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Koncert skupiny
Kollárovcov

Ak človeka uštipne osa, alebo včela, je to nepríjemná
a bolestivá skúsenosť, ba až alergická reakcia. Celkom
prirodzene sa bráni.
Pravdepodobne by nikto nepovedal: „Nech sa páči, osa,
poď aj na druhé uško, ešte tam ma uštipni!“ alebo:
„Nech sa páči mravček, ešte tu ma uštipni!“ Človek reaguje inštinktívne
a chrobáka sa zbavuje. Existuje však aj iné uštipnutie – nie na úrovni živo
číšnej, ale v komunikácii medzi ľuďmi tým, že sa niekedy použijú jedovaté
slová. Doma môže uštipnúť manžel alebo manželka slovami, v robote môže
uštipnúť podriadený, alebo nadriadený nevhodným reagovaním či príkazom,
pri cestovaní uštipnú cudzí ľudia poznámkou.
Vášnivý včelár, čím bol starší, tým viac času venoval svojej záľube. Keď raz
prišiel unavený domov, manželka ho vykričala, že zabudol na večeru v deň
30. výročia svadby: „Vieš čo by som urobila, keby sa ti niečo stalo?
Prvé, čo by som predala, sú tvoje včely!“ A on odvetil: „Moja milá, to by si
urobila dobre. Lebo keby si sa o ne starala ty, istotne by všetky pohynuli!“
Vieme sa všelijako navzájom uštipnúť. Podobných situácii sú stovky a nie
ktoré uštipnutia sú aj smrtonosné. Niekedy sa zabije priateľstvo, inokedy sa
rodiny natrvalo pohnevajú. Ak je necitlivá kritika na dennom poriadku,
v manželstve to zabíja lásku a ľudia sa aj rozvádzajú.
Preto je aktuálne učenie Ježiša z Nazareta o láske k nepriateľom. Žiada, aby
sme všetkým, ktorí nám ublížia, vedeli odpustiť. Odpustenie je niečím hoji
vým a uzdravujúcim, bez čoho nemôžeme zdravo fungovať. Ježiš nás učí
odpúšťať. A učí nás aj prosiť o odpus
tenie. Preto aj ja, po 13 rokoch spra
vovania farnosti Liptovské Sliače, chcem
sa zachovať podľa týchto slov môjho
Majstra. Chcem poprosiť o odpustenie
všetkých, ktorým som nejako ublížil, ale
bo pohoršil. Bez chýb nie je nik, často
človek schybí.
Mnohokrát si povieme, keby som mohol
vrátiť čas, urobil by som to inak, lep
šie. To ale nie je možné. Možné však je
odpustiť a prosiť o odpustenie.
To umožňuje uzdraviť zranené a s ná
dejou a odhodlaním ísť ďalej, poučený
skúsenosťou skvalitňovať svoj život,
prácu, vzťahy...
Mgr. Ján Budzák
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

UDALOSTI Z NAŠEJ OBCE
Vážení spoluob
čania,
dovoľte mi, aby
som Vás infor
moval o dôleži
tých udalostiach,
ktoré sa uskutoč
nili v našej ob
ci v poslednom
období. Som rád
a veľmi ma teší,
že Liptovské Sliače aktívne žijú pra
covným a kultúrnospoločenským ži
votom. Koncom júna sa nám podarilo
dokončiť oddychovú zónu na Teplici
vo Vyšnom Sliači. Chodník ku prame
ňu od cesty, lavičky, altánok so sedením
a prekrytie prameňa pekne skrášlili
celý priestor. Som presvedčený, že
každý návštevník tohto miesta sa tam
bude dobre a príjemne cítiť. Zamest
nanci obecného úradu spolu s pánom
Eduardom Mrvom taktiež vykonali
v okolí prameňa Medokýš v Strednom
Sliači rekonštrukčné práce, ktoré sprí
jemnili a skultúrnili toto veľmi pekné
prostredie. Pevne verím, že to poteší
všetkých, ktorí tu radi chodievajú. Dô
ležitými udalosťami v našej obci boli

Budúci vzhľad zdravotného strediska.

primičné slávnosti 3 novokňazov. Dve
sväté omše sa uskutočnili v amfiteá
tri Pažite v Strednom Sliači a jedna
v kostole vo Vyšnom Sliači. Som pre
svedčený, že Primície prebehli v dôs
tojnom a slávnostnom duchu, za veľkej
účasti našich občanov. Z úprimného
srdca všetci želáme našim rodákom,
novokňazom v ich nových pôsobis
kách veľa šťastia a Božieho požehna
nia. V Liptovských Sliačoch prebehli
aj ďalšie zmeny. Výmena nášho dote
rajšieho pána farára Mgr. Jána Bud
záka, ktorý pôsobil v našej obci 13
rokov a pána kaplána Mgr. Michala
Pavola, ktorý u nás pôsobil 1 rok. Ďa
kujem pánovi farárovi z úprimného
srdca za jeho obetavú službu a prácu,
ktorú v našej farnosti vykonal. Zosta
ne po ňom v našich srdciach a spo
mienkach hlboká vďaka na jeho činnosť
ako kňaza a charizmatického človeka.
V novom pôsobisku Kňažia, mu pra
jeme veľa šťastia a Božieho požehnania
v jeho kňazskej službe. Všetko dobré
prajeme aj pánovi kaplánovi, ktorý
odchádza vykonávať svoje poslanie
do obce Hruštín na Orave. Taktiež Vám
chcem oznámiť milí spoluobčania, že

v našej obci sa uskutočnili dve výbero
vé konania, na miesto riaditeľky Zá
kladnej školy Jozefa Hanulu a riadi
teľky Materskej školy. Riaditeľkou ZŠ
Jozefa Hanulu sa stala Mgr. Mária Ha
tiarová a riaditeľkou MŠ je Bc. Lucia
Hámorová. Blahoželám im k zvoleniu
a teším sa na spoluprácu s nimi. V naj
bližšom období nás čaká dokončenie
chodníka pre chodcov od baru Kalam
búr po zvonicu v Nižnom Sliači, kde
máme náročný svahovitý terén. In
tenzívne pracujeme na projektoch re
konštrukcie zdravotného strediska
v Strednom Sliači, zberného dvora
v Strednom Sliači, kompostoviska
v Strednom Sliači a zateplenie kul
túrneho domu s výmenou parkiet v sá
le a rekonštrukciou elektroinštalácie
na javisku. Milí spoluobčania dúfam,
že sa Vám páčil aj koncert skupiny
Kollárovcov a celý program v našom
peknom amfiteátri v Pažitiach. Pevne
verím, že spoločnými silami budeme
Liptovské Sliače aj naďalej zveľaďovať
a zlepšovať tak kvalitu života všet
kých nás.
Mgr. Milan Frič
Starosta obce
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Budúci vzhľad zdravotného strediska.

