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Prežívajme čas
dozrievania a radosti
Vážení spoluobčania,

Foto: Anna Kočibalová
str.
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Juraj Kubánka oslávil 85.
nar. aj v Lipt. Sliačoch

zase máme možnosť dozrievať vo vzájomných vzťa
hoch a vzájomnom porozumení. Tisíckrát sa potkne
me, no treba vstať a ísť za svojím cieľom v duchov
nom, osobnom živote, v rodine i v práci tak, aby sme
boli pre druhých darom. A tu musíme dozrievať ako úroda na poli, ako dieťa
v lone matky a potom príde čas radosti. Vianoce sú sviatkami radosti v pr
vom rade v rodinách. Nenechajme sa o túto radosť pripraviť. Prajem Vám
plodné dozrievanie a počas nastávajúcich sviatkov, aby ste Ježiša Krista
objavili vo svojom manželovi, manželke, deťoch, nepríjemnom kolegovi v prá
ci, či susedovi.
Prajem Vám požehnané vianočné
sviatky a štedrý rok 2014.
starosta obce
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Foto: archív KSLS
str.

5

Činnosť Kultúrneho
strediska v roku 2013

Nad Liptovskými Sliačmi sa otvorilo
nebo, pretože dolu v dedine sa otvo
rili srdcia...
Veru, na štvrtom ročníku už tradičné
ho charitatívneho podujatia sa opäť
ukázalo, že ochota, obeta a solidarita
nie sú sliačanom cudzie. 15. decem
bra 2013 sa v KD v Strednom Sliači

Foto: M. Vretenár

zišlo viac než 170 účinkujúcich a pri
bližne 500 návštevníkov, aby svojou
štedrosťou podporili svojich spoluob
čanov nachádzajúcich sa v ťažkej ži
votnej situácii.
Hlavným organizátorom bolo KSLS v spo
lupráci s 37 dobrovoľníkmi z eLSe klu
pokračovanie na str. 3

Foto: M. Vretenár
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

Dodržiavanie verejného poriadku počas vianočných sviatkov
Vážení občania,
v rámci blížiacich sa sviatkov Vám chce
me pripomenúť niektoré skutočnos
ti, ktoré súvisia s týmto obdobím. VZN
č. 1/2013 o verejnom poriadku na úze
mí Obce Liptovské Sliače okrem iného
upravuje používanie zábavnej pyrotech
niky v obci, nočný kľud, či odchyt túla
vých zvierat. Používanie pyrotechnic
kých výrobkov v obci sa povoľuje od
31. decembra od 22.00 hod. do 1. janu
ára do 2.00 hod. Ten, kto bude vykoná
vať ohňostrojné práce, alebo ten, pre
koho sa tieto práce majú vykonať a ohňo
strojné práce nevyžadujú osobitné povo
lenie banského úradu, musí požiadať
obec o súhlas s ich vykonaním, a to naj

neskôr desať pracovných dní pred termí
nom ich vykonania. Ohňostrojné práce
možno vykonať, ak obec vydá na ich vy
konanie súhlas podľa osobitného pred
pisu (Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej čin
nosti). Nočný kľud je čas od 22.00 hod
do 6.00 hod nasledujúceho dňa. Nočný
kľud nesmie byť rušený hlasným alebo
hlasovým prejavom. Tento zákaz sa ne
vzťahuje na deň 31. 12. od 22.00 hod
do 24.00 hod a 1. januára od 00.00 hod
do 02.00 hod.
Poslednou oblasťou, na ktorú chceme
upozorniť, sú túlavé zvieratá v obci. Žia
dame Vás, aby ste dohliadali najmä na
svojich psov, ktorí sa často potulujú de
dinou a neraz ohrozujú spoluobčanov.

Obecný úrad zabezpečí odchyt túlavých
zvierat na území obce prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby. Odchytené
túlavé zvieratá budú umiestnené odo
dňa odchytenia v útulku alebo v karan
ténnej stanici pre zvieratá. Náklady spo
jené s odchytom a starostlivosťou o zviera
v útulku, karanténnej stanici, prípadne
s usmrtením zvieraťa (po nariadení okres
nej protinákazovej komisie pri výskyte
besnoty), hradí majiteľ túlavého zviera
ťa.
Prosíme o dodržiavanie upozornení, čím
si spoločne zabezpečíme pokojné pre
žitie sviatkov, na ktoré sa už všetci te
šíme.

Obecný úrad Liptovské Sliače

Zhrnutie roka 2013 v obci
Drahí Sliačania,
končí sa kalendárny rok 2013 a tak mi
dovoľte, aby som končiaci rok zhrnul
a pripomenul dôležité udalosti a čin
nosti. Z pozície starostu môžem pove
dať, že na obecnom úrade sme sa Vám
snažili zabezpečiť pokojné nažívanie v ro
dinách a vytváranie čo najlepších pod
mienok pre rozvoj našich detí v mater
skej škole, základnej škole, Kultúrnom
stredisku, či podporu obecných zložiek
a združených organizácií v našej obci.
Zlé jazyky hovoria, že na obecnom úrade
je prezamestnanosť. Nie je to pravda,
lebo počty ľudí sa výrazne nenavýšili.
Od môjho nástupu do funkcie starostu
je zvýšenie pracovnej sily len o 1 úväzok.
Okrem toho obec zamestnáva aj pra
covníkov na základe dohody s ÚPSVaR
v zmysle Zákona o zamestnanosti. Ich
mzda je preplácaná cez ÚPSVaR. S tým

to kolektívom zabezpečujeme omnoho
viacej činností ako v minulosti (napr.
šofér na rozvoz detí do MŠ, vytvorenie
obecnej práčovne, či KSLS). Opravili sme
budovy bývalých materských škôl v Stred
nom a vo Vyšnom Sliači za minimálne
náklady, aby slúžili svojmu účelu a nám
všetkým. Kultúrne stredisko organizuje
všetky kultúrno-spoločenské akcie v ob
ci, venuje sa deťom, mládeži, dospelým
(jazykový krúžok, nové krúžky pod Cen
trom voľného času, výučba na hudobných
nástrojoch a pod.) Podarilo sa nám zre
konštruovať v bývalej materskej škole
vo Vyšnom Sliači dva služobné byty. Aj
v minulosti MNV vlastnil byty pre uči
teľov a vychovávateľov. Znovu sme po
dali projekt na zberný dvor, ku ktorému
sme už urobili prístupovú cestu. Zber
ný dvor bude slúžiť len našej obci, ne
budeme dovážať odpad z iných obcí.

MATRIKA
Narodenie 2013
Jún: Sofie Anna Ondrejková. September: Oľga Mihulcová.
Október: Viliam Majerník, Timotej Babál, Karolína Mrvová.
Úmrtie 2013
Október: 7. 10. Helena Kelčíková, 78-ročná, 9. 10. Anna Priesolová,
63-ročná, 17. 10. František Sleziak, 74-ročný, 18. 10. Irena Mihul
cová, 92-ročná, 30. 10. Emília Bartánusová, 86-ročná. November:
6. 11. Irena Šuľová, 79-ročná, 11. 11. Margita Jacková, 93-ročná,
29. 11. Fridrich Dúbravec, 83-ročný, 3. 12. Marta Štetáková, 41-roč
ná.
Uzavretie manželstva 2013
Október: 12. 10. Lukáš Frič a Anna Habová. November: 9. 11. Miroslav Kušnír a Mgr. Marta Jacková.

