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ÚVODNÍK
Milí spoluobčania,
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Vám patrí úcta

mnohí o mne viete, že sa dlhé roky venujem kulturistike. Týmto nechcem vyzdvihovať iba tento šport,
pretože každý má svoje špecifiká, ktorými prispieva
k zveľadeniu tela a ducha. Vďaka podpore vedenia našej obce, sa môžu Sliačania venovať rôznym druhom športov. Je pozitívne, ak športové oddiely
túto podporu vrátia v podobe dobrej reprezentácie či už na okresnej, krajskej, celoslovenskej, európskej či svetovej úrovni. Nášmu oddielu sa to, chvalabohu, darí. Náš kulturistický oddiel Klasik vždy uznával čistý šport bez
podpory dopingu. Poctivou cestou sme sa s bratom Vladom nedávno dopracovali až k vrcholovej méte – v Las Vegas sme získali titul majstrov sveta.
Takáto cesta je možno pomalšia, ale prináša svoje ovocie. Hovorím to z vlastnej skúsenosti. O to viac sa človek dokáže tešiť z úspechov. V mladšom i vo
vyššom veku. Chcel by som odkázať najmä mládeži, aby športovanie brali
v prvom rade v prospech svojho zdravia. Aby nikdy nebrali žiadne dopingové prostriedky. V obci priestor na športovanie máme. Treba však pravidelne
a poctivo trénovať, pretože bez tvrdej práce budú výsledky sotva viditeľné.
Chcem sa na záver poďakovať pánovi starostovi Milanovi Fričovi za podporu nášho oddielu a celkovo športu v našej obci.
Pavol Plávka
vedúci Kulturistického
oddielu Klasik
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Strieborné pásmo
pre Sliačanku

OBNOVENÉ KULTÚRNE STREDISKO

Foto: archív bratov Plávkovcov
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Slovenská reprezentácia
dosiahla úspech

Foto: A. Zemianczyková
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

HASIČI S NOVOU TECHNIKOU
V piatok 23. 10. 2015 starosta obce Liptovské Sliače Milan Frič spolu s predstaviteľmi Dobrovoľného Hasičského
Zboru obce, na čele s veliteľom DHZO
Miroslavom Priesolom a poslankyňou
OZ Silviou Slotkovou, sa v Dolnom Kubíne zúčastnili na preberaní protivodňového vozíka pre dobrovoľných hasičov.
Zariadenie, ktoré je definované ako prostriedok aktívnej povodňovej ochrany,

si prebralo 38 obcí z Liptova a Oravy.
V okrese Ružomberok to bolo 7 obcí, medzi ktorými boli aj Liptovské Sliače. V piatok v popoludňajších hodinách dané
zariadenie osobne odovzdával minister
vnútra SR Róbert Kaliňák zástupcom
obcí a miest za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Výbavu vozíka tvoria elektrické
a motorové čerpadlá, elektrocentrála

s osvetlením a protipovodňové zábrany. Ako starosta obce som veľmi rád,
že naši dobrovoľní hasiči takéto zariadenie dostali a dúfam, že im v prípade
potreby poslúži, aby ich zásah bol čo
najefektívnejší. Samozrejme, že im prajem, aby dané zariadenie používali iba
na cvičné zásahy a zvyšovanie ich hasičskej odbornosti.
Bc. Milan Frič, starosta obce

Foto: T. Šuľa

VÁM PATRÍ ÚCTA
V sobotu 17. októbra 2015 sa v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch konalo tradičné podujatie venované najstarším obyvateľom Liptovských Sliačov.
Slávnostný program pri príležitosti MESIACA ÚCTY KU STARŠÍM pripravili Obecný úrad a Kultúrne stredisko. V programe vystúpil známy spevák Maroš Bango
s manželkou, dievčenská spevácka skupina Veseličky, žiaci ZŠ Andrej Lupták

a Vanesa Priesolová. Súčasťou večera bolo udelenie ocenení a poďakovanie jubilujúcim osobnostiam i najstarším občanom Liptovských Sliačov. Z rúk starostu
obce Milana Friča a jeho zástupcu Pavla
Bartíka prevzal ocenenie najstarší muž
Sliačov Ján Domiter, pri príležitosti životného jubilea 90 rokov a Mária Fričová, v poradí štvrtá najstaršia žena.
Pri príležitosti životných jubileí Obec

Liptovské Sliače, zastúpená starostom,
ocenila dve významné osobnosti kultúry. „Pamätnú plaketu za prínos v oblasti folklóru“ získali Alžbeta Jacková a Vojtech Littva, ktorí v tomto roku oslávili
75 rokov (viac o jubilantoch píšeme na
strane 3 a 4). Slávnostné podujatie ukončilo spoločenské posedenie pri peknej
hudbe o ktorú sa staral Pavol Ondrejka.

