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Beh okolo Sliačov
2016

Milí Sliačania,
nie všetky letné dni sú plné slnka, vody, dobrodružstiev a dovoleniek. V uplynulých mesiacoch sme prežili obdobie letných prázdnin a oddychu. Aj u nás však
pribudlo množstvo fotiek nie z dovoleniek, ale zo zorganizovaných akcií. Život v našej obci sa v lete nezastavil. Práve naopak.
Letné mesiace boli naplnené pracovným ruchom a prebiehajúcimi akciami.
Medzi najdôležitejšie akcie počas leta patrili oslavy 70. výročia založenia
futbalu v našej obci, 2. Ročník putovného pohára hasičov a hlavne 11. ročník Liptovských dní matky. Každá akcia bola dôležitá a okrem týchto spomenutých akcií sa konali aj tie tradičné – každoročné Osmičková súťaž vo
Vyšnom Sliači, Beh okolo Sliačov a ďalšie. O mnohých z nich Vás informujeme aj na stránkach nášho občasníka. Vzhľadom na rozsah akcie, ktorá prekročila hranice našej obce, by som sa Liptovským dňom matky chcel venovať
obšírnejšie. Danému dňu predchádzali mesiace príprav prostredníctvom organizačného výboru a aj všetkých zložiek v našej obci. Touto cestou by som
sa všetkým opätovne rád poďakoval za profesionalitu a odvedenú prácu pri
organizácii jednotlivých akcií, na ktorých sa viacerí z Vás spolupodieľali.
Patrí Vám veľká vďaka. Išlo však aj o prácu na rekonštrukcii nášho amfiteátra Pažite, kde prebehli rozsiahle stavebné úpravy a vzhľad sa zmenil na nepoznanie. Dúfam, že tieto potrebné úpravy vnímate pozitívne. Obec privítala množstvo našich aj zahraničných interprétov a skupín, ktoré dotvorili
nezabudnuteľný dojem z tohto podujatia. Ako napr. súbor z Ruska Pavetie,
vystúpenie skupiny SĽUK a hudobná skupina Ondreja Kandráča.
Tak ako nás slnečné lúče začínajú hriať čoraz menej a jeseň nás víta farebnosťou opadnutého lístia už len spomíname na uplynulé akcie. Verím však,
že v tomto duchu budeme naďalej pokračovať a napĺňať stanovené ciele
a naplánované akcie až ku najkrajšiemu obdobiu roka vianočným sviatkom.
Dni sa skracujú a noci predlžujú, deti sa znovu vrátili do školských lavíc
a spoločne sme zahájili nový školský rok. V škole by mali do polovice novembra prebehnúť zatepľovacie práce na pavilóne B. Aktuálne prebieha aj úprava
okolia cintorína v Nižnom Sliači. Momentálne sa venujeme aktuálne úprave
nového oplotenia cintorína. Súčasne by sme chceli pokračovať úpravou
vjazdu na cintorín, kde plánujeme položiť novú zámkovú dlažbu. Uvedené
stavebné práce a úpravy by sme chceli stihnúť dokončiť do blížiaceho sa
sviatku Pamiatky zosnulých. Počas leta sa viacerí z Vás venovali pripájaniu
sa na verejnú kanalizáciu v našej obci. Pripojenie všetkých domácností by
sa malo zrealizovať do konca októbra, kedy skončí skúšobná prevádzka kanalizácie a následne prebehne jej kolaudácia. V tomto období sme naplánovali aj pripojenie všetkých obecných objektov na verejnú kanalizáciu. Kým
napadne prvý sneh plánujeme dokončiť čiastočnú prestavbu a novú strechu v objekte „bývalej školy vo Vyšnom Sliači“, kde bude garáž pre požiarne
vozidlo a tento objekt bude slúžiť ako požiarna zbrojnica. Naplánované sú
aj iné stavebné úpravy, ktoré sú zamerané na zlepšenie okolia ciest v našej
obci na základe Vašich žiadostí.
Pavol Bartík, zástupca starostu obce
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

Z XIV. ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Štrnáste zasadnutie OZ sa konalo 22.
septembra 2016. Hlavným bodom programu bolo prerokovanie plnenia rozpočtu obce k 30. 06. 2016. Obec k tomuto
dňu dosiahla bežné príjmy aj s rozpočtovými organizáciami (ZpS DSS, ZŠ) vo
výške 1.153 tis. €, príjmové finančné operácie vo výške 45 tis. € (ide o čerpanie
účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roka a čerpanie rezervného fondu obce), celkové príjmy obce
a rozpočtových organizácií dosiali výšku 1.198 tis. €. Bežné výdavky obce a rozpočtových organizácií sa k 30. 06. 2016
čerpali vo výške 932 tis. €, kapitálové
výdavky vo výške 67 tis. €, finančné operácie výdavkové vo výške 30 tis. € (ide
o splácanie istiny z úverov, celkové výdavky obce a rozpočtových organizácií dosiali výšku 1.029 €. V ďalšom bode programu sa poslanci zaoberali
úpravou rozpočtu obce na rok 2016,
rozpočtové opatrenie č. 7/2016. V tomto rozpočtovom opatrení poslanci navýšili príjmy obce o 147 tis. €. Ide o úpravu
podielových daní, v kapitálových príjmoch
zapojenie dotácie, účelovo určených fi-

nančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie: Rekonštrukcia obvodového plášťa základnej školy vo výške 50
tis. € a čerpanie rezervného fondu obce
na spoluúčasť pri Rekonštrukcii obvodového plášťa základnej školy. Následne
boli navýšené kapitálové a bežné výdavky obce o sumu 147 tis. €. Ide o úpravu kapitálového rozpočtu na výstavbu
garáže DHZ, asfaltovanie miestnych komunikácií, úpravu amfiteátra v Pažitiach
a rekonštrukciu obvodového plášťa základnej školy a iné. V bežných výdavkoch úpravu rozpočtu v oblasti cestnej
dopravy, v náboženských službách (DS),
správy obce, kultúre, opatrovateľskej
službe a primárnom vzdelávaní (ZŠ).
Poslanci na zasadnutí poslanci tiež prerokovali riešenie situácie so spoločnosťou MIKO-RK a riešenie sporu duplicitného vlastníka na pozemku pri základnej
škole s p. Královenskou. Poslanci schválili zmenu VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb – Dodatok č. 2/2016.
Ide o zmenu poplatku za režijné náklady
a stravnej jednotky. Zvýšenie poplatku
je len pri stravovaní cudzími stravník-

