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Obec privítala
nových občanov
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Sliačanka oslávila
85. výročie

Vážení spoluobčania,
vzhľadom k tomu, že toto vydanie Zrkadla Sliačov je
prvé v roku 2018, chcem Vám popriať veľa zdravia
a mnoho osobných i pracovných úspechov. Čas beží
veľmi rýchlo a mňa čaká vo funkcii starostu našej obce, posledný rok štvorročného funkčného obdobia. Vo svojej doterajšej práci som sa snažil pracovať najlepšie ako som vedel a urobím podľa možností
všetko preto, aby sme aj tento rok pokračovali v zveľaďovaní Liptovských
Sliačov. Dovtedy čaká vedenie obce ešte veľa práce, s ktorou Vás chcem oboznámiť. Tento rok máme v pláne zrekonštruovať a vymeniť oplotenie cintorínov s položením zámkovej dlažby pred vstupom v Strednom a Vyšnom Sliači. Budeme rokovať s Povodím Váhu, aby sa na Nižnianskej ulici v Nižnom
Sliači, zhotovil múr popri brehu potoka, čím by sa malo zabrániť vylievaniu
vody v prípade nepriaznivého počasia. Máme zámer vybudovať chodník pre
chodcov od baru Kalambúr po zvonicu v Nižnom Sliači, ale aj opravu parkoviska s novým asfaltovým povrchom a chodníkom pre chodcov pred zdravotným strediskom v Strednom Sliači. Chcem zdôrazniť, že tento rok nás
čaká aj veľa kultúrno-spoločenských akcií. Medzi najdôležitejšie budú isto
patriť 90. výročie vzniku dobrovoľných hasičov, ktoré sa uskutoční 28. – 29.
apríla a Liptovské dni matky, ktoré budú 28. – 29. júla. Pevne verím, že sa
nám v spolupráci so zložkami a organizáciami v našej obci podarí tieto podujatia zorganizovať tak, aby ste z nich mali pekný zážitok. Som presvedčený, že naša obec sa uberá správnym smerom, pretože je o ňu stále väčší
záujem či už zo strany turistov, alebo ľudí, ktorí chcú u nás kupovať pozemky a stavať rodinné domy. Priestor pre stavanie domov sme teraz rozšírili
dodatkom číslo 2 územného plánu obce. V týchto dňoch pokračujeme v rekonštrukcii interiéru sály a kuchyne v našom kultúrnom dome. Máme rozpracované ďalšie projekty, ktoré majú náväznosť na štátne výzvy a dotácie.
Splácame úvery, staviame, budujeme a ja pevne verím, že sa nám to s Vašou
podporou a podporou obecného zastupiteľstva bude dariť aj celý tento rok.
Mgr. Milan Frič
starosta obce
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Tradičná bursa

Karneval ZŠ.
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AKTUALITY

Zrkadlo Liptovských Sliačov

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prvé tohtoročné zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo dňa 22. 2. 2018.
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Janka Litt
vová oboznámila prítomných poslancov
so správou o plnení zročných uznesení
OZ. Ďalej predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti. Uviedla, že kontroly boli zamerané najmä na
účtovníctvo, štatistické výkazníctvo, operatívu, evidencie, rozbory hospodárskej
činnosti, analýzy rozpočtového procesu,
interné predpisy ich dodržiavanie a súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Celkový rámec kontrol bol
určený Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok
2017, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom. Medzi účelové kontroly
patrí kontrola zúčtovania poskytnutých
dotácií z rozpočtu obce za rok 2016,

MATRIKA

PRÁCE V OBCI

NARODENIE 2017: Celkom sa narodilo 50 detí (24 ch., 26 d.), z toho: Nižný Sliač – 7 ch., 7 d.; Stredný Sliač – 9 ch., 15 d.; Vyšný Sliač
– 8 ch., 4 d.
UZAVRETIE MANŽELSTVA 2017:
Celkom uzavretých manželstiev – 16.
Priemerný vek sobášených – ženích
35 r., nevesta 30 r.
ÚMRTIE 2017: Priemerný vek úmrtia
– muži 68 r. a ženy 74 r. Celkom zo
mrelo 45 občanov, z toho 22 m. a 23 ž.:
Nižný Sliač – 5 m., 6 ž.; Stredný Sliač
– 10 m., 10 ž.; Vyšný Sliač – 7 m., 7 ž.
NARODENIE: December 2017: Rebeka Kelčíková, Daniela Bihariová.
Január 2018: Valentína Kovačevová.
ÚMRTIE: December 2017: Oľga Jacková, 63 r.; Janka Jacková, 47 r.;
Ivan Kováčik, 63 r.; Antónia Dvorská, 74 r.; Ružena Littvová, 80 r.; Milan Priesol, 74 r. Január 2018: Jozef Ovad, 79 r.; Anton Sleziak, 80 r.;
Jolana Bartíková, 75 r.; Františka Jelšovková, 83 r.; Elena Hatalová, 62 r.;
Ján Mamojka, 57 r.; Ladislav Ryboš, 64 r.

kontrola výsledkov hospodárenia v rozpočtových organizáciách obce a obchodnej spoločnosti obce za rok 2016, kontrola vybraného investičného projektu
– Úprava amfiteátru Pažite. Všetky kontroly boli bez kontrolných zistení. V súvislosti s kontrolou postupov pri správe
miestnych daní a poplatkov kontrolórka odporúča systémové zmeny pri výbere cintorínskeho poplatku a to zmenu VZN a plnú elektronizáciu poplatku.
Prítomní poslanci schválili správu o kontrolnej činnosti bez pripomienok.
V bode Vysporiadanie časti MK na ulici
Pod Kopanicami poslanci schválili odkúpenie pozemku C-KN 4250/5 o výmere 8 m2 kultúra trvalý trávny porast, k. ú.
Liptovské Sliače od vlastníkov v cene
za 1,00 € od odpredávajúceho vlastníka.
Predmetný pozemok bude slúžiť k vybudovaniu inžinierskych sietí k IBV na
ulici Pod Kopanicami a v budúcnosti aj
ako časť prístupovej miestnej komunikácie, nakoľko priľahlé parcele E-KN 3713
a E-KN 3712 sú vo vlastníctve obce.
V bode Prevody nehnuteľného majetku
obce poslanci schválili odkúpenie pozemkov na ulici Do Potôčka v Strednom Sliači
za cenu 1,00 EUR pre každého odpredá
vajúceho vlastníka, ktoré budú slúžiť ako
základ pod miestnu komunikáciu a vybudovanie odvodňovacieho kanála pre
občanov bývajúcich na ulici do Potôčka.
V tomto bode tiež poslanci schválili
odkúpenie pozemkov na ulici Pod Skálím
(Záhumnie) v časti obce Vyšný Sliač do
vlastníctva obce od vlastníkov za dohodnu
tú cenu 1,00 € pre každého odpredávajú
ceho vlastníka. Predmetné nehnuteľnosti budú slúžiť pod miestnu komunikáciu
v novom stavebnom obvode na ulici
Pod Skálím (Záhumnie). Miestna komunikácia bude zameraná geometrickým
plánom. Taktiež schválili uzatvorenie
zmluvy o zriadení vecného bremena pre
žiadateľa Stredoslovenská energetika
– Distribúcia, a. s. za účelom realizácie
stavby „Liptovské Sliače – Zahustenie
TS Nižné Hrady“.
Informáciu o vykonaných úpravách rozpočtu obce za december 2017 a január

Rekonštrukcia priestorov Obecného úradu.

