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MILÍ SLIAČANIA
ĎAKUJEM VÁM

Foto: Miss Liptov
str.
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Miss Liptov bude možno
z Liptovských Sliačov

Foto: A. Kočibalová
str.
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Vám patrí úcta

V sobotu 4. novembra sa uskutočnili voľby predsedu
a poslancov do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Jedným z 29 kandidátov za poslancov som
bol aj ja, kde som kandidoval ako nezávislý kandidát.
Každý okres v Žilinskom kraji má v zastupiteľstve VÚC
iný počet poslancov, ktorý ho zastupuje. Vyplýva to z počtu obyvateľov daného okresu. Okres Ružomberok zastupuje 5 poslancov, ktorých voliči nášho okresu 4. novembra zvolili na 5-ročné volebné obdobie. Naša obec má
v súčasnej dobe 3 800 obyvateľov. Z toho je 3 090 voličov. Vo voľbách do VÚC
4. 11. 2017 sa zúčastnilo 51,42 % voličov v našej obci, čo predstavuje najvyššiu volebnú účasť zo všetkých obcí v Ružomberku. Milí Sliačania, chcem sa
Vám z úprimného srdca poďakovať za prejavenú dôveru a podporu, ktorú
ste mi prejavili v počte hlasov 1 388. Okrem našej obce som v ružomberskom okrese získal 1 719 hlasov. Som veľmi rád, že ma v našej obci podporilo toľko obyvateľov a tak mi prejavilo dôveru, za čo Vám patrí moja veľká
vďaka. Do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja zasadnú za náš
okres nasledovní poslanci: Karol Javorka, Michal Slašťan, Ján Bednárik, Ľubomír Kubáň a Dušan Lauko. Zvoleným poslancom gratulujem a prajem im
veľa úspechov v nasledujúcej práci pri presadzovaní záujmov nášho okresu.
Zmena nastala aj vo funkcii predsedu Žilinského samosprávneho kraja, kde
za novú predsedníčku bola zvolená Erika Jurinová, ktorej taktiež prajem veľa
úspechov v novej funkcii. Na záver Vám, milí Sliačania ešte raz úprimne
ďakujem za vašu prejavenú podporu. Budúci rok sa uskutočnia komunálne
voľby na starostu a poslancov v našej obci a ja verím, že výsledky doterajšej
práce súčasného vedenia obce Vás presvedčili o správnej ceste pri zveľaďovaní kvality života v Liptovských Sliačoch. Naďalej sa budem svojou prácou
snažiť pokračovať v rozvíjaní našej obce s podporou obecného zastupiteľstva. Pevne verím, že vašu prejavenú dôveru ani v budúcnosti nesklamem.
Mgr. Milan Frič
starosta obce Liptovské Sliače

Foto: A. Kočibalová
str.
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Ružomberská lýra
v Sliačoch

Foto: archív obce
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PRÁCE V OBCI
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vás informoval
o prácach na zveľaďovaní našej obce, ktoré teraz realizujeme so zamestnancami obecného úradu. Som veľmi rád, že
sa nám podarilo dokončiť naozaj pekný úsek zelenej zóny

Foto: archív obce

vo Vyšnom Sliači na prekrytej časti potoka od predajne Jednoty až po stavebniny Záchej. Bude to pekný úsek medzi
hlavnou a miestnou komunikáciou, ktorý skrášli našu obec. V Strednom Sliači
na ceste k Domu Nádeje sme zo skál a betónu spevnili brehy potoka pri moste
a zastabilizovali sme klesanie oceľových
rúr, v ktorých sú umiestnené prívodné
elektrické káble na nový cintorín a nočné osvetlenie, ktoré boli klesnuté do
polovice prietoku mostových rúr. Začali sme pracovať aj na realizácii oddychovej zóny v Nižnom Sliači okolo kríža
pri kováčskej dielni. Bude tam kovaný
okrasný plot s pekným nočným osvetlením. Celkový efekt dotvoria lavičky na
sedenie s chodníkom zo zámkovej dlažby
a okrasnými drevinami. Som presvedčený, že po dokončení tohto projektu
budú Liptovské Sliače krajšie o ďalší
úsek. Máme rozpracované mnohé iné veci, ktoré zapracúvame do budúcoročného rozpočtu obce. Keď sa rozpočet schváli obecným zastupiteľstvom budem Vás
informovať o ďalších akciách a projektoch, ktoré chceme zrealizovať na budúci rok. Dúfam že sa nám, to spoločnými silami a s Vašou podporou podarí.
Mgr. Milan Frič
starosta obce

INZERCIA

MATRIKA
NARODENIE:
Markus Ondrejka,
Dorota Ondrejková, Linda Gejdošová, Eliška Brčeková, Adam Chomič,
Tadeáš Hladiš, Šimon Ondrejka.
UZAVRETIE
MANŽELSTVA:
Matúš Mrva a Lenka Janovcová, Peter Ondrejka a Tatiana Priesolová, Viktor Jánoš a Anna
Luptáková
ÚMRTIE:
Oľga Priesolová, 71-ročná;
Františka Šebanová, 81-ročná; Milan Frič, 79-ročný;
Boleslav Lupták, 61-ročný;
Božena Kelčíková, 65-ročná; Elena Priesolová, 64-ročná.

