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ÚVODNÍK
Milí občania Liptovských Sliačov,
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Oslava sviatku matiek

Foto: A. Ziemianczyková
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V obci ožila tradícia
sadenia májov

Foto: archív turistického krúžku
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Jarné potulky našich
školákov

pomaly, ale isto sa nám končí ďalší školský rok. Ani sme
sa nenazdali a tých deväť mesiacov ubehlo ako voda
a do konca roka nám chýba už len pár týždňov. Pre
niektorých to bol rok plný zábavy, hry, získavania nových vedomostí, iní sa
trošku aj potrápili a ponamáhali svoje hlavičky. O niekoľko dní nám posledný
krát zazvoní v škole zvonček a brány školy sa znovu otvoria až 5. septembra.
Dnu v škole to počas školského roka vyzerá ako v úli. Neustále sa niečo de
je. Okrem vedomostí, ktoré si žiaci odnášajú, sa zúčastňujú aj vedomostných,
umeleckých a športových súťaží, v ktorých dosahujeme veľmi pekné úspechy.
Svoje zručnosti si zlepšujú v Centre voľného času, ktoré pracuje pri ZŠ, a to
v 24 krúžkoch so zameraním na šport, umenie, ale aj vedomosti. Rodičia
našich žiakov vedia rozprávať o úspechoch svojich detí. Vy ostaní, môžete
zachytiť, to čo sa deje na našej škole na našej webovej stránke alebo pros
tredníctvom týchto novín. Čo ste ale určite neprehliadli, sú zmeny vonkajšie
– to, čo sa robí na školských budovách.
Sme veľmi radi, že pomoc a spolupráca s obecným úradom Liptovské Sliače
funguje na plné obrátky, čoho dôkazom je výmena okien v pavilóne 5 – 9.
ročníka a budovy školskej jedálne a Školského klubu detí – družiny.
Naše poďakovanie však patrí aj rodičom žiakov, ktorí svoj voľný čas, ale aj
financie venovali do vybudovania nového doskočiska pre skok do diaľky a hod
guľou. Ich zanietenie a pomoc nám dáva novú motiváciu ešte viac pracovať
na sebe, aby naša škola, ktorá slúži aj Vám všetkým napredovala a vašim
deťom odovzdávala čo najviac nielen vedomostí, ale aj zručností a schop
ností uplatniť sa v budúcnosti aj v reálnom živote.
Mrzí nás ale, že naše snahy o zlepšenie podmienok pre našich žiakov nieke
dy vychádzajú aj nazmar a demotivujú nás niečo robiť v areáli školy. Je to
vďaka niektorým obyvateľom, ktorí si neustále robia z areálu školy miesto
na večerné „párty“ cez víkendy, a to aj napriek tomu, že areál školy je uzav
retý, ničia realizované stavby, napr. doskočisko, robia si zo školy zberný dvor
na odpad či demolujú multifunkčné ihrisko.
Napriek tomu chceme napredovať a odovzdávať žiakom toho čo najviac. V bu
dúcom školskom roku nás čaká niekoľko noviniek. Našim cieľom je ešte viac
pozdvihnúť naše národné, ale aj kultúrne cítenie, vzťah k tradíciám, a tak
naša snaha bude smerovať k novému prístupu k vyučovaciemu predmetu
regionálna výchova, ktorý bude orientovaný viac na praktické zručnosti.
Žiaci si budú môcť voliť z oblastí ako napr. košikárstvo, príroda regiónu,
čipkárstvo, ručné práce či dramatizácia. Jednu z nich si zvolia a podľa svo
jich preferencií a záujmu sa v nej budú rozvíjať a venovať počas celého
školského roka. Elektronické a počítačové technológie sa dostali postupne
aj na našu školu a po zavedení elektronickej žiackej knižky nás od septem
bra čaká aj spustenie elektronickej triednej knihy a evidencie dochádzky.
PaedDr. Katarína Plachá
riaditeľka školy
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Z XII. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dvanáste zasadnutie OZ sa konalo dňa
28. 04. 2016. V bode interpelácie obča
nov sa p. Ján Ondrejka informoval o bý
valej škole U Kubánkov vo Vyšnom Sliači
o novom zámere využitia týchto priesto
rov.
Starosta obce informoval, že na tému
využitia priestorov U Kubánkov, kde bol
predstavený zámer s uvedenou nehnu
teľnosťou sa konal vo Vyšnom Sliači za
značnej účasti občanov, dňa 14. 02. 2016
na ktorom sa osobne zúčastnil aj p. Ján
Ondrejka. Obec musí tiež riešiť priesto
ry pre DHZ – Vyšný, ktorý potrebuje prie
story pre garážovanie hasičského vozid
la, ale aj zasadaciu miestnosť zboru.
P. Miroslav Littva sa informoval o plat
bách pri využívaní kanalizácie občanmi,
ktorí sú už napojení na verejnú sieť
v skúšobnej prevádzke. Starosta obce
bude riešiť vzniknutú situáciu fakturá
cie s riaditeľstvom Vodárenskej spoloč
nosti Ružomberok, a. s.
V ďalšom bode programu sa prítomní
poslanci zaoberali riešením dopravnej
situácie v obci a riešením vplyvu tele
komunikačného vysielača Slovak Tele
kom na Stráni na zdravie občanov.
Ďalej prítomní poslanci prešli k najdô
ležitejšiemu bodu rokovania, ktorým bol
Záverečný účet obce za rok 2015, Plne
nie rozpočtu obce k 31. 12. 2015, Plnenie
programového rozpočtu k 31. 12. 2015.
Monitorovacia správa k 31. 12. 2015,
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k zá
verečnému účtu obce za rok 2015. Obec
k 31. 12. 2015 vykázala prebytok roz
počtu 122.824,72 EUR (rozdiel medzi príj
mami a výdavkami bežného a kapitálo
vého rozpočtu). Tvorba rezervného fondu
obce za rok 2015 bola vo výške 71.890,28
EUR. K 31. 12. 2015 obec eviduje dva úve
ry v celkovej výške 343.815,16 EUR so
splatnosťou 2020 a 2023 a záväzky vo
či dodávateľom vo výške 25.882,49 EUR.
Na rokovaní OZ bola schválená úprava
rozpočtu obce – Rozpočtové opatrenie
č. 2, ktoré rieši finančné zapracovanie
zmien vyplývajúcich z organizačnej štruk
túry. Taktiež zahŕňa investičnú akciu
– stavba garáže DHZ, na ktorú budú po
užité finančné prostriedky z rezervné
ho fondu obce. Garáž je potrebná, na
koľko DHZ – Vyšný Sliač nemá vlastné
priestory na garážovanie hasičského zá
sahového vozidla, ani reprezentatívne
spoločenské účely. Garáž DHZ bude zrea
lizovaná na pozemku C-KN 2389/3, tiež
sa plánuje aj ďalšia úprava a využitie
uvedenej lokality (prístavba a staveb
né úpravy budovy s. č. 1498/1 Vyšný
Sliač na pozemku C-KN 2389/1).
Vedenie obce sa rozhodlo naďalej po
kračovať v zveľaďovaní a skrášľovaní

