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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčania, milovníci ľudovej kultúry.
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Slávnostné ukončenie
kanalizácie
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Pohár Sliačanských
hasičov II. ročník

Po dvoch rokoch sa opäť uskutoční známe a obľúbe
né podujatie Liptovské dni matky. Tohtoročný festival
sa bude konať v našej obci a v mestách Ružomberok
i Liptovský Mikuláš v dňoch 29. – 31. júla 2016. Jedenásty ročník nadväzuje
na predchádzajúce, ktoré sa konali v rokoch 1997, 1998, 2000, 2001, 2003,
2005 pod názvom Liptovské dni matky a v rokoch 2007, 2009, 2011, 2014
pod menom Celoliptovské dni matky. Na každom ročníku festivalu bolo veľa
návštevníkov nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia, z rôznych štátov Euró
py, dokonca i zo zámoria. Veď toľká krása skrytá v piesňach, zvykoch, tradí
ciách a krojoch, ktorá sa nachádza na malom Slovensku sa nenájde nikde
na svete. Preto vznikla myšlienka túto krásu prezentovať aj prostredníctvom
festivalu v Liptovských Sliačoch a podnecovať kolektívy k dôslednejšiemu
výskumu dedičstva našich predkov a jeho uchovávaniu.
Cieľom práce organizátorov je, aby si každý účastník podujatia odniesol do
mov tie najkrajšie zážitky, vážil si kultúrne bohatstvo svojho národa a po
chopil potrebu zachovať ho pre ďalšie generácie. Toto podujatie je aj jednou
z foriem zvyšovania záujmu mladej generácie o kultúru svojho národa.
Milí Sliačania, to aké pocity a zážitky si odnesú návštevníci z festivalu bude
záležať od každého z nás. Nielen od programovej rady či organizačného vý
boru, ktorí na príprave podujatia pracujú už 8 mesiacov. Veľký podiel na
úspechu bude mať aj čistota a poriadok v našej obci, ale hlavne milé prijatie
a slušné správanie voči všetkým návštevníkom, ktorí do Sliačov prídu – di
vákom i účinkujúcim.
Podujatie LDM je dobrým spôsobom šírenia a propagácie kultúry Slovenska
aj Liptovských Sliačov. Naša kultúra je jedinečná, neopakovateľná. Máme byť
na čo hrdí.
Verím a dúfam, že spoločne budeme hrdí na pekný a vydarený priebeh náš
ho festivalu Liptovské dni matky 2016.
Alena Balážecová,
vedúca KSLS

LIPTOVSKÉ DNI MATKY
11. ročník

medzinárodného festivalu
Foto: A. Ziemianczyková
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Futbalisti si dali k jubileu najkrajší darček

29. – 31. júla 2016
Liptovské Sliače
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PRÍHOVOR STAROSTU
Milí spoluobčania,
po určitej dobe sa Vám znova prihová
ram a informujem Vás, čo sa v našej ob
ci deje a o plánoch vedenia obce v spo
lupráci s obecným zastupiteľstvom do
budúcnosti. V týchto dňoch dokonču
jeme stavebné úpravy v areáli amfite
átra v Pažitiach v Strednom Sliači, kto
rý prešiel zásadnými zmenami. Môžem
s hrdosťou povedať, že naši aktivační
pracovníci v spolupráci so zamestnan
cami obecného úradu odviedli v amfi
teátri kus vynikajúcej práce. Pri reali
zácii týchto úprav sme nakupovali iba
stavebný materiál a všetku prácu od
viedli verejnoprospešní pracovníci so za
mestnancami obecného úradu. V areáli
amfiteátra sme zrealizovali úpravu po
toka vymurovaním a spevnením brehov
z kameňa. Vybudovali sme spevnené kas
kády a namontovali nové lavičky, kto
ré nebudú potrebovať žiadnu údržbu,
pretože sú z plastu v imitácii dreva. Re
konštrukciou prešiel aj malý altánok vo
vrchnej časti areálu a všetky pôvodné
schodiská. Pribudol nový chodník a scho
disko od ulice Jozefa Hanulu. Pekné zá
bradlie v celom areáli a nová lavička
ponad vodu sú tiež prácou našich ši
kovných zamestnancov. Nový asfaltový
koberec od pódia až po miestnu komu
nikáciu dotvoril celkový vzhľad uskutoč
nených prác. Som presvedčený, že am
fiteáter Pažite bude novým vzhľadom
reprezentatívne pôsobiť na všetkých
návštevníkov našej obce. Samotný pro
gram Liptovských Dní Matky, ktorý sa
uskutoční 30. – 31. júla bude podľa mňa
veľmi pekný. Zárukou kvality progra
mu sú mimo iných účinkujúcich aj takí
hostia ako Anna Hulejová, Slovenský
ľudový umelecký kolektív (SĽUK) a Kan
dráčovci. Srdečne Vás, milí spoluobča
nia, všetkých pozývam na folklórny fes
tival a dúfam, že budete mať z neho
pekný zážitok. Práce, ktoré sme v am
fiteátri uskutočnili máme skolaudované,
takže Pažite čakajú na svojich návštev
níkov. Ale nepracujeme len v Pažitiach.
Vo Vyšnom Sliači staviame u Kubánkov
garáž pre nové hasičské auto, ktoré do
stali naši hasiči. V Nižnom Sliači reali
zujeme stavebné a rekonštrukčné práce
v hasičskej zbrojnici. V areáli štadióna
1. O.F.C. sme položili vyše 600 m2 zám
kovej dlažby, namontovali 400 nových
plastových sedačiek na tribúne, zatep
lila sa fasáda nad nimi a natrela oceľová
konštrukcia, ktorá už hrdzavela. Slia
čanský športový areál 1. OFC dôstojne
reprezentoval našu obec pri oslavách
70. výročia vzniku futbalu v Liptovských
Sliačoch, ktoré sa konali 2. – 3. júla v na
šej obci. Pri tejto príležitosti sa chcem

poďakovať našim futbalistom hráčom
1. OFC, lebo tieto oslavy boli o to kraj
šie, že naše A mužstvo postúpilo z prvej
triedy do piatej ligy. Moja vďaka patrí
trénerovi Milanovi Luptákovi, že našich
hráčov doviedol k postupu. Ďakujem
predsedovi 1. OFC Tomášovi Oravcovi
a celému futbalovému výboru za výbor
nú prácu. Samozrejme, že bez všetkých
obetavých futbalových nadšencov, hrá
čov a funkcionárov, by náš futbal ne
bol tam kde je dnes a preto patrí všet
kým veľké ďakujem. Som presvedčený,

že aj súťaž o Putovný pohár sliačan
skych hasičov, ktorý sa uskutočnil 16.
– 17. júla s medzinárodnou účasťou v na
šom športovom areáli a beh okolo Slia
čov, ktorý nás čaká potvrdzujú, že roz
hodnutie zveľaďovať štadión 1. OFC bolo
správne, pretože dôstojne reprezentu
je našu obec. Pracujeme aj na ďalších
projektoch v našej obci. Najbližšie chce
me zrekonštruovať oplotenie cintorína
v Nižnom Sliači a vybudovať pred cin
torínom parkovisko. Dokumentácia na
zrealizovanie chodníka pre chodcov od
autobusovej zastávky pri zvonici k do
movu dôchodcov v Nižnom Sliači je v ko
naní. Máme vydané stavebné povolenie
na zhotovenie chodníka pre chodcov od
hlavnej cesty ku kostolu popri pani Pi
terkovej vo Vyšnom Sliači. Pred dokon
čením je dokumentácia na oddychovú
zelenú zónu s priechodmi pre automo

