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Tenis

Vážení občania, drahá mládež, milé deti.
Je pre mňa veľkou výzvou začať pracovať v novootvorenom Kultúrnom stredisku Liptovské Sliače. V obci tak
bohatej na tradície, ktorá sa môže popýšiť titulom klenotnice ľudového umenia. Pestrý a bohatý kultúrny život v obci svedčí o duchu tunajšieho človeka. O jeho
potrebe žiť v spoločenstve ľudí, ktorí rovnako ako on, potrebujú odovzdať
svoje skúsenosti, podeliť sa s nimi. Je úctyhodné skonštatovať, že v obci
Liptovské Sliače žijú ľudia, ktorí sa radi stretávajú, zakladajú svoje združenia
a kluby a tým prispievajú k osobnému rozvoju jednotlivcov i obce ako takej.
V dohľadnej dobe sa plánujeme s rodinou presťahovať do Vyšného Sliača do
priestorov bývalej Materskej školy. Hudobné umenie je pre môjho manžela
celým svetom. Je multiinštrumentalista a dnes svojím zručnostiam priúča
i deti a mládež. Chce sa realizovať i v obci Liptovské Sliače. Práca v kultúre
mi je srdcu blízka, a i keď je trošku vybočením od profesie učiteľa, som presvedčená, že je cestou vpred. Kultúra vzdeláva a vychováva. Vie uvoľniť myseľ, otvoriť srdcia a voviesť poslucháča či diváka do sveta, kde sa strácajú
každodenné starosti a ťažkosti dnešnej doby.
Prvoradým cieľom Kultúrneho strediska je spolupracovať s občanmi, ktorí
doteraz podporovali kultúrny život v obci, podať im pomocnú ruku pri organizovaní kultúrnych podujatí. Poslaním činnosti Kultúrneho strediska je
plnenie úloh pri uchovávaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt, vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie tradícií obce a regiónu
a zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov. V spomínanej záujmovo-umeleckej činnosti chceme ísť v ústrety hlavne
deťom. V spolupráci so Základnou umeleckou školou Ľudovíta Fullu z Ružomberka a jej kvalitnými pedagógmi chceme ponúknuť deťom možnosť objaviť radosť z hry na hudobný nástroj priamo v budove Kultúrneho strediska v Liptovských Sliačoch už od nového školského roka 2013/2014. Rada by
som touto cestou vyzvala rodičov detí základnej i materskej školy, ktorí sú
vnímaví voči umeleckému cíteniu a talentu svojho dieťaťa a k jeho potrebám, aby neváhali a prišli na talentové skúšky do Kultúrneho strediska Liptovské Sliače (bývalá MŠ Stredný Sliač), ktoré sa uskutočnia dňa 10. júna
v čase od 13.30 hodiny. Na talentové skúšky pozývam tiež mládež a všetkých
dospelých, ktorí by sa chceli zdokonaliť alebo naučiť hrať na hudobný nástroj, aby tiež prišli.
V umelecko-estetickej zložke výchovy máme prisľúbenú pomocnú ruku i Obecného úradu. Plánujeme obohatiť voľnočasovú činnosť CVČ pri ZŠ J. Hanulu
o atraktívne krúžky pre deti i mládež. Chceme preto rozšíriť ich zručnosti
prostredníctvom ponuky nových krúžkov, ako napr. Šitie odevov, Krúžok
anglického jazyka, Krúžok ľudových remesiel. Ako už bolo v úvode spomenuté, naša činnosť bude zameraná pre široký okruh občanov. Chceme preto
tiež začať s kurzom anglického jazyka pre dospelých.
Verím, že naša práca prinesie ovocie vám všetkým a že bude tak odmenou
pre nás, pre Kultúrne stredisko Liptovské Sliače.
Mgr. Gabriela Krakovská
riaditeľka Kultúrneho strediska v Liptovských Sliačoch
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Deň Matiek
s Brillant
orchestrom
V nedeľu 12. mája zorganizovalo Kultúrne stredisko Liptovské Sliače pri príležitosti Dňa matiek slávnostný program.
Na začiatku zaspievala Mirka Jacková
pieseň Mama a v sále kultúrneho domu
privítala prítomných riaditeľka Kultúrneho strediska Mgr. Gabriela Krakovská.
Vo svojom príhovore vyzdvihla úlohu
matky v dnešnej spoločnosti. Hneď po
jej príhovore vyčarovali na tvárach divákov úsmev najmladšie deti z Materskej
školy Liptovské Sliače s programom Materina dúška. Pani učiteľka Anna Čamatejová a Bc. Lucia Hámorová môžu byť
na skvelý výkon ich zverencov právom
pyšné. V rámci podujatia vystúpili aj
žiaci Základnej školy Jozefa Hanulu.
Mladšie dievčatá pod vedením Mgr. Zuzany Nemčekovej zatancovali mamám
v rytme zumby a staršie žiačky na známy hit Gangnam Style. Najmenší žiaci
z 1.A pod vedením Mgr. Zuzany Bardyovej a z 2.B pod vedením Mgr. Lucie
Hanákovej predviedli choreografie Rafae
la stonožka a Čo všetko deťom k šťastiu treba. Najvtipnejším vystúpením bolo
divadielko Moderná Popoluška v podaní
žiakov z 2.A, ktorí ho nacvičili s Mgr.
Luciou Burgarovou zo SZUŠ Dotyk. Krásne hlasy našich sliačanských starých
matiek a mám, bez ktorých si nevieme
predstaviť sliačanskú pieseň, zdedili po
nich aj ich deti a vnúčence z Detského
folklórneho súboru Sliačanček. Tieto zvonité hlasy spojené s pekným vystúpením predviedli žiaci vďaka pani učiteľke
Alžbete Jackovej, pani Blažene Mihulcovej, Alenke Balážecovej a Bc. Janke
Gejdošovej. Zlatým klincom programu
bol Brillant orchester Milana Olšiaka,
ktorý vznikol v roku 1998 na Akadémii
umení v Banskej Bystrici a reprezentoval Slovenskú republiku a Banskú
Bystricu v mnohých európskych krajinách. K ich repertoáru patria skladby
od najvýznamnejších svetových autorov.
Hrajú populárnu, kaviarenskú hudbu,
melódie z muzikálov, opier a operiet
až po ľudovú hudbu všetkých európskych národov. Od divákov zožalo ich
vystúpenie veľkolepý potlesk. V závere
programu poďakoval matkám pán starosta Ján Ondrejka, ktorý dal podujatiu slávnostnú bodku básňou Matkám
od nášho rodáka Ladislava Benču. Každá
mamička i stará mama v závere programu dostala kvietok tlmočiaci vďaku za
jej lásku a obetu. Kultúrne stredisko ďakuje všetkým účinkujúcim aj divákom,
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Z obecného úradu
V súvislosti s otvorením Kultúrneho
strediska a založenia Centra voľného
času sme oslovili starostu Jána Ondrej
ku a položili mu nasledujúce otázky:
Bolo nevyhnutné v našej obci zalo
žiť Centrum voľného času?
Je veľmi dôležité, aby v obci bola podchytená a vyvíjaná mimoškolská činnosť
pre naše deti a mládež. V minulosti veľa dobrého urobila Základná škola Jozefa Hanulu prostredníctvom Školského
strediska záujmovej činnosti. Tiež vďaka
miestnym zložkám pôsobiacim v obci
– napr. futbal, stolný tenis, hasiči, tenisti a pod. V zmysle novely zákona sa
od 1. 1. 2013 zmenilo stredisko záujmovej činnosti na centrum voľného času
a pretože financovanie centier v minulosti niektoré CVČ zneužili zmenil sa aj
spôsob financovania centier – idú cez
rozpočty obcí a miest. Do 31. 12. 2012
na jedno dieťa bola dotácia cca 190,00 €
a mohlo dieťa navštevovať aj viac krúžkov, čím niektoré centrá zneužívali dotácie. Teraz je dotácia na jedno dieťa
max. do 62,00 € a tento príspevok dostane len jeden krúžok. Obec si založila vlastné centrum, aby sme mohli túto
činnosť vykonávať sami v spolupráci