VOĽBY DO VÚC
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VOĽBY DO ORGÁNOV ŢILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
04. novembra 2017

Výsledky hlasovania podľa okrskov v obci Liptovské Sliače
Niţný

Stredný

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:

790

1 393

907

3 090

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:

339

734

516

1 589

Počet odovzdaných obálok:

339

734

516

1 589

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:

338

734

509

1 581

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu:

327

693

473

1 493

Percentuálna účasť:

42,91%

52,69%

Vyšný

Spolu

56,89%

51,42%

Vyšný

Spolu

Voľba predsedu Ţilinského samosprávneho kraja dňa 4. novembra 2017
Por.č. Meno

Niţný

Stredný

159

327

202

688

Juraj Blanár, Ing., SMER - SD

70

152

118

340

Peter Sagan, ĽS Naše Slovensko

20

72

54

146

7

Marián Murín, nezávislý kandidát

26

68

50

144

5

Anton Martvoň, Mgr., PhD., nezávislý kandidát

34

56

35

125

6

Ján Mikolaj, prof., Ing. Slovenská národná strana

7

5

5

17

8

Stanislav Pirošík, Vzdor - strana práce, Komunistická strana Slovenska

3

8

4

15

2

Peter Cibulka, Mgr.,nezávislý kandidát

3

3

5

11

3

Kristián Hoffman, Mgr., Strana zelených Slovenska

5

2

-

7

4

Erika Jurinová, Ing., OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA

1
9

Voľba do zastupiteľstva Ţilinského samosprávneho kraja dňa 4. novembra 2017
Por. č. Meno

Niţný

10

295

626

467

1 388

Milan Frič, Mgr., nezávislý kandidát

Stredný

Vyšný

Spolu

Peter Caban, Ing., OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA

97

231

94

422

15

Karol Javorka, MUDr., PhD., nezávislý kandidát

96

151

73

320

25

Michal Slašťan., Ing., OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA

78

134

65

277

19

Dušan Lauko, SNS

64

112

58

234

Ján Bednárik, Ing., OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA

49

80

58

187

6

2

Ľubomír Kubáň, JUDr., nezávislý kandidát

32

61

52

145

3

Ľudovít Beťko, Ing., OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA

44

55

33

132

1

18

Martin Baran, Ing., nezávislý kandidát

35

61

34

130

23

Ivan Rončák, Mgr., PhD., OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA

35

47

26

108

29

Lucia Vozárová, Mgr., Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

10

51

30

91

5

45

35

85

5

Michal Buchta, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

13

Pavol Hurák, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

13

31

38

82

14

Albín Husarčík,Ing., Smer - SD

20

33

28

81

21

Ivan Pavlisko, Mgr., Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

21

28

20

69

27

Miroslav Štefček, Ing., Smer - sociálna demokracia

20

32

7

59

16

Gustáv Kapina, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

9

24

22

55

17

Zdenka Klinková, Ing., PhD., nezávislá kandidátka

15

21

18

54

24

Ľubomír Sidor, Ing., nezávislý kandidát

16

23

11

50

Juraj Bobek, SNS

10

13

22

45

26

Vladimír Šimalčík, nezávislý kandidát

14

19

11

44

12

Branislav Hrbček, SNS

7

15

16

38

20

Tibor Lauko, SNS

12

18

6

36

Martina Camberová, Mgr., Smer - SD

10

13

8

31

28

Ľubomír Turan, nezávislý kandidát

12

9

8

29

9

Ivan Fábry, Ing., nezávislý kandidát

8

12

8

28

7

4

8

Roman Camber, Ing., SNS

7

6

9

22

11

Ivan Gregor, KSS

4

6

9

19

22

Stanislav Pirošík, Vzdor - strana práce

2

4

7

13

4
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MISS LIPTOV BUDE MOŽNO Z LIPTOVSKÝCH SLIAČOV
V tohtoročnej súťaži MISS LIPTOV má svoje zastúpenie aj naša obec. Reprezentuje
ju maturantka, študentka Obchodnej akadémie Laura Fričová z Vyšného Sliača.

