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Fašiangová bursa
v Liptovských Sliačoch

Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som sa Vám v nasledujúcich riadkoch
prvého vydania Zrkadla Sliačov v roku 2019 prihovoril a informoval Vás o plánoch vedenia obce na tento
rok. V prvom rade Vám ďakujem za podporu a prajem
veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania vo Vašich rodinách.
Pevne verím, že naďalej s Vašou podporou a podporou obecného zastupiteľstva budeme tak ako doteraz zveľaďovať našu obec. V roku 2019 sa chceme
zapojiť do veľmi dôležitých výziev na získanie dotácií pre našu obec. Jednou
z nich bude určite vybudovanie zberného dvora v Strednom Sliači. Taktiež
vstúpime do jednania s Povodím Váhu ohľadom vyriešenia zátopových úsekov pri prívalových dažďoch v našej obci. Od marca začneme pokračovať vo
výstavbe chodníka pre chodcov v Nižnom Sliači. Čaká nás tam náročný úsek,
kde nosná konštrukcia so zábradlím aj osvetlením bude nad úrovňou terénu.
Som veľmi rád, že sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 29 000 € na vybudovanie prístupového chodníka a oddychovej zóny pri prameni Teplica
vo Vyšnom Sliači. Na tomto projekte máme termín dokončenia prác určený
do 30. 6. 2019 čo je podmienkou dotácie a to znamená, že tento termín kolaudácie musíme dodržať. Jednou z ďalších výziev do ktorej sme sa zapojili je
rekonštrukcia zdravotného strediska v Strednom Sliači. Ak budeme úspešní, tak
by sa mala zrealizovať nadstavba kde nám vzniknú na poschodí nové plnohodnotné priestory pre našich seniorov a iné sociálne a zdravotné služby
pre našich spoluobčanov. Terajší stav v zdravotnom stredisku je taký, že nám
na viacerých miestach zateká strecha a vnútorné rozvody tepla a odpadu
sú v zlom stave. Dúfam, že v danom projekte budeme úspešní a naše zdravotné stredisko bude mať krajšie a efektívnejšie priestory, ktoré budú poskytovať pre nás všetkých kvalitnejšie možnosti ako doteraz. Veľmi dôležitým projektom ako som v úvode spomenul pre našu obec je vybudovanie
zberného dvora v Strednom Sliači. V prípade úspešnosti projektu sa zberný
dvor vybuduje pri poľnohospodárskom družstve smerom do Nižného Sliača
a prístupová cesta k nemu bude z miestnej komunikácie, ktorá vedie od Domu
nádeje do Nižného Sliača. Ďalšími projektami na ktorých pracujeme je vybudovanie sociálnych zariadení v amfiteátri Pažite, ktoré sú potrebné pri kultúrnospoločenských podujatiach, ktoré tam pravidelne organizujeme. Našou snahou
bude aj vybudovanie chodníkov pre chodcov medzi Stredným a Vyšným Sliačom
a taktiež medzi Nižným a Stredným Sliačom. Na sociálne zariadenie v Pažitiach a chodníky pre chodcov medzi Stredným, Nižným a Vyšným Sliačom
plánujeme použiť finančné prostriedky z Miestnej akčnej skupiny Stredný
Liptov, ktorej kancelária je v priestoroch budovy nášho Obecného úradu. Toto
občianske združenie obcí na strednom Liptove má možnosť čerpať finančné
prostriedky na rozvoj regiónu. Na záver som veľmi rád, že sme v januári
tohto roku v kultúrnom dome uvítali do života našej obce 50 novonarodených občanov Liptovských Sliačov. Znamená to, že demografický vývoj v našej obci je dobrý. Verím, že sa vedeniu obce podarí uskutočniť všetky zámery, ktoré si predsavzalo a tak naďalej zlepšovať kvalitu života v našej obci
Mgr. Milan Frič, starosta obce
pre všetkých jej obyvateľov.
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VIANOČNÁ BESIEDKA ZŠ
Rozlúčka so starým rokom sa v základnej škole niesla v duchu Vianočnej besiedky, ktorú si každoročne pripravujú
žiaci s pedagógmi. Naplánovali si ju na
posledný deň školského vyučovania 21.
12. 2018. Vianočnú besiedku požehnal
p. kaplán Mgr. Michal Pavol, ktorý bol
aj čestným hosťom. Pestrým a zaujímavým programom žiaci ukázali svoje

umelecké zručnosti. A veru sa bolo na
čo dívať, či už to boli scénky, tance, piesne, hra na hudobných nástrojoch a taktiež sa nám predstavil DFS Sliačanček.
O ozvučenie celej akcie sa už tradične
postaral Dj Mido alias Milan Jacko. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o túto fantastickú bodku za rokom 2018, ale celé to na svedomí mala

p. uč. Mgr. Zuzana Nemčeková, za čo jej
chceme osobitne poďakovať. Taktiež ďakujeme vedeniu obce za poskytnutie
sály kultúrneho domu, ktorá je dôstojným miestom na naše akcie celoročne.
V dobrej nálade sme si popriali požehnané vianočné sviatky a šťastný nový
rok a hurá vianočné prázdniny!
Mgr. Mária Hatiarová, riaditeľka ZŠ

Foto: A. Kočibalová

ROZDÁVAŤ RADOSŤ JE BALZAM NA DUŠU
Koledy a piesne sú súčasť našej histórie
a kultúrneho dedičstva. My, spevácka
skupina Sliačania sa snažíme, aby tieto tradície, čo k sviatkom patria boli
z našej strany dodržané. Piesne a koledy boli koloritom každých sviatkov.
Po Štedrej večeri sme sa dohodli, že spevom a koledami pôjdeme ponavštevovať všetkých poslancov v dedine a samozrejme starostu a zástupcu starostu
našej obce. Spievanie pod oknami a vinše boli zvyky mnohých generácií pred
nami. Na Božie narodenie sme spolu
s DFS Sliačanček urobili pekný program
pred jasličkami pri kostole. Na Štefana
sme účinkovali v kostole Navštívenia

