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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčania, drahá mládež, milé deti.

Foto: A. Sliacka
str.

4-5 Ľudové misie

Foto: I. Luptáková
str.
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1. ples eLSe klubu

Foto: K. Moravová
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Trojkráľový beh

Rok 2012 je pre nás všetkých minulosťou. Bol to rok
ťažký, ale požehnaný pre našu obec. Trápili sme sa
s dodávateľskými firmami pri dokončení I. etapy rekonštrukcie Námestia J. Kútnika-Šmálova a taktiež pri rekonštrukcii materskej školy. No častými kontrolnými dňami priamo na stavbe sme zabezpečili dokončenie týchto diel a odovzdali ich do užívania. Čistili a regulovali sme
potoky, skrášľovali obec, či opravili a zateplili strechu na školskej jedálni.
V januári nás čakal hlboký vládny audit rokov 2009, 2010 a 2011, ktorý dopadol veľmi dobre. Chcem sa poďakovať všetkých zamestnancom obecného
úradu a predsedovi finančnej komisie Ing. Štefanovi Likavčanovi za dobre
vykonanú prácu. Chcem sa poďakovať Anne Kočibalovej za 3-ročné pôsobenie na obecnom úrade, k 31. 12. 2012 jej skončila pracovná zmluva, a verím,
že v budúcnosti sa nájde priestor na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. 2. 2013 som predložil poslancom novú štruktúru obecného úradu. Obec zabezpečuje pravidelne prevoz
detí do materskej školy, rozvoz stravy a rozvoz pre kultúrne a športové organizácie, tak som vytvoril nové pracovné miesto – šofér, pre tieto účely.
Taktiež sme vytvorili kultúrne stredisko, ktoré bude riadiť centrum voľného
času, obecnú knižnicu, kultúrny dom a Prameň. Vo Vyšnom Sliači prebieha
rekonštrukcia budovy materskej školy na nájomné byty. Máme hotové projekty na výstavbu stolnotenisovej haly nad dielňami v základnej škole a dokončujeme projekt na rekonštrukciu amfiteátra v Pažitiach. Prebieha verejné obstarávanie na hlavného dodávateľa na výstavbu kanalizácie, ktoré by
mohlo byť na jar ukončené. Obec ihneď po ukončení verejného obstarávania
vstúpi do rokovania s víťaznou spoločnosťou o priebehu prác odkanalizovania našej obce. Určite aj tieto práce vyskúšajú našu vieru či povahu tak ako
to bolo pri rekonštrukcii námestia. Bol som smutný z toho, koľko zloby je
v našich srdciach. Našťastie je v našej obci veľa pekného, pozitívneho čo
môžeme obdivovať na každom kroku. Uvažujeme zriadiť v obci pracovisko
chránenej dielne, v ktorej by sme sa venovali výrobe sliačanských ruží
z vosku, sliačanskej čipke, výrobe kobercov či výrobe rôznych pomôcok do
domácnosti z dreva a kovu. Chceli by sme týmto krokom zmierniť sociálnu
krízu, ktorá prichádza do našich príbytkov. Čakáme na schválenie novely
zákona o službách zamestnanosti.
Drahí spoluobčania, prajem sebe a Vám radosť zo života, ktorý je taký krátky a je len na nás či dokážeme byť k sebe úprimní a spravodliví.
Ján Ondrejka, starosta obce
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Školský karneval

Nový kamerový systém

Fašiangové obdobie je už tradične časom plesov, zábav
a karnevalov. Keďže deti sa taktiež radi zabávajú, ani tento
rok sa nezaobišiel bez tradičného školského karnevalu. Ten
náš sa konal 31. 1. 2013 v kultúrnom dome v Liptovských
Sliačoch. Pripravená bola diskotéka, tombola a ceny pre
masky. Každé dieťa, ktoré si dalo námahu a oblieklo sa do
masky, bolo odmenené sladkou odmenou a tie najkrajšie
masky boli porotou vybrané a odmenené peknými vecnými
cenami.
– zš –

Vážení občania!
Chceme Vás informovať o novom monitorovacom kamerovom systéme, na ktorý bola našej obci poskytnutá dotácia
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v roku 2012.
V rámci projektu Monitorovací kamerový systém sa zakúpili a nainštalovali 4 nové kamery, ktoré sú osadené na vysoko
rizikových miestach: 1. priestranstvo pred kostolom, poštou, COOP Jednota v Strednom Sliači, 2. priestranstvo pred
pohostinstvom a OD Jednota vo Vyšnom Sliači, 3. priestranstvo pred kostolom vo Vyšnom Sliači, 4. priestranstvo pred
Reštauráciou Rak.
Realizáciou projektu chceme zabezpečiť v obci primárnu prevenciu a predchádzať tak krádežiam, poškodeniu zdravia
občanov, mravnostnej kriminalite, ale aj užívaniu tvrdých
drog a iných omamných látok.
Vďaka projektu vznikol impulz pre integráciu starého nefunkčného kamerového systému s novým. Obec chce v budúcnosti rozširovať kamerový systém na ďalšie lokality
a zabezpečovať jeho nepretržitú prevádzku a spolupracovať s Policajným zborom pri odhaľovaní trestnej činnosti
v obci vďaka novému kamerovému systému na ešte lepšej
úrovni.