ZA ANDREJKOU SLIACKOU
6. septembra sme sa dozvedeli smutnú správu,
ktorej sme najprv nechceli uveriť. Po dvoch rokoch prehrala svoj boj s ťažkou chorobou naša
priateľka, kamarátka, spolupracovníčka Andrejka Sliacka. Vždy usmiata mladá žena, výborná
fotografka, nám teraz veľmi chýba. Nielen profesionálne, ale najmä ľudsky. Aj napriek prekážkam a ťažkostiam sa nikdy nesťažovala a všetko
brala veľmi poctivo a zodpovedne. Nadovšetko ľúbila svoju rodinu, rada pomohla kde mohla. Neraz bez nároku na odmenu. Aj jej relatívne
krátky život stačil nato, aby za sebou zanechala krásnu tvorbu. Mnohí z nás máme jej fotografie doma v archíve, ale svoje miesto majú
aj v obecnej kronike. Andrejka, škoda, že už nie
si medzi nami. Nikdy však na Teba nezabudneme a aj týmto spôsobom Ti vyslovujeme veľké ĎAKUJEME! Odpočívaj v pokoji!
Vedenie obce a Redakčná rada
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mi, kde sa mení cena na 3,00 € a pri
službe úschovy cenností, kde je stanovená cena 1,00 € na mesiac. Zrušil sa
poplatok za spotrebu elektrickej energie pri používaní vlastného rozhlasového a televízneho prijímača. V ďalšom
bode programu prerokovali správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015. Podľa audítora neboli zistené významné skutočnosti,
ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Podrobná správa audítora je zverejnená v registri účtovných závierok. V bode žiadosti
prítomní poslanci prerokovali žiadosti
od občanov a organizácií.
Starosta obce informoval aj o zmene
pracovného úväzku pracovníka stavebného úradu z 0,25 % na 0,50 % s účinnosťou od 01. 10. 2016. Oboznámil poslancov o záveroch z kontroly NKÚ za
roky 2012 – 2015 v oblasti komunálnych
služieb a prijatých opatreniach kontrolou zistených nedostatkov. Taktiež informoval o ukončení nájomnej zmluvy
medzi Obcou Liptovské Sliače a p. Máriou Kaliarikovou k 31. 10. 2016, kde
ide o ukončenie nájmu v Hostinci na
ihrisku v areáli 1. OFC. Posledné zasadnutie OZ Liptovské Sliače v roku 2016
sa uskutoční 8. 12. 2016 a bude celodenné.
OcÚ

MATRIKA
NARODENIE: Dorothea Kráľová, Maroš
Bartánus, Soňa Šrobárová, Viktória Vajdová, Jonáš Frič, Zoja Fričová, Viliam Hulín,
Rebeka Rybárová, Mária Zoe Priesolová.
ÚMRTIE: Monika Maďarová, 83-ročná;
Mária Mrvová, 87-ročná; Andrea Sliacka,
36-ročná.

UZAVRETIE MANŽELSTVA:
Roman Pustaj a Denisa Richterová, Radoslav Trojan a Mgr.
Zuzana Domeniková, Ing. Peter Drapáč a Miroslava Vicianová, Daniel Sládeček a Mgr. Barbora Jacková, Ing. Miroslav Caban a Andrea Sviteková, Ing. Martin Sleziak a Mgr.
Daniela Kristová, Miroslav Sviežený a Simona Omastová, Radoslav Ovad a Miroslava Benčová, Ján Horváth a Miroslava
Hanulová; Norbert Nemeš a Zuzana
Srajerová.

RÔZNE
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NOVINKY
V MATERSKEJ
ŠKOLE
Spolu s príchodom mesiaca september
sa znovu otvorili dvere našej MŠ a my
sme v nej privítali najmladších členov
sliačanských rodín. Niektoré deti k nám
prišli po prvýkrát, z iných sú už ostrieľaní škôlkari. V tomto školskom roku
máme vyšší počet predškolákov – 41,
celkom je všetkých detí 96. Pani učiteľky
začali výchovno-vzdelávaciu činnosť rea
lizovať podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách, podstatnou súčasťou ich práce však stále
zostáva láskavý a trpezlivý prístup k deťom. Ich činnosť dopĺňajú učiteľky výtvarného krúžku a krúžku anglického
jazyka. Pani riaditeľke M. Dvorskej pri
vedení MŠ pomáha nová pani zástupkyňa Bc. L. Hámorová. Novinkou sú aj
platby poplatkov za školné a stravu prevodom na účet, bližšie informácie sú
uverejnené na webovej stránke MŠ. Nájdete tam tiež jedálne lístky a správy z našej školskej jedálne.
So všetkými informáciami sme rodičov
oboznámili na rodičovskom združení
12. septembra 2016. Zúčastnili sa na
ňom starosta obce Mgr. M. Frič, jeho
zástupca P. Bartík i detská lekárka MUDr.
E. Koreňová s prednáškou dotýkajúcou
sa rôznych oblastí zdravia detí, za ktorú jej aj touto cestou ďakujeme. Manažér MBK Ružomberok Mgr. Radoslav
Popelka predstavil krúžok všeobecnej
pohybovej prípravy, o ktorý rodičia prejavili veľký záujem a učiteľka SZUŠ Dotyk Bc. Veronika Gašincová už tradične informovala o výtvarnom krúžku.
Činnosť MŠ sa okrem prípravy detí na
povinnú školskú dochádzku a všestranný rozvoj detí zameriava na environmentálnu a regionálnu výchovu, žijeme v prekrásnom prostredí a chceme
v deťoch rozvíjať lásku k nemu. Tiež
dbáme na zdravie detí, zabezpečujeme
im pitný režim, vhodnú stravu a dostatok pohybu. Všetko je však doplnkom
rodinnej výchovy, preto je dôležité, aby
spolupráca MŠ a rodín bola ústretová
– každodenne aj počas aktivít, ktoré sme
si naplánovali na celý rok. Je ich mnoho a jednou z nich bola účasť na pretekoch v cezpoľnom behu BOS, kde sa
Simonke Bartánusovej i Lukáškovi Almanovi podarilo získať medaily. Na
ďalšie aktivity sa tešíme a veríme, že
celý školský rok 2016/17 bude pre všetkých vydarený.
Mgr. I. Jacková
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OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017
Ani sme sa nenazdali a prázdniny ubehli
ako voda. Neklamným znakom tohto času je, že sa brány našej školy opäť otvorili pre všetkých žiakov. Tento rok si naši
žiaci trošku dlhšie užili prázdniny a školský rok začal až 5. septembra. Jeho tradičným úvodom bola sv. omša v kostole sv. Šimona a sv. Júdu. Pani učiteľky
a žiačky siedmeho až deviateho ročníka sa pripojili a počas sv. omše zaznela nejedna mládežnícka pesnička v ich
podaní. Keďže tento rok nám počasie
nebolo priaznivo naklonené, a aj samotná
obloha počas celého dňa plakala za
prázdninami, sa zahájenie uskutočnilo
v telocvični. Žiakom, rodičom, pedagogickým, nepedagogickým ako aj všetkým
priateľom školy, ktorí nás prišli pozrieť,
sa prihovoril najprv p. starosta obce

Mgr. Milan Frič, za ním vedúci školského úradu Likavka Mgr. Rastislav Kudlička a nemohla chýbať ani pani riaditeľka
PaedDr. Katarína Plachá. Všetci hostia
sa osobitne prihovorili a privítali malých prvákov, ktorí sa potom presunuli
do pavilónu prvého stupňa na slávnostnú ceremóniu pasovania za školákov.
Pani učiteľky triedne si ich potom zobrali do svojich nových tried a ukázali
im, kde budú najbližšie štyri rôčky smerovať ich nôžky každé ráno. Tento rok
sme mali smelých prváčikov a ani jednému nevystúpila slzička na tvár. Prajeme im, aby to tak bolo počas celého
deväťročného štúdia na našej škole a cho
dili domov len stále usmiati s pocitom,
„Zase som sa niečo nové naučil.“
ZŠ