Panny Márie vo Vlaškách. Náš vedúci
pripravil program piesní aj hovoreného slova tak, aby naše vystúpenie malo spád a aby sa to ľuďom páčilo. Našou
radosťou po skončení bolo poďakovanie
a veľký potlesk celého kostola. Vo štvrtok pred koncom roka sme nezabudli ani
na našich seniorov v dome sociálnych
služieb v obci. Keď vidíte tie usmiate
tváre, čo nás privítali a niektorí aj so
slzami v očiach, na to sa nedá zabudnúť. Táto akcia je krásna a srdečná obojstranne. Na troch kráľov sme účinkovali v kostole Dvoch sŕdc vo Vyšnom
Sliači, kde sme spolu so Sliačančekom
predviedli pekný vianočný program. Po-

kračovali sme Trojkráľovým koncertom
v Partizánskej Ľupči v kostole sv. Matúša, ktoré patrí k jedným z najkrajších
podujatí a je ukončený spoločným posedením účinkujúcich. Našu obec sme
reprezentovali spolu so súborom Salatín. Týmto sa chceme poďakovať našej
obci, na čele s pánom starostom za poskytnutie obecného vozidla.
Prajeme všetkých ľuďom dobrej vôle hodne zdravia a Božieho požehnania v novom
roku. Nám nech to spieva ako doteraz,
nech robíme vždy česť našej obci.
Jozef Roštek
Kronikár Speváckej
skupiny Sliačania

Foto: A. Kočibalová
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VIANOCE SO SLIAČANKOU
Počas Vianoc 2018 folklórna skupina z Liptovských Sliačov
rozdávala v rodnej obci radosť a potešenie. Sliačanka sa
najskôr predstavila v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov, 28. decembra tam uviedla program BALADA
O PANNE MÁRII.

S vianočným príbehom o putovaní Panny Márie folklórna
skupina účinkovala aj v kostole sv. Šimona a Júdu, na sviatok svätej rodiny v nedeľu 30. decembra.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKA NA NÁMESTÍ
Milí Sliačania, som veľmi rád, že každý
rok na Silvestra sa na privítaní Nového roka, akcii, ktorú pre Vás pripravuje
Obecný Úrad zúčastňuje stále viac našich spoluobčanov. Taktiež aj tento rok,
už štvrtý krát v poradí sa znovu námestie
v Strednom Sliači zaplnilo Sliačanmi so
svojimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi aby spoločne privítali nový rok
2019. Pekný zážitok umocnilo aj dobré
počasie a všetci zúčastnení si mohli po
dvoch rokoch keď sme mali na Silvestra
hmlu tentoraz užiť pekný 12 minútový
ohňostroj, ktorý pre všetkých zabezpe-

čilo vedenie obce. Chcem sa poďakovať
pánovi poslancovi Ing. Miroslavovi Hanulovi, že pre všetkých navaril chutný
novoročný punč, ktorý na námestí všetkým ponúkal. Moja vďaka patrí aj dobrovoľným hasičom z Vyšného Sliača, ktorý tak ako každý rok na Silvestra ale aj
pri mnohých iných kultúrnospoločenských podujatiach, ktoré poriada obecný úrad sú vždy nápomocní a ústretoví
s asistenciou ale aj inou organizačnou
pomocou. A v žiadnom prípade nemôžem zabudnúť poďakovať sa chlapom,
zamestnancom obecného úradu, ktorí

v pondelok na Silvestra všetko od rána
pripravovali a samozrejme po skončení
celé námestie poriadili. Veľkou mierou
na spríjemnenie atmosféry prispel aj DJ
Milan Jacko, ktorý sa postaral o vynikajúcu projekciu na plátne a ozvučenie.
Pevne verím, vážení spoluobčania, že sa
Vám atmosféra v posledný deň roka 2018
na našom námestí páčila a do nového
roka 2019 Vám prajem veľa zdravia a veľa splnených predsavzatí
Mgr. Milan Frič
starosta obce

Foto: A. Kočibalová
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Z ČINNOSTI DHZ – VYŠNÝ SLIAČ
Stalo sa už tradíciou, že na konci roka
hasiči z Vyšného Sliača bilancujú svoju
činnosť na Výročnej schôdzi. Nebolo to
inak ani posledný týždeň v roku 2018,
keď 27. decembra sme sa stretli spolu
s rodinnými príslušníkmi na takomto
bilancovaní spojeným s príjemným posedením a vianočnou kapustnicou. Po
oficiálnej časti nasledovala aj videoprojekcia z akcií, ktoré sme uskutočnili počas uplynulého roku. V závere zaznelo
aj prianie na prítomného pána starostu,

aby sme sa takto o rok stretli už v nových priestoroch hasičskej zbrojnice.
V prvých hodinách Nového roku 2019
sme tak ako vlani pripravili pre spoluobčanov „Novoročný punč“. Členovia DHZ
Vyšný Sliač ho podávali pred kostolom
Dvoch sŕdc vo Vyšnom Sliači po svätej
omši. Pripravený bol alkoholický ale aj
nealkoholický nápoj, ktorého sa dokopy
minulo skoro 50 litrov. Našou odmenou
bolo hlavne to, že nás spoluobčania neohrdli a punč si vychutnali popri novo-

ročnom vinšovaní a prianiach. Od začiatku roku členovia DHZ Vyšný Sliač
pripravujú v priestoroch u Kubánkov
ľadové klzisko. Vedenie obce nám vyšlo
v ústrety, keď nám zapožičalo cestné
obrubníky na zhotovenie mantinelov.
Veľkosť klziska je cca 19 m x 9 m podľa
priestorových možností. Pokiaľ nám to
počasie dovolí plánujeme na tejto ploche
zorganizovať aj menší hokejový turnaj.
Miroslav Caban ml.