– február 2018 podala prítomným účtovníčka obce. Informovala o vykonaných
úpravách rozpočtov v ZpS a DSS Liptovské Sliače, ZŠ J. Hanulu a úpravách
rozpočtu obce, ktoré sú v rámci delegovania právomoci starostovi obce vykonať v odôvodnených prípadoch zmeny
rozpočtu obce v priebehu rozpočtového
roka.
Poslanec Ing. Miroslav Hanula a vedenie obce informovali prítomných poslancov o projekte cezhraničnej spolupráce medzi Obcou Liptovské Sliače a Háj
ve Slezsku. Ide o Zlepšenie cezhraničnej spolupráce SR – ČR prostredníctvom
revitalizácie oddychovej zóny, súvisiacej infraštruktúry a vybavenia CHKO
Sliačske travertíny. Prítomní poslanci
schválili zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
malého projektu vo výške rozdielu celkových výdajov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci a schválili uzatvorenie dohody o vzájomnej spolupráci
partnerov Obec Liptovské Sliače a Obec
Háj ve Slezsku na malom projekte Zlepšenie cezhraničnej spolupráce SR – ČR
prostredníctvom revitalizácie oddychovej zóny, súvisiacej infraštruktúry a vybavenia chránenej krajinnej oblasti Sliačske travertíny.
V bode žiadosti sa poslanci zaoberali individuálnymi žiadosťami občanov a organizácií.
V bode rôzne bolo poslancom interpretované úsilie vedenia obce o zachovanie
ľudových tradícií a ich šírenie. Obec v spolupráci s občianskym združením Stredný Liptov zorganizovala niekoľko stretnutí s dobrovoľníkmi a nadšencami, ktorí
sa venujú tradíciám. Prvým krokom bude
vytvorenie internetovej stránky, ktorá
bude združovať tradície našej obce. Zástupca starostu obce Pavol Bartík informoval prítomných o nákladoch 1. OFC
za rok 2017, taktiež podal bezpečnostnú situáciu v obci za rok 2017. Poslanci uvedené správy zobrali na vedomie.

Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome.

OcÚ
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OTVORENIE KANCELÁRIE MAS STREDNÝ LIPTOV
V Liptovských Sliačoch sa dňa 18. 01. 2018 uskutočnil seminár „Stratégia Tvoríme rozvoj Stredného Liptova, oživenie, informovanie“ a Valné zhromaždenie Občianskeho
združenia Stredný Liptov. Podujatia sa zúčastnilo 34 obyvateľov regiónu.
Súčasťou seminára bolo otvorenie kancelárie MAS, ktorá sa
nachádza v priestoroch obecného úradu v Liptovských Sliačoch. Príhovory predniesli hostiteľ podujatia Mgr. Milan Frič,
starosta obe Liptovské Sliače, predseda združenia pán Ľubomír Frič, starosta obce Partizánska Ľupča a za Regionálnu
anténu NSRV SR Žilinského kraja PhDr. Mgr. Jozef Mikyška,
ktorí následne prestrihli pásku. Kanceláriu požehnal správca
farnosti Mgr. Ján Budzák.
Seminár bol zameraný na oživenie a informovanie členov
občianskeho združenia a obyvateľov regiónu Stredný Liptov
o stratégii rozvoja Stredného Liptova.
Na úvod Ing. Miroslav Jánošík informoval o činnosti a úlohách Národnej sieti rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Regionálnej anténe pre Žilinský kraj.
Ďalšiu časť seminára viedol manažér združenia Ing. Miroslav Hanula. Témou bol: miestny rozvoj vedený komunitou
– CLLD a metóda LEADER v podmienkach Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020, význam MAS Stredný Liptov pre región, stratégia Tvoríme rozvoj stredného Liptova, implementácia a akčný plán stratégie rozvoja územia.
Nasledovala diskusia, zhrnutia a záver seminára. Po jeho
skončení sa ešte uskutočnilo Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Stredný Liptov. Získaním štatútu MAS dostalo OZ Stredný Liptov možnosť čerpania dotácií zo zdro-

jov EÚ na rozvoj regiónu. Celkové zdroje projektu na 3 roky
sú 1 154 275 Eur, z toho nenávratný finančný príspevok je
877 183 Eur a vlastné zdroje 277 092 Eur. Finančné zdroje
budú použité na 24 projektov v rámci regiónu Stredný Liptov, konkrétne na pomoc mladým poľnohospodárom, malým
a stredným podnikateľom a na investície do infraštruktúry
obcí. Získaná dotácia je plánovaná na opatrenia Programu
rozvoja vidieka 2014 – 2020 vo výške 438 620 Eur, na aktivity
Integrovaného regionálneho operačného programu 292 365 Eur,
na prevádzku kancelárie MAS 124 267 Eur a na animácie
a oživenie MAS 21 930 Eur. V kancelárii MAS budú zamestnaní traja zamestnanci, manažér na celý úväzok, ekonomický a administratívny pracovník na polovičný úväzok. Všetky údaje a kontakty sú na www.strednyliptov.sk.
M. Hanula

Foto: A. Kočibalová

OBEC PRIVÍTALA NOVÝCH OBČANOV
V nedeľu 7. januára 2018 sa v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch konala milá slávnosť, uvítanie detí do občianskeho života, ktoré pripravili Obecný
úrad a KSLS. Na podujatí pod záštitou

starostu obce Milana Friča sa zúčastnilo 42 detí, narodených v roku 2017 (z 50
pozvaných) ktoré boli zapísané do obecnej matriky počas uplynulého kalendárneho roka. Z rúk predstaviteľov obce

rodičia prijali finančný dar a blahoprajný list, mamičky aj kvetinu a malý darček. V kultúrnom programe vystúpil detský folklórny súbor Sliačanček.

A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

SLIAČANSKÉ KORENE
Starosta obce Liptovské Sliače Mgr. M.
Frič inicioval v dňoch 17. a 31. januára
stretnutie nadšencov z obce, ktorí sa venujú tradíciám, folklóru a umeniu. Nápadom ho inšpiroval sliačanský rodák
P. Hadač, všestranný výtvarník a umelec,
autor a umelecký vedúci zariadenia Habakuky na Donovaloch, ktorý sa na oboch
stretnutiach tiež zúčastnil. Spoločné myšlienky na stretnutiach prezentoval manažér OZ Stredný Liptov Ing. M. Hanula.
Starosta sa na úvod poďakoval všetkým,
ktorí sa aktívne podieľajú na zachovávaní tradícií v Liptovských Sliačoch.
Víziou je zachovať kultúrne dedičstvo
Liptovských Sliačov pre budúce generácie tak, aby činnosti s tým spojené boli
zdrojom ekonomického rozvoja aktívnych obyvateľov Liptovských Sliačov.
Prvým krokom k dosiahnutiu tejto vízie bude vytvorenie internetovej stránky
www.sliacanskekorene.sk, ktorá bude
samostatná, nezávislá od oficiálnej obecnej stránky, s možnosťou prekliku z obecnej stránky.