Alena Balážecová

Foto: A. Sliacka

AKTUALITY

číslo 5/2015

3

ALŽBETA JACKOVÁ
Narodila sa v roku 1940 v Milochove,
okres Považská Bystrica. Rodičia ju odmalička priúčali pracovitosti, zodpovednosti a slušnému správaniu. Ľudovú
školu vychodila v rodisku, osemročnú
strednú školu v Považskej Bystrici, pedagogickú školu absolvovala v Turčianskych Tepliciach. Po maturite dostala
umiestenku do školy v Liptovských Sliačoch, kde pôsobila až do dôchodku (1958
– 1996). Okrem učiteľského povolania
vykonávala aj funkciu zástupkyne riaditeľky. Aj po odchode do dôchodku ešte škole pomáhala a podľa potrieb osem
rokov zastupovala vyučujúcich. Deti boli vždy jej veľkou láskou. Práca s nimi
ju nesmierne tešila a napĺňala. Usilovala sa formovať ich vzdelávaním a výchovou. Snažila sa dať im dobrý základ vedomostí a bohatej citovej výchovy. Viedla
deti k zodpovednému prístupu k školským povinnostiam, učila ich, čo si majú vážiť, ako majú pristupovať k práci
v súbore, pomáhala, chválila tých, ktorí si to zaslúžili a ako starostlivá mama ochraňovala všetky svoje deti. Viac
ako štyri desaťročia viedla DFS Sliačanček, veľkou mierou sa podieľala na kultúrnom živote obce. Svojou prácou s deťmi
má nesmiernu zásluhu na zachovávaní
ľudových tradícií v Liptovských Sliačoch.

Keď v školskom roku 1969/70 otvorili
v Strednom Sliači novú školu, zrodila
sa myšlienka obnoviť činnosť detského
súboru. Tak začala cesta znovuoživenia
detského národopisného súboru už pod
názvom detský folklórny súbor Sliačanček. Kliment Ondrejka sa stal odborným poradcom, Vojtech Littva umeleckým vedúcim i choreografom a Alžbeta
Jacková vedúcou súboru. Počas školského roka a často i cez prázdniny pravidelne každú stredu popoludní viedla
nácviky. Pani učiteľka sa starala aj o kroje, rekvizity, viedla kroniku o činnosti
súboru, organizačne zabezpečovala dopravu na súťaže, prehliadky, vystúpenia i zahraničné cesty. Sliačanček bol
značkou vysokej umeleckej a pedagogicko-výchovnej kvality. Tento súbor sa
už natrvalo zapísal do histórie obce, Liptova a Slovenska.
Pani učiteľka Alžbeta Jacková je vzácna
učiteľská osobnosť, ktorá deťom obetovala veľa času a celé svoje srdce. Okrem
práce s deťmi sa venovala aj zborovému spevu, patrila k zakladajúcim členom Okresného učiteľského spevokolu
Tatran, v ktorom aktívne pôsobila v rokoch 1967 až 2007.
Za svoje činorodé pôsobenie a pracovné výsledky za prácu v školstve i s DFS

Sliačanček získala mnohé diplomy, čestné uznania, pamätné medaily. Z nich
vyberáme:
1998 Cena Bronislavy Kubánkovej (LI
ZNAK – Liptovské dni matky)
2001 Cena obce Liptovské Sliače (750.
výročie obce)
2007 Cena starostu obce (Celoliptovské dni matky)
2011 Malá medaila sv. Gorazda za celoživotnú pedagogickú prácu
a osobný prínos v zachovávaní regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry (Minister školstva SR)
2011 Cena starostu obce za celoživotnú úspešnú prácu pri výchove
detí a mládeže a za výnimočný
prístup k zachovaniu klenotnice ľudovej kultúry (Deň učiteľov)
2015 Pamätná plaketa za prínos v oblasti folklóru pri príležitosti životného jubilea (Obec Liptovské
Sliače)
Pani učiteľke Alžbete Jackovej, v mene
občanov Liptovských Sliačov, zo srdca
blahoželáme k jej životnému jubileu
a ďakujeme za všetko čo urobila pre
naše deti i pre našu obec.