Predseda Rodičovského združenia ďakuje všetkým rodičom,
žiakom, pedagogickým pracovníkom a sponzorom za výdatnú pomoc pri organizovaní školského karnevalu.
ĎAKUJEME členom Rodičovského združenia: Daniele Bartánusovej, Andrei Šimčekovej, Andrei Jackovej, Martine Laurincovej, Eve Fričovej, DJ Pavlovi Ondrejkovi
ĎAKUJEME sponzorom, ktorí prispeli do tomboly: Peter
Šrobár, Milan Frič, Rastislav Ondrejka, Vladimír Klačan, Ľubomír Bartánus, Rastislav Adamus, Daniela Hanulová, Andrea
Šimčeková, Roman Plávka, spoločnosť MONDI, ktorá darovala pre každé dieťa reflexné prvky a v neposlednom rade
ĎAKUJEME pánovi riaditeľovi základnej školy p. Birtusovi za
pomoc pri organizovaní, a tiež za darčeky do tomboly.

– OcÚ –

V. Klačan

MATRIKA
Rok 2012
Celkom sa narodilo 31 detí z toho: Nižný Sliač 6 ch.,
6 d.; Stredný Sliač 5 ch., 3 d.; Vyšný Sliač 5 ch., 6 d.
Celkom: 16 ch., 15 d.
Celkom uzavretým manželstiev 24. Priemerný vek sobášených: 30 r. ženích, 26 r. nevesta.
Celkom zomrelo 41 z toho: Nižný Sliač 5 m., 10 ž.;
Stredný Sliač 8 m., 5 ž.; Vyšný Sliač 7 m., 6 ž. Celkom:
20 m., 21 ž.
Priemerný vek úmrtia: muži 67 rokov a ženy 81 rokov.
Rok 2012, 2013
Foto: archív ZŠ

Údržba ciest
Vážení občania,
OcÚ je povinný zo zákona upravovať cesty a verejné priestranstvá. Poverené firmy nám túto službu vykonávajú zodpovedne k spokojnosti nás všetkých. Dosť často sa ale stretávajú
a stretávame s arogantným postojom našich spoluobčanov
pri výkone týchto prác.
Preto vás touto cestou žiadame, aby ste
– neparkovali na verejných priestranstvách a v ochranných
pásmach ciest. Minimálne 1 meter musí ostať priestorovo
voľný.
– neinštalovali ostré predmety – napr. šíny a kamene v ochrannom pásme cesty
– nebránili výkonu odhŕňania snehu spomínaným firmám
– keď je viacej snehu, nedá sa odhŕňať len do jednej strany,
lebo cesta sa tým zužuje
– po odhrnutí si každý musí odstrániť sneh od bráničiek
Ján Ondrejka, starosta obce

Narodenie – December 2012: Dominik Benčo, Lukáš Priesol, Šimon Priesol.
Január 2013: Alica Sliacka, Juraj Benčo, Tomáš
Svýba, Jakub Šindléry.
Uzavretie manželstva – Január 2013:
5. 1. 2013 Ľuboš Frič a Katarína Ondríková, 26. 1. 2013 Marián Vajda
a Bc. Eva Bobaľová, 26. 1. 2013 Miroslav Kelčík a Petra Cevárová.
Úmrtie – December: 8. 12. 2012 Anna Kelčíková, 75-ročná, 11. 12. 2012 Peter Mrva, 53-ročný, 16. 12. 2012 Jozef Bartík, 60-ročný, 18. 12.
2012 Margita Vajdová, 92-ročná, 23. 12. 2012
Ján Sleziak, 56-ročný. Január 2013: 3. 1. 2013
Alexander Mrva, 62-ročný.
Oprava chyby: Uzavretie manželstva 10. 11. 2012:
Ing. Peter Kráľ a Mgr. Michaela Bielená nie Martina.
Ospravedlňujeme sa za chybu.
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Zápis prváčikov
Dňa 15. 1. 2013 sa v Základnej škole
Jozefa Hanulu konal zápis budúcich prváčikov. Čakali na nich pani učiteľky,
špeciálny pedagóg a povzbudiť ich prišli aj pani učiteľky z materskej školy.
Deti sa s chuťou pustili do riešenia pripravených úloh. Ukázali svoje recitátorské a spevácke schopnosti. Za zvládnutie
všetkých úloh boli odmenené krásnymi darčekmi od starších kamarátov
a uvítacími listami.
Do prvého ročníka v školskom roku 2013/
2014 nastúpi 29 prvákov. Rodičia 5 detí požiadali o odklad povinnej školskej
dochádzky.
Mgr. Iveta Svajčiaková
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ZÁPIS DETÍ DO Materskej školy
podľa § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)
a § 5 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole

sa uskutoční 22. februára 2013 od 15.00 – 17.00 h
v budove materskej školy
Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa príjímajú deti:
 spravidla od 3 – 6 rokov veku, prednostne tie, ktoré dovŕšili piaty rok
veku,
 s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,
 deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak sú v MŠ vytvorené podmienky,
 výnimočne (ak je voľná kapacita) možno prijať dieťa mladšie ako 3 roky.
K zápisu je potrebné priniesť:
rodný list dieťaťa, presnú adresu trval. pobytu, prefotený preukaz poistenca