Foto: A. Kočibalová

VÝROČNÁ SCHÔDZA 1. OFC
Vážení priaznivci futbalu, dovoľte mi,
aby som v krátkosti zhrnul činnosť klubu 1. OFC za rok 2018. V prvom rade
by som rád zhrnul činnosť jednotlivých
mužstiev. Začal by som najmenšími Kormanovcami. Toto mužstvo v priebehu
sezóny 2017 – 2018 podávalo dobré výkony, ale vzhľadom na to, že neodohrali
3 zápasy boli odhlásení zo súťaže. Dôvodom ich neúčasti na zápasoch bola
nekompletnosť mužstva a nezáujem zo
strany žiakov a rodičov. Na výbore sme
sa rozhodli, že v sezóne 2018 – 2019 neprihlásime toto mužstvo do súťaže o Kor-

manov pohár. Táto situácia verím, že
nebude trvalá a v budúcnosti dôjde k viacerým zmenám, ktoré budú viesť k opätovnej reprezentácii nášho tímu v súťaži o Kormanov pohár.
Žiaci obsadili v ročníku 2017 – 2018 krásne 3. miesto. Toto mužstvo dosiahlo v uplynulej sezóne výrazné úspechy za čo patrí
vďaka aj trénerovi Mariánovi Brukovi.
V nasledujúcom ročníku 2018 – 2019 po
jesennej časti sa nachádzajú žiaci v okresnej súťaži na 2. mieste. Nečakane nás
prekvapilo odstúpenie trénera Mariána
Bruka. V čo najkratšom čase bude za

neho delegovaný náhradný tréner, aby
žiaci mohli nerušene pokračovať v jarnej
časti súťaže a aj na futbalovom krúžku, ktorý viedol pri centre voľného času Základnej školy.
Dorast v ročníku 2017 – 2018 dosiahol
vynikajúci úspech, keď v okresnej súťaži zvíťazili. Do nasledujúceho ročníka
2018 – 2019 sme sa rozhodli, že ich prihlásime do 4. Ligy. Po jesennej časti sa
umiestnili na 4. mieste, kde majú na
konte 7 víťazstiev, 2 remízy a 4 prehry
v počte bodov 23. To pokladám za veľmi
dobrý výsledok, za čo patrí veľká vďaka
trénerovi Ľubomírovi Paschovi a asistentovi Jánovi Gejdošovi za dobre odvedenú prácu a hlavne v prvom rade hráčom za dobrú prezentáciu klubu 1. OFC.
A – mužstvo v ročníku 2017 – 2018 sa
umiestnilo na 10. mieste, čo zaručovalo záchranu a istotu pokračovať v piatej lige. Do nového ročníka súťaže 5.
ligy 2018 – 2019 jesenná časť sme vstúpili s viacerými organizačnými zmenami.
V prvom rade nebola predĺžená zmluva
trénerovi Milanovi Luptákovi. Na tejto
pozícii ho nahradil nový tréner Branislav
Kelčík. Vedúcim mužstva je Daniel Kelčík. Ďalej došlo k viacerým zmenám hráčskeho kádra, kde z rôznych dôvodov
odišli 9 hráči základnej zostavy. S novým
trénerom sme museli pristúpiť k doplneniu hráčskeho kádra o nových hráčov.
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Privítali sme 14 nových hráčov, z ktorých niektorí sú aj staronoví už u nás
hrali a mužstvo sme doplnili aj hráčmi
z mužstva starých pánom. Hráčsky káder sme doplnili aj 3 hráčmi z dorastu,
ktorí tam už skončili. Priebežne dopĺňame hráčsky káder 2 hráčmi z aktuálneho mužstva dorastu. Mužstvo sa nachádza po jesennej časti na predposlednom
mieste, čo nie je lichotivé a preto sa
v jarnej časti budeme snažiť spraviť
všetko pre to, aby sa mužstvo udržalo
v 5. lige. Na toto neuspokojivé umiestnenie v lige mali vplyv hlavne organizačné zmeny, ktoré som spomenul. Verím,

že v nadchádzajúcej zimnej príprave sa
situácia ustáli a spoločne prispejeme
k zlepšeniu výsledkov v jarnej časti.
Počas jesennej časti nám vznikli aj zmeny v organizačnej štruktúre výboru, kde
sa vzdal postu podpredsedu ústne Tomáš Oravec a tým, že nebola predĺžená
zmluva trénerovi, ktorý bol zároveň aj
manažérom klubu, taktiež došlo aj k zmenám v dozornej rade.
Na túto situáciu nadväzuje aj finančná
situácia klubu. Tým, že došlo k nákupu
nových hráčov a predaju starých hráčov, ktorí odišli z klubu došlo k viacerým finančným položkám v hospodá-
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rení klubu. Došlo k zmene stravovania
hráčov, ktoré sme zabezpečili v domove
dôchodcov. Museli sme znížiť pracovný
úväzok zamestnankyni, ktorá sa stará
o hospodárenie v klube a účtovníctvo.
Naopak sme získali finančnú podporu
od centra voľného času pre dospelých.
Ako som už spomenul čaká nás veľa práce v zimnej príprave na jarnú časť, ktorá ako dúfam sa už bude niesť v duchu
ustálenia a spoločnej práce na tom, aby
sme spoločne dosahovali, čo najlepšie
výsledky a reprezentovali náš klub a obec.

Pavol Bartík
Predseda 1. OFC Liptovské Sliače

OTVÁRANIE NOVÉHO ZNAČKOVANÉHO TURISTICKÉHO CHODNÍKA
Turistická mapa je bohatšia o nový značený chodník, ktorý sa začína v časti
Biela Ľupča vedie cez Teplicu, ďalej prechádza Vyšným Sliačom okolo nového
kostola Dvoch sŕdc po Kamennej ulici
pod Kršiak, kde Sliačanskí turisti postavili zastrešený prístrešok, ktorý ocenia
najmä unavení turisti. Po minimálnom
stúpaní sa začína stúpanie prudšie na
Vidovô a pokračuje na Sliačanskú Maguru (kde je vybudovaný druhý zastrešený prístrešok) cez poľany na Malý

Výročná schôdza Turistklubu.

