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Milí občania Liptovských Sliačov,
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OZ Stredný Liptov na
AGROKOMPLEXE 2017

máme september a brány našej školy sa znovu otvorili pre všetkých učenia sa chtivých žiakov. Tento školský rok sa ich našlo 270. Veľmi sa tešíme našim prváčikom, ktorí v počte 34 zvládli pasovanie a tak sme ich aj oficiálne privítali
v našej škole. Pani učiteľky sa na ne tešili celé prázdniny a pripravili si pre
nich triedy, aby sa v nich cítili minimálne tak dobre ako v materskej škole.
Od nového školského roka sme pripravili zmeny. Začala nám fungovať ranná družina. Rodičia si môžu svoje ratolesti nechať v škole už od 6.30 hod
ráno, a tak ich nemusia nechávať samých doma a ísť pokojne do práce.
Zmeny nastali aj v pracovnom kolektíve. Privítali sme novú pani učiteľku,
ktorej sme zverili našich prváčikov a telesnú výchovu v našej škole bude
učiť nový pán učiteľ. Obom prajeme, aby sa im v našej škole páčilo a aby
viedli našich žiakov nielen k poznávaniu vedomostí ale aj dosahovaniu
úspechov v súťažiach či už v športových či umeleckých oblastiach.
Medzi ďalšie novinky je zapojenie sa do projektu „Eko alarm“, ktorý bude
zameraný na separovanie odpadu v škole. V každej triede budú odpadové
koše na triedenie. Aj týmto spôsobom chceme učiť žiakov, ako je dôležité
chrániť prírodu a nevyhadzovať všetky smeti do jedného, veď podľa štatistík
jeden Slovák vyprodukuje za rok až 330 kg odpadu a to nie je málo. V súčasnosti čakáme na potvrdenie projektu „V Základnej škole úspešnejší“, vďaka
ktorému bude naša škola disponovať inkluzívnym tímom – školský špeciálny
pedagóg, školský psychológ a dvaja asistenti učiteľa. Ich pomoc bude zameraná hlavne na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Na záver mi dovoľte popriať všetkým zamestnancom a žiakom, nech je nový
školský rok pre nich obohacujúcejší, lepší a plný hlavne pozitívnych zážitkov vo všetkých oblastiach života, nielen toho školského.
PaedDr. Katarína Plachá, riaditeľka školy

Foto: A. Kočibalová

Poďakovanie starostu obce za starostlivosť o kvetinovú výzdobu v centre
obci p. Anne Priesolovej, Evke Gejdošovej a Anne Mrvovej.
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PRÁCE V OBCI – SEPTEMBER 2017
Milí spoluobčania, chcem vás informovať o tom čo sa v našej obci zmenilo
od posledného vydania Zrkadla Sliačov,
kde som prezentoval, aké práce prebiehajú na jej zveľaďovaní. Vo Vyšnom Sliači
dobre pokračujeme v budovaní zelenej
zóny v zasypanej časti potoka. Sme už za
polovicou a zelených ostrovčekov s prechodmi zo zámkovej dlažby pribúda.
V Nižnom Sliači sme zhotovili na ulici
Záhumnie železobetónovú stoku na mieste, kde bola po nedávnych výdatných
búrkach nebezpečná jama pri miestnej

komunikácii. V zdravotnom stredisku
v ordinácii obvodného lekára sa vymenili obklady na stenách, namontovalo
sa nové osvetlenie a položila sa nová
podlahová krytina. Som presvedčený, že
aj nové lavičky na sedenie a zámková
dlažba pred zdravotným strediskom skrášlili toto prostredie. Priestor za telocvičňou ZŠ v Strednom Sliači je po odstránení starých šatní 1.OFC a vymenení
nového oplotenia krajší. Taktiež sme
zakúpili novú multifunkčnú kosačku,
ktorá už bola potrebná na udržiavanie

verejných priestranstiev. Z nadácie SUPRA sme dostali 3.000,– € pre náš DSS a ZpS
v Nižnom Sliači na skvalitnenie života
jej klientov. Na OÚ máme pripravený
materiál, s ktorým vylepšíme a skrášlime vnútorné priestory KD v Strednom
Sliači. Budú sa meniť dvere do kuchyne,
výdajné okná a obklady. Vážení spoluobčania na zveľaďovaní obce pracujeme
nepretržite a dúfam, že s Vašou podporou sa to bude vedeniu obce dariť aj
naďalej.
Mgr. Milan Frič, starosta obce

Foto: archív obce

Vážení spoluobčania,
V našej obci je dlhodobo nevyhovujúca
situácia v súvislosti so zberom separovaného odpadu v plastových nádobách,
ktoré sú rozmiestnené vo všetkých častiach Liptovských Sliačov. V žltých nádobách sú okrem plastového odpadu,
ktorý tam patrí, aj nebezpečné znečistené obaly, chemikálie a iné druhy komunálneho odpadu, ktoré tam nepatria.
Z toho dôvodu Vás chce vedenie obce
poprosiť o zlepšenie prístupu pri triedení odpadu. Ak sa situácia nezlepší
bude nám spracovateľ, ktorý triedený
odpad z našej obce vyváža definovať
triedený odpad, ako zmiešaný komunálny a v takom prípade bude spoplatnený.
Obec v súčasnej dobe vynakladá nema-

MATRIKA
NARODENIE:
Bruno Ševčík, Šimon Mrva, Terézia Gejdošová, Matúš Sátora, Tamara Priesolová, Lenka Záchejová, Alexandra Dvorská.

lé finančné náklady za vývoz TKO a nechceme zvyšovať poplatky za vývoz. Jednou
z možností ako by ste mohli pomôcť
zlepšiť triedenie odpadu je nasledovné riešenie. Po dohode zo spracovateľom
Ľupčianka & OZO máme v každej domácnosti farebné vrecia na plast. Plasty
vo vreciach sa zbierajú spolu s komu
nálnym odpadom podľa harmonogramu
na zber komunálneho odpadu. Prosíme občanov, aby do vriec vyhadzovali
len odpad, ktorý tam patrí a to: Plastové fľaše od nápojov – PET fľaše stlačené, umyté plastové obaly z čistiacich prostriedkov, drogérie, obaly od
potravín, fólie, plastové tašky, krabicové obaly od džúsov, mlieka a iných
nápojov, umyté kovové obaly od zaváranín, konzervy, plechové dózy z ná-

pojov. Do vriec nepatria: Plastové obaly znečistené od olejov a chemikálií, PVC
rúry a podlahové krytiny, znečistené
kovové obaly, diely automobilov, elektronické zariadenia a ich súčasti. Vrecia netreba zaväzovať, vysypú, vrátia
a poškodené vymenia. Za smetiarskym
autom ide ďalšie auto čo tieto vysýpa,
plasty sa nemiešajú s komunálnym odpadom. Ak je vo vreci odpad, ktorý tam
nepatrí, vrecia nebudú vysypané.
Prosíme Vás, aby ste odpad začali separovať podľa pravidiel. Veríme, že nájdeme spoločné riešenie, ktorým zlepšíme vzhľad a kvalitu života v našej
obci a pomôžeme životnému prostrediu, ktoré je pre nás veľmi dôležité.