Prvenstvo pre Sliačanček

Foto: L. Hámorová

Foto: L. Hámorová

Národniari
plesali
Národniari najmä zo Žilinského kraja sa zišli na II. ročníku plesu Slovenskej národnej strany (SNS), ktorý
sa uskutočnil 9. februára v kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch.
Pripravila ho Miestna organizácia
SNS v spolupráci s Okresnou radou
SNS v Ružomberku. Do tanca približne 220 ľuďom hrala hudobná
skupina Lego. Pridala sa k nim aj
kapela Ploštín Punk. Program spestrili svojimi choreografiami členovia folklórneho súboru Liptov a ich
ľudová hudba.

Tibor Šuľa

Už 5. ročník medzinárodného umeleckého festivalu tanca a spevu – Liptovská
vločka uskutočnil sa v prvej polovici januára v kultúrnom dome v Liptovskom
Mikuláši. Počas súťažných predstavení
svoje umenie predviedlo vyše 300 účastníkov zo štyroch krajín – Ruska, Ukrajiny, Krymu a Slovenska. Svoj talent si
zmerali v troch hlavných kategóriách
tanec, spev a inštrumentálna hra. Súťažilo sa vo všetkých vekových kategóriách,
deti od 5 – 7 rokov, až po kategóriu dospelý 20 rokov a starší. Informovala spoluorganizátorka podujatia Katarína Balažiková z cestovnej kancelárie LIMIT z Lipt.
Mikuláša.
Celkovo sme na festivale videli 35 tanečných vystúpení od folklórneho tanca
až po uličnícky hip hop tanec. Ušiam lahodilo aj osem speváckych čísel, kde sa
predstavili aj sólisti aj súbory. Ako hosť
tam vystúpil v krásnych krojoch spevokol
dôchodcov Salatín z Liptovských Sliačov.
Naše farby reprezentovali a na galakon-

certe, kde vystupovali tí najlepší, si prevzali prvú cenu aj členky detského folklórneho
súboru Sliačanček z L. Sliačov. Získali
ho v kategórii národný spev.
Počas festivalu sa umelecky predstavili
aj hostia a členovia poroty – bulharský
spevák a herec Maestro Pascal, generálplukovník Anatoly Žernavoj – zástupca
Medzinárodnej organizácie pre ľudské
práva, honorovaný právnik a predstaviteľ mesta Sevastopol. Medzi čestnými
hosťami boli aj O. Havaši, Mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny
v SR a jeho tajomník O. Horochov, JUDr.
Janka Burianová, generálna konzulka SR
v Užhorode a Ing. Milan Kružliak, zástupca primátora mesta L. Mikuláš. V úvode
galakoncertu sa slovenským, ukrajinským a ruským divákom prihovorila.
profesorka Oľga Benč, PhD., generálna konzulka Ukrajiny v SR. Záštitu na podujatím malo mesto Lipt. Mikuláš.
Text a foto:
T. Šuľa
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Ľudové misie v Liptovských Sliačoch
V dňoch 2. – 10. februára sa v našej farnosti uskutočnili ľudové misie. Počas
týchto dní sa ľuďom prihovárali štyria
pátri – misionári Michal Zamkovský, Martin Zanovit, Martin Macko a Róbert Režný. Súčasťou misií boli sv. omše, modlitby, zamyslenia a príhovory na témy

Modlitba, Kríž, Láska, Eucharistia a pod.
Pátri sa stretli aj so žiakmi v ZŠ J. Hanulu, tiež s obyvateľmi domova dôchodcov. Dojímavá bola obnova manželských
sľubov, počas ktorej každý manželský
pár jednotlivo predstúpil pred kňaza
a obnovil si svoj sľub. Prišli manželia

žijúci spolu od niekoľkých mesiacov, rokov až po päť desaťročí. Misijný týždeň
vyvrcholil záverečnou sv. omšou v nedeľu popoludní a vysvätením misijného kríža pri kostole sv. Šimona a Júdu.
– ld –

