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Z aktivít našich hasičov

Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám, aby som Vás informoval o ve
ciach verejných a prácach v našej obci. S radosťou
môžem povedať, že sme dokončili oplotenie s parko
viskom na cintoríne v Strednom Sliači a taktiež sme
tam osadili zreštaurovanú oceľovú bránu, z bývalého hlavného vstupu scho
diska nášho kostola. Som rád, že táto brána opäť našla svoje dôstojné miesto
a skrášlila celkový vzhľad oplotenia. Vytvorili sme aj nový priestor pre smetné
koše, ku ktorým vedie z vnútornej strany chodník a vznikol aj nový priestor
na odber vody. V týchto dňoch sme v polovici prác na novom oplotení cin
torína vo Vyšnom Sliači. Budú tam taktiež upravené spevnené plochy a no
vý chodník od vchodu až k hlavnému krížu. Ďalej pracujeme na oprave la
vičky pre chodcov a robíme prípravné práce na výstavbu chodníka od baru
Kalambúr po zvonicu v Nižnom Sliači. Som veľmi rád, že postupujeme pres
ne podľa plánov, ktoré sme si predsavzali, aby verejné priestory v našej
obci boli stále krajšie. Ako iste viete čas je najrýchlejší bežec a štyri roky
môjho funkčného obdobia na poste starostu sa pomaly končia. V novembri
tohto roku budete milí spoluobčania rozhodovať, kto povedie našu obec
ďalšie štyri roky. Ja budem znova kandidovať na funkciu starostu obce Lip
tovské Sliače ako nezávislý kandidát a budem sa pred vami prezentovať
výsledkami svojej práce a vyhodnotením hospodárskej a finančnej kondície
našej obce. Prejdem však na ľahšiu tému. V týchto dňoch finišujeme s progra
mom folklórneho festivalu Liptovské Dni Matky, ktorý sa uskutoční 28. 7.
– 29. 7. 2018. Dokončujú sa ruže, ktoré budú zdobiť „bábu“, umiestnenú pri
odbočke do našej obce z hlavnej cesty. Chcem sa veľmi pekne poďakovať
členkám Jednoty Dôchodcov a zamestnankyniam obecného úradu za trpez
livú a náročnú prácu pri výrobe týchto ruží. Som presvedčený, že na tohto
ročnom festivale, ktorý sa bude konať ako vždy v amfiteátri Pažite si príde
na svoje každý priaznivec folklóru a dobrej zábavy. Zárukou kvalitných vy
stúpení budú domáce súbory, ale aj súbory zo širokého okolia. V sobotňajší
večer rozprúdia zábavu Diabolské Husle Jána Berkyho Mrenicu ml. a v zába
ve bude pokračovať hudobná skupina Kmeťoband. Nedeľňajší galaprogram
bude v rezkom rytme folklóru. Zárukou nádherného zážitku bude vystúpe
nie Ľudovej hudby Miroslava Dudíka, folklórneho súboru Mladosť a rytmic
ký folklór nám predvedú vo vynikajúcom programe Čarovné ostrohy. Večer
nú zábavu rozprúdi televízia Senzi so svojim programom Senzi TV Šou,
ktorý bude plný vynikajúcich umelcov. Program bude zaznamenávaný tele
víznym štábom a bude vysielaný v televízii. Samozrejme nebude chýbať
ohňostroj a bude postarané o dobré občerstvenie. Dúfam milí spoluobčania,
že nám počasie bude priať a aj touto cestou Vás všetkých srdečne pozývam
na 12. ročník folklórneho festivalu Liptovské Dni Matky do nášho pekného
amfiteátra Pažite v Strednom Sliači. Je tu koniec školského roka a pani ria
diteľka našej ZŠ PaedDr. Katarína Ondrášová odchádza na materskú dovo
lenku. Chcem sa jej poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú vo svojej funkcii
pokračovanie na str. 2
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pokračovanie zo str. 1

odviedla v našej ZŠ a za dobrú spolu
prácu s obecným úradom. Želám jej veľa
zdravia, šťastia a pohody v nastávajú

Zrkadlo Liptovských Sliačov

cich radostných chvíľach. Milí spoluob
čania, čaká nás v lete ešte veľa spoločných
akcií a stretnutí. Prajem Vám hlavne
veľa zdravia a oddychu. Dúfam, že s Va
šou podporou bude vedenie obce aj na

ďalej skrášľovať našu obec a zlepšovať
v nej kvalitu života občanov tak ako
doteraz.

Mgr. Milan Frič
starosta obce

AKTUÁLNE PRÁCE V OBCI
Pracovníci OÚ pokračujú podľa harmonogramu v prácach na zveľaďovaní vzhľadu našej obce. Dokončené oplotenie cinto
rína s parkoviskom a chodníkom v Strednom Sliači, práce na oplotení cintorína vo Vyšnom Sliači pokračujú.
Mgr. Milan Frič, starosta obce

Foto: A. Kočibalová

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dvadsiate šieste zasadnutie OZ sa ko
nalo dňa 21. 06. 2018. Zasadnutie OZ
viedol zástupca starostu obce Pavol Bar
tík. Hlavným bodom programu bolo pre
rokovanie Komunitného plánu sociál
nych služieb obce, ktorý je strategickým
rozvojovým dokumentom a nadväzuje
na Program hospodárskeho a sociálne
ho rozvoja obce Liptovské Sliače na ro
ky 2015 – 2021.
Povinnosť obce mať vypracovaný a schvá
lený komunitný plán sociálnych služieb
vychádza z § 80, ods. 1 zákona 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živ
nostenskom podnikaní vznp.
Komunitný plán sociálnych služieb pod
robne analyzuje, skúma a hodnotí celý

systém sociálnych služieb na miestnej
úrovni, ich ponuku a požiadavky na jed
notlivé druhy služieb. Komunitný plán
je špecifický dokument, ktorý rozpraco
váva potreby občanov aj samosprávy pri
rozvoji obce v sociálnej oblasti.
V bode prevody nehnuteľného majetku
obce poslanci obecného zastupiteľstva
schválili prenájom a predaj majetku obce.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2018 prítomným priblížila hlavná kon
trolórka obce Ing. Janka Littvová. Kontrol
ná činnosť bude vykonávaná v kontro
lovaných subjektoch, a to na obecnom
úrade, v právnických osobách zriade
ných obcou a v subjektoch, ktorým boli
poskytnuté finančné prostriedky z roz
počtu obce. Kontrolná činnosť pozostá

