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Žiacky futbalový
turnaj

úvodom by som sa Vám chcel poďakovať za prejavenú
dôveru, ktorú ste mi prejavili pri volebných urnách.
Veľmi si vážim Vašu dôveru a to o to viac, že som bol
zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva v druhom volebnom období.
Prostredníctvom tohto úvodníka sa Vám chcem prihovoriť nielen ako poslanec
obecného zastupiteľstva, ale aj ako zástupca starostu obce Liptovské Sliače.
Zverenú funkciu si veľmi vážim a aj touto cestou sa chcem poďakovať za prejavenú dôveru starostovi obce. Počas nasledujúceho volebného obdobia sa
budem snažiť vyvinúť maximálne úsilie pri napĺňaní spoločných cieľov, ktorými chceme skrášliť našu obec. Zodpovedne pristupovať pri dokončení kanalizácie, vybudovaní a oprave cestnej komunikácie. Plánujeme vybudovať
chodníky a oddychové zóny. Naším zámerom je skrášlenie našej obce, ktorá
je aj mojím rodiskom o čo sa už priebežne snažíme a to čistením okolia ciest.
Pri napĺňaní týchto cieľov chcem počúvať aj Vaše názory, pripomienky a problémy, ktoré Vás trápia a verím, že sa na mňa z dôverou obrátite. Ďalej by
som chcel pri tejto práci využiť aj moje skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia v súkromnej sfére, kde som pracoval ako živnostník. Významná
zmena sa neudiala len v pracovnej oblasti, ale aj v mojej rodine, a to narodením syna Tomáška. Som šťastný, že mám rodinu, ktorá ma podporuje
v mojej činnosti. Zato som im veľmi vďačný. Rodina je základ každej spoločnosti. V našej obci sa rodiny riadia ešte pôvodnými tradičnými hodnotami,
čo je už v dnešnej dobe veľmi vzácne. Tieto pôvodné tradičné hodnoty by
som chcel podporovať ako aj ľudové tradície a zvyky, ktoré nám zachovali
a postupne odovzdávajú naši rodičia.
Pred niekoľkými dňami sa v obci skončilo fašiangové obdobie. Je to čas hojnosti a veselosti. Prajem Vám, aby počas celého roka ste prežívali takéto
obdobie hojnosti a spokojnosti v rodinách. Verím, že k tomu prispejem aj ja
svojou prácou pre obec v novozvolenej funkcii.
Pavol Bartík, zástupca starostu obce Liptovské Sliače

OBEC PRIVÍTALA MALÝCH OBČANOV
V prvú januárovú sobotu bola v Kultúrnom dome v Liptovských
Sliačoch milá slávnosť. Obecný úrad pokračoval v tradícii a pripravil „Uvítanie detí do života“. Na podujatí pod záštitou starostu obce Milana Friča sa zúčastnilo 49 detí, ktoré boli zapísané do
obecnej matriky počas uplynulého kalendárneho roka. Z rúk predstaviteľov obce rodičia prijali finančný dar, blahoprajný list, kvetinu a malý darček. V kultúrnom programe vystúpili deti z DFS
Sliačanček a mužská spevácka skupina Sliačania.
– ab –
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PRVÉ TÝŽDNE V ÚRADE STAROSTU
LIPTOVSKÝCH SLIAČOV MILANA FRIČA
Prvé týždne „úradovania“ má nový
starosta Milan Frič za sebou. Za tento
čas sa udialo niekoľko zmien, najmä
v činnosti obecného úradu. Niekoľko
užitočných informácií Vám prinášame v nasledujúcom rozhovore.
1. Pán starosta, vo funkcii ste niečo
cez dva mesiace. Ako ste si zvykli (zvykáte) na novú prácu a funkciu?
Áno, je to už viac ako dva mesiace. Ten
čas uteká neuveriteľne rýchlo. Na novú
prácu si zvykám celkom dobre, aj keď
nová práca je to pre mňa len do určitej
miery, pretože s ľuďmi som pracoval aj
v mojej doterajšej politickej a podnikateľskej činnosti a bolo to pre mňa prínosom. Zmena je najdôležitejšia v spôsobe
spravovania, riadenia a veľkej zodpovednosti, pretože rozhodujem o verejných
financiách a spravujem majetok všetkých
občanov Liptovských Sliačov. To je pre
mňa jedna z najdôležitejších vecí, pretože nechcem sklamať našich občanov,
ktorí mi vo voľbách dali dôveru.
2. Prekvapilo Vás niečo, s čím ste nerátali?
Nie, žiadne veľké prekvapenia ma zatiaľ nezaskočili, je to len riešenie problémov patriacich k tejto práci. Pokúsim
sa svojou prácou presvedčiť spoluobčanov, ktorí ma podporili vo voľbách,
o správnosti ich voľby. Pokúšam sa plniť svoje predvolebné sľuby. Dôkazom
toho je, že spoluobčanom, ktorí mali
v živote doteraz menej šťastia a viac
starostí je aj to, že plním svoj predvolebný sľub a po mojich dvoch výplatách
som zo svojho platu rozdelil 1 000 € medzi 10 spoluobčanov. Každý z nich dostal po 100 €, vyberá ich sociálna komisia a budem v tom pokračovať aj naďalej.
3. Vo volebnom programe ste mali
aj reštrukturalizáciu činnosti obecného úradu.
Áno v mojich doterajších pracovných
aktivitách som sa naučil na veci pozerať pragmaticky, a preto som pred voľbami otvorene hovoril o tom, že sa budem snažiť o čo najlepšie zefektívnenie
chodu obecného úradu.
4. K tejto zmene už prišlo. Aké konkrétne zmeny ste urobili v tejto veci?
Po vyhodnotení pracovných náplní zamestnancov som zmenil organizačnú
štruktúru obecného úradu, čo patrí do
mojej kompetencie. Rozviazal som pracovný pomer s asistentom bývalého
starostu, ktorý bol zamestnaný na plný

pracovný úväzok a zástupcom starostu,
ktorý bol na pracovný úväzok 0,26 %. Na
ich miesto som zamestnal nového zástupcu starostu na plný pracovný úväzok.
Taktiež som zrušil dve pracoviská, kde
pracovali pracovníčky na plný úväzok.
Namiesto jednej bude prijatá nová pracovníčka a práca druhej sa prerozdelí
medzi ostatné zamestnankyne obecného úradu, čiže sa ušetrí ďalší plat
ročne. Vypovedal som aj zmluvu firme,
ktorá nám externe zhotovovala mzdy.
Som toho názoru, že mzdová účtovníčka
má byť na obecnom úrade a nie v Ružomberku. V našej obci je dosť šikovných
a vzdelaných ľudí, ktorí môžu túto prácu vykonávať. Vymenoval som aj novú
vedúcu Kultúrneho strediska, ktorou sa
stala pani Alena Balážecová. S pani Balážecovou sa pokúsime o čo najlepšiu
spoluprácu so všetkými zložkami pôsobiacimi v našej obci. Touto cestou sa
chcem poďakovať všetkým pracovníkom
obecného úradu, ktorí tam doteraz pracovali za odvedenú prácu.
5. Ktoré hlavné aktivity sa Vám podarilo za dva mesiace práce ešte urobiť?
Až teraz, keď ste mi položili túto otázku, prehodnocujem tie dva mesiace, ktoré sú za mnou. Snažím sa o vyčistenie
obce od rôznych porastov, aby obec bola
aspoň trochu krajšia, ak to tak môžem
povedať, pretože kanalizácia a hrozné
cesty nás všetkých veľmi vyčerpávajú.
Dúfam, že všetci spoločne vydržíme ešte štyri mesiace, kým budú cesty nové.
Môžem spomenúť aj to, že sme svojpomocne prerobili vstupné priestory obecného úradu a prerábame aj priestory
suterénu, kde vznikla chránená dielňa.
Začiatkom marca by sme mali mať odsúhlasený zberný dvor, takže tam sa tiež
začnú pracovné aktivity. Zúčastňujem
sa na rokovaniach so zložkami pôsobiacimi v našej obci a som rád, že napríklad aj 1. OFC s novým predsedom, výborom a dobrým kolektívom dostáva ten
správny vietor do plachiet. V týchto
dňoch by už mala byť funkčná aj nová
internetová stránka obce s úplne novou grafikou.
6. Obcou rezonuje najmä téma kanalizácia. Dokončí sa v stanovenom termíne do 30. 7. 2015?
Áno, môžem prehlásiť, že s ohľadom na
doterajšie rokovania či už so zhotoviteľom alebo investorom Vodárenskou
spoločnosťou Ružomberok, a. s., by mal
byť termín dodržaný a tu sa chcem zvlášť
poďakovať pánovi riaditeľovi Ing. Mila-

