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Obec ocenila pedagógov

dovoľte mi, aby som sa pri príležitosti 90. výročia vzni
ku dobrovoľných hasičov v našej obci poďakoval všet
kým hasičom za ich obetavú prácu.
Hasičom v minulosti, ale i v dnešnej dobe pripadá neľahká úloha – chrániť
životy a majetok našich spoluobčanov. Poznáme z histórie, nakoniec i každý
z nás zo svojich skúseností, že často veľké hodnoty vytvorené ľudskou prá
cou boli požiarmi, či inými prírodnými živlami zničené. Bolo treba hľadať
prostriedky a spôsob, ako tieto hodnoty uchrániť. Preto sa už v minulosti
ľudia organizovali do Dobrovoľných hasičských zborov, lebo si boli vedomí,
že čeliť týmto živlom je možné iba kolektívnou ochranou. „Bohu na slávu
a blížnemu na pomoc“. Dobrovoľný hasičský zbor je najstaršou záujmovou
a humánnou organizáciou v našej obci. Od svojho vzniku neustále vyvíja
činnosť, ktorá našej obci prináša úžitok. Za 90 rokov trvania hasičského
zboru sa v ňom vystriedali viaceré generácie. Od jeho založenia v ňom pra
cujú obetaví ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase na úkor svojich rodín pri
nášajú obetu verejnému záujmu. Želám všetkým našim hasičom veľa zdra
via, šťastia, rodinnej pohody, aby naďalej zapĺňali členstvo dobrovoľného
hasičského zboru. Je len na nás, aby sme s láskou pokračovali v práci hasi
čov a odovzdávali ju ďalším pokoleniam. Len potom si môžeme byť istí, že
„hasičstvo“ v Liptovských Sliačoch nezanikne. „Byť hasičom nie je povola
nie, ale životné poslanie“. Patrí vám naša veľká vďaka, vážení hasiči, za všet
ko, čo pre nás robíte. Ako starosta obce sa Vám chcem z úprimného srdca
poďakovať, že popri svojej hasičskej činnosti, neustále pomáhate aj pri or
ganizovaní kultúrnospoločenských akcií v našej obci a obecnému úradu ste
nápomocní vo všetkých smeroch. Pevne verím, že spolupráca s obecným
úradom a vynikajúca reprezentácia našej obce v širokom okolí, bude aj na
ďalej pokračovať a pri napĺňaní vášho poslania vám vedenie obce vyjde
maximálne v ústrety. Vážení členovia DHZ ja Vám želám, aby každý zásah, na
ktorý vyrazíte, či to už bude cvičný alebo ostrý, nech sa z neho vrátite zdra
ví do kruhu svojich rodín s pocitom spokojnosti v srdci, že ste pomohli blíž
nemu. Vážime si, že vykonávate túto bohumilú činnosť, sme na vás hrdí
a pevne verím, že v tom budete pokračovať aj naďalej. Sú ľudia, ktorí pre
veci verejné nerobia nič, len kritizujú a potom sú tí druhí, ktorým záleží na
mieste, kde žijú a pomáhajú ostatným, aby sa všetkým spoločne žilo čo naj
lepšie. Spomienky na tých, ktorí tu boli pred Vami, veľká vďaka Vám, ktorí
ste tu teraz a pevná viera v dobrú prácu tých, ktorí prídu po Vás, zanechá
va hlbokú brázdu vďaky v histórii našej obce.
Vážené členky a členovia dobrovoľných hasičských zborov v Liptovských
Sliačoch, dovoľte mi, aby som sa Vám vo svojom mene ako starosta obce, ale
aj v mene všetkých našich občanov úprimne poďakoval za vašu bohumilú
činnosť, ktorú pre nás všetkých robíte. Veľké ďakujeme od nás všetkých.
Mgr. Milan Frič
starosta obce
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dvadsiate piate rokovanie poslancov
obecného zastupiteľstva (OZ) sa kona
lo dňa 25. 04. 2018. Hlavná kontrolórka
obce Ing. Janka Littvová oboznámila po
slancov so správou o plnení zročných
uznesení. V bode prevody nehnuteľného
majetku obce poslanci schválili zriade
nie vecného bremena a zmluvy o zria
dení vecného bremena z dôvodu hod
ného osobitného zreteľa pre žiadateľa
Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a. s.
na pozemkoch vo vlastníctve obce, podľa
GP. Dôvodom hodným osobitného zreteľa
je uloženie inžinierskych sietí – kanalizač
ného potrubia so šachtami, vodovod
ného potrubia a ich pásiem ochrany v šír
ke 1,50 m od vonkajšieho pôdorysného
okraja potrubia na obidve strany, v prá
ve vstupu za účelom vykonávania činnos
tí potrebných na zabezpečenie prevádzky
v súlade so zákonom č. 442/2002 o ve
rejných vodovodoch a verejných kanali
záciách. Jedná sa o verejný záujem zabez
pečenie odkanalizovania Obce Liptovské
Sliače. Poslanci tiež schválili zriadenie
vecného bremena a Dodatok zmluvy o zria
dení vecného bremena z dôvodu hod
ného osobitného pre žiadateľa Stredo
slovenskú distribučnú, a. s., kde bola
určená nová výmera na základe geo
metrického plánu.
Hlavným bodom rokovania OZ bolo pre
rokovanie Záverečného účtu obce za rok
2017, Plnenie rozpočtu obce k 31. 12.
2017, Plnenie programového rozpočtu
k 31. 12. 2017. Monitorovacia správa
k 31. 12. 2017, Stanovisko hlavného kon
trolóra obce k záverečnému účtu obce za
rok 2017. Obec k 31. 12. 2017 vykázala
prebytok rozpočtu 93.181,77 EUR (rozdiel
medzi príjmami a výdavkami bežného a ka
pitálového rozpočtu). Schodok kapitálo
vého rozpočtu vo výške – 120.327,52 EUR
bol v rozpočtovom roku 2017 krytý pre
bytkom bežného rozpočtu. Obec Liptov
ské Sliače k 31. 12. 2017 vykázala prebytok
hospodárenia vo výške 45.632,77 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zá
kona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov v zne
ní neskorších predpisov sa na účely tvor
by peňažných fondov pri usporiadaní
prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona z pre
bytku vylučujú nevyčerpané prostried
ky účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté predchádzajúcom rozpočto
vom roku v celkovej sume 8.887,64 EUR
a to na nevyčerpané prostriedky zo ŠR
účelovo určené na bežné výdavky (pre
nesené kompetencie) Základná škola J.
Hanulu L. Sliače vo výške 7.236,00 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom

roku v súlade s ustanovením § 8 odsek
4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpoč
tových pravidlách verejnej správy a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov v zne
ní neskorších predpisov do 31. 03. 2018.
Ďalej sa z prebytku vylučujú nevyčerpa
né finančné prostriedky zo ŠR za ne
obsadené lôžka v ZpS DSS Lipt. Sliače
vo výške 1.651,64 EUR. Upravené hospo
dárenie obce Liptovské Sliače k 31. 12.
2017 tak po vylúčení nevyčerpaných
prostriedkov predstavuje prebytok
36.745,13 EUR a bude použitý na tvor
bu rezervného fondu. Stav rezervného
fondu obce po pripočítaní prebytku hos
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podárenia za rok 2017 je v celkovej výš
ke 96.746,74 EUR. K 31. 12. 2017 obec
eviduje záväzky voči dodávateľom vo
výške 16.156,94 EUR. Ďalej obec k 31. 12.
2017 eviduje dva úvery v celkovej výš
ke 224.500,36 EUR so splatnosťou 2020
a 2023. Ročne obec spláca úvery vo výš
ke 59.657,40 EUR. Aj napriek takej výš
ke splátok úverov obec stále pokračuje
vo zveľaďovaní obce z vlastných zdro
jov. Hospodári tak, aby sa zadĺženosť
obce nezvyšovala. V roku 2017 inves
tičné akcie obce boli v celkovej výške
120.805,08 EUR. Programové hospodá
renie obce Liptovské Sliače bolo vlani
spracované do 8 programov: Plánova
nie, Manažment, Kontrola, Bezpečnosť,
Komunikácie, Odpadové hospodárstvo,
Prostredie pre život, Kultúra a šport,
Vzdelanie, Sociálne zabezpečenie. Kaž
dý z nich predstavoval rozpočet obce
pre danú oblasť. Programy boli rozdelené
do podprogramov, ktoré mali vymedze
ný zámer, ciele a ukazovatele. Čerpanie
výdavkov začlenených podľa jednotli
vých programov bolo v celkovej výške
2.199.849 €, čo je 96,12 % z celkového roz
počtu obce.
Poslanci OZ schválili na základe zvýšenia
priemernej mesačnej mzdy zamestnan
ca v národnom hospodárstve SR za rok
2017 upravený plat zástupcu starostu
obce s účinnosťou od 01. 01. 2018. Úč
tovníčka obce podala správu o hospodá
rení obchodnej spoločnosti Sliačanské
Obecné Služby, s. r. o. Liptovské Sliače za
rok 2017. Obchodná spoločnosť dosiah
la príjmy v celkovej výške 81.947,48 EUR
a výdavky v celkovej výške 81.219,55 EUR
Výsledkom hospodárenie za rok 2017
bol zisk vo výške 727,93 EUR. Zostatok
financií k 31. 12. 2017 je 2.265,45 EUR
na bežnom účte a 72,73 EUR v poklad
ni obchodnej spoločnosti.
Poslanci OZ schválili odmenu pre hlav
nú kontrolórku za prácu v roku 2017
vo výške 15 % zo súčtu základných pla
tov za obdobie jedného roka.
Informáciu o vykonaných úpravách roz
počtu obce za február až apríl 2018 po
dala prítomným účtovníčka obce. Infor
movala o vykonaných úpravách rozpočtu
ZŠ J. Hanulu a úpravách rozpočtu ob
ce, ktoré boli vykonané v rámci delego
vania právomoci starostovi obce a obecnej
rady vykonať v odôvodnených prípadoch
zmeny rozpočtu obce v priebehu roz
počtového roka.
V bode Žiadosti sa prítomní poslanci
zaoberali individuálnymi žiadosťami ob
čanov.
V bode Rôzne poslanci schválili pred
loženie žiadosti o poskytnutie finanč
ných prostriedkov na rozvoj výchovy
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a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej te
locvične na rok 2018 so spolufinanco
vaním projektu z vlastných zdrojov vo
výške 10 % z celkových oprávnených vý
davkov na projekt. Taktiež bolo schvá
lené uzatvorenie zmluvy o vytvorení we
bového sídla www.sliacanskekorene.sk.
V bode interpelácie sa poslanci zaobe
rali riešením situácie s nízkym tlakom
vody na ul. K Medokýšu. Starosta obce

informoval poslancov, že v roku 2018
bude z rezervoára Zúbra potiahnuté no
vé potrubie a vybudovaná ATS, čím sa
má vyriešiť daný problém. Poslanci sa
tiež zaoberali chovom psov v obci. Zhod
li sa, že je potrebné urobiť opatrenia
proti voľnému pohybu psov.
Zaujímali sa aj o opravu niektorých úse
kov miestnych komunikácii. Starosta ob
ce ich informoval, o stretnutí so zástup
cami Vodárenskej spoločnosti za účelom
kontroly a odstránenia chýb na miestnych

MATRIKA
NARODENIE:
Martin Bartík, Teodor Slá
deček, Andrej Andrejčák,
Amélia Likavčanová, Terézia Li
kavčanová, Noemi Littvová, Za
ra Zubajová, Adam Bartík, Agáta
Bartánusová, Slavomír Svrčan.

UZAVRETIE
MANŽELSTVA:
Ing. Michal Mišík a Michaela Moravo
vá, Ing. Jozef Bartánus a Mgr. Michae
la Košťalová, Marián Ovad a Mgr. Da
niela Bučková.
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komunikáciách. Poslanci sa zhodli, že po
dokončení prác v lokalite Nižné Hrady
je nutné dať miestnu komunikáciu (pre
pojenie Ulica Jozefa Hanulu a Do Pažíť)
do pôvodného stavu.
V bode diskusia poslanci schválili vy
sporiadanie miestnej komunikácie – pre
dĺženie ul. Horná Roveň, odkúpením
za cenu 1,00 EUR pre odpredávajúceho
vlastníka bez ohľadu na výmeru.
OcÚ

ÚMRTIE:
Albín Kelčík, 88 r.; Jolana Fri
čová, 91 r.; Anna Jacková, 75 r.;
Jolana Dobáková, 78 r.; Hele
na Antolová, 74 r.; Jolana Prie
solová, 83 r.; Bohuš Sleziak,
52 r.; Zdenko Cevár, 63 r.; Anton Jelšov
ka, 65 r.; Emília Ondrejková, 82 r.; Jola
na Fričová, 73 r.; Albína Ovadová, 85 r.