va z pravidelných, tematických a ostat
ných kontrol. Plán kontrolnej činnosti
bude zameraný na kontrolu hospodá
renia a nakladania s majetkom obce a jej
finančnými prostriedkami, kontrolu vý
beru miestnych daní, kontrolu plnenia
vybraných zmlúv a iné. Taktiež sa bu
de zaoberať ostatnými kontrolami me
dzi ktoré patria kontrola vybavovania
sťažností a petícií doručených obci, kon
troly na základe prijatých uznesení obec
ného zastupiteľstva a na kontroly, ktoré
vykoná z vlastného podnetu. Plán kon
trolnej činnosti tiež obsahuje prípravu
a tvorbu koncepčných a metodických
materiálov.
V ďalšom bode rokovania OZ sa poslanci
zaoberali úpravou rozpočtu obce – Roz
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počtovým opatrením č. 10/2018. Touto
úpravou rozpočtu obec navyšuje príj
movú časť rozpočtu o 44 500,00 EUR,
a to navýšením bežných príjmov – jed
norazová odplata za zriadenie vecného
bremena, Vodárenská spoločnosť, a. s.
vo výške 7 500,00 EUR a použitím re
zervného fondu vo výške 37 000,00 EUR.
Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvyšujú
kapitálové výdavky o sumu 36 500,00 €,
ktoré budú použité na vybudovanie
chodníka v Nižnom Sliači (Kalambúr – zvo
nica), vybudovanie MK do Partizánskej
Ľupče a spoluúčasť na výstavbu splaško
vej kanalizácie v lokalite Blážová a bež
né výdavky o sumu 8 000,00 EUR.
Poslanci na zasadnutí prerokovali Do
datok č. 3/2018 k VZN č. 5/2014 o miest
nych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Dodatok upravuje sadzbu dane
za osobitné užívanie verejného prie

stranstva za umiestnenie zariadenia,
slúžiaceho na poskytovanie služieb a pre
dajného zariadenia – ambulantný pre
daj počas akcií organizovaných obcou
a na trhových miestach v rámci obce.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle §166
ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmien
kach výkonu volebného práva a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov urči
lo počet poslancov pre budúce volebné
obdobie 2018 – 2022. Zastúpenie obča
nov bude v obecnom zastupiteľstve tak
ako doteraz, t. j. v počte 11 poslancov
na volebné obdobie 2018 – 2022. Uvede
ní poslanci budú aj naďalej volení v troch
volebných obvodoch – Nižný – traja po
slanci, Stredný – piati poslanci a Vyšný
Sliač – traja poslanci. Obecné zastupi
teľstvo tvorí v zmysle § 166 ods. 4 zá
kona č. 180/2014 o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov jednomandátový
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volebný obvod pre voľby starostu obce.
Územie jednomandátového volebného
obvodu, v ktorom sa volí starosta je zhod
né s územím obce. V súvislosti s komunál
nymi voľbami Obecné zastupiteľstvo v zmy
sle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskor
ších predpisov určilo na celé funkčné
obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funk
cie starostu obce na plný úväzok.
V bode č. 11 prítomní poslanci prero
kúvali žiadosti občanov a organizácií
Poslanec Ing. Miroslav Hanula navrhol
predniesol Správu z kontroly hospodá
renia Tenisového klubu Liptovské Slia
če za rok 2017.
V súvislosti s dlhodobou nepriaznivou
situáciou so stavom odpadov v našej ob
ci, poslanci poverili vedenie obce opätov
ným podaním žiadosti na pokračovanie
procesu výstavby zberného dvora.

OcÚ

NÁVŠTEVA V DRUŽOBNEJ OBCI HÁJ VE SLEZSKU
Zástupcovia obce Liptovské Sliače navštívili v dňoch 08. a 09.
06. 2018 našu družobnú obec Háj v Slezku. Prijali tak pozva
nie od starostu obce na prebiehajúcu akciu Dni obce. V prvý

Foto: archív obce

deň sa zúčastnili koncertu rockovej skupiny Mňága a Žďorp.
Na druhý deň pokračovali v kultúrnom programe pri náv
števe Dohnálkovej vily, v ktorej bola pripravená expozícia
historických motoriek a sochárskych diel z domácej zbierky
pána Miroslava Rybičku, akademického sochára, reštauráto
ra hájeckých artefaktov a zberateľa historických motocyklov.
Pri jeho životnom jubileu mu zástupcovia našej obce odo
vzdali viaceré darčeky a blahoželania. Na návštevu prišli aj
naši folkloristi mužská spevácka skupina Sliačania. Osláven
ca potešili pásmom piesní priamo pred vilou.
Hlavný kultúrny program bol veľmi bohatý, na úvod sa pred
stavila pásmom veršov a piesní naša mužská folklórna sku
pina Sliačania. Vystúpenia nositeľov nášho folklóru sú už
v obci dlhoročnou tradíciou, tak ako aj pravidelné návštevy
v našej družobnej obci. Dni obce boli pripravené na veľmi
profesionálnej úrovni so zaujímavým kultúrnym programom.
Návštevníci sa mohli občerstviť pri viacerých stánkoch, kde
nechýbala ani ručná tvorba a tradičné výrobky.
P. Bartík

SVÄTÁ OMŠA
NA MAGURE
Svätá omša v lone liptovskej prírody
sa uskutočnila sa 7. júla na Sliačan
skej Magure nad obcou Liptovské Slia
če. Celebroval ju vdp. Ján Budzák, správ
ca našej farnosti. Zišlo sa tam okolo
100 veriacich.
Občerstvenie pre veriacich pripravu
je Poľovné združenie (PZ) Kamenná
v spolupráci so sponzormi. K nim
patria okrem iných aj Obecný úrad
v L. Sliačoch, ale aj mnoho podnika
teľov v obci.
T. Šuľa

