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Učiteľ ti môže otvoriť dvere,
ale vstúpiť musíš sám

Foto: A. Sliacka
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Kanalizácia
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Deň Matiek

Foto: A. Sliacka
str.

5

Liptovské nôty

Vážení rodičia, obyvatelia Sliačov, priatelia školy, dovoľte, aby som sa Vám prihovorila prostredníctvom
Zrkadla Liptovských Sliačov.
V prvom rade ďakujem za podporu a dôveru, ktorú
ste mi vyslovili a zverili pri výberovom konaní. Som
si vedomá, že ide o úlohu veľmi zodpovednú a významnú, ale verím, že pri dobrej spolupráci a pochopení zverené úlohy zvládnem. Bývalý pán riaditeľ, pán Ľuboš Birtus, nastavil latku vysoko a v jeho
krokoch mienim pokračovať. Máme stabilný pedagogický zbor, zbor súdržný,
kvalitný, jednoliaty.
Pomaly sa blíži koniec roka, teda toho nášho školského, a je to zároveň prvý
rok pod mojím vedením. Pripomeňme si ho malým retrospektívnym pohľadom. Oficiálne začal 2. septembra 2013 slávnostným zhromaždením za prítomností hostí, vedenia školy, žiakov, rodičov. Už niekoľko rokov je pekným
zvykom „Pasovanie za prváka“, ktoré sa stretáva s dobrou odozvou.
Po prvých tzv. voľnejších dňoch sme sa pustili do práce. Každý nesie svoje
bremeno zodpovednosti – učiteľ i žiak, každý túži po dobrých výsledkoch
a uznaní. Sme otvorení všetkým, ktorí sa chcú s nami podieľať na výchove
a vzdelávaní. Do vyučovacieho procesu nastúpili nové, moderné trendy, vytýčili sme si mnohé projekty i projekty podporované a financované Európskou
úniou – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Planéta vedomostí, Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. V budúcom školskom roku okrem iného by sme sa chceli
zapojiť do kampane „Červená stužka“ a do projektu Zelená škola. Škola po
ukončení získa medzinárodný certifikát, ktorý škole zdvihne kredit v regióne.
Okrem tradičného vyučovania podporujeme aj netradičné formy vyučovania. Úzko spolupracujeme s Oú, rodičmi a priateľmi školy, za čo im patrí moje
poďakovanie.
Aby sa žiaci mohli rozptýliť, zabaviť, ale ja niečo nové naučiť, pracuje v CVČ
pri ZŠ spolu 29 krúžkov (7 pri KSLS, 3 vedú rodičia a 19 učitelia), ktoré navštevuje 253 žiakov. Ich obsah je veľmi široký, každý žiak má možnosť nájsť
si ten svoj (aj dva), obohatiť svoje zručnosti, návyky, dozvedieť sa niečo nové, venovať sa pohybovým aktivitám.
Využívanie voľného času detí a mládeže v súčasnosti ovplyvňuje veľa faktorov, z ktorých je množstvo s negatívnym dopadom na rozvoj osobnosti dieťaťa. Našim zámerom je ponúknuť také možnosti, ktoré podporujú zdravie,
rozvíjajú talent, uchovávajú tradície, vedú deti k citlivému prístupu k prírode, životnému prostrediu, umožňujú deťom prežívať nové zážitky, získavať
nové vedomosti.
V rámci plnenia učebných osnov sme v spolupráci s rodičovským združením
pri ZŠ a Oú zorganizovali plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka a lyžiarsky
výcvik pre siedmakov a ôsmakov. Deti sa naučili základy, iní sa zdokonalili,
možno sa zrodili noví nadšenci a všetci dostali „Certifikát“ o úspešnom ukončení výcviku.
pokračovanie na str. 2
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

PROJEKT KANALIZÁCIA
K najaktuálnejším projektom v našej obci patrí v súčasnosti
kanalizácia. V tejto súvislosti sme oslovili starostu Jána Ondrejku a položili mu niekoľko otázok.
1. Ako pokročili práce na kanalizácii, čo sa doteraz urobilo?
Práce na odkanalizovaní obce majú mierny sklz, no podarilo sa položiť potrubie v extraviláne obce, medzi Liptovskými Sliačmi a Ivachnovou- kvôli úrode.
2. Pracuje sa na viacerých miestach naraz, niekde sa prá
ca začne ale celkom nedokončí, vzápätí sa začne praco
vať na inom mieste. Prečo je to tak?
Pracuje sa na viacerých miestach – čo je dobre, čo nie je dobre je to, že úsek úplne nedokončia a neurobia si po sebe poriadok. Túto skutočnosť budeme vytýkať najbližšie na kontrolnom dni zhotoviteľovi diela.

3. Objavili sa nejaké nečakané problémy v súvislosti s ka
nalizáciou?
Problémy má zhotoviteľ hlavne so spodnou vodou a zosuvom výkopov, preto sa všetky výkopy pri prácach musia
spevňovať a pažiť.
4. Je pravda, že sa obec dohodla s hlavným dodávate
ľom stavby na vykonaní stavebných úprav na zdravot
nom stredisku?
Áno, navrhol som poslancom obecného zastupiteľstva uzatvoriť dohodu s Chemkostavom Michalovce, a. s. na výmenu
okien a zateplenie budovy zdravotného strediska ako protihodnotu za povolenie za dočasné a trvalé uloženie zeminy.
Búracie práce si vykonáme samostatne.
5. Na koho sa obrátiť v prípade nedostatkov pri odka
nalizovaní našej obce?
Za bezpečnosť a priebeh prác je zodpovedná Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. a hlavný dodávateľ spoločnosť Chemkostav Michalovce, a. s., teda nie obec. Obec usmernila priebeh prác v rozkopávkových povoleniach.
V prípade problémov treba kontaktovať p. Nachmana – tel.
č. 0908 678 368 a za obecný úrad p. Alojza Godiša – tel. č.
0918 432 829. V našej obci sa začali práce na odkanalizovaní obce, pričom investorom akcie nie je obec, ale Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., preto obec môže do tohto
procestu vstupovať len ako účastník tejto investičnej akcie.

Foto: A. Sliacka

Redakcia

Opiľovane stromov v súlade so zákonom
Po nástupe do funkcie starostu som si
uvedomil, že so zeleňou v obci, o ktorú
sa za posledné desaťročia nikto nestaral a neošetroval ju, bude treba niečo
urobiť. A to nielen z estetického, ale hlavne z bezpečnostného hľadiska. Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny táto
kompetencia patrí mestám a obciam.
U nás máme vytvorenú komisiu na výrub
drevín a ochranu životného prostredia.
Pravidelne sme udávaní našimi spoluobčanmi na úradoch štátnej správy v ob-

lasti životného prostredia. Obec však
postupuje v zmysle platnej legislatívy,
v pravidelných intervaloch realizuje náhradnú výsadbu, posledne sme vysadili vyše 600 stromov a drevín. V zmysle
zákona platí, že na koho pozemku drevina rastie, ten je majiteľom dreviny – drevnej hmoty (teda nie ten, kto ju zasadil).
Preto sa na majiteľa pozemku vzťahuje
aj povinnosť o drevinu sa starať. Robíme všetko preto, aby naša obec bola
pekná a hlavne bezpečná – hlavne pri

čoraz častejšie sa opakujúcich extrémnych búrkach a silných vetroch, ktoré
už zasahujú aj naše územie. Lipa na Dolnej Rovni vedľa kostola bola opílená na
základe žiadosti občanov obce a z podnetu pracovníkov SSE – Distribúcia, a. s.,
lebo vedľa nej sa nachádza 22 000 V trafostanica a aj z toho dôvodu, že bola
napadnutá hnilobou. Už v r. 2008 bolo
podpísané rozhodnutie o vypílenie tohto
stromu.

sledky v recitačných a speváckych súťažiach, matematických a fyzikálnych
olympiádach, v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, máme oceňovaných výtvarníkov a množstvo športových trofejí.
Ako vieme, naša ZŠ je školou s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy
a ľudovej kultúry, preto sme do piateho ročníka zaviedli nový predmet „Regionálna výchova“. Vlaňajší deviataci sú
jej prvými absolventmi. Obsah predmetu je zameraný tak, aby spĺňal svoje
poslanie – zachovať odkaz otcov a materí, poznať históriu, zvyky, tradície, získať základné zručnosti z rôznych oblastí, ctiť si rodákov obce. Je máj a máj je

u nás spojený s rozmiestnením deviatakov na školy, ktoré si vybrali. V týchto dňoch prebehnú skúšky a my veríme,
že úspešne a žiakom sa otvoria brány
do života. Prajeme im veľa úspechov
a nech vykročia správnou nohou.
Mohla by som spomenúť ešte veľa – ve
ľa, možno i konkrétne mená, ale to nie
je účelom môjho príspevku. Všetko nové, čo je v škole, je stále aktualizované
na našej webovej stránke, určite ju poznáte. Všetkým ďakujem za porozumenie, ochotu a ústretovosť a verím, že
spoločnými silami dosiahneme ďalšie
úspechy.