Salatín a Salatínske sedlo, kde sa značka napája na už existujúci zelený značený chodník ktorý ide z obce Ludrová.
Nový modro značený chodník má dĺžku
11 km a výstup sa dá spraviť za tri a pol
hod., záleží od tempa. Tento značkovaný
chodník otvorili Sliačanskí turisti oficiálne 26. decembra (na Štefana) za účasti
turistov z obce a širokého okolia a nášho starostu M. Friča, ktorý slávnostne
prestrihol pásku. Po tomto akte sa už
turisti vybrali na Malý Salatín, lebo sa

konal už 36. roč. zimného výstupu. Vyšliapať chodníkom na Malý Salatín sa
oplatí, za dobrého počasia vidieť najvyššie vrcholy Západných, Vysokých i Nízkych Tatier, Malú i Veľkú Fatru. Škoda
že teraz nebola až taká viditeľnosť ako
po iné roky, turistom bol odmenou aspoň
vkusný výstupový odznak a magnetka
Salatína a samozrejme dobrá zimná nálada.
Ján Lupták

Foto: R. Jacko
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VEDENIE OBCE UVÍTALO NOVONARODENÝCH OBČANOV NAŠEJ OBCE
V sobotu 12. januára 2019 vedenie obce uvítalo v kultúrnom dome v Strednom Sliači našich novonarodených občanov. Som veľmi rád, že počas môjho pôsobenia vo funkcii
starostu každoročne vítam pekný počet nových občanov Liptovských Sliačov. Tento rok to bolo 50 novorodencov, ktorí
budú budúcnosťou našej obce. Detičkám a ich rodičom prajem hlavne veľa, veľa zdravia a šťastných nezabudnuteľných
chvíľ s ich ratolesťami. Táto krásna chvíľa bola spečatená
fotografiou každého dieťatka s rodičmi, starostom a zástupcom starostu pri preberaní darčeka. Príjemnú atmosféru umocnilo vystúpenie DFS Sliačanček pod vedením pani
Mihulcovej a pána Viciana, ktorí toto slávnostné uvítanie
našich najmladších občanov doprevádzali spevom, tancom
i hudbou. Ďakujem všetkým, ktorí sa tejto slávnostnej udalosti zúčastnili.
Starosta obce

Foto: A. Kočibalová

1. ROČNÍK VALENTÍNSKEHO PLESU
Tohtoročnou súčasťou plesovej sezóny
bol aj 1. ročník Valentínskeho plesu, ktorý sa uskutočnil 16. februára 2019. Organizátorky si trúfajú povedať, že bol
úspešný, aj vďaka všetkým zúčastneným,
ktorí prispeli svojou prítomnosťou, dobrou náladou a chuťou sa zabaviť. Do
tanca im zahrala hudobná skupina Ga-

laxia, o program sa postaralo tanečné
zoskupenie Orientalico a africké bubny
Malirosa. Chutnú kávičku pripravovala
Kávová.sk a s výberom vínka stavili na
začínajúce rodinné vinárstvo Merlaj z Pezinka. Atmosféru plesu doplnila bohatá
tombola, do ktorej prispelo veľa štedrých sponzorov, za čo im organizátor-

ky veľmi pekne ďakujú. Z plesu budú aj
krásne fotografie od manželov Latečkovcov. Samozrejmosťou bolo veľa chutného jedla a dezert, o ktorý sa postarala
jedna z organizátoriek Michaela Kráľová
a nádhernú výzdobu realizovala druhá
organizátorka Anežka Cevárová.
Anežka Cevárová, Michaela Kráľová

Foto: Latečkovci
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PRÁCE V OBCI
Vážení spoluobčania, v nasledujúcich
riadkoch Vás chcem informovať o pracovných aktivitách zamestnancov Obecného úradu. Od začiatku roka 2019 sa
venujeme interiérovým prácam v hasičskej zbrojnici vo Vyšnom Sliači. Máme
hotové ústredné kúrenie a vzhľadom na
to, že sa tam temperuje môžeme vykonávať potrebné stavebné práce. Dokončili
sa elektrické rozvody a práce pokračujú

na omietkach a stropných podhľadoch.
Na dané práce sme dostali dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000 €.
Dúfam, že sa nám v lete tohto roku podarí slávnostne zbrojnicu skolaudovať.
Taktiež pracujeme na stavebných úpravách a výmene okien v bývalej práčovni v areáli ZŠ Jozefa Hanulu, ktorú sme
zrušili pre jej ekonomickú nerentabilnosť.
V týchto priestoroch sa otvorí nová trie-

da pre družinu ZŠ, pretože kapacitne
terajšie priestory pre našich žiakov v družine sú nedostačujúce. Pracujeme taktiež na projektových dokumentáciách
aj nových projektov a výziev, o ktorých
Vás budem informovať v budúcom vydaní Zrkadla Sliačov.
Mgr. Milan Frič
starosta obce

Do konca júna by takto mal vyzerať
prameň Teplica vo Vyšnom Sliači.

Foto: A. Kočibalová

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konala dňa 7. februára 2019. Zasadnutie viedol starosta obce Mgr. Milan
Frič. Správu o plnení uznesení OZ podala
kontrolórka obce Ing. Janka Littvová. Na
rokovaní sa poslanci zaoberali viacerými internými normami obce. Schválili
internú normu Zásady hospodárenia
nakladania s majetkom obce, ktorá je
jednou zo základných noriem obce, kde
sa upravuje hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo všetkých jeho
podobách. Obec Liptovské Sliače mala
platnú normu prijatú v roku 2008 a dôvodom na jej zmenu bola neaktuálnosť
z legislatívneho hľadiska. Medzi hlavné
zmeny patrí úprava kompetencií starostu obce pri nakladaní s majetkom obce,
povinnosti prenajímateľa a nájomcu
v obecných budovách, ceny pri prenájmoch a odpredajoch obecného majetku.
Taktiež schválili internú normu Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Sliače a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prerokovali a schválili
Zásady rozpočtového hospodárenia, ktoré patria medzi základné dokumenty
obce a sú zamerané na pravidlá rozpočtového hospodárenia obce. Zásady