Foto: T. Šuľa

4

JUNIÁLES

Zrkadlo Liptovských Sliačov

JUNIÁLES – ROZLÚČKA DEVIATAKOV SO ŠKOLOU
Dňa 24. 6. 2018 sme s hrdosťou hľadeli
na našich žiakov – deviatakov, a verili
sme, že tradície, ktoré sme im vštepo
vali, zostanú v ich srdciach hlboko za
korenené. Už tradične rodičia a žiaci
ôsmeho ročníka pripravili pre deviata
kov túto výnimočnú rozlúčku so školou
v Liptovských Sliačoch, ktorá je jedineč
ná svojho druhu a chceli by sme ju za
chovať aj naďalej. Dievčence a mládenci
sa vyobliekali do tradičných sliačan
ských krojov. Najskôr pred oltárom po
ďakovali Bohu za svoje školské roky. Po

vrúcnych modlitbách sa odobrali do
školy, aby v sprievode mladších žiakov
a učiteľov ukázali celej dedine krásu a hr
dosť na svoje korene. Cesta viedla od
školy cez Pažite až ku kultúrnemu do
mu. Bola sprevádzaná spevom ľudových
piesní okorenených harmonikou nášho
p. Viciana a folklórnou skupinou Slia
čanka. Celá obec sa zišla, aby videla čas
tušku, ktorú si na učiteľov vymysleli
sami deviataci. Po úvodných príhovoroch
vyzvŕtali v tanci rodičov a učiteľov. Ne
chýbalo aj tradičné fotografovanie. Po

prezlečení do spoločenského oblečenia
nám predviedli aj zostavu z venčeka,
ktorá mala veľký úspech. Po „povinnej
jazde“ nastala poriadna zábava, ktorá
končila až o polnoci.
Tradície regiónu v srdciach našich žia
kov – posolstvo Základnej školy Jozefa
Hanulu v Liptovských Sliačoch sa napl
nilo a chceme dúfať, že tam zostane aj
keď žiaci vyletia zo školy.
Mgr. Mária Hatiarová

Foto: P. Antol

Podujatia v obci v roku 2018
28. – 29. 7. Liptovské dni matky
august Letné kino
9. 9. Beh okolo Sliačov
20. 10. Zo sliačanských záhrad
27. 10. Mesiac úcty

9. 12. Dobročinný večierok
26. 12. Šachový turnaj
26. 12. Štefanská zábava
31. 12. Silvester

RÔZNE

číslo 3/2018
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UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
29. júna mali žiaci ZŠ J. Hanulu tradičné slávnostné ukonče
nie školského roka. Po sv. omši v kostole sv. Šimona a Júdu
sa všetci presunuli do areálu školy, kde bolo vyhodnotenie
výsledkov školského roka. Najlepší žiaci boli ocenení a všetci
si individuálne prevzali vysvedčenia.
– ld –

Foto: T. Šuľa

Odchádzajúci deviataci.

Foto: P. Antol

Žiaci z pobočky ZUŠ Jánoš v L. SLiačoch sa predstavili
na záverečnom koncerte.

Z ÚSPEŠNEJ ČINNOSTI SLIAČANKY
V prvý májový deň roka 2018 Sliačan
ka tancovala a spievala v Liptovskom
Mikuláši pri sadení mája na Námestí oslo
boditeľov. 12. mája skupina opäť účin
kovala v Liptovskom Mikuláši, v budo
ve Čierneho orla, na vernisáži výstavy
„Bože nám pomáhaj majáles začínať“.
V piatok 18. mája sa v ružomberskej sy
nagóge uskutočnil koncert „Májové spie
vanky“ na ktorom sa predstavila aj žen
ská spevácka skupina z FSk Sliačanka.
V prvú júnovú nedeľu sa členovia sku
piny zúčastnili na vysvätení nového kos
tola v podtatranskej obci Lendak. Kro
jovanou účasťou Sliačanka dotvorila
slávnostnú atmosféru podujatia.

V dňoch 9. -10. júna folklórna skupina
účinkovala v Českej republike na medzi
národnom festivale v Brne. Podujatie
BRNO FOKLORNÍ bolo súčasťou veľkole
pých osláv 100. výročia vzniku Česko
slovenskej republiky pod názvom FES
TIVAL RE:PUBLIKA.
V júni sa Sliačanka úspešne predstavi
la aj na krajskej prehliadke folklórnych
skupín. Súťažná prehliadka „Nositelia tra
dícií“ sa konala 17. júna v Liptovskom
Mikuláši za účasti 11 folklórnych ko
lektívov zo žilinského kraja. Účinkova
li: Sliačanka z Liptovských Sliačov, Kri
váň z Východnej, FSk Smrečany, Kýčera
z Ochodnice, Turzovanka z Turzovky, FSk

Brezovica, Rabčičanka z Rabčíc, Trnká
ri zo Žažkova, Kolárovičanky z Koláro
víc, Prameň z Dubového, Tiešňavan z Kr
pelian. Folklórna skupina Sliačanka opäť
uspela, získala ocenenie ZLATÉ PÁSMO
a návrh na postup na celoštátne kolo
súťaže.
23. júna speváčky zo Sliačanky, na pod
ujatí Jánska vatra v Nižnom Sliači, pred
stavili piesne spojené s oslavou letného
slnovratu. Okrem spomínaných podu
jatí ženy a dievčatá z folklórnej skupiny
spievali aj na 5 svadbách v rodnej ob
ci. A tak ako po minulé roky Sliačanka
opäť pripravila a zapožičala kroje na
MÁJE a JUNIÁLES.
A. Balážecová