Bude slúžiť na dôslednejšie separova
nie ďalších komodít – elektronický odpad,
lieky, tetrapaky, pneumatiky a pod. Pro
jekt obsahuje aj dodávku traktora s vleč
kou a nakladačom. Zrekonštruovali sme
Pažite, nový cintorín a Dom Nádeje, kde
chceme nainštalovať nové kúrenie. V spo
lupráci s tenisovým klubom sme vybu
dovali tretí tenisový kurt. V priesto
roch Obecného hasičského zboru sme
zveľadili a upravili priestory, v spolu
práci s Povodím Váhu sme zregulovali
potok v Strednom Sliači. Kanalizácia v na
šej obci bola pozastavená a plánuje sa
začať vo februári 2014. Ďakujem zamest
nancom Obecného úradu, pracovníkom
menších obecných služieb a všetkým, kto
rí pracovali v obci na dobu určitú a na
paragrafy. Za posledné obdobie sa nám
podarilo výrazne zlepšiť infraštruktúru
obce, čím sme zvýšili životnú úroveň
a podmienky života v našej obci. Treba
si to vážiť a chrániť. Za všetko chcem
poďakovať Stvoriteľovi, ktorý požehná
val naše kroky a naše snaženia.
Ján Ondrejka, starosta obce

Chválime
– Darcov krvi z našej obce ocenených
za rok 2013. Striebornou plaketou
prof. MUDr. Jana Janského: Tomáš
Sliacky (Pod Skálím 1533/27), Ľubica
Luptáková (Dielnice 851/33), Marian
Klimo (Nižnianska 322/5), Jozef Prie
sol (Pražská 773/29), Mário Šimček
(Vyšnianska 1418/65). Bronzovou
plaketou: Marián Ovad (Pod Skálím
1527/15), Martina Kelčíková (Dolná
Roveň 1309/32), Danka Hanulová
(Kamenná 1735/13), Miroslav Caban
(Veselá 1817/7).
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IV. Dobročinný vianočný večierok
pokračovanie zo str. 1
bu a ďalšími 10 organizáciami z obce.
Každý prispel svojou troškou k podare
nému dielu. Výťažok z predaja punču,
kapustnice, tomboly, vianočných deko
rácií, cukrovej vaty a z maľovania na
tvár vo výške 1655,39 € bude rozdele
ný (s prihliadnutím na ich sociálnu si
tuáciu) medzi 11 rodín vybraných spo
medzi vašich návrhov. Ich mená a tiež

zoznam takmer 50 sponzorov nájdete
na webovej stránke obce. Všetkým pat
rí úprimné poďakovanie.
Úprimnú sústrasť a úctu za dlhoročnú
náročnú starostlivosť o nedávno zosnu
lú ťažko chorú mamku vyjadrujeme Do
minike Štetákovej a jej starej mame,
hlavná pomoc mala byť pôvodne sme
rovaná do ich rodiny. Boh však rozho
dol inak.

Symbolické povzbudenie v podobe vy
zbieraných koláčov a trvanlivých po
travín spolu so želaním požehnaných
Vianoc rozniesli dobrovoľníci aj 70 cho
rým, opusteným alebo v hmotnej núdzi
nachádzajúcim sa spoluobčanom.
Ďakujeme všetkým, ktorí pochopili, že
skutočné Vianoce v našich srdciach za
vládnu len vtedy, keď dokážeme nezišt
ne venovať kus seba samých. – km –

Juraj Kubánka oslávil 85. narodeniny aj v Liptovských Sliačoch
V sobotu 26. októbra sa v Kultúrnom
dome Liptovské Sliače konal slávnost
ný program pri príležitosti 85. narodenín
Juraja Kubánku. Program svojou účasťou
poctil samotný majster Juraj Kubánka.
V rámci osláv sa konala svätá omša, na
ktorej zaznelo v podaní dievčat zo Slia
čančeka staroslovanské Verím, ako aj
spev Sliačanky a Jednoty dôchodcov. Po
slávnostnej omši sa všetci presunuli na
program do kultúrneho domu. Podujatia
sa zúčastnili mnohí zástupcovia verej
nej správy z regiónu Liptov. Úvodnou
piesňou privítala divákov spevácka sku
pina Salatín z Miestnej organizácie Jed
noty dôchodcov Liptovské Sliače. V prog
rame vystúpili aj bývalí členovia SĽUK-u
z OZ Kubánkov sen z Bratislavy. Pred
viedli sa s troma choreografiami od maj
stra Kubánku: Hviezdnatá noc, Vlachiko
a Goral. Ich profesionálne zvládnutým
tancom zožali v sále kultúrneho domu
veľký aplaus. V ďalších číslach účinko
vala folklórna skupina Sliačanka, det
ský folklórny súbor Sliačanček, či súbo
ry Liptov a Liptáčik s Hankou Hulejovou.
Najstaršou účinkujúcou bola pani Mária
Fričová. Dojala celú sálu krásnou bala
dou. V závere galaprogramu sa všetci
účinkujúci stretli na pódiu, aby vzdali

poctu Jurajovi Kubánkovi pri príležitos
ti 85. rokov života. Majster priamo na
pódiu prijal gratulácie od starostu, ria
diteľky Kultúrneho strediska Liptovské
Sliače i riaditeľky Liptovského kultúrne
ho strediska, od vedúcich folklórnych
súborov Sliačanka, Sliačanček i Liptov.
Veselú atmosféru svojou gratuláciou navo
dila pani Hanka Hulejová s pani Máriou
Fričovou, ktoré spomínali na spoločné
vtipné zážitky s jubilantom z minulos
ti. Slávnostnú atmosféru zavŕšili gra
tulanti, súbory a prítomní v sále piesňou
Nad tou Vyšnejsou, ktorá sa mohutne
ozývala za hudobného doprovodu har
moniky a husličiek. Po slávnostnom prog
rame sa pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším podávala kapustnica a do tan
ca i spevu hrala živá ľudová hudba. Zá
roveň svoje významné životné jubileum
v tomto roku slávila aj pani Mária a Emí
lia Fričové (90 rokov). Pred samotným
programom bol pán starosta so sociál
nou pracovníčkou zablahoželať jubilan
tom, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť
programu: najstaršej občianke obce pa
ni Emílii Karabínovej (95 rokov) a On
drejovi Kelčíkovi (90 rokov). Predseda
Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov
Ružomberok odovzdal počas programu

Foto: Anna Kočibalová

pani Jolane Hanulovej ocenenie za dl
horočnú prácu pre Jednotu dôchodcov.
Ďakujeme organizátorom, Kultúrnemu
stredisku a Alexandrovi Nagyovi z OZ
Kubánkov sen, všetkým účinkujúcim
a sponzorom, Obci Liptovské Sliače, Poľ
nohospodárskemu družstvu Lisková-Slia
če, Poľnohospodárskemu družstvu Lud
rová, Radovanovi Ondrejkovi (agentúra
PTA), Milanovi Fričovi a všetkým, ktorí
podporili výbornú atmosféru v sále Kul
túrneho domu svojou prítomnosťou.

KSLS

Zo zasadnutia obecného Zastupiteľstva
Na svojom poslednom zasadnutí dňa
12. 12. 2013 poslanci obecného zastu
piteľstva:
– schválili rozpočet na rok 2014 a zo
brali na vedomie viacročný rozpočet
obce na roky 2014 – 2016 a programo
vý rozpočet na roky 2014 – 2016 a od
borné stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhom rozpočtov obce na ro
ky 2014 – 2016
– zobrali na vedomie Správu o bezpeč
nostnej situácii v obci za rok 2013 po
danú nstržm. Petrom Turčekom a stržm.
Bc. Janou Jakubiakovou z Obvodného
oddelenia Policajného zboru v Liptov
skej Teplej.

