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Juniáles

Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám, aby som Vás
informoval o veciach, ktoré sa v našej obci udiali v po
slednej dobe. Sú to veci dobré, ktoré ma veľmi poteši
li, ale aj nepríjemné, ktoré nám život tiež prináša. Medzi
tie dobré správy patrí, že výjazdové rokovanie vlády
SR, ktoré sa uskutočnilo 24. 06. 2015 v Ružomberku, prinieslo obci Liptovské
Sliače 54.000,– € na opravu miestnych komunikácií, ktoré máme v našej ob
ci všetky zničené. Z 24 obcí okresu Ružomberok Liptovské Sliače dostali pri
tomto výjazdovom rokovaní vlády SR najviac peňazí. Chcem sa poďakovať
premiérovi vlády SR Robertovi Ficovi a poslancovi NR SR za SMER – SD Ing.
Milanovi Mojšovi za pomoc a podporu obce Liptovské Sliače. Tieto peniaze
sú určené na rekonštrukciu miestnych komunikácií v našej obci, čo som zdô
raznil aj v televíznej reportáži na STV1. Ďalším príjemným zážitkom pre mňa,
pre môjho zástupcu, ako aj pre spevácku skupinu Jednoty dôchodcov z Lip
tovských Sliačov – Salatín, bola návšteva v družobnej obci Háj ve Slezsku
v Českej republike, ktorá sa uskutočnila 20. 06. 2015. Návšteva sa konala na
základe pozvania družobnej obce pri príležitosti konania akcie „Rozmarné
léto“, ktorú každoročne poriada spoločnosť OZ Vladislava Vančuru. Vedeniu
našej obce sa dostalo milého a priateľského prijatia, kde sa utužili dobré
vzťahy a dohodlo sa ďalšie pokračovanie spolupráce medzi našimi obcami.
Tu sa chcem ako starosta poďakovať za výbornú reprezentáciu našej spe
váckej skupine Salatín, ktorá svojím vystúpením urobila dobré meno našej
obci, na čo som bol patrične hrdý a ďakujem im. Medzi nemilé udalosti,
ktoré sa v našej obci stali patrí aj to, že sa nám zatiaľ neznámi páchatelia
vlámali na obecný úrad v noci z 23. na 24. 06. 2015. Pomocou odcudzeného
rebríka vytlačili oblok v priestoroch kancelárie výberu miestnych poplatkov,
stavebnomontážnou penou znefunkčnili sirénu poplašného zariadenia a pre
strihli internetové pripojenie budovy obecného úradu. K ďalším podrobnos
tiam sa zatiaľ nebudem vyjadrovať, pretože vyšetrovanie danej udalosti po
lícia ešte neskončila. Je smutné písať mi aj o takých veciach, že v našej obci
máme aj takého spoluobčana, ktorý dokáže sfalšovať podpis poslanca obec
ného zastupiteľstva a v jeho mene udá iného spoluobčana na orgánoch štát
nej správy v Ružomberku. V tomto prípade je to trestný čin, pretože poslanec
OZ je verejný činiteľ. Aj v tomto prípade bolo zahájené konanie. Inteligencia
takého človeka je podľa mňa na veľmi nízkej úrovni, čo potvrdzuje aj fakt,
že v názve ulice, ktorá tam bola uvedená, bolo v slove Medokýšu mäkké „i“ či
že k Medokíšu. Ale čo už narobíme, slnko musí svietiť aj pre takýchto ľudí.
Čo sa týka ďalších aktivít v našej obci, máme tu koniec školského roka a ja
sa chcem aj touto formou poďakovať celému učiteľskému zboru na čele s pa
ni riaditeľkou PaedDr. Katarínou Plachou, za výbornú celoročnú prácu a dob
rú spoluprácu s vedením obce. Žiakom, samozrejme, prajem pekné prázdniny
plné krásnych zážitkov. Nemôžem nespomenúť ani zasadnutie obecného za
stupiteľstva, ktoré sa konalo 25. 6. 2015, kde sme riešili medzi inými vecami
aj prehodnotenie nájomnej zmluvy o nájme pozemku medzi obcou Liptovské
Sliače a Občianskym združením Šport Skeet, ktoré na prenajatom obecnom
pokračovanie na str. 2
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POKRAČUJEME V PRÁCI
pokračovanie zo str. 1