AKTUÁLNE PRÁCE V OBCI
Vážení spoluobčania,
chcem Vás informovať o prebiehajúcich
aktuálnych prácach a dianí v našej ob
ci. Po vymaľovaní priestorov sály v na
šom kultúrnom dome a rekonštrukcii
kuchyne sme zaraz, ako nám to dovo
lilo počasie, začali s prácami na rekon
štrukcii oplotenia cintorína v Strednom
Sliači. K dnešnému dňu máme hotový
predný múr a pokračujeme v osádzaním
obrubníkov a zámkovej dlažby v areáli
cintorína. Pracuje sa aj na úprave hlav
nej vstupnej brány. Bude tam umiest
nená brána, ktorá bola na starých scho
doch pri vstupe do kostola v Strednom
Sliači. Vrcholia už aj práce na zhotove
ní kanalizácie a rozvodoch vody z Ulice
Jozefa Hanulu smerom na Hornú Roveň
v Strednom Sliači, kde sa obec podieľa
na prácach formou spoluúčasti. Pred
dokončením je aj úprava koryta potoka
vo Vyšnom Sliači od reštaurácie Prameň,
popri novej hasičskej zbrojnici. Taktiež
pracujeme aj na terénnych úpravách
a zhotovovaní podkladových vrstiev pod

frézovaný asfalt na ceste do Partizán
skej Ľupče vo Vyšnom Sliači. V stredu
03. 05. 2018 sa uskutočnilo stretnutie
zástupcov Vodárenskej spoločnosti a. s.
Ružomberok, Chemkostavu, starostu a zá
stupcu našej obce. Na tomto stretnutí
bola vykonaná obhliadka všetkých po
škodených miestnych komunikácií, kto
ré zhotoviteľ kanalizácie bude musieť
v krátkom čase opraviť. Termín sa upresní
po rokovaní s firmou, ktorá tieto opravy
zrealizuje. Po dokončení prác na cinto
ríne v Strednom Sliači, začneme pra
covať na oplotení cintorína vo Vyšnom
Sliači a následne sa začnú práce na chod
níku od baru Kalambur po zvonicu v Niž
nom Sliači. Vážení spoluobčania, hospodá
renie v našej obci sa nám darí, výsledkom
čoho je aj to, že v rezervnom fonde obce
máme 96 746,74 eur, splatili sme vyše
200 000 eur pôžičky a popri tom neustále
zveľaďujeme našu obec. Pevne verím, že
sa nám s Vašou podporou tak bude da
riť aj naďalej.
Mgr. Milan Frič, starosta obce

Foto: archív obce

4

MÁJE

Zrkadlo Liptovských Sliačov

TRADIČNÉ SLIAČANSKÉ MÁJE V ROKU 2018
Ako som písal už v minulom vydaní ZLS,
tento rok sa opäť mládenci a dievky roz
hodli, že budú pokračovať v tradícii sa
denia májov. Vo februári sme stiahli máje
z hory a začali ich lúpiť. Po večeroch sme
sa v komore učili tancovať a spievať tie
naše, sliačanské. Máje sme lúpili od feb
ruára až do apríla trikrát. Na Veľkonoč
ný pondelok sme s mládencami chodili
s harmonikou a spevom kúpať májov
níčky. V apríli sme sa rozdelili na dve
partie a začali kopať jamy na máje. Kopa
li sme ich do hĺbky približne 1,2 metra,
ku každej jame sme doviezli skaly. Diev
čatá začali viazať stužky a zdobiť nimi
vrcholce. Máje sme rozvážali na vozoch.
V Nižnom boli uložené pár metrov od
krčmárovho domu, v Strednom pri fare
a vo Vyšnom pri krčme. Posledný aprílo
vý víkend sme začali so sadením. Ako
prvý sme postavili máj v ZŠ, pokračo
vali sme na Pražskej, pri Obecnom úra
de, u krčmára, pri kostole a na Rovni.
Aj keď celý deň pršalo, tak sme stihli
postaviť 7 májov. V piatok sme začali
v Nižnom u krčmára, a skončili vo Vyš
nom pri krčme, zasadili 8 májov. V so

botu sme dokončili „Vyšnejsu“, ako sa
po našom hovorí Vyšnému Sliaču. V Paži
tiach sme zasadili máj ako súčasť progra
mu hasičských osláv. Posledný máj sme
zasadili u mňa, ako u richtára. Prvú má
jovú sobotu mládenci vyobliekaní v kro
ji po celej dedine vyberali peniaze, pá
lenku, vajcia a slaninu. Na oplátku sme
ľuďom dávali „zeleninu“ do polievky. Ve
čer sme sa zišli u pána starostu Milana
Friča, odtiaľ sme sa presunuli do komory
a spoločne s dievkami spevom aj s muzi
kou išli do kultúry, kde sme zatancovali
„kvečkuvanec“ a rozkazovačky. Nasledo
vala zábava, na ktorej hrala hudobná sku
pina LEGO. V nedeľu sme sa opäť obliekli
do kroja, tentokrát už aj dievky. Začali
sme svätou omšou v kostole Dvoch sŕdc.
Po skončení omše sme pred kostolom
zatancovali a zaspievali pár rozkazova
čiek. Po chutnom obede v klubovni OZ
Dráčik, sme začali sprievod. Tancovali
sme pred domom každého májovníka
a májovníčky. Z Vyšného sme išli auto
busom do Nižného a peši do Stredného
Sliača. Pochôdzku sme skončili v Kul
túrnom dome. Zopakovali sme „kvečku

vanec“, zaspievali rozkazovačky a ďa
lej sa o zábavu postaral DJ Markus.
Ďakujeme obci, zastúpenej pánom sta
rostom Milanom Fričom, za ústretovosť
vo všetkom. Za možnosť využívať priesto
ry amfiteátra a komory i za požičanie
obecného auta pri sadení. Ďalej ďaku
jem môjmu otcovi Pavlovi Gejdošovi za
pomoc pri pílení a zvážaní májov a vr
cholcov. Ďakujeme aj pánovi Vladimíro
vi Likavčanovi za rozvoz májov, pánovi
Antonovi Jackovi za odvoz autobusom
v nedeľu pri sprievode. Pani kuchárkam
Eve Kanderovej a Magdaléne Fričovej
za pomoc pri varení v sobotu. Ďakuje
me aj folklórnej skupine Sliačanka a jej
vedúcej Alenke Balážecovej za požiča
nie krojových súčastí pre májovníkov.
Ďakujeme aj všetkým obyvateľom obce
za to, že nám prispeli pri vyberaní do na
šich košíkov. A vďaka samozrejme patrí
aj všetkým našim rodičom, za pomoc pri
organizovaní zábav a za pevné nervy
počas celého májovania.
Matúš Gejdoš
májovnícky richtár

Foto: A. Kočibalová
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Obecný úrad a Kultúrne stredisko Liptovské Sliače
Vás pozývajú na slávnostný program pri príležitosti sviatku

DEŇ MATIEK
v nedeľu 13. mája 2018 Kultúrny dom Liptovské Sliače, 15.00 h
Účinkujú: deti Materskej školy, žiaci 1. – 4. roč. ZŠ,
ľudová hudba Cifrušky, detský folklórny súbor Sliačanček,
mužská spevácka skupina Sliačania a skupina SENZUS