Teplica – Vyšný Sliač

Teplica – Vyšný Sliač

Teplica – Vyšný Sliač 

Foto: archív OÚ
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TRAJA VYSVÄTENÍ KŇAZI Z LIPTOVSKÝCH SLIAČOV

Zrkadlo Liptovských Sliačov

PRIMIČNÉ SVÄTÉ OMŠE

Primičná sv. omša Mgr. Róbert Likavčan, amfiteáter Pažite.

Primičná sv. omša Mgr. Milan Lupták, amfiteáter Pažite.

Foto: A. Kočibalová

Primičná sv. omša Mgr. Andrej Ondrejka, kostol Dvoch sŕdc Vyšný Sliač.
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POĎAKOVANIE
Milí Sliačania dovoľte mi, aby som sa
za nás všetkých poďakoval za obetavú
službu a prácu pánovi farárovi Mgr.
Jánovi Budzákovi, ktorú v našej obci za
13 rokov svojho pôsobenia vykonal.
Zostane po ňom v našich srdciach hl
boká stopa a len tie najkrajšie a naj
lepšie spomienky. Spolupráca obecné
ho úradu s farským úradom bola vždy
vynikajúca. Dôvodom bola vzájomná
úcta a rešpekt. My všetci želáme páno
vi farárovi v novom pôsobisku v Kňa
žej len to najlepšie. Nech je tam spo
kojný, šťastný a aby na nás Sliačanov
nezabudol. Pevne verím, že bude na nás
v dobrom spomínať.
Ďakujeme pán farár
Mgr. Milan Frič
Starosta obce

Primičná sv. omša, Pažite Stredný Sliač.

Foto: A. Kočibalová

Primičná sv. omša, kostol vo Vyšnom Sliači.
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

NÁVŠTEVA DRUŽOBNEJ OBCE
V dňoch 7. 6. – 9. 6. 2019 sa uskutočnila na pozvanie pána
starostu Karola Palovského návšteva družobnej obce Háj ve
Slezsku v Českej republike, pri príležitosti osláv ich dňa ob
ce. Na oslavách sa zúčastnili zástupca starostu pán Pavol
Bartík s manželkou a členovia speváckej skupiny Jednoty
dôchodcov Salatín. Veľmi pekne im ďakujem za vynikajúcu
reprezentáciu Liptovských Sliačov a utuženie priateľských
vzťahov medzi našimi obcami. Som veľmi rád, že sa nám
spoločnými silami podarilo získať v rámci cezhraničnej spo
lupráce dotáciu 30 000 € na rekonštrukciu Teplice vo Vyš
nom Sliači.
Pevne verím, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračo
vať a naše priateľské vzťahy sa budú prehlbovať.
Mgr. Milan Frič
Starosta obce

Foto: archív OcÚ

NA MUZIKE V SLIAČOCH
V sobotu 18. mája bolo v Liptovských
Sliačoch veru veselo. Folklórna skupina
Sliačanka pripravila zaujímavé poduja
tie „Na muzike s Muzičkou“. Krojovaná
ľudová zábava bola pripomienkou taneč
ných zábav, ktoré mali v Sliačoch bo
hatú tradíciu.
Program začal sadením mája pred Kul
túrnym domom, tradičný spôsob sadenia
spoločne predviedli členovia FSk Slia
čanka a mládenci z obce. Potom nasle
dovalo tancovanie pri máji a rozkazo
vačky pri muzike, zapojili sa dospelí,
mládež i deti. Pri tónoch temperament
ných sliačanských melódií tancovali nie

len Sliačania, ale aj hostia zo Slovenska
i zo zahraničia.
Zábava pokračovala v sále KD, kde sa
rozbehla poriadna tancovačka. A ako
by aj nie, keď do tanca, spevu i dobrej
nálady hrala známa a skvelá ľudová hud
ba Muzička z Bratislavy. O ozvučenie
podujatia sa postaral DJ Markus. Počas
prestávok medzi tanečnými kolami spie
vala, hrala a tancovala Sliačanka.
Na folklórnu akciu do Liptovských Slia
čov prišli hostia z rôznych regiónov Slo
venska, mnohí oblečení v krojoch. Boli
to priaznivci a obdivovatelia ľudovej
kultúry, a tiež členovia viacerých fol

klórnych kolektívov. Nechýbali ani za
hraniční hostia, študenti z exotickej Indie
i návštevník z Japonska. Súčasťou ve
čera bola škola tanca so Simonou On
dreáš Dikaszovou. Mladí, starší, ženy aj
muži, domáci i hostia sa učili tance z Kos
telca a Liptovských Sliačov. Organizá
tori nezabudli ani na občerstvenie, pre
návštevníkov bol otvorený šenk, ochut
nať mohli tradičnú praženicu.
Vydarenú akciu“ Na muzike s Muzičkou”
podporili Milan Jurkovský – POMAS Trs
tená a Obec Liptovské Sliače.
Alena Balážecová