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE
V peknom prostredí Ľupčianskej doliny na Magurke sa v nedeľu 2. 10.
2016, ako každý rok, konala odpustová slávnosť
ružencovej Panny Márie.
Už tradične sa na sv. omši zúčastňujú aj občania
Liptovských Sliačov, čo
potvrdili aj tento rok veľkou účasťou. Vedenie našej obce sa postaralo o dva
autobusy, ktoré našich
občanov dopravili na Magurku, kde si za pekného
počasia a v krásnom prostredí mohli umocniť duchovný zážitok zo svätej omše. Som veľmi
rád, že sa na odpustovej omši zúčastňuje aj naša spevácka skupina Jednoty dôchodcov Salatín, v tradičných sliačanských
krojoch, a svojim spevom tak spríjemňu-

Foto: Mgr. M. Frič

je atmosféru slávnosti. Ako starosta obce im ďakujem a dúfam, že v tejto tradícii budú pokračovať.
Mgr. Milan Frič
starosta obce
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Z ČINNOSTI NAŠICH HASIČOV
HASIČI NA OSLAVÁCH VO SVIDNÍKU
V dňoch 6. – 7. augusta sa hasiči z Vyšného Sliača zúčastnili na oslavách 90.
výročia vzniku DHZ Svidník. Celá akcia
sa začala v sobotu pri priateľskom posedení a chutnom guláši, ktorý pripravili členovia DHZ Svidník. V nedeľu sme
sa zúčastnili sv. omše a následne slávnostnej ceremónie na námestí, kde sme
s pánom starostom Milanom Fričom odovzdali „oslávencom“ a pánovi primátorovi spomienkové plakety. Po ceremoniáli nasledoval slávnostný sprievod
mestom až na ihrisko, kde sa konala
súťaž. Keďže išlo o o o reprezentačnú
akciu, neboli sme na zápolenie pripravení, no nakoniec sme sa skôr z recesie
postavili na štartovú čiaru. To sa ukázalo ako veľmi dobrý ťah, keď sme s časom tesne pod 20 sekúnd obsadili v ťažkej konkurencii spomedzi 15 družstiev
pekné šieste miesto.
POHÁROVÁ SÚŤAŽ V TURÍKU
Hasiči z Vyšného Sliača zúčastnili 20.
augusta 5. ročníka pohárovej súťaže
v Turíku. Celkovo sa tejto akcie zúčastnilo 16 družstiev z okresu Ružomberok.
Zaujímavosťou bolo čerpanie vody z po-

toka, čo pripomína skutočný zásah pri
likvidácii požiaru. Súťažilo sa na dve
kolá, kde sme po prvom kole mali najlepší čas, no po druhom kole kde rozhodovali desatiny sekúnd sme skončili na
treťom mieste. Dodržali sme tak tradíciu, že z Turíka sme ešte ani jeden roč-

Foto: M. Caban, ml.

ník neodišli bez pohárového umiestnenia.
ŽELEZNÝ HASIČ V LUDROVEJ
V sobotu 10. septembra sa konal v Ludrovej už 3. ročník súťaže jednotlivcov
Železný hasič. Ako každý rok už tradične sa do tejto akcie zapojili aj hasiči
z DHZ Liptovské Sliače Vyšný. Keďže povinnosti nedovolili zúčastniť sa všetkým
účastníkom ako po minulé roky, na
štartovaciu čiaru sa postavili iba dvaja
pretekári – Miroslav a Tomáš Cabanovci. Organizátori si pre súťažiacich pripravili rozťahovanie a balenie hadíc,
nosenie kanistrov, prevaľovanie traktorovej pneumatiky či preskakovanie dva
metre vysokej bariéry. Za výsledky sa
pretekári reprezentujúci našu obec nemuseli hanbiť. Obaja si zlepšili osobné
časy a spomedzi 30 pretekárov skončili Miroslav Caban na 9. mieste a Tomáš
Caban na 16. mieste.
Na záver sa chceme poďakovať vedeniu
obecného úradu na čele s pánom starostom Mgr. Milanom Fričom za ústretovosť, pomoc a podporu, ktorej sa nám
dostalo pri reprezentácií obce.

Miroslav Caban, ml.

CEZHRANIČNÉ VÝJAZDY NAŠICH HASIČOV
Začiatkom augusta sme navštívili družobnú obec Smolkov v Českej republike.
Tu sme sa už po šiesty krát zúčastnili
súťaže o pohár starostu obce Smolkov.
Nakoľko súťaže sa zúčastňujú športové družstvá slušnej kvality, naše ambície boli hlavne predviesť úspešný útok.
To sa nám nakoniec aj podarilo a aj
napriek neoslnivému výslednému času
sme neskončili poslední. Hlavne vďaka
tomu, že viaceré mužstvá svoje pokusy
nedokončili. Tu sme ukázali, čo je naším mottom a že našou úlohou je vždy
prácu dotiahnuť do konca, aj keď mož-

no nie vždy je dokonalá. Večer pokračoval spoločným posedením a výmenou
skúseností či už odbornej alebo súkromnej oblasti. Daná oblasť Slezska a Moravy je bohatá na turistické atrakcie
a pamiatky a tak nás v nedeľu čakala
prehliadka múzea banského záchranárstva, ktoré má v tejto oblasti vyše 100-ročnú tradíciu a vždy bolo jedným z miest,
ktoré udávalo svetový trend. Táto ukážka záchranárskeho vybavenia za obdobie jedného storočia bola silným zážitkom a môžem ju odporučiť každému.
Prehliadka ďalej pokračovala sfáraním

Foto: Š. Slotka

do hĺbky 487 cm. Pocit vo výťahu bol
neskutočný a živé LED panely navodili
pocit sfárania až 600 metrov. Tu sme
boli priamo konfrontovaní s ukážkami
baníctva od začiatku až po súčasnosť.
Nakoľko v oblasti Landek, kde sa dané
múzeum nachádza, sa ťažilo kvalitné
antracitové uhlie, bolo sa na čo pozerať. Oblasť je jedinečná tým, že ako jedno
z mála miest na svete tak tu sa dá uholný sloj spozorovať až priamo na zemskom povrchu. Je to neskutočná možnosť pričuchnúť k práci pod zemou
a v každom z nás to zanechalo veľkú
emóciu. Ďakujeme hasičom zo Smolkova za tieto zážitky.
Posledný augustový víkend sme prijali
pozvanie do Poľskej republiky do obce
Krempachy. Nie je to priamo naša družobná obec, ale máme s ňou dobrú
spoluprácu.. Sobota bola len uvítacím
dňom, tu sme si prezreli požiarnu zbrojnicu a technické vybavenie. Neskôr samotný areál, kde sa mal konať pretek.
V nedeľu sa uskutočnilo zápolenie požiarnych družstiev. Súťažilo 23 mužských
a 6 ženských kolektívov, ktoré zviedli
boj o najlepšie umiestnenie, pre nás
nečakane v dvoch súťažných disciplínach – štafeta a požiarny útok. Tieto
disciplíny majú iné pravidlá ako u nás