FOLKLÓRNE SÚŤAŽE V SLIAČOCH
Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch bol
v nedeľu 18. 3. 2018 miestom, kde sa
stretli zástupcovia všetkých generácii
pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry.
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďo
vateľskej pôsobnosti Žilinského samo
správneho kraja v spolupráci s obcou
Liptovské Sliače, pripravilo dve regio
nálne súťažné prehliadky – Liptovské nô
ty a Nositelia tradícií. Regionálna pre
hliadka Liptovské nôty je určená pre
hudobníkov, spevákov a inštrumenta
listov do 16 rokov. V štyroch súťažných
kategóriách – detské ľudové hudby, spe
vácke skupiny, sólisti speváci a sólisti
inštrumentalisti, deti odprezentovali svo
je umenie.
Odborná porota rozdelila všetkých účin
kujúcich do pásiem: zlatého, strieborné
ho a bronzového a vybrala aj reprezen
tantov regiónu, ktorí hájili liptovskú
hudobnú tradíciu na krajskom kole sú
ťaže v Dolnom Kubíne. Regionálna súťaž
ná prehliadka Nositelia tradícii je pre
hliadkou dedinských folklórnych skupín

a teda tých najčistejších foriem tradič
ného umenia. Aj z tejto prehliadky od
borná porota vyberala zástupcov, ktorí
región Liptov budú reprezentovať na
krajskom kole. Krajské kolo sa v tomto
roku v júni bude konať v Liptovskom
Mikuláši. Odborná porota hodnotila pre
hliadku veľmi pozitívne. Folklórne sku
piny v regióne Liptov už dlhodobo pra
cujú na veľmi vysokej úrovni. Prinášajú
nové témy a bloky a zachovávajú štýlo
vosť v odeve, nárečiach, zvykoch, pies
ňovej aj tanečnej tradícií do najmen
ších detailov. Všetkým prajeme v ďalšej
práci veľa trpezlivosti, odhodlania a úspe
chov. Obci Liptovské Sliače ďakujeme za
vytvorenie vynikajúcich podmienok pre
všetkých účinkujúcich.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA LIPTOVSKÉ NÔTY:
odborná porota: Ing. Gabriel Cibira PhD.
– pedagóg, hudobník, Liptovský Miku
láš; Miloš Bobáň – hudobník, Terchová;
Bc. Jana Veselovská – etnologička, Lip
tovský Mikuláš.

Foto: V. Mikulášová

Foto: T. Šuľa

Umiestnenie detí z DFS Sliačanček:
Bronzové pásmo – Natália Benčová a Sil
via Benčová, Martina Obtulovičová, Nel
ka Oravcová, Marek Obtulovič, Domini
ka Littvová.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA NOSITELIA TRADÍCIÍ
odborná porota: Mgr. art. Miroslava Pa
lanová, choreografka, riaditeľka Liptov
ského kult. strediska; Mgr. art. Simona
Ondreáš Dikaszová, tanečná pedagogič
ka, Liptovský Mikuláš; Bc. Jana Veselov
ská, etnologička, Liptovský Mikuláš.
Zlaté pásmo: FSk Sliačanka, Liptovské
Sliače – postup na krajské kolo súťaže;
FSk Smrečany, Smrečany – postup na
krajské kolo súťaže; FSk Kriváň, Východ
ná – návrh na postup na krajské kolo
súťaže; FSk Poludnica, Závažná Poruba.
Strieborné pásmo: FSk Podšíp, Stanko
vany a FSk Likava, Likavka
Ing. Michaela Košová
metodik pre folklór LKS

Foto: V. Mikulášová

Sliačanka na vystúpení v Liptovskom Mikuláši.

Foto: T. Šuľa
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90. VÝROČIE VZNIKU DHZ V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH
V sobotu a nedeľu 28. – 29. 04. 2018 sa
v našej obci uskutočnili oslavy 90. vý
ročia vzniku dobrovoľných hasičov v Lip
tovských Sliačoch. S radosťou môžem
konštatovať, že akcia dopadla výborne
k čomu prispelo aj vynikajúce počasie,
ktoré si hasiči aj naši spoluobčania v am
fiteátri Pažite užili. Oslavy začali prícho
dom hostí spoza hraníc a východu našej
republiky. Boli to družobné a priateľské
hasičské zbory z Českej republiky, Poľ
skej republiky a zo Svidníka. Tieto zbo
ry udržujú s našimi hasičmi dlhoročné
priateľské vzťahy. Oslavy prišli podpo

riť aj hasičské zbory z okolitých obcí
nášho okresu. Všetko sa začalo v sobotu
slávnostným sprievodom spred obec
ného úradu o 13:00 hod. Po príchode
do amfiteátra v Pažitiach sa program
začal príhovorom starostu a hostí. Ako
starosta som ocenil 12 hasičov z našej
obce, za obetavú prácu v našom hasič
skom zbore. Sliačanskí hasiči predviedli
zúčastneným aj historický sľub starostovi.
Ukážky zásahov historickej striekačky,
ale aj súčasnej techniky priblížili púta
vou formou prácu dobrovoľných hasi
čov. Sobotňajší večer v amfiteátri sprí

jemnilo vystúpenie folklórneho súboru
Terchovec. Oslavy sa ukončili slávnost
nou sv. omšou v kostole v Strednom
Sliači, po ktorej nasledoval obed v kul
túrnom dome. Som presvedčený, že osla
vy 90. výročia vzniku dobrovoľných hasi
čov v Liptovských Sliačoch boli dôstojným
prejavom úcty a rešpektu voči ľuďom,
ktorí obetavým prístupom ochraňujú ma
jetok a zdravie nás všetkých. Ako sta
rosta obce všetkým našim hasičom za
ich prácu úprimne ďakujem.
Mgr. Milan Frič
starosta obce

číslo 2/2018
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
ŠPORTOVÝ ZÁPAS VO VYBÍJANEJ
Dňa 30. 04. 2018 sa žiaci, ktorí navšte
vujú športový krúžok Vybíjaná (4. B+3. B)
zúčastnili priateľského zápasu na ZŠ s MŠ
Povina. Sily si zmerali s vicemajstrami
Slovenska za šk. rok 2017/2018 v rov
nakej vekovej kategórii. Zápasy boli ťaž
ké, ale športové nadšenie obrovské. Špor
tové podujatie sa nieslo v priateľskom
duchu. Nakoniec sa nám podarilo vybo
jovať pekné 2. miesto. Naši žiaci si našli
na pozývajúcej škole nových kamarátov,
ktorí im dali cenné športové rady a od
niesli si aj darček v podobe školských
pomôcok. Ďakujeme pozývajúcej škole
ZŠ s MŠ Povina za priateľské prijatie
a športové zážitky.
Mgr. Patrícia Gregvorková