Foto: A. Kočibalová
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21. VENČEK 2019
V Liptovských Sliačoch sa v tomto roku
konal 21. Venček, ktorý je pripravova
ný každoročne pre deviaty ročník žia
kov Základnej školy J. Hanulu. Po ab
solvovaní kurzu spoločenských tancov,
kde sa mládež učila polku, valčík, tango
a čardáš, sa žiaci stretli na slávnost
nom večere spolu so svojimi rodičmi,
príbuznými a priateľmi. Pozvanie prija
li aj starosta obce Mgr. Milan Frič s man
želkou a riaditeľka školy Mgr. Mária Ha
tiarová s triednymi učiteľkami a ďalšími
pedagógmi. Na začiatku spoločenského
večera sa deviataci predviedli zodpove
daním otázok zo spoločenskej etikety
a po ňom nasledovala tanečná „Zosta
va“, zložená z absolvovaných tancov.
„Vykrútili“ aj svoje mamy a otcov v ro

dičovskom tanci a panie učiteľky po
zvali na parket v učiteľskom tanci. Po
čas celého večera sa mládež zapájala do
spoločensko tanečných súťaží, z ktorých
si odniesla pekné ceny.
V prvej súťaži „O najkrajšie tancujúci
pár“ vyhrali 3. miesto A. Moravčík a D.
Ondrejková, 2. miesto F. Gejdoš a N. Bí
rošová, 1. miesto I. Gallo a K. Sleziaková.
V druhej súťaži „Pomaranče, stoličky
a papiere“ si cenu odniesli N. Böhman
nová a E. Jacko, a „Cestu do Lupče“ vy
hrali A. Moravčík a T. Lisý.
K cenám prispel aj starosta obce, kto
rý každému absolventovi 21. Venčeka,
na pamiatku odovzdal malú plaketu
s tanečným symbolom. Nakoniec si mlá
dež spomedzi seba vybrala „Najlepšieho

tanečníka a tanečníčku“, ktorými sa
stali D. Ondrejková a I. Gallo. Cena „Naj
sympatickejší tanečník a tanečníčka“
bola udelená M. Salákovi a A. Littvovej,
čím sa zavŕšil tento školský miniples,
ktorý bol pre deviatakov vlastne takou
malou rozlúčkou so základnou školou.
Do tanca hral DJ MIDO, fotografovala
Moravová Katarína a kameramanom bol
Peter Baran.
Touto cestou chcem poďakovať vede
niu obce Liptovské Sliače za bezplatné
poskytovanie priestorov na kurz spo
ločenských tancov, taktiež požičanie
inventáru, auta a ústretovosť pri or
ganizovaní koncoročného Venčeka.

Anna Kočibalová
Inštruktorka tanca

Foto: K. Moravová

MDD V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH
V piatok 31. 5. sa námestie v Strednom Sliači zaplnilo žiak
mi základnej školy, na ktoré čakalo predpoludnie plné zaují
mavých aktivít. Celú akciu zahájila príhovorom pani riaditeľ
ka základnej školy Mgr. Mária Hatiarová s p. Ing. Miroslavom
Cabanom. Pozvali všetkých prežiť deň plný súťaží, hier a zá
bavy. Deti sa ihneď rozbehli k jednotlivým stanovištiam a za
súťažili si v rôznych disciplínach: skok vo vreci, striekanie
džberovkou, hod cvičným granátom, rúčkovanie na lane
a v mnohých ďalších. Deviataci pomáhali mladším žiakom
pri dosahovaní najlepších výkonov v súťažiach. Učitelia si
pre svojich žiakov pripravili vedomostné kvízy z oblasti re
giónu, prvej pomoci a Európskej Únie. Niektoré pani učiteľ
ky preukázali kreatívne schopnosti pri maľovaní na tvár. Po
splnení všetkých úloh dostali deti sladkú odmenu. Po súťa
žiach si pripravili hasiči ukážky rôznych spôsobov hasenia,
techniku správneho a nesprávneho hasenia požiarov. Vy
svetlili žiakom, ako postupovať pri záchrane zranenej oso
by. Počasie nám tento rok neprialo a v závere akcie chýbala
tradičná pena, na ktorú sa všetci veľmi tešili.
Podujatie pre deti pripravili: Obecný úrad Liptovské Sliače
v spolupráci s DHZ, ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače
Mgr. Petra Jacková

Foto: A. Kočibalová
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HASIČI NA CESTÁCH
V sobotu 25. mája 2019 OZ Dráčik z Vyš
ného Sliača pripravilo pre svojich čle
nov a sympatizantov tradičný výlet.
Cieľom výletu bola tohto roku Orava.
Prvou zástavkou bol Oravský hrad
a účastníkov neodradilo ani stúpanie
do kopca a vyše šesto schodov. Z hra
du sa ďalej presunuli na Oravsku prie
hradu, kde bola pripravená loď, ktorá
výletníkov preplavila na Slanicky ostrov,
kde si mohli pripomenúť históriu Orav
skej priehrady a osudy zatopených de
dín. Poslednou zastávkou bola Oravská
železnica v Oravskej Lesnej. Po absol
vovaní jazdy motorovou lokomotívou
mohli účastníci výletu vystúpiť na vy
hliadkovú vežu odkiaľ majú celú Orav
sku prírodu ako na dlani. V cieľovej
stanici si tiež mohli pozrieť goralskú
drevenicu, ktorá výletníkom priblížila
kultúru Goralov na Orave.

Foto: archív OZ Dráčik

Ing. Miroslav Caban

JUNIÁLES
Koniec školského roka 2018/2019 sa už
tradične niesol v duchu školskej rozlúč
ky deviatakov – juniálesu. Tentokrát sa
jeho programu venovala mimoriadna po
zornosť už od začiatku školského roka.
Regionálna výchova, ktorá sa v našej ško
le vyučuje, systematicky rozvíja vzťah
žiakov k našej obci, kultúre, vzťah k histó
rii, tradíciám i významným osobnostiam
Liptovských Sliačov. Deviataci sa v priebe
hu celého školského roka oboznamovali

s ľudovými piesňami, vymýšľali vtipné
rozkazovačky o jednotlivých učiteľoch,
pripravovali plagáty. Veľmi plodné a za
ujímavé bolo stretnutie so známymi fol
kloristkami pani Elenkou Dvorskou
a Alenkou Balážecovou. Veľkú zásluhu
na samotnom úspešnom juniálese mali
naši bývalí žiaci, predovšetkým Miška
Ondrejková, Katka Lisá a Alojz Godiš,
ktorí so žiakmi nacvičili choreografiu
tohtoročného juniálesu.