Stránku vytvorí, bude vlastniť a spravovať Obec Liptovské Sliače, príspevky
do jednotlivých sekcií budú dodávať
jednotliví aktivisti a sliačania, ktorí o to
prejavia záujem. Prinesené príspevky
budú na stránku vkladať učitelia a žiaci ZŠ J. Hanulu Liptovské Sliače v rámci regionálnej výchovy. Koordinátorom
tejto činnosti bude kancelária Miestnej
akčnej skupiny Stredný Liptov, ktorá
sídli na poschodí obecného úradu.
Činnosť všetkých bude na dobrovoľnej
báze, s tým, že v obecnom rozpočte sa
vyčlenenia financie na odmeny aktivistom, garantom, učiteľom a žiakom. V budúcnosti sa predpokladá možnosť financovania týchto aktivít prostredníctvom
dotácií, výziev, grantov a pod.
Prítomní sa zhodli na štruktúre internetovej stránky. Budú tam tieto sekcie:
dejiny, predstavitelia obce, významné
osobnosti, školstvo, architektúra, gazdovstvo, pastierstvo, remeslá, kroj, piesne, tance, tradičné hry, zvyky a tradície, historické fotografie a videá, knihy,

rozprávky a povesti, spolky a organizácie, výtvarné umenie a sochárstvo,
nárečový slovník, priezviská – prímenia,
kuchyňa. Každá sekcia bude mať okrem
samotného obsahu aj svoju históriu
a súčasnosť.
Prosíme sliačanov, ktorí majú doma zau
jímavé dokumenty, fotky, články, knihy,
piesne, recepty, predmety a podobne
a chcú prispieť na pripravovanú stránku,
aby tieto priniesli do kancelárie MAS,
prípadne sa s ňou skontaktovali. Príspevok, ktorý bude na stránke uverejnený bude obsahovať zdroj (meno, adresa, rok narodenia, adresu internetovej
stránky, autor a názov knihy, časopisu, publikácie a pod.), dátum získania,
názov príspevku, meno a adresu prispievateľa, dátum prinesenia, dodania.

každé dieťa predstavilo svoju masku a potom už nasledovala karnevalová zába-

va. Tanec striedali rôzne súťaže a pohybové hry. Za šikovnosť, usilovnosť
a odvahu deti dostali sladkú odmenu
v podobe Kinder vajca a karnevalovú
medailu. Tento deň bol pre všetkých dňom
plným radosti, zábavy a pekných zážitkov.
Aj touto cestou ďakujeme rodičom za
občerstvenie, ktoré mali deti pripravené počas celého karnevalu a už teraz
sa tešíme na ten nasledujúci.

Kontaktné údaje kancelárie MAS:
www.strednyliptov.sk
kancelaria@strednyliptov.sk
0908 712 709

M. Hanula

KARNEVAL V MŠ
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide…
Fašiangové obdobie je už odpradávna
známe veselou zábavou, hudbou, tancom, bursou, karnevalmi. Aj my sme sa
na náš detský karneval, ktorý sa v MŠ
uskutočnil 07. 02. 2018 pripravovali niekoľko dní vopred. Deti usilovne vyrábali rozličné masky a škrabošky, ktorými sme si vyzdobili priestory MŠ.
V karnevalový deň sa už od skorých ranných hodín z každej triedy ozývala hudba
a spev fašiangových piesní. Mohli sme
tu stretnúť princezné, víly, pirátov, rytierov či rôzne zvieratká. Na začiatok

Foto: archív MŠ

Magdaléna Dvorská
riaditeľka MŠ Liptovské Sliače

ŠKOLSKÝ KARNEVAL 2018
Keď odbilo na sliačskom kostole sv. Šimona a sv. Júdu 8.00, v KD v Strednom
Sliači sa 1. februára 2018 rozprúdila trma-vrma. A prečo nie? Veď fašiangový
čas vyžaduje hudbu, pohyb, smiech a tanec. A takýto bol i tento deň.
Školský karneval je už tradičnou súčasťou kultúrnych podujatí našej školy. Žiaci
v prestrojení za najrozmanitejšie rozprávkové bytosti, predmety a príšery sa
zvŕtali v karnevalových rytmoch. Všetky masky hodnotili zástupcovia rodičov a p. uč. z prvého a druhého stupňa
našej školy. Najkrajšie masky boli ocenené. Všetky deti si po vyhodnotení masiek oddýchli pri výbornom občerstvení a odobrali sa k žrebovaniu tomboly.

Náhoda si našla svojich šťastlivcov, ktorí si odniesli svoje výhry.
Karneval otvorili p. starosta obce Mgr.
Milan Frič, predseda občianskeho združenia „Tri Sliače“ Pavol Bartík a p. riaditeľka PaedDr. Katarína Ondrášová, ktorá žiakom zapriala príjemné polročné
prázdniny.
Naše poďakovanie patrí rodičovskému
združeniu – Občianske združenie Tri Sliače, ktoré sa postaralo o ceny ale aj skvelú tombolu za pomoci sponzorov, ktorých
oslovili. Ešte raz veľká vďaka všetkým,
ktorý sa podieľali aby tento sviatok detí dopadol na výbornú.
Mgr. M. Mydliarová

Foto: A. Kočibalová
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PLES PRIAZNIVCOV FOLKLÓRU SA VYDARIL
Jedným z podujatí tohtoročnej plesovej sezóny v Liptovských Sliačoch bol ples priaznivcov folklóru, ktorého 15.
ročník organizovala skupina Sliačanka v sobotu 27. januára
2018. O podujatie, ktoré malo tradične vysokú úroveň, bol
aj tentoraz veľký záujem. O slávnostné zahájenie plesu sa
tak ako každý rok postarali členovia folklórnej skupiny. Do
tanca i dobrej nálady hrali hudobná skupina LEGO a ľudová
hudba Matúša Záborského, v programe vystúpil folklórny
súbor URPÍN z Banskej Bystrice. Atmosféru podujatia podporila originálna výzdoba i bohatá tombola, chutné jedlá
pre účastníkov pripravili pracovníčky Školskej jedálne.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