RÔZNE

číslo 5/2016

na Slovensku. My sme sa nezúčastnili
súťaže priamo. Predviedli sme ukážku
nášho spôsobu prevedenia požiarneho
útoku „hurá systémom“. Malo to peknú
výpovednú hodnotu, nakoľko zarovno
s nami odštartovali v druhej dráhe aj
dievčatá miestneho OSP Krempachy.
Ohlas bol taký veľký, že sme útok opakovali ešte raz. Diváci nás podporovali
bohatým potleskom. Pri vyhodnotení sme
ešte ocenili najlepší ženský a mužský
kolektív.
Chcem sa poďakovať vedeniu obce, že
nám pomohli zúčastniť sa týchto výjazdov aj napriek krátkemu času, ktorý sme mali na ich organizáciu.
Štefan Slotka
veliteľ družstva DHZO
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PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY
Túto jeseň členovia DHZO a DHZ opäť
uskutočnia preventívne kontroly budov v našej obci. Členovia kontrolných
skupín sú na tento úkon vždy riadne
preškolení, podľa príslušnej legislatívy
o ochrane pred požiarmi. Preto berte
ich návštevu u vás ako možnosť poradiť sa alebo prijať radu od členov kontrolnej skupiny. Môže sa vyskytnúť aj
situácia, kde daný priestor nemusí vyhovovať požiadavkám stanoveným literou zákona. Prosím berte upozornenie
od členov kontrolnej skupiny s plnou
vážnosťou preto, že členovia kontrolnej
skupiny majú nárok na vyradenie veci
z používania. Pri tomto postupe je po-

trebné odstrániť chybu do 30- tich kalendárnych dní. Ak by sa tak nestalo,
je obec oprávnená udeliť osobe finančnú
pokutu a trvať na dodatočnom odstránení chyby.. Záznamy o kontrolách sú
vždy riadne evidované a uschovávané.
Preto je ich možné pri vzniku nežiaducej udalosti vždy dohľadať a preveriť či
sa zhodovali s daným stavom. Prosím
vás, dbajte na skladovanie vykurovacích
materiálov, ako aj skladovanie horľavých kvapalín u vás doma. To všetko
hlavne z titulu „ABY U NÁS DOMA NEHORELO“.
Štefan Slotka, veliteľ družstva DHZO
technik požiarnej ochrany

SPEVÁCKA SKUPINA SALATÍN ÚČINKOVALA V DUBINNOM
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov
nadviazala priateľský kontakt s folklórnym súborom Dubinčan z Dubinného,
okres Bardejov, kde sme boli pozvaní
na prvý ročník folklórneho festivalu
v roku 2015. Tak isto sme sa zúčastnili
aj na druhom ročníku. Pozvanie s nami prijal aj náš pán starosta a zástupca starostu s manželkami, za čo im patrí

veľká vďaka. Zároveň sa chcem poďakovať manželke pána starostu Márii Fričovej za výborné koláče, ktoré ponúkla
našim priateľom. Spevácka skupina Salatín dôstojne reprezentovala našu obec
a náš folklór. Účinkujúci aj diváci boli
očarení našimi piesňami a krásnymi krojmi.
V júli sme ich my privítali u nás. Vystúpili na Liptovských dňoch matky. Pred-

viedli sa typickým východniarskym folklórom s ľubozvučnými hlasmi. Teší nás,
že sme spoznali skvelých ľudí a ich zvyky.
Dúfam, že sa pri takýchto podujatiach
budeme stretávať aj naďalej.
Daniela Sliacka
predsedníčka MO JDS Liptovské Sliače

LETNÁ ČINNOSŤ FSK SLIAČANKA
Folklórna skupina z Liptovských Sliačov počas letných mesiacov prezentovala ľudovú kultúru svojej obce na rôznych
podujatiach. Začiatkom júla sa v obci konalo slávnostné ukončenie Projektu stavby skupinovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Na akcii sa zúčastnili čestní hostia z Ministerstva
životného prostredia SR, Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, Chemkostavu Michalovce, Amberg Engineering Slovakia,
zástupcovia štátnej správy a samosprávy, ďalší hostia i občania Liptovských Sliačov. V kultúrnom programe účinkovala folklórna skupina Sliačanka i ďalšie domáce folklórne kolektívy.
Najväčším kultúrnym podujatím v Liptovských Sliačoch v tomto roku bol festival LIPTOVSKÉ DNI MATKY, ktorý sa konal
v posledný júlový víkend. Sliačanka spolu s hosťami z Ruska a Česka účinkovala v programe „Živé pozvánky“ v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši. V nedeľu sa skupina zapojila
do slávnostného sprievodu a úspešne vystúpila v programe
„Z klenotnice Sliačov“.
Folklórna skupina z Liptovských Sliačoch sa počas leta predstavila aj v moravskom meste Rožnov pod Radhoštěm. V dňoch
6. – 7. augusta 2016 Sliačanka účinkovala na XVIII. medzinárodnom festivale slovenského folklóru v Českej republike „Jánošíkov dukát“.
V závere augusta, v liptovskej obci Vlachy, folklórna skupina spestrila a obohatila program na podujatí „Deň obce“.
V prvú septembrovú nedeľu sa v Liptovských Sliačoch konal
43. ročník Behu okolo Sliačov, na slávnostnom otvorení
spievali členky FSk Sliačanka.
Okrem uvedených podujatí sa skupina predstavila aj prezentáciou ľudových tradícií v reálnom živote ako sú svadobné
zvyky či smútočná rozlúčka.
A. Balážecová

Foto: archív FSk
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LIPTOVSKÉ SLIAČE ŽILI KRÁSNYM FOLKLÓROM
Vážení spoluobčania, hovorí sa, že kto
zničí svoje korene, prestane rásť. V Liptovských Sliačoch to tak nie je, u nás
si naše korene, tradície a odkazy
našich predkov ctíme a vážime, na
čo som ako starosta obce veľmi hrdý.
Dôkazom toho je, že naša dedina je
svojim krásnym folklórom a tradíciami známa po celom Slovensku. Som
presvedčený, že aj tohtoročný 11.
ročník medzinárodného folklórneho
festivalu Liptovské dni matky, ktorý sa uskutočnil 30. – 31. 7., vypovedá o tom, že Liptovské Sliače a folklór patria neoddeliteľne k sebe. Som rád, že v priebehu
dvoch dní si naši občania a návštevníci našej obce mohli
plným priehrštím užiť vynikajúce vystúpenia folklórnych súborov zo všetkých kútov Slovenska. Naozaj vynikajúca tohtoročná návštevnosť festivalu, v sobotu vyše 2 500 a v nedeľu
viac ako 3 000 občanov a priaznivcov folklóru zo širokého
okolia, bola dôkazom vynikajúceho programu, organizácie
a dlhodobej práce na príprave tohto podujatia. Takúto návštevnosť nemal ani jeden z doterajších ročníkov festivalu
Liptovských dní matky. Nádhernými vystúpeniami potvrdili
svoju úroveň všetky folklórne skupiny z Liptovských Sliačov,
širokého okolia, ale aj hostia z Česka a Ruska. Nedeľňajší
program otvorila rodáčka z Liptovských Sliačov Anna Hulejová a svojim profesionálnym programom ho obohatil aj Slovenský Ľudový Umelecký Kolektív (SĽUK), po ktorom vytvorilo
vynikajúcu atmosféru vystúpenie ľudovej hudobnej skupiny
Kandráčovcov. Som presvedčený, že k celkovej atmosfére
prispel aj fakt, že vedenie obce pred festivalom dokončilo
rekonštrukciu amfiteátra v Pažitiach, čo malo u návštevní-

