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Program CLDM 2014
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Detský letný tábor

O niekoľko dní sa koná v našej obci veľká udalosť. Desiaty raz sa priaznivci
ľudového umenia stretnú na dnes už síce pozmenenom, no predsa folklórnom
festivale CELOLIPTOVSKÉ DNI MATKY, ktorého hostiteľom je Obec Liptovské Sliače. Pri tejto príležitosti sme sa obzreli späť do minulosti. Zaujímalo nás, ako
sa rodila myšlienka zanietencov dnes už jubilejného – 10. ročníka festivalu.
Otázka „Ako si spomínate na prvý ročník festivalu Liptovské dni matky?“ bola
adresovaná tým, ktorí prekonali obavy a zrealizovali túto nádhernú myšlienku.
Alena Balážecová, vedúca FSk Sliačanka, kultúrna pracovníčka obce:
Festival Liptovské dni matky sa rodil ťažko a v náročných podmienkach.
Jeho prvý ročník v roku 1997 sa konal vďaka nadšeniu a veľkej obetavosti
pár jednotlivcov z obce i vďaka pomoci mnohých ľudí z rôznych častí Slovenska. Stálo nás to veľmi veľa síl a času, ale som rada, že som bola pri
zrode tohto podujatia a tiež pri všetkých doterajších ročníkoch. Verím, že
festival bude pokračovať aj v ďalších rokoch a desaťročiach.
pokračovanie na str. 2

Vážení spoluobčania,
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Návšteva hasičov
v Háji ve Slezsku

srdečne Vás pozývam spolu s prípravným výborom a poslancami
obecného zastupiteľstva na jubilejný
10. ročník Celoliptovských dní Matky.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Ján Ondrejka, starosta obce
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festival celoliptovské dni matky

Zrkadlo Liptovských Sliačov

Zrodenie festivalu Liptovské dni matky
pokračovanie zo str. 1

Blažena Mihulcová, konateľka LIZNAK-u:
Prvý ročník LDM bol splnením mojej dlhoročnej a veľkej túžby uskutočniť v našej obci festival, ktorý by bol vyjadrením
úcty k Matke Božej a každej matke na zemi, ktorá má nezastupiteľné miesto v živote každého z nás. Mala som to šťastie,
že som sa so svojou túžbou zverila kompetentnej osobe v oblasti kultúry, doc. Ing. Viliamovi Jánovi Gruskovi. Jeho odpoveď
bola jednoznačná: „Popremýšľam o tom.“ O niekoľko dní mi
zavolal. „Už to mám! Bude to medzinárodný, medzietnický,
ekumenický folklórny festival – Liptovské dni matky, venovaný Matke Božej, matke Zemi a matke rodičke.“ Potom nasledovali stretnutia s manželmi Vierkou a Ľubomírom Kelčikovcami, osobnosťami z radov ľudovej kultúry a s ďalšími
nadšencami z radov FSk Sliačanka. Celý program, réžiu a tvorbu scény mal na starosti doc. Ing. Gruska. Finančné a materiálne zabezpečenie bolo na starosti mojej a manželov Kelčíkovcov. I napriek veľkým ťažkostiam a prekážkam, ktoré
sme museli zdolať, stal sa zázrak a Liptovské združenie pre
výskum, ochranu, propagáciu a šírenie národnej kultúry Slovenska so svojimi spoluorganizátormi uskutočnilo veľkolepé a na program bohaté kultúrne podujatie i vďaka pomoci
zapálených priaznivcov tohto podujatia, ochoty dnes už nebohého pána Ľubora Palugu z Malatinej a jeho pomocníkov
– vojakov z Ružomberka (pri stavaní pódia na námestí v Strednom Sliači), starších a dlhoročných členov našej Fsk Sliačanka a neúnavného hnacieho motora, ktorým bol pre nás
všetkých pán Gruska.
Alžbeta Jacková, vedúca DFS Sliačanček, vtedajšia zástupkyňa ZŠ v Liptovských Sliačoch:
V spomienkach som sa ocitla na prvom festivale. Pánovi Gruskovi iste dlhšie prebývala v hlave myšlienka, aby sa v obci
so značným množstvom vzácnych klenotov konalo niečo veľkolepé. Rozhodol sa konať a pod jeho taktovkou sa počas troch
dní odkrývala krása sliačanského chotára. Nádherná Matka
s dieťaťom, zhotovená z asi päťtisíc ručne vyrobených ruží
vzbudzovala pozornosť a obdiv všetkých okoloidúcich. Nádherné programy oslavujúce matku v rôznych podobách, pri
rôznych činnostiach, vo všedných, ba i v tých dňoch sviatočných.
Latka veru vysoko nastavená. Bolo treba vynaložiť obrovské
úsilie, aby sa podujatie vydarilo k spokojnosti účinkujúcich,
divákov i organizátorov. Na mňa asi najviac zapôsobil program
na Teplici. Folklórne skupiny sa roztrúsili po okolitých lúkach. Hrabali mládzu. Zo všetkých strán sa ozývalo ujúkanie

a nádherný spev lúčnych piesní. A moje perly – detičky zo
Sliačančeka nemohli chýbať ani tu. Už ich vidno prichádzať
z obživou v batôžkoch a kanvičkách, ako za dávnych čias.
Odvoz na rebriniaku s koníkmi im bol príjemným zážitkom.
Semienko padlo teda do úrodnej pôdy, keďže sa toto podujatie dožíva desiateho výročia. Veľmi si želám, aby tohtoročný festival, ale i tie ďalšie, boli impulzom k zvýšenej aktivite
a snahe na poli uchovávania vzácnych klenotov, ktoré nám
ako zlaté dedičstvo zanechali naši predkovia.
Mgr. Ľubica Revajová, vtedajšia riaditeľka ZŠ v Liptovských Sliačoch:
Pri oslovení napísať pár riadkov k vzniku Liptovských dní
matky sa s nostalgiou vraciam do obdobia pôsobenia v Základnej škole v Liptovských Sliačoch. Liptovské dni matky,
ich 1. ročník, boli niečím výnimočným, novým, čo vnieslo do
celého diania energiu entuziazmu a priania urobiť ich veľkolepo, s úctou k matke, predkom, tradíciám. Motorom príprav
boli pán doc. Ing. Viliam Gruska a pani Blažena Mihulcová.
Škola bola vždy súčasťou kultúrnych aktivít obce a zanietený
pedagogický kolektív ani tentoraz nerátal dni voľna v ich
príprave i samotného priebehu. Hlboko sa skláňam pred pokračovateľmi tak náročných príprav a prajem im vždy úžasný pocit spokojnosti, taký, aký sme ho prežívali my, ktorí
sme stáli pri ich zrode.
Anna Čamatejová, učiteľka v ZŠ v Liptovských Sliačoch:
Ľudovým tradíciám sme spolu s mojimi deťmi „pričuchli“ najmä pod vplyvom môjho otca Štefana Littvu, ktorý vo FSk Sliačanka účinkoval temer do osemdesiatky. V čase, keď vznikla
myšlienka organizovať unikátny festival, som pôsobila v základnej škole, ktorej priestory ožili výstavami motýľov – najkrajších ozdôb leta na Zemi, kolísok – uchovaných v rodinách, dokumentov, fotografií o 65-ročnej histórii záujmu
o tradície v Sliačoch. Výstava Slovenské Madony vo fotografiách P. Socháňa, K. Plicku, M. Martinčeka, L. Barana, J Sýkoru bola nainštalovaná v kultúrnom dome a v Dome nádeje
boli Milostné obrazy Panny Márie. Nemožno nespomenúť
úžasné nasadenie hŕstky zanietencov, ktorí nehľadiac na seba, svoj voľný čas, nepodliezli latku náročnosti, ktorú hodne vysoko od samého počiatku „osadil“ Doc. Ing. V. J. Gruska.
Počas nasledujúcich ročníkov LDM nás naučil objavovať a prezentovať skutočné hodnoty našej tradičnej ľudovej kultúry
a pritom odolávať a nepodliehať komercii... Zachovávať
a zveľaďovať to naše, čím sa nemôžu chváliť mnohí iní.
gk KSLS

