Noviny pre obyvateľov a rodákov najväčšej obce liptovského regiónu
ročník 19 | číslo 2/2017 | zadarmo

ÚVODNÍK
Vážení občania, milí farníci!

Foto: A. Kočibalová
str.

5

Tradičné sadenie májov

Foto: obecný úrad
str.

6

Rezbárske sympózium

Foto: A. Kočibalová
str.

13

O putovný pohár starostu
obce Liptovské Sliače

Pred pár dňami sme slávili veľkonočné sviatky Kristovho umučenia, smrti a jeho slávneho zmŕtvychvstania. Na ňom je založená naša viera a možnosť byť
milovanými synmi a dcérami nebeského Otca. Hoci tieto sviatky skončili,
Veľkonočné obdobie trvá ďalších 40 dní. Iste neodmysliteľnou súčasťou duchovného prežívania tohto obdobia sú aj vonkajšie znaky, slávnosti, ba aj
ľudové tradície, ktoré v tejto dedine a farnosti bohato prekvitajú.
Priznám sa, že prvý kontakt a spoznanie ľudových tradícii Liptovských Sliačov bol v deň, keď som od otca biskupa dostal dekrét o preložení. Hneď som
sadol k počítaču a začal hľadať informácie o novom pôsobisku. Prvé, čo som
„objavil“ bolo video na youtube o „sliačianskej oblievačke“ na Veľkonočný
pondelok. Mládenci na voze v krojoch, dievky patrične oliate... Tak v duchu
som si povedal, že kde sa zachováva ľudové umenie a tradícia, tak azda aj
viera. A myslím si, že som sa nemýlil. Ďalšie veľké povzbudenie a obdiv som
zažil počas tohtoročnej Veľkej noci počas poklony pri božom hrobe, kde
občania a zároveň farníci – požiarnici „držali“ stráž. Iste to bolo svedectvo
nielen viery, ale aj príkladu a iste nie v poslednom rade skrášlenia adorácie.
Počas čítania tých pár mojich riadkov v kalendári panuje už máj. O ňom sa
hovorí nielen ako mesiaci lásky, ale kresťania ho poznajú aj ako mariánsky.
V ňom na druhú nedeľu nemajú sviatok len naše mamy, ale celý mesiac naša nebeská matka Panna Mária a zvlášť v tento jubilejných rok, kedy si 13.
mája pripomenie storočnicu fatimských zjavení.
Veľkonočné obdobie a mariánsky máj nás chce duchovne pripraviť na tri
veľké udalosti v našej farnosti a obci počas júna, ktorý je zasvätený Božskému
Srdcu Ježišovmu. V júni príjmu veľkonočné sviatosti, ktoré Kristus odovzdal
Cirkvi na Zelený štvrtok- Eucharistiu a kňazstvo a na Veľkonočnú nedeľu
– sviatosť zmierenia, niektorí naši farníci. Naši tretiaci 10. júna pristúpia
prvýkrát vo svojom živote k sviatosti zmierenia a na druhý deň príjmu Eucharistiu. O týždeň neskôr naši dvaja diakoni Mário a Bystrík dostanú kňazskou vysviackou účasť na Kristovom kňazstva a následne budú sláviť svoje
primičné sväté omše. Treťou každoročnou udalosťou bude odpustová slávnosť v Arche Locvs, ktorá spája úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Božej matky
a Najsvätejšieho Srdca nášho Spasiteľa. Skúsme sa všetci pričiniť, aby sme
prežili zostávajúce dni na tieto slávnosti nielen v tej často hektickej príprave, aby bolo všetko dôstojne pripravené ale aj duchovnej. V deň, keď vznikol
tento príspevok, tak cirkev sa modlila slová, ktoré vystihujú našu situáciu
prípravy: „Milosrdný Bože, z tvojej láskavosti každoročne prežívame radosť
zo slávnosti Kristovho zmŕtvychvstania; daj, aby nás slávenie pominuteľných sviatkov priviedlo do večnej radosti.“ A to si všetci a navzájom zo
srdca poprajme.
Mgr. Marek Wolanszký, kaplán
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Sedemnáste OZ sa konalo dňa 06. 04.
2017. Hlavná kontrolórka obce, Ing. Janka Littvová oboznámila prítomných poslancov so správou o plnení zročných
uznesení. V bode Prevody nehnuteľného
majetku obce poslanci obecného zastupiteľstva schválili vysporiadanie nehnuteľností pod cestnými komunikáciami
s cieľom umožniť individuálnu bytovú
výstavbu v lokalite Nižné Hrady v súlade
so schváleným Územným plánom obce.
Vysporiadaním tiež obec nadobudne pozemky pod dve miestne komunikácie
o celkovej výmere cca 3395 m2 za cenu
1 eur za 1 komunikáciu, slúžiace pre
individuálnu bytovú výstavbu v danej
lokalite.
V zmysle § 18f ods. 1e) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení predložila hlavná kontrolórka obce obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti
za rok 2016 kde zhrnula kontrolované
oblasti ako aj výsledky týchto kontrol.
Kontroly boli zamerané na účtovníctvo,
štatistické výkazníctvo, evidencie, analýzy rozpočtového procesu, hospodársku činnosť a dodržiavanie interných
procesov v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi. V roku 2016
kontrolórka obce vykonávala pravidelné následné finančné kontroly, účelové
kontroly. Kontrolou neboli zistené závažnejšie nedostatky a na odstránenie
zistených nedostatkov a ich príčin boli
prijaté opatrenia.
Hlavným bodom rokovania OZ bolo prerokovanie Záverečného účtu obce za rok
2016, Plnenie rozpočtu obce k 31. 12.
2016, Plnenie programového rozpočtu
k 31. 12. 2016. Monitorovacia správa
k 31. 12. 2016, Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
za rok 2016.
Obec k 31. 12. 2016 vykázala prebytok
rozpočtu 2.273,42 EUR (rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu). Schodok kapitálového
rozpočtu vo výške -204.800,36 EUR bol
v rozpočtovom roku 2016 krytý prebyt-