O MUŽSKEJ SPEVÁCKEJ SKUPINE SLIAČANIA
Vždy keď niekto niečo robí s chuťou, vie dostať do pozitívnej nálady aj publikum. Keď to robia hneď šiesti chlapi, tak
to človeka poteší šesťnásobne. Spievať ľudové piesne je veľká
záľuba mužskej speváckej skupiny Sliačania. Skupina vznikla v auguste 2013, na podnet Štefana Viciana a Štefana Mihulca. Ako sa medzi chlapmi traduje, stalo sa tak pri jednom
zo stolov penziónu Saty, kde si obidvaja Štefanovia povedali, že v takej obci, ako Liptovské Sliače, by sa veru patrilo
mať aj mužskú spevácku skupinu. Slovo dalo slovo a z myšlienky sa stala realita. O hudobnú stránku speváckeho prejavu Sliačanov sa stará vedúci skupiny Štefan Vician. Zdôraznil že členovia speváckej skupiny majú radosť zo stretnutí
pri nácvikoch každý štvrtok, ktoré sa konajú v kultúrnom
stredisku na námestí v Strednom Sliači. Postupom času chcú
aby sa ich prejav skvalitňoval. Ďalší člen skupiny, Jozef Ondrejka začal navštevovať ľudovú školu umenia aby sa zdokonalil v hre na basu. Majú aj ozembuch, ktorý obsluhuje
Jozef Roštek. Mužská spevácka skupina Sliačania sa doteraz
zúčastnila na mnohých kultúrnospoločenských akciách, kde
mali veľký úspech, napríklad Ples strechárov v kultúrnom
dome v Ružomberku, na slávnostiach v Pribyline, ale aj na
všetkých kultúrnych podujatiach, ktoré sa konajú v Liptovských Sliačoch. V jednom sú členovia speváckej skupiny za
jedno: spievajú pre radosť a pobavenie. A čím viac sa s nimi
ľudia zabávajú, tým viac pozvánok na akcie dostávajú. Ľudí
bavia nielen na obecných a iných verejných podujatiach,
ale aj na súkromných oslavách. Aj keď majú toho čoraz viac,
s priepustkami od manželiek zatiaľ problém nemajú. Ich činnosť sa neustále rozširuje. V priebehu decembra 2017 mali
12 vystúpení, vrátane kolied na Štedrý deň. Snažia sa uchovať tradíciu kolied priamo pred domami v našej obci. Každý

rok na Vianoce účinkujú aj v sociálnom zariadení pre seniorov v Nižnom Sliači. Aj keď je doba uponáhľaná, toho času
nie je nazvyš, predsa si ho vždy nájdu na skúšky a vystúpenia.
Spolupráca medzi obecným úradom a mužskou speváckou
skupinou Sliačania je na vynikajúcej úrovni a bez pomoci
vedenia obce by ich činnosť bola omnoho ťažšia. Speváci
ďakujú hlavne pánovi starostovi Mgr Milanovi Fričovi, poslancom obecného zastupiteľstva, dokumentaristom a fotografom, že majú kde skúšať aj za finančnú a morálnu podporu. Ak im bude zdravie slúžiť, vždy sa budú snažiť aby
spevácka skupina Sliačania reprezentovala obec Liptovské
Sliače čo najlepšie. Budeme chlapom držať palce, aby všetkým, ktorí ich pozvú na vystúpenie naďalej rozdávali radosť.
Obecný úrad

Foto: archív OcÚ
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SLIAČANKA OSLÁVILA 85. VÝROČIE
Folklórna skupina Sliačanka si pripomenula významné výročie, 85 rokov od svojho vzniku. V sobotu 10. februára 2018
sa v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch zišli priaznivci ľudovej kultúry, domáci aj návštevníci z rôznych obcí a miest,
bývalí členovia i pozvaní hostia. V slávnostnom programe nazvanom „DEDIČSTVO KRÁSY“ Sliačanka predviedla spevy a tance rodnej obce, zvyky a obyčaje,
ktoré boli súčasťou života v staršej i nedávnej minulosti. Počas večera sa spomínalo na prežité roky, dosiahnuté úspechy, staršie i novšie programy, aj na
významné osobnosti pôsobiace v tomto kolektíve.
Súčasťou podujatia bola výstava fotografií bývalých členov nazvaná IZBA
SPOMIENOK, nechýbala prezentácia fotografií SLIAČANKA V OBRAZOCH. Pro
gram bol doplnený o veľkorozmernú
projekciu videozáznamov a fotografií.
Veľkú zásluhu na vydarenom programe
mala spoločná muzika zložená z členov
ĽH Matúša Záborského a ĽH folklórnej
skupiny Sliačanka. O kvalitné ozvučenie
a osvetlenie sa postarala firma BALCO
Media z Liptovského Mikuláša.
Vyše dvesto divákov v sále kultúrneho
domu videlo emotívne, pestré a kvalitné predstavenie zložené z programových
blokov:

JARNÉ OBRÁZKY (autor – Alena Balážecová); MÁJOVNÍCKA ZÁBAVA (autori
– Janka Veselovská, Marian Jacko); SLIAČANIA NA ŠAFFOVEJ OSTROHE – sólisti tanečníci; NA JÁNA (autor – Blažena
Mihulcová); TRÁVNICE (autor – Alena
Balážecová); REGRÚTSKE PIESNE (autor – Marian Jacko); NA MUZIKE (autor
– Alena Balážecová).
Námet, scénár a réžia programu – Alena Balážecová, Janka Veselovská, Marian Jacko.
Podujatie podporili: Obec Liptovské
Sliače; Autobusová doprava – Anton
Jacko.
Alena Balážecová

Z HISTÓRIE SLIAČANKY
Vznik skupiny sa datuje do roku 1932,
kedy učiteľka Bronislava Kubánková založila tanečno-spevácku skupinu. Kultúrne bohatstvo obce vtedajšiu riaditeľku
Ľudovej školy, matku známeho choreografa Juraja Kubánku, silno nadchlo a život v obci ju očaril. Sliačanka už od začiatku svojej činnosti bola známa aj mimo
rodnej obce. Vystupovala v Ružomberku, Martine, Dolnom Kubíne, Bratislave,
v Prahe. Spolupracovala pri nakrúcaní
slovenského filmu „Varúj“. Folklórna skupina zo Sliačov vynikala nielen pestros-