– boli poučení v zmysle nového záko
na o ochrane osobných údajov
– schválili:
1. VZN č. 4/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
2. VZN č. 5/2013 o určení výšky dotá
cie na prevádzku a mzdy materskej
školy a školských zariadení v zriaďo
vateľskej pôsobnosti obce Lipt. Slia
če na rok 2014
3. VZN č. 6/2013 o zákaze prevádzko
vania hazardných hier na území ob
ce Liptovské Sliače
– schválili Plán kontrolnej činnosti hlav
ného kontrolóra obce na 1. polrok 2014

– schválili harmonogram zasadnutí OZ
na rok 2014: 13. 2. 2014, 10. 4. 2014,
12. 6. 2014, 4. 9. 2014, 9. 10. 2014.
11. 12. 2014
– súhlasili s podaním žiadosti na Minis
terstvo školstva SR o zmenu v sieti
škôl a školských zariadení, kde neodde
liteľnou súčasťou Materskej školy bez
právnej subjektivity bude školská jedá
leň – Materská škola so školskou jedál
ňou, bude patriť pod obecný úrad, so
sídlom: Na Majeri 543/1, 034 84 Liptov
ské Sliače
– schválili koncepciu zlúčenia Základ
nej školy s právnou subjektivitou so
školskou jedálňou
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Kurz rezbárstva
Pozývame záujemcov a obdivovateľov rezbárskeho remesla
na informačné stretnutie o kurze rezbárstva s pánom Mar
tinom Martonom. Stretnutie s týmto šikovným rezbárom
sa uskutoční v stredu 15. januára o 18.30 hod. v Kultúr
nom stredisku Liptovské Sliače. Viac fotografií z práce pá
na Martona si môžete pozrieť aj na webovej stránke www.si
kovneruky.com

KSLS
Foto: Martin Marton

Sliačanka v roku 2013
Folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov ako dob
rovoľná záujmová organizácia už 81 rokov pracuje v oblas
ti ľudovej kultúry. Počas uplynulého roka účinkovala na rôz
nych podujatiach doma i po Slovensku. Vo februári skupina
organizovala už 10. ročník plesu priaznivcov folklóru. V rod

Foto: archív súboru

nej obci obohatila svojim vystúpením oslavy 150. výročia na
rodenia Jozefa Hanulu, 85. výročia založenia hasičského zbo
ru i oslavy životných jubileí Juraja Kubánku a Márie Fričovej.
Členovia folklórnej skupiny prispeli k slávnostnej atmosfére
počas misií, veľkonočných sviatkov i ďalších bohoslužieb v kos
tole sv. Šimona a Júdu. V spolupráci s májovníkmi Sliačanka
zorganizovala spievanie na Jána v Strednom Sliači. Počas
leta sa skupina predstavila na podujatiach v Martinčeku, v Ter
chovej, v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline aj na Orav
skom hrade. V uplynulom roku skupina dvakrát vystupovala
v Bratislave. V októbri v Dome kultúry Zrkadlový háj účinkova
la ženská spevácka skupina, v novembri Sliačanka vystúpi
la v sídle SĽUK-u. Začiatkom decembra sa skupina predstavi
la v Múzeu slovenskej dediny v Martine na podujatí Vianoce
na dedine.
Medzi tradície, ktoré skupina zachováva počas kalendárneho
roka patria aj svadobné obrady. Ľudový zvyk „Pýtanie mladu
chy“ predviedli členky FSk na viacerých svadbách, svadob
ný obrad „Parta“ videli hostia na svadbách v Sliačoch, Lud
rovej, Dolnom Kubíne.

A. Balážecová

Kalendár podujatí Liptovské Sliače 2014
Zmena programu a termínov vyhradená
Január: 4. 1. Slávnostné uvítanie detí do života (Prameň) |
6. 1. Trojkráľový beh Sliačanskou dolinou (Vyšný Sliač) zme
na termínu vyhradená podľa počasia | 8. 1. Koncert spe
vákov z Kyjeva (kostol Vyšný Sliač) | 19. 1. Divadlo z Likav
ky „S brokovnicou na manžela“ (KD L. Sliače) | 25. 1. 26.
Ples turistov Liptova (KD L. Sliače) | 31. 1. Karneval ZŠ (KD
L. Sliače)
Február: 1. 2. Ples eLSe klub „Plesajme všetci ľudia“ (KD
L. Sliače) | 8. 2. 11. Ples priaznivcov folklóru (KD L. Slia
če) | 17. 2. Stolnotenisový turnaj žiakov (telocvičňa ZŠ) |
Volejbalový turnaj SNS (telocvičňa ZŠ), Bursa
Marec: 28. 3. Deň učiteľov (Prameň)
Apríl: 11. – 13. 4. Šachový turnaj „Sliače OPEN “ (KD L. Slia
če) | 20. 4. Vynášanie Murieny | 20. 4. Veľkonočná tanečná
zábava (KD L. Sliače)
Máj: 11. 5. Program na Deň matiek, koncert skupiny Stan
ley & kapucíny (KD L. Sliače) | 31. 5. Program Deň detí (te
locvičňa ZŠ) | Stavanie Májov
Jún: 1. 6. Juniáles MŠ (KD L. Sliače) | 8. 6. Súťaž „Hasičské
dedičstvo“ (Vyšný Sliač – Ul. Veselá) | 13. 6. Venček ZŠ (KD L.
Sliače) | 21. 6. Spievanie Jána (amfiteáter Pažite) | 21. 6. Sv.

omša na Sliačanskej Magure | 22. 6. Juniáles ZŠ (KD L. Slia
če) | 28. 6. Oslava 2. výročie eLSe klubu (eLSe klub)
Júl: 5. 7. Letné kino Pažite (len v prípade priaznivého po
časia) | 7. – 11. 7. Letný detský tábor | 19. 7. Letné kino
Pažite (len v prípade priaznivého počasia) | 26. 7. Kinder
fest, Letné kino (KD L. Sliače)
August: 9. 8. 1. Medzinárodné hasičské zápolenie OHZ (sta
ré futbalové ihrisko) | 16. 8. Letné kino Pažite (len v prí
pade priaznivého počasia) | 23. – 24. 8. Celoliptovské dni
Matky
September: 7. 9. Beh okolo Sliačov (nové futbalové ihris
ko) | 14. 9. Branná súťaž pre deti „Neseď doma, ukáž čo
vieš...“ (Vyšný Sliač) | 20. 9. Zo sliačanských záhrad (KD L.
Sliače)
Október: 11. 10. Program Mesiac úcty k starším (KD L.
Sliače)
nOVEMBER: 15. 11. Oslava 65. rokov DFS Sliačanček (KD
L. Sliače)
December: 14. 12. 5. Dobročinný adventný večierok (KD
L. Sliače) | 26. 12. Vianočný šachový turnaj so Štefanskou
tanečnou zábavou (KD L. Sliače) | 26. 12. Štefanský výstup
na Malý Salatín
KSLS
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Činnosť Kultúrneho strediska v roku 2013
Kultúrne stredisko vzniklo v apríli tohto
roku. Pri jeho vzniku sme si kládli za úlo
hu uchovávať, sprístupňovať a zveľaďo
vať tradičné i súčasné kultúrne hodnoty,
vytvárať podmienky pre rozvoj miest
nej kultúry, záujmovo-umeleckej činnos
ti a zabezpečovať kultúrne a vzdeláva
cie aktivity pre široký okruh občanov.
Bol to cieľ smelý, no zároveň bol pre Kul
túrne stredisko veľkou výzvou. Priorit
nou činnosťou Kultúrneho strediska je
zabezpečovať organizáciu kultúrnych
podujatí v obci. Máme za sebou milé
podujatie Deň matiek, veselý Deň detí,
nostalgické Spievanie Jána, príjemne vy
čerpávajúci Letný detský tábor, akčný
Športový deň, 85. výročie založenia Dob
rovoľného hasičského zboru, bohato za
stúpený 40. ročník Behu okolo Sliačov,
tri príjemné letné premietania, prvý roč
ník výstavy Zo sliačanských záhrad, sláv
nostné 85. výročie narodenia Juraja Kubán
ku spojené s Mesiacom úcty k starším
a srdečný Dobročinný vianočný večie
rok. Kultúrne stredisko tiež pomáhalo