Slovo správcu farnosti
V októbri minulého roku vydal sv. otec
Benedikt XVI. apoštolský list pod náz
vom Porta Fidei (Dvere viery), v ktorom vyhlásil obdobie od 11. októbra
2012 do 24. novembra 2013 za Rok viery. Pápež uviedol vyhlásenie Roku viery
slovami: „Dvere viery sú pre nás stále
otvorené.“ Každý deň nimi môžeme prejsť.
Môžeme prehlbovať svoj vzťah k Pánovi a s našimi bratmi a sestrami v Pánovi. Pre mňa, ako správcu farnosti Liptovské Sliače, bolo toto vyhlásenie sv.
otca výzvou: Čo v našej farnosti podniknúť, aby sme tieto dvere viery mohli
viacej pootvoriť? Preto som oslovil pátra
Michala Zamkovského z Kongregácie
Najsvätejšieho Vykupiteľa (redempto-

risti), v Podolínci, so žiadosťou uskutočniť u nás ľudové misie. Páter Michal
mi odpovedal: „Do Sliačov radi prídeme.“
A tak mohli začať prípravy. Veriaci prijali správu o misiách pozitívne. Naša
farnosť žila v duchu očakávania. Tá bezprostredná príprava na misie pozostávala z pred misijných kázní a z deviatnika k Duchu Svätému. Spolu s pátrom
Michalom Zamkovským, prišli aj títo
pátri misionári: páter Martin Zanovit,
pôsobiaci v kláštore redemptoristiek
v Kežmarku, pater Martin Macko, pôsobiaci vo farnosti Kramáre v Bratislave
a páter Róbert Režný, pôsobiaci v Podolínci. 2. februára 2013 sv. omšou v kostole Sv. Šimona a Júdu misie začali.

Foto: A. Sliacka

Pri príležitosti misijného týždňa sme
oslovili aj pátra Michala Zamkovského a požiadali sme ho o rozhovor.
Páter Michal, čo je podstatou misií,
resp. aký je význam tohto slova?
Misie sú hlavným poslaním cirkvi. Cirkev je tu pre misie, lebo Ježiš poslal
učeníkov do celého sveta, aby hlásali
všetkým ľuďom radostnú zvesť o Božej

láske a o nádeji neba. Ako prvý bol poslaný Ježiš, aby nám zjavil Otcovu lásku a Vzkriesený Kristus posiela učeníkov i nás, čo sme uverili, aby sme boli
jeho svedkami. Máme teda nielen hlásať, ale aj prinášať živého Krista tomuto svetu. Preto na misie vo farnostiach
prichádzame dvaja-traja pátri, lebo kde
sú dvaja, či traja v jeho mene, On sám
je prítomný.

Účasť veriacich, ako aj ich prežívanie
stretnutí na misijných podujatiach, svedčili o tom, že naozaj majú túžbu obnoviť sa vo viere. Bolo pre mňa povzbudením vidieť, že naši bratia a sestry
prijali misie ako veľkú príležitosť zažiť
vo svojej viere niečo nové a priblížiť sa
k Bohu. Vidím, že misiami prešli mnohí
naši bratia a sestry dverami viery, skrze živé poznanie Pána Ježiša, ktorý je
prítomný v našom živote, a tak môže
do nášho srdca lepšie prenikať jeho láska a milosť. V ďalších dňoch roka viery,
môžeme vďaka tejto skúsenosti, ochotnejšie vnímať, ako nás Duch pobáda konať podľa milosti, ktorú sme dostali.
Ján Budzák

Foto: A. Sliacka

Prečo ste si vybrali práve komunitu
Redemptoristov, čo je to za spoločenstvo, aké má poslanie?
Redemptoristi tu boli na misiách už pred
sto dvadsiatimi rokmi, teda v roku 1893.
Potom tu boli na misiách v roku 1949
už patri redemptoristi z Podolínca. A ktovie koľkokrát boli ešte medzitým, ale nevieme. Základnou charizmou redemptoristov sú ľudové misie – byť blízko ľudí
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a prinášať hojné vykúpenie, teda odpustenie a novú nádej. To je to, čo aj mňa
samého oslovilo a keď ma ešte za komunizmu pozval jeden páter do spoločenstva redemptoristov, tak som bez zaváhania súhlasil. Dnes po rokoch vidím,
že to je práve moja cesta, ktorú mi Pán
pripravil.
Kde všade ste pôsobili na misiách?
Je darom od Boha, že už skoro dvadsať
rokov môžem spolu s bratmi hlásať ľudové misie po Slovensku i v zahraničí.
Prešiel som mnohé farnosti Slovenska,
mestá i dediny, ale hlavne spoznávam
ľudí a ich životné príbehy. Misie sú totiž obojsmerné. My niečo dávame ľuďom,
ale oni tiež veľa dávajú nám. Tu možno
načerpať veľa múdrosti a skúsenosti.
Bol som tiež na misiách pre Slovákov
v Rumunsku, v Česku a vo Vancouvri
v Kanade. Misijné výjazdy sme mali tiež
do Litvy, Kazachstanu či na Ukrajinu.
Zvlášť si však cením misie vykonané
dvakrát na Katolíckej univerzite v Ružomberku, čo bola mimoriadna výzva
a skúsenosť.
Ako na Vás zapôsobili veriaci v Sliačoch?
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Foto: A. Sliacka
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Foto: A. Sliacka