MATRIKA
Narodenie 2014: Adam Frič, Filip Sleziak, Ema Vicianová, Marek Štrbák, Filip Zuskin, Tomáš Beluš, Elizabeth Kráľová, Soňa Hošalová.
Úmrtie 2014 – Máj: 16. 5. Tibor Lako, 87-ročný, 31. 5. Viera Priesolová, 66-ročná. Jún: 8. 6. Alexander Dvorský, 59-ročný, 10. 6. 2014 Jolana Likavčanová, 58-ročná, 26. 6. Anastázia Benčová,
85-ročná, 27. 6. Felix Lupták, 83-ročný. Júl: 7. 7. Ľubomír Antol, 59-ročný, 16. 7. Róbert Littva, 52-ročný,
16. 7. Oľga Črepová, 66-ročná.
Uzavretie manželstva 2014 – Máj: 17. 5. Ing. Pavel Oško a Mgr. Jana Krejsová,
17. 5. Ing. Štefan Turan a Ing. Jana Butková, PhD., 24. 5. Marián Kelčík a Miroslava Benčová, 24.
5. Branislav Maďar a Ing. Eva Jacková, 28. 6. Ing. Matej Targoš a PharmDr. Katarína Mrvová, 28.
6. Marián Mrva a Ing. Katarína Brezňanová, 5. 7. Róbert Vajda a Romana Buďveselová, 5. 7. Martin Janči a Andrea Michalcová, 12. 7. Milan Čelko a Kristína Chylová.
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Východná si uctila Vojtecha Littvu
Tohtoročný folklórny festival Východná
začínal na Veľkej scéne otváracím programom „Liptáci Slovensku“. Autorom námetu a réžie bol Igor Littva v odbornej
spolupráci s Pavlom Pitoňákom, Jurajom Sarvašom a Igorom Kovačovičom.
V programe účinkovali Mária Fričová,
Anna Hulejová, Michal Kapasný, Eleonóra Vančíková-Kapasná, Juraj Kubánka, Vojtech Littva, Marta Littvová, Ján
Petrenka, FS Liptov z Ružomberka, FS
Váh z Liptovského Mikuláša, FSk Sliačanka z Liptovských Sliačov, FSk Važec
z Važca, FSk Kriváň z Východnej, Spevácka skupina zo Štrby, DFS Cindruška
z Liptovského Hrádku a DFS Liptáčik
z Ružomberka. Počas programu bola
vzdaná pocta a uznanie celoživotnej
práci Vojtecha Littvu. Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko otázok.
Kedy ste vystúpili vo Východnej po
prvýkrát a ako to ovplyvnilo Váš
vzťah k ľudovému tanečnému umeniu?

Foto: archív FS Liptov

Prvýkrát som vystúpil vo Východnej v roku 1954 s detským folklórnym súborom
Bronislavy Kubánkovej. Toto vystúpenie
ma veľmi zaujalo, v detskom súbore som
tak zostal účinkovať až do odchodu do
SĽUK-u.
Koľkokrát ste sa na Východnej predstavili ako účinkujúci? Ktoré účinkovanie považujete za najvýznamnejšie?
V mladších rokoch som na tomto festivale účinkoval každoročne, neskôr podľa pozvania. Za najviac významné vystúpenie považujem to, v ktorom pod
mojím režijným vedením vystúpili všetky tri kolektívy, ktoré som choreograficky viedol – DFS Sliačanček, FSk Sliačanka a FS Liptov.
Aké uznanie sa Vám dostalo na tohtoročnom jubilejnom ročníku Východnej? Pri akej príležitosti?
Pri príležitosti 60. výročia založenia FF
Východná som dostal od Žilinského samosprávneho kraja pamätnú plaketu
za dlhoročné tanečné, pedagogické a choreografické pôsobenie vo folklórnych kolektívoch zo dňa 20. 4. 2014.
Aké sú Vaše spomienky na Východnú a ako vnímate Východnú teraz?
Na Východnú som sa vždy tešil, pretože som sa tam stretol so svojimi priateľmi, choreografmi, režisérmi programov a s účinkujúcimi rôznych súborov.
Dnes sa Východnej zúčastňujem sporadicky. Východnú mám stále rád, ale
už je to predsa len iné, ako v rokoch
mojej mladosti.

Foto: archív FS Liptov

Ako vnímate festival Celoliptovské
dni matky a blížiaci sa jubilejný ročník?
Som rád, že si tento festival získal pevné miesto v rámci kultúrnych podujatí
Liptovských Sliačov, ale aj v rámci folklórnych festivalov na Slovensku. Získal si
občanov, podporu vedenia obce na čegk KSLS
le so starostom.

Chválime
– Ladislava Šimčeka, Pod zvonicou
1666/93 za získanie diamantovej
plakety prof. MUDr. Jána Janského
za darcovstvo krvi,
– zamestnancov obecného úradu a pracovníkov menších obecných služieb
pri prácach v obci – na cintorínoch,
amfiteátri v Pažitiach a obnovenie
priechodnosti cesty na Part. Ľupču.

Sliačanský folklór úspešne reprezentuje našu obec
Nie každá obec sa môže pochváliť pôsobením folklórnej skupiny i detského folklórneho súboru. Naša obec áno. A aj napriek moderným trendom a uponáhľaným malichernostiam
má ľudové umenie v našej obci nezastupiteľné miesto. Folklórna skupina Sliačanka počas letných mesiacov reprezentovala našu obec na viacerých podujatiach. Začiatkom júna
účinkovala vo Važci v programe „Vítanie jari“. O týždeň neskôr sa predstavila v družobnej českej obci Háj ve Slezsku
na podujatí „Deň remesiel“. V ten istý mesiac Sliačanka účinkovala v Ženeve v sídle Stálej misie SR pri OSN na „Slovenskom juniálese“. Folklórna skupina zo Sliačov cestovala do
Švajčiarska na pozvanie veľvyslanca Fedora Rosochu. Členky
skupiny nezabudli ani na tradície letného slnovratu. V predvečer sviatku sv. Jána spolu s dievčatami z DFS Sliačanček
zaspievali jánske piesne v Strednom Sliači. V júli sa Sliačanka predstavila na folklórnom festivale vo Východnej, v susednej obci Lúčky na Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach i na festivale v Oraviciach. V piatok 1. augusta ženská
spevácka skupina účinkovala na festivale Koliesko v Kokave
nad Rimavicou. A nezaháľajú ani členovia detského folklórneho súboru Sliačanček. Tí sa v júni predstavili divákom v družobnej obci Háj ve Slezsku, prijali pozvanie autorov detského
nedeľného programu vo Východnej a aj tí najmenší vycesto-

vali po prvýkrát na predstavenie mimo obce, na Stračinove
dni do Habakúk na Donovaloch. Veríme, že ich táto milá
skúsenosť podporí v ich odhodlaní byť členmi detského
folklórneho súboru Sliačanček. Veď atmosféru folklórneho
festivalu si budú môcť vychutnať už na blížiacom sa festiab KSLS, gk KSLS
vale u nás.