kov festivalu vynikajúce ohlasy. Svojou účasťou festival podporil poslanec NR SR a predseda ŽSK Juraj Blanár, poslanec
NR SR Ing. Milan Mojš, ale aj viceprimátor mesta Ružomberok Ing. Michal Slašťan a ďalší starostovia okolitých obcí a predstavitelia štátnej správy.
Som veľmi rád, že naša obec sa dynamicky rozvíja vo všetkých smeroch. V týchto dňoch uzatvárame Dodatok č. 2 územného plánu obce, pretože máme veľa žiadostí na stavbu rodinných domov. V roku 2015 som ako starosta obce vítal do
života 56 novonarodených detí a v tomto roku to bolo 41
detí, čo je dôkazom, že naša obec si stále udržiava pozíciu
najväčšej obce dolného Liptova, čo sa týka počtu obyvateľov. Plánov máme veľa, minulý rok sme vymenili všetky okná
v pavilóne 5 – 9 základnej škole Jozefa Hanulu na základe
dotácie z MŠ SR a v týchto dňoch nám prišla dotácia na zateplenie tej istej budovy taktiež z MŠ. SR Vodárenská spoločnosť a. s. Ružomberok nám dokončila kanalizáciu aj s novými
cestami. Staviame garáž pre nové hasičské auto a v týchto
dňoch prebieha rekonštrukcia oplotenia cintorína v Nižnom
Sliači. Máme rozpracované projekty na realizáciu chodníkov
pre chodcov a vybudovanie oddychových a zelených zón vo
všetkých častiach našej obce. Takže plánov je veľa, ale pevne
verím, že s podporou poslancov obecného zastupiteľstva
a občanov našej obce sa to dá zvládnuť.
Dúfam, vážení priatelia, že tí, ktorí ste sa na našom festivale
zúčastnili ste si odniesli pekný zážitok z našej obce. Ak je to
tak, som spokojný a festival splnil svoj účel. Dúfam, že mnohí z Vás si okrem krásneho umeleckého zážitku utužili priateľské vzťahy a dobré spomienky na pekne prežité dva dni
v Liptovských Sliačoch. Milí priatelia a priaznivci folklóru,
prajem Vám všetko dobré a teším sa na budúci 12. ročník
festivalu, na ktorom sa, dúfam, znova v zdraví stretneme.
Mgr. Milan Frič, starosta obce Liptovské Sliače
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RODINNÁ NEDEĽA 2016
V nedeľu 28. augusta sa konala v eLSe klube po druhý raz
Rodinná nedeľa. Na podujatie prišli pozrieť mnohé rodiny.
Ku dobrej nálade prispelo aj krásne počasie. Pre návštevníkov bol pripravený výborný guláš, nápoje, cukrová vata
a atrakcie. Deti sa mohli vyskákať na trampolíne a skákacom hrade. Počas celého popoludnia prebiehalo maľovanie
na tvár a tvorivé dielne. Súťaž O najlepší rodinný koláč vyhrala pani Marta Priesolová z Nižného Sliača s koláčom Nebeská máňa. Vrcholom celého programu bolo predstavenie
kúzelnika Wolfa a jeho rodinnej SrandaBanda show. Na záver celej akcie si deti a mládež pozreli v priestoroch klubu
rozprávku Charlie a továreň na čokoládu. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom z eLSe klubu aj mimo neho, ktorí sa
zapojili do zorganizovania akcie a všetkým sponzorom: eLSe klubu, Obci a Farskému úradu Liptovské Sliače, Radomírovi Luptákovi a Ladislavovi Kurnotovi.

Foto: M. Melek

Mário Melek, Ing. Helena Priesolová

SPOZNÁVANIE SVETADIELOV V LETNOM TÁBORE
eLSe klub a Obec Liptovské Sliače organizovali v termíne od 11. 7. do 15. 7.
2016 Denný detský letný tábor na tému „Svetadiely“.
Program začal pondelok rannou svätou
omšou, po ktorej sa 41 detí 1. stupňa
ZŠ a 9 animátorov premiestnilo do kultúrneho domu. Deti boli rozdelené do
tímov, vytvárali si plagáty, pokriky a navzájom sa spoznávali. Po výdatnom obede
sme pokračovali v zábavných športových
i vedomostných súťažiach týkajúcich sa
Austrálie.
V utorok pokračoval program tábora
v areáli ZŠ. Hlavnou témou dňa bola
Amerika. Deti museli v nových disciplínach zapojiť svoju fantáziu, tvorivosť,
šikovnosť aj obratnosť a prekonať svalovicu z pondelkového výkonu.
Streda patrila Ázii. Úlohy boli rozdelené na viacerých stanovištiach na trase
od Kultúrneho domu až do doliny. Po
splnení všetkých úloh nás čakal obed

v jedálni ZŠ, kde deti nazbierali nové
sily, aby mohli pokračovať vo vedomostnom kvíze. Tak ako v závere každého dňa,
aj v stredu sme vyhlásili Sympaťáka
dňa, bodový stav každého tímu a čítali
sme táborovú poštu.
Vo štvrtok sme sa vzdialili od Liptovských Sliačov a vyrazili sme spoločne
na výlet. Prvou zastávkou bolo splavovanie rieky Váh na pltiach na 7 km dlhom úseku pod hradom Strečno. Keďže väčšina detí sa ešte nikdy predtým na
plti neplavila, výlet mal veľký úspech.
Po adrenalínovom zážitku sme sa premiestnili do Múzea slovenskej dediny
v Martine, kde sme si dali spoločný obed.
Program pokračoval výkladom o budovách situovaných v múzeu, ale aj o pracovnom náradí, ktoré používali naši
predkovia pri obrábaní pôdy a lúk.
Posledný deň tábora bol veľmi pestrý.
Doobedie patrilo disciplínam na tému
„Afrika“ a každý musel poriadne pona-

pínať svaly, aby získal pre svoj tím čo
najviac bodov. Po ukončení súťažných
aktivít na nás čakal netypický obed – opekačka v areáli ZŠ a po nej dezert v podobe cukrovej vaty. Prekvapením bolo
maľovanie na tvár, trampolína a skákací hrad. Posledné sily sme využili na
tanečné kreácie počas diskotéky. Po nej
prišlo vyhodnotenie tábora, deti z každého tímu si spočítali body na plagáte, ktoré zbierali počas celého týždňa.
Rozdali sme diplomy aj sladké odmeny
a spokojné deti odišli po náročnom týždni domov.
Veríme, že aj budúci rok sa nám podarí vytrvať v táborovej tradícii.
Za akúkoľvek pomoc pri organizácii aj
realizácii tábora ďakujem najmä dobrovoľníkom z eLSe klubu, Obci Liptovské Sliače, pánovi starostovi a ZŠ J. Hanulu. Veď investovať čas a energiu do
našich najmenších sa vždy vyplatí!
Dominika Priesolová, eLSe klub

ZÁŽITKY Z VYCHÁDZKY DO PARTIZÁNSKEJ ĽUPČE
24. septembra sa mladí turisti a členovia krúžku Chodníček poznania pri ZŠ
J. Hanulu Lipt. Sliače vybrali na turistickú vychádzku do Partizánskej Ľupče,
kde sa konal tradičný Matúšovský jarmok. Pešia túra do Ľupče sprevádzaná
usmiatym jesenným slniečkom bola veľmi príjemná.
V bývalom kráľovskom meste deti upútali zachované domy bohatých mešťanov, ale aj domy obyčajných ľudí dlhé,
úzke s malým spoločným dvorom, v ktorom žilo aj niekoľko rodín. Veľké prie
stranné námestie bolo zaplnené rôz-

nymi stánkami a púťovými atrakciami.
Videli sme aj ukážky tradičných ľudových remesiel.
Deti sa oboznámili aj s najcennejšími
pamätihodnosťami. Návšteva rímskokatolíckeho kostola sv. Matúša bola pre
deti pekným duchovným zážitkom.
Veľa dojmov si odniesli aj z výstavy hydiny a drobných hospodárskych zvierat.
Hydina, ktorá bola niekedy typická pre
všetky dedinské dvory sa pomaly vytráca a veľa detí videlo napr. husi, morky,
kačky prvýkrát naživo. Našej prvej turistickej akcie v tomto školskom roku

sa zúčastnilo 44 detí a plní dojmov
a zážitkov sme sa vrátili domov.