UZAVRETIE MANŽELSTVA:
MUDr. Marek Gembala
a JUDr. Veronika Fričová,
Miroslav Likavčan a Veronika Bodorová, Ľubomír
Čajka a Denisa Žitníková, Ing. Martin
Dlutko a Radoslava Dvorská, Matúš Bartík a Daniela Fričová, Michal Pyšný a Alžbeta Jacková.

ÚMRTIE: Božena Vozárová, 94-ročná;
Vladimír Ondrejka, 59-ročný; Igor Ondrejka, 46-ročný; Lambert Frič, 62-ročný;
Zdenko Kelčík, 61-ročný; Blažej Caban,
69-ročný; Helena Brezňanová,
87-ročná; Iveta Trnovská, 51-ročná; Stanislav Veselovský, 65-ročný; Emília Likavčanová, 81-ročná; Ján Ševčík, 63-ročný.

Obecný úrad

PLATENÁ INZERCIA

číslo 4/2017

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
MILAN FRIČ

VOĽBY DO VÚC
4. NOVEMBRA 2017
Vážení spoluobčania chcem vás požiadať
o podporu vo voľbách za poslanca
Žilinského samosprávneho kraja ako jediného
kandidáta z obce Liptovské Sliače
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VESELIČKY V TATRÁCH ŽIARILI AKO HVIEZDY
Najkrajším a najväčším zážitkom, Spevácko-tanečnej skupiny VESELIČKY bol
ten, keď si dňa 02. 08. 2017 mohli zaspievať okolo Štrbského plesa so speváčkami
Lúčnice, Štrby a FS Vagonár. Na tomto
podujatí bolo veľmi milé to, že pri refrénoch ich spevov sa mohli zapojiť i návštevníci tohto pekného podujatia, ktorých
bolo niekoľko tisíc. Spievali sa piesne
nielen z ich repertoáru speváckych sku
pín, ale i 17 ľudových a národných piesní podľa spevníka, ktoré dostali návštevníci toho pekného a výnimočného
podujatia.
Po skončení spevov pri Štrbskom plese
som mala nezabudnuteľný zážitok od
diváckej verejnosti, ktorá prejavila veľký záujem o naše Veseličky. Nielenže sa
chceli všetci s nimi fotografovať, ale žiadali ich aj o to, aby im ešte zaspievali.
Už na začiatku cesty na miesto účinkovania, návštevníci Štrbského plesa ich
sprevádzali potleskom so záujmom, od-

kiaľ sú tie pekné dievčatá. Nebolo to
ináč ani po skončení spevov pri Štrbskom plese a ich obdivovatelia, ktorí išli
za našimi Veseličkami sa domáhali, aby
im ešte zaspievali. Dievčatá boli ochotné
im vyhovieť a za ich pomoci vyšli na skalnatú vyvýšeninu, odkiaľ sa rozliehal ich
prekrásny spev sliačanských piesní.
S potleskom ich sprevádzali až do hotela, kde sa prezliekli. S dojatím a dobrým pocitom sme odchádzali domov,
aby sme si odpočinuli a na druhý deň
sa mohli prezentovať v pred programe
„Lúčnica pod Tatrami“ s pásmom „Vynášanie Moreny“, s ktorým naše Veseličky
pred troma rokmi získali v celoslovenskej súťaži DFS prvé miesto v zlatom
pásme. Odborná porota sa o ňom vyjadrila ako o najkrajšom archaickom pásme, aké doposiaľ videla a celá porota
mala počas ich vystúpenia zimomriavky po celom tele a mne osobne odporúčala, že by som mala viesť školenie

choreografov o výstavbe choreografií.
Aj toto hodnotenie odbornej poroty ma
viedlo k rozhodnutiu predstaviť sa s uvedeným pásmom v Tatrách pod skokanskými mostíkmi a myslím si, že moje
rozhodnutie bolo správne. Počas vystúpenia našich Veseličiek neutíchal potlesk
divákov ako aj záujem o neustále fotografovanie s nimi.
Ako ich umelecká vedúca a choreografka som hrdá na naše dievčatá, ktoré zvládajú nielen autentickosť nášho sliačanského ľudového spevu a tanca, ale i na
to, že zodpovedne a s hrdosťou našu
obec reprezentujú, za čo im patrí môj
obdiv a vrelá vďaka. Vďaka patrí aj vedeniu našej obce, starostovi a jeho zástupcovi, Anne Ziemianczykovej, ich rodičom a všetkým, ktorí nás akýmkoľvek
spôsobom podporujú v našej činnosti
a naďalej nás budú podporovať a pomáhať.
Blažena Mihulcová

Foto: A. Ziemianczyková

SLIAČANKA NA LETNÝCH PODUJATIACH
Folklórna skupina z Liptovských Sliačov
sa 15. júla 2017 predstavila v horehronskej obci Telgárt na folklórnom festivale
„Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou
hoľou. Sliačanka účinkovala vo večernom programe, ženská spevácka skupina spievala na koncerte v tunajšom
kostole. Súčasťou podujatia bolo stretnutie účinkujúcich pri prameni Hrona i spie-

vanie na Kráľovej holi. O týždeň neskôr
sa ženská spevácka skupina predstavila
na akcii Okresný deň záhradkárov v Štiavničke. V nedeľu 23. júla Sliačanka tancovala a spievala doma počas slávnostného zahájenia cyklistických pretekov
Sliačanský pedál.
V auguste folklórna skupina reprezentovala rodnú obec na ďalšom folklórnom

podujatí. V nedeľu 13. augusta Sliačanka účinkovala v obci Očová na festivale
„Očovská folklórna hruda“. Okrem uvedených podujatí, ženy a dievčatá z folklórnej skupiny počas leta spievali aj na
niekoľkých svadbách pri pýtaní mladuchy a pri čepčení.
A. Balážecová

Foto: archív FSk
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POHÁR SLIAČANSKÝCH HASIČOV
Dňa 15. 07. 2017 sa uskutočnil tretí ročník Pohára sliačanských hasičov. Počasie nám na rozdiel od minulého roka
prialo a tretí ročník sa smelo rozbehol. Okrem tradičných
hostí z Poľska a Česka nás opäť potešili svojou účasťou aj
kolegovia z Dudiniec. Už prvé kolo nám naznačilo, že obhajca prišiel s ambíciou najvyššou. Takže druhé kolo sľubovalo
požadovanú kvalitu. Skvele sa predviedli dievčatá z Poľskej
republiky a bezkonkurenčne si odniesli prvé miesto v ka-

tegórii žien. Muži prekvapili skvelým umiestnením domáceho družstva zo Stredného Sliača. Víťazstvo si po tretíkrát
odniesol tým ULEJ z Likavky. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník Pohára sliačanských hasičov ktorý bude vďaka spojeniu s oslavami 90. výročia určite ešte pútavejší. Ďakujeme
za podporu, ktorej sa nám pri organizovaní pohára dostáva
zo strany vedenia obce.
Štefan Slotka