Alena Balážecová

Foto: archív DFS
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VOJTECH LITTVA
Narodil sa 25. júla 1940 vo Vyšnom Sliači. Už ako malý chlapec tancoval v detskom národopisnom súbore B. Kubánkovej (1947 – 1955), necelý rok v SĽUK-u
(1955), potom vo folklórnej skupine
dospelých vo Vyšnom Sliači pod vedením B. Kubánkovej (1955 – 1959) a počas základnej vojenskej služby vo VSPT
Jánošík v Brne (1960 – 1961). Od roku
1961 už pôsobil vo folklórnej skupine
Sliačanka, pod vedením Š. Kubačku ako
choreograf (1961 – 1993). V roku 1962
obnovil činnosť folklórneho súboru v Ružomberku, pod novým názvom Liptov.
V januári 1969 spolu s riaditeľom ZDŠ
Štefanom Kubačkom obnovili činnosť
detského folklórneho súboru pod vedením Alžbety Jackovej, pre ktorý pracoval ako choreograf v rokoch 1970 – 1998.
Pripravil okolo 150 choreografií a scénických obrázkov. Jeho choreografie získali najvyššie ocenenia vo svojich kate
góriách a z ktorých uvedené folklórne
zoskupenia čerpajú v rôznych obmenách
dodnes. Bol jedným z prvých choreografov na Slovensku, ktorý spracoval
pre folklórny súbor tematiku remeselníckeho a robotníckeho folklóru. Ako
jedinečný tanečný interpret obohatil
sliačanske cifrovanie o „VOJTOVU CIFRU“. Spolupracoval s mnohými folklórnymi súbormi na Slovensku (Gymnik,
Považan, Partizán), v Česku (Jánošík)
i v Maďarsku (Tatabánya). Podieľal sa
na tvorbe rozhlasových a televíznych
nahrávok a programov, filmov Osvetového ústavu a Umenovedného ústavu
SAV v Bratislave i hraných filmov. Pripravoval a režíroval viaceré programy
na folklórnych festivaloch vo Východnej, v Detve atď. Jeho syn Igor opísal

život a kariéru svojho otca v knihe „Vojtech Littva a jeho Liptov“, pri príležitosti 60. výročia založenia FS Liptov. Vojtechovi Littvovi bola v rokoch 2013 a 2014
venovaná celoštátna súťaž Šaffova ost
roha v kategórii A – tanečná osobnosť.
Liptovské kultúrne stredisko mu v roku 2014 pripravilo tanečnú dielňu ako
jedinečnej osobnosti a žijúcej legende
tanečného umenia. Tvorivé stretnutie
sa konalo v jeho rodisku – Liptovských
Sliačoch. Vojtech Littva má veľkú zásluhu na tom, že obec Liptovské Sliače sa
stala vďaka folklóru známou nielen na
Slovensku ale aj v zahraničí. Tanečník,
choreograf, folklorista získal za svoju
prácu veľa uznania a ocenení. Toto sú
niektoré z nich:
1972 Najlepší amatérsky tanečník
ČSSR

2001 Cena obce Liptovské Sliače (750.
výročie obce)
2006 Medaila D. G. Licharda (Národné osvetov centrum)
2007 Cena starostu obce (Celoliptovské dni matky)
2014 Pamätná plaketa predsedu ŽSK
(MFF Východná)
2015 Pamätná plaketa za prínos v oblasti folklóru pri príležitosti životného jubilea (Obec Liptovské
Sliače)
Nášmu úspešnému rodákovi, v mene
občanov Liptovských Sliačov, úprimne
blahoželáme k životnému jubileu a ďakujeme za všetko čo urobil pre našu
kultúru a ľudové tradície.
Alena Balážecová

Foto: A. Sliacka

ZO SLIAČANSKÝCH ZÁHRAD
Obec Liptovské Sliače a Kultúrne stredisko Liptovské Sliače
aj v tomto roku pripravili podujatie „ZO SLIAČANSKÝCH ZÁHRAD“. Tretí ročník výstavy jesenných plodov sa uskutočnil
v sobotu 10. októbra popoludní v Kultúrnom stredisku.

Foto: archív KSLS

Občania Liptovských Sliačov sa aktívne zapojili do výstavy.
Rôznu zeleninu, ovocie, kvety, prekrásne dekorácie i ďalšie
zaujímavé plody mohli obdivovať a dobré koláče aj ochutnať návštevníci výstavy, ktorých bolo v tomto roku tiež oveľa viac ako na predchádzajúcich ročníkoch. Všetky vystavené exponáty boli zaradené do 4 súťažných kategórií. Víťaz
každej kategórie, ktorý dostal najviac hlasov od návštevníkov výstavy, získal diplom a vecnú cenu.
Víťazstvo v jednotlivých kategóriách získali: Silvia Jacková,
Stredný Sliač – Stredná Roveň: O najťažší zemiak, Zdenka
Oravcová, Stredný Sliač – Horná Roveň: O najlepší koláč,
Janka Tóthová, Stredný Sliač – Pražská ul.: O najkrajšiu dekoráciu, Marianna Benčová, Stredný Sliač – Horná Roveň:
O najzaujímavejší plod. Ceny víťazom odovzdali starosta
obce Bc. Milan Frič a jeho zástupca Pavol Bartík.
Súčasťou podujatia boli „Tvorivé dielne pre deti“, nechýbala
cukrová vata. Na príprave a realizácii výstavy sa podieľali
– Martina Sleziaková, Jana Priesolová, Marta Junková, Anna
Ziemianczyková, Alena Balážecová. 
A. Balážecová