Ján Ondrejka, starosta

Úvodník
pokračovanie zo str. 1

Veľmi ma teší, že po viac ako 15 rokoch
sme sa opäť vrátili ku organizovaniu
Školy v prírode na Hutách. Oslovili sme
ročníky druhého stupňa a máme 80
nadšencov, ktorí sa už nemôžu dočkať
určeného termínu v máji. Tento pobyt
je zameraný viac-menej na relax, utuženie triedneho kolektívu, medziľudských
vzťahov, pomoc a pochopenie druhého, učí samostatnosti. Žiaci spoznajú
nový región, jeho flóru, faunu, kultúrne pamiatky, významných rodákov.
Nemožno nespomenúť naše úspechy
v rámci okresu, kraja i Slovenska. Dlhodobo naši žiaci dosahujú výborné vý-

Katarína Plachá,
riaditeľka ZŠ J. Hanulu
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Deň matiek v našej obci
 Druhá májová nedeľa patrila opäť matkám. Kultúrne
stredisko a Obecný úrad preto 11. mája v popoludňajších
hodinách pripravili oslavu Dňa matiek, ktorá sa konala, ako
už je dobrým zvykom, v kultúrnom dome. Ten sa už krátko
po tretej hodine tešil bohatej účasti divákov. Veď na vystúpenie svojich detí a ostatných účinkujúcich sa neprišli pozrieť iba ich matky, ale aj ostatní rodinní príslušníci. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy, najmenší
žiaci z 1. A, 1. B, 2. A a tanečníčky krúžku zumby Základnej
školy Jozefa Hanulu, Detský folklórny súbor Sliačanček, man-

želia Lakovci z Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov a mužská spevácka skupina Sliačania. Po hodinovom programe
účinkujúcich z našej obce nasledovalo vystúpenie tohtoročného hudobného hosťa, pop-rockovej skupiny Kéfas z Ružomberka, ktorej predchádzal príhovor starostu obce Jána
Ondrejku a poslancov Európskeho parlamentu – MUDr. Anny Záborskej a MUDr. Miroslava Mikolášika. Ani tento rok sa
starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva
nezabudli poďakovať a odvďačiť sa všetkým prítomným
matkám darovaním kvetu. Ďakujeme všetkým účinkujúcim
a tešíme sa opäť o rok.
gk, KSLS

 „Mamka moja rád Ťa mám, srdiečko Ti z lásky dám!“
Aj deti našej materskej školy privítali svoje mamičky
z príležitosti ich sviatku v materskej škole. Pozdravili
ich pekným programom zloženým z básní, piesní a scénok. Za ich lásku a starostlivosť sa im poďakovali kvietkom a srdiečkom so svojou fotografiou, ktoré upiekli
spolu so svojimi učiteľkami.
Spomienka taká ostane mi,
keď budem veľký, dospelý,
že Ty si mamka bola konár
a ja len vtáčik veselý,
čo spieval, skackal medzi kvetmi,
veď každý deň bol šťastný, svetlý.
Za všetko dobré, čo mám rád,
vďaka mamička nastokrát.
M. Dvorská, riaditeľka MŠ

Foto: A. Sliacka

Rekonštrukcia kultúrneho domu
Vo štvrtok 24. apríla sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Prvým
bodom programu bolo slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov
Kultúrneho domu Liptovské Sliače. Malú slávnosť zahájili spevom dievčatá
zo Sliačančeka. Starosta obce Ján Ondrejka privítal poslancov OZ aj pracovníkov obce a v krátkosti priblížil priebeh rekonštrukčných prác. Naša obec
sa tak môže pochváliť jedným z naj-

krajších kultúrnych stánkov v okolí.
Išlo o druhú etapu prác týkajúcich sa
interiéru kultúrneho domu. Zrekonštruo
val sa vstupný priestor, vybudovala sa
šatňa, technická miestnosť, vymaľovala sa sála, nakúpila sa kvalitná ozvučovacia technika a osvetlenie pre divadelnú činnosť. Pri farebnom zladení
sme nadviazali na farby, ktoré boli použité pred 5 rokmi v I. etape rekonštrukcie kultúrneho domu. Vychádzali

sme z farieb, ktoré naši predkovia používali v krojoch, v erbe a výzdobe dreveníc – červená, modrá, žltá... Na prácach sa podieľali hlavne zamestnanci
obecného úradu, aktivační pracovníci
a niektoré odborné práce vykonala externá firma. Schválené vlastné zdroje
z rozpočtu obce vyčlenené na túto rekonštrukciu sú vo výške 10 000 eur.
ab, hp, KSLS

MATRIKA
Narodenie 2014
Lucy Luptáková, Daniel Benčo, Duarry
Derrek, Peter Kubo, Roman Milan, Lenka
Iváková, Lukáš Ivák, Jessika Šavolová, Filip Sleziak, Sofia Beljová.

Bartík, 71-ročný, 17. 4. Mária Vyšňanová, 85-ročná, 15. 4.
Ján Jacko, 75-ročný, 21. 4. Vladimír Caban, 68-ročný, 26. 4.
Ján Priesol, 77-ročný.
Máj: 11. 5. Ružena Priesolová, 87-ročná.

Úmrtie 2014
Marec: 7. 3. Štefánia Ondrejková, 65-ročná, 7. 3.
Ján Vajda, 86-ročný, 11. 3. Bernard Bielený, 62-ročný, 22. 3. Alexander Gočo, 64-ročný.
Apríl: 4. 4. Marta Ondrejková, 79-ročná, 8. 4. Mária Maďarová, 83-ročná, 10. 4. Jaroslav Piterka,
56-ročný, 10. 4. Milan Gejdoš, 86-ročný, 12. 4. Ján

Uzavretie manželstva 2014
Marec: 1. 3. Roman Záchej a Eva Mojšová.
Apríl: 26. 4. Jozef Cibulka a Miroslava
Littvová, 26. 4. Peter Bartík a Katarína
Skubeňová.
Máj: 10. 5. Ing. Peter Ondrejka a Ing. Miroslava Kútniková.
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Deň učiteľov

Foto: gk, KSLS

Deň Zeme v našej škole
Príroda sa prebudila zo zimného spánku a nastal čas upratovať v domácnostiach i v záhradách. Upratovanie je
symbolickým prejavom túžby očistiť
a detoxikovať život. Dňa 11. 4. 2014
žiaci Základnej školy Jozefa Hanulu
Liptovské Sliače v spolupráci s Obecným úradom L. Sliače sa pri príležitosti „Dňa Zeme“, ktorý si každoročne pripomíname v mesiaci apríl, uskutočnili
upratovanie a čistenie okolia vodných
plôch v Nižnom, Strednom a Vyšnom
Sliači. Veľké ďakujem patrí obecnému

úradu, ktorý v tento chladnejší aprílový deň odmenil žiakov za ich aktivitu
sladkou odmenou, ale aj teplým čajom,
ktorý zahrial a dodal lepšiu náladu pri
práci. Svojou troškou práce prispeli aj
naši menší žiaci (prvého stupňa). Po prvýkrát sa aj oni zapojili do Dňa Zeme
a to tým, že vyzbierali odpadky a poupratovali areál školy. Všetci pracovali
tak, aby sa okolie ich rodiska zaskvelo
sviežou zeleňou a čistotou.
riaditeľstvo ZŠ