VÝJAZD DO HÁJA VE SLEZKU
Členovia DHZO sa v dňoch 2. – 3. 8. 2017 zúčastnili na pozvanie SDHO Háj ve Slezku – Smolkov súťaže O Pohár starostu obce. Naše srdečné vzťahy vyvrcholili večerným posedením. Na druhý deň nás zaviedli na obhliadku Krajského
záchranného systému v Opave, kde nám ukázali hasičskú
techniku a najnovšiu sanitku používanú v záchrannom
systéme.
Tešíme na ďalšie stretnutia u nás ako aj u nich.
Silvia Slotková

Foto: A. Kočibalová

SEZÓNA 2017 DHZ LIPTOVSKÉ SLIAČE VYŠNÝ
V nedeľu 2. júla 2017 sa v Liptovských
Sliačoch konal už 9. ročník hasičskej súťaže PPS–8 pod názvom „Hasičské dedičstvo“. Súťaže, ktorú organizovalo občianske združenie Dráčik v spolupráci
s obcou Liptovské Sliače  sa zúčastnilo
11 družstiev DHZ: Liptovské Sliače – Vyšný Sliač, Svidník, Liptovská Štiavnica,
Stankovany, Valaská Dubová, Babkov, Hubová, Slatviná, Brodno, Gálovany a Partizánska Ľupča. Okrem hlavnej disciplíny
museli súťažiaci prekonať prekážku,
vypiť nealko pivo a zachrániť zranenú
figurínu. Celá akcia sa niesla v zábavnom a priateľskom duchu. Pre každého bol pripravený chutný guláš a pre
deti rôzne súťaže, ktoré vyvrcholili nakoniec šantením v pene. Úspech nakoniec
slávilo domáce družstvo, ktoré historicky po prvý krát zvíťazilo až z 25 se-

kundovým náskokom pred družstvom
z Liptovskej Štiavnice a zo Stankovian.
Zúčastnení súťažiaci sa vyjadrili, že sa
už tešia na jubilejný 10. ročník tejto vydarenej ojedinelej súťaže.
9. ročník „Hasičského dedičstva“ podporili: Obec Liptovské Sliače, Vodárenská
spoločnosť Ružomberok a. s., Mondi SCP,
Safirs, Pohrebníctvo Azíz, PD Lisková
– Sliače, Cukráreň RAF, HOLZWOOD Peter
Ivák, Matúš Kráľ, Pavel Kráľ, Mgr. Ľuboš
Birtus, Miroslava Janigová, a mnohí ďalší.
Ďalšou vydarenou akciou DHZ Liptovské Sliače – Vyšný Sliač a OZ Dráčik bola účasť na súťaži: O pohár primátora
mesta Svidník, ktorá sa konala 6. 8. 2017.
Keďže sme nemali úplné družstvo, vytvorili sme zmiešané družstvo s družobným DHZ Svidník – Liptovské Sliače.
V kategórií hasičských striekačiek PS 12

sme po druhý krát slávili úspech, keď
sme vyhrali s časom 20,48 sekundy.
Do tretice sme sa už tradične zúčastnili
na 6. ročníku súťaže O pohár DHZ Turík, ktorá sa konala 19. 8. 2017. Okrem
každoročnej účasti na tejto súťaži je aj
našou tradíciou, že vždy sa nám podarilo umiestniť sa na stupni víťazov. Keďže
tradície sa majú zachovávať zo stratou
dvoch sekúnd na Liptovskú Štiavnicu
a len 30 stotín na domáce družstvo sme
sa s časom 24,72 umiestnili na peknom
treťom mieste.
Na záver sa chceme poďakovať za podporu a ústretovosť Obecnému úradu Liptovské Sliače na čele s pánom starostom Mgr. Milanom Fričom. Veríme, že
nasledujúca súťažná sezóna bude minimálne taká úspešná ako táto.
Ing. Miroslav Caban ml

Foto: archív OZ Dráčik
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Z ČINNOSTI POĽOVNÉHO ZDRUŽENIA KAMENNÁ
Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám nielen ako člen výboru PZ Kamenná, ale najmä ako človek
ktorý má blízky vzťah k poľovníctvu, prírode a jej ochrane. Z tohto dôvodu a pretože som občanom Liptovských Sliačov,
rozhodol som sa pre členstvo PZ Kamenná. V úvode by som Vás chcel informovať o dianí v tomto PZ.
Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa
konala dňa 14. 01. 2017, sme z vtedajších
19 členov združenia zvolili nový výbor
PZ Kamenná v zložení: predseda: JUDr.
Bartánus Ján ml., podpredseda: Priesol Jozef, tajomník: Bielený Miroslav,
hospodár: MVDr. Andrejčák Andrej, pokladník: Frič Miroslav, kynologický referent: Krajčí Vladimír, strelecký referent: Salák Jozef.
Výbor v tomto zložení pracoval veľmi
krátko, lebo z dôvodu nekalých praktík
niektorých našich spoluobčanov, sme sa
museli zmieriť s rozhodnutím nového
predsedu PZ Kamenná odstúpiť zo svojej
funkcie. Následne sa aj spolu s ďalším
členom vzdali členstva v PZ Kamenná.
Napriek tejto skutočnosti sme prijali nových členov a evidujeme ďalších spoluobčanov, ktorí majú záujem byť členmi
pôvodného poľovného združenia Kamenná. Pôvodné poľovné združenie v súčasnosti tvorí 17 členov s platnými poľovný-

mi lístkami a je pod vedením rodákov
obce Liptovské Sliače a nie súkromnej
spoločnosti, ktorá si z poľovníctva urobila biznis. V súčasnosti o spôsobe nadobudnutia práva poľovníctva rozhodujú
slovenské súdy. Veríme, že rozhodnú spravodlivo.
Pri tejto príležitosti by som rád pripomenul spoluobčanom Liptovských Sliačov, ale aj iných katastrálnych území,
v ktorom Poľovný revír Kamenná má výmeru, aby si chránili svoju vlastnú pôdu,
či už lesné porasty, ornú pôdu, lúky a pasienky. Aby zbytočne nepodpisovali prenájom osobám, ktoré pri podpise prenájmu sľubujú preplatky, ktoré v konečnom
dôsledku nedokážu splniť. Výsledkom takéhoto konania je to, že na Vašich pozemkoch nikdy nebudú poľovať občania
z Liptovských Sliačov, ale ľudia, ktorí k tejto prírode nemajú žiadny citový vzťah
a nikdy sa o ňu nebudú starať a ide im
len o vlastný zisk.
Napriek tomu, že v minulom roku sme
prišli neprávom o výkon práva poľovníctva v Poľovnom revíri Kamenná, snažíme
sa dodržiavať a plniť všetky zmluvné
vzťahy, ktoré sme si plnili i v minulosti.
BRIGÁDA ZA ČISTÚ DOLINU
Po zimných mesiacoch, kedy sa sneh stráca a príroda začína ožívať sa nám vytvá-