pri Ružomberskej lýre seniorov 2013
a pri organizovaní Sliačanskej Magury.
Rozvíjať záujmovo-umeleckú činnosť sa
nám podarilo prostredníctvom Základ
nej umeleckej školy Ľudovíta Fullu. Tu
sa pre nás naskytá veľká výzva, a to vy
chovať si detskú ľudovú muzičku, kto
rá by hrala pod nohy tanečníkom det
ského folklórneho súboru Sliačanček,
o ktorý sme sa organizačne začali sta
rať od októbra 2013. Podarilo sa nám
tiež splniť úlohu pri zabezpečovaní vzde
lávacích aktivít pre dospelých, prostred
níctvom kurzu anglického jazyka a kur
zu paličkovania. Veríme, že nám v obci
vyrastú šikovné paličkárky, ktoré prina
vrátia do Sliačov toto cenné remeslo.
Kultúrne stredisko tiež vyvíja aktivity
v oblasti získavania finančných prostried
kov z verejných zdrojov. Zapojili sme sa
do výzvy Slovenskej agentúry životné
ho prostredia v projekte „Prvky drobnej
architektúry a obnova dediny v amfi
teátri Pažite“ a tiež do výzvy Minister
stva kultúry SR v projekte CD folklórnych

súborov „Ľudové piesne z Liptovských
Sliačov“. V nasledujúcom roku sa dozvie
me výsledky úspešnosti. Chcem sa touto
cestou poďakovať všetkým zamestnan
com Kultúrneho strediska i Obecného
úradu, s ktorými Kultúrne stredisko pra
cuje ako s jednou veľkou rodinou. Ďaku
jem tiež všetkým kultúrnym a športovým
zložkám v obci, školským zariadeniam,
Jednote dôchodcov, všetkým sponzorom,
mladým z eLSe klubu a všetkým tým,
ktorí v tomto roku akoukoľvek formou
pridali ruku k dielu a pomohli uskutoč
niť nejedno kultúrno-spoločenské, či špor
tové podujatie v našej obci. Chcela by
som tiež všetkým našim občanom po
priať príjemné a pokojné prežitie via
nočných sviatkov. Nech sa vaše srdcia
počas Vianoc naplnia láskou a svornos
ťou, aby ste ju v celom novom roku mohli
rozdávať všade navôkol. Šťastné a ve
selé Vianoce a úspešný nový rok 2014.
Mgr. Gabriela Krakovská
riaditeľka Kultúrneho strediska
Liptovské Sliače

Foto: archív KSLS

Foto: archív KSLS

eLSe klub

Foto: archív KSLS

Aj do eLSe klubu zavítal Mikuláš.

Foto: archív eLSe klubu
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Naše vianočné želania
Pred nastávajúcimi vianočnými sviatkami sme oslovili deti i dospelých v našej obci s otázkou „Aké je vaše najväčšie vianočné želanie (želania)? Z odpovedí
sme vybrali:
Vanessa, 5 rokov: „Želám si, aby sestrička neplakala a tú
žim po živom psíkovi.“
Zuzana, 5 rokov: „Želám si, aby sa starká vyliečila a chcela
by som koníka s hviezdičkami“
Jazmína, 5 rokov: „Najviac si prajem zdravie bračekovi a chce
la by som velikánsku trampolínu.“
Kevin, 6 rokov: „Prajem si, aby sa starkému zahojila ruka
a prajem si tank. “
Ondrej, 6 rokov: „Túžim po bračekovi a aute na diaľkové ovlá
danie.“
Petra, 8 rokov: „Tak som rozmýšľala jednu hodinu, že čo mám
napísať Ježiškovi a po tej hodine som si spomenula, že chcem
krásny biely dotykový mobil a tiež pekný čierno-biely note
book. Priala by som si aj päť nových rozprávkových kníh.“
Andrej, 8 rokov: „Moje želanie je štvorkolka, obsah motora
150 na benzín.“
Sofia Mária, 9 rokov: „Ja by som chcela od Ježiška notebook,
dotykovku, cvičiacu loptu, oblečenie a poschodovú posteľ.“
Veronika, 9 rokov: „Ja by som si od Ježiška priala malé žrie
bätko a veľkého koňa. Chcela by som aj tablet.“
Kristián, 9 rokov: „Ja som rozmýšľal nad darčekom, ale je
to drahá vec, malý notebook za cenu 866 Eur. A to nie je
koniec. Želám si aj strašidlo. Ďakujem Ježiško a šťastné Via
noce, dovidenia na ďalší rok.“
Kristína, 9 rokov: „Každé Vianoce býva u nás babka. Tento
rok však povedala, že nepríde, pretože v zime sú problémy
s dopravou. Veľmi si želám aby prišla. Okrem toho si prajem
nové oblečenie.“
Nikoleta, 10 rokov: „Milý Ježiško. Minulý rok si mi dal Bibliu
a cédéčko. Tento rok nechcem nič. Chcem iba to, aby sa mo
jim rodičom nič nestalo napr. zrážka, zlomená noha a zlo
mená ruka. Ak ma vypočuješ, budem šťastná.“
Oliver, 11 rokov: „Zájazd do Dubaja na týždeň.“
Zuzana, 15 rokov: „Dobrá kniha o Bohu a o láske.“
Michaela, 15 rokov: „Pekný zasnežený Štedrý večer v kru
hu rodiny.“
Roman, 19 rokov: „Prial by som si pokoj v našej rodine, aby
neunikla podstata Vianoc. Aby to boli Vianoce plné Božieho
nadprirodzeného pokoja. Aby nám malý Ježiško premenil na
še srdcia a naplnil ich láskou.“
Miroslav, 29 rokov: „Aby všetci tí, ktorí skončili v krabici
na úrade a trpia núdzu, dostali niečo krásne, možno aj ne
jakú hotovosť. Aby sa na nikoho nezabudlo.“
Jana, 30 rokov: „Byť znova s bratom a objať ho.“
Ján, 40 rokov: „Veľa snehu.“
Alena, 56 rokov: „Moje najväčšie vianočné želanie je, aby
sme boli spolu pri večeri celá rodina. Aby sa večere zúčast
nila aj moja dcéra, ktorá je veľmi ďaleko.“
Helena, 61 rokov: „Pokoj, láska a porozumenie v celej rodi
ne so zdravým. A aby som sa pod vianočným stromčekom
dozvedela radostnú správu, že budem konečne stará mama.“
Peter, 73 rokov: „Prial by som si šampanské, a aby som si
mal s kým pripiť na zdravie v zdraví.“
Anna, 75 rokov: „Priala by som si aby som mala viac peňa
zí aby som si mohla dačo kúpiť.“
Mária, 77 rokov: „Prajem si pokoj, zdravie a aby sme sa ne
vadili.“

A čo si prajú na Vianoce naši poslanci?
Silvia Slotková: „Šťastie, zdravie.“
Anton Moravčík: „Veľa síl pri prekonávaní rodinných, spo
ločenských a zdravotných problémov.“
Miroslav Gejdoš: „V priebehu roka máme veľa príležitostí,
aby sme si našli cestu jeden k druhému a zároveň sa aj ob
darovali. Ale Vianoce, to je niečo iné. Veď sa nám narodí do
našich sŕdc malý Ježiško. Čas pokoja, lásky, keď máme k se
be o čosi bližšie. Aj tu darček pod stromček, hoc môže mať
veľa podôb, je pre mňa veľmi vzácny. Vracia ma do detských
rokov, keď sme netrpezlivo čakali na ten okamih rozbaľova
nia vysnívaných vecí pod stromčekom. Sú však aj veci, kto
ré nás neobohacujú materiálne a predsa sú pre nás veľmi
vzácne. Ja dávam pod stromček balík rodinnej pohody, lá
sky a Božieho požehnania pre celú rodinu. Takúto atmosfé
ru Vianoc z narodenia malého Ježiška by som chcel popriať
rodinám v našej obci.“

Šťastia, zdravia, pokoj svätý vinšujeme Vám.
Nech Vás čaro Vianoc hreje, šťastím srdce pookreje.
Nech Vás požehnáva Ježiš narodený,
dom Váš, nech mu bude príbytok milený.
Nebeský Pane, nech naďalej medzi ľuďmi zostane!
Našim šťastím – soľ na zemi.
A radosťou – chlieb náš každodenný.
O to ťa Bože prosíme.
Radostné, šťastné a veselé Vám všetkým želá
Vaša Hanka Hulejová, rodená Littvová