pozemku prevádzkovalo novú strelnicu
Miková. Po hektickom období od posled
ného zastupiteľstva, kedy sa v našej ob
ci podpisovala medzi našimi občanmi
petícia za zrušenie novej strelnice, kto
rú podpísalo 805 našich spoluobčanov
a petíciou za jej zachovanie, ktorú pod
písalo 394 občanov. Obecné zastupiteľ
stvo Liptovské Sliače vypovedalo ná
jomnú zmluvu Občianskemu združeniu
Šport Skeet. Medzi ďalšími bodmi bolo
aj riešenie neplatenia pohľadávok od
podnikateľov a subjektov, ktoré podni
kajú v našej obci a neplnia si povin
nosť zaplatiť nájom za priestory, ktoré

užívajú aj napriek tomu, že im to jasne
vyplýva zo zmluvných podmienok. Sú
to napríklad poskytovatelia pohrebných
služieb, spoločnosť MIKO-RK. Samozrej
me, že dané veci riešime právnou ces
tou. K tým príjemnejším informáciám
patrí aj to, že od 08. 07. 2015 sa začí
najú asfaltovať aj miestne komuniká
cie v našej obci. Ako prvé pôjdu ulice
Do Pažíť, Jozefa Hanulu a Seč, následne
po nich ďalšie. Čo sa týka hlavnej cesty,
v tom istom termíne sa začne robiť
vrchný asfaltový koberec po celej šírke
od Nižného Sliača až po koniec Stredné
ho Sliača. Následne po dokončení prípo
jok sa bude pokračovať vo Vyšnom Sliači.

Všetkých Vás srdečne pozývam na ha
sičskú súťaž „Pohár Sliačanských hasi
čov“, ktorá sa bude konať 18. 07. 2015
na futbalovom štadióne 1. OFC v Lip
tovských Sliačoch. Bude to nielen me
dzinárodná súťaž, ale aj okresná, bude
postarané aj o zábavu, hudbu, pohos
tenie. Na konci bude pre všetkých spo
luobčanov súťaž na mechanickom bý
kovi.
To je, vážení a milí spoluobčania, odo
mňa zatiaľ všetko. Tým, ktorí cestujú na
dovolenky prajem pekné zážitky, oddych
a šťastný návrat domov.
Bc. Milan Frič
starosta obce Liptovské Sliače

BIRMOVKA V NAŠEJ FARNOSTI
Sviatosť birmovania sa v našej farnosti uskutočňuje raz za
niekoľko rokov, naposledy to bolo v roku 2012. Na tohoroč
nú birmovku sa prihlásilo 130 mladých ľudí, ročníky 1998,
97, 96 a 95. Príprava, ktorá trvala 9 mesiacov, zahŕňala pes
trú ponuku aktivít pre birmovancov napr.: stretávky v sku
pinkách, víkendové pobyty s prednáškami a dynamikami,
godzonetour, teológia tela, sviatostný život, aktívnejšia účasť
na liturgických slávnostiach... Spolu s animátormi sme chce
li dať birmovancom čím viac. Ale, ako celkovo v živote, tak
aj počas prípravy na birmovku to bolo hlavne o Božej ponu
ke pre nás, a na druhej strane, o ľudskej slobode, teda aký
postoj k tomu, čo sa mi ponúka, zaujmem. Prípravu dokon
čilo 126 birmovancov, ktorým 20. júna o 10.00 hod., v kosto
le sv. Šimona a Júdu, otec biskup Mons. Štefan Sečka, počas
slávnostnej sv. omše, vkladaním rúk a pomazaním krizmou
udelil Ducha Svätého. Otec biskup vytvoril v kostole výbor

Foto: A. Kočibalová

nú atmosféru. Touto cestou sa chcem poďakovať aj našim
animátorom za ich dobrovoľnícku, obetavú službu pre našu
farnosť.

Vdp. Ján Budzák, správca farnosti

SVIATOSŤ 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA



Sviatosť 1. svätého prijímania prijalo z rúk pána farára Jána Budzáka 21 detí z našej obce.

Foto: J. Staš
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Z PROGRAMU
ROKOVANIA OZ

Foto: A. Kočibalová

HASIČSKÉ DEDIČSTVO 2015
V nedeľu 28. júna 2015 OZ Dráčik v spo
lupráci s Obecným úradom Liptovské
Sliače usporiadalo v poradí siedmy roč
ník ojedinelej pohárovej súťaže histo
rických hasičských striekačiek PPS 8 pod
názvom „Hasičské dedičstvo 2015“. Sú
ťaže sa zúčastnilo trinásť hasičských
družstiev, ktoré súťažili na mašinách
od roku výroby 1946 až 1962. Perlič
kou bolo predvedenie hasičského útoku
DHZ Hubová, ktorí sa predviedli v ha
sičskom útoku s dvojkolesovou hasič
skou striekačkou z roku 1927. Taktiež
hasiči z Ludrovej, ktorí sa predviedli
s pumpovacou mašinou z roku 1907.
Počasie nám, vďaka Pánu Bohu, prialo
a tak celá súťaž bola bez problémov.
Počas súťaže prebiehali aj detské súťa
že a na konci bola urobená pre deti pe
na. Prvenstvo v tejto súťaži obhájil DHZ