NAŠI DÔCHODCOVIA STÁLE AKTÍVNI
MO JDS organizovala v júli kúpeľno-relaxačný pobyt v Nimnici. V krásnom prostredí sme okrem procedúr trávili čas aj na duchovných cvičeniach. Pookriali sme
na tele i na duši. Zhodli sme sa na tom, že to všetkým veľmi dobre prospelo.
O týždeň v nedeľu sme sa v hojnom počte zišli na novom ihrisku pri varení gulášu.
Po chutnom guláši, sme si za sprievodu heligónky zaspievali, a niektorí zdatnejší aj
zatancovali. Svojou návštevou nás poctil aj pán starosta s manželkou.
17. augusta sedem členov zo speváckej skupiny vystupovalo na Agrokomplexe
v Nitre. Svojím spevom a krojmi prezentovali náš región.
„Stretnutie pri hranici“ organizovala Krajská organizácia JDS, ktoré sa konalo v amfiteátri
vo Východnej. Na stretnutí vystupovalo dvadsaťtri súborov zo Slovenska aj zahraničia. Náš okres reprezentovali Lúčanskí hudci a naša spevácka skupina. Toto podujatie prišlo podporiť aj tridsaťtri našich členov. Odniesli sme si pekný kultúrny zážitok.
Daniela Sliacka

Foto: archív PZ

ra obraz, ktorý neradi vidíme. Množstvo
odpadu, plastov, pet fliaš, sklenených
fliaš, stavebného odpadu je obrazom nášho ekologického myslenia a vzťahu k náš
mu prírodnému bohatstvu. Príroda si
s takýmto odpadom neporadí ani po mnohých desaťročiach.
Z tohto dôvodu členovia Poľovného združenia Kamenná, každý rok organizujú
akciu ZA ČISTÚ SLIAČANSKÚ DOLINU.
Chráňme si prírodu, jej čistotu, chráňme si životné prostredie, v ktorom žijeme. Odmenou nám bude zdravý štýl
života, našich detí ako aj ďalších generácií, ktoré prídu po nás.
PÚŤ NA SLIAČANSKÚ MAGURU
22. ročník Púte na Sliačanskú maguru
sa v tomto roku uskutočnil netradične
8. júla pre program vysviacky nových
kňazov. Počasie účastníkom zo začiatku
neprialo, ale počas svätej omše sa vyčasilo. Tento rok celebroval omšu pán
kaplán. Poľovné združenie Kamenná v spolupráci s Farským úradom a sponzormi,
prevažne z Liptovských Sliačov, pripravili pre veriacich účastníkov občerstvenie.
Po absolvovaní nenáročného výstupu
a svätej omše mohli účastníci ochutnať
poľovnícky guláš. Účastníci odchádzali
naplnení Duchom svätým a očarení z prekrásnej prírody.
Ďakujeme Pánu Bohu, členom PZ Kamenná, Farnosti Liptovské Sliače, jednotlivým
sponzorom, Obecnému úradu a všetkým,
ktorí túto prekrásnu akciu podporili a hlavne veriacim účastníkom.
Z ĎALŠEJ ČINNOSTI
Ďalšou činnosťou v PZ Kamenná je oprava poľovníckych zariadení pre oddych,
ktoré slúžia nielen členom PZ Kamenná, ale po dohode aj širokej verejnosti.

Foto: archív obce

Vážení spoluobčania, v mene Poľovného
združenie Kamenná, Vám prajem veľa
pekných chvíľ a prechádzok v prekrásnom prostredí našej sliačanskej prírody, ktorá nás napĺňa silou a energiou
do blížiaceho sa zimného obdobia.
Lesu a Lovu ZDAR. Miroslav Bielený
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FARSKÁ RODINNÁ NEDEĽA
Tento rok sme sa rozhodli zorganizovať 1. Farskú nedeľu určenú rodinkám. Spojili sme tak Kinderfest pre deti a Rodinnú nedeľu do jedného. Chceli sme, aby sa stretli celé rodiny,
rodičia, starí rodičia a aj deti a aby sa každý mohol zapojiť
do programu. Zamerali sme sa na moderné atrakcie, ktoré
sú málo okukané a dokážu sa pri nich zabaviť všetky generácie. A keďže pri eLSe klube nemáme veľa miesta na ich
realizáciu, vymenili sme priestor okolia klubu za väčšiu rozlohu. Veľkou výzvou na začiatok bolo po rokoch pokosenie
obrovskej farskej záhrady. Podieľali sa na tom viacerí chlapi
z dediny a ich stroje počas niekoľkých dní. Ďakujeme pánovi Gejdošovi, Littvovi, Priesolovi, Luptákovi, mladým zo spoločenstva Srdce leva a z eLSe klubu a tiež Obci Liptovské
Sliače za finálne úpravy farského trávnika. V nedeľu 9. júla
sa na takto pripravenej trávnatej ploche program výborne
realizoval. Hneď po rodinnej svätej omši vo vstupnej bráne
každý dostal svoju kartičku, ktorá ho oboznamovala so všetkým, čo bolo v areáli fary pripravené. Za absolvovanie šiestich atrakcií z jedenástich možných si mohli návštevníci vyzdvihnúť odmenu. Buď cukrovú vatu, nealko pivko, radler,
nápoj, či sladkosť. Po požehnaní jedla sme sa pustili do výborného guľáša, ktorý uvarila rodinka Mrvová a Laková. Hneď
po ňom sa návštevníci rozutekali do širokého priestranstva
vyskúšať povestné hry. A bolo si z čoho vyberať. Najmenších oslovil veľký nafukovací hrad od Združenia priateľov
prírody. Starší si vyskúšali lezeckú stenu, ktorú pripravili
Ivan Littva s Antonom Moravčíkom. Celé rodiny sa vystriedali pri kinballe, obrovskej, ale ľahučkej lopte. Tí odvážnejší
si zahrali bamperball futbal. Aj turnaj v týchto veľkých priesvitných loptách sa tešil veľkému záujmu. Rovnováhu na
slack line, dlhom lane napnutom medzi dvoma stromami, si
vyskúšali všetky vekové kategórie. Bungee running lano sa
najviac podarilo natiahnuť na 12 metrov hlavne fyzicky zdatným chlapom. Komu sa nechcelo skúšať nič pohybové, mohol sa dať zmaľovať dievčatám z organizácie Maľovanie na
tvár Liptov. Pre tých viac umelecky založených pripravila
Martinka Sleziaková a pán Kurnota tvorivé dielne. Na krkoch
účastníkov sme tak videli hand-made náhrdelníky, v rukách
malé katapulty a krásne drevené hračky. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie Mira Jila z Bratislavy, člena kapely Metelica, či autora mnohých textov piesní Fíhy Tralala. Na pesničkohry od neho si zaskákali hlavne deti, ale rozkývali aj
dospelých. Po vystúpení sme odovzdali ceny trom najlepším
tímom turnaja bamperball futbalu, kde sa realizovali aj mnohí oteckovia. Cenu za najlepší koláč si odniesla Adriána Laková za zaujímavé koláčiky so slaným karamelom. Počasie
vyšlo na jednotku. Akciu úplne ovládla príjemná rodinná
atmosféra a hlavný hostiteľ podujatia, pán farár s pánom
kaplánom vdýchli podujatiu pravú farskú atmosféru. Vďaka