bily v časti prekrytého potoka vo Vyš
nom Sliači. Ale aj napriek tomu, že sa
vedenie obce snaží maximálne praco
vať a zveľaďovať vzhľad našej dediny,
máme aj takých spoluobčanov (a mno
hí z Vás ich dobre poznajú), ktorým to
vadí a robia všetko možné, aby nám
našu prácu znepríjemnili. Uvádzam Vám
zopár príkladov, aby ste vedeli ako nie
ktorým ľudom prekáža čokoľvek robí
me. Na základe udania sme mali kon
trolu z Inšpektorátu bezpečnosti práce
zo Žiliny na našich verejnoprospešných
pracovníkov, ktorí pracovali v amfiteá
tri Pažite a na stavbe garáže vo Vyš
nom Sliači. Snažili sme sa skrášliť pro
stredie okolo mofetového prameňa na
Teplici vo Vyšnom Sliači, lebo nás o to
žiadalo veľa spoluobčanov. K prameňu
sa už poriadne nedalo dostať. Okamži
te nám prišla kontrola z odboru životné
ho prostredia v Ružomberku a z Ban
skej Bystrice, pretože nás udal jeden náš
občan. Vrcholom je to, že keď sa kona
la obecná akcia – sadenie májov v kul
túrnom dome v Strednom Sliači prišla
colná a daňová polícia zo Žiliny, preto
že dostali udanie, že sa na akcii predáva
„pančovaná pálenka.“ List – teda uda
nie, ktoré dostali, bolo údajne tak sko
molené a plné pravopisných chýb, že
ostatné si viete domyslieť. Za rok a pol
čo som vo funkcii starostu som bol tri
krát vypočúvaný na kriminálnej polícii
na základe udania. Nebudem dotyčných
ľudí komentovať. Ani tých, ktorí sa stále
nevedia zmieriť s tým, že som sa sta
rostom v našej obci stal ja, ani tých,
ktorí svoje životné poslanie vidia v tom,
že všetkých okolo seba udávajú a sú
plní zloby a nenávisti. Vedenie obce bu
de aj naďalej maximálne v spolupráci
s obecným zastupiteľstvom pracovať
na skrášľovaní vzhľadu našej obce a zlep
šovaní kvality života jej občanov. Dú
fam, milí spoluobčania, že sa to vede
niu obce podarí aj s Vašou podporou,
za čo Vám vopred veľmi pekne ďaku
jem. Do budúcnosti Vám prajem všetko
dobré a veľa zdravia.
Mgr. Milan Frič, starosta obce

INZERCIA

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
Firma zaoberajúca sa kanalizačnými a vodovodnými prípojkami ponúka:
– kompletné vybudovanie kanalizačných prípojok a prepojenie na obecnú ka
nalizáciu,
– montáž kanalizačného potrubia s materiálom.
Cenu za kanalizačnú prípojku vypočítame hneď po obhliadke terénu.
Záujemcovia sa môžu kontaktovať na tel. č.: 0918 561 511
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Trináste zasadnutie OZ sa konalo 30.
júna 2016. Poslanci v kontrole plnenia
uznesenia prerokovali interpelácie ohľa
dom nízkeho tlaku vody na ulici K Medo
kýšu. Vodárenská spoločnosť Ružomberok,
a. s. realizovala meranie na uvedenej
lokalite. Dôvodom nízkeho tlaku vody
je stále rozširujúca sa zástavba rodin
ných domov. Riešením bude realizácia
novej vodovodnej prípojky. Zasadnutia
obecného zastupiteľstva sa zúčastnil
aj p. Bc. Miroslav Caban, ktorý navrhol
riešenie problému s tlakom vody ťahaním
novej vetvy od vodojemu Zúbra. V kon
trole plnenia uznesení sa poslanci zaobe
rali aj interpeláciou ohľadom telekomu
nikačné vysielača na Stráni, ktorá bola
riešená meraním odborne spôsobilou
osobu, Výskumným ústavov spojov Ban
ská Bystrica. Hodnoty elektromagnetic
kého žiarenia sú hlboko pod stanovený
mi normami, teda neohrozujú občanov
bývajúcich v tejto lokalite. Starosta ob
ce Mgr. Milan Frič podal správu zo za
sadnutia dopravnej a finančnej komi
sie a zhrnul závery. Dopravná komisia
odporúča označiť prechody pre chodcov
na viacerých miestach v obci, osadiť
merače rýchlosti pred ZŠ a pred MŠ,
dosýpať krajnice, doasfaltovať krajnicu
pri Zdravotnom stredisku, riešiť nástup
né miesta zastávok (napr. zámkovou
dlažbou), ako aj zvyšovať bezpečnosť
detí reláciami v školskom rozhlase, upo
zorneniami na bráne, dopravných ihris
kom a pod. Požiadavky boli zaslané ŽSK
a vzniknutú dopravnú situáciu bude
obec postupne riešiť v roku 2016. V prí
pade zastávok a detského dopravného
ihriska do konca roka 2017. Kontrolór
ka obce Ing. Janka Littvová predstavila
plán kontrolnej činnosti na druhý pol
rok 2016, kde sa bude venovať pravi
delným finančným, tematickým finanč
ným a ostatným kontrolám. Taktiež sa
bude zaoberať sťažnosťami a a petícia
mi doručenými na obecný úrad a kon
trolou vykonávaných na základe uznese
ní obecného zastupiteľstva. Z dôvodu
zmeny legislatívy poslanci OZ schválili
všeobecné záväzné nariadenia – VZN
č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym
odpadom, VZN č. 3/2016 Požiarny po
riadok obce, Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015
o podmienkach predaja výrobkov a po
skytovania služieb na trhových miestach
na území obce Liptovské Sliače, Dodatok
č. 1 k VZN č. 2/2015 o trhovom poriad
ku a podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na príležitost
ných trhoch v správe Obce Liptovské
Sliače. Všetky schválené VZN a dodat
ky sú zverejnené na úradnej stránke
obce. Ďalších bodoch programu poslan

ci prerokovali žiadosti občanov a žia
dosti týkajúce sa prevodov a prenájmov
obecného majetku.
V bode interpelácie poslancov sa po
slanci zaoberali návrhom na oplotenie
skládky v Nižnom Sliači pri Dome smút
ku, aby sa zabránilo jej rozširovaniu.
Taktiež sa zaoberali doasfaltovaním uli
ce Hrbky. Starosta obce bude interpe
lácie poslancov konzultovať s investo
rom a zhotoviteľom diela kanalizácie
spoločnosťami VS, a. s. a Chemkostav
Michalovce, a. s.. Tiež prerokovali vyu
žitie priestranstva na začiatku obce
v Nižnom Sliači, kde majú občania zá
ujem o vybudovanie oddychovej zóny,
prípadne športoviska a navrhli rekon
štrukciu Detského sadu v Nižnom Slia
či. Požiadali o riešenie konzumácie al

koholických nápojov pri Potravinách na
ul. Do Pažíť.
V bode interpelácie občanov vystúpil
p. Roman Bartík, ktorý vyjadril svoj ná
zor, že asfaltové cesty sú v súčasnej do
be základom a nutnosťou a občania na
Kamennej ulici stále nemajú potiahnutý
asfaltový koberec. Starosta obce Mgr.
Milan Frič sa pokúsi vzniknutú situáciu
riešiť s Vodárenskou spoločnosťou Ru
žomberok a Chemkostavom Michalovce.
Ak toto riešenie nebude možné, obec
použije vlastné zdroje.
V ďalšom bode poslanci schválili vytvo
renie spoločného stavebného úradu ob
cí Liptovské Sliače a Liptovský Michal
od 01. 07. 2016.
OcÚ