Vedúce krúžkov

POĎAKOVANIE
Výbor Miestnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Liptovských
Sliačoch ďakuje pánovi Petrovi Jurášovi za poskytnutý dar pre členov
výboru v podobe tričiek s logom organizácie.
výbor MO JDS

ORGANIZÁCIE
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE STREDNÝ LIPTOV NA VÝSTAVE
AGROKOMPEX 2016
V dňoch 18. – 21. 8. 2016 v Nitre sa uskutočnil 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
Agrokomplex 2016. Na otvorení výstavy sa tohto roku zúčastnili všetci traja
najvyšší ústavní činitelia – prezident
Andrej Kiska, premiér Robert Fico a predseda parlamentu Andrej Danko a tiež
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.
Výstava Agrokomplex 2016 bola opäť
najväčším podujatím svojho druhu na
Slovensku. Už tradične ju sprevádzali
výstavy, ktoré svojimi expozíciami prezentujú všetky sféry odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva. Prehliadky toho najlepšieho z celého Slovenska
si aj tento rok prišli pozrieť masy náv-

števníkov – viac ako 110 000 ľudí, spokojných bolo viac ako 600 vystavovateľov.
V spoločnej expozícii Národnej siete rozvoja vidieka SR v pavilóne M1 sa prezentovali všetky kraje Slovenska, Žilinský
kraj reprezentovali regióny Terchová,
Turiec a Stredný Liptov. Za OZ Stredný
Liptov účasť na výstave pripravili a rea
lizovali Miroslav Hanula a Jozef Mikyska.
V rámci kultúrneho programu sa predstavili rôzne folklórne a hudobné skupiny všetkých vekových kategórií. Za
Stredný Liptov vo štvrtok 18. 8. výstavu
spestrila svojím programom spevácka
skupina Salatín, ktorá pracuje pri MO
JDS Liptovské Sliače. Okrem spevu pohostili vystavovateľov aj návštevníkov

tradičnými jedlami, ktoré doma pripravili, čo malo popri speve a krásnych
krojoch veľký ohlas.
V priebehu výstavy sa dňa 18. 8. 2016
konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016“. Súťažilo sa v šiestich kategóriách: Naša
príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“ a Život v našej MAS/VSP. OZ Stredný Liptov poslalo
fotografie do všetkých kategórií, pričom
obsadilo 6., 5., 3-krát štvrté a prvé miesto.
Zvíťazila fotografia „Sliačanskí gazdovia“ v kategórii Naši ľudia, ktorej autorkou je Anna Kočibalová.
Ing. Miroslav Hanula

PROJEKT ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE
Vážení priatelia, k 29. 02. 2016 bolo v kulturistickej asociácii na Slovensku zaregistrovaných 123 subjektov, (športových
klubov). Kulturistický klub KLASIK Liptovské Sliače sa dlhodobo umiestňuje
medzi prvými desiatimi klubmi v rámci úspešnosti silového trojboja na Slovensku. Kulturistická asociácia pred dvoma
rokmi vypracovala projekt na výchovu
mládeže športová kulturistika, fitnes
a silový trojboj. V roku 2016 sme dostali ponuku, zriadiť takýto projekt aj
u nás. V tomto projekte na Slovensku
je spolu s nami osem kulturistických oddielov, tri oddiely silového trojboja a päť klubov športová kulturistika, fitnes. Dňa
15. 01. 2016 bola základná škola, športový klub mládeže v L. Sliačoch pod evid.
číslom 614/16 zaregistrovaný ako 124.
riadny člen kulturistickej asociácie. A zároveň bola na Obecnom úrade v Sliačoch, podpísaná zmluva o vzájomnej
spolupráci v oblasti mládeže a poskytovanie priestorov fitnescentra, medzi
ZŠ L. Sliače a kul. oddielom KLASIK L.
Sliače. Podpisu sa zúčastnil viceprezident neolympijských športov na Slovensku a čestný prezident kulturistickej.
asociácie Mgr. Michal Čapla. Z tohto projektu plynú výhody pre kulturistický oddiel ako aj pre športový klub mládeže.
V klube je prihlásených 35 žiakov, ktorí
navštevujú dvakrát do týždňa fitnescentrum. Tí, čo trénovali najpoctivejšie,
boli odmenení týždňovým pobytom vo
Vysokých Tatrách. Pobyt organizovala
a financovala kulturistická asociácia. Tohto pobytu sa za náš klub zúčastnilo desať
žiakov a dvaja dospelí, dozor. Bývali sme
v Tatranskej Lomnici v hoteli Tatranec.

Foto: a

Každý deň po raňajkách sme chodili na
túry. Štrbské Pleso, Popradské Pleso, futbal, opekačka. Na jeden deň sme mali
objednaný autobus, ktorý nás odviezol
na Pieniny. Tam sme absolvovali desať
kilometrovú plavbu na pltiach, až k poľským hraniciam a navštívili sme aj Poľ-

sko. Myslím si, že pani riaditeľka vybrala naozaj tých, ktorí si chcú pre svoje
zdravie naozaj niečo spraviť, lebo keď
sme každý deň z túry prišli ustatí, večer chlapci „makali“ vo fitnesscentre, ktoVlado Plávka
ré sme mali v hoteli.


tréner športového klubu

INZERCIA

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
Firma zaoberajúca sa kanalizačnými a vodovodnými prípojkami ponúka:
– kompletné vybudovanie kanalizačných prípojok a prepojenie 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
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SLIAČANSKÍ TENISTI VÍŤAZMI V DRUŽOBNEJ OBCI
Sliačanskí tenisti sa v dňoch 17. a 18.
sepembra 2016 zúčastnili tenisového
turnaja v družobnej obci Háj ve Slezsku.
Na Memoriáli Rudolfa Bernarda v štvorhre reprezentovali „skúsenejšie“ dvojice
Ján Plávka, Miroslav Hanula a Milan Sleziak, Silvester Švidroň. Turnaja sa zúčastnilo 12 párov, ktoré boli rozdelené
do dvoch 6 členných skupín skupín. Zápasy sa hrali na jeden set, v skupinách
hral každý s každým, prví štyria zo skupín
postúpili do štvťfinále a pokračovalo sa
vyraďovacím systémom.