Foto: A. Sliacka

Misie v Liptovských Sliačoch si budeme
pamätať, lebo napriek množstvu snehu
a nepriazni počasia, stále prichádzalo
veľa ľudí. Krásne boli tie stretnutia s deťmi, ale aj mnoho žien v novom kostole,
či pre nás rekordný počet mužov na
stretnutí v pondelok. Bohoslužby oživovali spevy mladých a povzbudzujúce
krátke chvály po svätých omšiach. To
všetko pomáhalo otvárať sa novému životu, ktorý tu Kristus rozlieval. Mnohé
srdcia boli očistené od hriechov a veríme, že pre viacerých bol to nový začiatok života s Bohom. Vidíme, že tu Sliačoch je veľký potenciál viery a určite sa
to prejaví aj cez duchovné povolania.
Ony totiž svedčia o životnosti farnosti.
Obec ma dobré zloženie, keď vedenie obce, školy i fary sú v harmónii. Ďakujeme, že sme mohli navštíviť s misijným
programom aj školu a domov dôchodcov. Ak sa dobro rozsieva, potom aj raz
dobro vyrastie. Ako stále na misiách aj
tu ma dojímali úprimné vyznania hriechov a ozajstná túžba po Bohu. A zvlášť
u našich mužov či mládencov, lebo ako
všade tak aj tu potrebujeme odvážnych
a veriacich mužov.

Ako sa človek stane misionárom?
Misionárom, tak ako aj kňazom, či vôbec veriacim, sa človek nestáva sám od
seba. Stále je to zvláštna Božia milosť
a povolanie. Človek však musí na povolanie a milosť odpovedať, uveriť a vykročiť. Potom po rokoch zbadá, že Boh
Otec ho nesklamal. On vie najlepšie, pre
akú úlohu ma stvoril a povolal na svet.
Tu sme všetci, aby sme dozreli k láske
a potom žili naveky s večnou Láskou.
Samozrejme, aj misionár, ako každý z nás,
ma svoje skúšky, pokušenia, lebo každá láska musí byť preverená, a ukázať
vernosť. Snažím sa zo svojej strany splniť to, čo sa očakáva a Pán Boh určite
urobí svoje a bude ma chrániť. On doplní ostatné.
Tak aj v týchto dňoch misií, my aj vy,
sme urobili čo sme vedeli a mohli a Pán
doplní naše dielo. Raz sa tam pri ňom
všetci stretneme.
Ďakujeme za pozvanie a za to, že sme
tu mohli kúsok cesty do večnosti prejsť
spolu s vami. Pamätajme: Život je stretnutie.
Zhovárala sa:
Lívia Dvorská
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Podujatia v obci 2013
Január: 5. 1. Slávnostné uvítanie detí do života | 12. 1.
Plesajme všetci ľudia | 19. 1. Trojkráľový beh sliačanskou
dolinou | 19. 1. XXV. Ples turistov Liptova | 31. 1. Školský karneval
Február: 2. 2. X. Ples priaznivcov folklóru | 9. 2. Ples
SNS | 23. 2. Volejbalový turnaj SNS | 25. 2. Stolnotenisový turnaj žiakov
Marec: 31. 3. Vynášanie murieny | 31. 3. Veľkonočná
tanečná zábava
Apríl: Šachový turnaj | 7. 4. Slávnostná akadémia k 150.
výročiu narodenia J. Hanulu
Máj: 10., 11. 5. Basketbalový turnaj žiačok | 12. 5. Deň
matiek
Jún: 7. 6. Venček žiakov ZŠ | 16. 6. Hasičské dedičstvo |
21. 6. Spievanie Jána | 23. 6. Juniáles | 29. 6. Súťaž o najlepší koláč | Sv. omša na Sliačanskej Magure
Júl: 20. 7. Športový deň | 27. 7. Kinderfest
August: 11. 8. Spomienka na Jozefa Hanulu | 17., 18. 8.
Oslavy 85. výročia DHZ
September: 8. 9. Beh okolo Sliačov | 14. 9. súťaž pre
deti „Neseď doma ukáž čo vieš“
Október: 27. 10. Batôžkové posedenie
December: 15. 12. Dobročinný adventný večierok |
26. 12. Vianočný šachový turnaj | 26. 12. Štefanský výstup na Malý Salatín | 26. 12. Štefanská tanečná zábava
A. Balážecová

Foto: P. Slačka

Sliačanka oslávila 80 rokov
Folklórna skupina Sliačanka si v závere roka 2012 pripomenula významné výročie, 80 rokov od svojho vzniku. V Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch sa v sobotu 29. decembra
zišli súčasní i bývalí členovia a pozvaní hostia. V slávnostnom programe nazvanom „Klenotnica spomienok“ folklórna
skupina predviedla spevy a tance rodnej obce, zvyky a obyčaje, ktoré boli súčasťou života v priebehu kalendárneho
roka. Počas večera sa spomínalo na prežité roky, dosiahnuté úspechy, staršie a novšie programy, i na významné osobnosti pôsobiace v tomto kolektíve. Súčasťou podujatia bola
výstava diplomov a vecných cien, ktoré Sliačanka získala.
Nechýbala prezentácia veľkorozmerných fotografií a videoprojekcia obrázkov zo života skupiny. Po skončení oficiálneho programu pokračoval večer zábavou v ľudovom štýle. Do
tanca i do spevu hrala ľudová hudba Sláčik.
A. Balážecová