s učiteľmi, externými trénermi či vychovávateľmi. Je to spojené do budúcnosti
aj s ďalšími pracovnými miestami. Boli
by sme radi, keby rodičia podpisovali
zmluvy s inými centrami v minimálnom
množstve – napr. na krúžky, ktoré zatiaľ nebudú fungovať prostredníctvom
nášho centra, napr. teraz nemáme basketbal, hokej, plávanie... Zároveň by sme
chceli v priestoroch vytvárať aj komunitné centrum pre rodiny.
Prečo bolo založené kultúrne stre
disko?
Kultúrno-spoločenský život v našej obci má bohatú tradíciu. Je veľmi dôležité, aby do týchto činností bol zavedený
istý poriadok, aby nám veci fungovali
ešte lepšie ako doteraz, lebo máme ešte
veľké rezervy, a tu vidím veľký priestor
pre kultúrne stredisko. Sme najväčšia
obec na Liptove a jeden človek nemôže
tieto veci stíhať. Chceme vylepšiť cez
kultúrne stredisko aj ďalšie služby pre
občanov. Ako napríklad pohrebná služba, v spolupráci zo sociálnou oblasťou
donáškou liekov pre chorých či nákupom potravín pre chorých a pod.
OcÚ

OcÚ Úinformuje
Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013
o verejnom poriadku na území obce
Liptovské Sliače, ktoré poslanci obecného zastupiteľstva schválili na zasadnutí dňa 14. 2. 2013. Toto VZN upresňuje
parkovanie a vjazd osobných a nákladných áut ako aj udržiavanie čistoty v obci. Tieto opatrenia majú slúžiť k väčšej
čistote a poriadku v obci. Vzhľadom na
to, že niektorí občania pravidelne zneužívajú verejné priestranstvá na svoje
dlhodobé skládky dreva a stavebného
materiálu bolo potrebné prijatie takéhoto VZN. V ňom sa okrem iného hovorí, že občan môže bez súhlasu obce do
maximálne 15 dní uskladniť materiál
na verejnom priestranstve. Po 15-tich
dňoch musí občan požiadať obec o predĺženie lehoty. Po tejto dobe musí majiteľ takejto skládky platiť daň za užívanie
verejného priestranstva, ktorá je stanovená Všeobecne záväzným nariadením

vďaka ktorým zavládla v nedeľné popoludnie v sále kultúrneho domu príjemná atmosféra.
Ing. Helena Priesolová

č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Slovenská správa ciest, ktorá je správcom cesty III. triedy v našej obci postupne realizuje opravu výtlkov. Obecný úrad sa chce touto cestou poďakovať
Slovenskej správe ciest za jej (už naozaj nevyhnutnú) opravu.
Obec Liptovské Sliače poslala niektorým
občanom výzvu na odstránenie dreva
a stavebného materiálu z verejných prie
stranstiev, aby nebránili pri výkopových prácach pri odkanalizovaní obce.
Prvé práce by mali začať v lete.
Obec po dohode s obvodným úradom
životného prostredia sanuje divoké skládky aj tým, že ukladá na určené miesta
čistú stavebnú suť a zeminu. Vzhľadom
na to, že niektorí naši spoluobčana porušujú tento predpis, hrozí im, že tieto
povolenia budeme musieť prestať vydávať a každý odpad, vrátane stavebnej sute a výkopovej zeminy si budú
občania musieť odviesť na skládku do
Partizánskej Ľupče, čo je spojené aj s finančnými poplatkami.