Sliačanom sa darilo veľmi dobre, veď na
turnaji vyhrali všetky zápasy, takže finále bolo slovenskou záležitosťou. J. Plávka a M. Hanula zvíťazili nad M. Sleziakom a S. Švidroňom 6/3. Víťazi však mali
namále v semifinále, v ktorom prehrávali už 5/2 a 30/0, dokázali vyrovnať na
6/6 a dotiahli to do tie – breaku, kde taktiež prehrávali 5/2, opäť vyrovnali, aby
napokon M. Hanula víťazným úderom rozhodol na 9/7.
Na turnaji vládla družná atmosféra, k čomu určite prispel kvalitným mokom aj

sponzor turnaja – pivovar Bernard. Zaujímavosťou je, že majitel pivovaru býva vedľa tenisového areálu a bol osobne
prítomný. Spestrením bolo aj burčiakobranie, ktoré vo večerných hodinách prebiehalo v blízkom parku. Priatelia z družobnej obce a najmä starosta Karel Palovský
boli tradične pohostinní a o Sliačanov
sa vzorne postarali. Starosta sa venoval
nielen tenistom, ale aj ich manželkám,
ktorým poukazoval krásy a zaujímavosti
svojej obce. Všetkým patrí srdečné poIng. Miroslav Hanula
ďakovanie.

Foto: Ing. M. Hanula

SLIAČANSKÉ TENISOVÉ LETO
Liptovské Sliače double open 2016
16. ročník, 28. 8. – 29. 8. 2016, štvorhra pre všetkých
Turnaj v štvorhre vyhrala najskúsenejšia dvojica Silvester Švidroň, Miroslav
Hanula (v súčte má 110 rokov). Vo finále porazili dvojicu M. Kelčík, V Straňák 6/1, 6/4.
Výsledky semifinále: M. Kelčík, V. Straňák – P. Alman, P. Gallo 6/4, 6/3; S. Švidroň, M. Hanula – Mi. Sleziak, Ľ. Ondrejka 6/4, 7/5
Liptovské Sliače everybody open 2016
17. ročník, 26. – 28. 8. 2016, turnaj
pre všetkých, dvojhra
MUŽI DO 40 ROKOV
Vo finále zvíťazil Daniel Grenčík nad
Jozefom Fričom 6/3, 5/7, 6/1.
Semifinále: J. Frič – V. Straňák 6/2, 6/0;
D. Grenčík – P. Alman 6/0, 6/0
MUŽI NAD 40 ROKOV
V dramatickom a kvalitnom finále po
2,5 hodinách zvíťazil Silvester Švidroň
nad Peterom Cabanom 6/4, 4/6, 6/2

Semifinále: P. Caban – M. Kelčík 6/0, 6/0;
S. Švidroň – Mi. Sleziak 6/1, 6/3
Výborný guláš navaril Ján Plávka, ceny
pre víťazov venovali: Starosta obce Mgr.
Milan Frič, Slovenská sporiteľňa, Intersport a TK Liptovské Sliače.
Majstrovstvá Lipt. Sliačov 2016
dvojhra muži, 16. ročník, 1. – 9. 8.
2016, turnaj pre všetkých Sliačanov
Majstrovstiev sa zúčastnilo 16 hráčov.
Titul „Majster Liptovských Sliačov na rok
2016“ v dvojhre získal štrnástykrát Jozef FRIČ. Vo finále zvíťazil nad Pavlom
Almanom 6/1, 6/1.
Výsledky semifinále: J. Frič – Ľ. Ondrejka 6/1, 7/5, P. Alman – M. Frič 3/6, 7/6(5),
7/6(1).
LIPTOVSKÉ SLIAČE OPEN 2016
trieda,, C“, 15. ročník, 16. – 18. 7. 2016,
muži, oficiálny turnaj STZ, dvojhra,
štvorhra, registrovaní hráči
V dvojhre zvíťazil Vladimír KUREK (TC
Empire Trnava). V štvorhre bola najlep-

šia dvojica Jordán ŽUFKA (ŠKT Kremnica) a Radoslav FRANCISTY (VIVA ŠPORT
Hodruša – Hámre)
Turnaja sa zúčastnilo 25 tenistov z celého Slovenska (Liptovské Sliače – 7, Slovenská Ľupča – 3, Trnava – 2, Matúškovo
– 2, Bratislava – 2, B. Bystrica, Košice,
Žilina, Martin, Podbrezová, Trebišov, Hodruša – Hámre, L. Mikuláš, Kremnica po 1).
V dvojhre zo sliačanských tenistov hral
v štvrťfinále M. Frič, v 1. kole prehrali
M. Kelčík, P. Gallo, M. Ševčík, P. Alman,
J. Frič a J. Plávka. V štvorhre sa Sliačanom darilo viac, dvojice P. Alman – P. Gallo
a J. Frič – M. Frič skončili na 3. mieste.
Riaditeľom turnaja bol Ing. Milan Sleziak,
vrchným rozhodcom Ing. Milan Sekera,
celý priebeh turnaja mali na starosti
Ing. Miroslav Hanula, Ján Plávka a Milan Kelčík. Ceny pre víťazov v dvojhre
aj štvorhre venovali starosta obce Mgr.
Milan FRIČ, Intersport, Slovenská sporiteľňa a TK Liptovské Sliače.
Ing. Miroslav Hanula
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SLIAČANSKÝ PEDÁL S VEĽKÝM OHLASOM
Dňa 7. augusta 2016 sa uskutočnil nultý ročník cyklopreteku Sliačanský pedál.
Športovú akciu organizovali občianske
združenie FBC Sliače a Obecný úrad
Liptovské Sliače. Využiť rastúcu obľubu
cyklistiky a dostať čo najviac ľudí na dve
kolesá bola hlavnou myšlienkou podujatia. Pre mladých bolo veľké lákadlo Saganov majstrovský dres, ako aj vstupné
zdarma. Zúčastnených posvätil vdp. farár Ján Budzák.
Preteky boli rozdelené na dve trasy. Obe
začínali spoločným štartom pelotónu z am
fiteátra dole dedinou, kde sa rozdelili
na menej náročnú, krátku trasu venovanú najmä deťom do 15 rokov a dlhú
trasu, ktorá potrápila aj zdatnejších cyklopretekárov. Organizátorov potešilo aj
štartovanie Mareka Sleziaka, ktorý v sprievode mamy úspešne prišiel do cieľa a ako
najväčší bojovník pretekov získal drevenú medailu, vyrobenú miestnym rezbárom Martinom Martonom.
Počas zápolenia sa v zrekonštruovanom
amfiteátri, pri ktorom preteky aj finišovali, staral o zábavu Dj. Mido, k dispozícii bolo maľovanie na tvár, zdravotná
analýza tela ako aj občerstvenie a cuk-

rová vata. Pretekárov v cieli očakávalo
množstvo fanúšikov, zaujímavé ceny od
sponzorov a všetkým spríjemňoval
náladu koncert skupiny The Car
mines, ktorej spevák Samuel
Sleziak pochádza z Liptovských
Sliačov. Na oboch trasách boli pretekári ocenení v siedmich vekových kategóriách.
Každá z nich obsahovala medaile a vecné darčeky venované
sponzormi. Všetci pretekári boli
následne zaradení do tomboly, kde hlavné ceny – tablet a dúhový dres Petra
Sagana odovzdali pán starosta obce Mgr.
Milan Frič a zástupca Pavol Bartík. Celkom sa do pretekov zapojilo 81 cyklistov,
polovicu tvorili miestni rodáci a zvyšná
časť pretekárov pochádzala z Ružomberka a okolitých obcí, no do zápolenia sa zapojili záujemcovia aj z Dolného
Kubína a dokonca z Banskej Bystrice.
Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom,
ktorí nové preteky na Liptove bez váhania podporili a celému organizačnému tímu a priaznivcom, ktorí dohliadali
na plynulosť podujatia. Do oficiálneho
prvého ročníka treba vyladiť čo najviac

detailov a veriť, že pretek, ktorý je zasadený do prekrásnej prírody, sa stane príjemnou športovou tradíciou.
Peter Antol