novi Mojšovi a predsedovi ŽSK Ing. Jurajovi Blanárovi za pomoc a konštruktívny prístup pri realizácii kanalizácie
a oprave komunikácií v našej obci.
7. Koľko prípojok treba ešte dorobiť?
V Nižnom Sliači ich treba zhotoviť 97.
V Strednom Sliači 12 a vo Vyšnom Sliači 188. Čo sa týka kanalizačného potrubia, tak v Nižnom Sliači pri Domove
sociálnych služieb treba zhotoviť 159 m.
Cez Záhrady 483m, a na Jarnej ulici 127 m.
Vo Vyšnom Sliači je potrebné zhotoviť
pretlakom 195 m. Na Tichej ulici 184 m
a na ulici Hrbky 169 m.
8. Kto sa postará o úpravu komunikácii v obci? Môžeme sa spoľahnúť,
že po ukončení prác budú v poriadku?
V súčasnosti je na ceste III/018117, čiže na hlavnom ťahu našej obce, vykonaná dočasná úprava kanalizačnej ryhy
a po zimnom období 2015, v spolupráci
a v koordinácii s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a. s., a zhotoviteľom stavebných prác Chemkostavom,
a. s., bude realizovaná trvalá úprava ryhy
po kanalizácii, na šírku jedného jazdného pruhu (1/2 šírky vozovky), na náklady investora kanalizácie a oprava
druhého jazdného pruhu vozovky na náklady Správy ciest ŽSK, čiže na náklady
Žilinského samosprávneho kraja. Stručne
povedané, hlavnú cestu budeme mať
celú novú a miestne komunikácie, čiže
bočné ulice sú v štádiu jednania, ale
som presvedčený, že sa nám podarí
dosiahnuť po nadchádzajúcich jednaniach, aby boli aj tie zhotovené s celým novým asfaltovým povrchom.
9. Máte popri práci čas na záľuby? Ak
áno, čomu sa venujete vo voľnom čase?
Toho voľného času je naozaj veľmi málo a aj po pracovnej dobe sa zúčastňujem na rôznych spoločenských akciách,
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ktorých je v našej veľkej obci naozaj dosť.
Snažím sa v prvom rade venovať svojej rodine, ktorá je pre mňa veľkou oporou a každú voľnú chvíľu využívam na

pravidelné cvičenie a taktiež si rád pozriem dobrý film. Myslím si, že keď sa
práca dobre systémovo a organizačne
nastaví, tak moja funkcia môže byť pro-
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spešná pre našu obec. Môžem zodpovedne prehlásiť, že z mojej strany vyviniem maximálne úsilie, aby to tak bolo.
Lívia Dvorská

Volebný
okrsok č. 1
NIŽNÝ
SLIAČ

Volebný
okrsok č. 2
STREDNÝ
SLIAČ

Volebný
okrsok č. 3
VYŠNÝ
SLIAČ

SPOLU
ZA OBEC

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku
do zoznamu na hlasovanie

780

1 379

911

3 070

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali
hlasovacie lístky

311

665

450

1 426

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

311

665

450

1 426

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

310

665

448

1 423

1

–

2
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VÝSLEDKY REFERENDA
O RODINE 7. 2. V NAŠEJ OBCI

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
Účasť voličov

39,87 %

48,22 %

49,40 %

46,45 %

ZNENIE OTÁZKY

ÁNO

NIE

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

1 398

25

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

1 381

36

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

1 377

41

ŠTRUKTÚRA OTÁZOK – LIPTOVSKÉ SLIAČE SPOLU

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 26. 02. 2015
Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal a viedol starosta obce Bc.
Milan Frič. Poslanci OZ mali pripravený na prerokovanie pomerne náročný
program. K skvalitneniu priebehu rokovania prispela elektronická prezentácia materiálov a podkladov v rokovacej miestnosti. Poslanci rozhodovali
o úprave rozpočtu obce na rok 2015.
Predseda finančnej komisie Ing. Miroslav Hanula oboznámil o zámeroch v roku
2015 nastaviť hospodárenie obce v duchu
konsolidácie a skrášľovania verejných
priestranstiev po realizácii kanalizácie
v obci. S cieľom podporiť športovo-kultúrne organizácie v obci bol všetkým
zvýšený príspevok z obecného rozpočtu v priemere o 30 % oproti roku 2014.
Okrem uvedeného boli do úpravy rozpočtu zapracované aj zmeny súvisiace
s novou organizačnou štruktúrou obecného úradu. Jedným z hlavných bodov
programu rokovania bola voľba hlavného kontrolóra obce. Záujem o funkciu
prejavili štyria kandidáti. Po prezentácii

jednotlivých kandidátov poslanci tajným
hlasovaním zvolili za hlavnú kontrolórku obce Ing. Janku Littvovú na funkčné obdobie 2015 – 2021 s úväzkom 50 %.
Rokovali tiež o plate zástupcu starostu obce, o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely, prerokovali správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok 2014.
Z dôvodu úpravy legislatívy v oblasti
predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach, poslanci schválili
všeobecne záväzné nariadenia týkajúce
sa tejto problematiky. Ďalším dôležitým
bodom programu bol návrh starostu
obce o potrebe vytvoriť vhodné podmienky na individuálnu bytovú výstavbu pre
mladé rodiny. Dôvodom jeho návrhu je
nárast takýchto žiadostí od vlastníkov
pozemkov v nových lokalitách. Riešením
je spracovanie Dodatku č. 2 k Územnému plánu obce. Poslanci s návrhom
starostu obce súhlasili s tým, že na zasadnutí stanovili termín a podmienky
na predkladanie žiadostí od občanov

do 30. júna 2015. V prípade vytvorenia nových ulíc je potrebné doložiť k žiadosti: súhlas vlastníkov dotknutých
pozemkov na vytvorenie nových ulíc,
zástavbovú štúdiu nových ulíc so zakreslením prístupových komunikácií,
prípojok elektrického vedenia, vody,
splaškovej a dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia a obecného rozhlasu a taktiež predbežný súhlas SSE, Vodárenskej spoločnosti. V rámci bodu
žiadosti sa poslanci zaoberali individuálnymi požiadavkami od občanov
a organizácií. Súhlasili so zriadením
elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy ľudového tanca
a hudby Ružomberok v kultúrnom stredisku od septembra 2015, poverili poslanca p. Petra Juráša, aby vo svojom
poslaneckom obvode vykonal prieskum
verejnej mienky ohľadom budúceho využitia obecného pozemku vedľa radovej výstavby na ulici Horná Roveň.
– OcÚ –
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Z KRONIKY POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA
Poľovnícke združenie Kamenná Liptovské Sliače vzniklo 07. 02. 2004 oddelením
sa od poľovníckeho združenia Salatín
Liptovská Štiavnica. Poľovnícky revír,
kde dochádza k výkonu práva poľovníctva, sa nachádza v katastrálnom území
obcí Liptovské Sliače, Partizánska Ľupča,
Ivachnová, Lisková a hospodárskom celku Biely Potok a Partizánska Ľupča. Má
výmeru 2309 ha. Patrí pod hlavnú jeleniu oblasť Nízke Tatry Železnô. V súčasnosti patrí do prvej akostnej triedy.
Ustanovujúcu schôdzu zvolala Okresná
organizácia Slovenského poľovníckeho
zväzu Ružomberok. Za okresnú organizáciu sa zúčastnili: Ing. Pavol Kárč a Tibor Kubala. Za obecný úrad Lipt. Sliače
starosta Vladimír Fuňák, za urbár Lipt.
Sliače Ing. Ondrej Švidroň, za lesný úrad
Ing. Marián Guniš, za policajný zbor
– úsek zbraní a streliva pán Pavol Baš-

tigál. Zakladajúcimi členmi boli Pavol
Gejdoš, Ján Gejdoš, Peter Schmidt, Milan Priesol, Jozef Priesol, Vladimír Krajčí,
Jozef Salák, Milan Jacko, Miroslav Frič,
Stanislav Littva, Lubomír Mojš, Alojz
Godiš, Ivan Hradský, Ladislav Vajda. Za
predsedu bol zvolený Pavol Gejdoš. Pán
Tibor Kubala následne odovzdal všetky
kompetencie novozvolenému predsedovi. Na ustanovujúcej schôdzi na vlastnú žiadosť odišli zo združenia Ladislav
Vajda, Stanislav Littva. Prijatým uznesením a po potvrdení právoplatnosti
bolo poľovnícke združenie Kamenná
založené do okresnej organizácie Slovenského Poľovníckeho Zväzu Ružomberok. Názov Kamenná si členovia zvolili podľa dolinky nachádzajúcej sa pri
poľovníckej chate. Poľovnícke združenie funguje na základe vlastného IČA,
nehnuteľného a hnuteľného majetku, po-