Foto: gk KSLS
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Oslava druhého výročia eLSe klubu
V nedeľu 29. júna na Petra a Pavla eLSe klub oslávil svoje
druhé výročie. Dobrovoľníci pripravili pre verejnosť bohatý
program. Súťaž O najlepší koláč hodnotila počas degustácie
verejnosť a veľký darčekový kôš vyhrala pani Helena Sleziaková zo Stredného Sliača s koláčom Semifredo jogurtové.
Nechýbali atrakcie ako cukrová vata, maľovanie na tvár, trampolína, či skákacie nohy. O výborný guláš sa postarali pán
Jaroslav Mrva a Michal Lako, tortu v tvare budovy klubu
upiekla Svetlana Malobická. Zlatým klincom programu bol
koncert známej slovenskej kapely Stanley a kapucíni z Bratislavy. Prítomným sa pred koncertom prihovorili starosta
Liptovských Sliačov a primátor Svidníka. Veľký úspech zožal aj koncert spevákov novovzniknutej skupiny IDEA z Liptovských Sliačov, ktorí sa začali stretávať práve v eLSe klube.
Mládež sa na záver zabávala v klube na diskotéke. Ďakujeme sponzorom: Obci Liptovské Sliače a ZKSM. Pánovi Petrovi Jurášovi ďakujeme za baner, ktorý víta hostí klubu už
z diaľky. Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí
podujatie pre verejnosť pripravili a snažili sa vytvoriť v ten-

Foto: M. Brezňan

to sviatočný deň rodinnú atmosféru prijatia. Pozývame do
klubu na posedenie v príjemnom prostredí aj rodiny s deťmi a tiež každého, kto nás ešte nenavštívil.
hp, eLSe klub

Liptovskými sliačmi tiahli indiánske kmene
Námestie J. Kútnika – Šmálova sa v sobotu 26. júla premenilo na Osadu od Bobrej rieky. V indiánskom štýle tu odštartovala úvodná scénka 8. ročníka Kinderfestu. Všetko sa to
začalo už oveľa skôr spoločnými stretnutiami dobrovoľníkov z eLSe klubu spojenými s prípravami rekvizít a kostýmov. V sobotu sme začali rannou sv. omšou o 9-tej hodine
v kostole v Strednom Sliači, na ktorej spieval detský spevokol. Omša bola iná ako ostatné, lebo v laviciach nechýbali
Indiáni. Po omši sa rozbehla registrácia detí s ich vedúcimi
pred Kultúrnym domom. Rozdelil sme sa do 4 kmeňov, pričom každý kmeň si ozdobil svoj indiánsky totem a určil
svojho malého indiánskeho náčelníka. Následne sme sa vy-

Foto: M. Brezňan

dali do Osady od Bobrej rieky na námestí, kde nás privítal
náčelník a šaman s Indiánmi. Na úvod náčelník a deti symbolicky fajčili fajku mieru na znak jednoty a svornosti v osade. Potom si deti s Indiánmi zatancovali indiánsky tanec,
ale v tom prišli banditi na konskom záprahu. Spútali šamana a ukradli mu mapu s pokladom a zobrali si aj indiánsky
poklad. Banditi vtedy ešte netušili, že mapa bola falošná.
Pravé mapy k pokladu mal pri sebe náčelník a deti ich získali po veľkej schovávačke, ktorú hrali okolo námestia. Keď
banditi zistili pravdu, vrátili sa po šamana a uniesli ho.
Hneď na to sa všetky kmene vydali na pokyn náčelníka za
pokladom po trasách, ktoré mali zakreslené v mape. Na ces-

tách ich čakali disciplíny – kopanie drahých kameňov a tiež
hľadanie odpovedí na indiánske hádanky. Všetci sme sa stretli pri posede pod strelnicou na vynikajúcom obede – „bizóňom“ rezni. Náčelník tu oznámil deťom, že uzavrel s banditmi dohodu a ak splnia disciplíny, ktoré si pre nich banditi
pripravili, môžu získať časť ukradnutého pokladu späť. Deti
si tak užili skúšku v streľbe z luku do terča, hádzanie podkov na tyč, jazdu na koni, streľbu na terč z pištole aj triafanie plechoviek gumipuškou. Po absolvovaní všetkých disciplín
sme zamierili na dolnú strelnicu. Tu si kmene zmerali proti
sebe sily v pití ohnivej vody a vedomostnom kvíze s indiánskou tematikou. Nasledoval výstup na hornú strelnicu, kde
nás čakalo preťahovanie lanom s banditmi. Každý kmeň banditov porazil a unesený šaman sa dočkal vyslobodenia od
detí. Po jeho oslobodení sme hľadali poklad zakreslený v starej mape. Nakoniec sa poklad našiel, náčelník prečítal posolstvo od indiánskych predkov ukryté v truhlici spolu s drahými kameňmi a rozdal sladkú odmenu deťom. Počasie nám
celý deň prialo. Cestou zo strelnice sme zažili aj búrku, ale
to nám nebránilo v pokračovaní krásnej akcie. V Kultúrnom
dome sme si rozdali pamätné diplomy a vyhlásili výsledky
súťaží. Potom nás čakali chutné „bizónie“ párky, indiánska
diskotéka a večerné kino s rozprávkou na záver. V Kultúrnom stredisku prebiehal Detský kútik pre najmenšie deti.
Deti tu mali zoznamovacie hry, maľovali si, vyrábali indiánske náhrdelníky a hrali s pripravenými hračkami. Indiánka
Ribana previedla deti z Detského kútika dobrodružnou trasou, na ktorej najmenší tiež hľadali poklad. Po nájdení pokladu si deti nasadili odmenu – krásne indiánske čelenky
a čakala na nich cukrová vata a maľovanie na tvár. Po dobrom obede, hrách, dobrodružnej ceste a olovrante šli najmenší domov. Ďakujeme sponzorom: eLSe klubu, Farskému
úradu a Obecnému úradu Liptovské Sliače, ZKSM, Potravinám Bala – Renáta Mrvová, Potravinám pani Sleziakovej,
pánovi Romanovi Plávkovi, pánovi Stanislavovi Šimčekovi,
Potravinám Jozef Kajúch, Samuelovi Sliackemu, Miroslavovi
Jackovi a Štefanovi Mihulcovi. Veľké ďakujem patrí aj pani
Magdaléne Fričovej a Lucii Fričovej za varenie. Indiánsky
pokrik znie v ušiach všetkých účastníkov a dobrovoľníkov
ešte aj dnes.
Helena Priesolová, eLSe klub
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Prezentácia talentovaných detí

Foto: archív eLSe klub

Veselé detské sady
Aj mladí z eLSe klubu sa zapojili do celoslovenskej akcie 72
hodín bez kompromisu. Iniciovali sme projekt „Vráťme život
do detských sadov“ a s podporou ZKSM sme obnovili a vymaľovali detské sady v Nižnom Sliači pri Kalambure a v Strednom Sliači pri Kultúrnom stredisku. Obec zabezpečila materiál,
výmenu prehnitých častí dreva a nový piesok do pieskovísk
a naši mladí mohli vďaka tomu všetko veselo vymaľovať.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili brigády. Mamičky s deťmi z našej obce teraz môžu opäť navštevovať bezpečné a veselo vymaľované detské sady.
hp, eLSe klub