Uvítanie detí do života

1. ples eLSe klubu

V sobotu 5. januára sa v reštaurácii Prameň uskutočnilo
milé podujatie „Uvítanie detí do života“, ktoré zorganizoval
Obecný úrad Liptovské Sliače. Spolu bolo pozvaných 32 rodín s deťmi narodenými za posledný rok, ale prišli aj ich
súrodenci a staré mamy. Dievčatá z detského folklórneho
súboru Sliačanček všetkým zavinšovali a zaspievali, hosťom
sa prihovoril starosta obce Ján Ondrejka a slávnostný prípitok predniesol zástupca starostu Miroslav Gejdoš. Rodičom
bol z rúk predstaviteľov a zamestnancov obce odovzdaný
nákupný poukaz, finančný príspevok, osuška s menom dieťaťa a nechýbala ani ružička. Podujatie moderovala Ing. Helena Priesolová. Na záver si mohli prítomní zaspievať so
Sliačančekom pieseň Daj Boh šťastia.
– am –

1. ples eLSe klubu – „Plesajme všetci ľudia“ sa uskutočnil 12.
januára 2013 v kultúrnom dome. Týmto plesom sme otvárali plesovú sezónu so skvelým programom. Na úvod odznel
príhovor predsedníčky o činnosti klubu v roku 2012. V ďalších častiach programu vystúpil folklórny súbor Liptov, K&F
projekt s modernými a spoločenskými tancami, zaspievala
Anička Sleziaková a zlatým klincom boli spoločenské tance
v podaní profesionálnych tanečníkov z tanečného štúdia
MAESTRO. Nechýbala výborná polievka a hlavné jedlo, fajnové koláčiky, ktoré napiekli mladí z eLSe klubu a perfektná
kapustnica. Súčasťou programu bola aj tombola s 38 cenami. Na plesajúcich čakali chladničky, píla, mikrovlnka, digestor, poukazy do reštaurácií a predajní na rôzne služby,
darčekové koše, počítačové príslušenstvo, kozmetika a ešte
mnoho ďalších cien. Do tanca hrala skupina LÚČE. Nechýbal
ani harmonikár, ktorý zahral do spevu sliačanské ľudovky.
Plesu sa zúčastnilo okolo 120 ľudí, ktorých programom sprevádzal moderátor Peter Debnár z Pulz rádia. Každý si odniesol domov malý darček. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. eLSe klub tak položil poriadne vysokú latku začínajúcej
plesovej sezóny. Poďakovanie patrí hlavným organizátorkám
– Simone Brezňanovej a Zuzane Jackovej, pánovi starostovi,
sponzorom a tiež všetkým dobrovoľníkom z eLSe klubu,
ktorí pomáhali pri prípravách. Ak by ste chceli aj vy podporiť prácu s deťmi a mládežou v našej obci, môžete tak urobiť prispením 2 % z daní. Stačí vyplniť tlačivá, ktoré sa nachádzajú v priestoroch eLSe klubu, kam vás všetkých srdečne
pozývame na príjemné posedenie.

Foto: M. Priesol

Ing. Helena Priesolová
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Krišťáľové krídlo pre Petra Abonyiho
Autor Kostola dvoch sŕdc vo Vyšnom
Sliači – Ing. arch. Peter Abonyi z Ružomberka dostal nedávno prestížnu cenu – Krištáľové krídlo, v kategórii za
architektúru. Ocenenie udeľuje odborná
porota za mimoriadny prínos v oblasti
vedeckého, spoločenského a kultúrneho života. Pri tejto príležitosti sme mu
položili niekoľko otázok.
Čo pre Vás takáto cena znamená?
Cena pre mňa znamená potvrdenie správnosti cesty, ktorej pravidlá som sa naučil počas výstavby kostola v Sliačoch. A to
je cesta vzájomného rešpektu a kresťanskej lásky. Aj touto cestou by som sa chcel
poďakovať Sliačanom za ich dôveru, lásku a životnú múdrosť, ktoré mi pomohli
nájsť sa ako architekt aj ako človek.

Vychutnali ste si túto slávnostnú
chvíľu? Oslávili ste Váš mimoriadny
úspech?
Slávnostnú chvíľu som vychutnával v spoločnosti mamy. Udalosť bola veľmi dobre zorganizovaná a poskytla množstvo
príležitostí porozprávať sa s mnohými
osobnosťami slovenského verejného života. Súkromne som neoslavoval.
Na čom momentálne pracujete?
Momentálne pracujem väčšinou na rodinných domoch po celom Slovensku
a na jednom penzióne.
Čo Vás pri tvorbe inšpiruje?
Inšpirujú ma okolnosti prírodné a spoločenské. Snažím sa nezasahovať do prirodzenosti behu vecí, len čo najpravdivejšie „otlačiť“ do architektúry život.