Liptovská Štiavnica, na druhom mieste
sa umiestnil DHZ Turík a tretie miesto
patrilo DHZ Hubová.
Organizátori OZ Dráčik a Obecný úrad
Liptovské Sliače sa týmto chcú poďako
vať všetkým zúčastneným súťažiacim,
ako aj všetkým sponzorom a prispie
vateľom, ktorí pomohli tejto peknej ak
cii a k peknému nedeľnému popolud
niu.
Akciu podporili: OZ Dráčik, OcÚ Liptov
ské Sliače, Vodárenská spoločnosť Ru
žomberok a. s., Pohrebníctvo Azíz, PD
Lisková-Sliače, Cukráreň RAF, Milan Frič,
Autoplachty Peter Juráš, Združenie kres
ťanských podnikateľov a manažérov SR,
Dejmark, Safirs, Mgr. Ľuboš Birtus, On
drej Lupták, Jozef Kajúch a mnohí ďal
ší.
Caban Miroslav st.

Šieste zasadnutie obecného zastupi
teľstva sa konalo 25. júna 2015. Po
slanci OZ sa zaoberali prehodnote
ním nájomnej zmluvy medzi Obcou
Liptovské Sliače a Občianskym zdru
žením Šport S
 keet, kde obecné za
stupiteľstvo schválilo vypovedanie ná
jomnej zmluvy.
Ďalej sa poslanci zaoberali správou
starostu obce o nájomnej zmluve
nebytových priestorov medzi Obcou
Liptovské Sliače a MIKO-RK, s. r. o vo
veci plnenia nájomných zmluvných
podmienok.
V ďalšom bode programu bol schvá
lený Plán kontrolnej činnosti hlav
ného kontrolóra obce na II. polrok
2015.
Na základe dlhodobých sťažností ob
čanov na prevádzku miestneho roz
hlasu, prítomní poslanci riešili ne
dostatky šírenia signálu miestneho
rozhlasu a schválili realizáciu rekon
štrukcie ešte v roku 2015.
Na základe žiadostí občanov, poslan
ci schválili realizáciu odvodnenia uli
ce Do Potôčka, vybudovanie spojni
ce chodníka ul. Horná Roveň – Ulica
J. Hanulu, osadenia odvodňovacích
žľabov v časti obce Stredný Sliač,
Pražská ulica zahrnutím do rozpoč
tu obce na rok 2016.
V rámci bodu žiadosti poslanci roz
hodovali o individuálnych požiadav
kách občanov a žiadostiach týkajú
cich sa zaradenia pozemkov do spisu
Dodatku č. 2 Územného plánu obce.
OcÚ

MATRIKA
NARODENIE 2015: Apríl: Dominik
Šimček. Máj: Liana Zaťková, Branislav
Maďar. Jún: Matej Laclavík, Michaela Sleziako
vá.
ÚMRTIE 2015: 20. 5. Ján Morava,
67-ročný; 22. 5. Albín Kelčík, 77-ročný;
23. 5. Mária Švidroňová, 89-ročná; 7. 6. Jaro
slav Ondrejka, 64-ročný.
UZAVRETIE MANŽELSTVA 2015:
23. 5. Dominik Mrva a Zuzana
Augustínová; 6. 6. Ing. Ján Naščák
a Ing. Miroslava Bartánusová; 13.
6. Juraj Hronec a Mária Čillíková;
19. 6. Ján Dudáš a Simona Slezia
ková; 20. 6. Vladimír Fuňák a Ra
doslava Čvikotová.