Cieľom záverečného koncertu s témou „Hudba z filmu“, bolo
predstaviť celoročnú prácu žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ) Jánoš (elokované pracovisko Liptovské
Sliače), ktorý sa uskutočnil na sklonku uplynulého školského roka v kultúrnom dome v L. Sliačoch. Prezentovali sa tam
žiaci zo speváckeho a klavírneho odboru, ako aj tanečného
odboru z Ružomberka.
Vystúpenia talentovaných detí spojila jednotná myšlienka,
a to interpretácia hudby k filmom. Pre divákov bolo pripravených 27 vystúpení. Publiku sa predstavili klaviristi Gab
riel Ondrejka, Sára Gejdošová, Natália Meleková, Kornélia Gejdošová, Loren Ziemianczyková, Linda Rechtoríková, Simona
Vajdová, Kristína Sleziaková, Kristína Moravová, Laura Hanulová, Lívia Littvová, Michaela Ondrejková, Juliana Luptáková,
Sára Švidroňová, Romana Dvorská, Karina Miakyšová, Veronika Laková, Silvia Jacková. Na keyboarde zahral Tomáš Caban.
K umeleckému zážitku prispeli spevom Adela Švidroňová,
Gabriela Littvová a Ivana Šimčeková. Krásny zážitok z vystúpenia pripravili aj žiačky tanečného odboru z Ružomberka pod vedením pedagogičky Miriam Buschbacherovej.
Klaviristov a spevákov pripravili pedagógovia Juraj Mudička a Miroslava Mudičková.
Vedenie SZUŠ Jánoš ďakuje Obecnému úradu v L. Sliačoch
za bezplatné poskytnutie sály kultúrneho domu.
Tibor Šuľa

Čo pre našu mš znamená
nový školský zákon
Zápis detí do MŠ sa robí v marci kalendárneho roka a zapisujú sa deti na nasledujúci školský rok. Rodič musí MŠ priniesť žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy s potvrdením od detskej lekárky. Na základe prihlášky vydá riaditeľka
MŠ rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ.
Podľa školského zákona sa do materskej školy prijímajú deti
vo veku od troch do šiestich rokov. Ak je v MŠ voľné miesto,
môžu sa prijať aj deti mladšie ako tri roky, nie však mladšie
ako 2,5 – ročné deti. Pri prijatí dieťaťa do MŠ sa prihliada
na vek dieťaťa, a prijaté je vždy staršie dieťa. Dieťa môže
byť prijaté do MŠ aj v priebehu šk. roka v prípade, ak
niektoré dieťa prestane navštevovať materskú školu.
Starosta obce Ján Ondrejka povolil prijať 18 detí vo veku 2,5
– 3 roky. V minulom šk. roku 2013/2014 boli prijaté do MŠ
všetky deti z dôvodu, že bolo zapísaných menej detí ako
v školskom roku 2014/2015.
Magdaléna Dvorská, riaditeľka MŠ

Kalendár podujatí
Liptovské Sliače 2014
Zmena programu a termínov vyhradená
AUGUST: 16. 8. Letné kino | 23. – 24. 8. Celoliptovské
dni Matky | 30. 8. 1. Medzinárodné hasičské zápolenie
SEPTEMBER: 7. 9. Beh okolo Sliačov | 14. 9. Neseď doma, ukáž, čo vieš | 20. 9. Výstava Zo sliačanských záhrad
OKTÓBER: 11. 10. Mesiac úcty k starším

KSLS

Foto: hp, KSLS

Protidrogová prevencia
V poslednom čísle Zrkadla Liptovských Sliačov bolo niekoľko strán venovaných drogovej problematike v našej obci.
Obec Liptovské Sliače chce pokračovať v dialógu s našimi
občanmi na túto tému a preto zorganizovala prostredníctvom Kultúrneho strediska stretnutie ôsmakov a deviatakov
Základnej školy Jozefa Hanulu s odborníkmi z Palkovho centra z Liptovského Mikuláša. Žiaci si v príjemnom prostredí
reštaurácie Prameň pri kofole vypočuli prednášku na tému
„Drogová prevencia“. Prítomných privítala riaditeľka KSLS
a zástupca starostu, pričom oboznámili poslucháčov s cieľom prednášky. Prednášajúci odborníci z Palkovho centra sa
veľmi ľudsky dotkli problematiky rozdelenia drog, následkov
pri ich užívaní, dôležitosti dobrého rodinného zázemia, ale
aj rôznych sociálno-patologických javov v našej spoločnosti.
Žiaci s učiteľmi mali možnosť pozrieť si kvalitne spracovaný
film s výpoveďami narkomanov a odborníkov pracujúcich so
závislými na drogách. V závere organizátorom poďakovala
riaditeľka ZŠ za usporiadanie stretnutia. Veríme, že podobné organizované akcie pritiahnu pozornosť občanov a rozprúdia diskusiu ako predchádzať drogovej závislosti v našej obci.
hp KSLS

6

Rôzne

Zrkadlo Liptovských Sliačov

Sliačania na návšteve družobnej obce Háj ve Slezsku
Družba s obcou Háj ve Slezsku je toto leto skutočne prajná.
Už 31. mája pri príležitosti otvorenia nového hasičského
areálu pre SDH Smolkov prijali pozvanie zástupcovia jednotlivých hasičských zborov z našej obce. Pred prestrihnutím
pásky vystúpili zástupcovia obce Háj ve Slezsku – starosta
Karel Palovský, miestostarosta Rostislav Kostelňák, starosta
hasičov zo Smolkova – Oldřich Čunta, veliteľ Stanislav Kolář
a ďalší hostia. Za našu obec Liptovské Sliače, s ktorou má
Háj ve Slezsku družbu, a taktiež za sliačanských hasičov,
ktorí majú družbu so Smolkovom, odovzdala p. Slotková Silvia plaketu s venovaním pre SDH Smolkov a zaželala veľa
úspechov na tomto novom priestranstve. Podujatie pozdra-

Foto: gk KSLS

vila aj „sympatizantka“ SDH Smolkov, A. Kočibalová. Hasičské tímy zo Smolkova a z Hrabyně predviedli hasenie auta
a vyslobodzovanie ranených z auta, z ktorého najprv odstrihli strechu a zranených zafixovali a vyslobodili. Program pokračoval „kácením májky“ a večernou zábavou v prírode.
V nedeľu sa naši boli pozrieť v Globuskape, kde súťažilo 170
detí z rôznych hasičských družstiev. Po obede sa rozlúčili
s ich prajnými hostiteľmi zo Smolkova a cestou domov sa
ešte zastavili v hasičskej zbrojnici v Paskove. Návšteva Sliačanov v Háji ve Slezsku pokračovala aj v sobotou 21. júna,
kedy sa konalo podujatie Rozmarné léto, na ktoré prijal pozvanie DFS Sliačanček a mužská spevácka skupina Sliačania. Prostredníctvom vystúpenia účinkujúcich z našej obce
mali diváci možnosť započúvať sa do našich krásnych sliačanských piesní, obdivovať bohaté sliačanské kroje a vidieť
i čo-to z detského tanečného prejavu v podaní detí z DFS,
ktoré tu premiérovo uviedli i novú choreografiu riaditeľky
Kultúrneho strediska „Do vysoka“. Škoda len, že DFS sa tu
mohol predstaviť len s dvomi staršími chlapcami, pretože
viac ich už v súbore žiaľ niet. Večer už na našu delegáciu
čakali členovia OZ Vančury, usporiadatelia podujatia Rozmarné léto, ktorí sa spevom a dobrou muzikou pridali a pomohli tak vytvoriť vynikajúcu medzidružobnú atmosféru. Už
teraz sa tešíme na vystúpenie Cimbalovej muziky Háj na našom festivale Celoliptovské dni matky.
Anna Kočibalová, gk KSLS