upravujú postavenie a funkciu rozpočtu obce, rozpočtový proces obce, zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie
obce, finančnú kontrolu a hospodárenie rozpočtovej organizácie obce. Ďalej
poslanci obecného zastupiteľstva schválili predloženie žiadosti o nenávratný
finančných príspevok „Zberný dvor Liptovské Sliače“ v rámci výzvy Operačný
program Kvalita životného prostredia.
Ďalej sa prítomní poslanci zaoberali
úpravou rozpočtu obce – Rozpočtovým
opatrením č. 3/2019. Úprava rozpočtu
obce č. 3/2019 zahŕňa navýšenie finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu o 90.968 € a to v položkách výnos dane z príjmov o sumu 28.503 €,
v daniach za tovary a služby o 13.565 €,
v administratívnych poplatkoch o sumu 7.000 € a v iných nedaňových príjmoch o sumu 1.900 €. Rozpočtové opatrenie zahŕňa v príjmovej časti rozpočtu
použitie rezervného fondu vo výške
40.000 €. Následne sa vo výdavkovej
časti rozpočtu upravili výdavky o sumu 90.968 €. V kapitálovej časti výdavkového rozpočtu o sumu 52.313 € na
prípravné technické dokumentácie a projektové dokumentácie o sumu 30.500 €,
nákup 9-miestneho auta 25.000 €, nákup

posýpača 6.000 €, MK výstavba chodníkov zníženie rozpočtu o sumu 9.187 €.
V bežnej časti výdavkového rozpočtu
rozpočtové opatrenie počíta s úpravou
v sume 38.655 €. Ide o navýšenie tovarov a služieb na obecnom úrade o sumu 8.120 €, v aktivačnej činnosti o zvýšenie rozpočtu na mzdy, odvody o sumu
15.000 €. V kultúrnych službách o zníženie rozpočtu na mzdy a odvody o sumu
6.300 € a zvýšenie rozpočtu na tovary
a služby o sumu 20.270 €. V predprimárnom vzdelávaní – MŠ zvýšenie rozpočtu na tovary a služby o sumu 5.580 €,
vo vedľajších službách v rámci primárneho vzdelávania – ŠJ pri ZŠ o zníženie rozpočtu na mzdy, odvody, tovary
a služby o sumu 7.979 €, v Školskom klube detí na mzdy, odvody, tovary a služby zníženie rozpočtu o sumu 4.766 €,
na verejné osvetlenie zvýšenie rozpočtu na tovary a služby o sumu 8.000 €
a pre náboženské a spoločenské služby
– dom smútku zvýšenie rozpočtu na tovary a služby o sumu 730 €.
V bode žiadosti sa poslanci zaoberali
individuálnymi požiadavkami občanov.
OcÚ
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PLES PRIAZNIVCOV FOLKLÓRU
XVI. ročník obľúbeného podujatia sa konal 26. januára 2019
v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch.
Organizátorom plesu bola folklórna skupina Sliačanka. V programe vystúpila folklórna skupina Kýčera z Čierneho Balogu,

do tanca a pre dobrú náladu hrali ľudová hudba Javorníček
z Hvozdnice-Štiavnika a hudobná skupina Lego. Už tradične
nechýbala bohatá tombola.
A. Balážecová

Foto: archív FSk

PLES TURISTKLUB
Dňa 2. februára sa v priestoroch KD uskutočnil už 31. ročník „Plesu turistov Liptova“, ktorý zorganizoval Turistklub Liptovské Sliače. Plesu sa zúčastnilo okolo
130 hostí, ktorým do tanca hrala hudob-

ná skupina Fresh band z Dolného Kubína. Program plesu bol obohatený vystúpeniami dievčenskej tanečnej skupiny
z Partizánskej Ľupče. Taktiež bola pre
hostí pripravená tombola, do ktorej prispel

aj starosta obce Liptovských Sliače Mgr.
Milan Frič, za čo mu srdečne ďakujeme.
Tešíme sa na ďalší ročník.
Martin Bartík

Foto: A. Kočibalová
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PLESAJME VŠETCI ĽUDIA 2019
Plesovú sezónu v našej obci tento rok
otvoril eLSe klub plesom „Plesajme všetci ľudia“. Jeho 6. ročník sa konal v sobotu 5. 1. 2019. Do tanca hrala overená kapela PRIMATOR zo Žiliny. Program
odštartovali tanečníci spoločenských tancov z klubu PEGAFUN z Martina a po

nich vystúpila miestna kapela Kúštik
chrenu. Hostia si pochutili na výbornom
menu a každému padla vhod aj popolnočná kapustnica. Bohatej tombole sa
potešili všetci výhercovia. O organizáciu plesu sa postarala Dominika Buďveselová. Poďakovanie patrí dobrovoľ-

níkom z eLSe klubu za všetku pomoc
s prípravami, ochotným sponzorom za
dary do tomboly a hosťom za vytvorenie skvelej atmosféry.
Dominika Buďveselová

Foto: P. Antol

VÝROČNÁ SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV
V nedeľu 10. 2. 2019 bola sála kultúrneho domu zaplnená
110 členmi základnej organizácie jednoty dôchodcov. Zišli
sme sa v hojnom počte. Do našich radov pribudlo 20 nových
členov. S týmto počtom sme najväčšou organizáciou v obci.
Úvod schôdze zahájila nádejná heligonkárka Tánička Laková
a spevácka skupina Salatín. Naše pozvanie prijal pán starosta Mgr. Milan Frič s manželkou, zástupca starostu pán
Pavol Bartík s manželkou, za urbáre Laziská dolina – Nižný
Sliač, Ing. Ján Dvorský, za urbáre obce Liptovské Sliače pán
Michal Bartík. Prítomní hostia a členovia si vypočuli obsiahlu správu o činnosti a hospodárení za minulý rok a plán na
rok 2019. V diskusii vystúpil pán starosta, ktorý poďakoval
za spoluprácu s organizáciou a predniesol zámery a plány,
ktoré sa budú realizovať v obci v najbližšom období.
Veľké ďakujem patrí aj všetkým členom, ktorí sa podieľali na
príprave a priebehu tejto schôdze, ale aj tým, ktorí sa angažovali pri rôznych a
 kciách po celý rok.