LITERÁRNO-VÝTVARNÁ EXKURZIA
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
19. apríla naše kroky smerovali do Lip
tovského Mikuláša. Literárno-výtvarnú
exkurziu sme si naplánovali v rámci vyu
čovania literatúry a výchovy umením.
Žiaci 8. A a 8. B triedy navštívili starú
evanjelickú faru v centre L. Mikuláša, kde
sa stretávali členovia spolku Tatrín. Prá
ve na tomto mieste boli v roku 1848
spísané i Žiadosti slovenského národa
– národnorevolučný program, ktorý naši
dejatelia (Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav
Hurban, Michal Miloslav Hodža, Ján
Francisci, Štefan Marko Daxner) adre
sovali uhorskej vláde a snemu.
V druhej časti lit.-výtvarnej exkurzie sme
navštívili v historickej Pongrácovskej
kúrii na hlavnom námestí Galériu Kolo
mana Sokola – významného slovenské
ho grafika a maliara. Objednaná lektorka
žiakom predstavila jeho život a tvor
bu. Súčasťou expozície bolo 48 špičko
vých diel, ktoré umelec venoval svojej
rodnej krajine. Súbor grafík a kresieb,
ktoré sme si prezreli, boli doplnené osob
nými predmetmi autora.
Veríme, že získané informácie dokážu
naši žiaci zúročiť a využiť i v ďalšom
štúdiu.
Mgr. Mária Mydliarová

DEŇ ZEME
Keď nám oznámili, že dňa 17. 4. 2018
nepôjde v našej škole elektrina, hneď nás
napadlo, že v laviciach to nebude mať
veľký význam, a preto budeme našu ener
giu premieňať na upratovanie v našej
obci a oslávime Deň Zeme pracovne.
Všetci žiaci sa podieľali na skrášľovaní
našej obce a zbierali odpadky na zná
mych miestach. Žiaci ročníkov 5. – 9. si
rozdelili územie na svoje pracovné úse
ky a zbierali odpad do vriec, ktoré bolo
potrebné prikúpiť, nakoľko odpadu bolo

neúrekom. Žiaci ročníkov 1. – 4. sa za
merali na areál školy a blízke okolie.
Navyše si prváci vyriešili tajničku, dru
háci napísali pre našu Zem blahožela
nie, vytvárali plagáty so zaujímavosťa
mi a tretiaci so štvrtákmi si prečítali
tajomstvá o Zemeguli a riešili logické
úlohy. Deti spoločne vytvorili obrovskú
SLNEČNÚ SÚSTAVU a upevnili si správ
ne postoje k životnému prostrediu.
Nakoniec sme všetci mali dobrý pocit
z dobre vykonanej práce.
Mgr. Stanislava Pilčíková

„MISS BÁBIKA“
Na našej škole sa po prvýkrát uskutoč
nila súťaž o najkrajšiu bábiku, ktorej sa
zúčastnili žiaci 1. stupňa. Deti za po
moci rodičov vytvorili, zhotovili a ob
liekli rôzne typy bábik. Na výstavke zo
súťažných prác sa objavili bábiky oble
čené v ľudových krojoch, ale aj obleče
né podľa najnovšej módy. Bábiky boli
vystavené v pavilóne 1. – 4. ZŠ. Komisia
mala veľmi ťažkú úlohu určiť víťaza, pre
to skonštatovali, že všetky bábiky si za
slúžia sladkú odmenu.
Mgr. Zuzana Klincová

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O POHÁR
STAROSTU OBCE LIPTOVSKÉ SLIAČE
MGR. MILANA FRIČA
Veľkonočné prázdniny sme v našej ško
le zavŕšili stolnotenisovým turnajom o po
hár starostu obce Liptovské Sliače a pre
dĺžili sme si tak dni voľna. Dňa 4. apríla
2018 ZŠ J. Hanulu Liptovské Sliače v spo
lupráci so starostom obce Mgr. Milanom
Fričom a vedúcim stolného tenisu La
dislavom Littvom. Vzhľadom k tomu, že
turnaj sa uskutočnil v čase školského
vyučovania, účasť bola vynikajúca k spokoj
nosti všetkých. Športové výkony našich
žiakov ukázali, že sa vedia popasovať aj
so stolným tenisom. Súťažili v štyroch ka
tegóriách a takto to skončilo:
mladšie žiačky: 1. Diana Moravová; 2.
Sofia Štefková; 3. Nikola Moravčíková
mladší žiaci: 1. Viktor Švidroň; 2. Si
meon Antol; 3. Oliver Sleziak
staršie žiačky: 1. Júlia Švidroňová; 2.
Karin Rošteková; 3. Laura Jarottová
starší žiaci: 1. Adam Jarotta; 2. Anton
Moravčík; 3. Adrián Frič.
Poďakovanie patrí aj organizačnému tí
mu: Mgr. D. Fričovej a Mgr. T. Hacajovi,
ktorí svoje povinnosti zvládli na úrovni.
Dúfame, že o rok sa opäť stretneme na
už tradičnom stolnotenisovom turnaji.

lestí, ktoré sa tešili na zápis do školy
dňa 10. 4. 2018 nastal tento veľký deň
a cez brány našej školy prešlo 30 ma
lých detských dušičiek pripravených
popasovať sa s pripravenými úlohami,
ktorými si pani učiteľky overovali pri
pravenosť detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v našej škole. Naj
viac strachu bolo však vidieť v očiach
rodičov, niektorí by najradšej išli so svo
jimi deťmi do triedy a riešili úlohy spo
lu s nimi. Ale aj oni mali plné ruky práce,
nakoľko bolo potrebné vyplniť informá
cie, ktorých nie je málo. Budúci prváči
kovia odchádzali s úsmevom na tvári,
s malými darčekmi v ruke a samozrejme
s pamätným listom na tento výnimoč
ný deň. Dúfame, že sa v plnom nasade
ní stretneme v septembri v školských
Mgr. Mária Hatiarová
laviciach.
SLÁVIK SLOVENSKA
V piatok 20. apríla 2018 sa uskutočnilo
školské kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLO
VENSKA 2018. Najlepší žiaci, ktorí zví
ťazili v triednych kolách súťaže sa stre
tli na školskom kole. Tento rok bola účasť
súťažiacich veľmi veľká. Súťažilo sa v na
sledujúcich kategóriách: 1. – 3. ročník,
4. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Žiaci spie
vali ľudové piesne, ktoré si pripravili do
ma pod vedením svojich rodičov alebo
starých rodičov. Všetci sa veľmi snažili,
a preto bolo ťažké vybrať víťazov. Na
koniec sa porota rozhodla o nasledov
nom udelení miest týmto žiakom:
1. kategória: 1. Nella Oravcová 3. A; 2.
Miriama Mudičková 2. B; 3. Kristína Bar
tíková 1. A. Cena poroty: Samuel Antol.
2. kategória: 1. Zara Sliacka 6. A; 2. Má
ria Mrvová 4. A; 3. Júlia Mojšová 6. A.
Cena poroty: Katarína Bartíková.
3. kategória: 1. neudelené; 2. Petra Pa
lová 9. A; 3. Zuzana Fričová.
Dňa 4. mája 2018 nás reprezentovali v Ru
žomberku v okresnom kole 28. ročníka
speváckej súťaže v interpretácii sloven
skej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018
žiačky Nella Oravcová a Zara Sliacka,
ktorá získala 2. miesto.
Mgr. Mária Hatiarová