Foto: archív FSk

VÝSTAVA O MAJÁLESE V SLIAČOCH
V sobotu 12. mája 2018 sa v Múzeu
Čierny orol v Liptovskom Mikuláši usku
točnila vernisáž výstavy s názvom „Bože,
nám pomáhaj majáles začínať“. Venovaná
školskému majálesu (juniálesu) v obci
Liptovské Sliače a v tejto téme sa nie
sol i celý program vernisáže. Otvorila
ho folklórna skupina Sliačanka, ktorej
členovia pripravili ukážku piesní a tan
cov viažucich sa k tejto obyčajovej prí
ležitosti. Medzi návštevníkmi vzbudili

veľké nadšenie nielen hudobné a ta
nečné prejavy účinkujúcich, ale aj tra
dičné odevy, ktoré sa stali ozdobou ce
lého popoludnia. Pozvanie na vernisáž
prijala aj autorka výstavy PhDr. Margi
ta Jágerová, ktorá v súčasnosti pôsobí
ako vedúca Katedry etnológie a folklo
ristiky na Univerzite Konštantína Filo
zofa v Nitre. Návštevníkom fundovane
priblížila, ako vznikla myšlienka zazna
menať a spracovať juniáles v Liptov

ských Sliačoch, ako prebiehal terénny
výskum, ale aj obšírne popísala obsah
celej výstavy. Po oficiálnej časti mali všet
ci zúčastnení priestor dôkladne si celú
výstavu prezrieť a občerstviť sa pripra
venými dobrotami. Vernisáž zožala vše
obecný úspech a veríme, že si táto výstava
nájde obdivovateľov aj v Národopisnom
múzeu Liptovský Hrádok, kde bude in
štalovaná počas prázdnin až do 2. sep
tembra 2018.
A. Balážecová
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VENČEK 2018
Dňa 11. 5. 2018 sa uskutočnil v našom
kultúrnom dome v Strednom Sliači dvad
siaty Venček.
Je to veľmi dôstojná a pekná spoločenská
akcia. Žiaci 9. ročníka, ktorí opúšťajú
našu základnú školu tam, za prítomnosti
svojich rodičov, rodinných príslušní
kov a učiteľov prezentujú svoj taneč

ný a spoločenský prejav. Po určitom
čase, keď sa stretávajú, učia sa tancovať,
učia sa spoločenskému správaniu, všet
ko to vyvrcholí Venčekom. Chcem sa
ako starosta obce úprimne poďakovať
pani Anke Kočibálovej za to, že sa už
20 rokov s trpezlivosťou venuje našim
deviatakom a že, túto akciu dostala

na takú vysokú úroveň akú dnes má.
Každý rodič má radosť, keď vidí svoje
dieťa na takejto peknej spoločenskej
akcii. Dúfam, že Anička bude vo svojej
práci s mladými ľuďmi aj naďalej po
kračovať.

Mgr. Milan Frič
starosta obce

Foto: M. Jacko

OSLAVA SVIATKU MATIEK
V Kultúrnom dome v Liptovských Slia
čoch sa v nedeľu 13. mája 2018 konal
slávnostný koncert pri príležitosti Dňa
matiek. Podujatie pripravili Obecný úrad
a Kultúrne stredisko. Oslava tohto sviatku
má v Liptovských Sliačoch svoju tradí
ciu a teší sa veľkému záujmu divákov,
aj počas tohtoročného koncertu bola sá

la KD plná. Diváci videli program v kto
rom v hudobných, tanečných, speváckych
a recitačných výstupoch účinkovali deti
aj dospelí. S blahoželaniami pre všetky
mamy sa postupne predstavili DFS Slia
čanček, deti z materskej školy, žiaci 1.
– 4. ročníka ZŠ J. Hanulu, ľudová hudba
Cifrušky, muži so speváckej skupiny Slia

čania. V druhej časti programu vystú
pila známa hudobná skupina SENZUS.
V závere slávnosti starosta obce Milan
Frič, jeho zástupca Pavol Bartík i po
slanci obecného zastupiteľstva odo
vzdali kvetiny všetkým prítomným ma
mám.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová
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DETI Z LIPTOVSKÝCH SLIAČOV OSLÁVILI SVOJ SVIATOK
Podujatie sa konalo v piatok 2. júna 2018
na námestí v Strednom Sliači, v areáli
Kultúrneho strediska. Pre deti bol pri
pravený zaujímavý a pestrý program
– súťaže, ukážky rôznych spôsobov ha
senia a hasičských techník, trampolína,

nafukovací hrad, šantenie v pene, ma
ľovanie na tvár, cukrová vata. Všetky
deti, ktoré sa zapojili do súťaží dostali
diplom a sladkú odmenu. K atmosfére
vydareného podujatia prispelo aj pek
né počasie. Akciu pre deti pripravili

DHZ Vyšný Sliač a OZ DRÁČIK, ZŠ Joze
fa Hanulu, rybársky krúžok Aspius, Obec
ný úrad a Kultúrne stredisko Liptovské
Sliače.
A. Balážecová

Foto: A. Balážecová

SLIAČANSKÍ ŠKÔLKARI ZAŽILI MNOŽSTVO AKTIVÍT
JUNIÁLES V MŠ
Tak ako po iné roky aj tento rok naši
rodičia pripravili rozlúčku predškolákov
s MŠ. Dňa 3. júna sa deti MŠ oblečené
v krojoch spolu s rodičmi a rodinnými
príslušníkmi stretli pred kultúrnym do
mom. V sprievode rodičov za doprovo
du hudby a spevu prešli dedinou a ná
mestím. V kultúrnom dome vystúpili
s programom, ktorý si s nimi pripravi
li ich p. učiteľky. Tí mladší zatancovali
ľudové tančeky, predškoláci zasa zasa
dili máj, zaspievali rozkazovačky a za
tancovali si na pesničku „Šimi, šimi sem“.
Po vystúpení sa predškoláci rozlúčili s pa
ni učiteľkami a celým kolektívom MŠ
prostredníctvom básní a kvietkov. Za ro
dičov sa kolektívu MŠ poďakoval p. Ing.
Sabó PhD. Potom už nasledovala zába
va pri hudbe. V mene celého kolektívu
MŠ chcem poďakovať všetkým rodičom,
ktorí toto pekné stretnutie pripravili a na
šim predškolákom prajeme, aby sa im
v škole darilo, aby rodičom robili len ra
dosť a aby spomienky na MŠ boli vždy
tie najkrajšie.