NAŠE ŠKOLSTVO
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EXKURZIA – OSVIENČIM, KRAKOW
Dňa 9. októbra 2015 sa uskutočnila exkurzia žiakov ôsmeho a deviateho ročníka našej ZŠ do Múzea holokaustu v Os
vienčime, spojená s návštevou poľského
kráľovského mesta Krakov. Počas exkurzie sa oboznámili s históriou tohto smutného miesta, kde sa odohralo počas 2.
svetovej vojny toľko zlého. Prezreli si jednotlivé časti Osvienčimu aj Birkenau.
Na začiatku boli žiaci rozdelení do dvoch
skupín, pričom každá skupina mala svojho slovensky hovoriaceho sprievodcu.
Najprv sa žiaci dozvedeli o funkciách
tábora. Modely a fotografie obetí nacizmu im mali pomôcť predstaviť si, ako
Židov, Poliakov, Rómov či politických väzňov privážali na rampu, ako ich triedili,
posielali do plynových komôr, ako do
nich púšťali Cyklón B, ako vyzerali kremačné pece a ako fungovali.
V bloku číslo 5, ktorý má názov – Evidencia zločinov proti ľudskosti, si mali
žiaci možnosť pozrieť umiestnené vitríny so zhabanými osobnými vecami
väzňov, napr. topánky, okuliare, kufre
alebo hygienické potreby. Obzvlášť hrô-

zostrašný zážitok vzbudzovala v nás
miestnosť s vlasmi. Sprievodcovia žiakov informovali, že vlasy väzenkýň boli využité ako materiál, ktorý sa odvážal do tovární v Nemecku, kde z nich
tkali látku. V skrinke za sklom sa nachádzal len zvyšok toho, čo nestihli fašisti
odviezť a zničiť.
Silný zážitok vyvolával v žiakoch aj samostatne oddelený dvor, kde zasadal
okamžitý súd a napokon i múr, pri ktorom sa neodkladne vykonávali popravy väzňov. Hrôzostrašne pocity umocňovala na záver prehliadky aj návšteva
plynovej komory s kremačnými pecami.
Po prehliadke tábora č. 1 sme sa odviezli
do asi 3 km vzdialeného tábora č. 2, nachádzajúceho sa v dedinke Brezinka. Za
bránou tábora sa nachádza vlastná rampa s výstupiskom, v diaľke bolo vidno
koľajovú súpravu. Ako nám rozprávali
sprievodcovia, cez vojnu sem prevážali
denne päť až sedem vlakových súprav
plných ľudí, natlačených jeden na druhom. Takto cestovali dni a týždne – a to
až zo Švédska, Nórska, ale aj z Grécka.

Často sa stávalo, že keď vlak zastal v cieli, Nemci z vlaku vyberali už len mŕtve
telá ľudí, ktorí neľudské podmienky nevydržali a zomreli cestou.
Tieto pocity v nás vyvolávali aj drevené domy, v ktorých bývala v rovnako
neznesiteľných životných podmienkach
až tisícka väzňov. Sprievodcovia ukončili prehliadku v strážnej veži, odkiaľ
bol panoramatický výhľad na celý tábor.
Na záver našej exkurzie sa nám poďakovali za pozornosť, tiché a dôstojné
správanie sa žiakov a zaželali im veľa
úspechov v škole.
V Krakove sme navštívili sídlo poľských
kráľov – Wavel, Wavelskú katedrálu,
v ktorej začínal Karol Wojtyla, neskorší pápež Ján Pavol II. Vo veži katedrály
sa nachádza 12-tonový zvon Zikmund,
najväčší zvon na území Poľska.
Po prehliadke sme mali voľný rozchod
v historickom centre, ktorý sme využili na individuálnu prehliadku či kúpu
suvenírov.
Mgr. Monika Žihlavníková

Foto: archív ZŠ

ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
Od začiatku šk. roka 2015/2016 už uplynuli dva mesiace
a môžeme konštatovať, že naše plány sa nám darí plniť.
Materskú školu navštevuje 98 detí, z toho je 35 predškolákov. Okrem aktivít, ktoré nám vyplývajú z nášho Školského
vzdelávacieho programu „Od jesene do leta po sliačansky“
pripravujeme pre deti aj aktivity, ktorými sa snažíme obohatiť a spríjemniť život deťom v materskej škole. Snažíme
sa deti zapájať aj do diania v našej obci.
V septembri sa deti našej materskej školy zúčastnili cezpoľného behu, kde chlapci obsadili prvé miesto a dievčatá druhé
miesto. Predškoláci navštívili Liptovské múzeum a Galériu
Ľ. Fullu v Ružomberku. Začiatkom októbra materskú školu
navštívilo divadlo Na hojdačke s rozprávkou O zlatej rybke.
Z príležitosti dňa úcty k starším predškoláci pod vedením
učiteliek Bc. L. Hámorovej a Mgr. R. Dvorskej boli s pripraveným programom pozdraviť dôchodcov v Domove sociálnych
služieb Liptovské Sliače.
V popoludňajších hodinách majú deti našej materskej školy
možnosť navštevovať náboženskú výchovu, krúžok výtvarnej výchovy a od novembra aj krúžok anglického jazyka. Do
diania materskej školy sa snažíme zapojiť aj rodičov, ktorí

nám pomohli skrášliť dvor našej materskej školy – natretie
vláčika a lavičiek, vyčistenie pieskovísk, ostrihanie kríkov,
za čo sa im aj touto cestou chcem poďakovať. Moje poďakovanie patrí aj pani A. Sliackej, za fotografovanie detí.
Pevne verím, že stanovené ciele a plány sa nám podarí plniť i naďalej.
Magdaléna Dvorská, riaditeľka MŠ Liptovské Sliače