Spravodajstvo

číslo 2/2013

3

TRADÍCIA MÁJOV V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH STÁLE TRVÁ
V Liptovských Sliačoch po dvojročnej
prestávke opäť ožili májovnícke tra
dície. Sadenie májov patrí medzi za
chované ľudové zvyky, ktoré sa v obci
darí ešte stále udržiavať, aj keď s pre
stávkami a v pozmenenej forme.
V dávnejšej minulosti stavali máje mládenci – regrúti svojim frajerkám. V posledných rokoch, odkedy bola zrušená
povinná vojenská služba, partiu májovníkov tvoria mládenci rôzneho veku – kamaráti, spolužiaci, susedia aj príbuzní.
Príprava na tohtoročné Máje začala v polovici februára, keď sa vytvorila skupina aktívnych chlapcov a dievčat, ktorí
mali chuť a záujem pokračovať v bohatej tradícii sliačanských Májov. Stretávali sa v „komore“ (drevenica v Pažitiach), kde sa učili spievať a tancovať.
V marci a apríli začali prípravné roboty.
Mládenci lúpili máje a kopali jamy, dievčatá viazali stužky. V posledný aprílový
týždeň sa obcou rozliehal spev a zvuk
harmoniky. To májovníci po celej dedine rozvážali a sadili máje, lebo 1. mája
už museli byť všetky na svojich miestach.
Celkove ich zasadili 17 a tie budú celý
mesiac zdobiť prostredie obce. Máje 2013
v Liptovských Sliačoch vyvrcholili v termíne 3. – 5. mája. Tri dni patrili spevu,
tancu a zábave. V piatok májovníci s ľudovou hudbou navštívili všetky pohostinstvá a reštauračné zariadenia v obci
a pozývali na Máje. V sobotu podľa tradície chodili mládenci s košíkmi „vyberať“ po domoch a pozývali na tanečnú
zábavu. Večer v Kultúrnom dome predviedli čo sa naučili – spievali rozkazovačky, mládenci tancovali „kvečkuvanec“,

májovníčky zasa dievocký tanec. A nezabudli ani na ostatných, postupne brali
do tanca rodičov, príbuzných, známych,
mladých i starších, domácich i hostí. Zábava trvala do rána. Nedeľný program
začal sv. omšou v Kostole Šimona a Júdu. Májovníci sa aktívne zapojili do jej
priebehu – miništrovali, čítali Božie slovo, spievali žalmy, niesli obetné dary.
Po skončení bohoslužby sa z kostola
všetci presunuli na námestie, kde nasledovalo spoločné fotenie. A po ňom začala najočakávanejšia časť Májov – tancovanie po dedine. Pri rezkých melódiách
sliačanských rozkazovačiek brali do tanca okolostojacich divákov. Májovníci sa
nedali zahanbiť, pripravili si veľa piesní ale nezabudli ani na staré tradičné
texty. Za krásneho slnečného počasia sa
na priestranstve pred kostolom hralo,
tancovalo a spievalo takmer pol hodiny.
Potom sa mládežníci presunuli do reštaurácie Prameň, kde si oddýchli a posilnili sa dobrým obedom. O 14. hodine
začala pochôdzka po „Vyšnejsi“, najskôr
sa tancovalo pred Prameňom, potom na
uliciach kde stáli máje. Z Vyšného Sliača
sa sprievod spievajúc presunul na ulicu
Dielno a potom sa autobusom odviezol
do Nižného Sliača. Začalo sa pred domom
krčmára, potom májovníci pokračovali postupne k ďalším májom hore „Nižnejsou“
do Stredného Sliača na Pražskú ulicu. Tu
spievali a tancovali pred domom súrodencov – májovníčky a májovníka – a pre domom
májovníckeho richtára. Sprievod ďalej pokračoval ulicou Do Pažíť a Ulicou Jozefa Hanulu. Májovnícka nedeľa skončila večernou tanečnou zábavou v Kultúrnom dome.
Tohtoročné Máje v Liptovských Sliačoch
sa vydarili, aj počasie bolo pekné. Všetkým
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májovníkom patrí veľké poďakovanie za
to, že vytvorili dobrú partiu šikovných
a zanietených mladých ľudí. Treba ich aj
pochváliť za to ako sa v krátkom čase
stihli pripraviť tanečne i spevácky. Na
tom, že sa podujatie vydarilo majú okrem
májovníkov zásluhu aj viacerí jednotlivci i kolektívy. Myšlienku organizovania
Májov podporil a od začiatku bol nápomocný Obecný úrad, ktorý pomáhal pri
organizovaní akcie, poskytol priestory,
zapožičal technické a dopravné prostriedky. Nemalú zásluhu na úspechu náročného podujatia majú rodičia májovníkov.
Patrí im uznanie za to, že podporili svojich synov i svoje dcéry a pomohli pri
príprave i organizovaní Májov. Nesmieme zabudnúť ani na priaznivcov ľudovej kultúry, sponzorov a dobrodincov,
jednotlivcov i celé rodiny, ktorí májovníkov podporili finančne, materiálne či
dobrou radou. Spoločne prispeli k tomu,
že Máje boli úspešné a všetci – najmä
májovníci – budú mať aj po rokoch na
čo spomínať.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zapojili, pomohli a spolupracovali na prípravách i organizovaní podujatia MÁJE 2013. Sú to:
– májovníci a májovníčky
– rodičia májovníkov
– Obecný úrad Liptovské Sliače
– Farský úrad Liptovské Sliače
– Folklórna skupina Sliačanka
– Ľudová hudba FSk
– Urbárske spoločenstvo
– občania – podporovatelia a priaznivci
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