Detský denný tábor v štýle zvieracej ríše
Aj počas tohtoročných letných prázdnin zorganizovalo Kultúrne stredisko v spolupráci s animátormi z eLSe klubu Letný denný tábor. Prihlásilo sa naň až 48 detí prvého stupňa
ZŠ. Témou tábora bola „Zvieracia ríša“ a deti tak každý deň
objavovali svet zvierat.
V pondelok otvoril tábor starosta obce Ján Ondrejka s riaditeľkou KSLS, Gabrielou Krakovskou a vedúcou tábora, Helenou Priesolovou. Hneď na začiatku zlý čarodejník zaklial všetky zvieratká. Deti celý týždeň súťažili, aby zachránili ríšu
zvieratiek. V pondelok si k téme vodných zvierat vypočuli
pútavú prednášku od rybára, pána Petra Šubjaka v Kultúrnom stredisku, kde mali možnosť obdivovať ryby vo veľkom
akváriu.
V utorok na deti čakal svet vzdušných zvierat a prednáška
v podaní včelára, pána Ladislava Šimčeka z Vyšného Sliača,
ktorý deťom ukázal, ako to vo včelíne a svete včiel funguje.
Streda patrila suchozemským zvieratkám. Deti ocenili návštevu kynológa, pána Viliama Richtera z Nižného Sliača so
psíkom Alanom. Po nej ich čakala návšteva farmy vo Vyšnom
Sliači, dojenie kozy a radosť z množstva zvieratiek, ktoré
niektoré deti videli po prvý raz.
Vo štvrtok sme za krásneho počasia navštívili Prírodovedné
múzeum v Banskej Bystrici a Habakuky na Donovaloch. Deti
ohodnotili výlet na jednotku s hviezdičkou, veď program bol
naozaj úžasný. V múzeu videli film o dinosauroch a tiež mnoho vystavených zvierat z každej ríše z územia Slovenska.
Na Habakukoch sa dosýta vyšantili na preliezkach, hojdačkách i v minizoo. Videli sme divadelné predstavenie O troch
grošoch aj bábkové divadlo. Navštívili pernikárku, kováča,
zvončekára a zaujímavé rozprávkové domčeky.
Posledný táborový deň patril zvieratkám dávnych čias a obojživelníkom. Po hrách na medokýši deti pokračovali na ihrisku OFC súťažami. Poobede boli k dispozícii mnohé atrakcie.
Cukrová vata, maľovanie na tvár, opekačka, maľovanie tri-

čiek, diskotéka a nechýbalo ani prekvapenie, vozenie na živých koníkoch. Na záver tábora sme si vyhodnotili súťaže,
rozdali diplomy a sladkosti. Medveď s deťmi tak spolu oslobodili zakliatu ríšu zvierat a deti spokojné odišli po náročnom týždni domov.
Veríme, že na tohtoročný tábor budú spomínať s úsmevom
na tvárach. Väčšiu časť tábora sme sa snažili robiť na čerstvom vzduchu vonku a v prírode. Hoci tábor sprevádzal aj
dážď, program bol pripravený na každé počasie a tak sa deti
zabávali za dažďa aj v priestoroch Kultúrneho domu, Kultúrneho strediska, či telocvične ZŠ. Na konci každého dňa
sa deti tešili na vyhodnotenie a prevzatie bodov, ktoré si
lepili na plagáty. Každý deň nechýbalo vyhlásenie „Sympaťáka
dňa“ a čítanie táborovej pošty.
Ďakujeme všetkým ochotným prednášajúcim, animátorom
z eLSe klubu i ďalším dobrovoľníkom pri atrakciách, že darovali deťom kus svojho srdca počas tábora, jedálni ZŠ za
varenie obedov, Kultúrnemu stredisku a Obci Liptovské Sliače za zorganizovanie tohto zmysluplného podujatia.
hp KSLS

Foto: archív KSLS
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Kostol sv. Šimona a Júdu

FSk Sliačanka

Zariadenie pre seniorov
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Obecný úrad a Kultúrny dom

Aktivity Kultúrneho strediska

Liptovské Sliače – miesto pre Váš oddych
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Deň detí s bohatou účasťou
31. mája sa v našej obci v telocvični ZŠ
už po druhýkrát konal Deň detí. Toto po
dujatie usporiadal Obecný úrad pro
stredníctvom Kultúrneho strediska v spolupráci s eLSe klubom. Na deti už o desiatej
hodine čakal kúzelník, ktorý im predviedol zábavnú kúzelnícku šou. Po jej
skončení zhotovoval z balónov veselé
tvary, o ktoré si prítomné deti požia-

Foto: A. Sliacka

dali. O dvanástej hodine sa o výbornú
súťaživú zábavu postarali mladí z eLSe
klubu, ktorí si pripravili skutočne výborné súťaže. Každý, kto sa do nich zapojil, dostal od organizátorov sladkú
odmenu a diplom. Program ďalej pokračoval tanečným vystúpením ZUŠ Bernolákova a jumpingom pre deti, ktoré
si pre prihlásených záujemcov pripravila trénerka, pani Iváková. V priebehu
celej akcie boli pre deti pripravené
atrakcie ako nafukovací hrad firmy Oknoplast LM, tvorivé dielne pod vedením
Martiny Sleziakovej, maľovanie na tvár
pod vedením Kataríny Moravovej, lezecká stena v réžii Ivana Littvu a Antona
Moravčíka a cukrová vata. Deň detí sa
tento rok tešil výbornej návštevnosti
a dobrej nálade. Ďakujeme preto všetkým
spomenutým sponzorom a tiež Obecnému úradu za to, že nám umožnil toto pekné podujatie usporiadať a deťom
tak spríjemniť sobotný deň.

gk KSLS

Foto: gk KSLS

Rozlúčka so školou piesňou i tancom

Foto: A. Sliacka

V duchu tradície a citátu: „Dedičstvo našich otcov a materí
zachovaj nám, ó Pane...“ sa konal ako každý rok v našej škole Juniáles, ktorý si pripravili žiaci základnej školy v spolupráci s rodičovským združením. Rozlúčka nielen so základ-

nou školou, učiteľmi, ale aj poďakovanie svojim rodinám za
čas, ktorý im venovali a s láskou sa o nich starali počas
celých deviatich rokov. Uskutočnil sa, ako je tomu zvykom,
poslednú nedeľu v júni pred koncom školského roka, ktorá
tohto roku pripadla na 22. júna. Dvadsaťtri dievčat a chlapcov sa oblieklo do sliačanských krojov a za sprievodu hudby a spevu kráčali po chodníkoch a miestnych komuniká
ciách, ktorými deväť rokov, deň čo deň ich kroky sledovali
jeden cieľ, dôjsť do svojej „Alma mater“ – školy. Spev sliačanských piesní sa rozliehal po celom chotári a nejedna nôžka si dupla pri muzike, ktorá ich sprevádzala, a tak dotvárala neodmysliteľnú atmosféru tohto podujatia. Vystúpenie
dievčat a ich poďakovanie rodičom dojalo nejednu maminu
či ocina. Aby bol vyčarený aj úsmev, nechýbali trefné rozkazovačky na pedagógov, ktorí sa im počas deviatich rokov
venovali. Veľké poďakovanie patrí rodičom z rodičovského
združenia, ktorí celú akciu zorganizovali a rodičom p. Ondrejkovej a p. Oravcovej, ktoré pripravili choreografiu a posledné dni pred akciou sa neúnavne snažili a dolaďovali,
aby výsledok snaženia ich zverencov bol ocenený obrovských
aplauzom a pochvalou.
vedenie ZŠ