verejných priestranstiev obce, v dôsled
ku čoho sa rozhodlo zmeniť organizač
nú štruktúru obecného úradu. Staros
ta obce vyzdvihol efektívnosť využitia
aktivačných pracovníkov, čo má dobrý
ekonomický dopad na obecné financie.
Organizačná štruktúra a jej zmeny pat
ria medzi kompetencie starostu obce.
V súvislosti so zmenou priemernej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve
a v zmysle zákona 253/1994 Z. z. o práv
nom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest boli
prerokované platy funkcionárov obce.
V ďalšom bode programu rokovania OZ
poslanci obecného zastupiteľstva schvá
lili prenájmom nehnuteľného majetku

obce z dôvodu hodného osobitného zre
teľa – nebytové priestory na poskyto
vanie zdravotnej starostlivosti v lekárni
za účelom – rozšírenie priestoru lekár
ne o skladové priestory. Poslanci oceni
li dôležitosť služieb poskytovaných Lekár
ňou Salamandra pre občanov Liptovských
Sliačov. Ďalej poslanci obecného zastu
piteľstva schválili odmenu hlavnému
kontrolórovi obce za dobre vykonáva
nú prácu za rok 2015 vo výške 15 % zo
súčtu základných platov za obdobie
01-12/2015.
V bode žiadosti prítomní poslanci pre
rokovali žiadosti občanov, týkajúcich sa
prevodov a prenájmov obecného ma
jetku.

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

Skutočnosť
k 31. 12. 2015
2 011 176,04
1 807 332,36
203 843,68
1 830 373,11
963 677,93
866 695,18

Bežný rozpočet

180 802,93

Kapitálové príjmy spolu

154 374,26

z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

154 374,26
–
212 352,47
212 352,47
-57 978,21
122 824,72
12 363,26
110 461,46

Príjmy z finančných operácií

21 086,22

Výdavky z finančných operácií

59 657,40

Rozdiel finančných operácií

-38 571,18

PRÍJMY SPOLU

2 186 636,52

VÝDAVKY SPOLU

2 102 382,98

Hospodárenie obce

84 253,54

Vylúčenie z prebytku

-12 363,26

Upravené hospodárenie obce

71 890,28

AKTUALITY

číslo 3/2016

V bode Rôzne Ing. Hanula podal sprá
vu o hospodárení Tenisového klubu Lip
tovské Sliače za rok 2015, kde priblížil
príjmy a výdaje TK. Výsledok hospodá
renia za rok 2015 bol zisk 14,86 €. Teni
sový klub v roku 2015 poskytol bezod
platné ubytovanie na dvoch obecných
akciách, ktorými boli Detský letný tábor
a hasičská súťaž „Pohár sliačanských
hasičov.“ Ďalej v bode Rôzne účtovníč
ka obce podala správu o hospodárení
obchodnej spoločnosti PRAMEŇ Liptov

ské Sliače s. r. o. Obchodná spoločnosť
PRAMEŇ Liptovské Sliače s. r. o. dosiah
la príjmy v celkovej výške 34.277 EUR
a výdavky v celkovej výške 33.523 EUR.
Zisk za rok 2015 bol vo výške 754 €, z čo
ho sa odrátala strata predchádzajúcich
rokov. Za rok 2015 sa odviedla daňová
licencia vo výške 480,00 €. Zostatok fi
nancií k 31. 12. 2015 je 4 340 EUR na
bežnom účet a 36 EUR v pokladni ob
chodnej spoločnosti.
Poslanci sa informovali o poškodených
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odvodňovacích žľaboch, ktoré boli zni
čené pri výstavbe kanalizácii. Starosta
odpovedal, že túto problematiku pre
rokuje s vedením Vodárenskej spoloč
nosti Ružomberok, a. s.
Tiež navrhol uverejniť oznam o miestach
uloženia stavebnej sutiny a podmienok
vystavenia Povolenia na jej uloženie
do obecných novín. Na záver pochválil
postup prác na amfiteátri Pažite, k čo
mu sa pridali viacerí poslanci.
OcÚ

POĽNOHOSPODÁRI SA ZIŠLI NA VÝROČNEJ SCHÔDZI
Predstavenstvo a členovia Poľnohospodárskeho družstva Lis
ková – Sliače sa po roku opäť stretli na výročnej schôdzi. Sláv
nostné rokovanie sa konalo v piatok 8. apríla 2016 v Kul
túrnom dome v Liptovských Sliačoch. Napriek nepriaznivému
vývoju v sektore poľnohospodárstva, nízkym výkupným ce
nám kravského mlieka, obilnín či repky olejnej družstvo
hospodári na dolnom Liptove už 66 rokov. Na výročnej schôdzi
členovia odsúhlasili hospodárenie za predchádzajúce obdo
bie a navrhlo podnikateľský plán pre nasledujúci hospodársky
rok. Do ďalšieho obdobia si družstvo stanovilo ciele rozši
rovať svoju výrobu o nové, menej tradičné plodiny, založe
nie nových chovov zvierat a zároveň trvale udržiavať zamest
nanosť v obciach Liptovské Sliače, Lisková a Turík. Treba dúfať,
že vzťah k pôde, k prírode a k domovu si tak, ako množstvo
zamestnancov po predchádzajúce roky osvojí aj mladá ge
nerácia a bude tak možné rozvíjať aj naďalej poľnohospo
dárstvo na dolnom Liptove.