28. marca sa v reštauračno-ubytovacom
zariadení Prameň zišli na pozvanie starostu obce pedagogickí i prevádzkoví
zamestnanci našich školských zariadení. Veď čo sa týka výchovy a vzdelávania
našich detí, vďaky nikdy nie je dosť.
Pred slávnostným obedom v krátkom
kultúrnom programe, ktoré pripravilo
pre prítomných Kultúrne stredisko, vystúpili speváci z najmladších členov DFS
Sliačanček spolu s hudobným doprovodom pána Štefana Viciana. Starosta
obce Ján Ondrejka vo svojom príhovore vyslovil veľkú vďaku učiteľom, žiadal ich o trpezlivosť a osobitný prístup
k deťom, ktoré pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia a tiež vyslovil prísľub všetkým učiteľom, že obec
bude i naďalej dôsledne dbať na prostredie, v ktorom vykonávajú toto zaslúžilé
zamestnanie. V závere svojho príhovoru
spolu so zástupcom obce Miroslavom
Gejdošom odovzdal novozvolenej riaditeľke ZŠ J. Hanulu, PaedDr. Kataríne Plachej, menovací dekrét. Súčasťou tohto po
dujatia bolo i udelenie ďakovného listu.
Tento rok Obec Liptovské Sliače na návrh
riaditeľky MŠ, Magdalény Dvorskej, udelila ďakovný list pri príležitosti životného jubilea Mgr. Mariane Melekovej za
svedomitú prácu s deťmi.
gk, KSLS

Úspešní interpreti zo salatína
Spevácka skupina Salatín z Jednoty dôchodcov Liptovské Sliače sa zúčastnila
28. apríla v Bytči na Krajskej prehliadke spevokolov a speváckych súborov
– JDS, kde sa umiestnili na peknom
druhom mieste. Speváci pôjdu reprezentovať Žilinský kraj do Českej republiky v auguste 2014 na akciu – Stretnutie
na hranici v Jablunkově. Víťazom srdečne
blahoželáme. Pán Sebastián Lako zároveň reprezentoval aj na prehliadke heligonkárov na Zemplíne.
hp, KSLS

Foto: Žideková, archív KO – JDS Žilina

Blahoželanie
Helena a Jozef Ševčíkovci oslávili 14. mája 2014 vzácne 65.
výročie sobáša.
Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa,
všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne... (1 Kor 13, 7)
Pri Vašom krásnom výročí
slzy sa tisnú do očí,
vďaka Ti Bože, za tento krásny deň,
za to, že spolu žiť 65. rokov
nie je len obyčajný sen.
Nech Vaše srdiečka naďalej pravou láskou prekvitajú,
to Vám prajú všetci, čo Vás radi majú.
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Liptovské nôty zneli obcou
8. apríla 2014 sa v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch
konala regionálna súťažná prehliadka Liptovské nôty. Usporiadateľom podujatia bol Žilinský samosprávny kraj, Liptovské kultúrne stredisko a Obec Liptovské Sliače. V štyroch
súťažných kategóriách sa prítomným divákom predstavila
dievčenská spevácka skupina DFS Ďumbier, sóloví speváci
z DFS Likava, spevácka skupina DFS Pramienok, detská ľudová hudba, sóloví speváci a sólisti inštrumentalisti DFS
Liptáčik, spevácka skupina DFS Smrečianik i spevácka skupina Veseličky pri DFS Sliačanček spolu so sólistami spevákmi. Našu obec v kategórií spevácke skupiny reprezentovali
speváckym blokom Na Jána: Vanesa Šimčeková, Klaudia Moravčíková, Katarína Lisá, Simona Vajdová, Radka Potkanová,
Aneta Veselovská, Natália Oravcová, Viktória Mojšová a Lucia Mattyašovská. V kategórií sólisti speváci sa divákom
predstavili: Simeon Antol, Simona Vajdová, Júlia Mojšová,
Martina Obtulovičová, Katarína Lisá, Vanesa Šimčeková,
Klaudia Moravčíková a Radka Potkanová. Členmi odbornej
hodnotiacej poroty bola etnologička a interpretka ľudových
piesní PhDr. Andrea Jágerová z Podpolianskeho osvetového
strediska zo Zvolena; interpretka ľudových piesní Mgr. Tatiana Salajová zo Stredoslovenského osvetového strediska
Banská Bystrica a hudobník Mgr. Rudolf Veselovský zo Stredoslovenského osvetového strediska. Deti z DFS Sliačanček
obsadili vynikajúce miesta. Veseličky pri DFS Sliačanček získali zlaté pásmo s postupom na krajskú súťažnú prehliadku
v kategórii B – spevácke skupiny. Porota na krajskú súťažnú prehliadku poslala aj Klaudiu Moravčíkovú, ktorá získala
zlaté pásmo s postupom v kategórii C – sólisti speváci. Tre-

tím súťažným speváckym číslom, ktoré chcela porota vidieť
na krajskej súťažnej prehliadke, bolo duo Simonky Vajdovej
a Radky Potkanovej. Ale ani ostatní účinkujúci z DFS Sliačanček neodišli naprázdno. Júlia Mojšová získala strieborné
pásmo v kategórii sólistov spevákov, Simeon Antol a Martinka Obtulovičová bronzové pásmo, Katarína Lisá strieborné pásmo, Simona Vajdová a Vanesa Šimčeková zlaté pásmo.
Krajská súťažná prehliadka sa 27. apríla konala v Dolnom
Kubíne. Medzi silnou konkurenciou získala strieborné pásmo
Klaudia Moravčíková a bronzové pásmo získala DSS Veseličky pri DFS Sliačanček. Všetkých spevákov a speváčikov pripravila umelecká vedúca DFS Sliačanček, pani Blažena Mihulcová, ktorej sa touto cestou chceme srdečne poďakovať.
gk, KSLS

Foto: A. Sliacka

S Murienou odišla zima
Týždeň pred „Smrtnou“ nedeľou sa v našej MŠ niesol v duchu jarného zvyku
vynášania Murieny a vítania jari. Najskôr sme deti oboznámili s významom
tohto sviatku. V minulosti ľudia verili,
že vyženú z obce choroby, smrť a urýchlia odchod zimy. Spoločne s deťmi sme
si zhotovili Murienu a naučili sme sa
piesne súvisiace s týmto sviatkom. V piatok sme všetci spoločne za spevu piesní vyniesli Murienu. Dievčatá oblečené
v krojoch ju niesli z materskej školy
k potoku, kde sme ju podpálili a hodili
do potoka. Keď Muriena a s ňou aj zi-

ma odplávala, privítali sme ozdobenou
zelenou vetvičkou, piesňami a hrami
prichádzajúcu jar. Bol to deň plný radosti, zábavy a pekných zážitkov. Počasie nám prialo a našli sa aj diváci,
ktorí snahu detí odmenili potleskom.
Aj deti zo Sliačančeka sa po slávnostnej nedeľnej veľkonočnej omši spevom
pobrali k potoku, aby sa tu rozlúčili so
zimou a Murienou. Tohtoročná zima je
už teraz nadobro zažehnaná.
Magdaléna Dvorská, riaditeľka MŠ;
gk, KSLS

Foto: archív MŠ

Tanečná dielňa
Vojta Littvu
V Liptovských Sliačoch sa v dňoch 21.
– 23. marca uskutočnilo zaujímavé podu
jatie, ktoré pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v spolupráci s našou obcou. Na stretnutí nadšencov ľudového
tanca sa zúčastnili mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska. Boli to členovia
folklórnych kolektívov z Bratislavy, Det
vy, Liptovského Mikuláša, Martina, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Raslavíc a Sliačov. Témou tanečnej dielne bolo lepšie
spoznať originálny štýl i tvorbu choreografa a tanečníka Vojtecha Littvu, rodáka zo Sliačov. Teoretickú i praktickú
časť tanečnej dielne pripravili odborní
lektori, Mária Palasthyová a František
Morong. V sobotu večer sa účastníci
kurzu osobne spoznali s Vojtechom
Littvom i jeho synom Igorom, s ktorými
sa stretli v penzióne Prameň. Jedným
zo zámerov organizovania tanečnej dielne
bolo pripraviť sólistov tanečníkov na
celoslovenskú súťaž „Šaffova ostroha“.
V tomto ročníku bude jednou zo súťažných kategórií aj Kategória A – osobnosti slovenského ľudového tanca (v roku 2014
– Vojtech Littva, Liptovské Sliače). Tanečná súťaž v Dlhom Klčove bude v poab, KSLS
sledný májový víkend.
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Stop drogám v našej obci
Pretože sa problematika drog dotýka aj našej obce, rozhodli sme sa Vám priniesť svedectvá a výpovede narkomanov ako môžu
zničiť zdravie a šťastie celej rodiny, tiež anketu ako by bolo možné faktoru závislosti zabrániť.