Vážení občania,
dňa 15. 05. 2013 sa na obecnom úrade konalo stretnutie s dodávateľom bezdrôtového rozhlasu, na ktorom sa dohodlo
monitorovanie prevádzky rozhlasu. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste na obecný úrad na tel. č. 0918 432 830
alebo 044/4372 171 nahlasovali každú poruchu rozhlasu (napr. chrapčanie, nerozumenie, vôbec nehrá a podobne).
Ďakujeme
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150. výročie narodenia JOZEFA HANULU
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150. výročie narodenia JOZEFA HANULU
Jozef Hanula sa narodil 6. 4. 1863 v Liptovských Sliačoch v rodine roľníka, rezbára a maliara. Maliarskym talentom
vynikal už v ľudovej škole. Kreslil kulisy pre ružomberských ochotníkov i portréty. Spišský biskup Částka ho po namaľovaní jeho portrétu pozval na do
Spišskej Kapituly, kde sa vzdelával u biskupovho domáceho maliara Felixa Daberta. Študoval v Budapešti i Mníchove. V roku 1896 prijal ponuku Andreja
Hlinku, vtedajšieho duchovného v rodnej obci, na vymaľovanie kostola v Strednom Sliači. Mal početnú rodinu, a tak
veľa pracoval. Známa jeho najmä jeho
portrétna a sakrálna tvorba. Okrem kos-

tola v našej obci vymaľoval aj chrámy
v Liptovskej Teplej, Lúčkach, Valaskej
Dubovej, Liptovskom Michale, či vo Višňovom a Rosine pri Žiline. K jeho najznámejším obrazom patria Na rodnej
hrude, Priadka či Za frajerom. Hanula
sa zapájal aj do spoločenského a politického života. Svojho času bol aj predsedom
výtvarného odboru Matice slovenskej.
Pracoval aj ako redaktor týždenníka
Tatry, pôsobil tiež ako učiteľ slovenského jazyka, nemčiny a matematiky.
Od roku 1900 žil a pôsobil v Spišskej
Novej Vsi, kde aj v roku 1944 zomrel
22. augusta.

– ld – (zdroj: internet)

Slávnostná akadémia
Nedeľa 14. apríla 2013 v Liptovských Sliačoch bola slávnostná. Obec si pripomenula 150. výročie narodenia svojho
rodáka maliara Jozefa Hanulu. Podujatie, ktoré zorganizovali Základná škola Jozefa Hanulu, Obecný úrad a Farský úrad v Liptovských Sliačoch, poctili svojou účasťou
mnohí významní hostia. Čestné miesto medzi pozvanými
mala umelcova dcéra Vlasta Opielová a ďalší rodinní príbuzní, ktorí prišli z rôznych miest Slovenska i z Prahy.
Program osláv začal omšou v Kostole sv. Šimona a Júdu,
po nej potom podujatie pokračovalo na Námestí Jozefa
Kútnika-Šmálova otvorením Kultúrneho strediska. Starosta Liptovských Sliačov Ján Ondrejka, primátor Spišskej
Novej Vsi Ján Volný a riaditeľka KSLS Gabriela Krakovská prestrihnutím stuhy slávnostne uviedli objekt do
prevádzky.
Celodenné podujatie vyvrcholilo slávnostnou akadémiou
v sále kultúrneho domu. Program pripravili a účinkovali
v ňom pedagógovia a žiaci ZŠ. Divákom sa predstavili deti z Materskej školy, detský folklórny súbor Sliačanček,
spevácka skupina Jednoty dôchodcov Salatín, folklórna skupina Sliačanka a komorné kvarteto Amadeo. Súčasťou umeleckého programu bolo aj obrazovo – slovné pásmo o živote a diele Jozefa Hanulu. Divákom bola predstavená nová
publikácia JOZEF HANULA, ktorú spoločne vydali Obec Liptovské Sliače a Mesto Spišská Nová Ves. Návštevníci programu v Kultúrnom dome obdivovali výtvarné práce detí zo
ZŠ a obrazy domáceho výtvarníka Vladimíra Mojša. Ďalšou výstavou bola expozícia veľkorozmerných fotografií
kostolov a prekrásnych malieb s náboženskou tematikou,
ktoré Jozef Hanula vytvoril v mnohých obciach Liptova
i v ďalších regiónoch Slovenska.
Zaujímavý a hodnotný program osláv 150. výročia narodenia Jozefa Hanulu bol prejavom úcty a vďaky Sliačanov
tomuto umelcovi. Podujatie veľkou mierou prispelo k pripomenutiu života a diela autora pre staršie generácie
a najmä predstaveniu jeho tvorby a historických faktov
deťom a mládeži. Sliačania môžu byť právom hrdí na svojho rodáka – výtvarníka, pedagóga, ilustrátora – akademického maliara Jozefa Hanulu.
A. Balážecová