kom bežného rozpočtu a finančných operácii. Obec Liptovské Sliače k 31. 12. 2016
vykázala prebytok hospodárenia vo výške 25.361,56 EUR. V zmysle ustanovenia
§ 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov
pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na
bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v celkovej sume 9.800,00 EUR a to na nevyčerpané
prostriedky zo ŠR účelovo určené na vzdelávacie poukazy (prenesené kompetencie) Základná škola J. Hanulu L. Sliače
vo výške 690,00 EUR a na nevyčerpané
prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky (prenesené kompetencie)
Základná škola J. Hanulu L. Sliače vo
výške 9.110,00 EUR, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením §8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Upravené hospodárenie obce Liptovské
Sliače k 31. 12. 2016 tak po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov predstavuje
prebytok 15.561,56 EUR a bude použitý
na tvorbu rezervného fondu. K 31. 12.
2016 obec eviduje dva úvery v celkovej
výške 284.157,76 EUR so splatnosťou 2020
a 2023 a záväzky voči dodávateľom vo
výške 13.346,94 EUR. Programové hospodárenie obce Liptovské Sliače v roku
2016 bolo spracované do 8 programov:
Všeobecné verejné služby; Verejný poriadok a bezpečnosť; Ekonomická oblasť;
Ochrana životného prostredia; Bývanie
a občianska vybavenosť; Rekreácia, kultúra, náboženstvo; Vzdelávanie; Sociálne zabezpečenie. Každý program predstavoval rozpočet obce pre danú oblasť.
Programy boli rozdelené do podprogramov, ktoré mali vymedzený zámer, ciele