Drogy – chlieb náš každodenný?
Liptovské Sliače sa môžu pochváliť tým,
že naši predkovia si vedeli určiť smer
v spoločenskom aj v duchovnom živote. Určite to bolo aj tým, že sme tu mali vzácne osoby – kňazov, učiteľov aj
obetavých jednoduchých ľudí, ktorí sa
angažovali v spoločenskom živote. Keď
som zaregistroval prvé správy o tom,
že už aj v našej obci sú díleri a užívatelia drog, pýtal som sa, kde sa to tu
vzalo. Nik z nás si predsa neželá, aby
naše deti a mládež tak ľahko podliehali tomuto moru zla, sebectva a kriminality. Nemôžem sa s tým zmieriť. Ako
starosta rozmýšľam, čo urobiť a ako po-

môcť závislým osobám, ktorých je už
v našej obci pomerne dosť. Rozhodol
som sa proti tejto pliage bojovať a vyzývam v prvom rade Vás, rodičia, autority obce, ale aj Vás deti a mládež, aby
sme sa spoločne zapojili do projektu
„Stop drogám“. Už v ZŠ bežia preventívne akcie proti drogám. Opäť tento
rok budeme mať posedenie pri kofole
so žiakmi 8. a 9. ročníka na tému „Drogy a alkohol“. Závislým ľuďom odporúčam, aby čím skôr vyhľadali odbornú
pomoc (môžete sa na mňa so svojimi
problémami diskrétne obrátiť, alebo kontaktujte Pálkovo centrum, t. č. 0903 778

528). Prosím spoločenstvá a ľudí, ktorí sú
na lôžku, aby svoje utrpenie obetovali
za našich spoluobčanov, ktorí už teraz
majú veľký problém s drogami a alkoholom. V žiadnom prípade nepripustíme
a nebudeme prehliadať kriminalitu, vyhrážanie sa, krádeže, ubližovanie nevinným ľuďom našej obce a iné negatívne
javy, ktoré drogy sprevádzajú. Strom sa
pozná po ovocí a toto ovocie sa nedá
utajiť. Skôr, či neskôr vyjde na povrch.
Preto vás prosím, podporme spoločne
túto iniciatívu v našej obci.

Ján Ondrejka
starosta obce

Najdôležitejšie sú ľudské osudy
Milí občania Liptovských Sliačov,
rád by som sa Vám prihovoril v tomto
vydaní vašich obecných novín ako odborný vedúci Krízového strediska Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši, ktoré
okrem iných činností vykonáva prevenciu drogových závislostí na území Žilinského samosprávneho kraja, ale aj ako
človek, ktorý za takmer dvadsať rokov
absolvoval nespočetné množstvo besied
na tému závislostí s mladými ľuďmi
a ich rodičmi na školách, i v našom zariadení. Pri týchto stretnutiach som nadobudol presvedčenie, že mnohí ľudia
zatvárajú oči pred týmto problémom a ži-

jú v ilúzii, že drogy sú len v mestách
a dediny „obišli“. Opak je pravdou. Za
posledných päť rokov sa vo veľkej miere
podarilo priekupníkom s drogami „vlákať do pasce“ práve viacerých mladých
ľudí z menších miest a obcí. Preto som
sa veľmi potešil, keď nás v uplynulých
dňoch oslovil starosta vašej obce s prosbou o pomoc pre mladých ľudí v Liptovských Sliačoch, ktorí sú ohrození týmto
novodobým jedom v našej spoločnosti.
Veľmi si vážim postoj pána Ondrejku,
ktorý mi pri osobnom rozhovore povedal: „Dôležité sú chodníky aj kanalizácia v obci, ale najdôležitejšie sú osudy

ľudí a medziľudské vzťahy.“ Nejde nám
o odhaľovanie a trestanie „vinníkov“
(na to sú určené iné inštitúcie), ale
spoločným cieľom je vyvolať diskusiu
na danú tému v obci, poskytnúť Vám
občanom informácie od ľudí, ktorí si
prešli sami, alebo cez svoje deti tortúrou
drogových závislostí a pomôcť konkrétnym mladým ľuďom, ktorí sa už stretli
s návykovými látkami eliminovať riziká
ich užívania. Ak sa nám podarí zachrániť aspoň niekoľko mladých ľudí z vašej
obce, spoločné úsilie bude mať zmysel.
S úctou
Ján Palider

Výpovede narkomanov
Možno ste sa už stretli s človekom,
ktorý sa nechal vtiahnuť do kolotoča
drog a nevie, ako z neho von. A možno je Vám táto téma veľmi vzdialená
a domnievate sa, že Vašej rodiny sa
to netýka. Ponúkame Vám výpovede
narkomanov a ich rodinných príslušníkov, ktoré nám poskytlo krízové
stredisko Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši ako dôkaz toho, čo títo ľudia prežívajú.
Martina, 18 rokov: Je veľa vecí na svete, ktoré ohrozujú zdravie človeka. Medzi
najhoršie a najškodlivejšie patria drogy. Závislosť na drogách je choroba,
ktorú si človek vezme so sebou do hro-

bu. Je to jedna z najzákernejších chorôb
na svete. Mnohí ľudia si myslia, že sa
ich to netýka. To si však mysleli všetci
tí, ktorí sa momentálne zo závislosti liečia. Myslím si, že by sa každý mal vo
vlastnom záujme oboznámiť s touto „chorobou“ a snažiť sa predísť stretnutiu
s drogou. Život je krásny, keď ho vnímaš triezvou hlavou a zdravým myslením.

mov života von. Mnohí siahnu v slabej
chvíľke po droge, ktorá ich v tej chvíli
zbaví trápenia a bolesti, sĺz, úzkosti,
časom sa ale stále skracuje, stále je menej a menej krásna. Je umelá, pomaly
zabíja. Robí z ľudí bezcitných robotov,
ktorí už nežijú, len prežívajú zo dňa
na deň. Fungujú len pre svoju drogu,
ktorá ich zbavuje slobody, robí z ľudí
otrokov.