23. jún 2019 sa niesol v znamení folkó
ru, dobrej nálady a krásneho počasia.
Krojovaní deviataci sa hrdo niesli de
dinou a ich spev spolu s ľudovou hud
bou opäť oživil ľudové tradície našich
starých mám.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave a reali
zácii tohto originálneho podujatia.
Mgr. Alica Hubová

Foto: A. Kočibalová
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Piate zasadnutie OZ sa konalo dňa 20.
06. 2019. OZ otvoril a viedol starosta
obce Mgr. Milan Frič. Hlavná kontrolór
ka obce, Ing. Janka Littvová, oboznámila
prítomných poslancov so správou o plne
ní zročných uznesení a plánom kontrol
nej činnosti hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2019. V bode Prevody nehnu
teľného majetku obce poslanci schválili
prenájom pozemku vo vlastníctve obce
za účelom výstavby ekologického domu
na strome. Účtovníčka obce informova
la prítomných poslancov o vykonaných
úpravách rozpočtu obce za mesiace apríl,
máj 2019, ktoré boli vykonané v súlade
s udelením právomoci starostovi obce
vykonať v odôvodnených prípadoch zme
ny rozpočtu obce v priebehu rozpočto
vého roka. Tiež boli vykonané úpravy
rozpočtu obce na účelovo určené pro
striedky poskytnuté zo štátneho roz
počtu.
Poslanci OZ schválili VZN č. 1/2019 o ur
čení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia v zriaďovateľ
skej pôsobnosti obce Liptovské Sliače
ktorého predmetom je určenie výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákla
dov, ktoré uhrádza zákonný zástupca
v školskej jedálni pri MŠ a ZŠ v nad
väznosti na finančné pásma, ktoré urču
jú náklady na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravní
kov. Tie sú stanovené Ministerstvom škol
stva, vedy a výskumu a športu SR. Škol
ská jedáleň pri MŠ a ZŠ je zaradená do
3. finančného pásma. Výška príspevku

na režijné náklady na každý stravova
cí deň sa vo VZN stanovili na 0,10 €.
Ďalej prítomní poslanci schválili Doda
tok č. 5 VZN č. 2/2014 o poskytovaní so
ciálnych služieb, o spôsobe a výške úhra
dy za sociálne služby s účinnosťou od
01. 09. 2019. Ide hlavne o úpravu výšky
úhrady za obedy a stanovenie doplat
ku z rozpočtu obce na stravovanie pre
fyzické osoby v školskej jedálni pri ZŠ.
V bode číslo 9. sa prítomní poslanci za
oberali finančnou, materiálovou a per
sonálnou analýzou zlúčenia ZŠ J. Hanulu
a MŠ Liptovské Sliače. Medzi najväčšie
nevýhody patrí fakt, že ZŠ a MŠ nesíd
lia v spoločnom areáli, taktiež potreba
navýšenia počtu zamestnancov a nákla
dov na prevádzku subjektov. Výsledkom
analýzy je zistenie, že zlúčenie sa ne
odporúča z hľadiska neefektívnosti.
V ďalšom bode sa prítomní zaoberali
výzvou na predkladanie žiadostí na re
konštrukciu hasičských zbrojníc č. V P
PHZZ 2019, vyhlásenou Ministerstvom
vnútra SR. Účelom výzvy je podpora
zvýšenia ochrany pred požiarmi pros
tredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb a opravy budov,
nadobudnutie budov na účel hasičských
staníc a hasičských zbrojníc. Obecné za
stupiteľstvo schválilo predloženie žia
dosti o stavebné úpravy a nadstavbu
Hasičskej zbrojnice v Strednom Sliači.
Taktiež schválilo realizáciu a financo
vanie projektu z vlastných zdrojov vo
výške 5 % z dotácie, ak bude žiadosť
schválená ministerstvom vnútra.

Program odpadového hospodárstva ob
ce Liptovské Sliače predstavuje doku
ment v odpadovom hospodárstve na
roky 2016 až 2020 spracovaný v nad
väznosti na Program odpadového hos
podárstva Žilinského kraja ktorý bol vy
pracovaný v súlade s požiadavkami
trvalo udržateľného rastu. Jeho obsah
zodpovedá požiadavkám stanoveným
v legislatívnych predpisoch SR a EÚ,
predovšetkým v zákone č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov v znení neskorších
predpisov a smernice Európskeho par
lamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. no
vembra 2008 o odpade a o zrušení ur
čitých smerníc. Program odpadového
hospodárstva obce Liptovské Sliače na
roky 2016 – 2020 vychádza tiež z ana
lýzy súčasného stavu a potrieb odpa
dového hospodárstva a vyhodnotenia
predchádzajúceho programu obce. POH
sa vzťahuje na nakladanie so všetkými
komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi v zmysle definície odpadu v § 2
zákona o odpadoch ktoré sa nachádzajú
a vznikajú obyvateľstvu obce. POH bol
zaslaný na posúdenie Okresnému úra
du a je v súlade s ustanoveniami zákona
o odpadoch a so záväznou časťou Progra
mu odpadového hospodárstva Žilinského
kraja na roky 2016 – 2020. POH bol prí
tomnými poslancami jednohlasne schvá
lený.
V bode Žiadosti sa prítomní poslanci za
oberali individuálnymi žiadosťami ob
OcÚ
čanov.

JUBILEUM
Drahí Sliačania, rodáci. Dovoľte mi, aby som sa v me
ne nás všetkých Sliačanov poďakoval našej rodáčke
Anke Hulejovej pri príležitosti jej životného jubilea za
celoživotné dielo v oblasti propagácie ľudových pies
ní a tradícií doma i v zahraničí. Pani Anna Hulejová
je ako rodáčka z našej obce a širokého okolia nosi
teľkou vyznamenania Pribinov kríž za celoživotné
dielo, ktoré jej udelil prezident SR. Sme právom hrdí
na našu rodáčku. Želáme jej veľa zdravia a mnoho
pekných chvíľ medzi nami, nech ešte dlho šíri naše
folklórne tradície. Pani Anička Hulejová ďakujeme
Vám za všetko to krásne, čo ste v šírení našej ľudo
vej kultúry pre nás všetkých urobili.
Mgr. Milan Frič
Starosta obce

Foto: archív OcÚ
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KONCERT SKUPINY KOLLÁROVCOV
Milí Sliačania, som veľmi rád, že mesiac
jún sme mohli ukončiť koncertom hu
dobnej skupiny Kollárovci, ktorý sa
uskutočnil 28. 6. 2019 v amfiteátri Pa
žite v Liptovských Sliačoch. Veľmi vyso
ká účasť návštevníkov nielen z našej
obce, ale aj zo širokého okolia ma veľ
mi teší. Obdobie príprav je náročné
a preto je pre nás veľkou odmenou keď
vidíte príjemnú atmosféru a spokojných