všetkým takmer 400 zúčastneným, vďaka ktorým to malo zmysel. Vďaka Farskému úradu Liptovské Sliače za ústretovosť,
všetkým dobrovoľníkom z eLSe, zo Srdca leva, zo Združenia
priateľov prírody, z Oravského centra mládeže, spomínaným
dobrovoľníkom pri atrakciách, Maľovaniu na tvár Liptov, Obci
Liptovské Sliače, zvukárovi Miňovi Jackovi, Združeniu kresťanských spoločenstiev mládeže a ďalším zapojeným. Vážime si ich fyzickú, materiálnu i finančnú podporu. Fotografie
z tohto skvelého podujatia nájdete na facebookovej stránke
eLSe klubu.
Ing. Helena Priesolová

Foto: M. Melek

DENNÝ DETSKÝ LETNÝ TÁBOR 2017
Pre nedostatok dobrovoľníkov hrozilo,
že denný tábor tento rok nebude. Chopili sme sa aktivity s jediným cieľom
– zabaviť deti v čase, kedy sú rodičia
v zamestnaní, aby sa pomohlo. Vďaka
flexibilite a schopnostiam šikovných ľudí sa tento cieľ podarilo naplniť zorganizovaním tábora na poslednú chvíľu.
Maľovanie na tvár LIPTOV v spolupráci
s eLSe klubom, Obcou Liptovské Sliače,
Handiliou a OZ FREE TIME v dňoch 10. – 14.

júla 2017 zrealizovali Denný detský letný tábor 2017 s pestrým programom.
Užili sme si výlet vláčikom do RGB Liptov v Liptovskom Mikuláši, kde sa deti
vyskákali v interiérovom ihrisku HANDY DANDY. Peší prechod cez chotár do
Vyšných Malatín deti zvládli aj za mokrého počasia v dobrej nálade. Odmenou
bolo šantenie v bazéne Relax hotela Sojka. Vyzdobili sme si medovníčky so Zuzkou Hubovou a zmerali sily a šikovnosť

v prekážkovo silovom preteku Mini Sparťanko, ktorý pripravil nadšenec Spartan
Race, Igor Lauko z Martinčeka. Spoločne sme sa hrali, vyrábali, tvorili... zažili sme príjemný čas. Tábor sme ukončili
piknikom vo farskej záhrade. Ďakujeme
všetkým zúčastneným za príjemnú spoluprácu. Pre veľmi dobrú odozvuveríme, že tábor zrealizujeme aj budúci rok.
Katarína Moravová

8

RÔZNE

Zrkadlo Liptovských Sliačov

Spoločenské
podujatia a akcie,
Liptovské Sliače 2017
15. 10. nedeľa Mesiac úcty k starším. KD Liptovské Sliače
21. 10. sobota Zo sliačanských záhrad.
Kultúrne Stredisko
10. 12. nedeľa Dobročinný adv. večierok.
KD Liptovské Sliače
26. 12. utorok Šachový turnaj. KD Liptovské Sliače.

MLADÍ RYBÁRI S LÁSKOU
K PRÍRODE
Prednedávnom prijal náš rybársky krúžok pozvanie od C.V.Č.
Ružomberok, na súťaž mladých rybárov do 15 rokov, v rámci celého okresu. Mladí rybári súťažili nielen v jemnej motorike, a to v hode s rybárskym náradím na terč, ale aj súperili vo vedomostných poznatkoch o ichtyológii. Boli to práve
naši mladí zverenci, ktorí obsadili všetky tri prvé miesta, za
ktoré dostali hodnotné vecné ceny. Som veľmi hrdý na našich mladých ichtyológov, nielen za ich prezentáciu na verejnosti, ale hlavne za ich pozitívny vzťah k prírode. Sú to
práve oni, ktorí sa s veľkou dravosťou zaujímajú o prírodné
danosti a zákonitosti, s rešpektom na dedičstvo minulých
generácií. Práve naše rybárstvo im pomáha sa približovať
k niektorým prírodným vedám, ako sú ichtyológia, ornitológia a enviromentalistika. Ale hlavne rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľadenie a ochranu pôvodného genofondu rýb s optimálnym využitím produkcie
ichtyofauny, ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Z čoho nám vyplývajú tri zásady „chovať – chrániť – loviť“. Možno aj preto sa nám z roka na rok darí uloviť väčšie
úlovky, pričom nesmieme zabudnúť na nášho patróna svätého Petra, ktorý drží nad všetkými rybármi ochrannú ruku. Z každej rybárskej výpravy si odnášame množstvo dojmov a zážitkov, na ktoré budeme veľmi dlho pamätať. Lovu
zdar priatelia!
Šubjak Peter, vedúci rybárskeho krúžku

Foto: archív obce

NAJLEPŠÍM KOSCOM ĽUBOMÍR JACKO
Vo Vlkolínci sa 24. júna 2017 stretli kosci z celého Slovenska. Na okolitých lúkach sa konal 12. ročník súťaže v ručnej
kosbe, zúčastnilo sa 36 súťažiacich v piatich kategóriách.
Prvé miesto v kategórii do 60 rokov získal Ľubomír Jacko
z Liptovských Sliačov. Súťaž pripravili Slovenský zväz záhradkárov Ružomberok, mesto Ružomberok, OZ Vlkolínec a Poľnohospodárske družstvo Ludrová. Podujatie bolo súčasťou
Dní mesta Ružomberok.

