. 2017, turnaj v štvorhre pre pozvaných hráčov, 4 dvojice SR,
4 dvojice ČR
Víťazi: Ján Plávka, Miroslav Hanula
Tohtoročný turnaj bol iný, ako minulé
ročníky. Kým v minulosti to bol vždy úvodný turnaj nastávajúcej sezóny, tento ročník
začal novú tradíciu – tenisové zápolenie
medzi družobnými obcami Liptovské
Sliače a Háj ve Slezsku. Za Háj ve Slezsku
nastúpili dvojice A. Lhotský – T. Lhotský, L. Večerek – J. Vaněk, J. Hurník – A.
Lyko, M. Martiník – R. Moravec, Liptov-

ské Sliače reprezentovali Ľ. Ondrejka
– M. Kelčík, S. Švidroň – M. Sleziak, J.
Plávka – M. Hanula, J. Tkáčik – J. Barták.
Zápasy sa hrali na 2 víťazné sety, pričom sa začínalo od stavu 2/2, tretí set
sa hral super tie – break. V sobotu bolo
osem dvojíc rozdelených do dvoch štvorčlenných skupín, v ktorých hral každý
s každým. V nedeľu sa hralo semifinále,
kde postúpili prvé dve dvojice z každej
skupiny a potom finále.
Darilo sa viac priateľom z Moravy, keď
do semifinále postúpili 3 dvojice, zo Sliačov to bola len jedna dvojica, nakoniec
sa ukázalo, že bola víťazná.

Foto: M. Hanula

Výsledky semifinále: Večerek, Vaněk – Martiník, Moravec 6/4, 6/4, Plávka, Hanula
– Hurník, Lyko 6/7(4), 7/5, 10/3. Finále:
Plávka, Hanula – Večerek, Vaněk 6/3, 6/3.
Priatelia z Moravy boli ubytovaní v Penzióne Brejk, okrem tenisového zápolenia navštívili aj termálnu jamu v Kalamenoch. Spestrením ich pobytu bolo aj
tradičné sadenie májov s pochôdzkou
po dedine, kde si aj zaspievali rozkazovačku a májovnícka tancovačka.
Tenistov počas turnaja prišiel pozdraviť a povzbudiť aj starosta obce Mgr. Milan Frič a jeho zástupca Pavol Bartík.
LIPTOVSKÉ SLIAČE CUP 2017
18. ročník, máj – jún 2017.
V súťaži dvojčlenných družstiev zvíťazilo družstvo PYRANE (P. Alman, P. Gallo)
Zúčastnilo sa 6 družstiev rozdelených
do dvoch skupín, prví dvaja postúpili
do semifinále. V jednotlivých zápasoch
sa hrali dve dvojhry a jedna štvorhra.
Semifinále:
MT ELEKTRO (S. Švidroň, J. Tkáčik) – J&M
(M. Kelčík, J. Barták) 2: 1
PYRANE (P. Alman, P. Gallo) – FLEGMATIC (M. Hanula, J. Plávka) 3: 0
Finále:
PYRANE – MT ELEKTRO 2: 1 (zvíťazili P. Gallo, štvorhra – S. Švidroň)
M. Hanula

MINIRALLY LIPTOVSKÉ SLIAČE
Už druhý ročník automobilových pretekov Mini Rally Cup sa
uskutočnil 5. – 6. mája v Liptovských Sliačoch. Som veľmi rád,
že MOTORTECH RACING TEAM, pán Marián Buschbacher a náš
občan pán Ivan Jacko so synom Kristiánom usporiadali túto
atraktívnu súťaž v našej obci v spolupráci s Obecným úradom. Faktom je, že je to organizačne veľmi náročné a zodpovedné podujatie. Tento rok sa na pretekoch zúčastnilo
viac ako 60 posádok a ja som veľmi rád, že medzi nimi bola

aj naša posádka z rodiny Jackovcov z Vyšného Sliača. To, že
sa zvýšil záujem o túto súťaž bolo vidieť pri slávnostnom
otvorení pred zdravotným strediskom v Strednom Sliači, kde
sa zúčastnilo na zahájení omnoho viac občanov ako minulý
rok. Verím, že sa uskutoční aj tretí ročník tejto súťaže, ktorá
zviditeľní našu obec v širokom okolí.
Mgr. Milan Frič
starosta obce

Foto: A. Kočibalová
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