ťou krojov, ale aj bohatstvom ľudových
tradícií, ktoré prezentovala v rámci svojich vystúpení.“
Zriaďovateľmi folklórnej skupiny postupne boli Osvetová beseda Sliače, Poľnohospodárske družstvo Lisková – Sliače,
Miestne kultúrne stredisko Liptovské
Sliače. V súčasnosti Sliačanka pracuje
pri Miestnom odbore Matice slovenskej,
finančne ju podporuje Obec Liptovské
Sliače. Folklórna skupina sa okrem javiskovej prezentácie zameriava aj na
udržiavanie zvykov a tradícií v obci počas roka. Sliačanka sa hlavnou mierou
podieľa na zachovávaní ľudových tradícií v rodnej obci. Každoročne pripravuje fašiangy, vynášanie murieny, kúpačku,
jánske spievanie, vianočné programy či
spievanie na svadbách i pohreboch. Poslaním kolektívu je okrem tradícií uchovať aj prekrásny sliačanský kroj, ktorý
má mnoho typov a kombinácií. Veľmi
dôležitým článkom práce folklórnej skupiny je zachovanie tanečného štýlu a pôvodných piesní.
Počas svojho trvania sa Sliačanka zúčastňovala rôznych súťaží, kde získala
viaceré ocenenia. Medzi najväčšie úspechy patrí zisk Európskej ceny za ľudové umenie (1976).
Skupina sa viackrát zúčastnila na regio
nálnych, krajských i celoslovenských
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súťažiach folklórnych skupín „Nositelia
tradícií“. Sliačanka sa môže pochváliť
oceneniami:
 1. miesto na celoštátnej súťažnej prehliadke dedinských folklórnych sku
pín v Žiline 1979, VALASKÝ SVIATOK,
autor Vojtech Littva
 Cena na celoštátnej prehliadka vo
Zvolene 1997, NA JÁNA, autorka Blažena Mihulcová
 Cena za objavnosť a spracovanie námetu na Celoslovenskej súťaži v Rimavskej Sobote 2000, PREDSVADOBNÝ, autorka Blažena Mihulcová
 Strieborné pásmo na Celoslovenskej
súťaži v Dolnej Súči 2015, JARNÉ OBRÁZKY, autorka Alena Balážecová
Medzi najvýznamnejšie úspechy za posledných dvadsať rokov patria umiestnenia sólistov tanečníkov na celoslovenskej súťaži O Šaffovu ostrohu v Dlhom
Klčove:
 1998 – 2. miesto (Štefan Littva a Ľudmila Kajúchová
 1998 – 3. miesto (Marián Jacko a Miroslava Dubovská
 2001 – 1. miesto (Marián Jacko a Alena Balážecová,
 2003 – 1. miesto (Marián Jacko
 2016 – Bronzové pásmo – Marian Jacko
 2016 – Bronzové pásmo – Michal Ovad
a Lucia Mrvová

 2017 – Strieborné pásmo – Martin Brez-

ňan a Terézia Ševčíková
V roku 2017, rodnú obec i Sliačanku
veľmi pekne reprezentovala ženská spevácka skupina, ktorá sa úspešne predstavila v televíznej súťaži ZEM SPIEVA,
kde postúpila do semifinále.“
Umelecké smerovanie Sliačanky určovalo pôsobenie mnohých významných
ľudí. Počas aktívnej činnosti sa vo vedení folklórnej skupiny vystriedali viaceré osobnosti. Zakladateľka Bronislava
Kubánková, umelecký vedúci Vojtech
Littva, organizační vedúci Štefan Kubačka, Pavol Sleziak, Jarmila Grajciarová a Ján
Littva. Dlhoročným spolupracovníkom
bol Dr. Kliment Ondrejka. V rokoch 1993
– 2010 skupina pracovala pod vedením
Blaženy Mihulcovej a Aleny Balážecovej,
ktorá je aj súčasnou vedúcou kolektívu.
Za 85. rokov aktívnej a úspešnej práce
sa vo folklórnej skupine objavilo veľa
vynikajúcich interpretov – spevákov, tanečníkov, muzikantov. Z množstva výborných speváčok treba spomenúť Annu
Grelovú, Máriu Fričovú, Máriu Vicianovú, Martu Littvovú, Annu Beniačovú,
Miroslavu Dubovskú. Chýrnymi tanečníkmi boli Vojtech Littva, Vincent Kelčík,
Dušan Domiter, Félix Sliacky. Medzi známych muzikantov patrili Ignác Antol,
Milan Frič, Štefan Šimček, Urban Jelšovka, Albín Frič, Vojtech Mamojka, Jozef
Hanula. Spomenúť treba aj ďalších dl-
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horočných členov ako boli Mária Čurillová, Ľudmila Kajúchová, Štefan Littva,
Milan Gejdoš, Jolana a Milan Fričovci,
Mária a Milan Suroví, Drahomíra a Jozef Fričovci, Agnesa a Jozef Ondrejkovci, Blažena a Albín Mihulcovci, Sabína
Schmidtová, Ľudovít Ondrejka, Štefan
Mihulec, Peter Kelčík, Miroslav Cevár.
Stále aktívnymi členmi ľudovej hudby
sú Štefan Vician, Mária Jacková, Milan
Donoval, ktorých veľmi dobre doplnili
mladí talentovaní huslisti Adam Ševčík
a Anna Sleziaková.
V súčasnosti má Sliačanka 38 členov – tanečníkov, spevákov i hudobníkov – ďalší spolupracujú príležitostne. Ročne skupina uskutoční v priemere okolo 40 až
50 vystúpení, predstavuje ľudovú kultúru rodnej obce po celom Slovensku
i za jeho hranicami. Folklórna skupina
Sliačanka patrí medzi najstaršie a najznámejšie kolektívy na Slovensku, tvorí
a pracuje už 8 a pol desaťročí. Skupina
vždy dôstojne a úspešne reprezentovala región aj Slovensko, šírila a šíri
dobré meno Liptovských Sliačov doma
i v zahraničí.
Účinkovanie Sliačanky v zahraničí: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Juhoslávia, Maďarsko, Nemecko,
Poľsko, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina.
Alena Balážecová

Foto: A. Kočibalová
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TRADIČNÁ BURSA
Znovu prišiel fašiangový čas a vedenie
obce, spolu so svojimi zamestnancami,
usporiadali už po druhýkrát fašiangový sprievod s tradičným zabíjačkovým
pohostením pre všetkých občanov, v amfiteátri Pažite. Na tohtoročnej sliačanskej burse sa zúčastnilo omnoho viac
divákov z našej obce ako v minulom
roku, čo ma veľmi potešilo. Chcem zdôrazniť, že tomuto podujatiu, ktoré sa
uskutočnilo 20. 1. 2018 predchádzali dva
dni práce dobrých ľudí, ktorí pomáhali
pri výrobe tradičných zabíjačkových

dobrôt. Ako starosta obce im zo srdca
ďakujem, hlavne členkám Jednoty Dôchodcov, ktoré tak ako aj minulý rok
odviedli kus dobrej roboty. Bez ich pomoci by sa táto akcia nemohla uskutočniť. Taktiež ďakujem za prácu pánom
Eduardovi Mrvovi a Danielovi Benčovi,
ktorá sa začala už vo štvrtok pred akciou
v spolupráci s chlapmi, ktorí sú zamestnaní na obecnom úrade. Výsledkom ich
práce bola spokojnosť našich spoluobčanov, ktorí ochutnali v Pažitiach chutné výrobky. Spoločnými silami sa týmto

ľudom podarilo spraviť z tohto podujatia akciu na vysokej úrovni. Moja vďaka
patrí aj FS Sliačanka, speváckej skupine Sliačania, DFS Sliačanček a májovníkom za pekný program, pracovníčkam
obecného úradu za vynikajúcu obsluhu
a všetkým občanom, ktorí sa zapojili či
už v tradičných krojoch, alebo v maskách do sprievodu. Dúfam, že si túto
peknú tradíciu udržíme a na budúci
rok, ju znovu spoločnými silami uskutočníme.