Foto: archív krúžku

A. Balážecová

SLIAČANIA SÚŤAŽILI
VO VARENÍ HALUŠIEK

F. LUPTÁK
ZVÍŤAZIL
V MALATINEJ
V júli tohto roka František Lupták z Vyšného Sliača úspešne
reprezentoval Liptovské Sliače
na 17. ročníku medzinárodného
festivalu valaskej kultúry „Bačovské dni“ v Malatinej. V súťaži v plieskaní bičom získal 1.
miesto v kategórii dospelých.
A. Balážecová

Foto: archív obce

Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek sa v júli 2017 uskutočnili v obci Turecká.
Na podujatí mali zastúpenie aj Liptovské Sliače. V súťaži aj
v kultúrnom programe sa predstavila mužská spevácka skupina Sliačania. Pri svojej premiére skončili Sliačania na 8.
mieste.
Podobné podujatie ako v Tureckej sa v auguste uskutočnilo
v ružomberskej mestskej časti Biely Potok. Na 12. ročníku
podujatia Belanské gance si svoju šikovnosť a kuchárske
zručnosti si zmeralo 12 družstiev, z nich bolo päť ženských.
Medzi súťažiacimi bola aj mužská spevácka skupina Sliačania, ktorá skončila štvrtá. Sliačania okrem súťaže účinkovali aj v kultúrnom programe.
A. Balážecová
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE STREDNÝ LIPTOV NA AGROKOMPLEXE 2017
V dňoch 17. až 20. augusta 2017 sa
opäť otvorili brány NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA v Nitre. Poľnohospodársky
a potravinársky veľtrh priniesol zábavu, potešenie aj množstvo odborných a kultúrnych podujatí.
Agrokomplex 2017 bol iný ako tie predošlé. Podujatie sa orientovalo na pro
gram pre všetky vekové kategórie a tak
si prišli na svoje celé rodiny, nezabudlo
sa ani na odbornú verejnosť.
V jednotlivých pavilónoch bolo možno
vidieť výstavy: Cestujeme slovenským
vidiekom, Národná výstava hospodárskych zvierat, Gazdovský dvor, Slovenská dojná ovca, Dni poľa, Zelenina
a ovocie roka, Farmárske trhy, COOP
EXPO, Torta roka 2017 a iné. V areáli
výstavy bolo množstvo atrakcií, sprievodných podujatí, súťaží a taktiež bohatý kultúrny program.
V pavilóne M2 bola spoločná expozícia
Národnej siete rozvoja vidieka Sloven-

skej republiky, kde sa prezentovali jednotlivé regióny Slovenska. Žilinský región
reprezentovalo aj Občianske združenie
Stredný Liptov. Krásy a zaujímavosti tejto
časti Liptova priblížila návštevníkom výstava, ktorú pripravil Miroslav Hanula,
manažér združenia.
V pavilóne M2 bol aj samostatný kultúrny program, ktorý pripravila Národná
sieť rozvoja vidieka, kde sa predstavili
folklórne a hudobné skupiny všetkých
vekových kategórií. Za Stredný Liptov
vo štvrtok 17. 8. vystúpila folklórna spevácka skupina Salatín, ktorá pracuje pri
MO Jednoty dôchodcov Slovenska Liptovské Sliače. Zaspievali v krásnych sliačanských krojoch doprevádzaní heligónkou.
Po vystúpení pohostili vystavovateľov
aj návštevníkov tradičnými jedlami, ktoré si doma na túto príležitosť pripravili.
V priebehu výstavy sa v sobotu 19. 8.
2017 konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 7. ročníka súťaže „Najkrajšia fo-

tografia z územia MAS/VSP 2017“. Súťažilo sa v siedmich kategóriách, pričom
OZ Stredný Liptov zvíťazilo v štyroch
z nich, raz obsadilo 3., 4., a 5. miesto.
Zoznam kategórií, umiestnenie OZ Stredný Liptov, názov a autorka fotografie:
Naša príroda (1. miesto, Dedinka v údolí, Anna Kočibalová), Naši ľudia (1. mie
sto, Zemepáni so sliačanskou chriapou,
Anna Kočibalová), Naše tradície (1. mie
sto, Sliačanský furman, Nikola Škutová),
Naša budúcnosť (4. miesto, Sliačanskí
kupači, Anna Kočibalová), Naše „naj“
(5. miesto, Krížová cesta na Skálí, Anna Kočibalová), Život v našej MAS/VSP
(1. miesto, Sadenie mája, Anna Kočibalová) a Naše kroje (3. miesto, Vitajte
v Liptovských Sliačoch, Anna Kočibalová).
Najúspešnejších fotografov oceňovala
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.
Ing. Miroslav Hanula

Foto: archív MAS

SLIAČANSKÍ TURISTI PREŠLI DESIATKY KILOMETROV
Činnosť miestneho Turistklubu v mesiaci august bola bohatá. Dňa 13. 8. sme usporiadali už 37. ročník okresného výstupu na Veľký Salatín. I keď počasie nebolo najlepšie výstupu
sa zúčastnilo asi 50 turistov, ktorým bol za námahu odmenou aspoň vkusný výstupový odznak.
V dňoch 19. – 20.8. sa konal tradičný národný výstup na Kriváň, kde nechýbali ani sliačanskí turisti. Počasie v sobotu
bolo ideálne, výstupu sa zúčastnilo množstvo turistov.
Poslednú augustovú nedeľu (27. 8.) sa uskutočnil tradičný
výstup na Pravnáč. Konal sa za slnečného počasia a krásnej
viditeľnosti na okolité Nízke Tatry, Liptovskú Maru, Veľkú
Fatru. Výstupu sa zúčastnila asi 50 turistov, ktorí dostali
krásny výstupový odznak.
Ján Lupták

Foto: archív TK

„KLASIK“ POKRAČUJE V ÚSPECHOCH
Kulturistický oddiel Klasik Liptovské Sliače sa pod vedením Pavla Plávku a Mareka Luptáka dňa 09. 09. 2017 vo Svetoplukove zúčastnili medzinárodnej súťaže v silovom trojboji a mŕtvom ťahu. Súťažiaci sa vo svojej vekovej kategórii umiestnili nasledovne: Katarína Kováčiková 1. miesto váha 155 kg. Marián Bartánus 2. miesto váha 280 kg. Miroslav Vlžák 2. miesto váha
245 kg. Dušan Cevár 3. miesto váha 190 kg. Patrik Čurila 5 miesto váha 152,5 kg. René Stranský 6. Miesto váha 155 kg. Váha
pretekára bola prepočítaná na wilsonove body. Súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.
P. Plávka
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SLIAČANSKÝ PEDÁL 2017
Dňa 23. júla 2017 sa konal v našej obci oficiálny prvý ročník
cyklopreteku opäť pod záštitou občianskeho združenia FBC
Sliače a obecného úradu Liptovské Sliače. Snaha organizátorov bola vyladiť skúsenosti z „nultého“ ročníka. Pretek priniesol hneď niekoľko zmien. Pre pretekárov bola pripravená
možnosť registrácie on-line s možnosťou zakúpenia pamätného trička, pridaná kategória pre najlepšieho Sliačana a na
víťazov v každej kategórii okrem vecných cien od sponzorov čakali originálne cyklodresy s logom pretekov. Najvýraznejšia zmena sa týkala oboch trás cyklopreteku, ktoré začínali samostatne. Boli kompletne zmenené a vyznačené po
celej dĺžke páskami, smerovými šípkami s dohliadaním kontrolórov na nebezpečných úsekoch. Tu okrem množstva ochotných dobrovoľníkov pomáhal aj dobrovoľný hasičský zbor
z obce. Počas registrácie v amfiteátri vystúpil folklórny súbor Sliačanka, ktorý spevom aj tancom spríjemnil atmosféru pred štartom. Po požehnaní od pána farára Jána Budzáka a príhovore vedenia obce Mgr. Milana Friča a zástupcu
Pavla Bartíka bola odštartovaná krátka trasa venovaná najmä mladším pretekárom. Za zmienku určite stojí fakt že prvé
tri najlepšie časy mali chlapci z oravskej obce Lokca. Po presune pelotónu obcou so sprievodnými vozidlami (štvorkolka
sprevádzala pretekárov počas celých pretekov), štartovala
hlavná trasa. Na dlhej trase jednoznačne dominoval Ružomberčan Radovan Bíroš (momentálne pôsobí v Dolnom Kubíne),
ktorého pozná Slovenská cyklokomunita ako víťaza cyklomaratonskej MTB serie za rok 2009. V najzaujímavejšej kategórii pre miestnych, Najlepší Sliačan, veľmi tesne zvíťazil
Adam Dvorský pred Andrejom Dančekom a Lukášom Ondrejkom. Odmenená bola naj Sliačanka Anastázia Hošalová. Aj
tento rok štartovali na trati handicapovaní bojovníci. K Marekovi Sleziakovi sa pridal Marc Tisoň. Pre nich v cieli bola
organizovaná charitatívna tombola z ktorej výťažok (254 €)
bol rozdelených obom rodinám. K veľkej pochvale sa prikláňame aj pri štarte 70-ročného Ladislava Ondrejku, ktorý v cieli zožal veľký aplauz. Celkovo sa do zápolenia zapojilo 95
pretekárov, 65 na dlhej a 30 na krátkej trase (kompletné