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE KANALIZÁCIE
Dňa 07. 07. 2016 sa v našej obci usku
točnilo slávnostné odovzdanie kanali
zácie s odhalením tabule. Na akcii sa
zúčastnili zástupcovia Ministerstva ži
votného prostredia – p. Vladimír No
votný, generálny riaditeľ sekcie vôd,
investora – Vodárenskej spoločnosti, a. s.
poslanca NR SR Ing. Milan Mojš a za
zhotoviteľa – Chemkostav, a. s. p. Sta
nislav Janič a p. Milan Dunaj. Po sláv
nostných príhovoroch a kultúrnom prog
rame zástupcov sliačanského folklóru
za účasti spoluobčanov a predstavite
ľov štátnej správy a samosprávy sa akcia

ukončila slávnostnou recepciou. Liptov
ské Sliače sa opäť posunuli v kvalite
života o krok ďalej, pretože vybudova
nie kanalizácie v najväčšej obci na Lip
tove bude prínosom pre zlepšenie život
ného prostredia v našej obci. Dúfam,
že kanalizácia bude slúžiť našim obča
nom a bude plniť účel na ktorý boli pou
žité finančné zdroje z Európskej únie
a Vodárenskej spoločnosti Ružomberok,
a. s. Za zrealizovanie tohto projektu
ďakujeme všetkým, ktorí sa na ňom zú
častnili.
OcÚ

Foto: A. Ziemianczyková
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MATRIKA
NARODENIE: Diana Vajdová, Júlia Gej
došová, Roman Fliega, Paulína Haná
ková, Matúš Bartík, Natália Labancová, Michal
Gejdoš, Jakub Priesol, Zuzana Cevárová, Jakub Lup
ták, Tobias Holubčík, Dominika Záchejová, Hanka
Benčová, Emma Bartánusová, Nikolas Hlušák,
Sandra Dudášová.
ÚMRTIE: Ondrej Benčo, 76-ročný; Ivana Tomesová, 32-roč
ná; Anna Bartíková, 91-ročná; Blažej Caban, 69-ročný; An

ton Frič, 71-ročný; Oliva Kelčíková, 85-ročná; Anna
Mrvová, 75-ročná; Slavko Caban, 75-ročný; He
lena Iváková, 88-ročná; Jozef Frič, 76-ročný; Mar
gita Vajdová, 74-ročná; Ján Domiter, 90-ročný; Alž
beta Luptáková, 69-ročná.
UZAVRETIE MANŽELSTVA:
Ing. Miloš Sátora a Mgr. Katarína Moj
šová, Miroslav Duchaj a Eva Godišová,
Patrik Kocifaj a Andrea Sliacka, Peter
Antol a Jana Špirková, Miroslav Frič a Si
mona Bartíková, Filip Moravčík a Simona Cabanová.

MESIAC JÚN V ZŠ J. HANULU BOHATÝ NA AKTIVITY
Posledný mesiac školského roka bol na
ozaj bohatý na aktivity, či už kultúrne
ho alebo športového zamerania. Úvod
mesiaca strávili naši štvrtáci pod vede
ním pani učiteľky Stanislavy Pilčíkovej
a Ľuboslavy Javorkovej v ŠKOLE PRÍRO
DY na Martinských Holiach.
Ďalšia vydarená akcia pre žiakov primár
neho vzdelania bola HRA NA DETEKTÍ
VOV v spolupráci s policajným zborom
SR. V Kultúrnom dome v Liptovských
Sliačoch sa už po osemnástykrát usku
točnil VENČEK žiakov 9. ročníka pod vede
ním pani Anny Kočibalovej, ktorý svojou
účasťou podporili rodičia aj učitelia ZŠ.
Samozrejme, že nám záleží na našej pla
néte, a preto sme si 5. júna pripomenu
li rôznymi enviromentálnymi aktivitami
SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
V závere mesiaca ŠERMIARSKO – DIVA
DELNÁ KUMPÁNIA priblížila žiakom veľmi
zaujímavým spôsobom dejiny Slovanov.
Nezaháľali ani športovci, ktorí sa zúčast
nili akcie zorganizovanej slovenským
olympijským výborom pod názvom BEH
OLYMPIJSKÉHO DŇA. Posledný mesiac
školského roka sa neodmysliteľne spája
s organizovaním triednych školských
výletov. Ponuka bola naozaj pestrá a žia
ci opäť spoznali rôzne kúty nášho krás
neho Slovenska. Za všetky spomeniem
aspoň dva výlety. Prvý výlet do LEVO
ČE organizovaný pánom kaplánom pre
žiakov tretích ročníkov. Cieľom výletu
bola MARIÁNSKA HORA a mesto Levoča.
Na Mariánskej hore pristúpili k svätej
spovedi a prezreli si kostol NAVŠTÍVE
NIA PANNY MÁRIE. Druhým spomenu
tým výletom je výlet do ŠPANEJ DOLINY
organizovaný Centrom voľného času pri
ZŠ v spolupráci s vedením školy pre
najaktívnejších žiakov školy. Program
bol bohatý a začal prehliadkou starej
baníckej školy, pokračoval v čipkárskom
múzeu, prehliadkou obce a nakoniec sa
deti zabavili pri športových a zábav
ných hrách na opekačke. Toto bol aspoň
zlomok aktivít, ktoré sa uskutočnili v na
šej škole len za posledný mesiac a už

Foto: A. Ziemianczyková

tu máme 30. jún 2016 – magický dátum – posledný deň školského roka.
Desať mesiacov uplynulo a konečne na
stal deň zúčtovania. Všetci vieme, že vy
chovať dobrého, čestného a empatického
človeka je v dnešnej dobe veľmi ťažké.
Iba dobrý rodič a dobrý učiteľ vie, koľko
námahy a odriekania to stojí. Okrem
pedagogických schopností je nevyhnut
ný osobný príklad, pochopenie ale hlav
ne LÁSKA. Nie je umením mať rád žia
kov múdrych, šikovných, svedomitých
a poslušných, ale poslaním učiteľa je
mať rád aj žiakov, ktorým sa v škole
nie veľmi darí a pri ktorých častokrát
strácajú nervy aj vlastní rodičia. A o to
sa po celý rok maximálne snažíme.
Záverečné slávnostné zhromaždenie pri
šli pozdraviť aj najvyšší predstavitelia
obce pán starosta Mgr. Milan Frič, zá
stupca starostu pán Pavol Bartík, správ
ca farnosti Vdp. Mgr. Ján Budzák, pán
kaplán Mgr. Miroslav Hric. Úvod patril
členom DFS Sliačanček so svojimi vedú
cimi. Hudobný doprovod opäť zabezpe
čil pán Štefan Vician. V Základnej škole
Jozefa Hanulu sa dlhodobo organizuje
zber liečivých rastlín a papiera. Najviac
sa snažili žiaci z I. A triedy a z V. A trie
dy, ktorí nazbierali najviac liečivých rast
lín. Žiaci zo IV. A triedy a z V. A triedy
zas nazbierali najviac papiera. Víťazné

triedy boli za túto snahu odmenené
krásnymi tortami. Na druhom stupni
nižšieho stredného vzdelanie sa už nie
koľko rokov uskutočňuje súťaž o najlep
šiu športovkyňu, najlepšieho športov
ca, najlepšieho žiaka a o najaktívnejšiu
triedu školy. V tejto súťaži sú započítané
všetky aktivity žiakov, súťaže, výchov
no-vyučovacie výsledky a samozrejme
správanie žiakov.
Najlepším športovcom školy za školský
rok 2015/2016 Marek Tvarožný z IX. A
triedy, najlepšia športovkyňa za škol
ský rok 2015/2016 Klára Nemčeková
z VIII. A triedy, najlepšou žiačkou za
školský rok 2015/2016 sa stala Barbora Piatková z VIII. B triedy.
Súťaž o najaktívnejšiu triedu v tomto
školskom roku vyhrala VIII. A trieda.
Poslednýkrát sa so školou rozlúčili aj
deviataci, ktorí svojím emotívnym po
ďakovaním nejednému prítomnému
vohnali slzy do očí. Posledným zvone
ním sa rozlúčili so školou, v ktorej strá
vili plných deväť rokov.
Všetkým žiakom, učiteľom pod vedením
pani riaditeľky PaedDr. Kataríny Plachej
želáme príjemné prežitie letných prázd
nin a načerpanie nových síl do budú
ceho školského roka.
Mgr. Alica Hubová
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DEŇ DETÍ V ZŠ JOZEFA HANULU