Nikol, abstinujúca narkomanka: Život
je krásny aj keď je prepletený rôznymi
bolesťami. Všetci máme tie svoje citlivé
miesta, stávame sa zraniteľnými a niekedy nevieme nájsť tú správnu cestu,
ako sa dostať z toho kolotoča problé-

Sandra, 18 rokov: Najprv mi droga
odomkla vzdušné zámky, neskôr mi vzala aj kľúč od vlastného srdca.
René, 21 rokov: Čo napísať? Prosím Pána Boha, aby si bol silný a neskúšal to,
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čo ja som vyskúšal za Teba. Nechcem,
aby si žil s problémom, ktorý mám. Nechcem vidieť Tvoje utrpenie. Ja som ho
pocítil a stále cítim. Bol som však hluchý a slepý. Prosím! Nesnaž sa spraviť
zo seba zrkadlo, v ktorom Ťa uvidím.
Bolelo by Ťa ešte viac. Prosím! Zároveň mi
prepáč. „Možno Tvoj priateľ“. Chcem žiť.
Marian, 18 rokov: Za všetko sa musí
platiť, len život je zadarmo. Ale to nie
je dôvod, aby sme si ho prestali vážiť.
Život je jediná droga, ktorá Ti možnosti
neberie, ale dáva a pre ktorú sa oplatí
žiť a aj zomrieť.
Dano, abstinujúci narkoman: Som narkoman, abstinujúci narkoman. Prešiel
som liečenie a začal žiť normálny život, ako kedysi predtým. Často sa zamýšľam nad tým, kde sa stala chyba,
že musím mať za sebou takú krutú skúsenosť, skúsenosť narkomana. Keď si
spomínam, ako dávno pred fetovaním
som pozeral český dokumentárny film
o feťákoch v Prahe a pozeral som ho
preto, lebo to bolo niečo, čo sa len tak
nevidí a vtedy som vedel s určitosťou,
že sa mi to nemôže stať, ako teraz viem,
že nebudem prezidentom. A stalo sa.
Pokiaľ sa tento problém priamo nedotkne
niekoho blízkeho osobne, myslíme si,
že sa nás to netýka. Pozeráme sa na ten
hnus a opovrhujeme všetkým, čo s fetom a feťákmi súvisí. A stalo sa. Verte.
Vtedy, keď som to najmenej čakal a cestu k fetovaniu som si vôbec nevšimol.
Nikdy som si nemyslel, že hádky a nezhody s rodičmi túto cestu podporia,
neuvedomil som si, že stres a každodenná honba za výdobytkami tohto moderného a zrýchleného sveta ma dovedú
na pokraj nervového zúfalstva, na pokraj spoločnosti, do žumpy, ktorú som

vtedy videl na obrazovke. Ako každý,
som túto vec podcenil a povedal, mne
sa to nemôže stať. A stalo sa.
Mako, 19 rokov: Mal som možno také
predstavy o živote ako Vy, ktorí čítate
tento krátky odkaz. Vtedy som mal 15
rokov, keď po určitých skúsenostiach
s alkoholom a trávou som prvýkrát vyskúšal heroín. Prečo som to spravil, aký
som mal dôvod? Na to som neprišiel.
Možno to bolo z frajeriny pred druhými, možno pre únik z reality pred každodennými problémami. To neviem, ale
spravil som to. O drogách som dovtedy
vedel málo. Počul som o ľuďoch, ktorí
na to doplatili, ale vravel som si, že mne
sa to nemôže stať. Bol to krutý omyl,
lebo tatko heroín je nevyspytateľný a mňa
úplne zruinoval. Je veľmi smutné, že niektorí z Vás sa na tom zasmejú, ako ja
pred štyrmi rokmi, ale teší ma, že niekto
si z toho zoberie príklad „negatívny“,
ako by nechcel dopadnúť. Za tie roky
ma droga položila psychicky a fyzicky,
vzťahy s rodičmi a s ostatnými ľuďmi
upadli. Ostal som len ja a heroín. Momentálne som na ôsmom liečení a veľmi
chcem začať žiť život, aký vediete práve Vy a teraz.
matka závislej narkomanky: Keď zistíte, že Vaše dieťa má nejaký problém
s drogou, v žiadnom prípade ho nenechajte samé, aj keď sa bude brániť zubami nechtami. Vašu pomoc potrebuje
a niekedy iba nevie, ako o ňu má požiadať.
matka drogovo závislej dcéry: Odkaz
pre rodičov, ktorí nepoznajú, čo je to
doma mať drogovo závislé dieťa. Aby
sa Vám nestalo to, čo sa stalo mne, milujúcej matke, ktorá dala svojej dcére
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veľa lásky, úcty, porozumenia. Veľa, veľa debatujte so svojimi deťmi. Nepodceňte žiadny, ani maličký problém. Nič
nie je na svete dôležitejšie, ako Vaše
deti. Nech nepoznáte nikdy, čo je to drogovo závislé dieťa. Je to tragédia pre
celú rodinu. Vyhľadajte odbornú literatúru, počúvajte relácie o drogovo závislých, ale skôr, ako to Vás a Vašu rodinu
postihne, buďte k Vašim deťom úprimný a úprimnosť sa vám vráti.
matka drogovo závislého syna: Kontrolujte pri najmenšej pochybnosti Vaše
deti. Kontrolujte ich takým spôsobom
i vtedy, keď si myslíte, že sú už dospelé.
Zistite si, s akými kamarátmi sa združujú, priatelia, akú majú povesť, akí sú. Nedajte sa oklamať ich výzorom, prípadne
slušným a inteligentným vystupovaním.
matka postihnutej narkomanky: Svoje dieťa poučovať treba už od malička,
nie keď už je závislé, ako sa to stalo
mne. Netreba s ním jednať ako v rukavičkách, ale ani pod nátlakom. Je treba
vždy si dieťa vypočuť. Neprejavovať im
opičiu materinskú lásku, ale ani nebyť
bezohľadný. Je potrebné zdôrazňovať,
aká je droga škodlivá, ale zase nie príliš ostro. Keď je už závislé, nesmiete im
veriť. Vždy je ale dôležité, podať im pomocnú ruku.
otec závislej dcéry: Nikdy si nepripusti, že tvojmu dieťaťu sa to nemôže stať.
Dôveruj, ale buď ostražitý a úprimný.
mama narkomanky: Nájdi si vždy čas
na vypočutie svojho dieťaťa, aby miesto
tvojej podávajúcej ruky nesiahlo po droge!
Zdroj: Pálkovo centrum, Lipt. Mikuláš
Spracovanie: hp, KSLS

ANKETA
Opýtali sme sa našich občanov na ich
názor v súvislosti s drogovou problematikou. Môžete si prečítať ich reakcie:
Aký máte názor na tému „legalizá
cia drog“ na Slovensku? (ide napr.
o pokusy niektorých politických
skupín zlegalizovať marihuanu
na Slovensku, dávať nižšie tresty
páchateľom za ľahké drogy a pod.)
Mária, 47 r.: Som proti legalizácii drog!
Alex a Adam, 15 r.: Z časti je to dobré,
ale aj zlé. Predávať marihuanu tým, čo
to pomôže von z dákej choroby. Inak
by to nemali legalizovať.

Andrea, 15 r.: Myslím, že to nie je správne, lebo by to ľudia moc používali, lebo
by vedeli, že budú málo trestaní.
Anna, 58 r.: V žiadnom prípade legalizáciu drog. Začne to marihuanou a potom to už bude pokračovať.
Lenka, 31 r.: Nie som za zlegalizovanie
drog na Slovensku.
Dúfus, 15 r.: Môže byť.
Pavol, 15 r.: Nemali by sa legalizovať.
Michal, 60 r.: Užívanie drog všade vo
svete bolo trestným činom. Drogou opojený človek nekoná a nevie, čo robí, lebo

to, čo robí, je zlé. Ak sa pokúša niektorá politická strana také niečo legalizovať, tak ona sama je napadnutá takým
niečím zlým. Tým by dovolili väčšiu
kriminalitu hlavne u mladých ľudí, čo
je aj za terajších podmienok už dosť.
Július, 64 r.: Treba predchádzať všetkým
drogám. Lebo začína sa ľahkými a nakoniec človek skončí u ťažkých. Ja by
som načisto zakázal drogy.
Miroslav, 52 r.: Že sa potrebujú ukázať i takouto formou. Niektoré skupiny
už ani nepotrebujú, aby sa drogy legalizovali, lebo tým ľuďom nepomôže nič.
pokračovanie na str. 8
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pokračovanie zo str. 7

Jana, 43 r.: Nesúhlasím. Mohol by nastať nárast užívateľov drog, zvýšenie
celkovej konzumácie drog. Marihuana
by mala byť povolená s určitými obmedzeniami, len na lekársky predpis!
Alžbeta, 51 r.: Nie je toho dosť aj bez
legalizácie?
Peter, 28 r.: Čo sa týka legalizácie drog,
som zásadne proti. No niekoľkoročné
tresty sú určené pre ľudí, čo siahajú na
životy iných a nie pre užívateľov s 1
gramom marihuany. Tresty sú určite
privysoké.
Roman, 20 r.: Nesúhlasím s tým, aby boli drogy ako napríklad marihuana legalizované. Ničia zdravie, kazia charakter,
sú dôvodom krádeží, spôsobujú psychické problémy, ktoré môžu vrcholiť samovraždami. Určite s tým nesúhlasím.
Myslíte si, že v našej obci sú ľu
dia, ktorí užívajú drogy? Ak áno,
čo by ste im odkázali?
Daniela, 56 r.: Áno, sú. Nech s tým čím
skôr skončia.
Anna, 58 r.: Neviem. A prajem všetkým,
aby sa o to ani nepokúšali, je to neskutočné zlo.