Foto: archív MŠ
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ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NA MAGURKE
V nedeľu 4. 10. 2015 uskutočnil Rímskokatolícky farský úrad v Partizánskej
Ľupči odpustovú slávnosť Ružencovej
Panny Márie na Magurke. V predchádzajúcich rokoch, i teraz sa na sv. omši
zúčastnilo mnoho občanov z Liptovských
Sliačov. Ako starosta obce sa chcem poďakovať za dôstojnú reprezentáciu obce
speváckej skupine Jednoty Dôchodcov
Salatín, ktorá v sliačanských krojoch

svojim spevom prispela k peknému zážitku odpustovej slávnosti. Moja vďaka
patrí aj pánovi Eduardovi Mrvovi a jeho kolektívu za uvarenie výborného gulášu pre účastníkov sv. omše. Dobrú
spoluprácu medzi zástupcami obce Liptovské Sliače, Partizánska Ľupča a Rímskokatolíckym farským úradom v Part.
Ľupči ocenil aj osobným poďakovaním
na OÚ v Liptovských Sliačoch Mgr. Mi-

chal Regec, farár Rímskokatolíckeho
farského úradu v Partizánskej Ľupči.
Dúfam, že dobrá spolupráca pri tejto
dôstojnej slávnosti bude medzi našimi
susediacimi obcami, ktoré majú historicky k sebe veľmi blízko aj naďalej pokračovať.
Bc. Milan Frič
starosta obce

HUDOBNO-SPEVÁCKA FOLKLÓRNA SKUPINA SLIAČANIA
V jeden augustový deň 2013 sa stretli
Štefanovia pri pive v penzióne Saty. Rozprávali sa o všeličom – aj o folklóre, zvykoch a obyčajoch v našej obci. Padla veta, že by sme mohli niečo založiť. Jeden
Štefan hráva na harmonike v súbore
a druhý v ňom účinkoval. Slovo dalo
slovo a začali sa zháňať účinkujúci. Ako
prví im padli do oka bratia Antolovci,
Blažej a Ladislav. Pridal sa k nim aj Jozef Ondrejka, ktorý je aj sponzorom. Pavol Blažko prišiel neskoršie. Keď sa to
dozvedel brat Julo, prišiel sa opýtať či
tiež môže spievať v skupine. Posledný
prišiel Ondrejov kamarát z Liskovej, Jozef Roštek. Začiatky boli ťažké. Pozháňať noty, slová k pesničkám, dať si ušiť
oblečenie a mohli sme skúšať. Obecný
úrad nám poskytol miestnosť na skúšky.
Všetko stálo nemalé prostriedky, každý
špás niečo stojí. Začali sme vystupovať
najprv v obci, na burse, májoch a pri
oslavách poriadaných obcou. Postupne
sme sa zviditeľnievali a začali nás volať do okolitých obcí. Sme hudobno-spevácko folklórna skupina. Spievame pre
radosť a potešenie. Najkrajším darom
pre nás je potlesk poslucháčov. Dopravu nám pomáha zabezpečovať obecný
úrad a sponzor Jozef Ondrejka. Skúšame
raz do týždňa. Spev a folklór je umelecké interpretovanie záujmovej činnosti. Je to na zachovanie dedičstva našich
otcov. Sú to najkrajšie činnosti a zvyky
slovenského národa. Jeho kultúra a duchovná hodnota je neoceniteľná. Vďaka obetavej práci sa zachovávajú zvyky a tradície z pokolenia na pokolenie.
Ťažké časy tejto doby nám berú mnoho vzácneho čašu. A predsa sa nájdu
ľudia ktorí ho obetujú, aby terajšej mladej generácii zviditeľnili zvyky a obyčaje nášho života (týchto to moc nezau
jíma) v minulom storočí alebo tisícročí.
Nás k tomu vedie láska k tradíciám.
Štefan Vician, vedúci skupiny sa stará
o repertoár. Niekedy hrával v hudobnej skupine Jantár. Niektoré texty mu
z nej ostali aj doma. Spievame piesne
z okolia a domáce piesne, ktoré nám