Foto: A. Ziemianczyková

Pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ zorganizoval
Obecný úrad a Kultúrne stredisko v Liptovských Sliačoch,
DHZO Liptovské Sliače, OZ DRÁČIK, EKOLOGIS s. r. o.
v spolupráci s vedením a učiteľským zborom Základnej ško
ly Jozefa Hanulu športovo-oddychové dopoludnie. Napláno
vané disciplíny sa uskutočnili na námestí pri kostole v Stred
nom Sliači. Pre deti pripravili lano, džberovku, granáty,
kruhy, vrecia, vedomostné disciplíny a iné aktivity. Počas
dopoludnia bolo zabezpečené občerstvenie (limonáda, cuk
rová vata), veľkou atrakciou pre deti bol nafukovací hrad,
na ktorom sa mohli do sýtosti vyskákať. Športovo-oddycho
vé dopoludnie sa ukončilo vyhodnotením súťaží, rozdaním
cien a osvedčení o absolvovaní základnej prípravy mladých
hasičov a na záver vytvorením peny, v ktorej sa vyšantili
deti od tých najmenších až po deviatakov.
Mgr. Alica Hubová

JUNIÁLES – ROZLÚČKA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA
Ako aj po iné roky, a nebolo tomu inak ani 26. júna 2016 sa
so základnou školou rozlúčili žiaci 9. ročníka. Už od rána to
v rodinách žiakov vrelo ako v úľoch, veď príprava na „Juniá
les“ netrvá pár minút. No stálo to zato. Chlapci aj dievčatá
v krojoch boli ozdobou celej obce. Svoju rozlúčku započali
v kostole Šimona a Júdu, a to pobožnosťou s litániami. Po
modlitbe ich hudba v sprievode previedla do areálu základ
nej školy. Ešte bolo treba trošku doladiť choreografiu, pre
skúšať nožičky a šup sprievod po obci sa mohol začať pres
ne o 15.00 hod. Sliačanské a liptovské piesne zneli ulicami
a vyhnali desiatky zvedavcov na chodníky, ktorí robili žia
kom špaliér. Záver rozlúčky patril rozkazovačkám, práve ony
boli v duchu poďakovania nielen pedagogickému zboru ale
aj rodičom, ktorí sa o žiakov starajú a vychovávajú ich.
Obrovské poďakovanie patrí rodičovskému združeniu pri zá
kladnej škole, ktoré celú organizáciu „Juniáles“ pripravili, ako

aj rodičom žiakov 8. ročníka, ktorí ju zabezpečili od výzdoby
dediny, kultúrneho stánku obce, šenku, dozoru a príjemnej
Katarína Plachá
atmosféry. Ďakujeme.

Foto: A. Ziemianczyková

ZO ŽIVOTA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Materskú školu v školskom roku 2015/2016 navštevovalo
99 detí. Brány škôlky opustilo 31 predškolákov a do mater
skej školy sa prihlásilo na školský rok 2016/2017 30 nových
detí. Aby život detí v MŠ nebol jednotvárny, snažili sme sa
im ho počas školského roka spríjemniť prostredníctvom

Foto: A. Ziemianczyková

rôznych školských a mimoškolských aktivít, medzi ktoré
patrili: návšteva DSS v Nižnom Sliači a vystúpenie s progra
mom s príležitosti mesiaca úcty k starším, besiedka Mikulá
ša, vystúpenie na benefičnom koncerte, karneval, tri bábko
vé predstavenia, návšteva múzea a galérie v Ružomberku,
plavecký výcvik, vystúpenie s programom ku dňu matiek,
návšteva dopravného ihriska v Ružomberku, základnej ško
ly a školského klubu, oslavy dňa detí, výlet do dotykovej zoo
a planetária, rozlúčka s predškolákmi a tradičný detský
juniáles.
Nedeľa 5. 6. 2016 bola pre deti našej materskej školy plná
radosti a veselosti. Deti oblečené v krojoch v sprievode hud
by a spevu rodičov i blízkych prešli dedinou. V kultúrnom
dome sa predstavili programom „Sadíme my máje“, ktorý
zožal veľký úspech. Predškoláci sa s pani učiteľkami a ce
lým kolektívom MŠ rozlúčili básňami a kvetinami. Potom už
nasledovala zábava rodičov a detí. Našim predškolákom
v mene celého kolektívu prajem veľa úspechov v škole, aby
vedomosti a zručnosti, ktoré v MŠ nadobudli neskôr mohli
využiť aj v živote.
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí nám
počas celého školského roka akýmkoľvek spôsobom prispeli
svojou pomocou.
M. Dvorská, riaditeľka MŠ

6

RÔZNE

Zrkadlo Liptovských Sliačov

TRADIČNÝM VENČEKOM ZAVŔŠILI VÝUČBU SPOLOČENSKÝCH TANCOV
Začiatkom júna sa konal 18. Venček pre deviatakov ZŠ J. Ha
nulu, ktorí absolvovali kurz spoločenských tancov pod vede
ním tanečnej inštruktorky Anny Kočibalovej. Na „tancoch“
sa učili polku, valčík, tango a čardáš. Okrem pohybových prv
kov si osvojovali aj základy spoločenskej etikety. Na konco
ročnom plese „Venček“, za účasti rodičov, príbuzných, pria
teľov, spolužiakov, triednych učiteľov a ďalších pozvaných

Foto: archív

hostí sa deviataci predviedli najprv pri otázkach z etikety.
Následne zatancovali úvodnú zostavu, potom „vykrútili“ ro
dičov, učiteľov a pozvaných predstaviteľov obce. Starosta obce
spolu s pani riaditeľkou na úvod povedali prítomným pár
slov a starosta obce odovzdal absolventom Venčeka malú po
zornosť na pamiatku. V súťaži o najkrajšie tancujúci pár si
ceny odniesli Emma Dvorská, Filip Jacko, Alica Ondrejková,
Michal Bielený, Alexandra Klačanová a Marek Tvarožný. Jablká,
stoličky, papiere bola druhá súťaž a tú vyhrali Patrik Čurilla
a Matej Serafín. V súťažno-tanečnej hre „Cesta na zábavu
do Ľupče“ si darčekový kôš odniesli Mária Balážecová a Tomáš
Priesol. Mládež si spomedzi seba zvolila najlepšieho taneč
níka a tanečníčku – Michala Bieleného a Natáliu Antolovú,
a najsympatickejšími tanečníkmi sa stali Radko Morava a Klau
dia Moravčíková. Aj tohto roku boli medzi tanečníkmi v zo
stave absolventi z minulého roka, a to Martin Brezňan, Dávid
Littva, Samuel Hlavatý, Tomáš Priesol a Mária Balážecová.
Do tanca hral a fotil DJ MIDO. Touto cestou chcem poďako
vať vedeniu obce za ústretovosť a za bezplatné poskytnutie
priestorov na nácviky tancov a sály na Venček.
Anna Kočibalová