Foto: A. Ziemianczyková

A. Balážecová

STOČNÉ PLATÍME IHNEĎ PO NAPOJENÍ KANALIZÁCIE
Medzi občanmi Liptovských Sliačov kolujú niekedy ne
správne a nepodložené informácie, týkajúce sa termínu
začatia platby za odkanalizovanie odpadových vôd – tzv.
stočné. O vyjadrenie v tejto veci sme požiadali kompe
tentných – pracovníkov Vodárenskej spoločnosti Ružom
berok.
„V zmysle legislatívy – Zákon o verejných vodovodoch
a kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. – §28 odst. 8 – právo
na fakturáciu stočného vzniká vtokom odpadových
vôd do verejnej kanalizácie.

Vybudovaná stavba si od začiatku vyžaduje prevádzko
vé náklady. Aj preto dočasné upustenie od fakturácie po
napojení by bolo neodôvodnené. Podobne sme postupo
vali aj pri napájaní producentov u stavieb, ukončených
pred Vami – SKK L. Lúžna – L. Osada a SKK Hubová. Po
dobne postupujú aj ostatní správcovia inžinierskych sie
ti – energetici, plynári a podobne“.
Vyjadrenie nám poskytol Ing. Marián Schreiner, vedúci strediska Kanalizácií a ČOV, Vodárenská spoločnosť
Ružomberok, a. s.

OZNAM
Obecný úrad oznamuje občanom,
ktorí potrebujú vyviesť stavebnú
sutinu musia to ohlásiť obecnému
úradu, ktorý vydá povolenie na ulo
ženie drobného stavebného odpa
du a určí miesto uloženia.
Foto: archív obce
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OSLAVA SVIATKU MATIEK
V Kultúrnom dome v Liptovských Slia
čoch sa v nedeľu 15. mája 2016 konal
slávnostný koncert pri príležitosti Dňa
matiek. Podujatie pripravili Obecný úrad
a Kultúrne stredisko. Oslava tohto sviat
ku má v Liptovských Sliačoch svoju tra
díciu a teší sa veľkému záujmu divákov,
aj počas tohtoročného koncertu bola sá
la KD plná. Diváci videli program v ktorom

v hudobných, tanečných, speváckych a re
citačných výstupoch účinkovali deti aj
dospelí. S blahoželaniami pre všetky ma
my sa postupne predstavili dievčenská
spevácka skupina Veseličky, deti z Ma
terskej školy, žiaci 1. – 4. ročníkov ZŠ J.
Hanulu, spevácka skupina dôchodcov
Salatín a muži so speváckej skupiny Slia
čania. V druhej časti programu vystú

Foto: A. Sliacka

pil známy slovenský spevák Otto Wei
ter a speváčka Andrea Fischer. V závere
slávnosti starosta obce Milan Frič, jeho
zástupca Pavol Bartík i poslanci Obec
ného zastupiteľstva odovzdali kvetiny
všetkým prítomným mamám i starým
mamám.
A. Balážecová

Foto: A. Ziemianczyková

V OBCI OŽILA TRADÍCIA SADENIA MÁJOV
Vydarené kultúrne podujatie sa v Lip
tovských Sliačoch konalo v sobotu 7.
mája 2016. Folklórna skupina Sliačan
ka a Obec Liptovské Sliače pripravili
folklórnu akciu s názvom SADÍME MY
MÁJE. Toto podujatie nadviazalo na dl
horočné bohaté tradície sadenia májov.
Sliačanka ako hlavný organizátor pri
zvala k spolupráci aj ďalšie folklórne ko
lektívy, ktoré v obci pôsobia. Do progra
mu sa zapojili členovia DFS Sliačanček,
mužská spevácka skupina Sliačania,
spevácka skupina Salatín, ktorá pracu
je pri MO JDS a ľudová hudba Hudbička.
Kultúrny program začal pred 18.00 hod.

na Námestí Jozefa Kútnika-Šmálova. Prí
tomní diváci najskôr videli zasadenie
mája v podaní mládencov a chlapov z FSk
Sliačanka, za speváckej podpory mužov
zo skupiny Sliačania. Ďalej nasledova
la ukážka tradičného „vyberania po de
dine“, po ňom májovnícke rozkazovačky
a tancovanie pri máji v podaní členov
FSk. Po nich sa spevom a tancom pred
stavili deti zo Sliačančeka, zaspievali
Salatín i Sliačania. Na záver programu
na námestí to opäť boli rozkazovačky
a tanec pri muzike. Následne sa všetci
účinkujúci aj diváci zoradili do sprie
vodu, ktorí prešiel časťami ulíc Jozefa

Hanulu a Do Pažíť, smerom do Kultúr
neho domu. Ešte pred príchodom do KD
sa vonku opäť hralo, spievalo a tancova
lo. Májovnícka sobota pokračovala taneč
nou zábavou v KD, ktorú svojím vystúpe
ním začala folklórna skupina Sliačanka.
Pre účastníkov zábavy hrala do tanca
hudobná skupina LEGO. Podujatie SA
DÍME MY MÁJE, súdiac podľa ohlasov náv
števníkov i obyvateľov obce, bolo pek
né a vydarené. Za to treba poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na jeho príprave a realizácii,
a nebolo ich málo.
A. Balážecová