Foto: A. Kočibalová

Foto: R. Ondrejka

Foto: .R. Ondrejka

Foto: R. Ondrejka

Foto: internet

Dobrá novina
Koledníci Dobrej noviny dňa 26. decembra už po 18-krát ohlasovali radostnú zvesť o narodení Ježiša. V našej obci koledovalo 35 detí s 10 vedúcimi. Prijalo ich 125 domácností a vykoledovali sumu 2.329,83 €. Vyzbierané peniaze pôjdu na pomoc
ľuďom s postihnutím, najmä pre deti v Keni a v Sudáne.
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov Dobrej noviny, a tak
pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.
– mk –

Foto: M. Kelčík

Tvorivosť človeka ostáva pre mňa božím tajomstvom a darom.
P. Abonyi sa narodil v Revúcej. Je absolventom Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave. Od roku 1994 pôsobí ako samostatný autorizovaný architekt Slovenskej
komory architektov. Je autorom viace
rých sakrálnych a administratívnych
objektov, tiež rodinných domov. Okrem
Krištáľového krídla má na svojom konte
Cenu Dušana Jurkoviča za spoluautorstvo
kostola v Lomnej na Orave (spolu s M.
Bišťanom). Okrem iného projektoval Námestie Kútnika-Šmálova v našej obci, tiež
Námestie Slobody a Kláštor OSF v Ružomberku (spolu s M. Bišťanom) či rekreač
né chaty v tvare lodí na brehu Liptovskej Mary.
Lívia Dvorská

Úspešná reprezentácia
školy
Žiaci ZŠ už neraz dokázali svoje schopnosti pri reprezentácii školy i obce na rôznych súťažiach a podujatiach. Tak
tomu bolo i na recitačnej súťaži v prednese povestí „Šaliansky Maťko J. C. Hronského“, ktorá sa uskutočnila v Ružomberku. Naši recitátori sa predviedli naozaj majstrovsky a zaujali odbornú porotu aj obecenstvo. Umiestnili
sa nasledovne: Vanesa Šimčeková – 1. miesto, Denis Šimček – 2. miesto.
Ďalšou súťažou bolo okresné kolo v streľbe zo vzduchovky. V kategórii mladšie žiačky a žiaci družstvo v zložení:
Lucia Hrompová, Matúš Gejdoš, Patrik Oravec obsadilo 3.
miesto. V kategórii staršie žiačky a žiaci družstvo v zložení: Kristína Bartánusová, Natália Ševčíková, Tomáš Laurinc obsadilo 2. miesto.
Všetci žiaci, ktorí nás vzorne reprezentovali absolvovali
prípravu pod vedením pedagógov v Centre voľného času
pri ZŠ Jozefa Hanulu.
Mgr. Alica Hubová
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Trojkráľový beh Sliačanskou dolinou – 12. ročník
Všetci, ktorí obľubujú zimné športy, tešia sa na začiatku nového roka na dnes
už tradičný Trojkráľový beh Sliačanskou
dolinou.
Obľúbené podujatie, ktoré v sobotu 19.
januára 2013 zorganizoval Miestny klub
KDH, v spolupráci s MO Slovenského
Orla, Klubom priateľov bežeckého lyžovania a ZŠ J. Hanulu, zaznamenalo už
svoj 12. ročník.
Milovníci zimných športov, ktorí si chceli
zmerať sily v rôznych športových disciplínach, sa zišli na tradičnom mieste
vo Vyšnom Sliači, na konci Tichej ulice,
pod Jankovým vŕškom. Súťažilo sa v behu na lyžiach, v zjazde na lyžiach, zjazde
na boboch, sánkach a lopároch. Všetci,
vrátane našich škôlkárov, pristúpili k súťaženiu s odhodlaním čo najlepšie sa
umiestniť. Na svahu, kde súťažilo viac
ako sedemdesiat detí v rôznych vekových kategóriách, panovala zdravá rivalita a pravé športové zápolenie.