ľovníckych zariadení, vlastného bankového účtu a je samostatné...
Za PZ Kamenná
predseda Milan Jacko

VEREJNÝ HOVOR
Oznamujeme občanom, že dňa 22.
03. 2015 t. j. nedeľa o 15.00 hod.,
sa v Kultúrnom dome v Strednom
Sliači uskutoční Verejný hovor na
predstavenie programu PHSR
(Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Liptovské Sliače na
roky 2015 – 2021. Občania budú
môcť predkladať svoje pripomienky, návrhy a postrehy. Všetkých
občanov srdečne pozývame.

OcÚ

ZÁPIS PRVÁKOV
Dňa 19. 01. 2015 sa v našej škole konal
zápis budúcich prváčikov. Čakali na nich
pani učiteľky, špeciálny pedagóg a povzbudiť ich prišli aj pani učiteľky z materskej školy. Deti sa s chuťou pustili do
riešenia pripravených úloh. Ukázali svoje komunikačné schopnosti a nadanie.
Za zvládnutie všetkých úloh boli deti
odmenené krásnymi darčekmi od starších kamarátov a pamätnými listami.
Do prvého ročníka v budúcom školskom
roku nastúpi 28 prvákov. Rodičia 1 dieťaťa požiadali o odklad školskej dochádzky.
I. Svajčiaková

Foto: A. Sliacka

MATRIKA
NARODENIE 2014:
Celkom sa narodilo 55 detí (30 ch., 25 d., 2 dvojčatá), z toho: Nižný Sliač – 10 ch., 8 d.; Stredný Sliač – 9 ch., 12 d.;
Vyšný Sliač – 11 ch., 5 d.
UZAVRETIE MANŽELSTVA 2014:
Celkom uzavretých manželstiev – 26.
Priemerný vek sobášených – ženích 30 r., nevesta 27 r.
ÚMRTIE 2014:
Priemerný vek úmrtia – muži 66 r. a ženy 76 r.
Celkom zomrelo 46 občanov, z toho 28 m. a 18 ž.:
Nižný Sliač – 7 m., 10 ž.;
Stredný Sliač – 11 m., 4 ž.;
Vyšný Sliač – 10 m., 4 ž.

NARODENIE
December 2014: Jozef Kelčík, Dominik
Záchej, Charlotte Elizabeth Cevárová.
Január 2015: Lucia Vicianová, Natália Benčová,
Janka Krišková
ÚMRTIE
December 2014: 7. 12. Štefan Littva, 87-ročný; 16. 12. Dominik Záchej, (dieťa); 22. 12. Ružena Sliacka, 81-ročná; 27. 12. Zlata Antolová,
68-ročná. Január 2015: 4. 1. Margita Jacková,
87-ročná; 9. 1. Pavol Ovad, 71-ročný; 15. 1. František Sliacky, 72-ročný; 25. 1. Jozef Frič, 76-ročný; 3. 2. Helena Cabanová, 83-ročná; 7. 2. Mária Dvorská,
76-ročná.
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PESTRÉ AKTIVITY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV A DOMOVE
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LIPTOVSKÉ SLIAČE
„Neexistuje hranica, s ktorou by nebolo možné život rozširovať a skrášľovať. Je treba iba rešpektovať, že
všetky sily, ktoré patria k životu, sa
obyčajne striedajú, takže človek má
vždy, v nových možnostiach, nový
život.“ (Seneca)
Život človeka ja vymedzený zrodením
a smrťou. Starnutie nie je choroba, ale
je to obdobie života človeka, ktoré prináša radosť, ale aj úskalia.
Preto neustále hľadáme nové možnosti,
ako našich klientov motivovať, stimulovať a skvalitňovať ich jeseň života.
V uplynulom roku sme v našom zariadení pre seniorov realizovali rekonštrukciu spoločenskej miestnosti ZPS, čím sa
vytvorili dve samostatné izby, ktorých
súčasťou sú hygienické zariadenie, a tým
sme rozšírili kapacitu zariadenia o 4
miesta. Zariadenie v súčasnosti poskytuje domov pre 33 občanov z Obce Liptovské Sliače a okolitých obcí. Zapojili
sme sa do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, aby sme

pomohli občanom odkázaným na opatrovateľskú službu v domácom prostredí. Taktiež sme sa na základe jesennej
výzvy farmaceutickej spoločnosti GSK
úspešne zapojili do projektu „Hravé
starnutie“. Klientov sa podľa ich možností a schopností snažíme zapájať do
života v obci, hlavne prostredníctvom
svätých omší, ktoré sa pravidelne uskutočňujú v našom zariadení. Na svätých
omšiach sa zúčastňujú okrem klientov
aj ostatní obyvatelia obce. Vítaní sú všetci
obyvatelia, ktorí majú záujem porozprávať sa, obohatiť skúsenosťami, zážitkami. Okrem iného v zariadení vydávame
občasník „Naše šediny“, do ktorého svojimi podnetmi prispievajú aj naši klienti. Z uskutočnených podujatí môžeme
spomenúť napríklad fašiangové posedenie, na ktorom nám zahrala dychová
skupina „Supranka“. Klienti mali možnosť zúčastniť sa na hudobnom podujatí „LÝRA“ v Ružomberku, na odbornej
prednáške MUDr. Benkovej, zameranej
na prevenciu inkontinencie a rôzne iné.
Počas vianočných sviatkov prišli našim

klientom zaželať krásne Vianoce a svojím vystúpením vyčariť úsmev na perách, deti zo základnej a materskej školy
a hudobná skupina „Shofar“ z Ružomberka, ktorá klientom zahrala zmes známych kolied a piesní s náboženskou
tematikou. So starým rokom sme sa rozlúčili vystúpením chlapského speváckeho súboru z Liptovských Sliačov a novozvoleného pána starostu Bc. Milana
Friča, za sprievodu hry na heligónke.
Hudba a rytmus svojou silou dokážu
divy. Hudba prináša ľuďom, nielen umelecký zážitok, ale pozitívne vplýva aj na
zdravie a kvalitu života. Počúvanie týchto zvukov dokáže človeka vrátiť k prirodzenej a vrodenej harmónii.
Touto cestou sa chceme všetkým poďakovať za vytváranie príjemnej atmosféry
v našom domove, za nezištnú pomoc,
milé slová a hlavne povzbudenie všetkých tých, ktorí sa starajú o seniorov
a hendikepovaných občanov, aby túto
prácu vykonávali s láskou a trpezlivosťou.
Mgr. Simona Bartíková

VÝROČNÉ ROKOVANIE JEDNOTY DÔCHODCOV
V Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch uskutočnila 15.
februára výročná schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Tentoraz bola spojená s voľbou nového
výboru. Na schôdzi sa zúčastnilo 79 členov MO a hostia – okresný predseda JDS Jozef Bukna, starosta obce Milan Frič s manželkou, zástupca starostu Pavol Bartík. Schôdzu otvorila
spevácka skupina pod vedením Sebastiána Laka. Potom nasledovalo zhodnotenie činnosti za rok 2014 a informácia
o plánoch v roku 2015. Ďalším bodom rokovania bola voľba
nového výboru. Za predsedníčku MO JDS bola zvolená Daniela Sliacka. Do ďalších funkcií boli zvolení: podpredsedníčky – Anna Laková a Jolana Hanulová, pokladníčka – Vlasta
Bartíková, predseda revíznej komisie – Milan Frič, členovia
– Marta Fričová a Gustáv Piatka. Na záver si všetci pochutili na dobrej večeri a spolu sa zabavili pri peknej hudbe.
D. Sliacka, A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