Mgr. Milan Frič, starosta obce

číslo 1/2018
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Foto: A. Kočibalová
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ZAČALI SA „MÁJE“
Znova, po dvojročnej prestávke, aj v roku 2018 sa pozbierali chlapci a dievčatá, aby dodržali tradíciu Sadenia májov.
Mládenci sa začali stretávať v novembri minulého roku. Za
richtára si zvolili Matúša Gejdoša a za krčmárov – Tomáša
Priesola za Nižný Sliač, Romana Mrvu za Stredný a Šimona
Buďvesela za Vyšný Sliač. V decembri na Vianoce mládenci
chodili koledovať k dievkam, budúcim májovníčkam. V januári májovníci spoluorganizovali sliačanskú bursu. Vo februári cez jarné prázdniny sme stiahli z hory žrde pred komoru a začali sme lúpiť máje, ktorých bude tohto roku v našej
dedine stáť dvadsaťdva.

Foto: T. Priesol

Richtár Matúš Gejdoš

Z ČINNOSTI NAŠICH HASIČOV
Z ČINNOSTI DHZ – VYŠNÝ SLIAČ
Stalo sa už tradíciou, že pred ukončením roku členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Vyšného Sliača organizujú Výročnú schôdzu. Nebolo to inak
ani 27. 12. 2017, keď popri bilancovaní
pripravili aj vianočnú kapustnicu s občerstvením. Tejto akcie sa okrem hasičov zúčastnilo aj vedenie obce, rodinný
príslušníci a aj malí členovia hasičského krúžku.
Posledný deň v roku sa členovia DHZ
z Vyšného Sliača zúčastnili pri zabezpečovaní Silvestrovskej oslavy pred Obecným úradom. S vozidlom Iveco a svojou
účasťou prispeli k bezpečnému priebe-

hu osláv, ktoré sa spájajú s použitím
rôznej pyrotechniky a ohňostroja.
NETRADIČNÉ UVÍTANIE NOVÉHO ROKU
Zaujímavé uvítanie Nového roku pripravili členovia občianskeho združenia Dráčik v prvý deň v roku pre našich spoluobčanov, keď predpoludním po svätých
omšiach vo Vyšnom ale aj Strednom Sliači podávali Novoročný punč. Na výber
bol punč s alkoholom ale aj nealkoholický, na ktorom si pochutili deti a vodiči
motorových vozidiel. Táto akcia mala veľmi
dobrý ohlas a pokiaľ to bude možné radi by sme v nej pokračovali aj na ďalší rok.

Foto: M. Caban

Miroslav Caban st.

SENIORI BILANCOVALI A VOLILI NOVÝ VÝBOR
V utorok 6. 2. 2018, bola sála kultúrneho
domu zaplnená členmi základnej organizácie JDS. Zišli sa tu, aby zhodnotili
svoje aktivity za roky 2015 – 2017 a zvolili si nový výbor. Schôdzu zahájila spevácka skupina Salatín. Potom sa ujala
slova predsedníčka organizácie JDS pani
Daniela Sliacka. Privítala milých hostí,
pána starostu Milana Friča s manželkou
a pána Jozefa Buknu, čestného predsedu okresnej organizácie JDS, ako aj nových a ostatných členov organizácie.
Na programe bola správa o činnosti,

hospodárení a plán na rok 2018. Ďalším bodom bola voľba nového výboru
a revíznej komisie, ktorý bude pracovať
4 roky v tomto zložení: predseda – Daniela Sliacka; podpredseda – Mária Hanulová; pokladník – Marta Fričová st.;
revízna komisia: Milan Frič, Anna Laková, Gustáv Piatka; členovia: Angelika Cevárová, Mária Kováčiková, Marta Fričová
ml., Vlasta Bartíková, Ľudmila Vajdová.
V diskusii vystúpil pán starosta, ktorý
pochválil výbor, členov a poďakoval im
za činnosť a spoluprácu. Ďalej sa pri-

hovoril pán Bukna, ktorý ocenil činnosť
organizácie. Pani Bartánusová Magda,
ktorá viedla túto schôdzu, poďakovala
v mene výboru Pozemkového spoločenstva urbáru zo Stredného Sliača a Nižného Sliača, za finančnú pomoc.
Na záver poďakovala novozvolená predsedníčka vedeniu obce za ochotu a spoluprácu, tiež speváckej skupine Salatín
a všetkým členom organizácie.
Po oficiálnej časti sa podávala chutná
večera a pokračovala zábava.

D. Sliacka

Foto: A. Kočibalová
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ZDRUŽENIE PRIATEĽOV PRÍRODY A ICH AKTIVITY
Cez zimné obdobie lesná
zver spôsobuje poľnohospodárom aj obyvateľom Liptovských Sliačov vysoké škody, najmä na poliach. Týka
sa to oblastí, kde je vedľa
polí lestný porast. Vysoká zver vyhľadáva najmä
oziminy s obľubou repku.
Naše združenie priateľov
prírody prijalo opatrenia,
na podnet PD Lisková Sliače sme osadili stojky (pachové oplôtky) namorené
pachovým odpudzovačom. Z našej strany to bolo aj také
poďakovanie pre poľnohospodárske družstvá Lisková-Sliače
a LK Servis nakoľko nám celoročne pomáhajú so zabezpečovaním krmiva pre zver.
Za Poľovnícku organizáciu
Združenie priateľov prírody
Mgr. Petra Laková

OZNAM
Vážení milí spoluobčania a vlastníci poľovných pozemkov
dávame Vám do pozornosti, že dňa 13. 04. 2018 od 15:00
do 21:00 v pohostinstve u p. Kočibála vo Vyšnom Sliači
a 14. 04. 2018 od 12:00 do 18:00 v Pažitiach v Strednom
Sliači sa opätovne uskutoční zo strany poľovníckej organizácie Združenie priateľov prírody vyplácanie náhrady za
užívanie poľovného revíru pre Vás, jednotlivých vlastníkov poľovných pozemkov tak, ako to nám ukladá zákon
o poľovníctve (k vyplácaniu náhrady je z Vašej strany potrebné si priniesť platný doklad totožnosti). Keďže by sme
sa Vám týmto spôsobom taktiež veľmi radi poďakovali za
prejavenú dôveru, ktorú ste nám prejavili podpísaním plnomocenstiev pre postúpenie výkonu práva poľovníctva, za
Vašu náklonnosť, podporu a predovšetkým neustále dodávanie sily do ďalšieho fungovanie a práce, tak pri tejto
príležitosti sme pre Vás pripravili aj malé občerstvenie.“
Ďakujeme s pozdravom a úctou Lovu lesu zdar!
Predseda Združenia priateľov prírody
Alojz Godiš a členovia.

Foto: archív ZPP

OCENENIE PRE NÁŠHO HOROLEZCA

Foto: T. Šuľa
T. Moravčík na snímke so zástupcom ružomberského primátora Michalom Slašťanom (vpravo) a Ľubomírom Kubáňom, predsedom športovej komisie pri mestskom zastupiteľstve v Ružomberku.