Členky folklórnej skupiny Sliačanka ani v tomto roku nezabudli
na tradície spojené s letným slnovratom. Jánske piesne zneli ten
toraz vo Vyšnom Sliači v lokalite Skálie v pondelok 22. júna 2015.
(ab)
Foto: M.Ovad
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SLIAČANKA „ZLATÁ“
NA KRAJSKEJ SÚŤAŽI

Foto: M. Ovad

V nedeľu 14. júna 2015 sa v oravskej obci
Habovka uskutočnila krajská súťažná pre
hliadka folklórnych skupín. Predstavilo sa
14 kolektívov zo Žilinského kraja, medzi
nimi aj Sliačanka z Liptovských Sliačov.
Naša folklórna skupina predviedla pásmo
„Jarné obrázky“ a opäť zabodovala, v silnej
konkurencii obstála výborne. Odborná po
rota zaradila Sliačanku medzi 2 najlepšie
kolektívy, udelila jej najvyššie ocenenie „Zlaté pásmo“ a navrhla ju na celoštátnu pre
hliadku, spolu s folklórnou skupinou Javor
níček z Hvozdnice.
A. Balážecová

MLÁDEŽ VO VÍRE
SPOLOČENSKÉHO TANCA
29. 5. 2015 sa konal 17. Venček, pre 9. ročník ZŠ J. Hanulu
v Lipt. Sliačoch, pod vedením Anny Kočibalovej. Pozvanie
naň prijali rodičia deviatakov, príbuzní, učitelia, starosta
obce s manželkou, spolužiaci a kamaráti. Venčeková mládež
sa predviedla vedomosťami zo spoločenskej etikety a taneč
nou zostavou, po ktorej nasledoval rodičovský a učiteľský
tanec. Počas večera hudbu púšťal DJ MIDO a víťazi si odniesli
zo spoločenských súťaží pekné ceny.
Víťazi súťaže o najlepšie tancujúci pár – 1. miesto – Nemče
ková Vanda a Littva Dávid, 2. miesto – Mária Balážecová
a Tomáš Priesol, 3. miesto – Aneta Gejdošová a Mário Melek.
V tanečnej súťaži – jablká, stoličky, papiere, si tortu odniesli
Vicianová Paula a Šimon Buďvesel a v zábavnej súťaži „Ces
ta na zábavu do Lupče“, darčekový kôš vyhrali Adam Pot
kan a Tímea Ondrejková. Cenu pre najlepšieho tanečníka
a tanečníčku získali Roman Mrva a Vanda Nemčeková a naj
sympatickejším tanečníkom a tanečníčkou sa stali Oliver
Ondrejka a Vanesa Šimčeková. Absolventom tanečného kur
zu starosta obce Bc. Milan Frič odovzdal pozornosť v podo
be medaily s emblémom tancujúceho páru. Touto cestou
chcem p. starostovi poďakovať za ústretovosť a za bezplat
né poskytnutie KD, inventáru a auta pri uskutočňovaní tej
to akcie. Taktiež moje poďakovanie patrí OZ Dráčik za po
skytnutie priestorov klubu na nácviky, za symbolickú cenu.
Anna Kočibalová

Foto: Milan Jacko

Foto: A. Sliacka

TRADÍCIA ŠKÔLKARSKYCH
JUNIÁLESOV POKRAČUJE
Vôňa naškrobených krojov, zvuk heligónky, spev známych
sliačanských piesní, šantiace deti a horúce slnko – v tejto
atmosfére sa v nedeľu 7. júna začal tradičný juniáles. Po
krátkom sprievode škôlkari predviedli v kultúrnom dome
krásny tanečný program. Rodičia sa pani učiteľkám poďa
kovali za starostlivosť, ktorú poskytovali deťom počas uply
nulého školského roka. Osobitná pozornosť bola venovaná
predškolákom, na ktorých čakajú školské lavice. So škôlkou
sa lúčili peknými básňami a tablom s fotografiami. Po tom
to zaužívanom úvode nasledovala zábava pri hudbe, občer
stvenie pre deti a ako malé spestrenie maľovanie na tvár.
Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí juniáles usporia
dali. Je obdivuhodné, že tradícia juniálesov sa v Liptovských
Sliačoch zachovala dodnes. Možno sa neteší takému záuj
mu ako v minulosti, ale nemali by sme sa práve preto viac
snažiť o jej zachovanie? Veď nejde len o ľudové tradície, ale
aj o možnosť zmierniť rýchle životné tempo a stráviť spolu
čas ako rodina, aj ako dedina. Práve toto obdivuje veľa ľudí,
aj v zahraničí. Držíme palce škôlkarskemu juniálesu, aby sme
sa na ňom stretli opäť o rok.
– ij –