a ukazovatele. Čerpanie výdavkov začlenených podľa jednotlivých programov
bolo v celkovej výške 2.385.392 €, čo je
96,67 % z celkového rozpočtu obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili na základe zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR za rok 2016 upravený plat zástupcu starostu obce s účinnosťou od 01. 01. 2017. Účtovníčka obce
podala správu o hospodárení obchodnej
spoločnosti PRAMEŇ Liptovské Sliače,
s. r. o. za rok 2016. Obchodná spoločnosť dosiahla príjmy v celkovej výške
36.381 Eur a výdavky v celkovej výške
39.634 Výsledkom hospodárenie za rok
2016 bola strata vo výške 3 253 Eur, ktorá bude vysporiadaná z prebytku hospodárenia z minulých rokov. Zostatok
financií k 31. 12. 2016 je 3.697 Eur na
bežnom účte a 798 Eur v pokladni obchodnej spoločnosti.
Starosta obce informoval poslancov o zmene organizačnej štruktúry. V termíne od
apríla do októbra 2017 budú zamestnaní 4 pracovníci, ktorí sa budú zaoberať
len údržbou verejnej zelene a budú zabezpečovať kosenie obce v jarnom a letnom období. Rozpočtové opatrenie č.
6/2017 nadväzuje zmenu organizačnej
štruktúry a boli ním vyčlenené finančné
prostriedky na platy nových pracovníkov
a odvody. Uznesením tiež bolo schválené
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky – stavba haly Sliačanských
Obecných Služieb vo výške 50 000 Eur.
V bode interpelácie poslancov, poslanec Peter Juráš, požiadal zistenie príčin poruchy verejného osvetlenia na ulici
Do Pažíť pri RD č. 1877/212 a jej odstránenie. Taktiež žiadal o vytýčenie miestnej komunikácie ul. Do Pažíť v spolupráci
s geodetom za účasti všetkých dotknutých strán. Miroslav Gejdoš vyjadril svoju ochotu pomôcť pri zapojení ohrevu
chodníka do kostola na námestí v Strednom Sliači. Zistí možnosti dokončenia
a bude informovať vedenie obce. Podal
návrh na zapracovanie nákladov na do-

MATRIKA
NARODENIE:
Samuel Kelčík, Mia Pohorelá, Matej Hadač,
Lívia Hadačová, Ivan Svitko, Ema Jacková, Šimon
Vicáň, Andrej Ovad, Ema Fričová, Lucia Cibulková,
Sofy Ovília Zacharová, Adela Cabanová, Matej
Gejdoš, Lejla Jacková, Filip Naščák
UZAVRETIE MANŽELSTVA:
Stanislav Vician a Andrea Daudová.

ÚMRTIE
Február: Emília Fričová, 93-ročná, Ladislav Dvorský, 89-ročný, Elena Ondrejková, 76-ročná. Marec: Gregor Priesol, 89-ročný, Pavol Kelčík, 68-ročný, Jolana Luptáková, 91-ročná, Ľubomír Huntoš,
63-ročný, Ing. Albín Mrva, 86-ročný, Anna Cabanová, 87-ročná. Apríl: Ladislav Cevár, 45-ročný.
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končenie ohrevu chodníka do Rozpočtu obce na rok 2018. Pavol Balco upozornil na verejné osvetlenie na Jarnej
ulici, kde žiada rozstup stĺpov verejného osvetlenia posúdiť elektrikárom.
V ďalšom bode sa poslanci obecného
zastupiteľstva zaoberali žiadosťami občanov, týkajúcich sa prevodov obecného majetku.
V bode rôzne poslanci súhlasili s vypracovaním Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Liptovské Sliače, schválili
rozšírenie spoločného stavebného úradu
obce Liptovské Sliače a Liptovský Michal o obec Lúčky. Starosta obce pred-