Mgr. Mária Hatiarová

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Vo veľkom očakávaní pani učiteliek
primárneho vzdelávania a našich rato

Foto: archív ZŠ
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OBEC OCENILA PEDAGÓGOV
V piatok 6. apríla 2018 sa v Liptovských Sliačoch usku
točnilo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učite
ľov. Starosta obce Milan Frič privítal pani učiteľky MŠ
a pani učiteľky i pánov učiteľov ZŠ Jozefa Hanulu. Všet
kým pedagógom poďakoval za dôležitú a náročnú prácu
a pri príležitosti ich sviatku ocenil pani učiteľky
KATARÍNU PLACHÚ a DANIELU FRIČOVÚ
„za obetavú a záslužnú prácu pri výchove a vzdelávaní
detí v Liptovských Sliačoch“.
Slávnostné podujatie ukončili spoločným obedom. Prí
jemnú atmosféru stretnutia spestrilo vystúpenie spevác
kej skupiny Sliačania.

Foto: A. Kočibalová

A. Balážecová

SV. HUBERT NÁM DOPRIAL
Poľovnícke chodníčky priviedli našich kandidátov ku úspeš
nému zloženiu skúšok o poľovný lístok, kedy sa už stávajú
právoplatnými poľovníkmi. Poľovnícke chodníky bývajú často
kľukaté, počas výkonu práva poľovníctva číhajú rôzne ná
strahy a preto bola ich príprava náročnejšia ako po minulé
roky. Poľovník musí svoje rady vzorne reprezentovať, zacho
vávať tradície a robiť všetko pre blaho zveri. Preto vzdelá
vanie po ukončení skúšky poľovníctva nekončí, ale musí byť
celoživotnou záležitosťou. A tak prajem čerstvým poľovní
kom, aby ich sv. Hubert ochraňoval a sprevádzal. Náš pat
rón poľovníkov nám aj doprial počas minuloročnej poľov
níckej sezóny krásne a hodnotné úlovky, ktoré sa môžu zapísať
aj do histórie Liptovských Sliačov a to strieborného jeleňa
s bodmi C. I. C. 204 kde mu chýbalo pár bodov do zlata, tak
tiež bronzového jeleňa s bodmi C. I. C. 179 a posledná me
daila do nášho združenia patrila Jurkovi Tvarožnému, kde
sa mu podarilo uloviť jeho prvého dospelého diviaka (kan
ca) s bodmi C. I. C. 111. Je to výsledok dobrej starostlivosti
o zver, správnych chovateľských zásahoch a zvyšovania
úživnosti poľovného revíru. I v tomto spočíva výchova no
vých členov a čerstvých poľovníkov, keď poľovníci zo star
ších radov im dávajú dobrý príklad.

Foto: archív PZZPP

Lovu zdar!



V mene Združenia priateľov prírody
napísala Ing. Zuzana Fričová

BILANCIA A PLÁNY PD LISKOVÁ – SLIAČE
V piatok 20. 04. 2018 sa v kultúrnom
dome v Liptovských Sliačoch konala Vý
ročná členská schôdza členov Poľnohos
podárskeho družstva Lisková – Sliače.
Na schôdzi sa okrem členov zúčastnili
aj starostovia z obcí, v ktorých katas
troch družstvo hospodári. Členovia
družstva pod vedením pána predsedu
zhodnotili svoju prácu za rok 2017, svo
je hospodárske výsledky, výsledky vý
robného procesu a stanovili si vyhliad
ky a plány na rok 2018. Rok 2017 bol
z pohľadu výroby pre družstvo úspeš
ný a okrem priemerných úrod v pesto
vaní repky olejnej a zemiakov dosiahli
mimoriadne výnosy v pestovaní husto
siatych obilnín a kukurice. Keďže prio

ritne naši poľnohospodári pestujú kr
moviny pre živočíšnu výrobu, ktorá je
chovaná v našom regióne dosiahli aj v tej
to oblasti výnimočné výsledky a uzatvo
rili rok 2017 s dojivosťou 8 063 litrov
na kravu. Počas roka 2017 tak vypro
dukovali 2,8 miliónov litrov mlieka. Ten
to výsledok ich radí medzi popredných
producentov mlieka na Liptove. Na člen
skej schôdzi sa tiež diskutovalo o fun
govaní vlastného, družstevného bitúnku
a maloobchodnej predajne mäsa a mä
sových výrobkov. V čase keď sa trendom
stáva konzumácia domácich, kvalitných
potravín družstvo ponúka svojim odbe
rateľom hovädzie a bravčové mäso z vlast
ného chovu, ako aj z ostatných poľno

hospodárskych podnikov v okolí. I keď je
častokrát produkcia lokálnych potravín
finančne náročná, družstvo prispieva aj
týmto spôsobom k ponuke lokálnych,
slovenských potravín na trhu. Aj napriek
neustále poddimenzovaným štátnym pod
porám či turbulenciám v cenách mlie
ka a rastlinných komodít si družstev
níci dali trúfalé ciele a chcú aj naďalej
pracovať na zvyšovaní svojej produkcie,
udržiavaní zamestnanosti ako aj podie
ľať sa na krajinotvorbe a byť tak neod
mysliteľnou súčasťou liptovských obcí.
Ing. Ivana Maitner
hlavný ekonóm
PD Lisková – Sliače
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21. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
TENISOVÉHO KLUBU LIPT. SLIAČE