Zrkadlo Liptovských Sliačov

de ich rodičom, aby sa im viac venovali,
riešili spolu ich problémy a nenechávali ich v noci bez dozoru. Rodičia by
ich mali viesť k Bohu, chodiť s nimi do
kostola. Tam by sa to nenaučili!
Miroslav, 52 r.: V našej obci sú ľudia,
ktorí užívajú drogy. Aby si uvedomili,
že ničia život sebe, ale aj iných.
Alžbeta, 51 r.: Možno sa ich pár nájde,
hlavne mladí, ktorí skúšajú a myslia si,
že je to „psina“, a že nenadobudnú návyk, závislosť. Odkazujem im, aby sa
čím skôr spamätali a našli správnu cestu.
Peter, 28 r.: Viem, že mnohí rodičia ani
netušia, že ich deti berú drogy. Je len
malé percento mladých, ktorí nevyskúšali drogy. Odkaz: Nie je všetko zlato,
čo sa blyští. Chvíľkové stavy uspokojenia ťa privedú pomaly, ale isto na psychiatriu. Hľadaj si priateľov medzi tými, čo neužívajú drogy. Pracuj na sebe,
snaž sa niečo dosiahnuť a šetri peniaze na niečo užitočnejšie. Nemíňaj ich na
drogy.
Roman, 20 r.: Myslím, že ich je dosť
a stále ich pribúda. Sám som mal možnosť byť v partii, kde sa holdovalo drogám. A chcem im odkázať, aby sa rozhodli prestať s drogami. Pomôcť sa dá,
len to treba chcieť a prijať.

Lenka, 31 r.: Myslím si, že tak, ako
v každej obci, či meste, aj v tej našej sa
nájdu ľudia, ktorí užívajú drogy. Odkazujem im, aby si neničili život a zdravie, a netrápili svoje rodiny.

Čo by mala obec, farnosť, združe
nia a občania našej obce urobiť,
aby sa preventívne predchádzalo
závislosti našich občanov na dro
gách?

Andrea, 15 r.: Myslím, že áno. Vôbec
drogy nie sú potrebné, čiže zbytočné.
Nemali by ich užívať.

Mária, 47 r.: Riešiť to formou fotografií a letákov.

Alex a Adam, 15 r.: Áno, na sto percent. Je to aj zlé, ale nemali by s tým
začínať, lebo to ide do peňazí, ničí to
rodinu, priateľstvá.
Dúfus, 15 r.: Áno. Nech sa im darí.
Július, 64 r.: Určite sa nájdu ľudia, čo
užívajú drogy. Aj ľahké, ale aj ťažšie.
Neuvedomujú si, že si ničia zdravie
a hlavne, že si ničia svoje rodiny, čiže
trpia hlavne deti. Prosím Vás, aby ste
skončili, kým je ešte čas. Šetrite si zdravie, ale hlavne proste Boha, aby boli zachránené vaše rodiny.
Michal, 60 r.: Že aj v našej obci užívajú mladí ľudia drogy, viem len z počutia iných. Odkázal by som v prvom ra-

Anna, 58 r.: V prvom rade výchova v rodine. Podnikať s mladými rôzne akcie,
ale nielen zábavnou formou (kiná, výlety...), ale aj pracovnou formou (rôzne
brigády, upratovanie verejných prie
stranstiev, okolia ciest, potokov...). Jednoducho povedané: mladých treba zamestnať.
Lenka, 31 r.: Napríklad urobiť stretnutie, besedu s človekom s takouto skúsenosťou, ktorý by vyrozprával svoj príbeh, kde sa ocitol až na dne.
Pavol, 15 r.: Pravidelná kontrola žiakov a podozrivých ľudí.
Alex a Adam, 15 r.: To je veľmi ťažké.
Mali by kontrolovať podozrivé deti a mali by zariadiť, aby aj policajti viacej

kontrolovali dospelých, ale aj mladých.
Mali by vymyslieť, čo by hlavne mladých bavilo a chodili by tam namiesto
krčiem atď.
Július, 64 r.: Treba predchádzať týmto
závislostiam. Do krčiem netreba púšťať deti. Deťom rodičia dávajú peniaze,
ale mnohých to nezaujíma, kde deti peniaze pomíňajú. Dobre by bolo, ako voľakedy. V nedeľu po obede bývali zábavy vonku v prírode od 15.00 do 22.00
hod. Hlavne dohliadať, aby deti nedostali do rúk alkohol a cigarety.
Michal, 60 r.: Rodina, obec, farnosť,
škola by mohla striedavo usporadúvať
stretnutia, prednášky na tému závislosti a návykovosť v dôsledku užívania
drog. Ako sú rozvrátené mladé manželstvá, žiaci nedokončia školy. Majú len
pocit, že sú v nebi, ale sú v područí
Zlého. Za takýchto ľudí sa nám treba
modliť a prosiť Pána Boha za ich uzdravenie.
Miroslav, 52 r.: Rodičia by mali viac
dbať o svoje deti. Každý rodič pozerá
len sám na seba a na svoje pohodlie.
Všetko vychádza z našich rodín.
Jana, 43 r.: 5-krát denne modlitba by
pomohla? Modliť sa, modliť. Veľký problém je v rodine, rodičia sú celý deň
v práci, aby finančne zabezpečili chod
domácnosti, potreby, a tak nemajú čas
na svoje ratolesti, ktoré v dnešnej dobe vychováva ulica. Neurobí nikto nič,
pokiaľ sa nezmení, aby pracujúci dostali väčšie mzdy a tak nemuseli drieť.
Tak im zostane viac času pre rodinu,
deti.
Peter, 28 r.: Informovať, komunikovať
s rodičmi. Je to verejné tajomstvo, že
každý druhý mladý má skúsenosť s drogou. A každý rodič si myslí, že jeho dieťa
je čisté. Mali by sme im ponúknuť alternatívu, niečo, čo ich bude baviť. Väčšinou ide o outsiderov, ktorí vytvárajú
skupiny užívateľov. A tieto skupiny nepoznajú lásku, prijatie, nepoznajú Boha
ako Otca. A ak by spoznali Božiu lásku,
nechceli by inú závislosť. To je realita.
Roman, 20 r.: Ako farnosť by sme sa
mohli modliť a ísť k ním bližšie. Ukázať
im, že sa dá žiť aj inak. Myslím, že oni
sami len tak neprídu. Ale mali by sme
si my nájsť k nim cestu. Obec by možno mohla na základných školách informovať mladých o drogách, ich následkoch a problémoch.
Anketu zrealizovala:
hp, KSLS
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Protipožiarne nádrže
nevyhnutnosťou
Vážení občania,
prihováram sa k Vám ako člen Dobrovoľného hasičského zboru za Obecný úrad Liptovské Sliače. Problém požiarov, či už
súkromného vlastníctva alebo majetku štátu, či urbáru je stále
aktuálnejší. Z tohto problému nám vyplýva povinnosť podľa zákona o požiarnej bezpečnosti vybudovať protipožiarne
nádrže. Tieto nádrže budú spĺňať funkciu rezervného fondu
hasiacej tekutiny v prípadoch rozsiahlych požiarov. Niektoré z týchto nádrží budú situované v blízkosti hospodársky
nenahraditeľných a významných biotopov, ktorými sú naše
hory. Sú to práve ony, čo neustále regenerujú naše znečistené ovzdušie, z ktorého premieňajú anorganické látky – oxid
uhličitý na život potrebný kyslík. Kvôli maximálnemu využitiu
protipožiarnych nádrží plánujeme v letnom období, resp. od
jari do jesene obsadiť nádrže hospodársky cennými druhmi
rýb. Bude sa jednať o násadu pstruha dúhového. V bezprostrednej blízkosti vodnej plochy plánujeme vytvoriť oddychovú
zónu, ktorú budú môcť využívať občania Liptovských Sliačov na rekreačné účely. Čo sa týka zimného obdobia, je to
ideálna možnosť ako jednoducho prísť ku zimnému štadiónu. V našej obci máme veľa aktívnych vyznávačov zimných
športov, ktorých by takáto informácia iste veľmi potešila. Pri
tejto výstavbe bude potrebná aj ťažká technika, o ktorú požiadame Ing. Petera Cabana zo Správy Povodia horného Váhu Ružomberok, za čo im vopred ďakujeme.
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Ako sme volili
V druhom kole marcových prezidentských volieb zvíťazil v našej obci kandidát Andrej Kiska. Počtom hlasom
889 predbehol Roberta Fica, ktorému dalo hlas 785 občanov. V Liptovských Sliačoch bolo v zozname oprávnených voličov zapísaných 3026 oprávnených osôb, z nich
sa 2. kola volieb zúčastnilo 1690 občanov, čo znamená
55,85 % účasť.
– ld –