ROK V MŠ
No a už je tu znova koniec školského
roka a nám nezostáva iné, len sa zamys
lieť nad tým, aký tento školský rok bol,
či sme toho urobili pre deti dosť, aby
na roky strávené v MŠ spomínali v dob
rom. V našej MŠ sme tento školský rok
mali 101 detí, do ZŠ nám odchádza 33
predškolákov a na budúci školský rok
máme zapísaných 105 detí. Počas celého
školského roka sme sa snažili deťom
spríjemniť život v MŠ prostredníctvom
rôznych školských i mimoškolských ak
tivít: účasť na cezpoľnom behu, besiedka
Mikuláša, tvorivé dielne k príležitosti
dňa MŠ, karneval, bábkové divadielka,
návšteva Mobilného planetária, canis
terapeutka so psíkmi Kimy a Adel, dvoj
týždňový plavecký výcvik, návšteva Múzea
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ZŠ,
knižnice, vynášanie Murieny, sadenie má
ja s našimi májovníkmi, Deň detí, pred
stavenie ukrajinského cirkusu Galent,
výlet do Bojníc, vystúpenia s progra
mom pri príležitosti rôznych sviatkov
– Deň úcty k starším, benefičný večierok,

Deň matiek. Rodičia sa mohli s výsled
kami výchovno-vzdelávacieho procesu
oboznámiť prostredníctvom konzultá
cií, výstaviek detských prác a fotogra
fií na našej internetovej stránke. Deti
mali možnosť počas školského roka na
vštevovať krúžok výtvarnej výchovy a an
glického jazyka priamo v MŠ. Zapojili
sme sa s deťmi do rôznych výtvarných
súťaží, kde sa nám podarili obsadiť prvé
miesta.
S predškolákmi sme sa rozlúčili pros
tredníctvom detského juniálesu a tiež
rozlúčky v MŠ. Každý predškolák dostal
darček – pamätný list, peknú knihu a roz
vrh hodín. Môžem konštatovať, že úlo
hu, ktorú sme si stanovili sa nám po
darilo splniť a mne už nezostáva iné,
len sa poďakovať celému kolektívu MŠ
a vedeniu za pomoc a spoluprácu po
čas celého šk. roka a popriať všetkým
zamestnancom príjemnú dovolenku, veľa
oddychu a pohody.
Magdaléna Dvorská
riad. MŠ Liptovské Sliače

Foto: archív MŠ
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Z AKTIVÍT NAŠICH HASIČOV
HASIČI
NA VÝLETE...
V sobotu 12. mája 2018 občianske zdru
ženie Dráčik zorganizovalo pre svojich
členov a ich rodinných príslušníkov ce
lodenný výlet. Cieľom bola jaskyňa Do
mica, ktorá vedie popod štátnu hranicu
do Maďarskej republiky. Ďalšou zastáv
kou po absolvovaní prehliadky jaskyne
bolo historické centrum Rožňavy a pre
hliadka kaštieľa v Betliari. Podvečer sme
si nechali na príjemné posedenie na bre
hu pri vodnej nádrži Mlynky v Sloven
skom raji. Domov sme prišli vo večerných
hodinách s dobrým pocitom príjemne
prežitého dňa s novými zážitkami.

10. ROČNÍK „HASIČSKÉHO
DEDIČSTVA“
V sobotu 16. júna 2018 sa uskutočnil vo
Vyšnom Sliači v poradí už desiaty ročník
ojedinelej pohárovej súťaže hasičských
striekačiek PPS-8 pod názvom „Hasičské
dedičstvo“. Hlavným organizátorom bolo
občianske združenie Dráčik v spoluprá
ci s Obecným úradom Liptovské Sliače.
Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev a sú
ťažilo sa na dva pokusy. Ako po iné roky,
aj tento rok súťažiaci štartovali z „poľ
nej krčmy“, kde každý súťažiaci musel
vypiť 0,5 l nealkoholického piva. Prvé mie
sto obhájili domáci hasiči z Vyšného
Sliača, druhé si vybojovali hasiči s Par

tizánskej Ľupče a tretie hasiči z Liptov
skej Štiavnice. Po ukončení súťaže a vy
hlásení výsledkov pokračovalo príjemné
posedenie pri hudbe do neskorých noč
ných hodín. Touto cestou by sme chceli
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali
pri prípravách tohto pekného podujatia,
ďalej všetkým sponzorom, ktorí nás pod
porili – Obec Liptovské Sliače, Vodárenská
spoločnosť Ružomberok a. s., Pohreb
níctvo Azíz, firma Safirs s. r. o., Cukráreň
RAF – Holding s. r. o., Holzwod – p. Pe
ter Ivák, R-JA p. Roman Plávka, Mgr. Ľu
boš Birtus, Združeniu priateľov príro
dy za vynikajúci chutný guláš.
M. Caban st., DHZ Vyšný Sliač

Foto: A. Kočibalová

POĽOVNÍCKY DEŇ V LÚČKACH
Tak ako po minulé roky, aj tento rok
organizovala Obvodná poľovnícka komo
ra a Slovenský poľovnícky zväz, Okresná
organizácia Ružomberok poľovnícky deň
v Lúčkach. Otvorenie ôsmeho ročníka
poľovníckeho dňa bolo tento rok trošku
netradičné v tom význame, že sa otváral
slávnostným pasovaním za lovca srn
čej zveri. Bohatý program, začal sláv
nostným sprievodom s Dianou na koni.
Hlavným bodom bola svätá omša, kde
vystupovali svojim spevom aj muži z Lip
tovských Sliačov zo speváckej skupiny
Sliačania. Po slávnostnej omši sa ude
ľovali vyznamenania za rozvoj poľov

níctva, kde aj naši poľovníci zo Združenia
priateľov prírody páni Ivan Hradský
a Matúš Kráľ toto vyznamenanie získali.
Samozrejme nechýbalo aj tradičné va
reniu gulášu, na ktorom sa zúčastnilo
aj naše Združenie priateľov prírody. Náv
števníci, občania z Liptovských Sliačov,
mali pripravený veľkolepý stan s násten
kou a novinami z doterajšej práce v na
šom poľovníckom Združení priateľov
prírody, kde si mohli vychutnať guláš
a započúvať sa do spevu mužskej spe
váckej skupiny Sliačania. Nezabudli sme
ani na najmenších, pre ktorých sme po
stavili veľkú skákaciu horu, kde sa mohli

do sýtosti vyhrať. Počasie nám prialo
a celý deň sa niesol v duchu poľovníc
tva. Bolo pre mňa veľkou cťou, že sme
spolu so skupinou Sliačania mohli aj ta
kýmto spôsobom hrdo prezentovať obec
Liptovské Sliače. Som veľmi rada, že aj
tento ročník sme mohli stráviť v kruhu
poľovníkov a priaznivcov prírody a aj
naše ruky mohli pomôcť pri organizá
cií. Verím, že všetkým zúčastneným sa
tento deň páčil a v takom hojnom poč
te sa uvidíme zas o rok. Lovu zdar!
V mene Poľovníckej organizácie Zdru
ženia priateľov prírody napísala
Mgr. Petra Laková