Sympatická, usmievavá dievčina sa do súťaže prihlásila sama, jednoducho to chcela skúsiť. Rodičov postavila pred hotovú
vec. Spočiatku boli prekvapení týmto jej
rozhodnutím, ale dcéru od prvej chvíle
podporujú. Zúčastniť sa súťaže bol jej sen,
ako aj mnohých mladých dievčat v jej veku. A tak sa v máji zúčastnila kastingu,
kde postúpila do finálovej dvanástky. Laura odvtedy prešla polročnou prípravou.
Absolvovala množstvo fotení, módnych
prehliadok, hodiny pohybovej prípravy i komunikácie. Finálový galavečer, keď súťaž
MISS LIPTOV vyvrcholí, bude 19. novembra vo Veľkej dvorane v Kultúrnom dome
A. Hlinku v Ružomberku. V rámci súťaže
prebieha aj hlasovanie v kategórii „Miss
sympatia“. Každý, kto chce našu finalistku podporiť, môže tak urobiť zaslaním
sms s textom – MISS 10 na telefónne číslo 6667. Cena jednej sms je spoplatnená
sumou 1 €. Čo Laure jej doterajšia účasť
v súťaži dala? „Rozšírila som si obzor vo
viacerých oblastiach – či už sveta módy,
módnych prehliadok, vizáže, kulinárstva,
komunikačných zručností a rôznych športových aktivít. Zoznámila som sa s mnohými zaujímavými ľuďmi, ktorých by som
inak nestretla“, povedala naša finalistka,
ktorej cieľom je úspešne zmaturovať a dostať sa na vysokú školu.
L. Dvorská

Foto: Miss Liptov

VÁM PATRÍ ÚCTA
V sobotu 28. októbra 2017 sa v Kultúrnom dome v Liptovských
Sliačoch konalo spoločenské podujatie pri príležitosti MESIACA
ÚCTY KU STARŠÍM. Slávnostný program „VÁM PATRÍ ÚCTA“ pripravili Obecný úrad a Kultúrne stredisko. V programe vystúpili
muzikanti, tanečníci a speváci z Terchovej, členovia folklórneho
súboru Terchovec. Veľmi pekný program v ich podaní si v sále
KD pozrelo približne 200 divákov. Po oficiálnej časti sa o dobrú
náladu staral Dj. Mido, o občerstvenie zasa pracovníčky Obecného úradu a zamestnanci obce.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
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ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NA MAGURKE
Veriaci najmä z regiónu Liptova putovali v nedeľu 1. októbra na odpustovú
slávnosť Ružencovej Panne Márii na Magurke pri Partizánskej Ľupči. Uskutočňuje sa každoročne v prvú októbrovú
nedeľu. Teraz ich tam prišlo okolo 700.
Boli medzi najmä veriaci z Liptovských
Sliačov, Partizánskej Ľupče, z Liptovskej
Lúžnej, z Michala.
Svätú omšu za krásneho slnečného počasia celebroval Mons. Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku. V homílii pripomenul význam
modlenia sv. ruženca, ktoré ochraňuje
celú rodinu. Rektor KU podčiarkol aj veľký prínos modlenia sa za kňazské povolanie. Bez nich by nebola bývala ani
táto svätá omša. Zdôraznil, že je dôležité, aby bola komunita pred oltárom,
ale aj za oltárom.
Správca farnosti v P. Ľupči Michal Regec
poďakoval Mons. J. Jarabovi za povzbudivé slová. Tieto sa mu dostali aj jemu
osobne, keď mal ťažké chvíle. S celebrantom sa pozná od štúdií v seminári. Veľké
ďakujem patrilo všetkým, ľuďom, ktorí
sa pričinili o krásnu odpustovú slávnosť a to okrem iných mužskej spevác-

kej skupine Sliačania, speváckej skupine
Salatín z Lipt. Sliačov, dychovej hudbe
Lužňanka z L. Lúžnej a firme KING Light
&Sound. Občerstvenie pre pútnikov – gu
ľáš pripravili Združenie priateľov prírody z L. Sliačov, obec z L. Sliačov, starostovia obcí L. Sliačov Milan Frič a z P.
Ľupče Ľubomír Frič.
Na Magurke sa nachádza mimoriadne
vzácny banský kostolík. V jeho veži sa
zachoval dodnes aj obrovský rapkáč, ktorý bolo počuť široko – ďaleko. Kedysi
ním zvolávali baníkov do práce a ohlasovali koniec „šichty“, ale používali ho
aj pri iných príležitostiach.
Prvú drevenú kaplnku si baníci na Magurke vybudovali v roku 1798. No benedikovaná nebola ešte ani v roku 1825
a nemala taktiež žiadnu dotáciu. O jej
údržbu sa preto starali miestni obyvatelia, vlastne celá obec. Ľudia sa tu schádzali na bohoslužby najmä vtedy, keď
im nepriaznivé počasie nedovoľovali ísť
do farského kostola v Liptovskej Lúžnej. Zariadenie malej drevenej kaplnky
tvoril malý oltár s obrazom svätého Klementa. Súčasťou zariadenia boli aj štyri
drevené svietniky a štyri lavice. Kostol-