Foto: A. Ziemianczyková
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VESELIČKY A TRIO USPELI NA SÚŤAŽIACH
Dievčenská spevácka skupina VESELIČKY
reprezentovala našu obec na medziná
rodnom festivale „Súhvezdie hôr“, kto
rý sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši
v dňoch 19. – 21. marca 2016. Na 12. roč
níku festivalu tvorivosti detí a mládeže
sa počas troch dní predstavili súťažiaci
z Ukrajiny, Ruska, Slovenska a Českej
republiky. Vystúpenie dievčat z Liptov
ských Sliačov bolo veľmi úspešné, zís

kali druhé miesto. Krajská súťažná pre
hliadka detského hudobného folklóru
„Kubínske spievanky“ sa uskutočnila
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dol
nom Kubíne v nedeľu 24. apríla 2016.
Stretli sa kolektívy a sólisti z regiónov
severného Slovenska – Kysuce, Považie,
Turiec, Liptov a Orava. Na krajskú pre
hliadku postúpilo aj Trio z dievčenskej
speváckej skupiny Veseličky. Predstavi

lo sa s piesňami „Stála svadba stála“
a „Bolo jedno dievča v osemnástom lete“.
Za výborný interpretačný výkon získa
li dievčatá z Liptovských Sliačov ocene
nie „Zlaté pásmo“. Na súťažné vystúpe
nia ich pripravovala umelecká vedúca
DFS Sliačanček Blažena Mihulcová.
A. Balážecová

Foto: T. Šuľa

Foto: A. Ziemianczyková

V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH SÚŤAŽILI FOLKLORISTI
Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch, pras
kal 17. apríla 2016 vo švíkoch. Dôvodom
bola vysoká koncentrácia spevákov, hu
dobníkov, tanečníkov a priaznivcov fol
klórneho umenia. Rázovitá obec s hlbo
kými folklórnymi koreňmi hostila, opäť
po roku, hneď dve folklórne podujatia,
ktoré spoločne spojili miesto, dátum aj
čas, aby ukázali širokej verejnosti rozma
nitosť tradičnej hudobnej aj tanečnej kul
túry Liptova a Žilinského kraja. Liptov
ské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja v spolupráci s obcou Liptovské Slia
če pripravili súťažné prehliadky LIPTOV
SKÉ NÔTY a ŠAFFOVA OSTROHA.
Liptovské nôty sú postupovou súťažnou
prehliadkou hudobného folklóru detí, kto
ré súťažia v štyroch kategóriách – ľudo
vá hudba, spevácka skupina, sólista spevák
a sólista inštrumentalista. Na prehliadke
sa predstavili najmladší nositelia hudob
nej tradície zo stredného a dolného Lip
tova. Najsilnejšiu kategóriu súťaže už
pravidelne tvoria sólisti speváci a medzi
nimi majú jasnú prevahu dievčatá. Hu
dobné a muzikantské výstupy v prehliad
ke Liptovské nôty hodnotila odborná po
rota v zložení: Ing. Gabriel Cibira PhD.,
doc. Ing. Karol Kočík CSc., Bc. Jana Vese
lovská. Po spoločnej porade porota roz
hodla, že na krajskej súťažnej prehliadke
Kubínske spievanky nás bude, okrem ďal

ších, reprezentovať v kategórii B – spe
vácke skupiny – aj TRIO z DSS Veseličky,
Liptovské Sliače. (Krajské kolo sa konalo
24. 4. 2016).
Na regionálnu prehliadku LIPTOVSKÉ NÔ
TY nadviazalo vystúpeniami sólistov taneč
níkov v ľudovom tanci, ktorí na krajskej
úrovni súťaže ŠAFFOVA OSTROHA bojova
li o postup na celoštátne kolo súťaže. Do
súťaže sa zapojili tanečníci z Liptova a Ora
vy. Šaffova ostroha je náročná súťaž, kto
rá si vyžaduje dlhodobú prípravu, hľada
nie a študovanie archívnych záznamov
treba spojiť s osobnosťou tanečníka- só
listu, ktorý dokáže sám predstúpiť pred
muziku a prezentovať svoje tanečné ume
nie, ktoré je pokračovaním a súčasnou
interpretáciu pôvodnej tanečnej tradície.
Kvalitu výstupov súťažiacich sólistov ta
nečníkov hodnotila odborná porota v zlo
žení: Mgr. art. Miroslava Palanová, Mgr.
Mária Palasthyová, Mgr. art. Simona Di
kaszová.
V krajskej súťažnej prehliadke ŠAFFOVA
OSTROHA v kategória B – tanečníci inter
pretujúci vlastnú lokálnu tanečnú tradí
ciu – priamy postup na celoštátne kolo
súťaže získal Marián Jacko, Liptovské Slia
če za tanec „Po valasky“ a návrh na po
stup získali Michal Ovad a Lucia Mrvová
za tanec – „Na máje“ z Liptovských Slia
čov. Projekt Šaffova ostroha 2016 bol pod
porený z verejných zdrojov poskytnutých

Fondom na podporu umenia. Celoštátne
kolo súťaže sa bude konať 28. – 29. 5. 2016
v Dlhom Klčove, pri Vranove nad Topľou.
Touto cestou ďakujeme starostovi Liptov
ských Sliačov Milanovi Fričovi za poskyt
nutie prístrešia pre obidve folklórne pre
hliadky a opäť za vynikajúcu spoluprácu
a ústretovosť kultúrnej pracovníčke ob
ce Alenke Balážecovej.
Michaela Košová
metodik LKS pre tanec a folklór

Foto: A. Ziemianczyková
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Obec Liptovské Sliače,
Žilinský samosprávny kraj – Liptovské kultúrne stredisko,
LIZNAK, Základná škola J. Hanulu,
Mesto Ružomberok, Mesto Liptovský Mikuláš
Vás pozývajú na

11. ročník medzinárodného festivalu

LIPTOVSKÉ DNI MATKY
29. – 31. júla 2016
PROGRAM:
PIATOK 29. 7.
Živé pozvánky – 16.00 Ružomberok, 17.00 Liptovský Mikuláš
20.00 – Divadelné predstavenie, KD Liptovské Sliače
SOBOTA 30. 7.

