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slov riaditeľa Vodá- plastovým. Potom by mali
Dodávka pitnej vody bude plynulejšia Podľa
renskej spoločnosti doc. mať doriešené problémy s

Zásobovanie pitnou
vodou v niektorých častiach obce Liptovské
Sliače bude plynulejšie.
Umožnilo to dokončenie investičných akcií na verejnom vodovode v obci.
Slávnostne ich odovzdali
predstaviteľom obce 13. júla.
V L. Sliačoch sa preinvestovalo v tomto roku,
pri skvalitnení vodovodnej
siete, asi 3,6 milióna Sk. Z
nich vynaložila tamojšia samospráva 1,8 milióna Sk a
zvyšok poskytla Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

"Poslednou väčšou akciou
bolo vybudovanie automatickej stanice na vodojeme vo Vyšnom Sliači v
hodnote asi 350 tisíc
korún. Umožní bezporuchové zásobovanie vodou
uvedenú časť obce", povedal spolumajiteľ firmy
Zemský, s.r.o. zo Skalice
Ján Zemský. „ Dokončením uvedeného vodárenského diela v obci sa
zlepšili tlaky v potrubí vo
Vyšnom Sliači. Mohli sme
napojiť na verejný vodovod nové rodinné domy vo
Vyšnom Sliači,“
povedal starosta.

Ing. Jaroslava Demka,
CSc. na budúci rok plánujú v L. Sliači – Nižný zrekonštruovať
časť
verejného vodovodu, kde
sa používa azbestové potrubie. Nahradia ho

Okresná rada SNS v Ružomberku a MO SNS v
Liptovských
Sliačoch
usporiadali 14. júla vo Vyšnom Sliači – Skálí pálenie Vatry zvrchovanosti,
pri príležitosti vyhlásenia
Zvrchovanosti Slovenskej
republiky. Potešila nás
bohatá účasť domácich
i hostí. Bolo ich viac ako
minulý rok. Vatru zvrchovanosti podporili účasťou aj
poslanec SNR a krajský
predseda SNS Peter Dúbravaj, starosta Ján Ondrejka,
poslanec VÚC
a starosta Liptovskej Štiavnice Dušan Lauko, predseda MO SNS Juraj
Šrámek,
predstavitelia
MO SNS Liptovská Lúžna, predseda MO SNS Liptovská Štiavnica Branislav

Omasta. Prišli tiež predseda MO SNS Stankovany
Bohuslav Belko, starosta
obce Stankovany Ján Tatár, predseda OR SNS Kysucké Nové Mesto Pavol
Neslušan, starosta Liptovskej Teplej Vladimír
Šimalčík i starosta Ludrovej Peter Dutka. K príjemnej atmosfére prispela FS
Sliačanka, ktorá zapôsobila najmä na hostí svojim
tancom a spevom. Po zotmení sa vzniesli na oblohu, pri planúcej vatre
a speve ľudí, rakety pekného ohňostroja, ktorý ešte
viac umocnil slávnostné
chvíle.

Parkovisko pred Obecným úradom v Liptovských Sliačoch dostalo
koncom júna novú tvár.
Rozšírili ho, aby tam mohli pribudnúť nové parkovacie miesta.

Vatra zvrchovanosti v slávnostnej
atmosférej

Milan Frič, predseda OR
SNS v Ružomberku

verejným vodovodom v
tejto obci. Starosta pripravil všetkým, čo sa podieľali na realizácii akcie
pohostenie.
text a foto: Tibor Šuľa

Upravili parkovisko

väčších akciách.
"Na jar firma RILINE
vykonala údržbu miestnych komunikácií v našej
obci a ponúkla sa aj k realizácii parkoviska pred
obecným úradom. Náklady
na úpravu parkoviska ešte
nie sú vyčíslené. Po ukončení prác budú tieto náklady
zverejníme,"
povedal starosta obce L.

Automobily doteraz
museli stáť aj na nespevnej zemnej ploche. Bolo to
problematické, keď napršalo. Okrem toho parkovis- Sliače Ján Ondrejka
ko sa úplne zaplnilo pri
(tš)

Matrika

Úmrtie: Štefan Ovad - 77 ročný
Ševčíková , Sofia Žitníková,
Narodenie: Veronika
Kevin Jacko
Uzavretie manželstva

2.6.2007
23.6.2007
30.6.2007
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Ing. Tomáš Lubelec a Miroslava Bartánusová
Michal Šefranko a Lenka Sleziaková
Peter Caban a Mgr. Alžbeta Sliacka
Dušan Kelčík a Silvia Bartíková

28.7.2007 Tomáš Frič a Lucia Priesolová
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