ný riad tvorila kropenička a pohrebný
kríž. V malej vežičke sa nachádzali dva
zvony. Jeden, spiežový, s hmotnosťou 40
libier (asi 20 kg) a druhý, železný, s hmotnosťou 50 libier (asi 25 kg)
Uhorský kráľovský banský úrad v Magurke požiadal 14. mája 1911 Slúžnovský úrad v Nemeckej (Partizánskej) Ľupči
o vydanie povolenia na stavbu rímsko-katolíckeho kostola v Magurke a zároveň
predložil plány na stavbu. S výstavbou
svätostánku súhlasil ešte v roku 1903
aj lesný komposesorát v Ľupči, ktorý na
stavbu daroval pozemok s výmerou 200
štvorcových siah. Stavebná technika mala byť kombinovaná, stavebným materiálom bol kameň a tehla, krov mal byť
drevený, strecha pokrytá šindľom. V blízkosti zamýšľanej stavby neboli nijaké
objekty. Stavebné práce viedol banský
inžinier Jindřich Dvořák (Dvorzsák). So
stavbou nakoniec súhlasil aj mestský
úrad v Ľupči a tak bolo stavebné povolenie vydané 7. júla 1911. Kostolík bol
dokončený v roku 1912 a zasvätený bol
svätému Klementovi, patrónovi pôvodného dreveného kostolíka.

Tibor Šuľa

Foto: Tibor Šuľa
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ZO SLIAČANSKÝCH ZÁHRAD
Kultúrne stredisko a Obecný úrad v Liptovských Sliačoch pripravili výstavu jesenných plodov, piaty ročník podujatia sa uskutočnil v sobotu 21. októbra
2017 v Kultúrnom stredisku. Aj v tomto roku bola výstava obohatená o výtvarné práce žiakov ZŠ Jozefa Hanulu.
Súčasťou podujatia boli „Tvorivé dielne“
pre deti a cukrová vata.
Občania Sliačov sa aktívne zapojili do
výstavy. Zeleninu, ovocie, kvety, rôzne
zaujímavé plody, prekrásne dekorácie
obdivovali a dobrý koláč aj ochutnali
všetci návštevníci výstavy, ktorých bo-

lo aj v tomto roku dosť. Vystavené exponáty boli zaradené do 5 súťažných
kategórií. Víťaz každej kategórie, ktorý
dostal najviac hlasov od návštevníkov
podujatia, získal diplom a vecnú cenu.
Víťazi jednotlivých kategórií:
O najťažší zemiak – Mária Čillíková,
Nižný Sliač – Záhrady; O najväčšiu
tekvicu – Marianna Benčová, Stredný
Sliač – Horná Roveň; O najzaujímavejší plod – Jitka Lagová, Stredný Sliač
– Dolná Roveň; O najlepší koláč – Marianna Benčová, Stredný Sliač – Horná
Roveň; O najkrajšiu dekoráciu: 1. Jan-

ka Tóthová – Stredný Sliač, Pražská ulica; 2. Anna Kočibalová, Vyšný Sliač – Vyšnianska ul.; 3. Alžbeta Sliacka, Vyšný
Sliač – Pod Skálím; 4. Marta Sliacka, Vyšný Sliač – Hrbky.
Ceny víťazom odovzdali starosta obce
Mgr. Milan Frič a jeho zástupca Pavol
Bartík.
Na príprave a realizácii výstavy sa podieľali – Anna Kočibalová, Alena Balážecová, Marta Junková, Mária Mlynáriková, Martina Sleziaková, Jana Ondríková.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

CIFRUŠKY OTVÁRALI KONFERENCIU SLIAČANSKÝMI PIESŇAMI
Detská ľudová hudba Cifrušky, ktorá
druhý rok pracuje pri ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku (pracovisko Liptovské Sliače)
otvárala VIII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU GERIATRICKÝCH SESTIER S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. Hotel Holiday
Village Tatralandia v dňoch 13. – 14. 10.
2017 bol miestom stretnutia geriatric-

kých sestier a pôrodných asistentiek
z rôznych krajín. Na zahájení celej konferencie zahrala a zaspievala detská ľudová hudba Cifrušky, ktorú vedie Gabriela
Stehurová DiS. art. Dievčatá sa predstavili piesňovým blokom s názvom „Nad
tou Vyšnejsou...“ v zložení: Zara Sliacka (prim, spev) Diana Moravová (1. husle),