Foto: A. Sliacka

Foto: A. Sliacka

Foto: A. Sliacka

150. výročie narodenia JOZEFA HANULU
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Foto: A. Sliacka

Publikácia Jozef Hanula

Foto: A. Sliacka

Počas návštevy dcéry Jozefa Hanu
lu – pani Vlasty Opielovej v Liptov
ských Sliačoch, ktorá žije v Spišskej
Novej Vsi sme jej položili niekoľko
otázok:
Ako si spomínate na svojho otca?
Náš otec bol veľmi skromný, pokojný
a dosť uzavretý človek. Mal svoj režim
dňa: Vstával ráno o 6-tej, zacvičil si, osprchoval sa, zašiel do kostola. Po raňajkách sa pobral do ateliéru a dal sa do
práce – do maľovania. Popoludnie trávil v záhrade, na prechádzke pešo alebo
na bicykli. Rád chodil do kníhkupectva
k „starému Ferencovi“, sledoval knihy
o výtvarných umelcoch. V nedeľu nás
brával s mladšou sestrou do prírody,
do lesa. Pozorovali sme vtáčiky, rastliny, prírodu. Večer zasadol na svoje vyhradené miesto k veľkému stolu, rozložil
si svoje obľúbené knihy – Bibliu, misály v rôznych jazykoch (nemecký, francúzsky, latinský) a k tomu slovníky. Potom

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Hanulu vydali o ňom knihu Obec
Liptovské Sliače a Mesto Spišská Nová Ves, kde umelec dlhé roky žil a pôsobil. Pri
predstavovaní knihy, počas slávnostnej akadémie, ju symbolicky posypali „rodnou hrudou“ príbuzní Jozefa Hanulu, predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč
a starosta Liptovských Sliačov Ján Ondrejka. Dcéra umelca, Vlastimila Opielová,
vyzdvihla, že je dojatá z toho, ako veľmi si Sliačania uctili svojho rodáka. Kniha
bola po oslavách prezentovaná autorkou Ing. Helenou Priesolovou a spoluautorkou PhDr. Ruženou Kormošovou, PhD. v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej
Vsi, kde sa nachádza stála expozícia Hanulových diel. Cieľom publikácie bolo predstaviť detstvo, študentské časy a pôsobenie umelca. Vďaka intenzívnej komunikácii so štátnymi kultúrnymi inštitúciami, galériami a farnosťami sa autorke
podarilo zozbierať ťažiskový materiál knihy – obrazové reprodukcie diel z komornej a sakrálnej tvorby, ako aj fotografie zo života umelca. Textový materiál
pre spracovanie publikácie poskytol aj kronikár Ing. Ľudovít Ondrejka. Vďaka
patrí všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tomto diele, ktoré si môžete zakúpiť na
Obecnom úrade. Cena je 5 €.
Ing. H. Priesolová

študoval, prekladal, vypisoval slovíčka,
porovnával. Po mamkinej smrti sa uzavrel do seba ešte viac. Ale maľovaniu,
štúdiu a prírode ostal verný.
Zdedil po ňom niekto z rodiny ume
lecký talent?
Každý z nás zdedil trochu talentu, zručnosť, lásku k umeniu, ku kráse, ale jeho
cestou nešiel nik. Traja súrodenci sme
učili výtvarnú výchovu.
Ako hodnotíte podujatie venované ot
covi?
Slávnostná akadémia bola krásna, pre
mňa veľmi dojímavá. Počas nej sa mi
vynárali spomienky na detstvo, na otca, na celý náš pokojný rodinný život.
Obdivujem a vysoko si vážim organizátorov oslavy a ďakujem všetkým Sliačanom, že si uchovávajú spomienku na
svojho rodáka aj po toľkých rokoch.
L. Dvorská

Poďakovanie
rektora
Ctený pán starosta!
Úprimne Vám ďakujem za zaslanú – Va
mi podarovanú publikáciu o veľkom
rodákovi Liptovských Sliačov, majstrovi Hanulovi.
Som rád, poznajúc dielo majstra Hanulu, že ste si pri jeho okrúhlom výročí na neho spomenuli. Vďaka Vám
a obecnému zastupiteľstvu za tento počin. Prajem Vám vo Vašej službe starostu veľa Božej pomoci a požehnania pri správe vecí verejných
a pomoci Vašim občanom. Prajem Vám
i Vašim doma pokojné požehnané dni.
S úctou
Jozef Jarab
rektor Kňazského seminára J.
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
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Detský letný denný tábor
Organizátor:
Termín:
Určený pre:
Cena:
Zabezpečené:

Kultúrne stredisko Liptovské Sliače
8. – 12. júla 2013
predškolákov z MŠ a žiakov 1. – 4. triedy ZŠ
30 Eur
obedy, olovrant, animátori, výlet, každý
deň od 8. do 17. h zaujímavý program
Ako sa zaregistrovať:
Prihlášku dostanú deti v Základnej škole Jozefa Hanulu.
Kompletne vyplnenú záväznú prihlášku treba priniesť
spolu s uvedeným poplatkom najneskôr do 17. júna do
Kultúrneho strediska Liptovské Sliače (bývalá Materská
škola v Strednom Sliači) počas pondelka alebo stredy od
12.00 do 16.00 h.
Kontakt:
0948 128 876

Prehľad podujatí na leto
JÚN: 1. 6. Deň detí | 7. 6. Venček ZŠ | 9. 6. Juniáles MŠ | 16.
6. Hasičské dedičstvo | 21. 6. Spievanie Jána Sliačanka | 22.
6. Sv. omša na Sliačanskej Magure, Letné kino | 23. 6. Juniá
les ZŠ | 29. 6. 1. výročie otvorenia eLSe klubu, Súťaž O najlepší koláč | 30. 6. Divadelné predstavenie.
JÚL: 5. 7. Kinderfest 7. ročník, Letné kino | 8. – 12. 7. Detský
letný denný tábor | 20. 7. Športový deň | 27. 7. Letné kino.
AUGUST: 3. 8. Letné kino | 10. 8. Venček po rokoch | 17. – 18.
8. 85. výročie DHZ.