SLIAČANKA A TRADÍCIE
Folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov patrí me
dzi najstaršie kolektívy na Slovensku. Už vyše 80 rokov za
chováva dedičstvo svojich predkov a reprezentuje rodnú obec
doma i za hranicami Slovenska. Bohatý program mala sku
pina aj počas uplynulých dvoch mesiacov. Ani v tomto roku
členovia nezabudli na jánske zvyky a obyčaje. Vydarené pod
ujatie „Pálenie Jána“ pripravili tentoraz v Strednom Sliači
na Kopaniciach v sobotu 18. júna. Jánske tradície predsta
vila skupina aj mimo obce. Ženská spevácka skupina účin
kovala v Čutkovskej doline na podujatí Jánske ohne 2016
„U dobrého pastiera“, celý kolektív Sliačanky sa predstavil
v Múzeu slovenskej dediny v Martine v programe „Na svä
tého Jána“. Speváčky z folklórnej skupiny spievali tiež na
festivale vo Východnej v programe „Krása nevídaná“, kde
Sliače reprezentovala aj mladucha v svadobnom kroji. Okrem
toho bola Sliačanka aktívna v rámci svadobných zvykov v reál
nom živote. Dievčatá a ženy zo skupiny spievali na viace
rých svadbách pri „Pýtaní mladuchy“, Sliačanka na niekoľkých
svadbách predstavila tradície „Parta a čepčenie“. Počas prázd

nin bude folklórna skupina účinkovať na festivale Liptovské
dni matky v rodnej obci a tiež v Českej republike na festiva
Alena Balážecová
le v Rožnově pod Radhoštěm.

Sviatosť 1. svätého prijímania prijalo z rúk správcu farnosti vdp. Jána Budzáka 29 detí z Liptovských Sliačov.

Foto: archív

Foto: archív
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HASIČSKÉ DEDIČSTVO
V nedeľu 19. júna 2016 sa v Liptovských Sliačoch konal už
8. ročník hasičskej súťaže PPS – 8 pod názvom „Hasičské de
dičstvo“. Súťaže, ktorú organizovalo občianske združenie Drá
čik v spolupráci s obcou L. Sliače, sa zúčastnilo 13 družstiev
(8 – okres Ružomberok, 3 – okres Žilina, družstvo z okresu
Liptovský Mikuláš a družstvo hasičov z družobného mesta
Svidník). Okrem hlavnej disciplíny museli súťažiaci vypiť neal
ko pivo a zachrániť zranenú figurínu. Celá akcia sa niesla
v zábavnom a priateľskom duchu. Pre každého bol pripra
vený chutný guláš a pre deti rôzne súťaže, ktoré vyvrcholili
nakoniec šantením v pene. Najlepšie si počínali hasiči z Hubo
vej, ktorí si odniesli zo súťaže prvenstvo. Na druhom mieste
skončili hasiči z DHZ Babkov a na treťom hasiči z DHZ Stan
kovany. Zúčastnení súťažiaci sa vyjadrili, že sa už tešia na
ďalší ročník tejto ojedinelej súťaže.
8. ročník „Hasičského dedičstva „podporili: Obec Liptovské
Sliače, Vodárenská spoločnosť Ružomberok, Safirs, Autoplach
ty Peter Juráš, Pohrebníctvo Azíz, PD Lisková Sliače, Cukrá
reň RAF, Dejmark, HOLZWOOD Peter Ivák, Mgr. Ľuboš Birtus,
Pavel Kráľ, Miroslav Jacko a mnohí ďalší.

Foto: A. Ziemianczyková

Miroslav Caban st.

DRÁČIK V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Foto: M. Caban

Občianske združenie Dráčik zorganizovalo 28. mája 2016 ce
lodenný výlet pre svojich členov a rodinných príslušníkov.
Prvé zastavenie bolo na Starých Horách a potom už hlavná
trasa viedla do Banskej Štiavnice, konkrétne do bane Barto
lomej, kde sme si prezreli históriu ťažby zlata. Po veľmi peknej
exkurzii nasledovalo centrum Banskej Štiavnice a ďalšia ex
kurzia v pivovare vo Vyhniach, ktorá bola spojená s ochut
návkou. Do tretice nás čakala prehliadka zámku vo svätom
Antone. Pri návrate vo večerných hodinách sme neobišli ani
historické centrum Kremnice. Na svoje si vyšli hlavne deti
z Hasičského krúžku, ktoré sa vracali síce unavené, ale plné
nových zážitkov.
Poďakovanie patrí členom výboru OZ Dráčik, pre ktorých sa
organizovanie takýchto výletov stalo už každoročnou tradí
ciou.
M. Caban st.

ÚČASŤ HASIČOV NA OKRESNEJ SÚŤAŽI
V sobotu dňa 4. 6. 2016 sa družstvo DHZO zúčastnilo okres
nej súťaže organizovanej DPO okresu Ružomberok v obci Ka
lameny. V tejto obci sa okresná súťaž konala po viac ako 30 ro
koch. Aj toto je jeden zo znakov toho že požiarna ochrana
v posledných rokoch dostáva nový dych a začína sa opäť
budovať jej silné povedomie medzi občanmi. Súťažný deň
bol poznačený búrkou, ktorá celú noc pred súťažou zmáčala
ihrisko konania sa súťaže. Napriek tomuto počasiu sa ráno
ukázalo slnko a súťaž mohla prebiehať. Nášmu družstvu sa
hasičskom útoku zadarilo a priebežne v kvalifikácii držalo
pomyselné tretie miesto. Toto miesto určite svedčilo o dob
rej spolupráci, ktorú členovia týmu svojimi častými účasťami
na tréningu potvrdili týmto výsledkom. V štafetovom behu sa
nám už tak dobre nedarilo a ťažké terénne podmienky priniesli
až konečné 9 miesto v celkovom poradí. Ešte zostáva pripo
menúť že tento rok bol výnimočný aj účasťou až 38 súťažných
mužstiev z okresu Ružomberok. Aj toto je jeden zo znakov
toho že DPO naberá na sile, ktorá za posledných 20 rokov
nebola taká výrazná.
Štefan Slotka, veliteľ druž. DHZO

Foto: T. Šuľa
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POHÁR SLIAČANSKÝCH HASIČOV II. ROČNÍK
Po roku sme sa znova stretli na pohá
rovej súťaži o pohár Sliačanských ha
sičov, ktorá sa konala dňa 16. 7. 2016
v sobotu. Počasie si človek nekúpi a roz
hodlo sa že túto oslavu hasičstva v na
šej obci poznačí výdatnými zrážkami.
Ani táto situácia nezastavila organizá
torov a pohár prebehol a dokonca úspeš
ne bez akéhokoľvek úrazu. Zúčastnilo
sa 14 súťažných družstiev z toho 3 žen
ské družstva. Za pozornosť stojí že súťaž
mala medzinárodné zastúpenie a to ako
družstvom žien z Krempachov – Poľská
republika a družstvom mužov zo Smol

kova Česká republika. Za zmienku stojí
aj účasť DHZ z Dudiniec, ktoré sa zúčast
nili aj s družstvom žien aj z družstvom
mužov. Súboj o prvé miesto boj ostrý
a prvého od druhého delilo menej ako
sekunda. V kategórii žien si prvé miesto
odniesli dievčatá spoza hraníc z Krem
pachov. V kategórii mužom obhájilo prvé
miesto družstvo ULEJ z Likavky, ukázali,
tak mnohým že hasičský šport nemusí
byť len o silných mladých mužoch, ale
že rozvaha a skúsenosti sú omnoho dô
ležitejšie. Počas vyhlasovania výsledkov
boli odovzdané ešte medaily za medzi

Foto: A. Ziemianczyková

národnú spoluprácu. A to ako členom
Poľskej výpravy tak aj našim funkcio
nárom na čele so starostom obce pá
nom Mgr. Milanom Fričom. Bol to jeden
zo znakov zdravej spolupráce, ktorá me
dzi našimi obcami funguje. Za možnosť
zorganizovať II. ročník pohára Sliačan
ských hasičov patrí vďaka Obecnému
úradu Liptovské Sliače a jeho zamest
nancom, ktorí sa na plánovaní a orga
nizácii podieľali, ako aj všetkým Slia
čaským hasičom.