Po oficiálnej časti sa podávala chutná večera. Viacerí sa svojou vitalitou a zdatnosťou prejavili na tanečnom parkete.
Daniela Sliacka
Predsedníčka Jednoty Dôchodcov Liptovské Sliače

Foto: A. Kočibalová
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33. ROČNÍK KAPUSTNICOVÉHO ŠACHOVÉHO TURNAJA
VYHRAL S PREHĽADOM JAROMÍR BEDNÁŘ
Šachový klub a OcÚ Liptovské Sliače
usporiadali 26. decembra 2018 v miestnom KD už 33 ročník turnaja v bleskovom šachu (10:10 minút). 67 hráčov z rôznych kútov Slovenska a Poľska si zmeralo
sily v 11-ich kolách tzv. Švajčiarskym
systémom. Na slávnostnom otvorení sa
prítomným prihovoril aj starosta obce
Lipt. Sliače Mgr. Milan Frič. Víťazom sa
stal FIDE majster Jaromír Bednář z In-

vestspolu Liptovská Štiavnica, ktorý prvých
10 partii vyhral a v poslednej remizoval. Porazil aj Medzinárodného majstra
Milana Pachera zo Slovana Bratislava,
ktorý bol najväčší favorit turnaja a ten
so ziskom 10 bodov skončil druhý. Tretí
so ziskom 9 bodov bol Miroslav Trangoš (IČ). Ďalšie poradie: 4. Miesto Roman Hroch, 5. miesto Monika Motyčáková (obaja z Liptovskej šachovej školy

LM) 6. miesto Juraj Pecho OŠK Bziny, 7.
Miesto Štefan Ďurník ŠK Medea Martin
(všetci po 7, 5 boda). Z domácich hráčov sa najlepšie darilo Antonovi Jelšovkovi, ktorý so ziskom 6 bodov skončil
24. Pred vyhlásením turnaja Mgr. Karol
Pekár odovzdal ocenenia aj najlepším
šachistom Liptova za rok 2018.
Jozef Dvorský
riaditeľ turnaja

Foto: A. Kočibalová

12. ROČNÍK NOVOROČNÉHO TURNAJA V DÁME
Na 12. ročníku „Novoročného turnaja
v dáme“ sa zúčastnilo až 20 hráčov!
V sobotu 5. Januára 2019 sa v priestoroch pohostinstva Milana Kočibala vo
Vyšnom Sliači, konal už 12. ročník „Novoročného turnaja v dáme“. Táto zaujímavá hra, zaregistrovala tohto roku
rekordnú účasť až 20-ich hráčov. Hralo

sa vo dvoch 10-členných skupinách a do
finálovej skupiny postúpili najlepší štyria hráči. Víťaz vzišiel z finálovej 8-člennej skupiny, kde po „ťažkých bojoch“ nakoniec najviac bodov získal Jozef Dvorský
(v základnej skupine získal 15, 5 a vo
finálovej 9, 5 bodu). Ďalšie poradie: 2.
Ľubomír Jacko (16, 5/9), 3. Jozef Benčo

(14/9), 4. Anton Jelšovka(10, 5/6, 5), 5.
Matúš Mojš (10, 5/6, 5), 6. Andrej Jelšovka (14, 5/6, 5), 7. Miroslav Frič (10,
5/4, 5), 8. Roman Gejdoš (11, 5/4). Organizátorom tejto vydarenej akcie boli:
Obec Liptovské Sliače, Rezod-CDK a Šachový klub Lipt. Sliače.
Jozef Dvorský, hl. rozhodca turnaja

Foto: A. Kočibalová
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VIANOČNÝ MINITURNAJ
Deň pred výročnou kapustnicou sa konal
turnaj medzi hráčmi hrávajúcich v mestskej florbalovej lige. Na základe draftu,
kde si traja brankári vyberali spomedzi
hráčov súperili tri mužstvá proti sebe
systémom každý s každým zápas plus
odveta. Turnaj sa niesol vo veselom a priateľskom duchu. Občianske združenie FBC
Sliače dňa 28. 12. 2018 hodnotilo pôsobenie florbalového klubu počas uplynu-

lého roka 2018. Podarilo sa zorganizovať dva florbalové turnaje, ktoré sa tešia
čoraz väčšiemu záujmu tímov. Rozbehol sa projekt miniligy o putovný pohár
starostu obce na ktorom sa predstavil
aj slovenský florbalový reprezentant Lukáš Laštík. Vyhodnotila sa mestská florbalová liga, organizovanie cyklo preteku
Sliačanský pedál, ktorý sa 21. 7. 2019
bude konať už po štvrtý krát, žiacka flor-

balová liga, florbalový krúžok žiakov v ZŠ
a turnaj v Dolnom Kubíne. V spomienke neostal ani tragicky zosnulý spoluhráč
Frederik Pustaj, ktorý navždy zostane
neoddeliteľnou súčasťou tímu! Na záver
sa diskutovalo o nápadoch a cieľoch do
budúceho roka pri chutnom občerstvení,
ktoré zabezpečil Penzión Prameň. Ďakujeme všetkým priaznivcom a fanúšikom za podporu!
Peter Antol

Foto: Archív FBC Sliače

NIŽŇIANSKI HASIČI UZAVRELI ROK 2018
Dňa 19. januára sa stretli dobrovoľní hasiči DHZ – Nižný na svojej
výročnej schôdzi, kde zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok. Prešli si
všetku svoju aktivitu za uplynulé
obdobie. Zaspomínali si na členov,
ktorí už nie sú medzi nami. Ďalej
prerokovali plán hlavných úloh pre
rok 2019, ktorý bude podobne ako
ten minulý plný práce a aktivít.
Spoločne sa tešia na ich prípravu
a napĺňanie.
tajomník DHZ
Silvia Slotková