MÁRIO GEJDOŠ – REKORDÉR V SKLADANÍ RUBIKOVEJ KOCKY
Rubikova kocka je mechanický hlavolam, ktorý roku 1974
vynašiel maďarský sochár a architekt Ernő Rubik. Existuje
viacero spôsobov jej skladania. Málokto vie, že sa v nej dá
aj súťažiť, najlepší ju zložia do niekoľkých
sekúnd. Súťaží sa nielen v klasickej 3x3
ale aj napríklad 2x2, 4x4 alebo aj 7x7 kocke, poslepiačky, nohami, jednou rukou.
Existujú aj rôzne mutácie kocky, ako napríklad Megaminx alebo Pyraminx v ktorom Mário Dominik Gejdoš, 14-ročný
žiak ZŠ J. Hanulu drží slovenský rekord
5,91 sekundy. Mário sa speedcubingu (rých-

lostné skladanie Rubikovej kocky) venuje jeden rok, pričom
jeho rekord v klasickej kocke je 10:56 sekundy, 2x2 za 4 sekundy, jednou rukou za 40 sekúnd. Chce to rýchle prsty a logické myslenie.
Mário má za sebou viac medzinárodných súťaží, na ktorých sa zúčastňujú aktéri zo strednej Európy. Poslednou akciou bola Slovakia Open 2014, ktorá bola usporiadaná v priestoroch STU v Bratislave, kde Mário preukázal majstrovský
logický algoritmus a zručnosť. Teraz sa pripravuje na medzinárodnú súťaž v Brne, kde sa chce dostať v Pyraminx
pod 5 sekúnd, počas príprav 2x2 dosahuje priemer 3 sekun–r–
dy, to chce potvrdiť aj v súťaži.
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VESELÁ SLIAČANSKÁ BURSA
V sobotu 14. februára zorganizovalo občianske združenie Dráčik v spolupráci
s DHZ Liptovské Sliače – Vyšný fašiangovú pochôdzku pod názvom „Návraty k tradíciám“. Bursa začala v sobotu
o 8.00 h v kostole Dvoch sŕdc svätou
omšou, obetovanou za bursovníkov, ktorú celebroval dp. kaplán Miroslav Hric.
Po omši bursovníci vyzvŕtali všetkých
pred kostolom a následne sa pobrali na
vyberačku po dedine. Na obed ich čakala chutná kapustnica, ktorú pripravili ženy z OZ Dráčik. Následne sa pokračovalo vo vyberaní do piatej hodiny,
kedy bursovníci prišli opäť do garáže.

Práve tam sa od siedmej hodiny konala ľudová veselica, na ktorej hrala najmä ľudová hudba Hravé struny. Veselicu spestrili aj členovia FS Liptov a tiež
mužská spevácka skupina Sliačania. Zábava sa zavŕšila o polnoci obradom pochovania basy, ktorý vykonal Igor Littva.
Nakoniec by som sa chcel poďakovať
všetkým, ktorí nám otvorili dvere a pri
speli a bez ktorých by táto akcia nemala zmysel. Taktiež ďakujem všetkým
bursovníkom – členom DHZ a OZ Dráčik,
členom FSk Sliačanka, FS Liptov a tiež
všetkým dobrovoľníkom, ktorí zahodili
ostych a pomohli nám pri fašiangovej

pochôdzke. Ďakujeme tiež FSk Sliačanke
a FS Liptov za zapožičanie fašiangových
masiek a krojov a tiež mužskej speváckej skupine Sliačania a členom FS Liptov za spestrenie programu. Ďakujeme
aj p. Vladimírovi Likavčanovi za furmanku a tiež celému realizačnému tímu, ktorý za touto akciou stál.
V neposlednom rade ďakujem naším sponzorom, ktorí nás podporili: starosta
obce Milan Frič, Pavel Král, Stanislav
Šimček, Jacko Bus, Sport sccet – strelecký klub a mnohí ďalší.
Caban Miroslav ml.
predseda OZ Dráčik

Foto: T. Šuľa

SLIAČANKA V ROKU 2014
Folklórna skupina z Liptovských Sliačov
pôsobí v oblasti ľudovej kultúry už 82
rokov. Počas uplynulého roka účinkovala na rôznych podujatiach doma, v rámci Slovenska i v zahraničí. Vo februári
Sliačanka organizovala 11. ročník podu
jatia „Ples priaznivcov folklóru“, v závere mesiaca sa predstavila v Múzeu
slovenskej dediny v Martine na podujatí „Fašiangy sa krátia“. Členovia folklórnej skupiny prispeli k atmosfére
Veľkonočnej nedele v kostole sv. Šimona a Júdu i koncertu v kostole Dvoch
sŕdc počas festivalu CLDM. Na bohatú
tradíciu sliačanských májov nadviazali
mládenci zo skupiny v poslednú aprílovú sobotu. Spolu s kamarátmi zasadili máje pri kostole sv. Šimona a Júdu
i amfiteátri v Pažitiach, vo Vyšnom Sliači pri novom kostole a pri Prameni.
Sliačanka v spolupráci s DFS Sliačanček
zorganizovala spievanie na Jána v Strednom Sliači. Skupina svojim vystúpením

obohatila program festivalu „Celoliptovské dni matky“ a tiež slávnostné zasadnutie nového obecného zastupiteľstva.
Mimo obce sa Sliačanka predstavila vo
Važci, v Ružomberku, na Vlkolínci a v Liptovskom Mikuláši, účinkovala na festivaloch vo Východnej, v Kokave nad Rimavicou, Oraviciach a Lúčkach.
Folklórna skupina Sliačanka v roku
2014 reprezentovala rodnú obec i Slovensko aj v zahraničí. V Českej republike v družobnej obci Háj ve Slezsku a vo
Švajčiarsku v meste Ženeva na podujatí, ktoré organizovala Stála misia SR
pri OSN.
Medzi tradície, ktoré Sliačanka zachováva počas kalendárneho roka okrem
bursy či jánskych spevov patria aj svadobné zvyky. Ľudové obrady „Pýtanie
mladuchy“ a „Parta“ predviedli členovia FSk na 11 svadbách v Sliačoch. Speváčky z folklórnej skupiny svojím spevom prispeli k dôstojnému priebehu

smútočnej rozlúčky na 3 pohreboch
v obci.
Za veľký úspech treba považovať vydanie CD nosiča ľudových piesní z Liptovských Sliačov pod názvom „Veru sa tie
Sliače pekná dedinôčka“. Realizácia nahrávky sa konala v októbri, slávnostná
prezentácia CD bola súčasťou programu pri príležitosti 65. výročia DFS Sliačanček v decembri 2014.
Folklórna skupina Sliačanka desaťročia
zachováva zvyky a tradície predchádzajúcich generácií svojich predkov. Dôležitú úlohu pri tom zohráva spolupráca
mládeže, strednej i staršej generácie.
Toto symbolické preberanie štafety zaručí, že ľudová kultúra v Liptovských
Sliačoch bude žiť naďalej. Preto všetci,
ktorí máte radi folklórne tradície svojej obce budete mať v Sliačanke dvere
otvorené. Príďte medzi nás.