ľudí. Vynikajúce je to, že náš zrekon
štruovaný amfiteáter žije naplno kultúr
nospoločenským životom a my Sliačania
môžeme byť hrdí na také prostredie,
ktoré ocenili po vystúpení aj členovia
hudobnej skupiny Kollárovci. Nálada
bola vynikajúca, počasie ideálne a zá
bava pokračovala aj po Kollárovcoch.
Množstvo ľudí zostalo po koncerte na
parkete a vynikajúco sa zabávali. O ná

ladu sa postarala hudobná skupina POP
STARS z Českej republiky, ktorí prezen
tovali piesne hudobných skupín ABBA
a Boney M. Milí spoluobčania a návštev
níci teším sa, aby sme sa aj naďalej stre
távali na pekných podujatiach v Liptov
ských Sliačoch.
Mgr. Milan Frič
Starosta obce

číslo 3/2019
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Foto: A. Kočibalová
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HASIČSKÉ DEDIČSTVO
V nedeľu 30. júna 2019 sa vo Vyšnom
Sliači pod kostolom konal už 11. ročník
hasičskej súťaže historických hasičských
striekačiek pod názvom „Hasičské de
dičstvo“. Hlavným organizátorom tejto
akcie bolo občianske združenie Dráčik
v spolupráci s obecným úradom Liptov
ské Sliače.
Slnečná nedeľa nám už od rána zabez
pečovala peknú akciu čo sa aj vyplnilo.
Okrem hasičskej súťaže prebiehali sú
časne hry pre deti, ukážky klubu histó
rie československej armády a nechýbal

ani nafukovací hrad. Pre deti ktoré sa
zapojili do súťaží bola pripravená tom
bola. Dospeláci si zas mohli zasúťažiť
v pití nealkoholického piva na čas. Ví
ťaz od Žiliny to dal za 4,44 sekundy. Pre
všetkých prítomných bol pripravený
chutný guláš. Na súťaž k nám zavítala
aj delegácia z územného výboru Svidník,
ktorá prišli podporiť svoje družstvo,
s ktorými máme družbu od roku 2008.
Z ôsmich zúčastnených súťažných druž
stiev sa najlepšie darilo chlapcom z DHZ
Partizánska Lupča, druhé miesto obsa

dili hasiči z Babkova a tretie patrilo ha
sičom zo Stankovian.
Touto cestou chceme poďakovať všet
kým, ktorí prispeli k tejto peknej akcii
a za podporu ďakujeme:
Vodárenskej Spoločnosti Ružomberok
a. s., prevádzke Pohrebníctva Azíz, Hol
zwood – Peter Ivák, Servis a predaj vo
zidiel RJA, Združenie priateľov prírody,
p. Mirka, Janigová, p. Pavol Kráľ, Mgr.
Ľuboš Birtus.
Bc. Miroslav Caban, st.

Foto: A. Kočibalová
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PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SR – ČR
SLÁVNOSTNE UKONČENÝ
Obec Liptovské Sliače realizovala v ob
dobí júl 2018 až jún 2019 projekt v rám
ci Programu spolupráce: Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika,
fond malých projektov s názvom Zlep
šenie cezhraničnej spolupráce SR – ČR
prostredníctvom revitalizácie oddycho
vej zóny, súvisiacej infraštruktúry a vyba
venia PR Sliačske travertíny, kód malého
projektu SK/FMP/6c/01/020. Pri tomto
projekte obec spolupracovala s družob
nou obcou z ČR Háj ve Slezsku. Celkové
náklady projektu sú 34 470,70 €, výška
príspevku EFRR je 29 300,09 €, výška prí
spevku ŠFSR je 3 447,06 € a vlastné zdro
je žiadateľa sú 1 723,55 €.
V dňoch 28. – 30. 6. 2019 sa konala náv
števa občanov cezhraničného partnera.
V sobotu 29. 6. 2019 sa osemnásť obča
nov družobnej obce za prítomnosti do
mácich obyvateľov a náhodných turis
tov zúčastnilo slávnostného otvorenia

oddychovej zóny. Úvodné príhovory pred
niesli starosta obce Liptovské Sliače Mgr.
Milan Frič a poslanec a radný z Hája ve
Slezsku Ing. Tomáš Kadula. M. Frič pri
blížil prítomným genézu vzniku, reali
zácie a ukončenia cezhraničného pro
jektu a jednotlivých aktivít. Prítomní
sa napili osviežujúcej minerálnej vody
z prameňa ľudovo nazývaného Teplica,
ktorá má priaznivé účinky pri žalúdoč
ných a kožných ochoreniach. Realizá
ciou projektu vzniklo v blízkosti cyk
lotrasy dôstojné oddychové miesto pre
domácich obyvateľov aj pre okoloidúcich
návštevníkov a turistov.
Nasledovalo slávnostné prestrihnutie
pásky a pokropenie diela šampanským.
Program pokračoval turistickou a cyklo
turistickou prechádzkou ku kaplnke na po
medzí chotárov obcí Lipt. Sliače a Part. Ľupča.
V poobedňajších hodinách partneri z ČR
navštívili archeoskanzen Havránok.

Ešte v piatok 28. 6. 2019 sa moravskí
priatelia zúčastnili koncertu v prírod
nom amfiteátri Pažite, na ktorom vystú
pili skupiny Kollárovci a oldies party so
skupinou Pop Stars z Prahy, ktorú do
plňoval video DJ. Súčasťou podujatia bolo
aj ocenenie rodáčky z Liptovských Slia
čov, speváčky ľudových piesní p. Anny
Hulejovej.
V nedeľu 30. 6. 2019 moravskí partneri
navštívili kostol dvoch sŕdc vo Vyšnom
Sliači, zrekonštruovaný minerálny pra
meň Medokýš a nechýbal ani tenisový
zápas vo štvorhre medzi dvojicami zo
SR a ČR
Projekt bude ukončený v najbližších dňoch
kolaudáciou vybudovaného diela, pub
licitou propagáciou a informovaním ši
rokej verejnosti v SR aj ČR a vydaním
informačnej brožúry.
M. Hanula.