NEDEĽA 31. 7.

13.00 – 16.00 Námestie remesiel
15.00 – Vernisáž výstav, ZŠ
16.00 – Vernisáž výstav, KSLS

Kostol Dvoch sŕdc
09.15 – Svätá omša / 10.30 – koncert
14.30 – Sprievod

Amfiteáter Pažite
17.00 – Otvorenie
17.15 Regionálna prehliadka
hudobného folklóru
18.30 Hostia spoza hraníc
19.00 Duša goralských predkov
20.00 Cigánsky folklór
20.30 Program FS Kopaničiar
21.30 Ľudová veselica

Amfiteáter Pažite
15.00 – Otvorenie
15.15 – Z klenotnice Sliačov
16.15 – Hostia spoza hraníc
17.00 – Program FS Liptov
18.00 – SĽUK – hosť festivalu
19.45 – Koncert ĽH Ondreja Kandráča
21.00 – Ľudová veselica

ÚČINKUJÚ:
SĽUK, Hanka Hulejová, ľudová hudba Ondreja Kandráča,
spevácky súbor PAVETE z Voroneže (Rusko), folklórny súbor ROSÉNKA z Prahy (Česko),
folklórny súbor Kopaničiar, folklórny súbor Liptov
folklórna skupina Sliačanka, detský folklórny súbor Sliačanček
mužská spevácka skupina Sliačania, spevácka skupina Salatín
folklórne kolektívy a sólisti z Liptova

RÔZNE

číslo 3/2016
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HASIČI NA NÁVŠTEVE V POĽSKU

Foto: M. Benčo

V dňoch 23. – 24. apríla 2016 sa členovia DHZ
a predstavitelia Liptovských Sliačov zúčastnili
slávnostného odovzdania hasičského automo
bilu v poľskej Lopusznej. Pre „strazakov“ z našej
družobnej obce to bol malý sviatok, dni prevza
tia novej techniky sú vždy výnimočné. Poduja
tie sa začalo sprievodom do miestneho kostola,
kde bola odslúžená omša za hasičov. Program
potom pokračoval pochodom ku hasičskej zbroj
nici, kde sa konalo vyznamenanie členov Rádom
svätého Floriána 1. stupňa. Ďalej nasledovalo
posvätenie vozidla a jeho odovzdanie do rúk
hasičov z Lopuszej. Starosta Liptovských Slia
čov po svojom príhovore odovzdal dary našim
hostiteľom a pozval ich na súťaž „O putovný
pohár sliačanských hasičov“. Pre nepriazeň po
časia sa kultúrna časť programu uskutočnila
v neďalekej telocvični. V programe dominovala
nápaditosť vystúpení na hasičskú tematiku, po
ňatá ľudovo. V závere treba poďakovať našim
bratov z Poľska za pozvanie a tiež vedeniu obce
za to, že umožnili sliačanským hasičom zažiť ten
to výnimočný deň.
Š. Slotka, A. Balážecová

EVAKUÁCIA PRI PODUJATIACH SO ZVÝŠENÍM POČTOM OSÔB
Drahí spoluobčania, spolu so zvyšujú
cimi vonkajšími teplotami nám narastá
aj počet rôznych spoločenských, kultúr
nych a iných podujatí. Pre tieto poduja
tia je typický zvýšený počet pohybujúcich
sa ľudí. Udalosti s ktorými sa v posled
nej dobe vo svete stretávame, by nás
mali donútiť sa zamyslieť nad tým ako
sa zachovať v takejto situácii.
Preto si dnes povieme niečo o evakuá
cii a to nielen exteriéri ale aj interiéri.
V budovách sa obvykle stretávame z pik
togramom zelenej farby. Tento piktogram
nás navádza na smer úniku a najkrat
šiu možnú únikovú cestu. V exteriéri
a pri podujatiach pod otvorením nebom,
môžu byť piktogramy menej viditeľné

a pre veľké množstvo pohybujúcich sa
ľudí ich prehliadnete. Takomto prípade
sa nebojte informovať u ľudí označe
ných ako protipožiarna hliadka (orga
nizátor, staf).
Ako sa správať sa v prípade, že dôjde
k samotnej evakuácii? Snažíme sa za
chovať čo najkladnejšie, samozrejme je
to podmienené osobným temperamen
tom a skúsenosťami. Potlačenie paniky
v čo najširšej miere (úplne to asi nebu
de možné, ale musíme sa čo najviac vnú
torne upokojiť). Postupujeme po danej
únikovej ceste, snažíme sa upokojovať
aj okoloidúcich, ak je to potrebné. Jed
noduchými stručnými vetami, bez afek
tu a z čo najmenším citovým podlože

TERMÍNY PODUJATÍ V LIPT.
SLIAČOCH JÚN – JÚL 2016
1. 6. Deň detí
5. 6. Juniáles, MŠ
18. 6. Púť na Sliačanskú Maguru
19. 6. Hasičské dedičstvo
26. 6. Juniáles, ZŠ
2. 7. Oslavy 70. výročia futbalu v obci
16. 7. O putovný pohár sliačanských hasičov
29. – 31. 7. LIPTOVSKÉ DNI MATKY
A. Balážecová

ním. Zvlášť obozretní sme v zúžených
miestach. Na takýchto miestach najčas
tejšie vznikajú úrazy a zranenia. Ak je
to potrebné riadime sa pokynmi proti
požiarnej hliadky. Zhromaždisko osôb,
na ktorom je potrebné sa sústrediť po
evakuácii, pre zistenie početného sta
vu evakuovaných. Po tomto úkone už
nastáva obvyklé umožnenie odchodu
osôb alebo ďalší postup podľa charak
teru a potrieb evakuácie.
Záverom dúfam, že sa vám podobná si
tuácia bude vždy vyhýbať. A ak nej už
dôjde, majte aspoň már týchto rád na
pamäti a snažte sa ich aplikovať v kon
krétnej situácii.
Štefan Slotka
veliteľ družstva DHZO