Foto: K. Moravová

Šubjak Peter, člen OHZ

Foto: K. Moravová

www.oknoplast.sk

EKOLOGIS s. r. o.
1.mája 112/17
Liptovský Mikuláš
Podhora 49
Ružomberok
WEB: www.ekologis.sk
E-mail: ekologis@ekologis.sk
Mobil: +421917546147, +421911966388

V Liptovských Sliačoch sadili máje.
Foto: ab, KSLS

Na bohatú tradíciu sliačanských májov nadviazali mládenci
zo Stredného Sliača. V sobotu 26. apríla členovia FSk Sliačanka spolu s kamarátmi zasadili máje pri kostole sv. Šimona a Júdu i v Pažitiach, vo Vyšnom Sliači pri novom kostole
a pri Prameni.
ab, KSLS
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Kultúra

Zrkadlo Liptovských Sliačov

Detský letný tábor
Organizátor:
Termín:
Určený pre:
Cena:
Zabezpečené:

Kultúrne stredisko Liptovské Sliače
7. – 11. júl 2014
žiakov 1. – 4. triedy ZŠ
35 eur
obedy, olovrant, animátori, rekvizity, výlet, atrakcie, každý deň od 8.00 do 17.00
hod. zaujímavý program
Kontakt:
0948 128 876
Ako sa zaregistrovať:
Prihlášku dostanú deti v ZŠ J. Hanulu. Kompletne vyplnenú prihlášku treba priniesť spolu s uvedeným poplatkom
najneskôr do 18. júna do KSLS. Deti polosiroty a siroty
za tábor neplatia.

hp, KSLS

Čitateľská súťaž
pre deti má víťazov
Kultúrne stredisko Liptovské Sliače a Obecná knižnica pripravili pre deti literárnu čitateľskú súťaž „Tajomstvo ukryté
v knihe“. Podujatie pri príležitosti „Mesiaca knihy“ bolo určené žiakom 3. a 4. ročníka ZŠ. Súťaž odštartovala vo februári
v knižnici, kde si žiaci prevzali knihy, podľa ktorých vypracovali súťažné úlohy. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo
31. marca 2014 v Kultúrnom dome. Súčasťou slávnostného
podujatia bola beseda so spisovateľom Igorom Milanom Chovanom, ktorý žije a pracuje v Ružomberku.
Výhercovia súťaže:
3. A – Sofia Ovadová, 3. B – Alex Buďvesel
4. A – Oliver Mrva, 4. B – Vladimír Klačan
Najkrajšia ilustrácia: 4. A – Alexandra Littvová
Všetci víťazi získali diplom a knihu od I. M. Chovana s venovaním a podpisom autora. Odmenou pre výhercov bol aj spoločný obed so spisovateľom v reštaurácii Prameň.
ab, KSLS

Foto: A. Sliacka

Kinderfest
eLSe klub v spolupráci s Farským a Obecným úradom L.
Sliače pozýva deti na 8. ročník Kinderfestu – „Honba za pokladom Indiánov“. Zaregistrovať všetky deti prostredníctvom
prihlášky je potrebné do 11. júla v Kultúrnom stredisku. Registračný poplatok 2,50 eur sa platí pri odovzdaní vyplnenej
prihlášky. Poplatok zahŕňa obed, večeru, animátorov, rekvizity, atrakcie, sladké odmeny, kino. Na Kinderfest si treba
priniesť pitie, pršiplášť a obliecť si športové oblečenie. Termín tohtoročného Kinderfestu je nedeľa 26. júla so začiatkom na sv. omši o 8.30 hod. v Strednom Sliači, po nej stretnutie detí pred Kultúrnym domom. Tešíme sa na všetkých
účastníkov!
hp, eLSe klub

Kalendár podujatí Liptovské Sliače 2014
Zmena programu a termínov vyhradená
MÁJ: 31. 5. Deň detí
JÚN: 1. 6. Juniáles MŠ | 7. 6. Krúžok rybárstva, 1. stretnutie | 6. 6. Venček ZŠ | 21. 6. Sv. omša na Sliačanskej Magure | 22. 6. Juniáles ZŠ | 23. 6. spievanie Jána | 29. 6. súťaž
Hasičské dedičstvo | 29. 6. Oslava 2. výročia eLSe klubu,
súťaž O najlepší koláč, koncert Stanley & kapucíni

JÚL: 5. 7. Letné kino | 7. – 11. 7. Detský letný denný tábor
| 19. 7. Letné kino | 26. 7. Kinderfest, 8. ročník
AUGUST: 9. 8. 1. Medzinárodné hasičské zápolenie | 16. 8.
Letné kino | 23. – 24. 8. Celoliptovské dni Matky
KSLS

ORGANIZÁCIE

číslo 2/2014
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eLSe klub pozýva
Súťaž O najlepší koláč
eLSe klub pozýva šikovné ženy prihlásiť sa do súťaže O najlepší koláč,
ktorá sa bude konať počas osláv 2. výročia založenia eLSe klubu. Celý plech
upečeného koláča je potrebné priniesť
na registráciu v nedeľu 29. júna do
eLSe klubu o 13.00 h. Od 14.00 h. do
17.00 h. bude prebiehať degustácia
koláčov verejnosťou spojená s hlasovaním. Vyhlásenie víťazného koláča prebehne o 18.00 h v eLSe klube. Víťaz získa darčekový kôš a poukaz do baru.
Oslava 2. výročia eLSe klubu
Mládež z eLSe klubu pozýva verejnosť
29. júna 2014 na oslavu 2. výročia fungovania klubu. Návštevníkov čaká pestrý program:
13:00 registrácia koláčov v súťaži O najlepší koláč
14:00 degustácia a hodnotenie koláčov verejnosťou, atrakcie: trampolína, maľovanie na tvár, cukrová vata a ďalšie
15:00 koncert kapely Stanley & kapucíni, eLSe gulášpárty
18:00 vyhlásenie výsledkov súťaže O najlepší koláč
hp, eLSe klub

Foto: O. Šišková

Výstup na Háj–Nicovô
Dňa 10. 5. 2014 sa členovia turistického krúžku pri ZŠ J. Hanulu L. Sliače rozhodli vystúpiť na Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši a uctiť si pamiatku tých, ktorí
položili svoje životy za naše oslobodenie. Liptovský Mikuláš a Liptovské Sliače
boli oslobodené v ten istý deň, 4. apríla 1945. Prekrásne počasie malo veľkú zásluhu na tom, že sme mali jedinečný výhľad na celý Liptov. Jasná modrá obloha,
zelená farba rôznych odtieňov, trblietajúca sa hladina Liptovskej Mary a horské
štíty Vysokých a Nízkych Tatier vytvorili nezabudnuteľný obraz, ktorý bude ešte
dlho rezonovať v našich mysliach. Zoznámenie sa s Liptovským Mikulášom a cesta domov poschodovým vlakom Pendolíno sa stali bodkou za pekným dňom.
O. Šišková, M. Gejdošová