VÝSLEDKY 0. ROČNÍKA
TRASA KRÁTKA 7,5 KM
Dievčatá do 15 rokov: 1. DVORSKÁ Kristína 2. SLIACKA Nina.
Chlapci do 15 rokov: 1. STANČOK Erik 2. LIPNIČAN Matúš 3.
BENČO Filip. Ženy a muži nad 15
rokov: 1. ANTOL Alex 2. RUSÍN DANIEL
3. TRUCHANOVÁ Eva
TRASA DLHÁ 15,5 KM
Ženy: 1. KUBOVÁ Mária 2. BAČKOROVÁ
Lucia 3. HOŠALOVÁ Aňa. Muži nad 45
rokov: 1. KELČÍK Ľubomír 2. FRIČ Róbert 3. DVORSKÝ Jozef. Muži do 25 rokov: 1. ŠEVČÍK Róbert 2. DVORSKÝ Adam
3. ONDREJ Lukáš. Muži od 25 do 45
rokov: 1. LAUKO Martin 2. LIETAVEC Marek 3. TRNOVSKÝ Miroslav.
Kompletné výsledky, fotografie a videá
nájdete na Facebookovej stránke Sliačanský pedál.

Foto: T. Šuľa
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BEH OKOLO SLIAČOV 2016
V nedeľu 11. septembra sa v Liptovských Sliačoch uskutočnil 43. ročník podujatia BEH OKOLO SLIAČOV. Na tohtoročných pretekoch štartovalo 248 pretekárov, ktorí boli rozdelení do 27 kategórií. Beh bol zaradený do súťaže Liptovskej
bežeckej ligy o “Najlepšieho bežca Liptova” pre rok 2016.
Funkcionármi pretekov boli: riaditeľ – Jozef Mláka, tajomník
– Oľga Mláková, technické zabezpečenie – Bystrík Antol, vedúci rozhodca – Ján Svrček, zdravotné zabezpečenie – Monika Mláková.
Organizačný výbor pracoval v zložení: predseda – Milan Frič,
podpredseda – Jozef Mláka, členovia – Pavol Bartík, Alena
Balážecová, Katarína Plachá, Magdaléna Dvorská, Oľga Mláková, Bystrík Antol, Vladimír Vician, Tomáš Oravec.
Organizátori a sponzori 43. ročníka BOS: Obecný úrad, Kultúrne stredisko, Základná škola J. Hanulu, Materská škola,
1. OFC Liptovské Sliače, Olympijský klub Liptova, Poľnohos-

podárske družstvo Lisková – Sliače, Slovenská sporiteľňa,
a. s., Karol Sleziak Potraviny – Nižný Sliač, Dana Iváková
– Rozličný tovar, Anna Priesolová – Predajňa ANNA, Roman
Plávka R. – J. A. servis, Renáta Mrvová Potraviny – Stredný
Sliač, Eva Cabanová Potraviny – Stredný Sliač, Ing. Miroslav
Hanula – Predaj vína, Ladislav Záchej – Stavebniny MAVERICK, Milan Kočibal – Hostinec REZOD CDK, Vladimír Vician,
Ľubomír Vician (Kalman), Marián Frič (Krčmár) – občania
Lipt. Sliačov, zamestnanci Obecného úradu, členovia DHZ,
aktivační pracovníci.
Hlavný organizátor a generálny sponzor Obecný úrad v Liptovských Sliačoch i starosta obce Mgr. Milan Frič ďakujú všetkým spoluorganizátorom a sponzorom, organizáciám i jednotlivcom za pomoc a podporu, aj za finančné príspevky
a vecné dary.
Z pretekárov, ktorí štartovali za Liptovské Sliače získali prvenstvo:
Simona Bartánusová – dievčatá MŠ
Adrián Frič – najmladší žiaci
Andrea Fričová – staršie žiačky
Danka Hanulová – Majster Liptovských Sliačov, ženy
Vladimír Vician – Majster Liptovských Sliačov, muži do 45
rokov
Pavol Hanula – Majster Liptovských Sliačov, muži nad 45
rokov
Vladimír Vician – Majster Liptovských Sliačov, víťaz bez rozdielu kategórií

Foto: A. Ziemianczyková

A. Balážecová

BEŽECKÝ TALENT ADRIÁN FRIČ ŽNE JEDNO VÍŤAZSTVO ZA DRUHÝM
V našej obci vyrastá vynikajúci bežecký talent. Adrián Frič, žiak 6. ročníka ZŠ
J. Hanulu, dosahuje na pretekoch vo svojej kategórii jedno víťazstvo za druhým.
Behávať začal pred štyrmi rokmi, prvým
pretekom bol v roku 2012 práve Beh
okolo Sliačov. A umiestnil sa hneď na
treťom mieste. Aktívne sa začal venovať behu práve tento rok. Zúčastnil sa
dovedna 20 pretekov a odniesol si z nich
jednu bronzovú, jednu striebornú a 18
zlatých medailí. V rámci Liptovskej bežeckej ligy absolvoval osem pretekov – v Švošove, Likavke, Bodiciach, Vlachoch, B.
Potoku, L. Ondrašovej, Východnej, L.
Sliačoch. Všade si vybojoval víťazstvo
a so 120 bodmi sa stal suverénnym víťazom ligy a najlepším bežcom Liptova
v kategórii najmladších žiakov pre rok
2016. Víťazstvá ho motivujú a povzbudzujú. Úspešný bol aj v horských behoch na Donovaloch, v Závažnej Porube, Kláštore pod Znievom, na Malinnom
Brde a darilo sa mu aj v mestských behoch v Púchove, Dubnici, Martine, Po-

prade, Prievidzi, druhé miesto získal v Žaškove a tretie v Štrbe . Na majstrovstvách
krajov V Dubnici nad Váhom vyhral behy na 600 m a na 1000 m s výbornými
časmi, čím sa stal vo svojej kategórii
najlepším bežcom Slovenska na týchto
tratiach. Šikovný mládenec trénuje v Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši,
ktoré je zaregistrované v Slovenskom
atletickom zväze. Behá všetky trate no
skôr sa špecializuje na vytrvalostné behy. Pomaly sa končí pretekárska bežecká
sezóna, avšak v zápolení chce pokračovať aj budúci rok. V športovej aktivite
ho podporuje celá rodina, ktorá sa teší
z jeho úspechov. O tom, že je to všestranný športovec svedčí aj to, že aktívne hrá
futbal, tiež lyžuje (v lyžiarskych pretekoch na Malinnom Brde sa umiestnil na
3. mieste). V tenisovej súťaži L.. Sliače
school open získal druhé miesto. Stal sa
dokonca víťazom turnaja o pohár starostu obce v stolnom tenise. Nie je ťažké
uhádnuť ktorý predmet má v škole najradšej – je ním práve telesná výchova.

Mladému športovcovi prajeme veľa vytrvalosti a ďalších úspechov.

Lívia Dvorská

Foto: archív rodiny Fričovej
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