Foto: Archív DHZ Nižný
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JUNIOR CUP LIPTOVSKÉ SLIAČE 2019
V sobotu 26. januára 2019 usporiadal
1. OFC Liptovské Sliače v telocvični
miestnej ZŠ, halový futbalový turnaj
dorastencov do 19 rokov. Hralo sa podľa pravidiel halového futbalu (4 hráči
+ brankár) s neobmedzeným striedaním
hráčov. Hralo sa systémom každý s každým po jednom zápase 2x 10 minút.
Turnaj sa odohrával vo výbornej atmosfére a po napínavých súbojoch sa z ví-

ťazstva tešil domáci výber Lipt. Sliače „2“,
ktorý ako jediný neprehral ani jeden
zápas a získal 8 bodov. Na druhom mieste skončili hráči OFK Lipt. Lúžna (7 bodov), tretí bol výber Lipt. Sliače „1“ (tiež
7 bodov). Štvrté miesto obsadili hráči
OŠK Likavka (5 bodov), a 5. miesto ostalo pre FK Bobrovec (bez bodu). Po
spoločnom obede v klubovni 1. OFC, boli odovzdané poháre pre prvé tri muž-

stvá a ocenení boli aj najlepší hráči.
Najlepší brankár bol Samuel Husarčík
(Lipt. Lúžna), najlepší hráč Adam Harbuta (Likavka) a najlepší strelec Anton
Moravčík (Lipt. Sliače), ktorý nastrieľal
6 gólov. Všetky mužstvá využili turnaj
ako dobrú prípravu pred jarnou sezónou a prisľúbili svoju účasť aj v nasledujúcom roku 2020.
Jozef Dvorský

Foto: A. Kočibalová

TROJKRÁĽOVÝ BEH SLIAČANSKOU DOLINOU – 16. ROČNÍK
Obľúbené podujatie, Trojkráľový beh Sliačanskou dolinou, ktoré 20. januára 2019 zorganizovali Miestny klub KDH, v spolupráci s MO Slovenského Orla a Klubom priateľov bežeckého lyžovania, zaznamenalo už svoj 16. ročník.
Milovníci zimných športov, ktorí si chceli zmerať sily v rôznych športových disciplínach, sa zišli na tradičnom mieste
vo Vyšnom Sliači, na konci Tichej ulice.
Okrem hlavnej disciplíny, behu na lyžiach mužov, sa súťažilo v zjazde na boboch a lopároch. Na svahu panovala zdravá rivalita a pravé športové zápolenie.
Víťazom bežeckej súťaže sa opätovne stal Vladimír Vician,
na druhom mieste sa umiestnil Ing. Martin Bartík a na treťom
mieste Vladimír Dobrík. Za prvé tri miesta súťažiaci dostali
vecné ceny a medailu s diplomom, pre deti boli pripravené
sladkosti a pre všetkých teplý čaj. Odmenou bolo aj uznanie
divákov, ktorí v hojnom počte prišli povzbudiť súťažiacich.
Vďaka patrí organizátorom, najmä Jánovi Ondrejkovi, Vladimírovi Vicianovi, Ing. Martinovi Bartíkovi, Antonovi Morav-

číkovi a všetkým, ktorí sa postarali, aby sa takéto podujatie
mohlo uskutočniť.
Ing. Štefan Likavčan, predseda MK KDH

Foto: A. Kočibalová
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HOKEJOVÝ TURNAJ: VYŠNEJSA CUP
Občianske združenie Dráčik v spolupráci s Obecným úradom Liptovské Sliače
zorganizovalo v nedeľu 27. januára 2019
v priestoroch „u Kubánkov“ 1. ročník
hokejového turnaja – VYŠNEJSA CUP.
Úvodným buly zahájil turnaj starosta
obce. Hralo sa v družstvách 3 na 3. Družstvá tvorili tímy ktoré mali niečo spoločné napr.: Luptákovci, Bartíkovci, Veselá ulica, poslanci... Čerešničkou bol

zápas žien s poslancami z Vyšného Sliača. Na záver zas ukázali svoj talent deti – chlapci proti dievčatám. Počas celej akcie sa podával teplý čaj a varené
vínko. Putovný pohár po ukážkovom výkone získalo družstvo Bartíkovcov a odmenu získalo aj družstvo žien za excelentný výkon.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto príjemné-

mu nedeľnému popoludniu, starostovi
obce Mgr. Milanovi Fričovi za podporu
a účasť, Mgr. Lubošovi Birtusovi a prevádzkovateľom reštaurácie Prameň za
ceny pre víťazné družstvo a samozrejme členom a členkám OZ Dráčik za aktívnu pomoc pri organizovaní tejto akcie.
Už sa tešíme na druhý ročník...
Miroslav Caban st.

Foto: A. Kočibalová

DETSKÝ KARNEVAL PATRÍ NEODDELITEĽNE K TRADÍCIÁM NAŠEJ ŠKOLY
Plesová sezóna a karnevaly sú v plnom
prúde a karnevalová zábava nemôže chýbať ani v našej škole. V tomto roku sa
uskutočnil vo štvrtok, 31. januára 2019,
a umocnil čaro polročných prázdnin.
Sála kultúrneho domu, ktorá bola za
pomoci detí a pedagógov vyzdobená, sa
od skorých ranných hodín plnila deťmi,
ktoré sa už celé týždne tešili na tradičnú fašiangovú zábavu. Pani riaditeľka
Mgr. Mária Hatiarová svojím slávnostným
príhovorom zahájila veselicu a odštartovala dopoludnie plné zábavy a tanca.
Predstavili sa úžasné masky, ktorým
nechýbala originalita a jedinečné prevedenie. Porota mala nezávideniahodnú úlohu: určiť víťazov masiek v jednotlivých triedach. Tento rok bolo vidno,