Foto: archív PZ
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DIAKONSKÉ VYSVIACKY
„Prosíme ťa, Pane, pošli robotníkov do
svojej žatvy...“ modlievajú sa veriaci v L.
Sliačoch a ich prosby nezostali nevypo
čuté. Počas mesiaca jún boli vysvätení
za diakonov až traja naši rodáci. Róbert
Likavčan prijal sviatosť diakonátu z rúk

otca biskupa Mons. Stanislava Stolári
ka v Rožňave dňa 9. 6. 2018. Diakonov
Andreja Ondrejku a Milana Luptáka vy
svätil emeritný pomocný biskup Mons.
Andrej Imrich v Spišskej Kapitule dňa
14. 6. 2018. Okrem rodín diakonov a kňa

Foto: K. Moravová

Foto: archív R. Likavčana

zov u nás pôsobiacich sa vysviacok zú
častnilo veľa obyvateľov z našej obce.
Modlime sa naďalej za našich diakonov,
vyprosujme im Božie požehnanie, plnosť
Božích darov a milostí, pevné zdravie a ve
ľa lásky pre všetkých. Ivana Jacková

Foto: P. Antol

SVIATOSŤ BIRMOVANIA
„Prijmi znak daru Ducha Svätého“. Tieto slová si z úst otca
biskupa Andreja Imricha vypočulo dňa 30. júna 135 birmo
vancov našej farnosti. Príprava na birmovku trvala necelý
jeden šk. rok. Birmovanci sa stretávali približne každé 2 týžd
ne na stretkách. Vypočuli si prednášky na témy ako Božia
láska, Cirkev a Mária, sviatosti a mnohé ďalšie – dokopy 16 tém.
Prednášku viedol vždy niekto iný z radu kňazov alebo laikov.
Po prednáškach sa birmovanci rozdelili do skupiniek k ani
mátorom, kde mohli predložiť svoje otázky k danej téme,
prípadne boli pre nich pripravené videá, spoločné aktivity
a pod. Počas prípravy sa birmovanci mohli zúčastniť aj Go
dzoneTour, víkendovky v Lipt. Štiavnici, volejbalového tur
naja či premietania filmov. Ďakujeme našim kňazom, animá
torom, rodičom i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na príprave.
Z. Priesolová

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
V nedeľu 27. 5. 2018 prijalo po prvý raz sviatosť Eucharistie
25 detí z našej farnosti. Ďakujeme za modlitby, prípravu
venovanú deťom a tiež za výlet na Spiš p. farárovi Jánovi
Budzákovi a p. kaplánovi Marekovi Wolanszkému. Nech v nás
stále pretrvávajú vaše rady k výchove detí, aby sme nezabú
dali na ich duchovný život a rast vo viere.
rodičia prvoprijímajúcich detí

Foto: K. Moravová

Foto: P. Antol
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Z TENISOVÝCH KURTOV
LIPT. SLIAČE PROFESIONAL OPEN 2018
19. ročník, 16. – 23. 4., turnaj len pre čle
nov TK Liptovské Sliače, dvojhra
Úvodného turnaja sezóny v dvojhre sa
zúčastnilo 12 hráčov. Výsledky:
Finále: P. Alman – J. Frič 4/6, 6/4, 6/4
Semifinále: J. Frič – S. Švidroň 6/3, 3/6,
6/4, P. Alman – P. Gallo 6/3, 7/5
LIPT. SLIAČE SENIOR DOUBLE VIPI
2018
13. ročník, 19. – 20. 5. 2018, turnaj v štvor
hre pre pozvaných hráčov, 4 dvojice SR,
4 dvojice ČR
Tenisové zápolenie medzi družobnými
obcami Liptovské Sliače a Háj ve Slez
sku. Za Háj ve Slezsku nastúpili dvojice
A. Lhotský – T. Lhotský, L. Večerek – J.
Hurník, A. Lýko – T. Kadula, M. Martiník
– R. Moravec, Liptovské Sliače reprezen
tovali Ľ. Ondrejka – M. Sleziak, M. Kel
čík – J. Frič, S. Švidroň – J. Benčo, J. Pláv
ka – M. Hanula.
Zápasy sa hrali na 2 víťazné sety, pri
čom sa začínalo od stavu 2/2, tretí set
sa hral super tie – break. V sobotu bolo
osem dvojíc rozdelených do dvoch štvor

členných skupín, v ktorých hral každý
s každým. V nedeľu sa hralo semifiná
le, kde postúpili prvé dve dvojice z kaž
dej skupiny a potom finále. Do semifi
nále postúpili 3 dvojice z Hája, zo Sliačov
to bola jedna dvojica.
Výsledky semifinále: A. Lhotský, T. Lhot
ský – Martiník, Moravec 2/6, 2/6, Lýko,
Kadula – Kelčík, Frič 5/7, 4/6. Finále: Mar
tiník, Moravec – Kelčík, Frič 6/3, 6/1. O 3.
miesto: A. Lhotský, T. Lhotský – Lýko, Ka
dula 7/5, 6/1.
Priatelia z Moravy boli ubytovaní v Pen
zióne Brejk, okrem tenisového zápolenia
navštívili aj termálne kúpalisko v Be
šeňovej. Ceny do turnaja venoval sta
rosta obce Mgr. Milan Frič.
LIPTOVSKÉ SLIAČE CUP 2018
19. ročník, máj – jún 2018
V súťaži dvojčlenných družstiev obhá
jilo minuloročné víťazstvo družstvo PYRANE (P. Alman, P. Gallo).
Zúčastnilo sa 6 družstiev rozdelených
do dvoch skupín, prví dvaja postúpili
do semifinále. V jednotlivých zápasoch
sa hrali dve dvojhry a jedna štvorhra.