RÔZNE

číslo 3/2015

5

OSLAVA DŇA DETÍ SA VYDARILA
Deti z Liptovských Sliačov oslávili svoj
sviatok – Medzinárodný deň detí. Po
dujatie sa konalo v pondelok 1. júna na
námestí v Strednom Sliači, v areáli Kul
túrneho strediska. Pripravený bol zaují
mavý a pestrý program – súťaže, ukážky
rôznych spôsobov hasenia a hasičských

techník, nafukovací hrad, šantenie v pe
ne, cukrová vata. Všetky deti, ktoré sa
zapojili do súťaží dostali „Osvedčenie
o absolvovaní základnej prípravy mla
dých hasičov“.
Vydarenú akciu pripravili – Obecný úrad
a Kultúrne stredisko Liptovské Sliače,

Foto: archív obce

DHZO Liptovské Sliače, OZ DRÁČIK, SA
FIRS s. r. o., EKOLOGIS s. r. o.
Starosta obce Bc. Milan Frič ďakuje všet
kým organizáciám i jednotlivcom, kto
rí sa podieľali na príprave a realizácii
tohto skvelého podujatia.

A. Balážecová

Foto: archív obce

ORIGINÁLNA ROZLÚČKA SO ŠKOLOU
Medzi ľudové zvyky, ktoré v obci stále
žijú patrí juniáles. Tradícia pokračovala
aj v tomto roku, juniáles sa konal v ne
deľu 21. júna 2015. Žiaci 9. ročníka sa
naň poctivo pripravovali, učili sa ľudové
piesne a tance, ktoré potom predviedli
v spoločnom vystúpení. Súčasťou prog

ramu, tak ako po minulé roky, bola po
božnosť v kostole sv. Šimona a Júdu.
Po nej nasledoval sprievod po obci a naj
viac očakávaná časť – tancovanie a spie
vanie pred Kultúrnym domom. Vydarené
podujatie ukončila tanečná zábava. Úprim
né poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa po

dieľali na príprave a realizácii tohto na
Slovensku ojedinelého podujatia – Rade
rodičov pri ZŠ, Obecnému úradu, rodi
čom ôsmakov a deviatakov, ostatným
príbuzným, ľudovej hudbe FSk Sliačanka
i všetkým nemenovaným, ktorí viac či
menej pomohli.
A. Balážecová

Foto: T. Šuľa

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
– ponúkam kompletné vybudovanie
kanalizačných prípojok
– samotné montáže s materiálom
Kontakt: 0918 561 511

Foto: T. Šuľa

STRETNUTIE TURISTOV
Turistklub Liptovské Sliače pozýva priateľov turistiky na
4. ROČNÍK STRETNUTIA TURISTOV LIPTOVA. Uskutoční
sa 18. – 19. júla 2015 v Sliačanskej doline na urbárskej
chate. Počas stretnutia bude možné vystúpiť na rôzne
kopce, napríklad V. Salatín, M. Salatín, Zubyhrašku.
O občerstvenie je postarané.
– rj –
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MÁJE 2015
Aj v roku 2015 sa našla partia chlapcov
a dievčat, ktorí sa rozhodli v Liptovských
Sliačoch pokračovať v tradícii sadenia
májov. Pred sebou sme mali veľa roboty.
Práce začali spiľovaním májov na Sou
ciach s povolením Urbáru. Spílené má
je sme pripli za koňa, ktorý ich potia
hol na cestu, kde nás už čakal traktor.
Máje sa previezli ku komore pri amfiteát
ri v Pažitiach. Keď už boli máje ulože
né, tak sme ich v nasledujúcich dňoch
začali lúpiť po prvý krát obojručnými
nožmi. Bolo potrebné máje lúpiť na 2
razy, aby lepšie zoschli a neboli počas
sadenia ťažké. Lúpanie májov od kôry
a určitej vrstvy dreva trvalo zhruba 3
mesiace. Keď už boli máje olúpané, mu
seli sme ich otáčať aby sa neohli. Po
čas toho sme spoločne viazali stužky na
nižnianske a strednianske vrcholce, kto
ré mali pestrofarebné stužky. Vyšnian
ske stužky sme viazali na špagát, ktorý
sa obmotal okolo vrcholca, čo pripomí
nalo „lízatko“. Stužky tvorili 3 farby a to:
biela, modrá a červená. Taktiež sme pri
pravovali richtárske koleso, ktoré bolo
vyzdobené pestrofarebnými stužkami.
Popri viazaní sme sa učili ľudové piesne,
tance a „kvečkuvanec“. Počas Veľkonoč
ného pondelka sme si obliekli krojova
né košele a s harmonikou sme chodili
kúpať májovníčky po celej dedine. Nie
koľko dní pred sadením májov sme sa
rozdelili na 2- až 3-členné skupinky a zača
li sme kopať jamy na určených miestach,
kde sa mali máje sadiť. Jama mala hĺb
ku viac ako 1 meter a musela byť dosť
široká na máj a skaly, ktoré sa okolo
mája v jame ubíjali. Keď už boli jamy
vykopané, začali sme rozvážať máje do
všetkých troch Sliačov, vo Vyšnom Slia
či boli uložené pri krčme, v Strednom
pri fare a v Nižnom u krčmára. 30. aprí