Štefan Slotka
veliteľ družstva DHZO

Foto: A. Ziemianczyková

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
Vplyvom horúceho počasia hrozí zvý
šený výskyt požiarov v prírodnom pro
stredí.
V súvislosti s pretrvávajúcim horúcim
počasím hrozí na celom území Sloven
skej republiky zvýšené riziko požiarov,
a to najmä v prírodnom prostredí.
V takomto období odporúčame obča
nom:
– v prírode v prírode nepoužívať otvo
rené zdroje ohňa (cigareta, zápalky,
zapaľovač a pod.),
– počas extrémne suchého a veterné
ho počasia nezakladať ohne a negri
lovať v prírode,
– horiaci oheň alebo zapálený gril ni
kdy nenechávať bez dozoru,
– pred odchodom ohniská vždy uha
siť vodou, prípadne zasypať pies
kom,
– nespaľovať biologický odpad na mie
stach, kde môže dôjsť k rozšíreniu
ohňa,
– dávať väčší pozor na skladovanie
a manipuláciu s horľavými kvapali

nami (benzín, nafta, olej, riedidlá,
farby a pod.),
– v automobile nenechávať zapaľovač,
mobilný telefón, notebook, tablet
a pod.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okres
né riaditeľstvo Hasičského a záchran
ného zboru pre celé územie okresu ale
bo časť územia okresu. Dôvodom na
vyhlásenie času zvýšeného nebezpe
čenstva vzniku požiaru je najmä:
a) suché a teplé počasie trvajúce naj
menej päť po sebe nasledujúcich dní
alebo
b) zvýšený výskyt požiarov lesa alebo
trávnatých porastov v priebehu troch
po sebe nasledujúcich dní, alebo
c) ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch
na príslušnom území dosiahlo aspoň
stupeň vysoké požiarne nebezpečen
stvo v lesoch podľa stanovenia stup
ňa požiarneho nebezpečenstva v le

soch Slovenským hydrometeorolo
gickým ústavom.
Zdroj: HaZZ

Aj na základe tých informácií a iných
informácií uverejnených v predchádzajúcich číslach obecných novinách.
Apelujem na vás občania aby ste nevypaľovali trávu za žiadnych okolností. Za túto aktivitu je udeľovaná
pokuta, prosím predíďte takto nepríjemnostiam s tým spojeným.
Štefan Slotka
veliteľ družstva
DHZO,
technik PO
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FUTBALISTI SI DALI K JUBILEU NAJKRAJŠÍ DARČEK
V dňoch 2. a 3. júla 2016 sa na štadióne
1. OFC v Liptovských Sliačoch uskutoč
nili oslavy 70. výročia založenia futba
lového klubu. Zamestnanci obecného
úradu v spolupráci s členmi výboru
futbalového klubu pripravili pri tejto
príležitosti bohatý dvojdňový program.
Už od včasného sobotného rána Eduard
Mrva st. s kuchárskou partiou pripra
voval pre pozvaných hostí dva kotle gu
lášu a ďalší organizátori finišovali s po
slednými prípravami.
O 11.00 hod. začal športový program po
dujatia, v ktorom sa na úvod predstavi

li domáci žiaci proti rovesníkom z Ľuboch
ne. Naše nádeje si so súperom poradili
2:1, keď sa strelecky presadili dlhodo
bo najlepší strelec žiackej kategórie Ma
rek Tvarožný, pre ktorého to bola rozlúč
ka s touto partiou a naša veľká nádej,
talentovaný Adam Jarotta pôsobiaci už
dve sezóny v MFK Ružomberok. Už žiac
ky zápas sa hral za veľkej horúčavy, kto
rá sprevádzala celý prvý deň osláv. O 12.30
hod. nastúpili dospelí z LKS „Spisz“ Krem
pachy (Poľsko), ktorí na poslednú chvíľu
zastúpili pozvaní LKS Przełęcz Łopuszna,
bojujúci v tom čase o zotrvanie v do

Foto: A. Ziemianczyková

Foto: A. Ziemianczyková

Foto: A. Ziemianczyková

mácej súťaži. Poľská „drużyna“ porazi
la v boji o postup do finále OFK Parti
zánska Lupča 6:1.
Po ukončení semifinálového duelu na
sledoval slávnostný ceremoniál. Trio Ve
seličiek hosťom pripomenulo, že sa na
chádzajú v obci nielen s futbalovou, ale
aj bohatou folklórnou tradíciou. Podu
jatie slávnostne otvoril a futbalistom
prvý k jubileu zagratuloval starosta ob
ce Milan Frič. Hosťom sa prihovoril pred
seda klubu Tomáš Oravec. Ku gratulan
tom sa pripojil aj poslanec NR SR Milan
Mojš, primátor Ružomberka MUDr. Igor
Čombor a predseda LFZ Igor Repa. V krát
kosti klub hosťom predstavil člen vý
boru Mgr. Milan Gejdoš. Pri príležitosti
osláv klub udelil ďakovné plakety na
sledovným členom: Albín Jacko, Domi
nik Jarotta, Milan Frič, Ondrej Sleziak,
František Kelčík, František Mojš, Daniel
Priesol, Daniel Kelčík, Libor Jacko, Au
gustín Ondrejka, Ľubomír Sršeň, Jozef
Kelčík, Ľubomír Priesol, Miroslav Prie
sol, Jozef Gejdoš, Ján Ondrejka. Ocenenie
bolo symbolické a snahou klubu bolo
rovnomerne zastúpiť viaceré hlavne
staršie generácie. Počas dlhého obdo
bia od roku 1946 v klube pôsobilo veľa
funkcionárov, hráčov a podporovalo ho
veľa zanietených fanúšikov, ktorí sa vše
možne snažili pomôcť v jeho napredova
ní. Všetkým patrí obrovské poďakova
nie. Po slávnostnom obede nasledoval
zápas dvoch najlepších klubov Liptova.
MFK Ružomberok a MFK Tatran Liptov
ský Mikuláš. Okolo 600 divákov v zápa
se gól nevidelo. O 18.00 hod. prišiel na
rad zápas 1. OFC Liptovské Sliače, pro
ti výberu LFZ. Domáci v oklieštenej zo
stave prehrali 2:4, čo im však nemohlo
pokaziť radosť z vydarenej sezóny. Po
tomto zápase zástupcovia LFZ na čele
s predsedom Igorom Repom odovzdali
hráčom a vedeniu 1. OFC Liptovské Slia
če pohár a medaily pre víťaza 1. triedy
LFZ dospelých v sezóne 2015/16. Oce
nený bol aj najlepší strelec súťaže Ma
rek Sršeň, ktorý v sezóne rozvlnil sieť
súperov 29-krát.
Od 20.00 hod. už svojou hudbou priťaho
val k tancu Martin Jakubec a DJ Mido.
Ani daždivá noc neodradila činovníkov
od pokračovania osláv v nedeľnom pro
grame. Najskôr sa predstavili tímy sú
časného dorastu a úspešného dorastu
z deväťdesiatych rokov, ktorý vyniesol
vlajku nášho klubu do krajských futba
lových vôd. Že títo „mládenci“, ktorým
už dnes ťahá na ku štyridsiatke mali
svoju kvalitu, potvrdili víťazstvom 4:1.
Že sa futbal dá hrať aj v pokročilom ve
ku, ukázali divákom OLD BOYS tímy 1.
OFC a FC Podbreziny. Vyhrali síce hos
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tia 5:4, ale radosť z hry a utuženie kama
rátskych vzťahov bolo v tomto prípade
prvoradejšie. Zlatým klincom podujatia
bol finálový duel 1. OFC Liptovské Slia
če – LKS „Spisz“ Krempachy. Poľskí chlap
ci už po prebdenej noci nezopakovali
výkon zo semifinále a podľahli našim
0:7. V našom tíme sa gólovo presadili
Sršeň 3, Kováčik 2, Bartánus a Hadač.
V našom tíme sa predstavila aj nová po
sila Tadeáš Lacko. Po zápase predstavi
telia obce a klubu ocenili najúspešnej
šie mužstvá a jednotlivcov:

Zrkadlo Liptovských Sliačov

1. 1. OFC Liptovské Sliače
2. LKS „Spisz“ Krempachy
3. OFK Partizánska Ľupča
Najlepší strelec turnaja: Marek Sršeň
Najlepší hráč turnaja: Jacek Kaczmarczik
Najlepší brankár turnaja: Matúš Mrva
Po ocenení víťazov si všetci zúčastnení
mohli pochutiť na guláši pripravenom
poľovníkmi a na recepcii pripravenej
pani Magdou Fričovou a jej tímom.
Podujatie našlo priaznivú odozvu u di
vákov, predstaviteľov OBFZ LM a pozi
tívne ho hodnotila aj regionálna tlač.

Všetkým, ktorí sa na jeho príprave po
dieľali, patrí uznanie a poďakovanie.
Menoslov by bol veľmi dlhý. Najväčšia
vďaka patrí predstaviteľom OÚ na čele
s pánom starostom Milanom Fričom
a jeho zástupcom Pavlom Bartíkom, ale
tiež všetkým zamestnancom OÚ, aktivač
ným pracovníkom, hasičom, gulášmaj
strom, kuchárkam, funkcionárom klubu
a všetkým, ktorí priložili ruku k úspeš
nému dielu.
Milan Gejdoš

40 ROKOV ORGANIZOVANEJ TURISTIKY V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH
Turistika v obci Liptovské Sliače má ko
rene už v dávnejšej minulosti, no orga
nizovaná turistika začala písať svoju
históriu pred štyridsiatimi rokmi, keď
14. apríla 1976 partia nadšencov zalo
žila turistický odbor pri tunajšej TJ.
Medzi ich prvé akcie patrili najmä vý
stupy na okolité liptovské kopce ako
Salatín, Choč, Šíp a ďalšie, ale aj na iné
pohoria Slovenska, napr. Malá a Veľká
Fatra, Roháče a Vysoké Tatry. Zaklada
júcich členov bolo osem, prvým pred
sedom sa stal Michal Lako.
Pri príležitosti 40. výročia založenia zor
ganizoval Turistklub Liptovské Sliače
25. júna 2016 v reštaurácii Prameň po
sedenie s bývalými aj terajšími členmi.
Pozvanie prijali aj pán starosta Milan
Frič a jeho zástupca Pavol Bartík s man
želkami, tiež vedúce turistického krúž
ku zo základnej školy. Úvod stretnutia
sa začal príhovormi predsedu Turistklu
bu a starostu obce, zakladajúcim členom

boli odovzdané darčeky. Spoločne sme
si premietli záznamy o činnosti klubu
od jeho založenia po súčasnosť a pre
sunuli sa do klubu, kde sa varil chutný
guláš. Posedenie trvalo až do večera.
Zúčastnilo sa na ňom približne štyrid
sať ľudí, ktorí odchádzali spokojní po

príjemne prežitom dni so svojimi sta
rými priateľmi. Štyridsať rokov ubehlo
ako voda a verím, že nás čaká veľa ďal
ších nachodených kilometrov a krásne
zážitky v prírode. Horám zdar!
Róbert Jacko

Foto: P. Lupták

RODINNÁ NEDEĽA
eLSe klub v spolupráci s farským a obecným úradom Vás
pozývajú 28. augusta 2016 na RODINNÚ NEDEĽU v areáli
eLSe klubu

17:30 vyhodnotenie súťaže O najlepší koláč 2016
MINIDISCO
18:30 PREMIETANIE rozprávky v eLSe klube

Program:
8:30 sv. omša pre rodiny v Strednom Sliači
9:30 KINDEROLYMPIÁDA RIO 2016 – stretnutie detí pri
telocvični ZŠ
13:00 registrácia koláčov do súťaže O NAJLEPŠÍ KOLÁČ
2016 v klube
14:00 trampolína, MAĽOVANIE NA TVÁR, TVORIVÉ DIELNE
a iné atrakcie
stretnutie registrovaných tímov na Súťaž rodín
v eLSe klube
degustácia a bodovanie koláčov
15:00 SÚŤAŽ RODÍN
16:00 vyhodnotenie Kinder olympiády a Súťaže rodín pri
eLSe klube
16:30 KÚZELNÍK WOLF a jeho rodinná Sranda banda
show s kúzlami

REGISTRÁCIA prihlášok na KINDEROLYMPIÁDU a SÚŤAŽ RO
DÍN na obecnom úrade, č. dverí 2.
Prihlášky na Kinder olympiádu sú určené pre deti vo ve
ku 7-12 rokov. Spolu s registračným poplatkom 2 eurá je
potrebné vyzdvihnúť a odovzdať prihlášku do 12. augus
ta na Obecnom úrade. Poplatok zahŕňa obed a odmeny.
Prihlášky na Súťaž rodín sú určené pre súťaženia chtivé
rodiny, pričom jedno družstvo musí mať minimálne 4 čle
nov. Prihlášku je potrebné vyzdvihnúť a odovzdať do 12.
augusta na Obecnom úrade.
Súťaž O najlepší koláč je určená pre všetkých, ktorí radi
pečú. Koláč na celom plechu je potrebné priniesť do eLSe
klubu 27. augusta o 13:00 hod. na registráciu.
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ZA ČISTÚ SLIAČANSKÚ DOLINU PZ KAMENNÁ
Tak ako každý rok, aj tento rok v me
siaci apríl zorganizovali členovia PZ KA
MENNÁ akciu pod názvom Za čistú Slia
čanskú dolinu. Do akcie sme zapojili aj
širokú verejnosť, aby nielen slová, ale
aj výsledky – zozbierané odpadky, na
pr. igelitové tašky, vrecia, plasty, skle
nené fľaše mali výchovný vplyv na na
šich občanov, pretože niektorí z doliny

robia smetisko. Zozbieraný odpad bol
zlikvidovaný v rámci zákona o nakla
daní s odpadmi, za čo patrí poďakova
nie Obecnému úradu Liptovské Sliače.
Po vydarenej akcii čakalo na všetkých
účastníkov občerstvenie a podával sa
chutný poľovnícky guláš.
Životné prostredie je vizitkou každého
z nás a celej spoločnosti. Má vplyv na

naše zdravie, ako aj na zdravie živočí
chov žijúcich na našej planéte. Preto Vás
aj touto cestou všetkých prosíme a vyzý
vame, aby ste odpad nevyvážali do lesa
ani do iných lokalít mimo obce. Na od
pad nám slúžia kontajnery.
Milan Jacko
predseda PZ Kamenná

Z ČINNOSTI ZDRUŽENIA PRIATEĽOV PRÍRODY
V sobotu 7. mája 2016 sa členovia a sympatizanti Združe
nia priateľov prírody pustili do opravy kaplnky a jej okolia
v Nižnom Sliači. Už od skorého rána takmer 40 ľudí s odu
ševnením pracovalo na oprave kaplnky, ktorá dostala nové