Foto: archív krúžku

TURISTI
V SLOVENSKOM
RIU DE JANEIRO
Na kopci Grapa nad maličkou seve
roslovenskou dedinkou Klin sa nachá
dza jedinečná monumentálna socha
Ježiša Krista, ktorá je kópiou slávnej
brazílskej sochy v Rio de Janeiro. V so
botu 28. apríla turisti a členovia krúž
ku Chodníček poznania obdivovali 9,5
metrovú najvyššiu sochu Spasiteľa na
Slovensku. Z vrchu bol prekrásny vý
hľad na šíru oravskú krajinku i do su
sedného Poľska. Okolie sochy bolo krás
ne upravené, nachádzajú sa tu lavičky,
altánok, socha modliaceho sa pápe
ža Jána Pavla II., kaplnka a množstvo
kvetov.
Ďalšou našou zastávkou bola maleb
ná obec Krušetnica, kde vzniklo nie
čo neobyčajné – Múzeum kávy. Ob
klad vnútorných stien domu múzea
je vytvorený z 4 500 000 kávových zŕn.
Tento unikát má na svedomí mladý
muž Roman Florek a trvalo mu to (spo
lu s dobrovoľníkmi) 3 roky.
Po chutnom obede sme sa vrátili do
mov plní nových zážitkov z objave
nia ďalšieho čarokrásneho kúta našej
vlasti. Odporúčame všetkým, ktorí si
chcú dopriať nielen telesný, ale aj du
ševný pokoj navštíviť kopec Grapu.
Vedúce krúžkov

V piatok 9. 3. 2018 o 18,00 hod. sa v spo
ločenskej miestnosti Penziónu Brejk v te
nisovom areáli konalo 21. Valné zhro
maždenie Tenisového klubu Liptovské
Sliače.
Tenisti najskôr zhodnotili rok 2017 a oce
nili najlepších jednotlivcov. Tenistom
roka 2017 sa stal J. Frič, ďalšie poradie:
2. P. Gallo, 3. T. Bartek, 4. J. Plávka, 5. M.
Kelčík. Odmenení boli aj členovia klubu
za brigádnickú činnosť a získavanie spon
zorov. Najlepší boli M. Hanula, J. Pláv
ka a J. Hanula.
Prítomní schválili aj rozpočet a plán čin
nosti na rok 2018. Naplánovaných je 12
individuálnych turnajov a súťaží druž
stiev regionálnej aj celoslovenskej úrov
ne, okrem iného aj turnaj v štvorhre za
účasti priateľov z družobnej obce Háj
ve Slezsku.
Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj
zástupca starostu obce Pavol Bartík. Po
ďakoval tenistom za reprezentáciu obce,
prisľúbil pomoc a spoluprácu pri čin
nosti klubu aj údržbe tenisového areá
lu. Členovia klubu budú zas nápomoc
ní pri organizovaní obecných akcií.
Činnosť klubu je nepredstaviteľná bez
sponzorov a prispievateľov 2 % z daní.

Najväčšími sponzormi sú Obec Liptov
ské Sliače, ZŠ JH Liptovské Sliače, MT
Elektro – Ján Tkáčik, Intersport, Sloven
ská sporiteľňa, Mgr. Milan Frič, J. Plávka.
V roku 2017 najviac darovali, prípadne
najaktívnejší pri ich získavaní boli M.
Hanula, J. Morava, Mi. Frič, K. Kelčíko
vá, Ľ. Kelčík, Ľ. Ondrejka, M. Fričová, J.
Littva, J. Littvová, M. Sleziak, P. Sleziak,
P. Smitek, J. Gejdoš, Ma. Frič, E. Hanulo
vá, M. Horváthová, R. Hanula, J. Fulla,
M. Kelčík, D. Fričová.
Všetkým sponzorom a prispievateľom
patrí srdečné poďakovanie.

Ing. M. Hanula

Foto: archív TK

MLADÍ HASIČI
MLADÍ HASIČI V LIKAVKE
V sobotu 7. apríla sa mladí členovia ha
sičského krúžku zúčastnili halovej sú
ťaže MH v Likavke. Táto súťaž pozostávala
z troch disciplín, a to: halový požiarny
útok, hydrantová štafeta a viazanie uz
lov. Nato, že sme mali jedno z vekovo
najmladších družstiev, naši mladí ha
siči si počínali veľmi dobre.
Z pomedzi šestnástich družstiev sa
umiestnili na siedmom mieste. Do ďal
ších súťaží im budeme držať palce a nech
sa im darí aj v škole.

POZVÁNKA
Občianske združenie Dráčik, Dobrovoľný
hasičský zbor Liptovské Sliače – Vyšný
v spolupráci s Obecným úradom Liptov
ské Sliače organizujú v sobotu 16. júna
2018 so začiatkom o 10:00 hodine v po
radí už 10. jubilejný ročník ojedinelej
súťaže historických hasičských strieka
čiek PS – 8 pod názvom „Hasičské dedič
stvo“. Súťaž sa uskutoční na Veselej ulici
vo Vyšnom Sliači pod kostolom. Pozýva
me Vás pozrieť si históriu našich sta
rých otcov a dobre sa zabaviť.
DHZ Vyšný Sliač

Foto: M. Caban st.
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25. MSR V SILOVOM TROJBOJI ŽIEN, MUŽOV A MASTERS
Kulturistický oddiel Častá, bol 3. 3. 2018 poriadateľom 25.
majstrovstiev Slovenskej republiky v kulturistickom silovom
trojboji. Na tejto vrcholovej republikovej súťaži za kulturis
tický oddiel Klasik Liptovské Sliače štartovali traja pretekári.
Vo váhovej kategórii do 74 kg nastúpil Miroslav Vlžák. Vý
konmi 260 kg v drepe, 135 kg v tlaku, 250 kg v mŕtvom ťahu
a celkový trojboj 645 kg. Miro suverénne zvíťazil a tak získal
ďalší titul majstra Slovenska. Vo váhovej kategórii do 105 kg
štartoval Marian Bartánus. Výkonmi v drepe 270 kg, v tlaku
172,5 kg a v mŕtvom ťahu 275 kg, v trojboji 717,5 kg. Po zra
není kolena, Marián získal striebornú medailu.
Vo váhovej kategórii do 105 kg v súťaži Masters nad 60 ro
kov nastúpil Dušan Cevár. Výkonmi v drepe 145 kg, v tlaku
na lavičke 150 kg, v mŕtvom ťahu 195 kg spoločne v trojboji
490 kg. Dušan v tejto vekovej kategórii suverénne zvíťazil
a tak získal titul majstra Slovenska.