Foto: A. Kočibalová

la sme začali stavať máje pred základ
nou školou, materskou škôlkou a pokra
čovali sme vo Vyšnom. Stavanie májov
trvalo 3 dni a posledný máj bol posta
vený u nižnianskeho krčmára. Máje sme
stavali tradičným spôsobom, a to pros
tredníctvom parožkov a rebríka. 30. mája
sme v sliačanských krojoch začali vybe
rať po dedine čo kto dal, niektorí ochotní
občania prispeli „peniažtek na hráštek“.
Boli sme rozdelení do dvojíc a vybera
lo sa po celej dedine. Nakoniec po doho
de so starostom sme sa všetci stretli
u starostu obce Bc. Milana Friča. Odtiaľ
sme sa presunuli do komory a spoloč
ne s májovníčkami a ľudovou hudbou
sme išli spevom do kultúrneho domu.
Tam sme predviedli program pre verej
nosť, ktorý tvorili „kvečkuvanec“ a roz
kazovačky. Na druhý deň vzhľadom na
to, že v strednom Sliači v kostole bolo
prvé sväté prijímanie v tomto roku celkom
netradične sa májovnícka omša konala
vo Vyšnom Sliači. Po omši sme tancovali
pred kostolom a zaspievali rozkazovač
ky, potom sme sa presunuli do Stred

ného Sliača. Po obede v kultúrnom do
me sa začalo tancovanie po dedine aj
s ľudovou hubou, kde sme prešli od
Stredného, cez Vyšný až do Nižného Slia
ča. Nakoniec sme tancovanie ukončili
v kultúrnom dome, kde sme zopakovali
rozkazovačky a „kvečkuvanec“. Vzhľadom
na neskorý dátum nášho tanečného ví
kendu sa máje váľali až prvý júnový ví
kend. Počas 3 dní sme máje zvalili vo
všetkých 3 Sliačoch. Na záver sa v me
ne májovníkov chcem poďakovať obci
Liptovské Sliače na čele s pánom sta
rostom Bc. Milanom Fričom, ktorý nám
vyšiel všemožne v ústrety. Bola nám po
skytnutá drevenica na komoru, priestory
amfiteátra, kultúrny dom na tanečné
zábavy, stužky na máje, autá na prevoz
pri stavaní májov. Ďakujeme tiež hu
dobnej skupine LEGO, harmonikárovi
Štefanovi Vicianovi, folklórnej skupine
Sliačanka za požičanie krojov a mno
hým ďalším ľuďom, ktorí nám pomáha
li a podporovali nás počas uskutočňo
vania tradičného sadenia májov.
Andrej Benčo, nižniansky krčmár

Foto: A. Kočibalová
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LET’S PLAY – POĎ SA HRAŤ
Občianske združenie GALAXY so sídlom v Ružomberku, rea
lizovalo výučbu anglického jazyka Let’s play v MŠ v Liptov
ských Sliačoch. Výučba prebiehala v priestoroch MŠ, pod
odborným lektorským vedením Anny Ziemianczykovej, od
októbra 2014 do júna 2015 a bola zameraná pre deti od 4
rokov. Jej cieľom bolo vytvoriť už v rannom veku dieťaťa
pozitívny vzťah k cudziemu jazyku a získané poznatky vyu
žiť ako základ pre výučbu na základnej škole. Vo veľmi prí
jemnej atmosfére si deti osvojovali anglický jazyk zábavnou
formou, hrami, rozprávkami, pesničkami, zážitkovou metó
dou rozvinutou do príbehu. Malé deti majú totiž schopnosť
učiť sa jazyky prirodzenou metódou tak, ako sme si osvojo
vali svoj materinský jazyk.
Anna Ziemianczyková
lektor AJ