Foto: archív speváckej skupiny

dávajú starí ľudia. Medzi najlepšie skúšky
patria účinkovania na burse a májoch,
teda na ostro. Súbor Sliačania účinkoval aj v družobných obciach. Niekedy
nám to zaspieva aj nie podľa našich
predstáv, ale snažíme sa o čo najlepšiu
interpretáciu. Dosť dobre sme sa zapísali u pána Krúpu, riaditeľa múzea v Ružomberku, kam patrí aj skanzen v Pribyline. Tam sme vystupovali pre rodákov,
ktorých pripravila priehrada Liptovská
Mara o obydlie a mali tam stretnutie.
Na dožinky nás už pozvali ako dobrú
spevácku skupinu. Dobre sa to počúva, keď na pódiu vítajú hudobno-spevácku skupinu Sliačania z Liptovských
Sliačov a ten potlesk pre účinkujúcich
po vystúpení. Celoslovenské ovčiarske
slávnosti vo Východnej patrili tiež ku
klenotom nášho vystupovania. Tam sme
spevom rozdávali dobrú náladu už od
samého rána až do večera. Otvárali sme
aj regionálnu prehliadku v Liptovských
Sliačoch, kde súťažili folklórne skupiny.
V slávnostnom sprievode pri prezentácii remesiel v Partizánskej Ľubči sme
tiež nechýbali. Snažíme sa zabávať občanov všade tam, kam nás zavolajú. Účinkovali sme na Vlkolínci, v Liptovskej Štiavnici, v Liskovej, na Gejdáku, v Ludrovej,
na Bielom Potoku, na Deň matiek doma, na požiarnych slávnostiach v Liptovských Sliačoch a na poslednom fašiangu v Ružomberku. Snažíme sa stále

zdokonaľovať a to sa môže len dobrým
prístupom a snaživou prácou. Na účinkovanie nám prispel aj obecný úrad peňažnou dotáciou na aparatúru, za čo
veľmi pekne ďakujeme. Blíži sa vianočné obdobie, kde chceme tiež naspievať
vianočné piesne a koledy. Na budúci
rok budú u nás doma v Liptovských
Sliačoch Dni matky. Aj tu sa chceme prezentovať pred domácim publikom v čo
najlepšom svetle. Rozdávať radosť je
poslanie. Pádom bývalého režimu sa
z ľudí vytratila srdečnosť, spolupatričnosť a tolerancia a to všetko slovenskému národu chýba. Preniká k nám
západná kultúra. Mierou úspešnosti je
zisk a postavenie a mierou kultúry je
množstvo zábavy. My sa to snažíme vyvrátiť. Naša hudobno-spevácka folklórna skupina sa skladá: vedúci Štefan Vician – harmonika, spev; Štefan Mihulec
– kravská trúba, spev; Ladislav Antol – spev;
Blažej Antol – spev; Pavol Blaško – spev;
Július Blaško – spev; Jozef Ondrejka – basa, spev; Jozef Roštek – ozembuch, spev.
Chceme poďakovať všetkým čo nám pomáhajú, obecnému úradu, hlavnému sponzorovi a hlavne naším rodinám, ktoré
nám tolerujú keď je doma veľa práce
a my máme vystúpenia. Nakoniec želám
všetkým naším chlapom, aby spevom rozdávali radosť ešte mnoho a mnoho dní.
Jozef Roštek, kronikár
člen súboru Sliačania
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STRIEBORNÉ PÁSMO PRE SLIAČANKU
Pod názvom „Nositelia tradícií“ sa na
Slovensku každé tri roky koná celoštátna
súťažná prehliadka folklórnych skupín.
Tohtoročná prehliadka sa konala 3. – 4.
októbra v obci Dolná Súča. Podujatie
v spolupráci s obcou pripravili Trenčianske osvetové stredisko a Národné
osvetové centrum. Predstavilo sa 10 najlepších kolektívov, ktoré postúpili z krajských prehliadok, medzi nimi aj Sliačanka z Liptovských Sliačov. V programe
„Jarné obrázky“ (autorka Alena Balážecová) členky FSk predviedli zvyky spojené s vynášaním Murieny a prinášaním
novieho leta. Sliačanka opäť dôstojne

reprezentovala rodnú obec, odborná
porota ohodnotila jej výkon ako veľmi
pekný, čistý, zaujímavý a udelila jej ocenenie „Strieborné pásmo“.
Sliačanka sa aj v minulosti viackrát prebojovala až do celoslovenského kola súťaže – bolo to v rokoch 1979, 1982, 1985,
1997, 2000. V období rokov 2003 – 2012
sa folklórna skupina nezapojila do týchto súťaží. Medzi najväčšie úspechy, ktoré Sliačanka získala patrí 1. miesto na
súťaži v Žiline (1979) za program „Valaský sviatok“ (autor Vojtech Littva). Ďalšie osobitné ocenenia, okrem iných, získala v r. 1997 vo Zvolene za program