SIMAN A JORČÍK s.r.o.
ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA
Židlovo 3, Brezno | Pobočka Lipt. Sliače, Obecný úrad
ING. JOZEF CHOMIČ, 0908 385 350
saj@geodeziabrezno.sk | www.geodeziaruzomberok.sk
úradné hodiny: pondelok, 8:00-16:00
a podľa telefonickej dohody
Naša ponuka:
Majetkovo – právne poradenstvo
Geometrické plány
Vytýčenie hraníc pozemkov
Inžinierska geodézia
Prehľad vlastníckych vzťahov, identifikácia parciel
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APRÍL – MESIAC LESOV
Apríl ako mesiac lesov si pripomíname už od roku 1952.
Preto sme si aj my pozvali v stredu 20. apríla do KD? pána
Priesola – poľovníka. Porozprával nám o svojich zážitkoch
so zvieratkami, ktoré žijú v našich lesoch – vlk, medveď,
líška či diviaky, ale aj to, že poľovníci nemôžu strieľať hoci
kedy, ale vždy podľa určitých pravidiel. Veľmi sa nám páčilo
rozprávanie o Zubrej, ktorá bola v minulosti krásna a čistá,
plná rýb a rakov. Hovoril nám, ako sa máme správať v prí
rode, ako poľovníci pomáhajú zvieratkám v lete, ale hlavne
v zime. Veľký záujem vyvolali donesené trofeje diviaka, srn
čeka aj jelenčeka, ako aj lesný roh a vábnička na jeleňa.
Bolo to zaujímavé a poučné spestrenie nášho dna v škol
skej družine, za čo pánu Priesolovi za všetkých ďakujú Zara
Sliacka, Timka Kelčíkova a pani vychovávateľky.

Foto: A. Ziemianczyková

DEŇ UČITEĽOV

Foto: archív

DIVADLO V MŠ
V stredu 18. 05. 2016 si deti z MŠ pozreli bábkové divadlo
Čert slúži – rozprávku podľa Pavla Dobšinského v podaní Di
vadla – na hojdačke. Celé predstavenie bolo prepojené s či
nohrou a priamo vnáralo deti do deja akoby boli jeho súčasťou.
Rozprávka v sebe niesla ponaučenie a preto bola vhodná
pre najmenšie no rovnako aj pre väčšie detičky.

Vo štvrtok 7. apríla 2016 sa v Liptovských Sliačoch uskutoč
nila slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov. Starosta obce Mi
lan Frič spolu zo svojim zástupcom Pavlom Bartíkom priví
tali pani učiteľky a pánov učiteľov ZŠ Jozefa Hanulu a tiež
pani učiteľky MŠ. Príjemnú atmosféru stretnutia spestrilo
vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny Veseličky pod ve
dením Blaženy Mihulcovej, za hudobného sprievodu Štefa
na Viciana. Starosta obce poďakoval všetkým pedagógom za
ich dôležitú a náročnú prácu a pri tejto príležitosti ocenil
pani učiteľku Annu Čamatejovú „Za dlhoročnú obetavú prá
cu pri výchove a vzdelávaní detí v Liptovských Sliačoch“.
Potom predstavitelia obce osobne pogratulovali všetkým pe
dagógom k ich sviatku a každému darovali ružu. Po oficiálnej
časti, ktorú moderovala vedúca Kultúrneho Strediska Alena
Balážecová, nasledoval spoločný obed. Slávnostné stretnu
tie bolo poďakovaním za všetko čo pani učiteľky a páni učite
lia v Liptovských Sliačoch robili a robia pre našu obec a na
še deti.
Balážecová

ŠKÔLKARI NA PLAVECKOM VÝCVIKU

Foto: archív MŠ

Plávanie pozitívne ovplyvňuje psychiku dieťaťa, kondíciu, cie
ľavedomosť, sebavedomie, prekonáva únavu. Pobyt vo vode
prispieva k otužovaniu detského organizmu, má vplyv na
správne držanie tela a hlavne zvyšuje imunitu.
V termíne od 08. 04. do 21. 04. 2016 realizovala naša mater
ská škola plavecký výcvik v spolupráci s mestskou plavár
ňou Ružomberok pod vedením trénerky Mgr. Mušutovej. Deti
sa hravou formou zoznamovali s vodným prostredím, tech
nikou plávania, učili sa orientácii nad a pod vodou, skákali
do vody nohami napred, splývali na prsiach, dýchali do vo
dy, osvojovali si základný plavecký pohyb horných a dolných
končatín a ich súhru.
Výcviku sa zúčastnilo 24 detí, ktoré sa spolu s paniu učiteľ
kami predškolských tried, pani školníčkou a dvoma mamič
kami presúvali z materskej školy do mestskej plavárne v Ru
žomberku objednaným autobusom.
Keďže s plaveckým výcvikom boli spokojné nielen deti, ale
aj zamestnanci MŠ, chceli by sme aj v ďalších rokoch reali
zovať plavecký výcvik a vybudovať u detí pozitívny vzťah
k vodnému prostrediu. No závisí to aj od záujmu detí a ro
dičov.
L. Hámorová