Lara Ziemianczyková, Timea Gejdošová (2. husle), Paulína Vajdová (kontra)
Sofia Mária Mrvová (kontrabas, spev)
Svojim vystúpením prispeli k dobrej nálade a mali veľký úspech aj vďaka krásnym sliačanským krojom.
Gabriela Stehurová

Foto: xxx
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NOVINKY V MATERSKEJ ŠKOLE
S príchodom septembra sme privítali deti v materskej škole. Niektorí prišli po prvýkrát. V školskom roku 2017/2018
máme 33 predškolákov a počet všetkých detí je 101. V materskej škole máme opäť dva krúžky, a to výtvarný a anglický.
Od začiatku školského roka sme absolvovali rôzne aktivity.
Jednou z nich bola účasť na pretekoch v cezpoľnom behu
BOS, kde získala Miška Benčová 2. miesto, Hanka Cabanová
a Jurko Benčo 3. miesto. Ďalšou aktivitou bolo vystúpenie
predškolákov zo 4. triedy – Sovičky v Domove sociálnych
služieb v Liptovských Sliačoch.
Obecnú knižnicu navštívili predškoláci zo 4. triedy – Sovičky a z 5. triedy – Lienky. Predškoláci sa tu dozvedeli veľa
informácií o knižnici a knihách. Navštívili sme aj poľnohospodárske družstvo, kde sme mali možnosť vidieť aj čerstvo
narodené teliatka.
Radostnú atmosféru v materskej škole sa podarilo vytvoriť
počas bábkového predstavenia „Kocúr v čižmách“. Pri príležitosti osláv sviatku „Dňa materských škôl“, sme v pondelok
6. 11. mali v našej materskej škole deň otvorených dverí,
kde rodičia mali možnosť stráviť s deťmi pekné dopoludnie,
zapojiť sa do hier a tvorivých aktivít, ktoré pripravili p. učiteľky s deťmi. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým
rodičom, ktorí prišli medzi nás a priniesli pre deti aj malé
občerstvenie.
V našich aktivitách v materskej škole chceme i naďalej pokračovať, aby sme urobili radosť nielen deťom, ale aj rodičom a vychovávali ich k úcte ku kultúre a tradíciám našej
obce.
Anna Zemianczyková

Foto: archív obce

DETI Z MŠ NAVŠTÍVILI KNIŽNICU
V stredu 4. októbra 2017 patrila Obecná knižnica v Liptovských
Sliačoch deťom. Do priestorov knižnice zavítali chlapci a dievčatá z Materskej školy. Boli to 2 triedy predškolákov – sovičky
a lienky – aj so svojimi pani učiteľkami. Deti si vypočuli rôzne
informácie, so záujmom listovali v detských knihách a živo sa
zapájali do diskusie s knihovníčkou.
A. Balážecová

ĎALŠÍ ÚSPECH V SÚŤAŽI
ZEM SPIEVA
Milí Sliačania, s radosťou Vám oznamujem, že dievčenská
spevácka skupina Veseličky pod vedením pani Blaženky Mihulcovej postúpila do televíznej folklórnej súťaže ZEM SPIEVA. Ako starosta obce som hrdý, že sliačanský folklór bude
znovu prezentovaný v slovenskej televízii. Verím, vážení
spoluobčania, že našim mladým dievčatám budeme spoločne držať palce aby im to vyšlo.
Milan Frič, starosta obce

Foto: A. Zemianczyková

Spoločenské
podujatia a akcie,
Liptovské Sliače 2017
10. 12. nedeľa
26. 12. utorok

Dobročinný adv. večierok.
KD Liptovské Sliače
Šachový turnaj. KD Liptovské Sliače.