„Na Jána“ a v r. 2000 v Rimavskej Sobote
za program „Predsvadobné zvyky“ (autorka Blažena Mihulcová).
Folklórna skupina z Liptovských Sliačoch ani tentoraz nesklamala a potvrdila svoju dlhoročnú dobrú úroveň. Poďakovanie patrí týmto ženám a dievčatám:
Katarína Benčová, Helena Dvorská, Ivana Fričová, Zdenka Oravcová, Marta
Šorošová, Nelka Oravcová, Mária Benčová, Denisa Kristová, Katarína Lisá,
Nikola Luptáková, Lucia Mrvová, Paula
Ondrejková, Michaela Rázgová, Paula
Sliacka, Terézia Ševčíková.

situácia je v kategórii starších žiakov,
ktorých už dva roky obetavo, ale osamotene vedie p. Ladislav Šimček. Chlapcov je zaregistrovaných dostatočné množstvo, ale na zápasy sa dá ledva dohromady
základná jedenástka. Ťažko potom môžu chlapci súperiť so širšími stabilnými
kádrami z Ludrovej či L. Lúžnej. S ostatnými mužstvami hrali chlapci vyrovnané partie so striedavými výsledkami.
Po jeseni im patrí 6. priečka s dohnateľnou stratou na prvú štvorku, ktorá
zaručuje postup do jarnej barážovej skupiny. Dorastenci po vlaňajšom „neúspechu“ v podobe druhého miesta a po vyriešení trénerskej otázky na poslednú
chvíľu, keď sa vedenia ujali po prehováraní celým výborom Ján Gejdoš a Ján
Ondrejka vstúpili do novej sezóny dosť
nešťastne a prvé zápasy prehrávali. V závere jesene však prišla pekná šnúra
víťazstiev, ktorá ich vyhupla do prvej
štvorky, tiež na jar barážovej. Je len na
chlapcoch samotných či aj naďalej budú na sebe tvrdo pracovať a vyrastú
z nich futbalisti schopní zastať si miesto
aj v mužstve dospelých. Úspechy v mládežníckych kategóriách im k rastu výkonnosti a sebavedomia môžu výrazne
napomáhať, ale nech nie sú prvoradým
cieľom.

Zhodnotenie jesennej časti sezóny
2015/16 kategórie dospelí trénerom
p. Milanom Luptákom:
„Po úspešnej záchranárskej misii v jarnej časti sezóny 2014/15 sme vedeli, že
ak chceme hrať v tejto súťaži o popredné priečky, je nevyhnutné káder posilniť. Do mužstva sa po siedmich rokoch
vrátil brankár Matúš Mrva, po ukončení pracovných povinností v zahraničí
Marian Bruk, do útoku prišiel Peter Sališ a zálohu vystužil Juraj Adamčiak.
V príprave, ktorú sme začali hneď po
ukončení predchádzajúcej sezóny, sme
stavali základy herného prejavu na kolektívnej hre. Dotvárali sme charakterové a vôľové vlastnosti jednotlivcov
s cieľom sformovať mužstvo, ktoré bude odolné tak po fyzickej ako po psychickej stránke. Toto sa nám z veľkej
časti podarilo. Máme najslušnejšie mužstvo v jesennej časti v počte žltých kariet,
bez červenej karty. Mužstvo pochopilo,
že bez tvrdej kondičnej a takticko-hernej prípravy na tréningoch sa futbal
hrať nedá. A to čo od mužstva vyžadujeme je v prospech celkového úspechu.
Keďže sme po jeseni na 1. mieste s päťbodovým náskokom, a ako kolektív bojujeme jeden za všetkých a všetci za
jedného to hovorí za všetko. Aj keď nie
všetko vyšlo podľa predstáv a mali sme
aj tri zápasy, ktoré nám nevyšli verím,
že aj tieto nám ukázali kde ešte máme
popracovať, aby sa to neopakovalo. Na
záver chcem poďakovať všetkým hráčom,
vedúcemu mužstva D. Kelčíkovi, zdravotníkom Jozefovi Gejdošovi, Márii Borsíkovej a v neposlednom rade celému
futbalovému výboru na čele so starostom
obce M. Fričom a predsedom 1. OFC T.
Oravcom. Verím, že po kvalitnej zimnej
príprave sa budeme na konci tešiť z ús
pešnej sezóny.“