V ružomberskej ankete Športovec roka 2017 získal ocenenie
aj stále aktívny horolezec Anton Moravčík (56 rokov), ktorý
je členom klubu Tatrín. Odovzdal mu ho ružomberský primátor Igor Čombor. Cenu mu udelil na základe rozhodnutia
komisie športu pri ružomberskom mestskom zastupiteľstve.
„Nikdy som si nemyslel, že sa dožijem takéhoto ocenenia,
v mojom veku, že ma niekto vyhlási za športovca roka. Väčšinou za športovcov roka vyhlasujú takých, ktorí sú mladší.
Horolezectvo je taký šport, ktorý sa dá robiť aj do neskoršieho veku. Samozrejme, že tie túry sú potom ľahšie a prispôsobené veku a kondícii toho človeka. Vzhľadom na svoj
vek za jeden z najväčších úspechov považujem minuloročný výstup na Piccolissimu. Ide o náročný výstup, ktorý som
absolvoval s kamarátom Jarom Mikuštiakom (70 rokov). Tento výstup neuskutočnil nikto v Európe v takomto veku,“ povedal A. Moravčík.
Výstavu fotografií a film o výstupe na Piccolissimu uvedú
17. marca v Žiline.
T. Šuľa
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NAJMENŠÍ TENISTI NA LTK JUNIOR OPEN 2018
NAJMLADŠÍ ŽIACI, 30. 12. 2017
Na turnaji v tenisovej hale v Liptovskom Mikuláši sa dňa 30. 12. 2017 zúčastnili najmladší tenisti TK Liptovské
Sliače – Adela Maďarová, Nina Mojšová, Lukáš Alman a Matúš Morava. Bola
to ich vôbec prvá turnajová skúsenosť.
Zúčastnilo sa 15 hráčov z liptovského
regiónu. Najviac sa darilo L. Almanovi,
v skupine skončil druhý, zvíťazil v štvrťfinále, prehral v semifinále a obsadil 3.
miesto.
M. Morava vyhral skupinu, ale potom
prehral v štvrťfinále. A. Maďarová a N.
Mojšová nevyhrali ani jeden zápas. Dopravu na turnaj pre deti a ich rodičov
zabezpečil sponzorsky J. Morava a tak-

tiež venoval všetkým účastníkom vecné ceny. Ďakujeme.
MLADŠÍ ŽIACI, 3. 1. 2018
Mladí tenisti z TK Liptovské Sliače sa
dňa 3. 1. 2018 zúčastnili turnaja v LIPTOV ARÉNE TATRALANDIA Liptovský Mikuláš. Oliver Sleziak a Adrián Hanula
hrali v kategórii mladší žiaci. A. Hanula
vyhral v skupine všetky zápasy – 10/7,
10/8 a 10/5, v semifinále prehral s neskorším víťazom 5/7 a obsadil 3. miesto.
O. Sleziak prehral zápasy v skupine aj
v štvrťfinále – 3/10, 7/10 a 4/7. Hralo
sa na troch dvorcoch pod záštitou primátora mesta Liptovský Mikuláš p. Blcháča, ktorý spolu s predsedom LTK
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p. Lysým a trénerom M. Trnečkom odovzdávali aj ocenenia najlepším. Pre našich nádejných tenistov to bola prvá
turnajová skúsenosť.

M. Hanula

VÝROČNÁ SCHÔDZA 1. OFC
Dňa 29. 12. 2017 sa uskutočnila výročná
členská schôdza 1. OFC za účasti platných členov futbalového klubu a pozvaných hostí. Prítomní účastníci si v priebehu rokovania vypočuli podrobné
správy o fungovaní klubu od
predsedu p. Tomáša Oravca,
trénera A mužstva Milana Luptáka a trénerov dorasteneckých
a žiackych družstiev. Zúčastnení si vypočuli aj správy jednotlivých komisií o hospodárení klubu.
Po splnení všetkých náležitostí, ktoré si výročná členská schôdza vyžaduje
som sa prítomným prihovoril ako starosta obce. Zdôraznil som, že vedenie
klubu si za posledné štyri roky plnilo
svoje povinnosti zodpovedne a svedomito čoho výsledkom bolo, že 1. OFC
Liptovské Sliače postúpil z 1. triedy do
5. ligy, kde hrá už druhú sezónu. Poďakoval som za dosiahnuté výsledky pred-

sedovi Tomášovi Oravcovi, trénerovi
A mužstva Milanovi Luptákovi, ale aj celému výboru OFC a všetkým funkcionárom za vynikajúcu prácu. Ocenil som
taktiež výborné výsledky dorastencov, žiakov a zodpovednú
prácu ich trénerov. Moje poďakovanie patrilo aj hráčom A mužstva za podávané výkony. Konštatoval som, že vedenie klubu
v súčinnosti s trénerom bude
presadzovať dopĺňanie A mužstva dorastencami podľa možností.
Dôležitým bodom výročnej schôdze boli aj voľby nových členov do orgánov
1. OFC Liptovské Sliače. Delegáti zvolili
do najdôležitejšieho orgánu klubu, ktorým je správna rada nasledovných členov: Pavol Bartík, Tomáš Oravec, Milan
Lupták, Martin Kelčík. Ďalším, nevoleným členom správnej rady je automaticky starosta obce. Za nového predse-

du 1. OFC bol zvolený zástupca starostu
obce Pavol Bartík. Za členov dozornej
rady boli zvolení Tomáš Pavlík, Stani
slav Frič, Ladislav Šimček. Správna rada na svojom zasadnutí zvolila členov
výboru 1. OFC, ktorý zabezpečuje technicko-organizačné fungovanie klubu.
Predseda je Pavol Bartík, podpredseda
Tomáš Oravec, hospodár č. 1 Anton Ondrejka. hospodár č. 2 Ján Gejdoš a ďalší
členovia Peter Frič, Ondrej Benčo, Ján
Ondrejka, Jozef Dvorský a Roman Hanula. Poďakoval som sa bývalému predsedovi 1. OFC, Tomášovi Oravcovi za
vynikajúcu prácu a novozvolenému
predsedovi Pavlovi Bartíkovi som poprial v jeho novej funkcii veľa úspechov.
Vyjadril som presvedčenie, že 1. OFC
Liptovské Sliače bude aj naďalej napredovať a reprezentovať našu obec tak
ako doteraz.
Mgr. Milan Frič, Starosta obce

TATRY ZLÁKALI MLADÝCH TURISTOV
V sobotu 27. januára sa mladí turisti a členovia krúžku Chodníček poznania rozhodli prežiť zimný čas v našich veľhorách Vysokých Tatrách.
Cestovali sme vlakom. Cieľ našej cesty bol Hrebienok. Zo zamračeného
Liptova sme sa po príchode do Popradu ocitli akoby v zázračnej, slnkom zaliatej prírode s priezračným vzduchom. Pozemná lanovka nás
vyviezla na Hrebienok. Výborná viditeľnosť nám umožnila vidieť mnohé tatranské štíty. Obdivovali sme ich veľkosť, mohutnosť a krásu. Nezabudnuteľný zážitok sme si odniesli aj z Tatranského ľadového dómu,
v ktorom slovenskí, českí a španielski sochári vytvorili z ľadu nádhernú baziliku Sagrada Familia inšpirovanú rím.-kat. bazilikou z Barcelony.
Na stavbu použili viac než 190 ton ľadu. Stavba je slovenským unikátom, ktorá očarí každého svojou precíznou prácou a detailami. Pobyt
na Hrebienku sme ukončili super sánkovačkou. Z Hrebienka sme zišli
pešo do Starého Smokovca, kde nás čakal chutný obed.
Plní očarujúcich zážitkov sme sa vybrali na cestu domov. Ďakujeme
rodičovi Radkovi Mrvovi a Obecnému úradu za odvoz detí na železničnú stanicu a večer späť do Lipt. Sliačov.
Vedúce krúžkov