Foto: K. Moravová

Víťazom bežeckej súťaže sa spomedzi
8 pretekárov stal Vladimír Vician (27
min. 10 sek), na druhom mieste sa umiestnil Anton Moravčík (33 min. 18 sek.) a na
treťom mieste Martin Bartík (36 min.
18 sek.). Za prvé tri miesta dostali súťažiaci v desiatich kategóriách vecné
ceny a medailu s diplomom, ktoré im
odovzdali poslanci Žilinského samosprávneho kraja Ing. Michal Slašťan, Ing. Peter Caban, PaedDr. Stanislav Bella, Mi-

lan Frič a starosta obce Ján Ondrejka.
Pre ostatné deti boli pripravené sladkosti a pre všetkých teplý čaj a chutná
kapustnica. Odmenou bolo aj uznanie
divákov, ktorí v hojnom počte prišli povzbudiť súťažiacich. Pohoda, dobrá nálada, radosť zo športového zápolenia
a vydareného podujatia, bola tou najväčšou odmenou pre organizátorov.
Medzi súťažiacich zavítal aj poslanec
Európskeho parlamentu za KDH MUDr.
Miroslav Mikolášik, ktorý odštartoval hlavnú bežeckú disciplínu a taktiež dekoroval víťazov jednotlivých disciplín.
Vďaka patrí organizátorom, starostovi
obce Jánovi Ondrejkovi, zástupcovi starostu Miroslavovi Gejdošovi, Vladimírovi Vicianovi, ZŠ J. Hanulu, Spoločenstvu
mladých a všetkým, ktorí sa postarali,
aby sa toto podujatie mohlo uskutočniť.

Ing. Štefan Likavčan
predseda MK KDH

Tenisový rok 2012 v kocke
TK Liptovské Sliače usporiadal v roku 2012
na domácich dvorcoch 10 turnajov a dlhodobých súťaží, z toho bolo 7 turnajov
pre Sliačanov, 2 celoslovenské a 1 regio
nálny.
V sezóne 2012 mal klub v súťažiach tenisového zväzu 3 družstvá.
Muži TK Liptovské Sliače (A) vybojovali
postup do 2. ligy. Je to doposiaľ najväčší úspech mladého tenisového klubu. O historický postup sa zaslúžili: J.
Frič (kapitán), J. Surový, R. Schmidt, T.
Bartek, P. Zmatlo, M. Frič a A. Kelčík. Za
úspešnú reprezentáciu obce a postup
do 2. ligy udelila Obec Liptovské Sliače,
zastúpená starostom obce Jánom Ondrejkom, mužom ďakovný list a pohár.
Muži (B) hrali v 3. triede a obsadili celkové tretie miesto, kapitánom bol M. Frič.
Dorastenci účinkovali v 2. triede, kde
skončili na piatom mieste. Kapitánom
bol P. Sleziak.
Klub vedie Sliačanský tenisový rebríček,
v ktorom sú všetci hráči, ktorí získali
body na turnajoch a súťažiach poriadaných v Liptovských Sliačoch alebo tenisovým zväzom. V sezóne 2012 získalo
body do sliačanského rebríčka v dvojhre 30 hráčov a v štvorhre 17 hráčov.
Najlepšie sa darilo Tomášovi BARTEKOVI,
ktorý ovládol Sliačanský tenisový rebríček v dvojhre aj štvorhre. Zo Sliača-

nov bol v dvojhre najlepší Pavol Alman,
v štvorhre Jozef Frič.
Umiestnenie sliačanských tenistov v Slovenskom rebríčku 2012 (dvojhra/štvorhra): dorastenci – A. Kelčík (254/296),
P. Gallo (268/250), M. Ševčík (279/250),
J. Sleziak (334/296); muži – T. Bartek
(204/177), M. Frič (437/459), P. Alman
(451/376), Ľ. Kaman (455/459), M. Ševčík (482/334), Mi. Kelčík (508/334), J. Plávka (508/376), J. Frič (541/264), M. Mrva
(541/459), P. Gallo (594/524), M. Kaman
(594/524), A. Kelčík (594/524).
V rebríčku tenisových klubov SR sa Tenisový klub Liptovské Sliače umiestnil
celkovo na 79. mieste z celkového počtu 191 klubov, pričom medzi mládežou
to bolo 108. miesto a medzi dospelými
43. miesto.
Tenisový klub vedie tenisový krúžok ako
súčasť Školského strediska záujmovej
činnosti pri tunajšej Základnej škole JH.
Krúžok v roku 2012 navštevovalo 31
našich detí. O ich tenisový rast sa starajú tréneri 3. triedy Ing. Silvester Švidroň, Ing. Milan Sleziak a Ing. Miroslav
Hanula. V lete trénujú na tenisových kurtoch, v zime v telocvični ZŠ a v tenisovej hale v Ružomberku.
Tenisový klub Liptovské Sliače potrebuje
na svoju činnosť okrem príjmov z vlastnej činnosti aj príjmy a dary od spon-

zorov a prispievateľov. Klub srdečne ďakuje Obci Liptovské Sliače, starostovi J.
Ondrejkovi a poslancom OZ, Základnej
škole JH, riaditeľovi ZŠ Mgr. Ľ. Birtusovi,
Sliačanskému urbáru, J. Moravovi, R. a J.
Plávkovi, J. Tkáčikovi, , F. Ondrejkovi, L.
Littvovi a všetkým dobrodincom a prispievateľom 2 % z dane za ich pomoc
a spoluprácu. Viac sa o činnosti TK Liptovské Sliače dočítate na www.liptsliace-tk.sk
M. Hanula

Muži TK Liptovské Sliače. Foto: M. Hanula
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