Alena Balážecová, vedúca FSk

JESEŇ V 1. OFC
Futbalový klub v našej obci patrí dlhodobo k najpopulárnejším záujmovým
odvetviam. Svedčí o tom jednak počet
členov, ale aj záujem divákov. Práve o ich
priazeň bolo potrebné zabojovať po uplynulej sezóne, ktorá bola najmenej úspešná za posledné obdobie. Mládežnícke
mužstvá nemali najlepší štart do novej
sezóny, postupne však ich športová
forma rástla a dostavili sa aj čiastočné
úspechy, stále je to však najslabší článok nášho klubu.
Mladší žiaci KP. Vlani na jeseň sa začala veľmi dobre vyvíjať situácia v tejto kategórii po príchode p. učiteľa M.
Petrufa. Ten však pre pracovné povinnosti musel opustiť miesto v našej ZŠ
už v zimnom období. V jarnej časti ho
však dokázal nahradiť zastupujúci p.
uč. Kulfan, ale s koncom školského roka sa aj jemu skončila pracovná zmluva. Naši najmenší tak ostali bez trénera.
Mužstvo prevzal nový p. uč. J. Repiský
až so začiatkom školského roka aj samotnej súťaže. Na hre bolo cítiť absentujúcu prípravu a odzrkadlilo sa to aj
na výsledkoch, ktoré však v tejto kategórii nie sú podstatné. Získanie základov
futbalovej abecedy a objavovanie talentov je tu prvoradým poslaním. Druhý
cieľ sa čiastočne napĺňať darí, veď po
dlhom čase máme štyroch chlapcov
(Adam Jarotta, Anton Moravčík, Pavol
Nemček, Vladimír Klačan) v žiackych
mužstvách MFK Ružomberok. Pri dlhodobejšej práci učiteľa TSV na miestnej
základnej škola by však mal nastať obrat
k lepšiemu. Pri práci s touto kategóriou je však veľmi potrebná aj spolupráca rodičov. Je veľmi smutný pohľad
na našu striedačku, na ktorej sedí osamotený tréner a na striedačkách súperov sú takmer v každom mužstve dvaja-traja rodičia v úlohe vedúcich, asistentov
a pod. Rovnaká, alebo veľmi podobná

Foto: M. Gejdoš

Milan Gejdoš
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TENIS
Liptovské Sliače masters 2015
10. ročník tenisového turnaja, september 2015, dvojhra
muži. Zvíťazil Pavol ALMAN.
Turnaj pre 8 najlepších Sliačanov z aktuálneho Sliačanského rebríčka 2015, hralo sa v dvoch skupinách každý s každým, potom semifinále a finále. Výsledky semifinále: P. Alman – M. Kelčík 6/3, 7/5, M. Frič – J. Plávka 6/4, 5/7, 6/4.
Finále: P. Alman – M. Frič 7/5, 6/1

záciách. Pritom šport, kultúrna a spoločenská činnosť má
okrem výchovy v rodine a v škole zásadný vplyv na formovanie našich detí.
M. Hanula

Príprava tenisových nádejí
V tenisovom krúžku v CVČ pri ZŠ JH Liptovské Sliače trénuje 15 detí. Keďže sa jedná o individuálny šport, tenisti sú
rozdelení do troch menších skupín. Stretávajú sa v utorok,
stredu, štvrtok a sobotu. Keď dovolí počasie, pripravujú sa
na tenisových kurtoch, v zimných mesiacoch je ich domovom telocvičňa. Tých mladších trénuje profesionálny tréner
Viliam Volek z Liptovského Mikuláša, niekdajší druhý hráč
dorasteneckého a štrnásty hráč mužského slovenského rebríčka. Starším tenistom sa striedavo venujú Miroslav Hanula, Milan Sleziak a Silvester Švidroň.
Cieľom je zvýšiť športovú a pohybovú kultúru a taktiež počet športujúcich detí v našej obci, čo má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Prejavuje sa to aj stále menším
počtom detí športujúcich v jednotlivých kluboch a organi-

Foto: M. Hanula

SLOVENSKÁ REPREZENTÁCIA DOSIAHLA ÚSPECH
Slovenská asociácia kulturistiky a silového trojboja nominovala štyroch pretekárov na majstrovstvá sveta v silovom
trojboji, tlaku na lavičke do Spojených
štátov amerických. Dňa 23. 9. 2015 sme
odcestovali do Senca, tam sme prespali
a na druhý deň sme cestovali do Viedne odkiaľ sme leteli do Londýna. Z Londýna sme leteli do Spojených štátov ame
rických, štátu Nevada mesta Las Vegas.
Ubytovaní sme boli v hoteli RIO, kúsok

od centra mesta. MS sa konali od 25.
– 27. 9. 2015. Dvaja pretekári Jana Purdjaková a Miroslav Škadra pretekali 25. 9.
v piatok, 16. 9. v sobotu sme si mohli
pozrieť krásy mesta Las Vegas. My, Pavel
a Vladimír Plávka sme pretekali 27. 9.
v nedeľu. Dosiahnuté výsledky: Jana Purdjaková získala striebornú medailu a titul majstra sveta získali Miroslav Škadra,
Pavol Plávka a Vladimír Plávka. V súťaži národov sme obsadili druhé miesto

Foto: archív bratov Plávkovcov

a porazili nás len Spojené štáty Americké. V rámci súťaže bol ocenený Mgr.
Michal Čapla – čestný prezident SAKFST,
bol uvedený do siene slávy AAU silových
športov za celoživotný prínos. Do Viedne sme prileteli 29. 9. prespali sme v Senci a 30. 9. nás srdečne prijal starosta
obce Bc. Milan Frič.
Vlado Plávka

Foto: archív obce
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