Krúžok rybárstva
V Kultúrnom stredisku sa otvára krúžok mladých rybárov „ASPIUS ASPIUS“, do ktorého sa môžu prihlásiť chlapci aj dievčatá z 3. až 9. ročníka ZŠ, ktorým učaroval
veľký dar nachádzajúci sa všade okolo nás, a tým je príroda. Cieľom krúžku je
vychovať mladých rybárov, ktorí budú popri vykonávaní rybárskeho práva aj
ochrancami prírody a nebude im ľahostajná čistota životodarnej tekutiny, ktorou je voda. Popri teórii a praxi z rybárstva bude mať mládež možnosť vizuálne
sledovať život fauny pod vodnou hladinou v štýlovom akváriu. Motivačným stimulom pre mladých ochrancov zaiste budú rybačky, z ktorých si každý odnesie
kopec nezabudnuteľných zážitkov a príjemných chvíľ strávených pri vode, o čo
sa postará vedúci rybárskeho krúžku, pán Peter Šubjak,
ktorý je už tri desaťročia
aktívnym členom Slovenského rybárskeho zväzu v Ružomberku. Keďže letné mesiace sú najvhodnejšie pre
výjazdy do prírody, ponúkame záujemcom možnosť
absolvovať prvé hodiny už
v júni. Žiaci môžu prísť na
prvý výjazd do terénu v sobotu 7. júna o 10.00 hod.
pred Kultúrne stredisko, odkiaľ im bude zabezpečený
odvoz na Sliačik. Otvorenie
krúžku od septembra závisí od počtu prihlásených žiakov.
Peter Šubjak

Foto: O. Šišková

Foto: K. Šubjaková

Výchovné koncerty
ZUŠ Ľ. Fullu
4. marca a 16. mája sa v Kultúrnom
stredisku konali výchovné koncerty
pre žiakov 1. ročníka Základnej školy Jozefa Hanulu a pre predškolákov
z našej materskej školy. Výchovný
koncert pre žiakov pripravili učitelia Základnej umeleckej školy spolu
s ich žiakmi, ktorí sa od septembra
minulého roku u nás v obci vzdelávajú v hre na gitaru, husle, flautu,
akordeón a v hre na kontrabas. Na
výchovnom koncerte mali prváci možnosť naučiť sa o spomínaných nástrojoch všeličo zaujímavé, svoje umenie
im predviedli žiaci ZUŠ, deti z našej
obce a v závere koncertu sa ku účinkujúcim pridali i diváci hrou na detské bicie nástroje. ZUŠ Ľ. Fullu chce
touto cestou pozvať všetky deti
i dospelých na talentové skúšky, kto
ré sa budú konať v Kultúrnom stre
disku dňa 30. mája od 13.30 do 16.30
hod.
gk, KSLS
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Stolnotenisový turnaj
Detských domovov
Dňa 11. 4. 2014 sa konal v Liptovských Sliačoch stolnotenisový turnaj v rámci 24. ročníka regionálnych športových
hier detí z detských domovov. Športového podujatia sa zúčastnilo 11 detských domovov a 31 detí zo Žilinského a Banskobystrického kraja.
Víťazi jednotlivých kategórií sa predstavia na celoslovenských športových hrách v Dolnom Kubíne.
Za organizačnú pomoc sa chceme poďakovať starostovi obce Jánovi Ondrejkovi, riaditeľke ZŠ PaedDr. Kataríne Plachej
a rozhodcom turnaja Mgr. Milanovi Gejdošovi a Ladislavovi
Littvovi.
Ing. Štefan Likavčan
riaditeľ Detského domova Ružomberok

Foto: P. Novák

tenisové okienko
Liptovské Sliače senior double VIPi 2014
9. ročník, 6. 4. 2014, turnaj v štvorhre pre pozvaných
hráčov, 4 dvojice
Mierna zima a teplá jar umožnili pripraviť kurty a začať
novú sezónu oproti minulosti s predstihom. Víťazom prvého tohtoročného turnaja sa stala dvojica Miroslav Hanula,
Ján Plávka. Vo finále zvíťazili nad dvojicou S. Švidroň, J.
Benčo.
Výsledky: Semifinále: J. Plávka, M. Hanula – M. Kelčík, J.
Gejdoš 1/6, 6/0, 6/0; S. Švidroň, J. Benčo – Mi. Sleziak, Ľ.
Ondrejka 6/0, 6/4. Finále: J. Plávka, M. Hanula – S. Švidroň, J. Benčo 4/6, 6/4, 6/2. O 3. miesto: M. Kelčík, J. Gejdoš
– Mi. Sleziak, Ľ. Ondrejka 6/4, 5/7, 6/2.
Liptovské Sliače profesional open 2014, 15. ročník, 14.
4. – 20. 4., turnaj len pre členov TK Liptovské Sliače, dvoj
hra
Turnaja v dvojhre sa zúčastnilo 14 hráčov. Vo finále zvíťazil
Jozef Frič nad Jánom Plávkom 7/6(2), 5/7, 7/6(4). Výsledky
semifinále: J. Frič – M. Frič 6/7(4), 6/2, 6/4
J. Plávka – P. Alman 5/7, 7/5, 7/6(5)

Ing. Miroslav Hanula

Nový tenisový kurt
Slávnostné prestrihnutie pásky, požehnanie a uvedenie kurtu č. 3 do prevádzky sa uskutočnilo v sobotu 3. 5. 2014,
pred zápasom mužov A s TK Ružomberok. Kurt č. 3 požehnal kňaz vdp. V. Hanula, pásku prestrihli kapitáni družstiev
J. Frič, J. Kapolka, starosta obce J. Ondrejka a predseda TK
M. Hanula, ktorý dokončený kurt pokropil aj šampanským.
Zdá sa, že úspešne, pretože hneď prvý domáci zápas v 2.
lige s Ružomberkom bol víťazný. Na záver slávnosti si prítomní vypočuli príhovory starostu obce J. Ondrejku, predsedu
TK M. Hanulu, podpredsedu TK M. Sleziaka a pripili si šampanským na prospešné využívanie tenisového areálu športovcami, ale najmä deťmi.
Tri tenisové kurty sú majetkom obce, o chod a údržbu tenisového areálu sa na základe nájomnej zmluvy stará Tenisový klub Liptovské Sliače.
Stavebné povolenie na výstavbu kurtu č. 3 bolo vydané 6.
11. 2012, samotná výstavba prebiehala od 2. 9. do 23. 11.
2013 a od 20. 3. do 10. 4. 2014.
Investorom výstavby bola Obec Liptovské Sliače.
Hodnota diela je 13.587 €
Sú v tom:
– finančné prostriedky z rozpočtu obce 6.833 €
– finančné prostriedky tenisového klubu 150 €
– sponzori (2-krát projektová dokumentácia, financie, materiál, pracovníci, požičanie strojov, náradia a nástrojov,
vykonanie stavebných prác a pod.) 3.020 €
– práca členov tenisového klubu 756 hod. = 3.024 €
– práca pracovníkov VPP 280 hod. = 560 €
Úprimné poďakovanie patrí starostovi obce Jánovi Ondrejkovi za podporu pri schvaľovaní výstavby a všestrannú
pomoc pri samotnej realizácii, poslancom obecného zastupiteľstva za podporu a schválenie financovania výstavby
kurtu č. 3, členom tenisového klubu za množstvo odpracovaných brigádnických hodín, pracovníkom obce a pracovníkom VPP za vykonanú prácu a sponzorom a dobrodincom
za nezištnú pomoc.
Najväčšími sponzormi boli bratia Ján, Robo a Rado Moravovci, ktorí pomohli finančne, pracovníkmi, materiálne aj
stavebnými strojmi, náradím a nástrojmi. Ďalší sponzori: Ľ.
Sleziak (2-krát projektová dokumentácia), A. Hlavatý, P. Frič,
P. Nemček, J. Dvorský, R. a J. Plávka, P. Švidroň, F. Ondrejka,
P. Ivák, Ľ. Littva, Povodie Váhu.

Foto: archív TK L. Sliače
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