V mene členov FSk
A. Balážecová
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FOLKLÓRNY SÚBOR SLIAČANČEK OSLÁVIL 65 ROKOV
Detský folklórny súbor Sliačanček pri
Základnej škole Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch je pokračovateľom
Detského národopisného súboru, ktorý v roku 1949 založila Bronislava Kubánková, matka známeho choreografa
a tanečníka Juraja Kubánku. V roku
1932 prišla do Vyšného Sliača ako riaditeľka ľudovej školy. Okrem pedagogickej činnosti režírovala divadelné hry a folklórne vystúpenia dospelých, mládeže
i detí. Pripravovala hry z dedinského
prostredia, s možnosťou prezentácie sliačanských piesní, tancov i krojov. Vedúcou folklórnej skupiny a detského súboru bola v rokoch 1932 – 1950.
Vybudovaním novej školy (1969) vznikli priaznivejšie podmienky pre činnosť
obnoveného súboru pod vedením choreografa Vojtecha Littvu a učiteľky Alžbety Jackovej. Okrem nich stál pri obnovení súboru vtedajší riaditeľ školy Štefan
Kubačka, ktorý bol autorom tejto myšlienky. Odbornými radami a tvorbou
scenárov pomáhal rodák zo Sliačov Dr.
Kliment Ondrejka.
Poslaním pôvodného súboru i jeho pokračovateľa bolo pestovať, zachovať a ďalej rozvíjať vzácne klenoty ľudového
umenia, ktoré vytvoril ľud tejto obce.
Umelecký vedúci a choreograf Vojtech
Littva vytvoril pre súbor veľa tanečných
čísel. Napr.: Lúčne hry, Kvečkuvanec,
Odzemok, Cipovičku, Májovnícke rozkazovačky, Chriapsky či Starejšovský tanec, Detské ráno, Opaskový, Na Ducha
a ďalšie.
Detský folklórny súbor z Liptovských
Sliačov spolupracoval aj televíziou, jeho členov bolo vidieť v niekoľkých inscenáciách či dokumentárnych programoch o ľudovej kultúre. Činnosť detí
v súbore nemohla existovať bez spolupráce so staršími pamätníkmi. Práve od
nich preberali námety pri zostavovaní
hier a tancov, či sa učili krásne ľudové
piesne. Súbor sa medzi prvými zapojil
do celoslovenského hnutia „Pri prameňoch krásy“.
Po obnovení činnosti, teda v období od
roku 1969 doteraz, Sliačanček absolvoval viac než 1300 vystúpení doma i v zahraničí. Počas existencie súboru sa v ňom
vystriedalo veľa detí vo veku 5 – 15 rokov. Za niekoľko desaťročí vyrástlo súbore veľa šikovných tanečníkov a spevákov.
Jedni našli uplatnenie vo folklórnom súbore Liptov či iných súboroch, ďalší sa venovali alebo venujú uchovávaniu a rozvíjaniu tradícií vo folklórnej skupine
Sliačanka. Tí, ktorí sa už ľudovému umeniu nevenujú majú aspoň na čo spomínať. Históriu kolektívu najlepšie pozná
pani učiteľka Alžbeta Jacková.

V rokoch 2003 – 2013 sa na činnosti súboru podieľala kultúrna pracovníčka
Alena Balážecová, v rokoch 2013 a 2014
Gabriela Krakovská, riaditeľka Kultúrneho strediska.
V roku 2005 začala v súbore pôsobiť
ako umelecká vedúca Blažena Mihulcová, ktorá s deťmi pracuje dodnes. Pod
jej umeleckým vedením Sliačanček nacvičil viacero nových choreografií. V tomto období pribudli do repertoáru súboru programy:
Na Ondreja, Malí bursovníci, Nedeľné
popoludnie, Dievčenské koleso, Veľká
prestávka, Rozkazovačky, Poľovníci, Sadíme my máje, Na pažiti, Muriena, Hore
vŕškom, Na Luciu, či vianočné programy Jasličková poklona, A ja malý žiačik, Láska volá ma na cestu...
O hudobný zložku sa už mnoho rokov
stará harmonikár Štefan Vician. Príležitostne spolupracuje s detským súborom aj ľudová hudba folklórnej skupiny Sliačanka.
Tak ako v minulých rokoch aj v súčasnosti sa Sliačanček pravidelne zúčastňuje na rôznych súťažných prehliad-

kach, festivaloch či iných podujatiach
pri rôznych príležitostiach. Rodnú obec
a Slovensko viackrát reprezentoval
v zahraničí, v štátoch – Česko 20x, Poľsko 3x, Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, Turecko, Sýria, Taliansko.
Za svoju neúnavnú činnosť dostal súbor veľa ocenení, medzi najvzácnejšie
patrí „Strieborný Ajhasson“ z festivalu
vo Francúzsku, či viaceré úspechy z celoslovenských súťaží. Z tých nedávnych
spomenieme:
V roku 2009 na celoslovenskom súťažnom festivale v Likavke za choreografiu „Na pažiti“ získal Sliačanček „Strieborné pásmo“. V roku 2013 takisto na
celoslovenskej súťaži v Likavke získal
„Zlaté pásmo“ za choreografiu „Muriena“. Posledným významným ocenením
je umiestnenie sólistiek speváčok zo súboru a „Bronzové pásmo“ dievčenskej
speváckej skupiny Veseličky na krajskej
súťaži detského hudobného folklóru
v Dolnom Kubíne. Detský folklórny súbor Sliačanček sa natrvalo zapísal do
histórie obce, regiónu i Slovenska.

(ab)

Foto: I. Staňo

SLÁVNOSŤ FOLKLÓRU V LIPT. SLIAČOCH
V nedeľu 28. decembra 2014 sa v Kultúrnom dome konal slávnostný program
pri príležitosti 65. výročia založenia detského folklórneho súboru Sliačanček.
Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie nového CD nosiča ľudových piesní
z Liptovských Sliačov „Veru sa tie Sliače pekná dedinôčka“, ktorý symbolicky
uviedli do života Hanka Hulejová – rodáčka zo Sliačov a Miroslava Palanová
– riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska. Treťou časťou programu bolo
blahoželanie k životnému jubileu pani Hanky Hulejovej, známej speváčky ľudových piesní.
(ab)
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Blahoželanie k MDŽ
Milé naše slečny a dámy,
nech sa Vám splní každý sen,
v tento Váš sviatočný deň.
Milan Frič, starosta obce
ROKOVANIE OZ

TURISTI V TATRÁCH – KRÁSA NEVÍDANÁ
V sobotu 07. 02. 2015 členovia turistického krúžku a Chodníček poznania sa
rozhodli navštíviť naše veľhory Vysoké
Tatry. Naša trasa viedla smerom Liptovské Sliače – Starý Smokovec – Hrebienok a Tatranská Lomnica. Hneď ráno
slniečko spoza mrakov začalo vysielať
svoje lúče. Počasie sme mali ako na objednávku. Slniečko nás prevádzalo celý deň. V Starom Smokovci nás čakala
moderná pozemná lanovka, ktorá nás
vyviezla na Hrebienok. Tu sme uvideli
unikátny Tatranský dóm – ľadovú baziliku a 30 nádherných ľadových sôch od
umelcov z celého sveta. To bol zážitok!
Lomnický štít so svojou meteorologickou stanicou bol na dosah ruky. Úplná

nádhera! Z Hrebienka sme zišli pešo až
do Starého Smokovca, kde nás čakal
výborný obed. Naša cesta pokračovala
do Tatranskej Lomnice, kde sme navštívili Tatranské múzeum. Uchvátila nás
tatranská flóra a fauna. Plní zážitkov
sme pokračovali na ceste domov. Všetci
sme konštatovali, že môžeme byť právom hrdí na našu prekrásnu prírodu.
Chráňme si ju a nedovoľme nikomu, aby
ju ničil.
Ďakujeme pánu šoférovi Paľkovi Jackovi za bezpečnú jazdu a všetkým 38 žiakom – turistom za vzorné správanie.
Sme na Vás hrdí.
Vedúce krúžkov

Foto: archív OcÚ

Posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva prebiehalo organizačne v novej podobe, pretože všetky informácie a snímky z katastrálnych máp boli
prezentované poslancom a spoluobčanom digitálnou formou, čo uľahčilo
priebeh a skrátilo čas rokovania.