Venček 2014
6. 6. 2014 sa konal 16. Venček pre 9. ročník ZŠ J. Hanulu
v Liptovských Sliačoch pod vedením Anny Kočibalovej. Pozvanie naň prijali rodičia deviatakov, príbuzní, učitelia,
starosta obce, spolužiaci a kamaráti. Venčeková mládež sa predviedla vedomosťami zo spoločenskej etikety a tanečnou zostavou, po ktorej nasledoval rodičovský a učiteľský tanec.
Počas večera hudbu púšťal DJ a víťazi si odniesli zo spoločenských súťaží vecné ceny, aj darček od starostu obce, ktorému patrí vďaka za ústretovosť pri uskutočňovaní tejto
akcie.
Anna Kočibalová

Foto: M. Jacko
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Hasičské dedičstvo 2014
Dňa 29. 6. 2014 organizovalo OZ Dráčik v spolupráci s DHZLiptovské Sliače Vyšný a Obecným úradom Liptovské Sliače
v poradí 6. ročník pohárovej súťaže historických mašín pod
názvom „Hasičské dedičstvo“, ktorá bola zaradená aj do Ružomberskej hasičskej ligy. Pre súťažiacich, ale aj pre divákov bol pripravený chutný guláš a občerstvenie. Súťaže sa
zúčastnilo rekordných 21 družstiev z nášho okresu, Oravy,
ale aj naši družobní kolegovia zo Svidníka a po prvýkrát našu
akciu navštívil aj primátor mesta Svidník – Ing. Ján Holodňák. Pravidlá súťaže boli opäť spestrené a to tak, že bola
pridaná zdravotná príprava. Súťažiaci museli po vyhlásení
poplachu veliteľom vypiť pivo, preniesť zraneného (figurínu) na nosidlách a následne podať prvú pomoc. Na správnosť resuscitácie dohliadali členky červeného kríža Anežka
a Monika Veselovské z Liptovskej Lúžnej. Víťazstvo si odniesli chlapci z Liptovskej Štiavnice, druhú a tretiu priečku
obsadili družstvá zo Stankovian.
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom,
Obecnému úradu Liptovské Sliače, Vodárenskej spoločnosti
Ružomberok, Pohrebníctvu Azíz a syn, PD Lisková-Sliače,
p. Pavlovi Kráľovi, p. Petrovi Jurášovi ml., p. Milanovi Fričovi. Vďaka patrí aj ostatným členom a organizátorom, ktorí
prispeli k tomuto vydarenému podujatiu.

Foto: archív OZ Dráčik

Foto: S. Cabanová

Ing. M. Caban

Hasiči pod Duklou

Foto: S. Cabanová

V dňoch 2. – 3. augusta 2014 sa členovia DHZ-Liptovské Sliače – Vyšný zúčastnili návštevy svojich kolegov, ale aj priateľov
vo Svidníku. Hneď po príchode nás uvítali chutnou večerou
v podobe východniarskeho gulášu a príjemným posedením
s hudbou, ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Svidník
– Ing. Ján Holodňák. Na druhý deň nás čakal pestrý program.
Ráno sme sa zúčastnili nedeľnej svätej omše a potom sme
išli obdivovať pamiatky mesta. Neobišli sme ani Dukelský
pamätník padlých hrdinov, vyhliadkovú vežu, či skanzen
ľudovej architektúry. V poobedňajších hodinách sme sa zúčastnili pohárovej súťaže východoslovenskej hasičskej ligy,
kde sme získali nové rady a poznatky ohľadom hasičského
športu. Počas celej akcie nám robil spoločnosť náš pán starosta Ján Ondrejka s manželkou, ktorému sa chceme týmto
poďakovať za príjemne strávený čas.
S. Cabanová

Okresná súťaž PLAMEŇ
V Liptovských Sliačoch sa konala aj okresná súťaž mladých
hasičov – Plameň 2014. Naši mladí si na domácej pôde počínali veľmi zručne a šikovne. Nakoľko sa pre zlé počasie
zrušil štafetový beh, súťažilo sa v útoku CTIF. Na víťaza súťaže, ktorým sa stala Likavka, sme stratili necelých 20 sekúnd, čo napokon stačilo na konečné druhé miesto. Na treťom mieste sa umiestnili chlapci z Liptovskej Lúžnej. Hneď
po odbehnutí útoku CTIF nasledovala pohárová súťaž mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou. Tú sme s prehľadom vyhrali skoro s 10 sekundovým náskokom s časom 24
sekúnd. Za nami skončili chlapci z Likavky a z Liptovskej
Lúžnej. Gratulujeme mladým hasičom z Vyšného Sliača: Vanesa Šimčeková, Damiána Šimčeková, Ivana Benčová, Denis
Šimček, Lukáš Lupták, Matej Matula, Tomáš Caban, Marek
Mojš, Dávid Sliacky, Marek Caban a Daniel Vician. Ďakujeme
Obci Liptovské Sliače za ústretovosť a sponzorstvo pri zor-

Foto: M. Danko

ganizovaní tejto súťaže, OVDPO Ružomberok a všetkým DHZ
v Liptovských Sliačoch.

Ing. M. Caban

šport
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Z tenisových kurtov
Majstrovstvá Liptovských Sliačov 2014
dvojhra muži, 14. ročník, 14. – 23. 7. 2014, turnaj pre
všetkých Sliačanov
Majstrovstiev sa zúčastnilo 15 hráčov. Titul „Majster Liptovských Sliačov na rok 2014“ v dvojhre získal dvanástykrát
Jozef FRIČ. Vo finále zvíťazil nad S. Švidroňom 6/2, 6/4.
Výsledky semifinále: J. Frič – Mi. Kelčík 6/1, 7/5, S. Švidroň
– M. Hanula 6/3, 6/4
LIPTOVSKÉ SLIAČE CUP 2014
15. ročník, máj – jún. V súťaži dvojčlenných družstiev
zvíťazil FLEGMATIC.
V zápasoch sa hrali dve dvojhry a jedna štvorhra. Semifinále: DUO DNA (S. Švidoň, M. Sleziak) – MLSO (Mi. Kelčík, Ľ.
Ondrejka) 3:0. FLEGMATIC (J. Plávka, M. Hanula) – MT ELEKTRO (J. Tkáčik, R. Štípala) 2:1. Finále: FLEGMATIC – DUO DNA
2: 1 (zvíťazili M. Hanula, štvorhra – S. Švidroň)
LIPTOVSKÉ SLIAČE JUNIOR OPEN 2014 – trieda „D“
6. ročník, 26. – 28. 7. 2014, dorastenci, oficiálny turnaj
Slovenského tenisového zväzu, dvojhra, štvorhra, registrovaní hráči