Foto: archív obce
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99. VÝROČIE PRVEJ SVETOVEJ VOJNY
Pietna spomienka pri príležitosti Dňa
vojnových veteránov uskutočnila sa v pamätný deň 11. novembra o 11. 11 h v Liptovských Sliačoch. Jej účastníci sa stretli pri Pamätníku obetí I. a II. svetovej
vojny, ktorý sa nachádza vedľa farského kostola v Strednom Sliači.
Podujatie prvýkrát pripravil Obecný
úrad v L. Sliačoch v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Ružomberku. Spomienkového aktu za zúčastnili
aj zástupcovia Zväzu vojakov Slovenskej republiky, klubu vojenskej histórie
Vlkolínsky odboj.
Starosta obce L. Sliače Milan Frič, okrem
iného zdôraznil, že je nutné pripomínať si udalosti, aby národ nezabudol
na svoje korene. Podotkol, že obidve vojny boli zbytočne a poznačili skoro každú rodinu. Nebyť prvej svetovej vojny,
tak by asi nevznikla Československá republika, ktorá umožnila slovenskému
národu sa zviditeľniť vo svete. Naša
Slovensko potom nebolo len hornými
Uhrami, ale súčasťou štátu Čechov a Slovákov.
„Obec L. Sliače sa stala jedinou dedinou
v regióne Liptova, ktorá si pripomenula
Deň vojnových veteránov. Verím, že bude
príkladom aj pre ostatné obecné samo-

správy,“ poznamenal predseda Okresnej organizácie SZPB Róbert Fajta.
Účastníkov pietnej spomienky prijali na
Obecnom úrade v L. Sliačoch starosta
M. Frič a jeho zástupca Pavol Bartík.
Starosta obce prisľúbil pokračovanie
v pietnych spomienkach na obete vojen. V tejto súvislosti uviedol, že tieto
tragické udalosti v dejinách ľudstva je
potrebné pripomínať najmä mladej generácii. Verí, že nič podobne už nikdy
nezažijeme v Európe. Teší ho, že na pietnu spomienku prišlo okolo 40 ľudí.
Slávnostný akt umocnili aj speváčky folklórnej skupiny Sliačanka a prednes
básne Pavlom Sleziakom. V krajinách

Commonwealthu si 11. november pripomínajú pod oficiálnym názvom Remembrance Day (Deň pamäti) a tiež aj
ako Poppy day (Deň červených makov),
v Spojených štátoch ako Veterans Day
(Deň veteránov) a v krajinách západnej Európy tiež ako Deň pamäti alebo
Deň prímeria. Dnes môžeme vidieť kvet
červeného maku pri spomienkových
aktoch a ceremóniách pri príležitosti
Dňa vojnových veteránov vo väčšine demokratických krajín, ktoré boli zatiahnuté do svetových vojen. V posledných
rokoch si táto tradícia nachádza svoje
miesto aj na Slovensku.
Mgr. Tibor Šuľa

Foto: A. Kočibalová

RUŽOMBERSKÁ LÝRA V SLIAČOCH
Krajská prehliadka záujmovej činnosti seniorov sa konala 12.
októbra 2017 v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch. V programe účinkovalo 7 speváckych súborov, 1 spevácke duo, 1 sólista a 2 tanečné súbory zo žilinského kraja. Na 13. ročníku podu
jatia sa predstavili: Salatín z Liptovských Sliačov, bača Florián
z Liptovských Revúc, MBM z Bobrova, Kysucké margaréty z Kysuckého Nového Mesta, Lúžňanka z Liptovskej Lúžnej, Radosť
z Tvrdošína, Priekopčanka z Priekopy, Černákovci z Diviny,
Lúčanskí seniori z Lúčok, Sme také aké sme z Kalamien a Liskovianka z Liskovej.
Vydarenú akciu zorganizovali Okresná organizácia JDS v Ružomberku, Obec Liptovské Sliače, Kultúrne stredisko a Miestna organizácia JDS v Liptovských Sliačoch.

Starosta obce Mgr. Milan Frič ďakuje skupine Salatín za výbornú reprezentáciu a členom MO JDS za prípravu a organizovanie podujatia. 
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová
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AKTIVITY ZDRUŽENIA PRIATEĽOV PRÍRODY ZA ROK 2017

Zveľadenie kaplnky na chotári

Príprava kandidátov o poľovný lístok

Poľovnícky deň na Lúčkach

DD v MŠ v Liptovských Sliačoch

Deň v ZOO s MŠ Liptovské Sliače

Farská rodinná Nedeľa

Primície novokňazov Mária Brezňana a Bystríka Duboveckého

Odpustová slávnosť na Magurke

Foto: archív ZPP

Zároveň Vám milí spoluobčania a vlastníci poľovných pozemkov dávame do
pozornosti, že dňa 1. 12. 2017 od 15:00
do 21:00 sa v pohostinstve Rak (Nižný
Sliač) uskutoční zo strany poľovníckej
organizácie Združenie priateľov prírody
vyplácanie náhrady za užívanie poľovné
ho revíru pre Vás, jednotlivých vlastníkov poľovných pozemkov tak, ako to nám
to ukladá zákon o poľovníctve (k vyplácaniu náhrady je z Vašej strany potrebné si priniesť platný doklad totožnosti).
Keďže by sme sa Vám týmto spôsobom
taktiež veľmi radi poďakovali za prejavenú dôveru, ktorú ste nám prejavili

podpísaním plnomocenstiev pre postúpenie výkonu práva poľovníctva, za Vašu
náklonnosť, podporu a predovšetkým
neustále dodávanie sily do ďalšieho fungovanie a práce, tak pri tejto príležitosti sme pre Vás pripravili aj malé občerstvenie. Ďakujeme s pozdravom a úctou
Lovu lesu zdar!
Predseda Združenia priateľov
prírody Alojz Godiš a členovia