Foto: I. Svajčiaková
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FAŠIANGY, FAŠIANGY, FAŠIANGOVÉ ČASY
V našej Materskej škole sme si fašiangový čas pripomenuli
detským karnevalom, ktorý sa uskutočnil 22. 01. 2015 v dopoludňajších hodinách v materskej škole. Bol to deň plný
zábavy a tanca. Karneval sme začali fašiangovými pesničkami a predstavovaním masiek. Deti okrem tanca plnili aj
zábavné úlohy a súťaže, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky. Za každú splnenú úlohu dostali časť zo značky, ktorou
majú označenú svoju triedu. Po jej zložení si otvorili krabice, v ktorých ich čakala sladká odmena za snahu a usilovnosť. Celé dopoludnie sa konalo v radostnej atmosfére, nezabudli sme ani na občerstvenie pre deti. Verím, že sa im
tento deň páčil a budú naň ešte dlho a s radosťou spomínať. Moje poďakovanie patrí pani učiteľkám za ich tvorivosť
a rodičom za úsilie, ktoré venovali príprave krásnych masiek pre deti a za občerstvenie, ktoré pre ne priniesli.
Dňa 02. 02. 2015 našu materskú školu navštívili dobrovoľníci z ELSE klubu, ktorí pripravili pre deti materskej školy dopoludnie „v nemocnici u medvedíka.“ Deti mali možnosť navštíviť rôzne nemocničné oddelenia – chirurgické, kožné,
pľúcne, rehabilitačné a oddelenie zdravej výživy, kde si hravou formou priblížili ich činnosť. Najskôr si v čakárni vyfarbili omaľovánku, v lekárni vymenili recept za liek vo forme
jabĺčka. Na pľúcnom oddelení sa učili pomocou fúkania slamkou do vody a nafukovania balóna správne dýchať. Na chirurgickom obväzovali zranenému medvedíkovi labku, počúvali
si tlkot srdca. Na oddelení zdravej výživy si zas porozprá-

ŠKOLSKÝ KARNEVAL

Foto: autor

vali o zdravých potravinách, niektoré z nich aj ochutnali.
No a na záver si zacvičili na rehabilitačnom oddelení. Jednotlivé činnosti si mali možnosť vyskúšať všetky deti, za čo
dostali pochvalu. Bolo to dopoludnie plné ponaučenia a nových zážitkov. Touto cestou chcem poďakovať Andrejke Jackovej, Zuzke Jackovej, Natálke Jackovej, Michalke Moravovej,
Simonke Cabanovej, Veronike Tvarožnej, Marekovi Ondrejkovi a Máriovi Brezňanovi, ktorí pre nás toto zábavné dopoludnie pripravili.
M. Dvorská, riaditeľka MŠ

KARNEVAL V DETSKOM SPEVOKOLE

„Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti.“ Tak ako po iné roky,
i v tomto fašiangovom období sme dodržali tradíciu. Rodičovské združenie pri ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače a ZŠ
Jozefa Hanulu Liptovské Sliače pripravili detský karneval.
Deti v sprievode svojich vyučujúcich, niektoré aj v sprievode svojich rodičov, zažili v predposledný deň pred polročným vysvedčením krásne dopoludnie naplnené smiechom,
hudbou, tancom, veselou náladou a maskami od výmyslu
sveta. Žiaci, ale aj rodičia popustili uzdu fantázie pri výbere
a výrobe karnevalových masiek. Boli sme milo prekvapení
nielen ich obrovským počtom, ale aj ich výberom a samotnou realizáciou. Deviataci všetkých ohúrili a pobavili svojím kreatívnym prístupom a už teraz sa tešíme, čo si pripravia na najbližšiu akciu.
Mgr. Alica Hubová

Dňa 14. 02. 2015 sa deti z Detského spevokolu zúčastnili
„kovbojského“ karnevalu. Okrem všelijakých sladkých dobrôt sa veľa tancovalo, súťažilo a nakoniec si každé dieťa
odnieslo malú tombolu. Zábava bola výborná a spoločne
sme spolu strávili jeden pekný deň.

Dňa 26. 12. 2014 poriadal náš turistický klub Lipt. Sliače
už 32. roč. štefanského zimného výstupu na Malý Salatín
(1448 m.) Tradičného výstupu sa zúčastnilo asi 150 turistov z celého okolia, ktorí za slnečného počasia vystúpili
na vrchol. Odmenou im bol krásny výhľad do ďalekého
okolia a vkusný odznak výstupu. 
Ján Lupták

Foto: M. Kelčík

VALENTÍNSKY ŠKOLSKÝ BÁL
Základná škola Jozefa Hanulu zorganizovala tento rok po prvý krát spoločenské podujatie pre rodičov a priateľov
školy pod názvom Valentínsky školský
bál. Hostia si v príjemnej atmosfére vychutnali krátky program, ktorí si pripravili žiaci základnej školy. Bál otvorila

pani riaditeľka PaedDr. Katarína Plachá
úvodným valčíkom. Zábavu začala hudobná skupina RK JAZZ BAND so skvelými skladbami. Neskôr sa už všetci prítomní zabávali v rytme hudby DJ Doba.
O polnoci sa losovala bohatá tombola
a mnohí sa tešili z pekných výhier. Zá-

bava trvala takmer do rána a všetci odchádzali príjemne naladení. Bola to výborná príležitosť stretnúť sa so svojimi
priateľmi, porozprávať sa aj zabaviť a zároveň finančne podporiť žiakov Základnej školy Jozefa Hanulu Liptovské Sliače.
Mgr. Lucia Hanáková
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ELSE KLUB PLESAL AJ POMÁHAL
V roku 2014 na konto eLSe klubu pribu
dlo takmer 4000 odpracovaných dobrovoľníckych hodín. Tieto strávili dobrovoľníci zrealizovaním pravidelných
podujatí pre deti a mládež, zapojením
sa do väčšiny obecných akcií, napr. ako
sprievodcovia súborov festivalu Celoliptovské dni matky, zorganizovaním
detského letného tábora, Kinderfestu,
Dňa detí, Dobročinného adventného večierka, Dňa otvorených dverí v klube
a tiež za barom počas otváracích hodín pre verejnosť. Našu činnosť môžeme
realizovať aj vďaka Združeniu kresťanských spoločenstiev mládeže a Obci Liptovské Sliače. Pozývame aj Vás posedieť
si v eLSe klube s priateľmi v piatky a nedele, špeciálne pozvanie platí na rodinnú nedeľu, ktorú sme pripravili 8. marca
na MDŽ. V roku 2015 sa ako dobrovoľníci zapísali cez tridsiati mladí. Mnohí
naši dobrovoľníci sú zo spoločenstva
Srdce leva, ktoré organizuje duchovný
život v našej farnosti. Je skvelé, keď sa
mladí ľudia dokážu spojiť a nadchnúť
pre spoločné projekty, pre pomoc a služ-

bu iným. V minulom roku sme vymaľovali pre najmenších detský sad pri Kalambure a Kultúrnom stredisku, niekoľko
dní sme brigádovali aj na odvodnení
obvodových múrov klubu a výmene strechy. Je skvelé sledovať, ako sa medzi
mladými vytvárajú priateľstvá založené
na duchovnom základe, prehlbované
vďaka pravidelným akciám, cez ktoré
si môžeme slúžiť medzi sebou v klube,
ale aj našim spoluobčanom. Pápež František povedal: „Najlepším spôsobom evanjelizácie je praktizovanie činorodej lásky. Drahí bratia, sestry, ako len túžim,
aby sa miesta, kde sa prejavuje Cirkev,
naše farnosti a osobitne spoločenstvá,
stali ostrovmi milosrdenstva uprostred
mora ľahostajnosti!“ A presne toto je
víziou eLSe klubu: nebyť ľahostajnými,
nečinne sa prizerajúcimi, neísť s davom,
ale vytŕčať z radov cez otvorenosť, dobročinnosť, nezištnosť a dobrovoľnú službu vykonávanú s láskou. Tento rok sme
odštartovali plesom a vyhodnotením súťaže Dobrovoľník roka za rok 2014, ktorú vyhrala Zuzka Priesolová z Nižného

Sliača s odpracovanými vyše 350-timi
hodinami. Tretí ročník plesu eLSe klubu sa konal 7. februára 2015 v Kultúrnom dome Liptovské Sliače. Opäť hrala
skvelá hudba v podaní kapely Primátor
zo Žiliny. Program plesu bol tiež bohatý a pestrý. Spoločenské tance v podaní profesionálov z Martina, ľudové nôty
a tance od Vrbového prútia z Liptovského Mikuláša a tiež moderné piesne
od hudobnej skupiny Kúštik chrenu
z Liptovských Sliačov. Hostia si pochutili na výbornej polievočke a mäsku
a nechýbala ani skvelá kapustnica. Bohatej tombole sa potešili všetci výhercovia. Nechýbala ani súťaž o najlepšie
tancujúci pár, ktorú tento rok vyhrala
dvojica Matúš Godiš a Mária Benčová.
Ďakujeme mladým z eLSe klubu za zorganizovanie plesu, hlavnej manažérke
Simone Brezňanovej za výbornú organizáciu, ochotným sponzorom za dary
a všetkým hosťom za vytvorenie skvelej zábavy. Ples moderovali naši priatelia z GODZONE magazínu.
Ing. Helena Priesolová, predseda eLSe klubu