Foto: archív TK

Víťazom dvojhry sa stal René Mesiar (TK Ružomberok).
V štvorhre zvíťazila dvojica J. Machunka (TO TJ Nižná), V. Fruhwald (TK TF Banská Bystrica). Celoslovenského turnaja dorastencov sa zúčastnilo 21 tenistov. TK Liptovské Sliače reprezentovali M. Ševčík, A. Kelčík a D. Kajúch. Všetci skončili
v dvojhre aj v štvorhre v prvom kole. Turnaj organizačne
pripravili Ing. Milan Sleziak, Ing. Miroslav Hanula, Ing. Ľubomír Ondrejka a Ján Plávka. Ceny pre víťazov v dvojhre aj
štvorhre venoval starosta obce J. Ondrejka, ZŠ J. Hanulu LipM. Hanula
tovské Sliače a TK Liptovské Sliače.
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

LESK A BIEDA SLIAČANSKÉHO FUTBALU
Dlhá a pekná tradícia sliačanského futbalu zažíva nepochopiteľnú krízu. Pozorne počúvam starších ľudí, keď hrali
futbal, čo všetko podstúpili v minulosti,
keď aktívne hrávali za našu obec. Niekedy za „malinovku a tatranku “ dôstojne reprezentovali.
Keď som nastúpil do funkcie starostu
obce okamžite som navrhol poslancom
obecného zastupiteľstva, aby sme sa pustili do stavby nového areálu. Aj keď sme
nemali na to finančné prostriedky, veril som, že keď začneme spolu to aj do-

končíme, lebo staré šatne boli nedôstojné pre futbalistov. 30-miliónovú stavbu
sme postavili za 12,5 miliónov Sk z rozpočtu obce a z dotácie Ministerstva
školstva SR. Takže podmienky na dobré fungovanie futbalu sme zabezpečili,
nový výbor sa starostlivo stará o všetko materiálno-technické zabezpečenie
klubu, za čo im patrí poďakovanie pod
vedením Jána Sliackeho. Vystriedali sme
aj trénerov, no nepodarilo sa nám postúpiť.
Ďakujem všetkým hráčom, ktorí nastú-

pili na prvý majstrovský zápas v nedeľu
3. augusta 2014. Chcem ich povzbudiť,
aby vytrvali, a verím, že mladý káder
presvedčí niektorých neprajníkov, že to
so sliačanským futbalom myslia vážne,
úprimne a čestne. Chcem poprosiť aj
Vás rodičov, aby ste podporili svoje deti
v ich športových aktivitách. Verím, že
sa Vám to pozitívne vráti a Vy budete
mať radosť.
Ján Ondrejka,
starosta obce

Silový trojboj
 Polovicu sezóny majú siloví trojbojári, účasťou na majstrovstvách Slovenskej republiky, za sebou. Dňa 5. 4. 2014
sa v Častej konali Majstrovstvá Slovenskej republiky mužov
a žien v Silovom trojboji. Na tejto súťaži sa za kulturistický
oddiel v Sliačoch zúčastnila Lýdia Vencelová. Výkonom 107,5 kg
v drepe, 47,5 kg v tlaku a 117,5 kg v mŕtvom ťahu, v trojboji
272,5 kg. Týmto výkonom získala zlatú medailu. Súťaže pre
zranenie sa nezúčastnil medailista Marián Bartánus a majster Slovenska Miroslav Vlžák.
 V kultúrnom dome v Zlatníkoch sa 19. 4. 2014 konali majstrovstvá Slovenska dorastencov, juniorov a masters v tlaku na lavičke. Na tejto najvyššej republikovej súťaži sa za
kulturistický oddiel v Sliačoch zúčastnili piati pretekári. Lýdia Dvorská za juniorov vo váhovej kategórii do 63 kg, výkonom 47,5 kg získala striebornú medailu. Vo váhovej kategórii do 74 kg štartoval Juraj Buďvesel, ktorý výkonom 105 kg
získal zlatú medailu. Vo váhovej kategórii do 93 kg nastúpil
Dušan Cevár výkonom 150 kg získal striebornú medailu.
V kategórii do 105 kg súťažil Pavol Plávka výkonom 150 kg
získal zlatú medailu. V kategórii nad 105 kg štartoval Vladimír Plávka, výkon 200 kg mu zabezpečil zlatú medailu.
 Majstrovstvá Slovenska mužov a žien sa 26. 4. 2014 konali v Bánovciach nad Bebravou. Tu za oddiel štartovali dvaja pretekári. Marek Lupták v kategórii do 93 kg výkonom 190 kg

Foto: archív Kulturistického oddielu Klasik

skončil na siedmom mieste. Juraj Vencel do 105 kg výkonom
180 kg získal bronzovú medailu.
 17. 5. 2014 sa v Žiline konal Slovenský pohár v silovom
trojboji (RAW). Na tejto súťaži štartovala Lýdia Vencelová
výkon v drepe 100 kg, v tlaku 45 kg, v m. ťahu 110 kg, trojboj 255 kg jej zabezpečil bronzovú medailu. Vo váhovej kat.
do 93 kg nastúpil Marian Bartánus. Súťaž sa konala bez podpornej výstroje. Výkon v drepe 185 kg, v tlaku 145 kg, m. ťahu 265 kg a trojboj 592,5 kg mu zabezpečil zlatú medailu.
Vladimír Plávka

v Behu do vrchu obhájil víťazstvo Vladimír vician
Kresťanskodemokratické hnutie v Liptovských Sliačoch, Miestna organizácia Slovenského orla a Klub priateľov bežeckého
lyžovania usporiadali v nedeľu 20. júla 2014 3. ročník Behu do vrchu.
Trinásť bežcov absolvovalo tentokrát náročnejšiu trať v dĺžke 7,6 km s prevýšením 393 m na trase: Reštaurácia Prameň (štart) – Starie – Na Homôlke – Kršiak – Nový kostol – Veselá ulica – Reštaurácia Prameň (cieľ). Oproti predchádzajúcim
ročníkom bola trať dlhšia o 4,6 km a prevýšenie narástlo
o 8 m.
Pre všetkých pretekárov bolo v cieli pripravené občerstvenie
a prví traja umiestnení boli ocenení diplomami a pamätnými
medailami. Víťazom preteku mužov, rovnako ako vlani, sa stal
Vladimír Vician (1961), ktorý dosiahol veľmi dobrý čas – 40
min. 24 sek. Ako druhý sa umiestnil Vladimír Dobrík (1978)
– dosiahol čas 44 min. 32 sek. a tretí v poradí skončil Martin
Bartík (1988), s časom 44 min. 36 sek. V kategórii žien zvíťazila

Danka Hanulová, s časom 50 min. 10 sek. Na druhom mieste bola
Karina Miakyšová a na treťom mieste skončila Ivana Hladišová.
Samostatne bol ocenený aj najstarší pretekár podujatia
– Václav Ondrejka (1947), ktorý vo svojom veku 67 rokov
túto náročnú trať zvládol za úctyhodných 56 min. 33 sek.
Víťaz pretekov Vladimír Vician si prevzal Putovný pohár Behu do vrchu z rúk starostu obce Jána Ondrejku.
Starosta pri tejto príležitosti poďakoval za reprezentáciu
obce Ľubomírovi Jackovi, Václavovi Ondrejkovi (obaja za 2.
miesto v kosení nad 50 a 60 rokov, Vlkolínec 2014) a Františkovi Luptákovi (3. miesto, súťaž v práskaní bičom Malatiná 2014) a odovzdal im pamätné poháre.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnom priebehu tohto podujatia v krásnom horskom prostredí Liptovských Sliačov.
Ing. Štefan Likavčan
Predseda KDH Liptovské Sliače