Informácie o aktivitách Združenia
priateľov prírody nájdete:
www.pozpp.sk
facebook: Združenie priateľov prírody
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OSLÁVILI SME SVIATOK PATRÓNOV NAŠEJ FARNOSTI
V kostole sv. Šimona a Júdu v Liptovských Sliačoch sa v nedeľu 29. októbra
2017 konala odpustová slávnosť. Svätú

omšu celebroval vdp. Juraj Spuchľák, generálny riaditeľ rádia Lumen. K slávnostnej atmosfére prispeli členovia folklórnej

skupiny Sliačanka, speváckej skupiny
Salatín a oba domáce cirkevné spevokoly.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV
V našej obci sa dňa 8. 11. 2017 uskutočnilo športové podujatie 7. ročník športových hier seniorov, nezvyčajne v prie
storoch kultúrneho domu v Strednom
Sliači. Organizátor tejto akcie, Centrum
Sociálnych Služieb Likava, pripravil množstvo zábavno-súťažných športových dis
ciplín, pri ktorých sa plná sála seniorov výborne bavila. Zastúpenie tu mali

organizácie a zariadenia DSS z celého
žilinského kraja. Výbornú atmosféru na
slávnostnom otvorení umocnilo vystúpenie speváckej skupiny Sliačania a speváckej skupiny JD Salatín z Liptovských
Sliačov. Spevácka skupina Salatín spríjemňovala svojim spevom atmosféru
v priebehu celej akcie a úspešne sa zapájala aj do jednotlivých súťažných dis

ciplín, kde dosiahli aj ocenenie. Organizácia JD v Liptovských Sliačoch patrí medzi
najaktívnejšie zložky v našej obci. Vedeniu obce sú vždy nápomocní pri organizovaní spoločenských akcií, za čo
im patrí veľká vďaka.
Mgr. Milan Frič
starosta obce

Foto: A. Kočibalová
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TURISTI NA ORAVE
Začal sa nový školský rok a mladí turisti a členovia krúžku
chodníček poznania v sobotu 21. 10. 2017 pokračovali v poznávaní našej krásnej krajiny. Smer našej cesty Orava – Oravský Podzámok s fascinujúcim hradom.
Na Oravu sme sa vybrali vlakom. Cestovali sme rýchlikom
do Kraľovian a odtiaľ známym oravským vláčikom. Pre mnohých to bola príjemná premiérová jazda. Cestou sme sa kochali úchvatnou jesennou oravskou prírodou.
V Oravskom Podzámku všetkých očaril nádherný Oravský
hrad, ktorý sa hrdo vypínal na vysokom brale a svojou majestátnosťou a krásou akoby nás všetkých pozýval do rozprávkového sveta. Hrad nás veľmi uchvátil. Veľmi pútavé príjemné rozprávanie sprievodkyne urobilo z detí veľmi vďačných
poslucháčov. Veľa sa dozvedeli nielen o stavaní hradu, ale
aj o spôsobe života, móde, obrane hradu, stravovaní, ale aj
o krutosti hradných pánov, hradných strašidlách a...
Dozvedeli sa, že hrad sa v súčasnosti využíva na natáčanie
rôznych filmových rozprávok a patrí medzi vyhľadávané turistické atrakcie. Hrad navštevuje veľa domácich, ale aj zahraničných turistov. Deti boli veľmi pozorné, disciplinované
a nerobilo im problémy zdolať 624 schodov.