Vyučovanie bude prebiehať v našej obci.

Foto: T. Šuľa

úspechy Sliačančeka
Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov pri Prameňoch krásy sa uskutočnila v nedeľu 24. marca
v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláš, kde sa zišlo okolo
120 tanečníkov, spevákov a muzikantov z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Detský folklórny sviatok, ktorý
sa uskutočňuje každý druhý rok, pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš.
Porotcovia mali neľahkú úlohu spomedzi účinkujúcich vybrať reprezentantov za oba okresy liptovského regiónu na
krajskú prehliadku. Za ružomberský okres boli vybrané tri
kolektívy ocenené v zlatom pásme. DFS Sliačanček, ktorý
načrel do bohatej klenotnice Liptovských Sliačov a predviedol „Vynášanie Murieny“, ďalej DFS Likava z Likavky a DFS
Liptáčik z Ružomberka. Medzi najmladších účastníkov prehliadky patrili tanečníci zo Sliačančeka Philipp Nicholas Cevár a Maroš Mojš, ktorým za tanec „Odzemok“ získali ocenenie
v striebornom pásme. Starší chlapci – Matúš Gejdoš, Jakub
Mojš, Patrik Kováčik a Martin Brezňan – získali za choreografiu „Svadobní zváči“ bronzové pásmo. Obe chlapčenské
choreografie doprevádzala ľudová hudba pod vedením Štefana Viciana. Úspešné choreografie s deťmi zo súboru Sliačanček nacvičila umelecká vedúca Blažena Mihulcová, pri
príprave pomáhali Bc. Janka Gejdošová a Alena Balážecová.
Krajská súťažná prehliadka sa konala v nedeľu 21. 4. v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Predstavilo sa
takmer 500 detí z 19 súborov zo všetkých regiónov Žilinského kraja. Súbory z Kysúc, horného Považia, Turca, Liptova
a Oravy súťažili v dvoch kategóriách o postup na celoštátny
festival. V zlatom pásme sa v silnej konkurencii umiestnili
súbory Javorníček z Hvozdnice, Goral z Hladovky, Sliačanček
z Liptovských Sliačov, Turiec z Martina a Hájovček zo Strečna. Z nich porota, ktorej predsedal Igor Kovačovič z Banskej
Bystrice, na priamy postup odporučila v kategórii veľkých
choreografií DFS Goral z Hladovky a v kategórii komorných
choreografií DFS Javorníček z Hvozdnice. Návrh na postup
získali súbory Sliačanček z Liptovských Sliačov a Turiec z Martina. Nominované súbory budú Žilinský kraj reprezentovať
na celoštátnom detskom folklórnom festivale Pod Likavským
hradom 1. – 2. júna 2013 v Likavke.
Detskému folklórnemu súboru Sliačanček blahoželáme a ďakujeme za veľmi dobrú reprezentáciu rodnej obce. Na dosiahnutom úspechu sa okrem vedúcich súboru podieľali žiačky
Katarína Lisá, Viktória Mojšová, Klaudia Moravčíková, Natália Oravcová, Radka Potkanová, Michaela Saláková, Vanesa
Šimčeková, Simona Vajdová, Aneta Veselovská.
(ab)

Rôzne
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Sliačania pochodovali za život
V piatok 22. marca usporiadal mládežnícky spevokol v spolupráci so spoločenstvom Srdce leva a Farským úradom
Liptovské Sliače krížovú cestu za nenarodené deti.
„Hlavný podnet dala mamička, ktorá nás
poprosila, aby sme uskutočnili duchovný program pre ženy akou je aj ona, čiže
tie, ktoré prežili či už spontánny alebo
umelý potrat,“ povedala jedna z organizátorov Helena Priesolová. Pri Kostole svätého Šimona a Júdu v Strednom
Sliači sa zhromaždili veriaci, kňaz s miništrantmi a speváci s hudobníkmi. Od
kaplnky Panny Márie Lurdskej napredovali okolo chrámu. Pokľakli pri každom
zastavení, ktoré držali muži symbolicky zobrazené na drevorezbe. Jednotlivé zamyslenia čítali členovia z detského

a mládežníckeho spevokolu. Nechýbali
ani pôstne piesne. Zhromaždený dav držal horiace sviece a na hrudi sa im vynímala biela stužka.
Po „Pochode za život“ nasledovala svätá
omša, ktorá bola obetovaná za nenarodené deti. V kázni upozornil správca
farnosti Ján Budzák na rany, ktoré rodičia veľakrát neuvedomelo spôsobujú
svojim ratolestiam už v embryonálnom
štádiu tehotenstva.
„Tri razy v roku sa Cirkev stavia za ľudský život. V novembri, počas sviatku zosnulých, taktiež liturgia neviniatok po
narodení Pána súvisí s úctou k ľudskej
existencii už od počatia a dvadsiaty piaty
marec, ktorý je dňom Zvestovania Pána,“
podotkol Budzák. „Bohatá účasť farníkov svedčí, že ľudí zaujíma táto temati-