DOBRÁ NOVINA V NAŠEJ OBCI
Vo vianočnom období sa uskutočnil v našej obci už 20. ročník Dobrej noviny. Koledovania sa zúčastnilo 27 detí s 8
vedúcimi. Navštívili 94 domácností a vykoledovali sumu
2 327,44 eur.
Radosť a povzbudenie sme mali, keď nás prišiel pozdraviť
aj riaditeľ Dobrej Noviny Maroš Čaučík so svojou manželkou
a našou rodáčkou Zuzkou. Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2015 viaceré rozvojové projekty,
vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, žien, mladých
ľudí, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky. Všetkým koledníkom a tým, ktorí ich prijali, veľmi pekne ďakujeme.
– mk –

Foto: M. Kelčík

SLIAČANSKÁ KUCHYŇA V STV OBRAZY ZUZANY ONDREJKOVEJ
Vo vysielaní RTVS sa objavil nový kulinársky magazín Slovensko chutí. Ide o reláciu, v ktorej sa tradičné recepty rôznych
regiónov Slovenska premieňajú do ľahšej, modernejšej podoby, aby sa tak dostali na stoly divákov i reštaurácií. Moderátorská dvojica Michal Šiška a Silvia
Pilková pricestovala aj do Liptovských
Sliačov, do domácnosti gazdinky Angeliky Cevárovej, ktorá im pripravila sliačanské „krapne“. Obhliadli si aj našu
obec a porozprávali sa s jej obyvateľmi. Uvedenú reláciu, recept pani Angeliky i vynovenú verziu našich „krapňov“
si budete môcť pozrieť v premiére 17.
marca 2015.
– ij –

Autorskú výstavu obrazov Zuzany
Ondrejkovej z Liptovských Sliačov
otvorili v ružomberskej synagóge. Výstava nazvaná Vyháňanie tmy ponúka
príbehy prenikania svetla do tmy. Neprofesionálna výtvarníčka sa ku kresleniu dostala na Súkromnej základnej
umeleckej škole v Ružomberku. Vyštudovala Fakultu architektúry Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Ide
už o jej druhú výstavu Pozrieť si ju môžete 4., 6., 13., 18. a 20. marca od 14.
00 do 17. 00 h. Organizované skupiny
treba dohodnúť na tel. č. 044/432 10 96.
Foto: T. Šuľa

Tibor Šuľa
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1. OFC VSTÚPI DO JARNEJ ČASTI S NOVÝM VEDENÍM
Na takú nevydarenú jeseň, akú majú za
sebou futbalisti 1. OFC, by nielen oni,
ale najmä fanúšikovia chceli čo najskôr
zabudnúť. Príčin stavu, že naše A-mužstvo je v tabuľke po jeseni na 10. mieste je hneď niekoľko. Jednou z nich bolo
aj angažovanie trénera (p. Janči), ktorý
predtým nedosiahol v žiadnom mužstve
dospelých výraznejší úspech a nepodarilo sa mu to ani u nás. Hra pod jeho
vedením bola nesúrodá, chýbala jej myšlienka a bolo len otázkou času, kedy dôjde k jeho odvolaniu. Fanúšikovská obec si
svojim počínaním však ešte skôr „vynútila“ odstúpenie predsedu Jána Sliackeho. Novovymenovaný predseda T. Oravec, v súčinnosti s výborom 1. OFC
následne p. Jančiho odvolal z funkcie
trénera a vedením mužstva poveril staronového trénera p. Romana Plávku.
Hra pod jeho vedením nabrala zlepšené parametre, ale ani to neprinieslo

túžobne očakávané najmä domáce víťazstvá. Ďalšou z príčin bolo príliš razantné prebudovanie kádra a odchod
viacerých opôr, či už na hosťovanie do
vyšších súťaží (Sršeň, Gejdoš M.), resp.
pracovné povinnosti a zdravotné komplikácie (Bruk, Gejdoš J., Frič M., Oprchal
R.). Nahradiť takéto osobnosti, ktoré
boli osou, dovolím si tvrdiť najúspešnejšieho mužstva v histórii nášho futbalu, vôbec nebolo ľahké. 1. OFC vstupuje do novej etapy pod novým vedením,
ktoré dostalo mandát na výročnej členskej schôdzi 12. 12. 2014. Tá na predsedníckej stoličke potvrdila zastupujúceho predsedu p. Tomáša Oravca,
ktorý si za najbližších spolupracovníkov vybral z 11-člennej správnej rady:
Miroslava Kelčíka (podpredseda), Miroslava Bieleného (ekonomický tajomník) a Milana Gejdoša (gen. sekretár).
Členská schôdza na svojom zasadnutí

schválila zaradenie do nových stanov
aj funkciu prezidenta, ktorú bude zastávať starosta obce Liptovské Sliače,
v súčasnosti p. Bc. Milan Frič. Vedenie 1. OFC v spolupráci s vedením obce vytvára pre všetky mužstvá veľmi
dobré podmienky na prípravu, záleží
už len na samotných hráčoch ako s nimi
naložia. Všetky mužstvá majú k dispozícii od polovice januára telocvičňu, UT
pri ZŠ, A-mužstvo má k dispozícii UT
v Rk na niekoľko zápasov. Žiaci a dorast odohrali resp. odohrajú halové
turnaje. Do zimnej prípravy áčka, ktorá prebieha pod vedením p. Romana
Plávku, sa zapojili aj navrátilci Marek
Sršeň a Martin Frič, rokujeme o hosťovaní viacerých hráčov, aby sme hrou
a výsledkami mohli potešiť náročného
sliačanského diváka viac ako na jeseň.
Milan Gejdoš

NOVOROČNÝ TURNAJ V DÁME
Obecný úrad Lipt. Sliače so spoluprácou miestneho Šachového klubu a Rezod-CDK, usporiadali v nedeľu 4. januára
2015 už 8. ročník novoročného turnaja
v dáme. Dvanásť prihlásených hráčov
hralo proti sebe dvojkolovo a tak každý odohral 22 partií. Najviac sa darilo
Ľubomírovi Jackovi, ktorý ako jediný
nenašiel premožiteľa a zvíťazil zo ziskom 19,5 bodu. (Je to jeho tretie prvenstvo z doterajších 8 ročníkov, 3 víťazstvá má aj Jozef Dvorský, dve pridal
Milan Jacko, ktorý tohto roku chýbal).
Druhý skončil Jozef Dvorský s 18 bod-

mi, 3. Ľudovít Benčo (15 b), 4. Andrej
Jelšovka (14 b), 5. Pavol Benčo (13), 6.
Bc Milan Frič (11,5), 7. Ľubor Caban (9),
8. Roman Gejdoš (8), 9. Roman Pustaj
(8), 10. Michal Tulinský (6,5), 11. Lukáš
Vajda (6), 12. Anton Ondrejka 3,5 boda.
Hralo sa v pohostinstve Milana Kočibala
vo Vyšnom Sliači. Jeho majiteľ pohostil
všetkých účastníkov chutnými chlebíčkami a sliačanskou kapustnicou. Hodnotné finančné a vecné ceny odovzdal
starosta obce Bc. Milan Frič a všetci prítomní prisľúbili svoju účasť aj na nasledujúci ročník, ktorý nadviaže na pre-

Foto: A. Kočibalová

rušenú tradíciu. Svoj nemalý podiel na
zorganizovaní tejto akcie má aj administrátorka Anna Kočibalová.
Jozef Dvorský
hlavný rozhodca turnaja