Foto: archív krúžku
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AKTIVITY TURISTKLUBU LIPTOVSKÉ SLIAČE
Turistklub Liptovské Sliače zorganizoval 26. decembra už 35. ročník zimného
výstupu na Malý Salatín. Tohoto tradičného turistického podujatia sa zúčastňuje čoraz viac mladých ľudí, čo náš klub
nesmierne teší. V mrazivom, ale slnečnom počasí vystúpilo na Malý Salatín
cca 200 priaznivcov turistiky, ktorí si
mohli dosýta vychutnať výhľady na Vysoké Tatry, Nízke Tatry či Chočské Vrchy.
Na vydarenú akciu v prírode nadväzovala štefanská zábava, ktorú po dlhých

rokoch zorganizovali aj turisti z Liptovských Sliačov. Hudobná skupina LEGO sa postarala o zábavu na parkete
a cez prestávky si mladí ľudia zo širokého okolia dokázali zaspievať s harmonikárom aj na ľudovú nôtu. Touto
cestou sa chceme verejne poďakovať
členom Turistklubu za pomoc pri organizácii obidvoch podujatí a poďakovanie patrí tiež všetkým zúčastneným.
Frič Michal

Dňa 3. 2. 2018 sa konal jubilejný už 30.
ročník PLES TURISTOV LIPTOVA, na ktorom sa výborne zabávalo asi 200 hostí,
pre ktorých bola pripravená bohatá tombola. Prispela k tomu aj výborná kapela Fresh band. Boli by sme radi, keby
sa takou hojnou účasťou mohli hrdiť aj
na naše turistické akcie, veď naše Slovensko je také krásne.
S pozdravom turisti z Liptovských Sliačov.
Ján Ovad

Foto: Jacko Róbert

Foto: A. Kočibalová

ŠTEFANSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
Šachový klub Lipt. Sliače, Liptovský šachový klub a Obecný úrad Lipt. Sliače
usporiadali už 32. ročník tohto turnaja.
Hralo sa 11. kôl Švajčiarskym systémom
10:10 min na partiu. Zúčastnilo sa ho
57 hráčov zo všetkých kútov Slovenska
a zavítal aj jeden hráč z Poľska. Víťa-

zom sa stal rodák z Liptova, hrajúci za
ŠK Prakovce, medzinárodný majster Juraj Druska, pred svojím klubovým kolegom, Mikulášom Maníkom. Tretí bol Roman Mucha s Poľska. Z domácich hráčov
sa najviac darilo Ľuborovi Cabanovi,
ktorý skončil na 24. Mieste. Anton Jel-

šovka skončil 26. a Vladimír Dobrík 31.
Riaditeľ turnaja Jozef Dvorský a hlavný
rozhodca Ľubor Caban odovzdali najúspešnejším hráčom hodnotné finančné ceny. Všetci účastníci si pochutili na
kvalitnej kapustnici od šéfkuchára Pavla Benča.
Jozef Dvorský

TROJKRÁĽOVÝ TURNAJ V DÁME
Šachový klub Lipt. Sliače, Obecný úrad Lipt. Sliače a pohostinstvo Milana Kočibala usporiadali už 11. ročník tohto čoraz obľúbenejšieho turnaja v dáme. Zúčastnilo sa ho rekordných 16 hráčov z našej obce. Prvenstvo s prehľadom obhájil
jeho 6-násobný víťaz Ľubomír Jacko, ktorý získal 27,5 boda
z 30-ich partii. 2. Miesto Jozef Dvorský 22,5; 3. Ľudovit Benčo 22; 4. Roman Gejdoš 21,5; 5. Anton Jelšovka 18,5 boda.
O všetkých hráčov sa organizovaním a pohostením vzorne
postarali súrodenci Milan a Anna Kočibalová.
Jozef Dvorský, hlavný rozhodca turnaja

Foto: archív Šachového klubu
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RÔZNE
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POĎAKOVANIE
19. novembra minulého roka sa v Ružomberku konalo finále Miss Liptov, v ktorom mala zastúpenie aj naša obec – reprezentovala ju Laura Fričová z Vyšného
Sliača. Po uplynutí nejakého času sa nám
sama ozvala s tým, že chce prostredníctvom Zrkadla obce veľmi pekne poďakovať všetkým občanov Liptovských
Sliačov.
„Viacerí ľudia sa buď mňa, alebo mojich
rodičov pýtajú, ako som v súťaži skončila – preto chcem povedať, že veľmi
dobre. Aj keď som sa neumiestnila na
prvých troch priečkach, obsadila som
krásne štvrté miesto. Veľmi pekne ďakujem za každý jeden hlas, alebo odoslanú sms, ktorou ste ma v súťaži podporili. „Bola to pre mňa krásna a hlavne
obohacujúca skúsenosť a určite odporúčam mladým dievčatám, ktoré sa v budúcnosti chcú takejto súťaže zúčastniť,

aby neváhali a prihlásili sa a tak si splnili svoje sny.
14. januára som sa zúčastnila aj semifinále Miss Slovensko – do agentúry prišlo vyše 500 prihlášok, 80 dievčat pozvali
na kasting, ktorý sa konal v Bratislave.
Aj napriek vedomiu, že sa neumiestnim
v popredných miestach som si bola „otestovať“ nadobudnuté vedomosti a skúsenosti v Miss Liptov, čo sa nakoniec
ukázalo ako veľké pozitívum, nakoľko
som už bola do istej miery na kasting
pripravená a vedela som, čo mám od
neho očakávať. Ešte keď sa vrátim k finálovému večeru Miss Liptov – skoro dvojhodinový záznam sa nachádza aj na internetovej stránke www.ruzomberok.sk
v sekcii Mestská televízia (videoarchív).
Ešte raz všetkým úprimne ďakujem.
Laura Fričová

NÁVRAT K VIANOCIAM

Silvester v obci.

Živý Betlehem.

Foto. A. Kočibalová

Foto: archív L. Fričovej

Podujatia
v obci
v roku 2018
1. 4.
28. 4.
5. – 6. 5.
11. 5.
13. 5.
1. 6.
3. 6.
24. 6.
28. – 29. 7.
august
9. 9.
20. 10.
27. 10.
9. 12.
26. 12.
26. 12.
31. 12.

Veľkonočná zábava
Oslavy 90. výročia DHZ
Máje
Venček
Deň matiek
Deň detí
Juniáles MŠ
Juniáles ZŠ
Liptovské dni matky
Letné kino
Beh okolo Sliačov
Zo sliačanských záhrad
Mesiac úcty
Dobročinný večierok
Šachový turnaj
Štefanská zábava
Silvester

Foto. A. Kočibalová
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