ka a kresťania sa hlásia za ľudské bytie,“ dodal.
Počas bohoslužby priniesli viacdetné manželské páry obetné dary – bielu košieľku
ako znak krstu spolu so sviecou, kalendár plný mien, ktoré tieto deti nedostali a dní, ktoré im nebolo dovolené prežiť, kríž – symbol utrpenia a topánočky.
Liturgia pokračovala adoráciou spojenou so spevom a modlitbou.
Motiváciou pre uskutočnenie podujatia
bol pochod v Banskej Bystrici, podľa
ktorého mladí prispôsobovali program.
Dvadsiaty piaty marec vyhlásilo Fórum
života za Deň počatého dieťaťa. Spomínaný dátum sa spája aj so sviatkom Zvestovania Pána, čiže spomienkou počatia
Pána Ježiša.

Lívia Šimčeková

Deň Zeme

Noc v eLSe klube

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná
22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21.
marca, a oslavovali príchod jari.
V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok,
upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia,
a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach.
Pri tejto príležitosti sme si na 1. stupni v pondelok – 22. apríla, vytvorili „zelený deň“, kde žiaci prišli oblečení v odevoch
zelenej farby. V triedach prebiehali prednášky a besedy na
témy ochrany prírody, recyklácie odpadového materiálu. Hovorili sme si o tom, ako môžu žiaci na 1. stupni chrániť
prírodu. Riešili sme pracovné listy a tajničky s tematikou
ochrany prírody, hrali sme sa eko hry, písali a ilustrovali
slohové práce o stromoch. Z odpadového materiálu ako sú
plastové fľaše, staré noviny, rolky papiera, plastové vrchnáky sme vytvárali pôsobivú výzdobu našich tried.

Z piatka 19. apríla na sobotu 20. apríla si užilo príjemnú
atmosféru eLSe klubu 30 mladých ľudí z našej obce. Stráviť
noc v eLSe klube ich prilákal zaujímavý program a príležitosť
stráviť spolu s priateľmi vzrušujúce chvíle. Priestory klubu
sa tak pre mládež otvorili na celú noc už po druhýkrát. Program
sa začal o 20 hod. premietaním filmu s duchovnou myšlienkou a po ňom si skoro všetci zaspievali v karaoke. Nechýbalo zoznamovanie a extrémne vtipné súťaže pre chlapcov aj
dievčatá, spoločenské hry, či vzájomné rozhovory. Po spoločnej večernej modlitbe so spoločenstvom Srdce leva, z ktorej
mali mladí silný zážitok, nasledoval ďalší film. Hoci spánku
si všetci užili trochu menej, odchádzali z klubu spokojní a už
teraz sa tešia na ďalšie akcie v klube. Najbližšie Vás eLSe
klub pozýva na oslavu svojich prvých narodenín dňa 29. júna. Súčasťou osláv bude gulášpárty, koncert, zaujímavé atrakcie a 2. ročník súťaže O najlepší koláč. Po oslavách sa deti
môžu tešiť 5. júla na ďalší ročník Kinderfestu.

Mgr. A. Jurgošová

Ing. Helena Priesolová

Deň učiteľov
Oslava „Dňa učiteľov“ v Liptovských Sliačoch sa konala
v piatok 19. apríla 2013 v priestoroch polyfunkčného
domu Prameň. Podujatie pripravil Obecný úrad v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ Jozefa Hanulu. Zástupca starostu Miroslav Gejdoš poďakoval všetkým pedagógom
materskej i základnej školy za namáhavú, zodpovednú a záslužnú prácu pri vzdelávaní a výchove sliačanských detí. Osobitné ocenenie dostala pani učiteľka
Mgr. Zuzana Nemčeková. Na návrh riaditeľa ZŠ Ľuboša Birtusa jej starosta obce Ján Ondrejka pri príležitosti Dňa učiteľov udelil „Ďakovný list za výborné výsledky
vo vyučovacom procese a aktívnu prácu v mimoškolskej
činnosti“.
V kultúrnom programe vystúpili dievčatá zo súboru
Sliačanček a hrou na akordeón sa predstavil muzikant
a hudobný pedagóg Martin Krakovský.
A. Balážecová
Foto: archív ZŠ
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Z tenisových kurtov
Tohtoročná chladná jar mala vplyv aj na
tenisové dianie. Príprava kurtov na sezónu začala až v piatok 12. apríla, avšak
v sobotu 13. 4. boli už v rekordne krátkom čase hotové. Obidva dni sa brigád
zúčastnilo 20 tenistov. V nedeľu 14. 4.
sa hral už prvý turnaj sezóny, nasledujúci týždeň ďalší a v dňoch 27. – 28. 4.
sa hralo prvé kolo súťaží družstiev. Všetko podľa plánu turnajov a akcií.
Výsledky turnajov:
Liptovské Sliače senior double VIPi
2013, 8. ročník, 14. 4. 2012, turnaj
v štvorhre pre 4 pozvané dvojice
Víťazom prvého tohtoročného turnaja
sa stala dvojica Miroslav Hanula, Ján
Plávka.