Foto: V. Plávka

Vladimír Plávka

SÚŤAŽ V OPAKOVANÝCH TLAKOCH NA LAVIČKE
Športu trikrát“ HURÁ, HURÁ, HURÁ“,
v tomto duchu sa dňa 12. 04. 2018 or
ganizovala i súťaž v opakovaných tla
koch na lavičke chlapcov i dievčat, pod
vedením Kulturistického oddielu Klasik
a Základnej školy v Liptovských Slia
čoch. Súťaž sa organizovala v priesto
roch Fitnescentra v Liptovských Sliačoch
a jedinou podmienkou súťaže bolo člen
stvo v športovom klube ZŠ v Liptov
ských Sliačoch. V kategórii dievčat sa
zúčastnila súťaže Sandra Ševčíková, Mi
roslava Cevárová, Dominika Ondrejková

a Vanesa Priesolová. V kategórii chlap
cov, na základe ich výkonov by som ma
la uviesť CHLAPOV sa zúčastnili súťaže
Andrej Lupták, Marek Jacko, Andrej Jac
ko, Oliver Mrva, Anton Moravčík, Ma
túš Salák, Radovan Vician a Erik Jacko.
Hlavným rozhodcom bol Pavel Plávka
a postranným rozhodcom zas Marián
Bartánus. Súťaž by sa nezaobišla bez
moderátora a taktiež trénera športové
ho klubu ktorým je Vladimír Plávka. Po
dôkladnej rozcvičke súťaž mohla začať,
prvé na rade boli dievčatá. Na štvrtom

mieste sa umiestnila Dominika Ondrejko
vá, na tretom mieste Vanesa Priesolová,
striebornú medailu získala Miroslava
Cevárová a víťazom súťaže v kategórii
dievčat sa stala Sandra Ševčíková. Na
sledovala kategória chlapcov, na štvrtom
mieste sa umiestnil Oliver Mrva, tretie
miesto získal Matúš Salák, na druhom
mieste sa umiestnil Marek Jacko a zla
tú medailu v kategórii chlapcov získal
Andrej Jacko. Víťazom gratulujeme a všet
kým zúčastneným ďakujeme.

Foto: A. Kočibalová

Foto: V. Plávka

Podujatia v obci v roku 2018
13. 5. Deň matiek
1. 6. Deň detí
3. 6. Juniáles MŠ
24. 6. Juniáles ZŠ
28. – 29. 7. Liptovské dni matky

august Letné kino
9. 9. Beh okolo Sliačov
20. 10. Zo sliačanských záhrad
27. 10. Mesiac úcty
9. 12. Dobročinný večierok

Lýdia Dvorská

26. 12. Šachový turnaj
26. 12. Štefanská zábava
31. 12. Silvester
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FLORBALOVÝ TURNAJ FBC SLIAČE CUP
Občianske združenie FBC Sliače zorga
nizovalo dňa 3. marca už 6. ročník flor
balového turnaja v telocvični ZŠ v Lip
tovských Sliačoch. Pre veľký záujem sa
turnaj rozšíril na 8 súťažných mužstiev,
ktoré bojovali v dvoch základných skupi
nách. Hracou zmenou oproti predchádza
júcim ročníkom bolo, že tímy nastupovali
proti sebe 3+brankár, čo si pochvaľo
vali nielen samotní hráči ale najmä di
váci, ktorí videli množstvo pekných útoč
ných akcií a gólov. Domáce farby hájili
Dream Team, Sliače Armour a miestny
florbalový klub FBC Sliače. Už v základ
ných skupinách sme videli veľmi vyrov
nané zápasy. Posledné tímy v skupinách
si účasť v playoff nevybojovali, naopak

Sliače Armour a ŠK PL Legendary si ví
ťazstvom v základnej časti zabezpečili
priamy postup medzi semifinalistov. Po
štvrťfinále spoznali mená súperov s kto
rými bojovali o medaile. V štvrťfinále si
sliačanský Dream Team neporadil s cha
lanmi Last of us z Dolného Kubína, lep
šie sa darilo domácim FBC Sliače, ktorí
zdolali Mondi Ducks a narazili v boji
o finále na spoluhráčov hrajúcich v Slia
če Armour. Zápas ponúkol veľa súbojov
a vyrovnaných priebeh do konca. V zá
vere využil najproduktívnejší hráč FBC
Sliače v mestskej forbalovej lige Andrej
Danček hrajúci na turnaji za Sliače Ar
mour presilovú hru gólom na 4:3 a tak
postúpili do finále. Druhým finalistom

sa stali ŠK PL Legendary, ktorého základ
tímu tvorili hráči prvoligových Metení
kov Likavka. Zápas o bronz zvíťazili 4:2
Last of us aj napriek veľkej snahe miest
nych FBC Sliače. Vo finále padalo množ
stvo gólov a o víťazovi sa rozhodovalo
až v predĺžení. Sliače Armour rozhodli
zlatým gólom a už štvrtý rok po sebe
turnaj vyhral tím z Liptovských Sliačov.
Veľmi cenné víťazstvo keďže konkuren
cia 79 hrajúcich hráčov ponúkla veľmi
silnú konkurenciu. Najlepším strelcom
sa stal Boris Martvoň s 11 gólmi a najlep
ším brankárom Marián Mojš z víťazné
ho tímu.
Peter Antol

Foto: P. Antol

PREMIEROVÝ ROČNÍK O POHÁR STAROSTU OBCE
Florbalová miniliga v Liptovských Sliačoch v nedeľu 22. 4.
2018 odohrala svoje rozhodujúce zápasy. Miniligu sa poda
rilo zorganizovať narýchlo keďže vznikol priestor po krát
kej sezóne v mestskej florbalovej ligy hrajúcej v Ružomber
skej hale T18. Štyri tímy v šiestich kolách bojovali proti sebe
systémom každý s každým. V záverečnom „finálovom“ kole
proti sebe nastúpili posledné dva tímy o bronz a najúspeš
nejšie tímy o zlato. Bronzový pohár a medaile získali Sliače
Armour, ktorí porazili Mondi Ducks napriek výraznému ve
deniu počas zápasu tesne 16:15. Vo finále nastúpili proti
sebe domáci klub FBC Sliače a tím z Dolného Kubína Last of
us, ktorého farby hájil aj Slovenský florbalový reprezentant
Lukáš Laštík. Zápas bol veľmi vyrovnaný Sliače zaskočili sú
pera svojou húževnatou hrou a po prvej tretine vyhrávali
2:1. Po druhej Kubínčania otočili zápas a keď vyhrávali už
5:2 zdalo sa, že je rozhodnuté. FBC Sliače sa však nevzdali
a vyrovnali pár minút pred koncom. Bohužiaľ po pár sekun
dách sa súper opäť dostal do vedenia a pri hre vabank trestal
a získal víťazstvo v premiérovom ročníku miniligy, v ktorom
celkovo do hry nastúpilo 50 hráčov. Všetky poháre, medaile
ako aj putovný pohár venoval pán starosta obce Mgr. Milan
Frič. Vedeniu obce patrí veľké poďakovanie, že myšlienka

miniligy našla podporu. Kvalitu ligy si tímy pochvaľovali čo
dáva prísľub v pokračovaní miniligy aj do ďalších rokov.

Peter Antol

Foto: P. Antol
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