Semifinále: PYRANE (P. Alman, P. Gallo)
– F & P (M. Sleziak, Ľ. Ondrejka) 3:0
FLEGMATIC (J. Plávka, M. Kelčík) – DNA
(S. Švidroň, J. Benčo) 2: 1
Finále: PYRANE – FLEGMATIC 2:1
P. Alman – M. Kelčík 3/6, 6/4, 6/3, P. Gal
lo – J. Plávka 7/5, 2/6, 4/6; Alman, Gallo – Plávka, Kelčík 5/7, 6/1, 7/6 (4)
SÚŤAŽE DRUŽSTIEV 2018
Sliačanskí muži hrali v II. triede SsTZ.
Zo siedmich zápasov 3 vyhrali a 4 pre
hrali a obsadili konečné 5. miesto. TK
Liptovské Sliače reprezentovali J. Pláv
ka (kapitán), J. Frič, T. Bartek, P. Gallo,
M. Kelčík, M. Frič, J. Sleziak, M. Ševčík,
R. Schmidt, M. Mojský.
Mladší žiaci L. Vician a A. Hanula hos
ťovali v LTK L. Mikuláš. Družstvo vyhra
lo všetky svoje zápasy. L. Vician vyhral
4 dvojhry a 4 štvorhry, A. Hanula vy
hral 1 dvojhru a 3 štvorhry.
O. Sleziak hosťoval v LTK L. Mikuláš v ka
tegórii detí do 10 rokov. Vyhral 1 dvoj
hru a 3 štvorhry.
M. Hanula

Aj tento rok
sme pre vás
pripravili
cyklopreteky
s novými
trasami, maľo
vanie na tvár,
cukrovú vatu,
tombolu
o super ceny...

Foto: M. Hanula

Poďte si zapretekať alebo podporte svojich favoritov.
TEŠÍME SA NA VÁS

MAROŠ KYSUCKÝ VÍŤAZOM 3. MINIRALLY LIPTOVSKÉ SLIAČE
– MEMORIÁLU MARIÁNA GOLSKÉHO
Piatym podujatím seriálu Minirally Cup 2018 bola 3. Mini
rally Liptovské Sliače, ktorá sa konala opäť na počesť zosnu
lého Mariána Golského. Podujatie organizoval Motortech racing
team o. z. v spolupráci s Team Rally Poprad. Trať 3. Minirally
Liptovské Sliače sa skladala z 2 odlišných úsekov a to z čisto
asfaltovej rýchlostnej skúšky Bežan a po novom aj z okruho
vej rýchlostnej skúšky Horná Roveň, na ktorej sa nachádzal
okrem asfaltu aj nespevnený povrch. Trať merala 51 km a po
zostávala zo šiestich rýchlostných skúšok, ktoré boli rozde
lené do troch sekcii. Kvôli následkom piatkového výdatného
dažďa sa musel zrušiť slávnostný štart a okruhová rýchlostná
skúška Horná Roveň sa musela skrátiť z pôvodných dvoch
kôl na jedno kolo. Do pretekov odštartovalo 48 posádok, z to
ho 6 nevidelo cieľ súťaže kvôli technickým poruchám.

V súčte všetkých časov si najlepšie s nástrahami sliačan
ských tratí poradila rodinná posádka Kysucký s Kysuckou
na Mitsubishi Lancer Evo IV z tímu L Racing a zaslúžene vy
hrali. Ako druhý v poradí sa umiestnili Žiak s Krbyľom na
Mitsubishi Lancer EVO IX a na treťom mieste sa umiestnila
liptovská posádka Piatka s Janovom na Mitsubishi Lancer
EVO VIII zo Sting Motorsport, pre ktorých boli preteky v Lip
tovských Sliačoch premiérovými v tejto sezóne.
V triede A1, do ktorej patrili vozidlá s objemom do 1400 cm3,
sa stali víťazmi Schwarzbacher s Janoštiakom na Nissane
Micra, druhí skončili Jaroš s Pečnerom na Škode Fabia a na
treťom mieste skončili Lovaš s Ďurošovou na Suzuki Swift.
Trieda A2 zahrňovala vozidlá s objemom do 1600 cm3. Naj
rýchlejšou posádkou tejto triedy boli Maťaščík s Radnótym
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na Mitsubishi Colt, ako druhí skončili Zvalo s Vicianom na
Citroëne Saxo VTS a tretí skončili otec a syn Turanský na
Honde Civic VTI.
Trieda A3 je určená pre vozidlá s objemom do 2000 cm3. Tu
sa radovala z víťazstva liptovská posádka Baran s Hubkom
na Honde Civic Type R, na druhom mieste skočili Polovka
s Turcsányim na Seate Ibiza Cupra a na treťom mieste skon
čili Medveď s Medveďovou na Volkswagene Golf III GTI.
Trieda A4 je vypísaná pre vozidlá s pohonom 4x4. Tu je po
radie také isté ako v absolútnom hodnotení. Vyhral Kysucký
s Kysuckou, druhí skončili Žiak s Krbyľom a ako tretí sa umiest
nili Piatka s Janovom.
V triede Z5 jazdia vozidlá s pohonom zadnej nápravy do ob
jemu 1500 cm3. Táto trieda je obsadená výhradne vozidlami
Škoda. Na prvom mieste skončili Krajčovič s Lieskovcom na
Škode 1000 MB, na druhom mieste skončili Slavkovský s Me
dzihradským na Škode 130 MTX a na treťom mieste skočili
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Siládi s Maruščákom na Škode 130 LR. V triede Z6 kde patria
vozidlá so zadným náhonom nad objem 1500 cm3, sa tešila
z víťazstva opäť liptovská posádka Jurečka – Beťko na BMW
E30 M3, na druhom mieste skončili Ďurkovič s Kiškováčo
vou na Lade 2105 VFTS a ako tretí skončili Fedorčák so Sop
kom na BMW E30.
Voľný pohár bol určený tým posádkam, ktoré nebodujú do
seriálu Minirally Cup 2018. Tam sa radovala z víťazstva do
máca posádka Jacko s Krišandom na Volkswagene Golf II GTI,
prenasledovaní Pagáčom s Malošom na Škode Fabia a Ha
sajom s Búšovou na Honde Civic Type R.
Na záver chceme poďakovať všetkým sponzorom, taktiež kaž
dému kto akýmkoľvek spôsobom pomohol s prípravou poduja
tia a v neposlednom rade chceme poďakovať obci Liptovské
Sliače a Poľnohospodárskemu družstvu Lisková – Sliače.
Kristián Jacko