výsledky sú k dispozícii na facebookovej stránke Sliačanský
pedál). Na bezpečnosť dohliadala aj záchranná služba Falck.
Každý pretekár bol zaradený do tomboly kde čakali ceny ako
športová kamera, Saganov dres s originálnym podpisom ako
aj hlavná cena horský bicykel Kellys TNT. Počas celých pretekov sa o ozvučenie a hudbu postaral DJ. Mido, slovom spríjemňoval moderátor Adam Trepáň a po vyhodnotení vystúpila skupina The Carmines s frontmanom miestnym rodákom
Samuelom Sleziakom.
Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať všetkým sponzorom, občanom cez ktorých pozemky trasa prechádzala, organizátorom a pomocníkom ktorí akoukoľvek formou pomohli.
Ďakujeme všetkým pretekárom najmä deťom ktorých chuť
športovať veľmi potešila. Veľká vďaka patrí aj fanúšikom a návštevníkom ktorí vytvárali príjemnú atmosféru pre pretekárov v amfiteátri v Pažitiach. Pevne veríme že sa o rok vidíme na ďalšom ročníku.
VÝSLEDKY KRÁTKA TRASA 7 km
Ženy a muži nad 15 rokov

Chlapci do 15 rokov

1. CABAN Miroslav

1. LIPNIČAN Matúš

2. BRNČALOVÁ Lea

2. HURÁK Juraj

3. BARTÍK Matúš

3. HURÁK Tomáš

Dievčatá do 15 rokov
1. ONDREJKOVÁ Soňa
VÝSLEDKY DLHÁ TRASA 17 km
Ženy

Muži do 23 rokov

1. RIEGROVÁ Ivana

1. BEDNÁRIK Jozef

2. KUBOVÁ Mária

2. BAČKOR Tomáš

3. BRÓDYOVÁ Zuzana

3. PETHO Dominik

Muži nad 40 rokov

Muži od 24 do 39 rokov

1. KOVALČÍK Branislav

1. BÍROŠ Radovan

2. MEDVECKÝ Karol

2. FOLTA Peter

3. BOCKO Ivan

3. KLENEC Lukáš
Najlepší sliačan
1. DVORSKÝ Adam
2. DANČEK Andrej
3. ONDREJKA Lukáš
Peter Antol

Foto: A. Kočibalová
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AKTIVITY TENISOVÉHO KLUBU
DOMA AJ V ZAHRANIČÍ
LIPTOVSKÉ SLIAČE SCHOOL OPEN 2017,
8. ročník, 30. 6. 2017, turnaj pre žiakov tenisového krúžku, dvojhra
Pred letnými prázdninami sa uskutočnil turnaj pre žiakov, ktorí navštevujú
tenisový krúžok. Mladí tenisti si preverili svoje zručnosti a taktiež mohli porovnať, ako sa za rok pod vedením trénera
Michala Trnečku z Liptovského Mikuláša zlepšili.
Výsledky: najmladší žiaci – 1. miesto
M. Morava, L. Alman, mladší žiaci – 1. A.
Hanula, 2. A. Frič, 3. L. Krajník, L. Vician.
LIPTOVSKÉ SLIAČE OPEN 2017, trieda
„C“, 16. ročník, 15. – 17. 7. 2017, muži,
oficiálny turnaj STZ, dvojhra, štvorhra, registrovaní hráči
V dvojhre zvíťazil Jaroslav JARINA (TK
Rajec). V štvorhre bola najlepšia dvojica Matej BALÁŽ (TC Slávia UPJŠ Košice)
a Denis LIŠKO (TK DRANaM Košice).
Turnaja sa zúčastnilo 31 tenistov z celého Slovenska (Liptovské Sliače – 9, Slovenská Ľupča – 4, Košice – 4, Bratislava
– 2, Žilina – 2, Martin – 2, Podbrezová
– 2, Ružomberok – 2, B. Bystrica, Nižná, Sliač, Rajec po 1).
V dvojhre zo sliačanských tenistov skončil v štvrťfinále M. Mojský a Ju. Surový,
v druhom kole J. Frič, v 1. kole prehrali
M. Kelčík, P. Gallo, M. Ševčík, P. Alman,
J. Sleziak a J. Plávka. V štvorhre skončila

Majstrovstvá Liptovských Sliačov 2017.