Vianoce
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Vianočné zvyky pred Štedrou večerou
Oslovili sme bývalého kronikára
obce, Ing. Ľudovíta Ondrejku, ktorý nám priblížil atmosféru Štedrého večera, aký zažívali naši skôr narodení.
Pred slávnostnou štedrovečernou veče
rou na dvere zvonku zaklopú a na oslo
venie domácich: „Voľno“, vstúpia nasle
dovní: vinšovník s vodou, vinšovník so
sviečkou a otec.
Vinšovník s vodou: „Pochválen Pán Je
žiš Kristus.“
Domáci: „Navekjameň.“
Vinšovník s vodou: „Prú voda, že oheň,
narodiu sa Kristus Pán v tento deň.“ (to

to trikrát zopakuje a nakoniec pozdra
ví) Pochválen Pán Ježiš Kristus.“
Domáci: „Navekjameň.“
Vinšovník so sviecou: „Pochválen Pán Je
žiš Kristus.“
Domáci: „Navekjameň.“
Vinšovník so sviecou: „Doniesol som vám
Svetlo sveta!“
Otec zaháji slávnostnú večeru modlit
bou Otče náš. Potom rozhodí uvarený
hrach do štyroch kútov miestnosti pre
anjelikov. Nakoniec označí čelá domá
cich medom a dá každému oblátku s me
dom. Po vypití hriateho začne večera.
Ing. Ľudovít Ondrejka, kronikár

Foto: archív kronikára

Ľudia boli milší a menej si závideli
Jozefína Šimčeková prežila rôznorodé vianočné sviatky. Veselé i smutné. Keď mala pätnásť rokov, zomrela jej matka a večerali s otcom sami.
Spomína si, že aj keď žili skromne, boli šťastní a vždy si našli čas na
úprimné rozhovory. Nezávideli a darčeky neboli dôležité.
Čo si predstavíte, keď začujete – moje Vianoce v detstve?
Stromček. Môj otec ho priniesol každý
rok z hory. Bývali sme v drevenici, dote
raz si pamätám tie veľké drevené trá
my, o ktoré sa prichytil, bol asi meter
vysoký a postavili sme ho na vysoký
stolček. Ozdobili sme ho salónkami (plne
nými kockovým cukrom alebo kúskami
dreva) pozlátkou, jabĺčkami, orechmi
a sušenými hruškami. Môj otec bol vo
Francii (Francúzsku) na zárobkoch, od
kiaľ priniesol rôzne figúrky. Vydržali nám
dlhé roky, nikto také v dedine nemal.
Boli to rôzne postavičky. Človek vezúci
sa na žabe a podobne. Prať a plákať sa
chodilo na dedinu, vysekala sa diera do
potoka „kadluba“, nemali sme vtedy práč
ku.

Aké vianočné zvyky ste dodržiavali?
Na štedrovečernom stole máme doteraz
v pohári zbožie, cibuľu a cesnak. Majú

Na aký vianočný darček nezabudnete?
Na hodiny, ktoré mi svietia na stenu
čas aj koľko je vonká zimy. To hádam
nemá nik také.

Aké darčeky ste dostávali, keď ste boli malá?
Neviem o nijakých, boli sme chudobní.
Ani len mandarínku. Najdôležitejšie bo
lo mať chlieb.
Čo na Štedrý deň nemohlo chýbať na
stole?
Opekance, bryndza, kyslá polievka s hu
bami, údené ryby, oblátky, med. Zemia
kový šalát je dnes všedný, predtým bol
vzácnosťou. Za domom sme mali hruš
ku. Moja mama bola výborná kuchárka.
Pripravila nám aj jedlo, ktoré sa dnes
už nevarí. Bola to taká zvláštna kaša
z hrušiek, do ktorých pridala ešte ďal
šie, ktoré sme si na peci usušili. Z ka
ramelu robila lízatká.

symbolizovať zdravie a hojnosť. Na priad
ky chodila moja staršia sestra, ja som
vyšívala s kamarátkami. Viem, že na Bar
boru sa odrezal konárik z čerešne a ak
do Vianoc vykvitol, dievča sa vraj do ro
ka a do dňa vydá. Na Ondreja sa trias
li ploty, a odkiaľ zabrechal pes, na tej
strane alebo ulici býval dievkin milý,
za toho sa mala vydať. Na Luciu sa zas
vyrezávali stolčeky a cez dierku poze
rali nezbední chlapci strigy. Dievčatá
od 13. decembra vyhadzovali papieriky
s menami nápadníkov. Z mužovej rodi
ny prišiel zvyk, ktorý dodržiavame. De
ti držia kýbeľ s vodou a trikrát zopakujú:
„Prú voda, než oheň, narodil sa Kristus
Pán v tento deň.“ Potom im my dospe
lí do vody hádžeme peniaze, ktoré si
napokon rozdelia. Rozkrojíme si jablko
a pod taniermi máme euro. Na stromče
ku je oblátka, aby sa aj anjelici najedli.

Popíšte prípravy na Vianoce, ich priebeh až po nový rok...
Modlili sme sa Deviatnik a chodili z do
mu do domu s obrazom Svätej rodiny.
Pre každého, aj žobrákov boli naše dve
re vždy otvorené. Po Štedrom dni sme
chodili s dievčatami koledovať. Obliek
li sme si kabane, zobrali šatky, spievali
sme. Čo nám dali, to sme si do šatiek
schovali. Ak nám povedali – Choďte do
Kubánkov, tam vám dajú aj šestáky, šli
sme.

Foto: L. Šimčeková

Aké je Vaše najväčšie prianie?
Aby mali ľudia pohodu a lásku. Najhlav
nejší je pokoj.

Lívia Šimčeková
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Čo sa udialo v ZŠ J. Hanulu za štyri mesiace
Blížia sa najkrajšie sviatky a pomaly sa
rozlúčime so starým rokom. A to je vždy
čas, kedy sa obzrieme späť a bilancuje
me. Aj my školáci sa so starým rokom lú
čime, ale bilancovanie nás čaká až o pár
mesiacov. Ten náš školský rok je iný ako
kalendárny. Ale prispejeme aj my svojou
troškou a obzrieme sa za tými necelý
mi štyrmi mesiacmi nášho roka. Už od

Foto: archív ZŠ

prvých dní sme aktívne rozbehli činnosť
školskú aj mimoškolskú. Pedagógovia
aj žiaci zodpovedne pristupujú k povin
nostiam, už zaznamenávame aj prvé úspe
chy a víťazstvá (podrobnejšie na inter
netovej stránke školy) – Cezpoľný beh
Hrabovo – žiačky 2. miesto, žiaci 8. miesto,
tretie miesto v stolnom tenise v obvo
dovom kole – chlapci, 2. a 3. miesto v re
citačnej súťaži v krajskom kole...“ a Slo
vo bolo u Boha“, 1. miesto vo výtvarnej
súťaži „Droga je zlým radcom a ešte väč
ším neprajníkom“, zatiaľ bez vyhodno
tenia súťaž o najkrajšiu vianočnú po
hľadnicu. Prvýkrát sme sa zapojili do
celoslovenskej súťaže k Medzinárodné
mu dňu školských knižníc 28. 10. 2013
a z 370 škôl sme sa umiestnili na krás
nom 41. mieste. Táto akcia prebehla za
aktívnej spolupráce s p. A. Balážecovou.
V posledných dňoch sa môžeme pochvá
liť 1. miestom vo fyzikálnej súťaži v okres
nom kole „Čo vieš o hviezdach“. Väčši
na súťaží vedomostných aj tvorivých nás

ešte len čaká. Opäť využívame netradič
né formy vyučovania – v ročníkoch 5.
– 9. prebehli literárno-dejepisné exkur
zie v rámci Liptova, deviataci prežili
krásne dopoludnie na hrade Likava na
akcii „Písané v tieni starých múrov“,
aktívne spolupracujeme s Mestskou kniž
nicou v Ružomberku aj Liptovským mú
zeom, čaro adventu a jeho myšlienky sme
si pripomenuli svätením adventných ven
cov, ktoré už tradične vyrobia žiaci 7.
– 9. ročníkov, ale tento rok prekvapili
individuálne aj niektorí piataci a šiesta
ci. Angličtinári 8. – 9. ročníkov navštívi
li divadelné predstavenie v anglickom
jazyku „Jack and Joe“ v Ružomberku. Aj
krúžková činnosť sa naplno rozbehla,
v škole je živo pomaly až do večera, ba
aj cez víkendy, resp. soboty deti vyráža
jú za poznaním. Ako sme sa s chuťou
pustili do roboty, tak sa teraz tešíme
na krásne sviatočné voľné dni v kruhu
rodiny, v kruhu najbližších.
Základná škola Jozefa Hanulu