Foto: A. Kočibalová

KULTURISTI Z LIPT. SLIAČOV S VYNIKAJÚCIMI UMIESTNENIAMI
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V TLAKU NA LAVIČKE,
ZLATNÍKY 17. 3. 2018
Obec Zlatníky a kulturistický oddiel Zlat
níky usporiadali Majstrovstvá Sloven
ska v tlaku na lavičke. Na tejto vrcho
lovej súťaži kulturistický oddiel v L.
Sliačoch reprezentovali šiesti pretekári.
Vo váhovej kat. do 74 kg štartoval Mi
roslav Vlžák, výkonom 145 kg obsadil
štvrté miesto. Vo váhovej kat. do 93 kg
Masters 1 nad 40 rokov nastúpil Ma
rian Bartánus. Výkonom 170 kg obsa
dil 2 miesto. Vo váhovej kat. do 105 kg
dorast, štartoval Samuel Stromko. Vý
konom 175 kg obsadil druhé miesto. Vá

Foto: V. Plávka

hová kat. do 105 kg muži patrila Mareko
vi Luptákovi, výkonom 220 kg obsadil
štvrté miesto. Vo váhovej kat. do 105 kg
Masters 2 nad 50 rokov štartoval Vla
dimír Plávka. Výkonom 180 kg obsadil
1 miesto a získal titul Majstra Sloven
ska. Vo váhovej kat. do 93 kg Masters 3
nad 60 rokov štartoval Dušan Cevár.
Výkonom 145 kg si zabezpečil 1. miesto
a tiež pekný titul Majstra Slovenska.
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V KLASICKOM SILOVOM TROJBOJI
RAW, DORASTENIEK, JUNIORIEK,
ŽIEN OPEN, ŽIEN MASTERS,
DORASTENCOV, JUNIOROV,
MUŽOV OPEN
Dňa 14. 4. 2018 sa v Žiline konali Maj
strovstvá Slovenska v klasickom silovom
trojboji RAW. Na tejto najvyššej repub
likovej súťaži reprezentovali kulturis
tický oddiel v Sliačoch traja pretekári.
Vo váhovej kategórii do 74 štartoval Mi
roslav Vlžák. Výkonmi v drepe 207,5 kg,
v tlaku 120 kg a v mŕtvom ťahu 235 kg,
spolu trojboj 562,5 kg si zabezpečil zla
tú medailu a získal titul Majstra Slo
venska. Vo váhovej kategórii do 93 kg
nastúpil Miroslav Hanušniak. Výkonmi
160 kg v drepe, 75 kg v tlaku, 200 kg v mŕt
vom ťahu, spolu trojboj 435 kg si zabez

pečil 4. miesto v súťaži. Vo váhovej kate
górii do 105 kg štartoval Samuel Stromko,
Samo zadrepoval 205 kg, zatlačil 145 kg
a vytiahol 185 kg, spolu trojboj 535 kg.
Týmto výkonom si vybojoval striebor
nú medailu.
CEDRON CAP SVÄTOPLUKOVO
Dňa 16. 6. 2018 sa vo Svätoplukove ko
nala celoslovenská súťaž v mŕtvom ťahu.
Súťaž neprebieha ako Majstrovstvá Slo
venska v silovom trojboji, že je rozde
lená na váhové kategórie, ale sa prepočí
tava na Vilksove body a pretekár súťaží
vo svojej vekovej kategórii so všetkými
pretekármi. Kulturistický oddiel Klasik
Liptovské Sliače na tejto pohárovej re
publikovej súťaži reprezentovali traja
pretekári. V súťaži muži štartoval Miro
slav Vlžák a krásnym výkonom 255 kg
získal striebornú medailu. To znamená
druhý najlepší výkon na Slovensku. V sú
ťaži muži, Masters 1 (nad 40 rokov) štar
toval Marian Bartánus, ktorý výkonom
275 kg získal striebornú medailu. V sú
ťaži muži Masters 3 (nad 60 rokov (na
stúpil Dušan Cevár ktorý vytiahol 197,
5 kg. Týmto krásnym výkonom, vo svo
jej vekovej kategóri, i si vybojoval zla
tú medailu.

Vladimír Plávka

12

RÔZNE

Zrkadlo Liptovských Sliačov

TURISTI NA
POPRADSKOM PLESE
V sobotu 28. mája 2018 sa mladí turis
ti a členovia krúžku Chodníček pozna
nia vybrali do Vysokých Tatier. Naším
cieľom bolo Popradské pleso. Cestovali
sme vlakom. Zo Štrbského plesa sme sa
vybrali turistickým chodníkom na Po
pradské pleso.
Bola to zaujímavá turistická vychádz
ka. Nevedeli sme sa nabažiť tatranskej
prírody, hlavne úžasných skalných previ
sov, vždy zelenej kosodreviny a jedineč
ného výhľadu na tatranské štíty. Pokoj
ná hladina plesa s plávajúcimi rybkami
a čarokrásnym okolím vzbudzovala nie
len obdiv, ale podvedome vytvárala vzťah
človeka k tejto nádhere.
Zapálením sviečok na symbolickom cin
toríne sme si uctili pamiatku všetkých,
pre ktorých cesta do Tatier bola posled
ná a pre nás ostatných výstrahou, že
pobyt v prírode si vyžaduje prísne do
držiavanie pravidiel.
Výborný obed v chate pri Popradskom
plese zakončil náš tunajší pobyt. Sýti
a plní zážitkov sme išli na železničnú
zastávku a vlakom domov. Deti využili
svoje jazykové zručnosti z angličtiny pri
konverzácii s cudzincami.
Ďakujeme rodičovi p. Radkovi Mrvovi
a vedeniu obce p. starostovi Mgr. Mila
novi Fričovi a zástupcovi starostu p. Pav
lovi Bartíkovi za ochotu a ústretovosť
pri preprave detí na železničnú stanicu.
Vedúce krúžkov Mgr. Magdaléna
Gejdošová, Mgr. Oľga Šišková,
Mgr. Iveta Svajčiaková

Foto: archív krúžku
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