Foto: archív OcÚ
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LIPTOVSKÉ SLIAČE SCHOOL OPEN 2019
10. ročník, 30. 6. 2019, turnaj pre žiakov tenisového krúžku, tenisové kurty, dvojhra
Koniec školského roka bol pre žiakov tu
najšej ZŠ navštevujúcich tenisový krú
žok spojený s tenisovým turnajom. Mla
dí tenisti si preverili a porovnali svoje
zručnosti, ako sa za rok pod vedením
profesionálneho trénera zlepšili. Deti prí
kladne bojovali aj za horúceho letného
počasia.

Výsledky:
Deti do 10 rokov: hrali v dvoch skupinách
každý s každým, potom nasledoval pa
vúk, všetko na jeden super tie break do
10 bodov.
Umiestnenie:
1. Matúš Morava, 2. Lukáš Alman, 3. Ta
mara Bullová, Timotej Bulla, v štvrťfiná
le skončili Nina Mojšová, Šimon Rechtorík,
Matúš Sleziak, Lenka Matulová, Tereza
Ondrejková.

Skokanom roka za najlepšie zlepšenie sa
stala T. Bullová.
Starší žiaci:
Hrali každý s každým na jeden set do 6.
Výsledky: A. Hanula – L. Vician 6/4, O. Sle
ziak – L. Vician 6/1, A. Hanula – O. Sle
ziak 6/2
Umiestnenie:
1. Adrián Hanula, 2. Oliver Sleziak, 3. Lu
káš Vician
M. Hanula

Foto: M. Hanula

DFS SLIAČANČEK NA PREHLIADKE DETSKÝCH
FOLKLÓRNYCH SKUPÍN V OBCI DOBRÁ NIVA
Dňa 24. 5. 2019 sa uskutočnila prehliadka regionálnej
výchovy a tradičnej ľudovej kultúry materských a zá
kladných škôl. Túto prehliadku pod názvom „Regionál
ne pexeso“ organizuje Združenie pedagógov zo škôl
s regionálnou výchovou v spolupráci so ZŠ a MŠ Juraja
Slávika Neresnického v Dobrej Nive. Združenie má 20
ročnú históriu a zastrešuje okolo 30 škôl, ktoré majú
zaradenú vo svojom výchovno-vzdelávacom programe
Regionálnu výchovu ako vyučovací predmet alebo krú
žok. Na tomto podujatí reprezentovali našu ZŠ a MŠ
deti z DFS Sliačanček s programom „Chytili sme mušku
na mlieku v rajnici“, s ktorým zožali úspech a boli od
menení dlhotrvajúcim potleskom. Okrem našich detí
účinkovali súbory z Likavky, Očovej, Dolného Kubína,
Banskej Štiavnice, Dobrej Nivy, Slovenskej Lupče...
Cieľom združenia je osloviť ďalšie materské a základ
né školy v rámci celého Slovenska tak, aby si vymie
ňali skúsenosti a vzájomne sa spoznávali a vzdelávali.
Naše deti si odniesli z tohto podujatia veľa pekných
zážitkov a verím, že sa opäť všetci stretneme.
Bc. Anna Ziemianczyková

Foto: archív DFS Sliačanček

DETSKÉ KRÚŽKY
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PRECHÁDZKA V KORUNE STROMOV
Prvú júnovú sobotu členovia turistického krúž
ku a Chodníčka poznania strávili v Tatrách. Na
hrebeni Spišskej Magury vedie Chodník koru
nami stromov – Bachledka. Miernym stúpaním
nás bezpečne zaviedol až do výšky 24 metrov,
odkiaľ sme obdivovali jedinečnosť prírody. Na
trase dlhej viac ako 1 234 m nás čakali rôzne
prekvapenia a poučenia. Najúžasnejší výhľad
sa nám naskytol z panoramatickej terasy 32 m
vysokej veže. Odtiaľ sme videli Belianske Tatry,
Pieniny i malebné Zamagurie. Prekvapil nás po
hľad nadol cez pochôdzkovú sieť, ktorú sme tak
mer všetci vyskúšali. Ďalšia zastávka bola v Tat
ranskej Lomnici – Múzeum Tatranského národného
parku. Mali sme možnosť oboznámiť sa s cha
rakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s de
jinami sprístupňovania Tatier. Kúpou malej drob
nosti sme nezabudli na svojich najbližších. Tu
v lone tatranskej prírody sme ukončili naše tu
ristické aktivity v tomto školskom roku.
Vedúce krúžkov
Mgr. Oľga Šišková,
Mgr. Magdaléna Gejdošová,
Mgr. Iveta Svajčiaková

Foto: archív Chodníček poznania

KRÚŽOK CHODNÍČEK POZNANIA NAVŠTÍVIL MINI SLOVENSKO
V tretiu májovú sobotu spoznali turisti
a členovia krúžku Chodníček poznania
ďalšiu časť nášho regiónu – Liptovský
Ján. Navštívili sme jedinečný park minia
túr vybraných slovenských kultúrnych
pamiatok – hrady, zámky, kostoly, zvo
nice. Najviac nás upútala záhradná že
leznica s tromi traťami a viacerými vlakmi.
To všetko pod holým nebom v príjem
nom, upravenom lesoparku s lavičkami.
Ďalej naše kroky viedli do Mincovníčko

va. Spoznali sme dotyk kovu s ohňom
a vodou, zostúpili sme do útrob zeme
za zlatonosnou rudou, vyrazenie mince
a nakoniec zakúsili skutočnú dražbu.
Upraveným chodníkom sme vystúpili
k Svätojánskej rozhľadni, ktorá nám po
núkala výhľad na celú obec a širšie oko
lie. Smäd sme zahnali minerálnou vo
dou z prameňa Teplica.
Ďalšie naše kroky viedli do Liptovského
Mikuláša. Navštívili sme miesto posled

ného odpočinku 1386 vojakov – prísluš
níkov 1. československého armádneho
zboru Háj Nicovô. Zapálením sviečok pri
novom pomníku sme si uctili pamiatku
vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh
v zahraničných misiách a operáciách.
Unavení ale plní nových zážitkov sme
sa vrátili šťastne domov.
Vedúce krúžkov