Vo finále v druhom sete otočili nepriaznivý stav 1/5 a 15/40, odvrátili niekoľko setbalov, vyhrali 6 gemov za sebou
a set napokon čisto hrou vyhrali 7/5.
Finále: J. Plávka, M. Hanula – S. Švidroň, J. Benčo 6/3, 7/5
Liptovské Sliače profesional open
2013, 14. ročník, 16. – 21. 4., turnaj
len pre členov TK Liptovské Sliače,
dvojhra
Turnaja v dvojhre sa zúčastnilo 16 hráčov. Vo finále zvíťazila skúsenosť nad
mladosťou a dravosťou.
Jozef Frič – Tomáš Mrva 6/2, 6/2
Ing. Miroslav Hanula

J. Frič (vpravo) a T. Mrva. Foto: M. Hanula

Medailová žatva Sliačanských trojbojárov
Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji ženy, muži, masters sa konali v Senici 6. 4. 2013 na tejto súťaži sa zúčastnili traja pretekári. Vo váhovej kategórii
do 72 kg. štartovala Lýdia Vencelová, ktorá výkonom 100 kg v drepe, 40 kg v tlaku,
105 kg v mŕtvom ťahu, trojboj 240 kg
získala zlatú medailu. Vo váhovej kategórii do 74 kg nastúpil viac násobný maj-

Šachový turnaj
V dňoch 26. – 28. apríla 2013 sa v KD
Lipt. Sliače konal už 12. ročník medzinárodného šachového turnaja FIDE open
Investspol. Zúčastnilo sa ho 55 hráčov
zo všetkých kútov Slovenska a jeden hráč
bol z Rumunska. V piatok bol účastníkov privítať aj starosta obce Ján Ondrejka. Usporiadateľom bol ŠK Lipt. Sliače,
OcÚ Lipt. Sliače a Liptovský šachový zväz.
Väčšina účastníkov bola ubytovaná v obecných penziónoch „Prameň“ a „Tenis klub“.
Hráči si pochvaľovali výbornú organizáciu turnaja, peknú okolitú prírodu a našu obec. Potešila ich aj teplá a chutná
strava, ktorú už tradične ponúkame. O silný cenový fond sa postaral hlavný sponzor
turnaja, firma INVESTSPOL, v zastúpení
Ing. Pavlom Hlaváčom, za čo sa im chceme aj týmto veľmi pekne poďakovať. Počas
troch dní sa šachisti usilovali o zlepšenie svojho FIDE-ela a po pekných súbojoch na šachovniciach, riaditeľ turnaja
Jozef Dvorský a hlavný rozhodca Mgr.
Karol Pekár vyhlásili nasledovné poradie:

ster republiky Miroslav Vlžák. Drep 245 kg
tlak 137,5 kg, mŕtvy ťah 240 kg, v trojboji 622,5 kg získal zlatú medailu. Vo váhovej kategórii do 93 kg štartoval Marián Bartánus. Drep 260 kg, tlak 165 kg,
trojboj 695kg získal bronzovú medailu.
Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke mužov a žien 20. 4. 2013 sa konali
v Bánovciach nad Bebravou. Na tejto sú-

1. Mikuláš Maník, Inbest Dunajov
(medzinárodný veľmajster)
– 5,5 boda
2. Zeljko Banduka, Slávia Caissa
Čadca – 5 bodov
3. Vladimír Szucs, Termál Podhájska
– 5 bodov
4. Štefan Mazur, Zemplín Michalovce
(medzinárodný majster) – 5 bodov
5. Juraj Druska, SK Prakovce (FIDE
majster) – 4,5 boda
6. Pavol Palider, MŠK Dolný Kubín
– 4,5 boda
7. Vladimír Škreňo, NSK Nitra – 4 body
8. Marek Tauber, Slávia Košice – 4 body
9. Jaromír Bednář, Investspol Lipt.
Štiavnica – 4 body
10. Peter Adamko, Chess club Turzovka – 4 body
11. Samu Sorin, Rumunsko – 4. body
30. Ján Dorník, ŠK Lipt. Sliače – 3 body
40. Ľubor Caban, ŠK Lipt. Sliače – 2
body.

ťaži reprezentovali Sliačanský oddiel 4
pretekári. Vo váhovej kategórii do 72 kg
štartovala Mária Buďveselová, ktorá výkonom 100 kg získala zlatú medailu a takisto druhé ocenenie za najlepšieho pretekára v kategórii žien. Do váhovej kategórie
74 kg nastúpil Miroslav Vlžák, výkon
142 kg mu zabezpečil bronzovú medailu. Vo váhovej kategórii do 105 kg nastúpili dvaja pretekári: Marek Lupták
výkonom 190 kg obsadil 4. miesto a Juraj Vencel výkonom 185 kg obsadil 5.
miesto.
Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke dorastencov juniorov a masters
sa konali 27. 4. 2013 v Zlatníkoch. Kategóriu masters reprezentovali 5 pretekári
vo váhovej kategórii do 72 kg. Štartovala
Mária Buďveselová výkonom 92,5 kg získala zlatú medailu a takisto ocenenie
za najlepšieho pretekára v súťaži žien.
Vo váhovej kategórii do 74 kg štartoval
Juraj Buďvesel, ktorý výkonom 100 kg
získal zlatú medailu. Váhová kategória
do 93 kg štartoval Dušan Cevár, ktorý
výkonom 157,5 kg obsadil 4. miesto. Vo
váhovej kategórii do 105 kg štartoval Vladimír Plávka výkonom 185 kg získal striebornú medailu. Vo váhovej kategórii
120 kg štartoval Pavol Plávka, ktorý pre
zranenie ruky súťaž nedokončil.
Vladimír Plávka

Jozef Dvorský, riaditeľ turnaja
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