Materská škola oslavuje 1. výročie
30. novembra 2013 uplynul rok od slávnostného otvorenia
centrálnej materskej školy v Nižnom Sliači. Bol to rok ná
ročný, kedy sme museli nájsť správny systém práce v no
vých priestoroch a podmienkach MŠ. No aj napriek tomu
sme sa prostredníctvom rôznych aktivít snažili obohatiť vý
chovno-vzdelávací proces a tak spríjemniť život detí v MŠ.
Boli to aktivity ako: besiedka Mikuláša, detský karneval, náv
števa knižnice, účasť s programom na oslavách výročia Jo
zefa Hanulu, oslavy Dňa matiek, návšteva ZŠ, bábkové pred
stavenie, návšteva sokoliarov a policajtov v MŠ, oslavy dňa
detí, detský juniáles, rozlúčka s predškolákmi. Rozlúčili sme
sa s 30 predškolákmi, ktorí v septembri 2013 zasadli do škol
ských lavíc.
V tomto školskom roku sme vyšli v ústrety mamičkám detí,
ktoré k septembru nedovŕšili vek 3 rokov. Otvorili sme piatu
triedu, do ktorej nastúpilo 18 detí vo veku 2,5 roka. Celkovo
MŠ navštevuje 95 detí, z toho 33 predškolákov. Deti majú
možnosť okrem výtvarného krúžku navštevovať aj nábožen
skú výchovu. Začiatky boli ťažké a to najmä pre tých naj
menších. No aj napriek tomu sa nám darí zabezpečovať pre
deti plnohodnotný a šťastný život.
V septembri sa deti našej MŠ zúčastnili Cezpoľného behu oko
lo Sliačov, kde sa umiestnili na prvých troch miestach.
V októbri z príležitosti Mesiaca úcty k starším trieda pred
školákov pod vedením učiteliek E. Ondrejkovej a S. Gejdošo
vej svojim literárnym pásmom pozdravili dôchodcov v DSS
v Nižnom Sliači. 25. októbra mali deti možnosť pozrieť si báb
kové predstavenie Janko Polienko.
V novembri sme s deťmi navštívili múzeum v Ružomberku,
kde si prezreli výstavu lietadiel a vojenskej techniky, výsta
vu krojovaných bábik z Liptovských Sliačov a okolitých ob
cí, exponáty vtákov, rýb, hmyzu, zvierat, starovekých zbra
ní a výstroja. Bol to pre deti deň plný dojmov a zážitkov.
5. decembra materskú školu navštívil Mikuláš. Deti ho priví
tali programom zloženým z básní, piesní, hier, tancov a di
vadelných scén. Za snahu a usilovnosť dostali od Mikuláša

Foto: A. Sliacka

sladkosti, nové hračky a didaktické pomôcky. Pri tejto príle
žitosti by som sa chcela poďakovať Obecnému úradu Liptov
ské Sliače, Občianskemu združeniu Za potôčky, všetkým ro
dičom, ktorí nám prispeli sladkosťami a hračkami pre deti.
Taktiež ďakujem pani učiteľkám, ktoré pripravili s deťmi pro
gram, celému kolektívu za pomoc pri organizácii a pani A.
Sliackej a p. M. Obtulovičovi za fotografovanie.
Trieda predškolákov pod vedením p. uč. A. Čamatejovej a M.
Kubánkovej svojim programom Vianočné nebo pozdravila na
poslednom zasadnutí poslancov OZ. Druhá trieda predško
lákov pod vedením p. uč. E. Ondrejkovej a S. Gejdošovej s pro
gramom Nebeská dielňa vystúpila 15. decembra na benefič
nom koncerte v kultúrnom dome.
Verím, že sa nám darí plniť priania detí, aj očakávania rodi
čov. Do Nového roku 2014 si prajeme, aby sa nám v našej
práci darilo aj naďalej. Vám ostatným v mene celého kolek
tívu MŠ prajem požehnané vianočné sviatky a šťastný Nový
rok plný lásky, pohody a úspechov v osobnom i pracovnom
živote.
Magdaléna Dvorská
riaditeľka MŠ

Rôzne

číslo 5/2013
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Bohaté aktivity našich seniorov
Pre našich prijímateľov sociálnych slu
žieb stále pripravujeme rôzne kultúrne,
spoločenské a záujmové tvorivé aktivity,
aby žili plnohodnotným životom a ne
mali pocit neužitočnosti. Neustále hľa
dáme nové možnosti ako klientov zau
jať, motivovať, aktivizovať, niečo nové
pre nich vymyslieť.
Pre priblíženie píšeme o niektorých spo
ločenských a kultúrnych aktivitách usku
točnených v našom ZpS a DSS Liptov
ské Sliače počas roka 2013.
– 06. 01. 2013 – vianočný koncert, na
ktorom sa podieľali deti z farského spe
vokolu Liptovské Sliače.
– 04. 02. 2013 – fašiangové posedenie,
pred ktorého začatím sme vyzdobili
jedáleň a pripravili občerstvenie. Naše
kuchárky v kuchyni pripravovali fa
šiangové šišky a fánky, ktoré krásne
rozvoniavali. O hudbu a zábavu sa nám
postarala Jednota dôchodcov z Liptov
ských Sliačov.
– Začiatkom každého mesiaca svätá spo
veď a svätá omša, za čo aj ďakujeme
našim duchovným otcom pánovi fa
rárovi a pánovi kaplánovi.
– 08. 02. 2013 – návšteva misionárov pri
príležitosti týždňa misií v našej obci.
Misionári nám posvätili naše ZpS a DSS,
duchovne povzbudili našich klientov
a udelili im aj sviatosť pomazania cho
rých, pred ktorým niektorí z nich po
prosili aj o vyspovedanie.

Farský
kalendár 2014
Zmeny sú vyhradené a plán je orientačný
Február: 22. – 23. 2. Púť Nepokalano
vo, Sokolka (Poľsko)
Apríl: 12. 4. Veľkonočné spovedanie |
27. 4. Púť Smižany (Božie Milosrden
stvo)
Máj: 14. – 25. 5. Púť Taliansko | 16. 5.
Slávnosť z titulu Kaplnky Jána Nepomuc
kého
Jún: 15. 6. Slávnosť z titulu Kostola vo
Vyšnom Sliači
August: 7. – 17. 8. Púť Medjugorje mlá
dež
September: 7. – 16. 9. Púť Medjugor
je | 15. 9. Slávnosť z titulu Kaplnky Se
dembolestnej Panny Márie
Október: 25. 10. odpustové spoveda
nie | 26. 10. Odpustová slávnosť sv. Ši
mona a Júdu v Strednom Sliači
December: 20. 12. vianočné spoveda
nie | 26. 12. Dobrá novina | od 26. 12.
Vianočné požehnanie domov a rodín