PRIMÁT MAREKA TVAROŽNÉHO V STOLNOM TENISE

Foto: M. Gejdoš

Štyrikrát po sebe vyhrať Pohár starostu obce, to sa doposiaľ
nikomu nepodarilo. Tento primát už Marekovi nikto nevezme
a veľmi ťažko sa ho niekomu v budúcnosti podarí napodobniť.
V 19. ročníku, ktorý sa konal v prvý deň jarných prázdnin – 16.
2. 2015, si v telocvični ZŠ J. Hanulu zmeralo sily 25 súťažiacich.
Najpočetnejšie bola prekvapivo zastúpená kategória starších
žiačok, za čo dievčatám patrí veľká pochvala. Naopak, krízu
generácie starších žiakov zachraňovali okrem medailistov aj
ich nástupcovia z mladšej, perspektívnejšej generácie. Z nich
najúspešnejší Paľko Nemček a Dávid Caban sa cez starších konkurentov dostali až do štvrťfinále a Paľko aj semifinále vyššej
kategórie ako vekovo patria. Medzi dievčatami kraľovala v súčasnosti (spolu s atlétkou Vandou Nemčekovou) kráľovná dievčenského športu v Liptovských Sliačoch Mária Iváková, ktorá
vo finále pokorila svoju mladšiu sestru Bianku. Krok s finalistkami držala aj bronzová Barborka Piatková. Za pekné podujatie,
ktoré na budúci rok oslávi svoje jubileum, patrí poďakovanie
vedeniu STC, ZŠ, OÚ na čele so starostom Bc. Milanom Fričom
a tiež sponzorom podujatia, ktorí sa o jeho priebeh a odmeny
Milan Gejdoš
súťažiacim pričinili.
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TROJKRÁĽOVÝ BEH SLIAČANSKOU DOLINOU
Tento rok nám zima praje a hojným priehrštím nám uštedrila zo svojich darov.
Vytvorila výborné podmienky pre toto
podujatie, aj keď sa nemohlo uskutočniť
v plánovanom termíne na Troch kráľov.
Tento rok to bol už 13. ročník. V nedeľu
15. februára 2015 sa pod záštitou Miestneho klubu KDH, za spoluúčasti MO Slovenského orla, eLSe klubu, MO NOVA
a Klubu priateľov bežeckého lyžovania
zišli na tradičnom mieste vo Vyšnom
Sliači milovníci zimných športov, ktorí
si chceli vyskúšať svoje sily v rôznych
zimných športových disciplínach. Súťažilo sa v behu na lyžiach, v zjazde na
lyžiach, v zjazde na sánkach, boboch
a lopároch. Všetci pristúpili k súťaženiu
s odhodlaním čo najlepšie sa umiestniť. Na svahoch, kde súťažilo viac ako
40 súťažiacich v rôznych kategóriách
panovala zdravá rivalita a súťaživosť.
Za prvé tri miesta súťažiaci dostali medailu s diplomom a vecné ceny, ktoré im
odovzdali poslanci Žilinského samosprávneho kraja za KDH PaedDr. Stanislav Bella
a Ing. Peter Caban, zástupca starostu
obce Pavol Bartík a predseda krajskej

rady NOVA Mgr. Radovan Ondrejka. Pre
ostatných boli pripravené sladkosti, vecné ceny a teplý čaj. Odmenou bolo aj
uznanie divákov, ktorí v hojnom počte
prišli povzbudiť súťažiacich a najmä
vzájomne prežiť radosť z vydareného
podujatia, kde pri nádhernej zimnej
atmosfére vládla pohoda a dobrá nálada. Vďaka patrí organizátorom, hlavne
Jánovi Ondrejkovi, Miroslavovi Gejdošovi, Ing. Helene Priesolovej, Vladimírovi
Vicianovi, Mgr. Radovanovi Ondrejkovi
a všetkým skvelým mladým ľuďom z eLSe
klubu, ktorí organizačne zabezpečovali toto podujatie. Deti sa už teraz tešia,
že o rok budú môcť opäť vyskúšať svoje sily.
Výsledky súťaženia:
Hlavná disciplína: Beh na lyžiach muži: 1. Vladimír Vician 2. Martin Bartík
3. Anton Moravčík. Zjazd na boboch
a lopároch – deti MŠ: 1. Filipko Vician
2. Nelka Šavolová 3. Evka Moravová.
Zjazd na boboch a lopároch – roč. 1.
– 4.: 1. Andrej Jacko 2. Martin Pažičan
3. Nikolka Cabanová. Zjazd na boboch

a lopároch – roč. 5. – 9.: 1. Patrik Vrtich 2. Marko Gejdoš 3. Viktória Cevárová. Zjazd na sánkach – roč. 1. – 4.:
1. Andrej Jacko 2. Lea Huntošová 3. Sofia Žitníková. Zjazd na sánkach – roč.
5. – 9.: 1. Viktória Cevárová 2. Andrea
Fričová 3. Patrik Vrtich. Zjazd na lyžiach – roč. 1. – 4.: 1. Kristián Frič 2.
Šimon Buďvesel. Zjazd na lyžiach – roč.
5. – 9.: 1. Anton Moravčík 2. Dávid Caban 3. Marko Frič.
Ing. Štefan Likavčan
predseda MK KDH Lipt. Sliače

Foto: K. Moravová

LYŽIARSKA NEDEĽA
Po ročnej odmlke (spôsobenej minuloročnou, na sneh chudobnou zimou) usporiadali 22. 2. Turistklub Lipt. Sliače spolu s OÚ Lipt. Sliače tradičnú „Lyžiarsku
nedeľu“ na Skalke vo Vyšnom Sliači.
Súťažilo sa v disciplínach beh na lyžiach
(2 x 2 km okruh) a slalom, pričom pre
detských súťažiacich bol pripravený zjazd
na lyžiach a na lopároch. Podujatie sa
tešilo početnej diváckej kulise. Na be-

Foto: I. Luptáková

žeckej trati si spomedzi 8 pretekárov
najlepšie počínal Vladimír Vician s časom
14:55 min. Ďalej za nim nasledovali Martin Bartík (25:50 min.) a Ľubomír Kelčík (26:46 min). Víkendové oteplenie sa
podpísalo pod zhoršujúce sa snehové
podmienky, ktoré sa odrazili na stave
bežeckej aj zjazdovej trate. S ňou si
v slalome najlepšie poradil Anton Moravčík st. (súčet časov 71,8 sek.). Na druhom a treťom mieste sa umiestnili Martin Bartík (79,5 sek.) a Peter Frič (82,5
sek.). V žiackej kategórií zjazdu na lyžiach obsadil prvé miesto Anton Moravčík
ml., pred Adrianom Hanulom a Kristianom Huntošom. V zjazde na lopároch
si zmeralo sily 17 pretekárov, ktorí bojovali o prvenstvo v dvoch vekových kategóriách, a to do 10 rokov, kde sa na
prvom mieste umiestnil Matúš Hladiš
a nad 10 rokov, kde si prvenstvo odniesla Klaudia Jacková. Víťazi si prevzali vecné ceny z rúk pána starostu
Milana Friča. Turistklub Lipt. Sliače ďakuje OcÚ na čele s pánom starostom
za vydarenú spoluprácu, ako aj všetkým súťažiacim a divákom, ktorí prišli
podporiť toto podujatie. Zároveň chceme

vyzvať širokú verejnosť, ak máte záujem
o turistiku, bežecké lyžovanie, skialpinizmus a cyklistiku aby ste sa pokojne
nakontaktovali na Turistklub a zúčastnili sa s nami na plánovaných akciách.
Prípadne ak potrebujete radu na začiatok, tip budeme sa Vám snažiť v rámci
našich možností čo najlepšie pomôcť.

Martin Bartík

ŽIACKY FUTBALOVÝ TURNAJ
V rámci prípravy na jarnú futbalovú
časť usporiadal LFZ prípravný turnaj
žiakov, ktorý sa konal 7. 2. 2015 v Jánskej doline v hoteli Alexandra. Z deviatich mužstiev naši žiaci obsadili 6.
miesto. Za najlepšieho hráča z nášho
mužstva bol vyhlásený Martin Brezňan,
za najlepšiu hráčku turnaja bola vyhlásená Mária Iváková. Darilo sa i našim strelcom, Samuel Mišovie a Michal
Bielený strelili po 3 góly. Všetci odchádzali z turnaja s peknými zážitkami
a s radostnými očakávaniami na blížiacu sa žiacku futbalovú jar.
Ladislav Šimček
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