Liptovské Sliače everybody open 2017.

dvojica J. Frič – M. Palider na 3. mieste,
J. Plávka a M. Kelčík prehrali v druhom
kole, ostatní skončili už v prvom kole.
Riaditeľom turnaja bol Ing. Milan Sleziak,
vrchným rozhodcom Ing. Jozef Virág, organizačne pomohli aj Ing. Miroslav Hanula, Ing. Silvester Švidroň, 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.
MAJSTROVSTVÁ LIPT. SLIAČOV 2017,
dvojhra muži, 17. ročník, 31. 7. – 6. 8.
2017, turnaj pre všetkých Sliačanov
Majstrovstiev sa zúčastnilo 18 hráčov.
Titul „Majster Liptovských Sliačov na rok
2017“ v dvojhre získal pätnástykrát Jozef FRIČ. Vo finále zvíťazil nad Patrikom Gallom 6/1, 6/2.
Výsledky semifinále: P. Gallo – S. Švidroň 2/6, 7/6(4), 6/2, J. Frič – M. Frič
4/6, 6/0, 6/1.
LIPTOVSKÉ SLIAČE EVERYBODY OPEN
2017, 18. ročník, 11. – 13. 8. 2017, turnaj pre všetkých, dvojhra
Turnaja sa zúčastnili aj priatelia z Hája
ve Slezsku, v kategórii 40- jeden tenista a v kategórii 40+ traja tenisti.
MUŽI DO 40 ROKOV (14 hráčov)
Vo veľmi kvalitnom finále zvíťazil Patrik Gallo nad Pavlom Almanom 6/4, 3/6,
6/2. Semifinále: P. Gallo – Mi. Kelčík 6/3,
6/2; P. Alman – L. Večerek (ČR) 6/3, 6/4
MUŽI NAD 40 ROKOV (10 hráčov)
Vo finále zvíťazil Marcel Martiník (ČR)
nad Silvesterom Švidroňom 6/4, 6/3.
Semifinále: S. Švidroň – Ľ. Ondrejka
6/0, 6/0; M. Martiník – Mi. Sleziak 6/1,
6/0.
Výborný guláš sa opäť podaril Jánovi
Plávkovi, ceny pre víťazov venovali Slovenská sporiteľňa, Intersport, TK Liptovské Sliače a starosta obce Mgr. Milan Frič.
M. Hanula

Foto: archív TK

Foto: A. Kočibalová

V letnom období sa rozhodlo pár farníkov zadarmo vymaľovať v kostole
Sv. Šimona a Júdu v Strednom Sliači
steny bez fresiek. Popritom natreli
drevený balkón na chóre, vybielili
priestory vstupnej brány do ohrady
kostola, zreštaurovali sochy po oboch
stranách a nafarbili bráničku.
A. Kočibalová
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BOS 2017 V ČÍSLACH A VÝSLEDKOCH
V nedeľu 10. septembra sa v Lipt. Sliačoch uskutočnil 44. ročník podujatia BEH
OKOLO SLIAČOV. Na tohtoročných pretekoch štartovalo 190 pretekárov, ktorí boli
rozdelení do 27 kategórií. Beh bol zaradený do súťaže Lipt. bežeckej ligy o „Najlepšieho bežca Liptova“ pre rok 2017.
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, Anna Kočibalová.
Z výsledkov BOS 2017:
Hlavnú kategóriu mužov do 40 rokov
vyhral Tomáš Kubej, ŠK Moravská Dlhá
Lúka, v hlavnej kategórii žien do 35 rokov zvíťazila Aneta Smerčiaková, KBL
Jasná. V kategórii žien do 50 rokov, ktorú vyhrala Katarína Paulínyová, majsterka sveta v behu do vrchu z AK ZŤS Martin,
druhá skončila Danka Hanulová z Liptovských Sliačov.

Z pretekárov, ktorí štartovali za Liptovské Sliače umiestnenie na stupňoch víťazov v jednotlivých kategóriách získali:
MŠ dievčatá: 2. Michaela Benčová, 3.
Hana Cabanová; MŠ chlapci: 2. Tomáš
Sliacky, 3. Juraj Benčo; 1. – 2. roč. dievčatá: 3. Michaela Cevárová; 1. – 2. roč.
chlapci: 2. Tomáš Kelčík; 3. – 4. roč. dievčatá: 3. Diana Benčová; najmladšie žiačky: 3. Ema Fullová; mladší žiaci: 2. Pavol Nemček; staršie žiačky: 3. Andrea
Fričová; dorastenci: 2. Adam Laurinc;
ženy do 50 r.: 2. Danka Hanulová; muži nad 70 r.: 3. Václav Ondrejka.
Majster Liptovských Sliačov, ženy: Danka Hanulová; Majster Liptovských Sliačov, muži nad 50 rokov: Vladimír Vician;
Majster Liptovských Sliačov, muži do
50 rokov: Martin Graňák; Majster Liptovských Sliačov, víťaz bez rozdielu
kategórií: Vladimír Vician;
Organizátori a sponzori 44. ročníka
BOS: Obecný úrad, Kultúrne stredisko,

Základná škola J. Hanulu, Materská škola, 1. OFC Liptovské Sliače, Olympijský
klub Liptova, PD Lisková – Sliače, Slovenská sporiteľňa a. s., Karol Sleziak Potraviny – Nižný Sliač, Ladislav Záchej
– Stavebniny MAVERICK, Dana Iváková
– Rozličný tovar, Anna Priesolová – Predajňa ANNA, Roman Plávka R. – J. A. servis, Renáta Mrvová Potraviny – Stredný Sliač, Ing. Miroslav Hanula – Predaj
vína, Milan Kočibal – Hostinec REZOD
CDK, 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, za finančné príspevky a vecné dary.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

BEH OKOLO SLIAČOV – Z HISTÓRIE PODUJATIA
Bežecké podujatie založil v 70-tych rokoch Ján Jacko, domáci rodák a veľký
priaznivec športu. Odvtedy preteky prešli viacerými zmenami názvu, termínu,
dĺžky tratí, miesta štartu a cieľa, kategórií, usporiadateľov atď.
V posledných 24-tich rokoch sa ustálil
názov „BEH OKOLO SLIAČOV“, logo, termín pretekov (druhá septembrová nedeľa) usporiadatelia, miesto pretekov
(nové futbalové ihrisko) a kategórie (deti MŠ, žiaci 1. a 2. ročník, žiaci 3. a 4.
ročník, najmladšie žiactvo, mladšie žiactvo, staršie žiactvo, dorastenci a doras-

tenky, juniori a juniorky, ženy do 35 rokov, ženy do 50 rokov, ženy do 60 rokov,
ženy nad 60 rokov, muži do 40 rokov,
muži do 50 rokov, muži do 60 rokov,
muži do 70 rokov a muži nad 70 rokov).
V posledných rokoch sa účasť pohybuje od 150 až do 300 pretekárov. Dĺžky
tratí sú od 50 m do10 000 m podľa vekových kategórii.
Beh je trvale zaradený do súťaže o najlepšieho bežca Liptova („Liptovská bežecká liga“).
Je to jeden z najstarších behov na Liptove, ktorého sa zúčastňujú nielen do-

máci pretekári ale aj pretekári z Liptova, z celého Slovenska a nechýbala aj
zahraničná účasť (Česi, Poliaci, Ukrajinci, Maďari, jeden krát štartoval pretekár až z Líbie).
V poslednom období organizovanie pretekov zabezpečujú funkcionári:
riaditeľ pretekov – Ing. Jozef Mláka, tajomník pretekov – Oľga Mláková, technické zabezpečenie – Bystrík Antol, hlavný
rozhodca – Vladislav Lahoda, zdravotné
zabezpečenie – MUDr. Ľubomír Benčo,
hlásateľ – Pavol Sleziak.
Jozef Mláka
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