Foto: autorka

DÔCHODCOVIA ŠPORTOVALI
28. júna 2015 sa v Liptovskej Teplej konala športová súťaž
seniorov v rôznych disciplínach. Miestnu organizáciu Jed
noty dôchodcov v Liptovských Sliačoch reprezentovalo 8 čle
nov, ktorí získali dve 1. miesta a jedno 2. miesto. Najúspeš
nejší boli Václav Ondrejka, ktorý suverénne vyhral v behu
na 100 metrov a Slavomír Frič, víťaz v hode granátom na
cieľ. Obaja postúpili na krajskú súťaž, ktorá bude 7. júla v Ži
line. Našim víťazom gratulujeme.
Daniela Sliacka, predsedníčka MO JDS

Foto: archív ZŠ

TURISTI V KÚPEĽOCH
V sobotu 6. 6. 2015 sa členovia turistického krúžku Chodní
ček poznania pri ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače rozhod
li navštíviť kúpeľné mesto Piešťany s cieľom zoznámiť sa
s ďalším prekrásnym kútom našej vlasti. Náš program bol
veľmi pestrý. Zažili sme plavbu loďou, navštívili sme kúpeľ
ný ostrov s liečebnými domami, uchvátili nás prekrásne pá
vy, bažanty, jazierka plné lekien, rôznych druhov rýb a ko
rytnačiek. Atmosféru mesta sme mohli pozorovať jazdou na
zaujímavom drevenom vláčiku, ale aj pešo. Nemohla chýbať
ani ochutnávka liečebného prameňa. Výborný obed, pekné
počasie a pestrý program, ktorý bol pripravený na otvore
nie kúpeľnej sezóny, množstvo fontán, to všetko umocňova
lo naše zážitky.
Do Piešťan a späť sme cestovali rýchlikom. Pre mnohých
našich turistov to bola premiérová „železničná jazda.“ Teší
me sa na ďalšie stretnutie po prázdninách. Chceli by sme
poďakovať starostovi obce a OÚ za ústretovosť pri preprave
detí na niektoré podujatia.
Vedúce krúžkov: Mgr. Oľga Šišková,
Mgr. Magdaléna Gejdošová, Mgr. Iveta Svajčiaková,
Mgr. Zuzana Klincová

Foto: D. Sliacka

TANEČNÁ SÚŤAŽ SENIOROV
V Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch sa vo štvrtok 18.
júna 2015 konalo zaujímavé podujatie. Krajskú súťaž pod
názvom Senior let’s dance zorganizoval DSS a ZpS Likavka.
Na 3. ročníku podujatia sa zúčastnili klienti Domovov soci
álnych služieb, ktoré spravuje Žilinský samosprávny kraj.
– ab –

Foto: A. Kočibalová
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FUTBALOVÁ JAR PRINIESLA OŽIVENIE
Futbalový klub v našej obci patrí oddáv
na medzi tie organizácie, ktoré svojou
činnosťou dokážu pritiahnuť najväčšie
množstvo občanov medzi priamych ak
térov – hráčov a funkcionárov, ako aj
medzi pozorovateľov (nie vždy len fanú
šikov). V tejto tradícii sa snažili členo
via 1. OFC pokračovať aj v jarnej časti
práve skončenej sezóny 2014 – 15. Ako
sa darilo jednotlivým mužstvám:
Kormanov pohár – mladší žiaci. Po
úspešnom reštartovaní tréningového
procesu v jesennej časti, súvisiacom
predovšetkým s príchodom dlho oča
kávaného telocvikára Mgr. Miroslava
Petrufa do miestnej ZŠ, došlo na jar po
jeho odchode opäť ku kvantitatívnemu
poklesu záujmu. Zastupujúci pán učiteľ
Mgr. Jozef Kulfan však aj tejto situácii
dokázal s chlapcami systematicky pra
covať tak, aby mohli futbalovo rásť. Veľ
kým prísľubom z tejto kategórie sú hlavne
Paľko Nemček, Tonko Moravčík a v tejto
kategórii končiaci Samuel Mišovie a Dá
vid Dvorský. Chlapci ukázali, že pod
odborným vedením majú predpoklady
na to, aby sa vyrovnali, ba aj predčili
svojich konkurentov z okolitých obcí.
Ďalší vývoj v tejto kategórii je však jed
noznačne závislý od obsadenia postu
telocvikára v miestnej ZŠ.
Starší žiaci. Tejto kategórii sa pod ve
dením pána Mgr. Ladislava Šimčeka,
napriek oklieštenému kádru, darilo lep
šie ako v jeseni. V jarnej časti vyhrali 8
zápasov, 4 prehrali, a len pár zaváhaní
(nemalý podiel na nich mala aj absen
cia hráčov) ich obralo o medailovú prieč
ku. Oporami tímu boli Marek Tvarožný,
Martin Brezňan, Radko Morava, Dávid
Sliacky a Mária Iváková, ale nesmieme
zabúdať ani na spomínané talenty z mlad
šej kategórie, ktorí sa s výnimkou D.
Dvorského výrazne presadili aj medzi
staršími.
Dorast. Po jeseni na vedúce Lúčky (mi
mochodom v jarnej časti posledné!)
strácal tri body, ale viera v baráž stále
žila. Rozplynula sa po remíze v Štiav
nici a domácom zaváhaní s Bielym Po
tokom. Nastala výmena na poste tré
nera, pána Jána Gejdoša nahradil pán
Milan Lupták. Ale keďže konkurencia
nezaváhala, nestačila ani priama poráž
ka Lúžnej vo vzájomnom zápase, aby
sme zlikvidovali jej náskok. Za najväč
ší nedostatok, ktorý spôsobil nesplne
nie cieľa, možno pokladať neúčasť opôr
v rozhodujúcich zápasoch. Druhé miesto