Foto: archív Chodníček poznania
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PRIMÍCIE TROCH NOVOKŇAZOV V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH
Je veľkým požehnaním ak obec dá Cirkvi
kňaza. Takéhoto dokonca trojitého po
žehnania sa dostalo obci Liptovské Slia
če v tomto roku, kedy boli vysvätení traja
kňazi – rodáci z našej obce. Veľký Boží
dar v sviatosti kňazstva si uvedomuje
me aj my – členovia Združenia priate
ľov prírody Liptovské Sliače a tak sme
ani chvíľu neváhali a priložili sme ruku
k dielu, aby sme pomohli pri organizá
cii primičných svätých omší a slávností
našich vzácnych rodákov – Kristových
kňazov. Bola to pre nás veľká česť po
slúžiť tým, ktorí budú celý svoj kňaz
ský život slúžiť Pánu Bohu a ľudom vo
farnostiach kde budú vyslaní, ako duchov

ní pastieri. Slávenie primičných svätých
omší našich rodákov bolo pre všetkých
zúčastnených členov nášho združenia
veľkým požehnaním. Byť služobníkom
Božím a Kristovým kňazom je krásnym
a vznešeným no zároveň veľmi ťažkým
a náročným poslaním, zvlášť v dnešnej
neľahkej dobe.
Preto v mene členov Združenia priate
ľov prírody želáme našim novokňazom
v ich poslaní pevné zdravie, nech Pán
Boh žehná ich vchádzanie i vychádzanie
a korunuje ich službu svojou milosťou
a požehnaním.
Združenie priateľov prírody

Foto: archív ZPP

TURISTKLUB LIPTOVSKÉ SLIAČE
Sliačanskí turisti sú stále aktívni. V apríli vystúpili na Sidorovo 1099 m n. m. nad Vlkolíncom. Začiatkom mája počas
trojdňovej akcie v Pieninách vystúpili na známe trojvršie
TRI KORUNY 782 m n. m. a Sokolicu 747 m n. m. na Poľskej
strane, splavovali Dunajec na rafte a pltiach, navštívili Červený Kláštor, Ľubovniansky hrad v Starej Ľubovňi a skanzen.
2. júna vystúpili z Liptovskej Porúbky na Slemä 1514 m n. m.
a Ohnište 1538 m n. m. Od 25 do 27. Júna sa zúčastnili 52.
ročníka zrazu Vysokohorskej Turistiky (VhT) v Tatranskej
Lomnici. Počas dvoch dní za krásneho počasia vystúpili na

Končistú 2537 m n. m., Malý a Veľký Ľadový Štít m n. m.,
Kežmarský Štít 2556 m n. m. a Lomnický Štít 2634 m n. m.
Horám zdar.

Róbert Jacko

Turistklub Liptovské Sliače Vás srdečne pozýva
na 38. ročník výstupu na

VEĽKÝ SALATÍN
(1630 m.n.m.)

Výstup sa uskutoční v nedeľu 11. augusta.
Zraz na vrchole je o 11:00 hod. Výstup je možné
uskutočniť z viacerých strán.
Účastníci si môžu zakúpiť výstupové odznaky.
Foto: R. Ovad

VEĽKÁ NOC
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SVÄTÁ OMŠA NA MAGURE
Dňa 6. 7. 2019 sa ako každý rok konala
púť na „Sliačanskú Maguru“, ktorú kaž
doročne organizujú Poľovnícke zdru
ženie Kamenná Liptovské Sliač, Farský
úrad Liptovské Sliače a Obec Liptovské
Sliače.
Už po 24-krát si opäť našli čas a vybrali
sa do pekného kúta našej prírody a to
nielen domáci ale aj veriaci z okolia,
aby tak načerpali v lone prírody aj du
chovné zážitky i napriek tomu, že cesta
bola pre mnohých namáhavá. Sv. omšu
odslúžil p. kaplán Michal Pavol. V úvo

de sv. omše sa p. kaplán poďakoval za
účasť a vyzdvihol krásu prírody za čo
môžeme vďačiť nášmu Stvoriteľovi. Ho
vorí sa, že keď človek robí dobré skutky
pomáha mu pri tom celý vesmír a čo
sa aj potvrdilo.
Pekné slnečné počasie podporilo tento
duchovný zážitok. Naplnenie duchom,
pôžitkom z pekného prírodného pros
tredia a počasia sa podpísalo k všeobec
nej spokojnosti okolo 220 prítomných
veriacich rôznych vekových kategórii
od tých najmenších až po najstarších.

Po ukončení sv. omše organizátori pri
pravili ako tradične chutný guláš s ma
lým občerstvením a pre deti nechýbali
sladkosti. Na koniec si mnohí zaspie
vali a tak sa rozlúčili krásnymi sliačan
skými spevmi za doprovodu harmoni
kára.
Zároveň PZ Kamenná Liptovské Sliače
ďakuje touto cestou všetkým sponzo
rom, ktorí podporili túto duchovnú
akciu.
PZ Kamenná

Foto: A. Kočibalová

UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA V ZŠ JOZEFA HANULU

Foto: A. Kočibalová
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DEJE SA V NAŠEJ MŠ

Zrkadlo Liptovských Sliačov

ROK V MATERSKEJ ŠKOLE
„Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila
– spievať, kresliť, počítať, krásne básne prednášať.
Dovidenia naše hračky, z nás už budú vzorné žiačky.
Z chlapcov zasa vzorní žiaci, nevyhnú sa školskej práci.“
V šk. r 2018/2019 opúšťa brány MŠ 26 predškolákov. Počas
celého školského roka sme sa snažili spestriť výchovno-vzde
lávací proces rôznymi školskými i mimoškolskými aktivita
mi. Prostredníctvom niektorých sme mali možnosť prezen
tovať MŠ aj na verejnosti.
Deti našej MŠ mali možnosť sa zúčastniť nasledovných ak
tivít: beh okolo Sliačov, návšteva sliačanskej drevenice, výchov
ný koncert Dopravná výchova, vystúpenie pri príležitosti mesiaca
úcty k starším v Zariadení pre seniorov a domove sociál
nych služieb v Lipt. Sliačoch, oslava Dňa materských škôl
s rodičmi, besiedka Mikuláša, vystúpenie na dobročinnom
vianočnom večierku, divadelné predstavenie „Čertovská roz
právka“, pečenie a zdobenie medovníkov, predvianočná besied
ka s rodičmi, hudobno-výchovný koncert Malí huncúti, kar
neval, návšteva školy a školského klubu, hudobno-výchovný
koncert „Naša Zem je guľatá“, dvojtýždňový plavecký výcvik,
majáles, návšteva Múzea jaskyniarstva a ochrany prírody
v LM, návšteva hasiča v MŠ – prezentácia hasičskej techniky
a hasičských zásahov, divadelné predstavenie „Janko a Ma
rienka“, koncoročný výlet s rodičmi do Zuberca, hudobno
-výchovný koncert a súťaže z príležitosti Dňa detí, návšteva
výstavy a herne z Lego kociek – Bricklandia, nemaj strach
zo psa – návšteva canisterapeutky, rozlúčka s predškolákmi.
Okrem vyššie spomenutých akcií sa naša MŠ zapojila do rôz
nych súťaží:
Výtvarná súťaž: Netradičné jablko, Ochranárik čísla tiesňo
vého volania 112, Zásahové činnosti hasičov, Rozprávočka
moja naj, Tajomstvo stromu.
V súťaži Ochranárik čísla tiesňového volania 112 sa Samuel
Lako umiestnil na 1. mieste v okresnom kole a na 2. mieste