šport | kultúra

číslo 3/2014
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Športové dni Jednoty
dôchodcov Slovenska

Foto: S. Ižo

Foto: A. Sliacka

Sliačanská kopačka
s rekordnou účasťou
Trinásty ročník podujatia Sliačanská kopačka sa uskutočnil
13. 7. na starom futbalovom ihrisku v Liptovských Sliačoch.
Turnaja sa zúčastnilo 132 hráčov v 15 tímoch, čo bolo najviac
v histórii súťaže. Celý deň prebiehal mini futbalový turnaj
pre hráčov od 15 – 99 rokov, v jednom tíme mohli byť maximálne 2 registrovaní hráči. Bolo možné zapojiť sa aj do súťaží – kopanie jedenástok pre ženy a deti, súťaž o najlepšieho jumping šprintéra, súťaž v tlakoch na lavičke v ženskej
a mužskej kategórii. Súčasťou podujatia bol sprievodný
program, ktorého sa zúčastnilo cca 30 JUMPINGOVÝCH nadšencov.
Výsledky: Futbalový turnaj: 1. miesto Markíza Dream Team,
2. miesto Martinček, 3. miesto Poľana Hubová, 4. miesto GEVA (tím zo Sliačov).
Najlepší hráč – Marek Sršeň (GEVA). Najlepší strelec – Michal Huszlicska (Markíza Dream Team). Najlepší brankár
– Marián Zonyga (Markíza Dream Team).
Sprievodné súťaže: Jumping šprintér – Andrea Jacková.
Tlak na lavičke muži – Tomáš Gejdoš. Tlak na lavičke ženy – Miriam Klačanová. Kopanie jedenástok deti – Roman
Mrva. Kopanie jedenástok ženy – Marcela Pustajová.
S organizovaním turnaja začal Tenisový klub Liptovské Sliače, neskôr ho organizoval 1. OFC Sliače a tento ročník bol
druhý, ktorý sme sa organizácie zhostili my po konzultácii
so zástupcami 1. OFC a obecného úradu. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám pomohli skvalitniť podujatie a posunúť ho o malý
stupeň vyššie. Touto cestou by sme sa im veľmi radi poďakovali: Vladimírovi Klačanovi ml. ako zástupcovi generálneho sponzora a ďalších sponzorov, ktorí sa podujatia nemohli
zúčastniť. Ďalej ďakujeme ľuďom, ktorí pri nás stáli a tiež
pomohli: Matúš Bartánus, Vladimír Klačan st., Miroslav Kollár,
Jakub Frič, Tomáš Hradský, Lucia Iváková.
M. Littva, M. Klačan

24. júna 2014 sa konala športová okresná súťaž seniorov
v Liskovej. Zúčastnilo sa jej aj 12 členov MO JDS Liptovské
Sliače. Získali sme až 10 diplomov v kategóriách beh, hod
guľou do diaľky, hod granátom do cieľa a hod válkom. Dvaja
naši členovia, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, postúpili aj na krajskú súťaž do Dolného Kubína. Tá sa konala 4.
júla a na 2. mieste v behu sa v nej umiestnil Václav Ondrejka a Ján Sliacky obdržal 3. miesto v hode granátom na cieľ.
Ďakujeme všetkým, ktorí pozitívne pristupujú k športu aj
v seniorskom veku.

Jolana Hanulová
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celoliptovské dni matky

Zrkadlo Liptovských Sliačov

Obec Liptovské Sliaèe
Liptovské kultúrne stredisko, Žilinský samosprávny kraj
Mesto Ružomberok, Mesto Liptovský Mikuláš
Základná škola Jozefa Hanulu Liptovské Sliaèe

Celoliptovské dni matky
10. roèník
22. – 24. august 2014

Nede¾a 24. augusta

Piatok 22. augusta

Kostol Dvoch sàdc, Vyšný Sliaè

16:00 Pozvánka na Celoliptovské dni matky

9:15 Svätá omša
10:30 Pozdravujeme ²a, patrónka Slovenska - chrámový koncert

Ružomberok, pri KD A. Hlinku

14:00 Slávnostný sprievod úèinkujúcich od Kultúrneho domu
do amfiteátra

detský folklórny súbor Liptáèik
detský folklórny súbor Sliaèanèek
folklórna skupina Sliaèanka
folklórny súbor Liptov z Ružomberka

Amfiteáter v Pažitiach

( vprípade nepriaznivého poèasia Kultúrny dom )

Sobota 23. augusta
Liptovské Sliaèe – amfiteáter v Pažitiach

17:00 Slávnostné zahájenie CLDM a otvorenie nového
Amfiteátra
17:10 Ako baba paèmaga ženícha zháòala
predstavenie divadla Babadlo z Prešova
18:15 ¼udová škola tanca pre deti
18:45 Spevácka skupina Salatín
19:00 Spevácka skupina Sliaèania
19:15 Ztvorby folklórneho súboru Po¾ana
20:00 Koncert hudobnej skupiny Spod Budína
21:30 ¼udová veselica

14:30 Slávnostné otvorenie Galaprogramu
14:45 Výhonky krásy – program DFS Sliaèanèek
15:15 Poïte deti medzi nás - program detských folklórnych súborov
Cindruška – Lipt. Hrádok, F¾ajšovanèek – Oravská Lesná
Liptáèik – Ružomberok, Pramienok – Liptovský Mikuláš
16:15 Pozdrav zo Stredného Liptova – program folklórnych skupín
zo Smreèian a Závažnej Poruby
17:00 Klenoty domoviny - program folklórnych skupín
Jadlovec zMargecian, Stráne zVažca,
Brezinky zPolomky, Sliaèanka zLiptovských Sliaèov
18:00 Hostia spoza hraníc - Cimbalová muzika ZUŠ Háj,Èesko
a Folklórna skupina LES PASTOURIAX DE BUZANCAIS, Francúzsko
19:00 Ztvorby FS Po¾ana - profilový program folklórneho súboru zo Zvolena
20:00 Žrebovanie tomboly
20:30 Koncert folkovej skupiny Prešporok z Bratislavy
21:30 ¼udová veselica

Výstavy

¼UDOVÉ UMENIE OÈAMI DETÍ – výtvarné práce žiakov, ZŠ J. Hanulu Liptovské Sliaèe, 23.8. – 5.9.2014
65 ROKOV DFS SLIAÈANÈEK – výstava kjubileu súboru, ZŠ J. Hanulu Liptovské Sliaèe, 23.8. – 5.9.2014
(vernisáž – 23.8. 2014 o15:00)
DIAMANT VZEMI NEZHNIJE - výstava ¾udových odevov obcí Dolného Liptova, Kultúrne stredisko Liptovské Sliaèe, 23.8. – 5.9.2014
ZTVORBY ¼UDOVÝCH UMELCOV ZO SLIAÈOV - Kultúrne stredisko Liptovské Sliaèe, 23.8. – 5.9.2014
OBRAZY OTÍLIE SLIACKEJ - Kultúrne stredisko Liptovské Sliaèe, 23.8. – 5.9.2014
MOJE VÝPOVEDE - obrazy Evy Poliakovej
(vernisáž – 23.8. 2014 o16:00)

Sprievodné podujatia

Ochutnávka tradièných liptovských jedál
Ukážky a predaj remeselníckych výrobkov
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