Foto: x

ošatenie. Vymaľované boli: strecha, steny, výklenok a ku
kaplnke boli spravené schody a vydláždená bola i plocha
s lavičkou pred kaplnkou. Atmosféra počas brigády bola ne
opísateľná, všetkých zúčastnených spájala spoločná idea,
priložiť ruku k dielu pre dobrú vec, čo ešte v ten deň oceni
li i miestni obyvatelia, ktorí prišli na spoločný guláš a ďako
vali Združeniu priateľov prírody za vykonané dielo. Ďalšia
vynovená kaplnka a jej upravené okolie je svedectvom
o tom, že Združenie priateľov prírody ľudí spája a stáva sa
veľkou rodinou zanietených ľudí, ktorým záleží na zveľaďo
vaní dedičstva otcov. Združenie priateľov prírody rado pri
praví a zapojí sa do aktivít, ktoré spájajú ľudí, ktoré vyčaria
úsmev a radosť. Ďakujeme všetkým, ktorí nám fandia, po
máhajú a sympatizujú a tešíme sa na ďalšie vydarené stret
nutia.
Matúš Kráľ
predseda Združenia priateľov prírody

SLIAČANSKÍ TROJBOJÁRI UKONČILI SÚŤAŽE NA MAJSTROVSTVÁCH SR
Dňa 12. 3. 2016 sa v Zlatníkoch konali otvorené Majstrov
stvá Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov.
Na týchto majstrovstvách sa za L. Sliače zúčastnil junior
Róbert Čilík. Bola to jeho prvá súťaž. Výkonom 175 kg v dre
pe, 110 kg v tlaku, 190 kg v mŕtvom ťahu v trojboji celkom
475 kg obsadil štvrté miesto.
Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke dorastencov, junio
rov a masters sa konali dňa 19. 3. 2016 v Zlatníkoch. Na
týchto Majstrovstvách Slovenska sa za Kulturistický oddiel
Klasik L. Sliače zúčastnili štyria pretekári. Za juniorov štar
toval Robo Čilík a výkonom 120 kg obsadil štvrté miesto.
V súťaži Masters (M) štartovali traja pretekári. Tóno Frič vo
váh. kat. do 93 kg výkonom 190 kg získal striebornú medailu.
Vo váh. kat. do 105 kg (M-1) štartoval Majo Bartánus a výko
nom 175 kg získal striebornú medailu. Vo váh. kat. do 120 kg
(M-2) štartoval Vlado Plávka výkonom 200 kg získal zlatú
medailu, titul Majstra Slovenska.
Dňa 2. 4. 2016 sa v Bánovciach nad Bebravou konali Maj
strovstvá Slovenska mužov a žien v tlaku na lavičke. Na tej
to najvyššej republikovej súťaži v Benchprese (tlaku na la
vičke) sa za kul. oddiel v Sliačoch zúčastnili traja pretekári.
Marek Lupták, ktorý svojim krásnym osobným rekordom
210 kg bojoval o medailové umiestnenie, no tento výkon mu
stačil na štvrté miesto. Juraj Vencel štartoval do 105 kg a vý
konom 185 kg obsadil siedme miesto. Vo váhovej kategórii
do 120 kg štartoval Vlado Plávka pri zranení ramena zapísal
192,5 kg ktorý mu stačil na štvrté miesto.
Poslednou súťažou boli Majstrovstvá Slovenska mužov, žien
a masters v silovom trojboji, ktoré sa konali 16. 4. 2016
v Častej.

Na týchto pretekoch sa zúčastnili za kul. oddiel v Sliačoch
traja pretekári. Lýdia Vencelová vo váh. kat. + 84 kg výko
nom v drepe 117,5 kg v tlaku 42,5 kg v mŕtvom ťahu 122,5 kg
celkove v trojboji 282,5 kg, získala titul Majstra Slovenska
a 1. miesto. Vo váh. kat. do 74 po dlhšej prestávke nastúpil
niekoľkonásobný majster republiky Miro Vlžák, Výkonom v dre
pe 240 kg, v tlaku 132,5 kg, v mŕtvo ťahu 225 kg spolu v troj
boji 597,5 kg, obsadil druhé miesto, striebornú medailu. Vo
váh. kat. do 105 kg štartoval Marian Bartánus. Výkonmi v dre
pe nádherný výkon 300 kg, v tlaku 180 kg, a v mŕtvom ťahu
272,5 kg, spolu trojboj 752,5 kg. Obsadil v súťaži Masters (nad
40 rokov) titul Majstra Slovenska a v súťaži muži striebornú
mediálu.
Vlado Plávka

Foto: V. Plávka
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SLIAČANSKÝ TENIS
LIPTOVSKÉ SLIAČE SCHOOL OPEN
2016
7. ročník, 1. 7. 2016, turnaj pre žiakov tenisového krúžku, dvojhra
V prvý prázdninový deň sa uskutočnil
turnaj pre žiakov, ktorí navštevujú te
nisový krúžok.
Mladí tenisti si preverili svoje zručnos
ti a taktiež mohli porovnať, ako sa za
rok zlepšili.
Deti boli rozdelené do vekových kategó
rií. Mladých tenistov ocenili starosta
obce Mgr. Milan Frič a predseda klubu
Ing. Miroslav Hanula diplomom, slad
kosťou a vecnou cenou.
Výsledky:
najmladší žiaci – 1. miesto O. Sleziak
mladší žiaci – 1. A. Hanula, 2. A. Frič, 3.
L. Vician, 4. L. Krajník
staršie žiačky – 1. A. Fričová, 2. L. Ja
rottová, 3. K. Fričová
LIPTOVSKÉ SLIAČE CUP 2016
17. ročník, máj – jún 2016.
V súťaži dvojčlenných družstiev zvíťa
zilo družstvo MT ELEKTRO (J. Tkáčik,
J. Barták).

Foto: A. Ziemianczyková

Zúčastnilo sa 6 družstiev rozdelených
do dvoch skupín, prví dvaja postúpili
do semifinále. V jednotlivých zápasoch
sa hrali dve dvojhry a jedna štvorhra.
Semifinále:
MT ELEKTRO (J. Tkáčik, J. Barták) – FLEG
MATIC (M. Hanula, J. Plávka) 2:1

DUO MERIDA (S. Švidroň, J. Gejdoš)
– R & M (M. Kelčík, R. Janovec) 3:0
Finále:
MT ELEKTRO – DUO MERIDA 2:1 (zví
ťazili J. Tkáčik, štvorhra – S. Švidroň)
Ing. M. Hanula

UKONČENIE FUTBALOVEJ SEZÓNY ŽIAKOV 1. OFC U15
Dňa 21. 6. 16 sa naši žiaci rozlúčili s fut
balovou sezónou kde v skupine o umies
tenie obsadili 1. miesto. Medzi najlepších
strelcov patrili Marek Tvarožný s celko
vým počtom 39 gólov, ktorý prechádza
do kategórie U19, kde dúfam bude na
ďalej napredovať a dokazovať svoje fut
balové umenie a zápal do hry a Samuel
Mišovie s 37 gólmi. Okrem nich boli ťa

húňmi mužstva Matej Serafín, Marko
Gejdoš a Kristián Mrva, ktorí príklad
ným nasadením a motiváciou ostatných
chlapcov výrazne pomohli k celkovému
úspechu. Za úspešné reprezentovanie
obce Liptovské Sliače a klubu 1. O. F. C.
absolvovali regeneráciu v Kúpeľoch Lúč
ky a následné posedenie v Pizzerii v Be
šeňovej. Touto cestou by som sa chcel

poďakovať obci Liptovské Sliače, samo
zrejme p. starostovi Mgr. Milanovi Fri
čovi a zástupcovi Pavlovi Bartíkovi za
podporu, klubu 1. O. F. C. s predsedom
Tomášom Oravcom a samozrejme všet
kým žiakom. Dúfam, že chlapci si po
čas prestávky oddýchnu a spoločnými
silami prekonáme tento výsledok.

Bc. Marián Bruk, Ladislav Šimček

Foto: archív
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