RÔZNE

číslo 3/2016
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OZ STREDNÝ LIPTOV NA VÝSTAVE REGION TOUR EXPO 2016
Občianske združenie Stredný Liptov (čle
nom združenia je aj naša obec spolu
s jedenástimi obcami Stredného Lipto
va) sa v dňoch 13. – 14. 5. 2016 predsta
vilo na 5. ročníku výstavy cestovného
ruchu regiónov v areáli Expo Center
Trenčín. O našu expozíciu a propagačné
materiály bol zo strany návštevníkov
pomerne veľký záujem. Krásy a zaují
mavosti Stredného Liptova prezentova
li manažér OZ Miroslav Hanula a Jozef
Mikyška.
Záštitu nad výstavou prevzal minister
dopravy, výstavby a regionálneho roz
voja SR Roman Brecely. Slávnostného
otvorenia sa zúčastnili – veľvyslanky
ňa Slovinskej Republiky na Slovensku
Bernarda Gradišnik, obchodný radca ČR
Foto: M. Hanula

v Bratislave Jaroslav Kalfiřt, poslanec NR
SR a predseda Trenčianskeho samospráv
neho kraja Jaroslav Baška, hejtman Zlín
skeho kraja Stanislav Mišák, podpred
seda Žilinského samosprávneho kraja
Jozef Štrba a ďalší vážení hostia.
Výstava ukázala návštevníkom, koľko
krás sa nachádza na Slovensku a v Čes
kej republike. Svojich zástupcov na tren
čianskom výstavisku mali aj Bosna a Her
cegovina, Chorvátsko a Slovinsko.

Súbežne s výstavou Region Tour Expo
prebiehali aj ďalšie tri podujatia – 4. roč
ník celoslovenskej cukrárskej výstavy
TORTY & svet pečenia, 1. ročník výstavy
slovenských potravinárskych a nepotra
vinárskych výrobkov CHUŤ SLOVENSKA
a prezentácia Ľudových umeleckých
remesiel. Celkove sa predstavilo 165 sub
jektov, ktorých ponuku si prišlo pozrieť
5 266 návštevníkov.
M. Hanula

MODLITBOVÁ REŤAZ ZA MANŽELSTVÁ A RODINY NAŠEJ FARNOSTI
Počas celého pôstneho obdobia od Po
polcovej stredy až po Bielu sobotu sa
v našej farnosti už tretí rok konala mod
litbová reťaz za manželstvá a rodiny
našej farnosti. Ľudia zapísaní do nepre
tržitých modlitieb vzali na seba záväzok
počas tohto obdobia vždy v konkrétnu
pol, alebo celú hodinku obetovať svoje
modlitby, práce, choroby, sv. omše a pod.
na tento konkrétny úmysel. Modlili sme
sa nepretržite celých 40 dní podľa roz
pisu, do ktorého sa farníci na začiatku
pôstu zapísali. Neraz to boli veľké boje,
hlavne v nepredvídaných situáciách, ako
aj nočných hodinách. Tohto roku sa do
reťaze zapojilo cca 120 ľudí, ale vieme,
že tých ľudí bolo podstatne viac, nakoľ
ko nám viacerí hovorili, že sa nezapí
sali, ale pravidelne sa na tento úmysel
s nami spájali.
Posledný marcový deň sa v našej far
nosti konala svätá omša obetovaná za
všetkých ľudí, ktorí boli zapojení do
modlitbovej reťaze za naše manželstvá
a rodiny a po nej nasledovalo posedenie
s chutným občerstvením v priestoroch

knižnice na farskom úrade. „Modlitbo
vá reťaz skončila, ale boj o manželstvá
a rodiny bude trvať stále“, týmito slo
vami sa nám prihovoril náš duchovný
otec vdp. Ján Budzák na vyvrcholení
pôstneho modlitbového zápasu za man
želstvá a rodiny našej farnosti na AGA
PE – čo znamená – citujem: „Agapé ale
bo agapy, resp. hody lásky, bola večerná
slávnosť u prvých kresťanov spojená
s bohoslužbami. Na dôkaz lásky, jedno
ty a vzájomnej pomoci stolovali spolu
bohatí aj chudobní kresťania. V kres
ťanskej teológii je agapé všeobecnou
Božou láskou, alebo len Božou láskou
k človeku.“
Zišlo sa nás neúrekom, ale, aj keď po
zvaní boli všetci zapojení do modlitbo
vej reťaze, nie všetkým sa podarilo prísť.
Chlapi nám nachystali stoly a lavice, aby
sme sa mali kde usadiť a šikovné žien
ky priniesli čo-to na zahryznutie a vy
pitie. Posedeli sme si, porozprávali sa
a tak vo veľkonočnej oktáve zakúsili ra
dosť zo spoločenstva so zmŕtvychvsta
lým Kristom.

Každému jednému, ktorý sa do modlit
bovej reťaze zapojil, vyslovujeme úprim
né Pán Boh zaplať. Toto duchovné spo
ločenstvo spájala myšlienka prosiť Boha
za manželstvá, ktoré sú základom ro
diny. Sme si vedomí toho, že diabol chce
práve rodiny napádať a ničiť. Z každej
strany nám ponúka „jednoduché rieše
nia“ – rozvody, nemanželské spolužitia
a pod. My vieme, že v tejto dobe bez
modlitby neobstojíme v skúškach, pre
to sme znova s pokorou a obetou pri
jali záväzok modliť sa dňom i nocou
práve na tento úmysel. Veľké Pán Boh
zaplať všetkým, ktorí touto svojou „veľ
kou troškou“ prispeli k plneniu Božie
ho plánu s ľuďmi. Veríme, že sa o rok
znovu budeme „duchovne stretávať“ po
čas pôstnych dní a prosiť o potrebné
milosti pre naše manželstvá a rodiny.
Touto cestou aj vás srdečne pozývame
zapojiť sa do najbližšej reťaze za man
želstvá a rodiny, ktorú chceme opäť usku
točniť v roku 2017.
Spoločenstvo Srdce leva 2
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Z TENISOVÝCH KURTOV
Priaznivé jarné počasie dovolilo tenistom odohrať už dva turnaje.
Liptovské Sliače profesional open 2016, 17. ročník, 11. 4.
– 20. 4., dvojhra len pre členov TK Liptovské Sliače
Turnaja sa zúčastnilo 13 hráčov. Vo finale zvíťazil Pavol ALMAN
nad Jánom PLÁVKOM 6/3, 7/5
Výsledky semifinále: P. Alman – S. Švidroň 3/6, 6/3, 7/5; J. Plávka
– J. Tkáčik 6/4, 6/1
Liptovské Sliače senior double VIPi 2016, 11. ročník, 3.4.2016,
štvorhra pre 4 pozvané dvojice
Víťazom prvého turnaja sezóny sa stala dvojica P. Gallo, P. Alman.
Výsledky semifinále: P. Gallo, P. Alman – S. Švidroň, J. Gejdoš 6/3,
5/7, 6/4; J. Plávka, M. Hanula – M. Sleziak, Ľ. Ondrejka 6/3, 6/0
O 3. miesto: S. Švidroň, J. Gejdoš – M. Sleziak, Ľ. Ondrejka 7/6(6),
5/7, 1/4 skreč MS, ĽO
Foto: M. Hanula