je síce medailové a patrí zaň chlapcom
poďakovanie, ale vzhľadom k tomu, že
je to najnižšia súťaž, náš klub má iné
ciele. Chlapci samotní by ich mali mať,
aj ako odplatu za podmienky, ktoré ma
jú pre šport vytvorené tiež.
Dospelí. Nelichotivá desiata priečka po
jeseni, len s dvojbodovým náskokom
na predposledného viedla vedenie klu
bu k zmene trénera. Pod vedením pá
na Milana Luptáka sa zmenil káder aj
herný štýl mužstva. Nemalý podiel na
rastúcej výkonnosti mužstva mal okrem

moriadnej fanúšikovskej základne, po
darí prinavrátiť nie tak dávnu slávu
sliačanského futbalu.
V mene všetkých členov 1. OFC Liptov
ské Sliače by som chcel poďakovať ve
deniu obce na čele s pánom starostom
Bc. Milanom Fričom za mimoriadne ak
tívnu podporu nášho klubu, obecnému
zastupiteľstvu za schválenie a všetkým
daňovým poplatníkom v obci za finančnú
dotáciu, bez ktorej by náš klub nemohol
existovať. Rovnako chceme poďakovať
pánovi Jánovi Moravovi za pripravené

Foto: M. Gejdoš

zmeny trénera aj návrat opôr Mirosla
va Gejdoša, Mareka Sršňa a Mariána
Bruka. Mužstvo na jar 7 zápasov vy
hralo, 4 prehralo a dva skončili neroz
hodne. Boli to však opäť Sliače z pred
chádzajúcich sezón, patriace na čelo,
nie na chvost tabuľky I. triedy. Cieľom
jari bolo skonsolidovať káder a pripra
viť jeho základ do bojov o vyššie méty,
ktoré náš klub 1. OFC nesporne v bu
dúcnosti chce dosiahnuť. Tento cieľ bol
naplnený a veríme, že po patričnom
doplnení kádra cez letnú prestávku sa
v novej sezóne, s podporou našej mi

záverečné posedenie s pohostením pre
starších žiakov v reštaurácii na Kozom
Vŕšku. Veľké poďakovanie patrí aj na
šim fanúšikom, korí naše mužstvá pod
porujú svojou prítomnosťou nielen na
domácom, ale aj na súperových štadió
noch. Keď bude ich podpora ešte aktív
nejšia a zapoja do nej pozitívne aj svoje
hlasivky, tak ako na domácich zápasoch
najaktívnejší páni Anton Littva a Cyp
rián Frič, bude sa našim chlapcom hrať
ešte lepšie a očakávané úspechy neda
jú na seba dlho čakať.
Milan Gejdoš ISSF man. 1. OFC

LIPTOVSKÉ SLIAČE CUP 2015

16. ročník, máj – jún 2015

V súťaži dvojčlenných družstiev zvíťazilo družstvo PYRANE (M. Frič, P. Alman). Zúčastnilo sa 6 družstiev, boli rozdelené do dvoch skupín, prví dvaja
postúpili do semifinále. V zápasoch sa hrali dve dvojhry a jedna štvorhra.
Semifinále: DUO DNA (S. Švidoň, J. Benčo) – TORNÁDO (J. Gejdoš, M. Ševčík)
2:1; PYRANE (M. Frič, P. Alman) – MT ELEKTRO (J. Tkáčik, R. Janovec) 3:0
Finále: PYRANE – DUO DNA 2:1 (zvíťazili P. Alman, štvorhra – S. Švidroň)
M. Hanula
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