že si žiaci dali záležať viac ako po iné
roky. Detskú fantáziu a kreativitu bolo
cítiť na každom rohu a na každej jednej maske. Malú sladkú odmenu si odniesli všetci účastníci. O dobrú náladu
a skvelú zábavu sa staral náš obľúbený DJ Mido Milan Jacko. Po tanečnom
kole nasledovala najobľúbenejšia časť
programu – tombola. Napätie v sále sa
dalo krájať a v očiach každého žiaka bolo vidieť túžbu získať jednu z hodnotných cien. Za ceny je na tomto mieste
potrebné srdečne poďakovať sponzorom:
KOZÍ VŔŠOK, PRIMA BANKA, UHOĽNÉ SKLADY – IVÁK, KVETINÁRSTVO – RODINA MRVOVÁ, Ing. MORAVOVÁ ZUZANA, RODINA
MAHÚTOVÁ, SR SOLAR SK – RODINA MATAJOVÁ, RODINA BENČOVÁ, REŠTAURÁCIA

PRAMEŇ, OZ TRI SLIAČE, ZŠ JOZEFA HANULU, LEKÁRNE DOKTOR MAX Mgr. PETRA
LUPTÁKOVÁ, KROJOVÁ DIELNIČKA MARTINA JACKOVÁ, LIPTOVSKÁ POTRAVINÁRSKA SPOLOČNOSŤ RICHARDA MAKOVICKÉHO, KOLIBA U DOBRÉHO PASTIERA.
Odmenou pre sponzorov bol isto úsmev
na perách šťastných detí. Vďaka patrí
aj hlavným predstaviteľom obce a rodičom: Jacková Ivana, Priesolová Marta, Gejdošová Oľga, Benčo Peter, Cabanová Lenka, Jacková Martina.
Po tombole nasledovala zábava v plnom
prúde, ktorej neodolal hádam nik. Dôkazom je aspoň pár nasledovných fotografií.
Mgr. Michal Slašťan

Foto: A. Kočibalová
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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ STREDNÝ SLIAČ
Dňa 15. februára sa konala v hasičskej
zbrojnici výročná členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru časť Stredný Sliač. Na schôdzi hasiči zhodnotili
svoju činnosť za predchádzajúci rok,

vypočuli si príhovory hostí p. starostu
Milana Friča a zástupcu územného výboru p. Pavlíka
Na záver odsúhlasili plán úloh pre rok
2019. Rozišli sa s prianím si veľa zdravia,

šťastia a čo najmenším počtom ostrých
výjazdov v našej obci.
DHZ Stredný Sliač

Foto: archív OÚ

ZOZNAM PLÁNOVANÝCH KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH
PODUJATÍ V OBCI V ROKU 2019
23. 02.
02. 03.
10. 03.
21. 04.
09. 05.
12. 05.
17. 05.
18. – 19. 5.
02. 06.
09. 06.
16. 06.
22. 06.
23. 06.
28. 06.

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

30. 06. 2019
05. – 06. 7. 2019
		
21. 07. 2019
		
		
		
19. 10. 2019
26. 10. 2019
29. 10. 2019
23. 11. 2019
26.
26.
26.
31.

12.
12.
12.
12.

2019
2019
2019
2019

Tradičná bursa s obecnou zabíjačkou
Florbalový turnaj (FBC Sliače)
Urbár – valná hromada
Veľkonočná zábava KD 1. OFC
Koncert ZŠ
Deň matiek KD
Venček KD
Sadenie Májov
Prvé Sv. prijímanie
Primície Likavčan: Pažite
Primície Lupták: Pažite
Primície Ondrejka: kostol Vyšný Sliač
Juniáles ZŠ
Obec pre Vás: koncert: KOLLÁROVCI, Abba, Boney M,
The Beatles, Bee Gees, Robbie Villiams revival
Hasičské dedičstvo – DHZ Vyšný Sliač
Mini Rally Cup: automobilové preteky
– Svätá omša na Sliačanskej Magure
Sliačanský pedál
– Denný letný tábor
– Rodinná nedeľa
– Beh okolo Sliačov
Zo Sliačanských záhrad
Mesiac úcty k starším
Oslavy 50. výročia otvorenia ZŠ Jozefa Hanulu
Florbalový turnaj (FBC Sliače)
– Dobročinný adventný večierok
Vianočný šachový turnaj
Štefanský výstup na malý Salatín
Štefanská tanečná zábava
Silvester

TRADIČNÁ BURSA

číslo 1/2019
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FAŠIANGOVÁ BURSA V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH
V sobotu 23. februára 2019 sa v našej obci konal fašiangový sprievod masiek, ktorým si naši občania pripomenuli zvyky
a tradície, ktoré v Liptovských Sliačoch
stále udržiavame. Som veľmi rád, že aj
tento rok sa na tejto akcii zúčastnilo veľa
našich spoluobčanov, čo umocnilo vynikajúcu atmosféru tohto podujatia. Sprievod masiek začal pochôdzku od obecného
úradu a pokračoval do amfiteátra Pažite.
Tam folklórna skupina Sliačanka a spevác-

ka skupina Sliačania predviedli tradičné
fašiangové tance a piesne, za čo im ďakujem. Po ich vystúpení vedenie obecného
úradu spolu so zamestnancami pripravilo pre všetkých prítomných tradičné zabíjačkové pohostenie širokého výberu, čo
zúčastneným veľmi chutilo. Veľmi pekne
ďakujem pánovi Eduardovi Mrvovi, členkám a členom Jednoty dôchodcov v Liptovských Sliačoch, ktorí už od stredy pripravovali zabíjačkové dobroty, aby Vám

všetkým na BURSE chutilo. Bez týchto dobrých ľudí by sa takéto akcie nedali uskutočniť. Moje veľké ďakujem patrí aj zamestnancom obecného úradu, ktorí tvoria výborný
kolektív. Udržiavanie tradícií je mojou prio
ritou. Dúfam, že sa Vám všetkým, ktorí ste
sa zúčastnili páčilo a teším sa na stretnutie
s Vami aj o rok.
Mgr. Milan Frič
starosta obce
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Foto: A. Kočibalová
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