Po krásnom zážitku nás čakal v penzióne „Pod lampášom“
výborný obed s prekvapením. Všetkým veľmi chutilo. Každé
dieťa dostalo od personálu malý darček. Na záver nášho výletu sme si prezreli Oravský Podzámok, navštívili sme rím.
kat. kostol sv. Jána Nepomuckého. Po kúpe malých darčekov
nás čakala cesta domov.
vedúce krúžkov

Foto: archív TK

S FUTBALOVOU JESEŇOU SÚ V 1. OFC TAKMER SPOKOJNÍ
Jesenná časť súťažného ročníka 2017/18 sa skončila. Preložené zápasy pre nepriaznivé počasie sa dohrajú a futbalisti si
na dva mesiace oddýchnu. Našim mužstvám sa darilo striedavo. Muži hrajúci V. ligu sú v neúplnej dosť vyrovnanej tabuľke zatiaľ na 9. mieste. Priaznivcov potešili vydarené zápasy u svojich súperov, odkiaľ hráči doviezli 7 bodov. Mrzia tri
domáce prehry, ktoré nás odsunuli z popredných pozícii. Svo-

Foto: J. Dvorský

je urobila aj veľká maródka hráčov a vylúčenia. Tréner Milan
Lupták musel siahnuť aj po hráčoch z dorastu, aby zalátal
chýbajúce posty v zostave. Strelecky sa darilo najviac Michalovi Uramovi, ktorý strelil 7 z 21 gólov mužstva.
Dorast U-19, je na čele okresnej 1. triedy, i keď len o skóre
pred Ondrašovou, s ktorou utrpeli jedinú prehru v súťaži. Trénerovi Ľubomírovi Paschovi sa podarilo stmeliť kolektív a po
dobrej tréningovej morálke sa dostavujú aj výsledky. Strelecky sa darilo Marekovi Tvarožnému, ktorý nastrieľal 19 gólov,
15 ich pridal Michal Gejdoš.
Žiaci do 15 rokov hrajú 1. triedu. V tabuľke sú na treťom mieste s dvoma prehrami. Najlepším strelcom je Filip Gejdoš, ktorý rozvlnil sieť súperov 13-krát. O zlepšenie výsledkov v tejto
sezóne sa postarali aj vedúci mužstva Dušan Matejka a Ladislav Švidroň.
Žiaci do 13 rokov hrajú tzv. Kormanov pohár. Osamotený Dušan Matejka sa sám venuje našim najmladším talentom a chlapci sú zatiaľ na 4. mieste tabuľky. Najlepším strelcom súťaže je
Adrián Frič, ktorý nastrieľal 21 gólov, jeho spoluhráči pridali
10. Je veľká škoda že na výchovu našich nádejí je osamotený.
Nenašiel sa ani jeden futbalista v obci, čo skončil s aktívnou
činnosťou, aby pomohol trénovať svojich nástupcov.
Jozef Dvorský
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Z ČINNOSTI TENISOVÉHO KLUBU
Liptovské Sliače double open 2017
17. ročník, 26. 8. – 18. 9. 2017, štvorhra pre všetkých, muži
V dramatickom finále štvorhry zvíťazila dvojica Ján PLÁVKA, Miroslav HANULA nad párom Silvester Švidroň, Jozef
Barták 2/6, 7/5, 6/4.

Liptovské Sliače double open 2017

Liptovské Sliače masters 2017
12. ročník, september 2017, dvojhra
muži
Víťazom obdoby celosvetového formátu sa stal Silvester ŠVIDROŇ.
Turnaj pre 8 najlepších Sliačanov z aktuálneho Sliačanského rebríčka 2017, hra-

Foto: M. Sleziak

lo sa v dvoch skupinách každý s každým, potom semifinále a finále.
Výsledky semifinále:
P. Alman – P. Gallo 6/4, 6/2
S. Švidroň – J. Plávka 7/5, 6/1
Finále: S. Švidroň – P. Alman 6/3, 6/4

Liptovské Sliače masters 2017

M. Hanula

Foto: M. Hanula

BODKA ZA HASIČSKOU SEZÓNOU
V sobotu 23. 9. 2017 DHZ – Vyšný Sliač zavŕšil svoju súťažnú
sezónu netradičnou súťažou v Liptovskej Štiavnici. Netradičnosť
súťaže spočívala v prevýšení terénu a čerpania vody z prírodného zdroja. Napriek tomu, že počasie tejto peknej akcii neprialo, predsa sa nazbieralo 7 družstiev. Keďže povinnosti nedovolili veľa naším členom zúčastniť sa v najsilnejšej možnej zostave,
na poslednú chvíľu sme poskladali zmiešané súťažné družstvo,
ktoré súťažilo v kategórii mužov. Naša snaha bola napokon odmenená prvým miestom v kategórii, kde sme len o pár stotín
porazili domáce družstvo z Liptovskej Štiavnice. Okrem ocenenia sme si domov na rok odniesli aj putovný pohár predsedu
DHZ Liptovská Štiavnica.
Na záver súťažnej sezóny sa chceme poďakovať vedeniu obecného úradu Liptovské Sliače najmä Mgr. Milanovi Fričovi za
podporu počas celého sezóny a tiež všetkým členom za pracovitosť a usilovnosť.
Miroslav Caban ml.

Foto: M. Caban ml.
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