v národnom kole. V súťaži zásahové činnosti hasičov Mathias
Kendera získal 3. miesto v okresnom kole. Deťom ako aj p. uči
teľke Mgr. Miroslave Hosťoveckej, pod vedením ktorej deti
pracovali ešte raz gratulujem a ďakujem. Gratulujem a ďa
kujem aj p. učiteľke Mgr. Mariane Melekovej za prezentáciu
našej MŠ v národnej súťaži programu eTwinning, v ktorej
získala 3. miesto s projektom Zoznámte sa s písmenkami.
Moje poďakovanie patrí aj vedeniu a zamestnancom obce,
rodičom, celému kolektívu MŠ za všetku pomoc a spoluprá
cu počas tohto šk. roka. Ďakujem aj za sponzorskú pomoc,
občerstvenie a pohostenie počas rôznych akcií, darovanie
2 % dane, ale tiež za každý úsmev, milé slovo, poďakovanie
a uznanie. Na záver Vám všetkým prajem príjemné prežitie
letných dní a dovoleniek. Naším predškolákom prajem nech
sa im v škole darí a nech s radosťou spomínajú na chvíle
strávené v MŠ.
Mgr. Magdaléna Dvorská, riaditeľka MŠ Liptovské Sliače

Foto: A. Ziemianczyková

RÔZNE

číslo 3/2019
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RUČNÁ KOSBA
NA VLKOLÍNSKYCH
LÚKACH
Kosenie ručnou kosou Ľubomír Jacko
z Vyšného Sliača ovláda bravúrne. O tom
svedčí aj jeho ďalší diplom, ktorý si pri
niesol zo 14. ročníka, 29. 6. 2019, kde
sa umiestnil vo svojej kategórii na 3.
mieste. Na konte má ocenenie „Zlatej
kosy“ z roku 1985, ktoré získal už ako
25 ročný a na Vlkolínci pravidelne ob
sadzuje popredné miesta. Tohtoročná
súťaž bola podľa jeho slov jedna z ná
ročnejších, kvôli poľahnutej tráve, ktorá
sa ťažko kosila, a uberala súťažiacim se
kundy. Pán Ľubomír Jacko naďalej plá
nuje rozširovať svoju bohatú zbierku
diplomov a veríme, že k trom pohárom
ktoré už vlastní, mu pribudnú ďalšie.
A preto nášmu reprezentantovi slia
čanských koscov želáme veľa zdravia,
síl a elánu pri získavaní ďalších úspe
chov.

Foto: A. Kočibalová

Anna Kočibalová

KONCERT ZUŠ JÁNOŠ KD LIPTOVSKÉ SLIAČE
Záver školského roka 2018/2019 sme
oslávili koncertom Farebné leto, ktorý
pripravili 27. júna žiaci a pedagógovia
Súkromnej základnej umeleckej školy
(SZUŠ) Jánoš, elekované pracovisko v Lip
tovských Sliačoch. Uviedli ho v tamoj
šom kultúrnom dome. Vyvrcholila nim
séria podujatí, ktoré škola pripravila pri
príležitosti svojho 20. výročia vzniku.
Pomocnú ruku pri príprave koncertu
podalo aj vedenie obce L. Sliače. Pred
divákmi sa predstavilo okolo 60 účin

kujúcich zo všetkých umeleckých odbo
rov umeleckej školy. Ich vystúpenie bolo
poďakovaním pre rodičov a príbuzných,
ktorí vedú svoje deti k umeniu. V progra
me dostali priestor taktiež tanečníci z elo
kovaných pracovísk, aby spoločne vy
tvorili rozkvitnutú farebnú lúku, ktorá
je symbolom leta. Na nej sa hrali taneč
níci z Liskovej, Hruštína a z Ružomberka.
Tance, hudba a spev vytvorili naozajstnú
náladu farebného leta, ktorú dotvárali
hovorené slovo a videoprojekcia prác

detí z výtvarného odboru. Výtvarné die
la mohli obdivovať aj návštevníci kon
certu na mini výstave. Súčasťou poduja
tia bol aj tvorivý jarmoček, kde si deti
mohli vytvoriť malé výtvarné diela alebo
si odniesť maľbu na svojom tele, ktoré
im vytvorili pani učiteľky z výtvarného
odboru. Ďakujeme všetkým, ktorí prispe
li ku krásnej oslave milovníkov umenia
a prajeme požehnané prázdniny.

Za pedagógov SZUŠ Jánoš
Bc. Miroslava Mudičková DiS. art.

Foto: A. Kočibalová
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KONCERT ZUŠ Jánoš KD Liptovské Sliače.
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Foto: A. Kočibalová

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE a FBC SLIAČE Vás pozývajú
AJ TENTO ROK SME
PRE VÁS PRIPRAVILI
CYKLOPRETEKY
S NOVÝMI TRASAMI,
MAĽOVANIE NA TVÁR,
CUKROVÚ VATU,
TOMBOLU O SUPER
CENY...

21. 7. 2019
SLIAČANSKÝ PEDÁL

POĎTE SI
ZAPRETEKAŤ ALEBO
PODPORTE SVOJICH
FAVORITOV.
TEŠÍME SA NA VÁS
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