– V máji návšteva májovníkov s harmo
nikárom, s ktorými si mali možnosť
naši klienti zaspomínať a zaspievať
ľudové piesne.
– 10. 05. 2013 – účasť a úspech našej
klientky na krajskej súťaži v Žiline v čí
taní a písaní Braillovho písma.
– 26. 06. 2013 – gulášové jánske posede
nie, ktoré bolo v altánku nášho zariade
nia. Pravú atmosféru posedeniu dodala
aj účasť a návšteva dvoch harmoni
károv pána Štefana Viciana a pána
Sebastiána Laka spolu s tromi speváč
kami z Jednoty dôchodcov z našej obce.
– 18. 09. 2013 – Ružomberská lýra se
niorov, ktorá sa uskutočnila v našej
obci. Na tejto spoločenskej akcii sa zú
častnilo aj pár našich klientov.
– 17. 10. 2013 – návšteva detí z pred
školskej triedy MŠ Liptovské Sliače pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším. De
ti si pre nás pripravili pekné vystú
penie, po ktorom každého z našich se
niorov obdarovali krásnymi, vlastne
vyrobenými darčekmi. Klientov návšte
va a darčeky od detí veľmi potešili..
Pre klientov sme počas roka stále pri
pravovali záujmové tvorivé aktivity za
merané na precvičenie ich motoriky, roz
voj komunikácie a vzájomných vzťahov
v spoločnosti ostatných klientov, rozvoj
sebarealizácie a na ich rozptýlenie. Chce
me v nich vzbudiť záujem o tvorivé dielne,
pričom sa individuálne snažíme podpo
rovať jednotlivcov v pokračovaní a roz
voji nimi zvolenej konkrétnej aktivity.
Snažíme sa, aby ich voľný čas nebol mo
notónnym a aby mohli účelne stráviť
a skvalitniť jeseň svojho života.
Pre priblíženie popisujeme niektoré zá
ujmové a tvorivé aktivity uskutočnené
počas roka 2013 v našom ZpS a DSS Lip
tovské Sliače.
– Výroba papierových krepových ruži
čiek, ktorými sme si zútulnili našu je
dáleň ZpS a DSS.
– Výroba rôznych druhov fašiangových
masiek.
– Veľkonočná výzdoba priestorov a izieb
ZpS a DSS Liptovské Sliače.

– Výroba papierových pletených kveti
náčov a košíčkov, na výrobu ktorých
zužitkovávame staré noviny, letáky.
– Výroba farebných papierových kviet
kov fleurogami, ktorých možnosti výro
by a použitia je veľa. Vydanie ďalšieho
nového čísla občasníka Naše šediny,
do ktorého prípravy sa mohli zapojiť
a prispieť príspevkami, radami aj na
ši obyvatelia.
– Pripomenutie si, že mesiac september
je Svetový mesiac Alzheimerovej cho
roby, počas ktorého sme sa spolu s oby
vateľmi zahrali hravou formou cviče
nia na precvičenie pamäti.
– Výroba košíkov z pedigu. Do výroby
sme zahrnuli aj výrobu pestrofareb
ných motýľov.
– Prechádzka spojená so zberom listov
a šípok na jesennú výzdobu nášho za
riadenia.
– Pripomenutie si, že mesiac septem
ber je vyhlásený za Mesiac sv. ružen
ca a zároveň Mesiac úcty k starším.
Spolu s klientmi sme vytvorili tematic
kú nástenku. Nástenku sme spoločne
skrášlili jesennou dekoráciou – šarkan
a maľba pestrofarebného stromu
– Príprava dekorácie na výstavu pod ná
zvom,, Zo sliačanských záhrad”. Bola
vystavená aj v Kultúrnom dome Lip
tovské Sliače 05. 10. 2013.
Na týchto rôznych tvorivých dielňach
a cvičeniach sú vítaní všetci klienti ZpS
a DSS Liptovské Sliače, ktorí majú chuť
a záujem sa zúčastniť. Vítaní sú aj klien
ti, ktorí sa nevládzu aktívne zúčastniť.
Navzájom sa tak môžeme všetci poroz
právať, obohatiť sa skúsenosťami, zá
žitkami a hlavne pritom prísť na iné myš
lienky.
Naši obyvatelia a zamestnanci ZpS a DSS
Liptovské Sliače prajú ostatným spolu
občanom Liptovských Sliačov milosti
plné vianočné sviatky, veľa lásky, zdravia,
pokoja a požehnania v novom roku.
Mgr. Veronika Ondrejková
sociálna pracovníčka ZpS a DSS
Liptovské Sliače

Dobrá Novina v Liptovských Sliačoch
Aj tento rok bude v našej obci prebie
hať 19. ročník Dobrej Noviny, do kto
rej sa zapája aj naša farnosť Liptovské
Sliače. Spoločne s deťmi budeme koledo
vať 26. decembra, aby sme tak pomohli
a podporili projekty v subsaharskej Af
rike. Preto Vás všetkých pozývame k to
mu, aby ste počas vianočných sviatkov
prijali koledníkov Dobrej Noviny a tak

vytvorili podmienky na dôstojný život
detí v týchto krajinách. V rámci projek
tu Dobrej Noviny zbierame ešte sloven
ské bankovky a tí, ktorí nemajú mož
nosť prijať koledníkov, môžu prispieť
aj darcovskou SMS-kou. Prajeme Vám
požehnané vianočné sviatky, aby sa Bo
žie dieťa narodilo aj vo vašom srdci.
Mgr. Miroslava Kelčíková
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VOĽBY DO ORGÁNOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
09. novembra 2013

Výsledky hlasovania podľa okrskov v obci Liptovské Sliače
Nižný

Stredný

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:

770

1 384

922

3 076

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:

230

537

363

1 130

Počet odovzdaných obálok:

230

537

363

1 130

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:

226

533

360

1 119

317

1 031

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu:
Percentuálna účasť:

209
29,87%

505
38,80%

Vyšný

Spolu

39,37%

36,74%

Vyšný

Spolu

Voľba predsedu Žilinského samosprávneho kraja dňa 9. novembra 2013
Por.č.

Meno

Nižný

Stredný

1

Juraj Blanár, Ing., SMER - SD, SNS, Strana zelených

107

217

147

471

2

Miroslav Mikolášik, MUDr., KDH, MOST - HÍD, SAS, SDKÚ - DS

77

218

111

406

5

Igor Ryban, nezávislý kandidát

18

42

43

103

3

Ivan Pavlisko, Mgr., Ľudová strana Naše Slovensko

3

20

9

32

4

Juraj Pavlovič, Ing., KSS

4

8

7

19

Vyšný

Spolu

Voľba do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 9. novembra 2013
Por. č.

Meno

Nižný

Stredný

6

Milan Frič, nezávislý kandidát

184

434

341

959

4

Peter Caban, Ing., KDH, Most - HÍD, SaS, SDKÚ - DS

86

228

80

394

Michal Slašťan, Ing., KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS

58

118

63

239

Stanislav Bella, PaedDr., KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS

37

127

58

222

Dušan Lauko, SNS

39

102

50

191

20
2
13

Ján Bednárik, Ing., KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS

28

92

27

147

17

Markéta Rusnáková, doc., PhDr., PhD., KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS

27

54

31

112

10

Ľubomír Kubáň, JUDr., nezávislý kandidát

9

45

32

86

23

Miroslav Štefček, Ing., SMER - SD

22

40

19

81

1

21

Dana Sršňová, Mgr., SMER - SD

23

28

15

66

19

Marián Sičák, MUDr., PhD., Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana

12

38

15

65

15

Ján Pavlík, PaedDr., SMER - SD

23

29

12

64

Juraj Čech, JUDr., PhD., SMER - SD

13

20

18

51

14

Michal Martinyák, Mgr., Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana

10

22

6

38

25

Roman Tkáčik, Bc., SNS

5

19

10

34

18

Ľubomír Schmida, Strana zelených

5

11

8

8

27

Radislav Kendera, Ing., PhD., nezávislý kandidát

4

15

7

26

11

Juraj Kurňavka, Ing., nezávislý kandidát

6

16

2

24

24

Valéria Tholtová, KSS

7

12

4

23

3

Ján Bursa, PhDr., Strana moderného Slovenska

2

12

4

18

9

Jozef Klíma, Mgr., ĽS - HZDS

3

10

5

18

Ivan Pavlisko, Mgr., Ľudová strana Naše Slovensko

4

9

5

18

8

16
12

Viliam Kútny, KSS

2

11

4

17

22

Igor Šefčík, Mgr., Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana

6

5

4

15

Pavel Kantík, Ing., AGRÁRNA STRANA VIDIEKA

2

6

5

13

7
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28. ročník Kapustnicového šachového turnaja
LIPTOVSKÉ SLIAČE – 26. 12. 2013 (streda 10.30 h)
Miesto:
Riaditeľ turnaja:
Usporiadateľ:

Kultúrny dom Lipt. Sliače – Stredný
Jozef Dvorský, tel.: 0905 713 360
Šachový klub Lipt. Sliače, Obecný úrad Liptovské Sliače,
Liptovský šachový zväz Liptovský Mikuláš
Systém/tempo hry: Švajčiarsky systém 11 kôl, žrebovanie počítačom, 2x 10 min. na partiu
podľa pravidiel FIDE pre bleskový šach
Vklad:
5 €. Žiaci do 15 r. dôchodcovia a ženy: 3 €. LŠZ L. Mikuláš uhradí mláde
ži do 15 r. z Liptova a Oravy 70 % vkladu. Usporiadateľ poskytne ka
pustnicu s klobásou.
Cenový fond:
50 percent z vkladov hráčov bude použitých na finančné ceny, ďalej budú vecné ceny
Časový plán:
9.00 – 10.30 h – prezentácia, 10.30 h – začiatok turnaja, 13.30 – 14.00 h – prestávka na kapustnicu,
17.30 h – vyhodnotenie
Prihlášky:
do 25. 12. 2013 telef.: hlavnému rozhodcovi – 0917 177 546, alebo lubo92@post.sk
Bufet:
Počas celého turnaja bude v prevádzke bufet s vhodným občerstvením.
Súčasťou akcie je pravidelné vyhlásenie najúspešnejších šachistov regiónu na rok 2013.
	Turnaj po vyhlásení víťazov pokračuje až do rána ŠTEFANSKOU ZÁBAVOU.
Do tanca hrá skupina LEGO. Účastníci turnaja majú vstup zdarma.
Jozef Dvorský, riaditeľ turnaja

Ukončenie sezóny Sliačanských Trojbojárov
Dňa 15. 6. 2013 sa konala Veľká cena
primátora mesta Michaloviec v tlaku
na lavičke. Na tejto celoslovenskej sú
ťaži sa za kulturistický oddiel v Slia
čoch zúčastnili štyria pretekári. Vo váho
vej kat. do 72 kg. štartovala Lýdia Ven
celová ktorá výkonom 40 kg obsadila
1. miesto. Za mužov do 105 kg. Marek
Lupták výkonom 190 kg obsadil 2. miesto
a Juraj Vencel výkonom 180 kg obsadil

4. miesto. V súťaži Masters 2 štartoval
Vladimír Plávka. Výkonom 190 kg obsa
dil 2. miesto.
Dňa 29. 6. 2013 sa vo Svetoplukove ko
nal 9. ročník CEDRON CUP v mŕtvom ťa
hu. Tu štartovali dvaja pretekári: Lýdia
Vencelová výkonom 112,5 kg obsadila
1. miesto. Marián Bartánus výkonom
275 kg obsadil 3 miesto.
Dňa 23. 11. 2013 sa v Sabinove konali

Majstrovstvá Slovenska družstiev a TOP
silák, v silovom trojboji. Lýdia Vencelo
vá výkonom 107,5 kg v drepe, 45 kg v tla
ku a 115 kg v mŕtvom ťahu trojboj 267,
5 kg obsadila prvé miesto. Marián Bar
tánus výkonom 270 kg v drepe, 172,5 kg
v tlaku a 270 kg v mŕtvom ťahu, trojboj
712,5 kg obsadil 7. miesto.
Vladimír Plávka

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE

Rozpis vývozov TKO v roku 2014
KAŽD Ý NEPÁRNY T Ý ŽDE Ň
PONDELOK – vývozný deň vo Vyšnom a v Strednom Sliači po námestie
13. 01. 27. 01. 10. 02. 24. 02. 10. 03. 24. 03. 07. 04. 22. 04. 05. 05. 19. 05. 02. 06. 16. 06. 30. 06.
14. 07. 28. 07. 11. 08. 25. 08. 08. 09. 22. 09. 06. 10. 20. 10. 03. 11. 17. 11. 01. 12. 15. 12. 29. 12.

UTOROK – vývozný deň v Strednom a v Nižnom Sliači
14. 01. 28. 01. 11. 02. 25. 02. 11. 03. 25. 03. 08. 04. 22. 04. 06. 05. 20. 05. 03. 06. 17. 06. 01. 07.
15. 07. 29. 07. 12. 08. 26. 08. 09. 09. 23. 09. 07. 10. 21. 10. 04. 11. 18. 11. 02. 12. 16. 12. 30. 12.
V prípade, že vývoz TKO pripadne na deň pracovného pokoja (sviatku),
bude termín vývozu upresnený
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Koniec tenisovej sezóny 2013
Liptovské Sliače masters 2013, 9. ročník, september 2013, dvojhra muži
Turnaj pre 8 najlepších Sliačanov z ak
tuálneho Sliačanského rebríčka 2013, hra
lo sa v dvoch skupinách každý s kaž
dým, potom semifinále a finále.
Masters 2013 bolo v réžii bratov Fričov
cov, vo finále zvíťazil Jozef nad Marti

Tenisový krúžok.

Foto: M. Hanula

nom 6/2, 6/0. Semifinále: J. Frič – P. Al
man 6/1, 6/0, M. Frič – S. Švidroň 6/1,
6/4.
V lete sa hrala aj Sliačanská liga zažra
tých do tenisu, v ktorej hralo každý s kaž
dým 10 hráčov starších ako 35 rokov.
Bez prehry zvíťazil S. Švidroň, druhý
skončil s jednou prehrou J. Plávka.
V SLIAČANSKOM TENISOVOM REBRÍČKU
2013 v dvojhre aj štvorhre skončil naj
lepšie Jozef FRIČ a zaslúžene získal ti
tul Tenista roka 2013. Vyhral Profesional,
Majstrovstvá Liptovských Sliačov aj Mas
ters, v 2. lige mužov bol oporou druž
stva (vyhral 2 dvojhry a 2 štvorhry). Ďal
šie poradie rebríčka dvojhry: 2. P. Alman,
3. P. Gallo, J. Plávka.
V rebríčku tenisových klubov SR za rok
2013 patrí TK Liptovské Sliače 83. miesto
zo 199 klubov, pričom v kategórii do
spelých je to 47. miesto.

Tenistom po krátkej prestávke začne
zimná príprava na nastávajúcu sezó
nu. Aktívni hráči budú trénovať v teni
sovej hale v Ružomberku, deti, ktoré
navštevujú tenisový krúžok sa stretá
vajú na tréningoch v telocvični tunaj
šej ZŠ. Deťom sa venujú tréneri S. Švi
droň, M. Sleziak a M. Hanula.

M. Hanula

POZVÁNKA
Turist klub Liptovské Sliače poriada
26. okresný ples turistov Liptova, kto
rý sa uskutoční 25. 01. 2014 v Kul
túrnom dome v Liptovských Sliačoch.
Začiatok je o 19.00 h, do tanca hrá hudob
ná skupina SEXTET. Vstupné je 17 eur.
Vstupenky si môžete zakúpiť u Len
ky Lakovej na t. čísle 0908 218 862.

Všetkým čitateľom, pravidelným i občasným
prispievateľom ďakujeme za pomoc
a podporu v roku 2013. Prosíme, zachovajte
nám Vašu priazeň aj v roku nasledujúcom.
Svoje podnety, postrehy, príspevky a nápady
môžete posielať kedykoľvek do schránky
zrkadlo.ls@gmail.com, resp. na obecný úrad.
Termíny uzávierky sú vždy zverejnené na
obecnej stránke www.liptovskesliace.sk.
Zároveň Vám všetkým želáme pokojné,
radostné a požehnané vianočné sviatky
v kruhu najbližších.
Redakcia
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