Finále: P. Gallo, P. Alman – J. Plávka, M. Hanula 7/5, 6/4

JARNÉ POTULKY NAŠICH ŠKOLÁKOV
Chodníček poznania a turisti mali opäť
spoločný plán v sobotu 2. apríla 2016.
Tentokrát bol ich cieľ Háj Nicovô pri Lip
tovskom Mikuláši. Prečo práve Nicovô?
Mali na to dva dôvody – fantastický vý
hľad široko-ďaleko a aj touto cestou si
chceli pripomenúť výročie oslobodenia
Liptovského Mikuláša, ale aj Liptovských
Sliačov, ktoré pripadá na 4. apríla.
Deťom sa nelenilo ráno skôr vstať a v hoj
nom počte (43) sa tešili na výlet. Rých
likom sme sa dostali do Liptovského
Mikuláša a popod záhradkársku osadu
sme pomaly cupkali asi 4 km na Háj Ni

covô. Cesta bola možno trošku dlhšia,
ale nie namáhavá. Odmenou bol krás
ny výhľad. Vysoké, Západné a Nízke Tat
ry ako na dlani, majestátny Kriváň – všet
ko ešte v bielom šate, Chočské pohoria
a hrdý Choč s pocukrovanou čiapkou,
Liptovská Mara, pohľad na mesto a oko
lité dediny, aj z Ružomberka sme niečo
videli – dymiaci komín MONDI. Zrak nám
prechádzal dookola, blankytná obloha,
mierny vánok a všade nádhera.
Po krátkom odpočinku sme prešli k pa
mätníku 2. svetovej vojny na Háji Nico
vô. Odohrali sa tu po Dukle najväčšie

30. apríla 2016 – poslednú aprílovú sobotu sa počasie ko
nečne „umúdrilo“, a tak sa mladí turisti a členovia krúž
kov „Chodníček poznania“ rozhodli opäť pokračovať vo
svojich turistických potulkách.
Naším cieľom bol Liptovský Mikuláš. Najskôr sme navští
vili známy „Areál vodných športov“ – umelý kanál, ktorý
sa stal svedkom prvých úspechov našich olympijských ví
ťazov Martikána a Kaliskej. Kanál nás ohúril nielen svo
jou stavbou, krásou, mohutnosťou, dravosťou vodného
toku, ale aj nebezpečenstvom, ktoré musia športovci pre
konať. Mali sme šťastie vidieť trénovať zahraničných pre
tekárov.
Naše ďalšie kroky viedli do Slovenského múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva, ktoré po 3-ročnej rekonštrukcii
otvorilo svoje brány. A veru, bolo sa na čo pozerať! Bolo
to fascinujúce divadlo. Dozvedeli sme sa, akou krásou oplý
va naša malá krajina, čo všetko sa ukrýva pod zemou,
nad zemou, akú máme fantastickú prírodu a prečo ju má
me chrániť.
Úžasné bolo, že sme si mohli prostredníctvom zvukových
efektov vypočuť zvuky jednotlivých živočíchov. Deti od

boje 2. svetovej vojny (16. marec – 4.
apríl 1945), je tu pochovaných takmer
1400 vojakov – najmä príslušníkov 1.
československého armádneho zboru. De
ti aj vedúce krúžkov zapálili sviečky na
hroboch a pripomenuli si históriu pa
mätníka vybodovaný v roku 1950, naj
väčší na území bývalého Československa,
pietne miesto osláv výročia oslobodenia.
Po dobrom obede a troškou voľna sme
sa síce mierne unavení, ale určite spo
kojní vracali domov. Deti boli opäť vý
borné, tvorili fantastický kolektív a všet
ci sme si výlet užili. Vedúce krúžkov

chádzali z múzea nabité vedomosťami a vizuálnymi zá
žitkami, vediac odpovedať na mnohé otázky. Napr. Koľko
máme jaskýň? Koľko váži jaskynný medveď? Prečo je dô
ležitá práca horského záchranára? Kto je to speleológ?
Naše kroky viedli ďalej na námestia, kde nás čakalo veľ
ké prekvapenie. Motorkári Liptova, ale aj spoza hraníc tu
otvárali motorkársku sezónu. Obrovské množstvo moto
riek od veteránov až po najnovšie typy a druhy spolu
s majiteľmi vytvorili atmosféru ako v akčnom filme. Všet
ci, ale najmä chlapci, od prekvapenia až híkali. Upútali
ich nielen stroje, ale aj výbava ich majiteľov. Všetci v čier
nych neoprénoch, úžasné prilby, topánky aj rukavice. To
bolo divadlo!
Po krásnych zážitkoch nás čakal výborný obed v hoteli
Rotunda. Po jedle sa len tak zaprášilo. Najedených a od
dýchnutých nás čakal nákup drobných suvenírov a cesta
na železničnú stanicu, kde nás už „vykukával“ náš kama
rát obľúbený poschodový vlak. Opäť chválime našich žia
kov za vzorné správanie.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Vedúce krúžkov
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