stavil prítomným poslancom zámer s uložením veľkokapacitných kontajnerov,
ktoré budú slúžiť občanom. Obec vstúpi do rokovania s farským úradom Liptovské Sliače ohľadom prenájmu, prípadne odkúpenia vhodného pozemku.
Ing. Miroslav Hanula podal správu o hospodárení Tenisového klubu Liptovské
Sliače – Podnikateľská činnosť za rok
2016. Výnosy z podnikateľskej činnosti
predstavujú sumu 4 023,67 €, náklady
na podnikateľskú činnosť boli vo výške
3 918,87 €. V roku 2016 odviedol obci
daň z ubytovania vo výške 87,75 €. Tenisový klub má spracovanú súvahu, vý-
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kaz ziskov a strát a poznámky k uzávierke k 31. 12. 2016, daňové priznanie
za rok 2016, vyúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2016 ako aj vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov s obcou Liptovské Sliače za
rok 2016.
Poslanec Ing. Miroslav Hanula navrhol
vypracovanie Dodatkov k VZN 2/2016
o Nakladaní s komunálnym odpadom
a VZN č. 5/2014 O miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zapracovaním návrhu možnosti odpracovať dlžné sumy dlžníkmi.
OcÚ

AKTUÁLNE PRÁCE V OBCI
Vážení spoluobčania, vedenie obce aj naďalej pokračuje v zveľaďovaní a skrášľovaní verejných priestorov v našej obci, aby sa nám v Liptovských Sliačoch
žilo čo najlepšie. Som rád, že sa nám
podarilo dokončiť fasádu na novej požiarnej zbrojnici vo Vyšnom Sliači a čakáme na dotácie, s pomocou ktorých
dokončíme interiér zbrojnice. Na parkovisku pred obecným úradom sme položili nový asfalt, osvetlenie a zábradlie na moste dôstojne a reprezentatívne
skrášlili priestor v centre našej obce.

Podľa plánu schválených investícií na
tento rok sme začali realizáciu výstavby
chodníka ku kostolu vo Vyšnom Sliači
popri pani Piterkovej. V súčasnosti je
hotová polovica chodníka. Na ceste na
Teplicu sa položil nový asfalt a dokončujú sa krásne nové sochy v amfiteátri
Pažite. Vážení spoluobčania, snažíme sa
robiť svoju prácu zodpovedne a som
presvedčený, že s vašou podporou budeme v tejto práci pokračovať s maximálnym úsilím.
Mgr. Milan Frič, starosta obce

Foto: obecný úrad
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VÝZVA NA PRIPOJENIE KU KANALIZÁCII
Obec Liptovské Sliače v súčinnosti s Vodárenskou spoločnosťou a. s Ružomberok VYZÝVAJÚ vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie a prihlásenie sa k podpísaniu
prihlášky o pripojení na verejnú kanalizáciu vybudovanú
v obci Liptovské Sliače. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona
č. 442/2002 Z. z. o verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti
ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je
verejná kanalizácia zriadená.
Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23
ods, 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v platnom znení, budú podnety
na nepripojených vlastníkov nehnuteľností predložené na
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoré má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a uk-

ladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné
prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustí priestupku zákonom stanovenú pokutu.
Vážení spoluobčania očakávame, že vlastníci nehnuteľnosti
pripoja svoje domácnosti na verejnú kanalizáciu, čím zabezpečia najekologickejšiu likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie, ochranu životného prostredia a zvýšia štandard bývania a podnikania v našej obci.
Zároveň upozorňujeme tých občanov, ktorí sú na verejnú
kanalizáciu pripojení a nemajú s Vodárenskou spoločnosťou a. s Ružomberok uzatvorenú zmluvu o pripojení, aby
si toto pripojenie vo vlastnom záujme bezodkladne zlegalizovali a tak predišli sankciám.
Za porozumenie a ústretovosť Vám vopred ďakujem.
Mgr. Milan Frič, starosta obce

POTOK SLIAČANKA SA VYLIAL Z KORYTA
Dňa 28. apríla o 18:40 sa ukázalo, že technika prideleného
protipovodného vozíka nebude čakať len na pripravované
cvičenie ale prišiel čas ju použiť v ostrom zásahu. Nakoľko

Foto: archív obce

ale rýchlosť naberania výšky vodného toku už bola vysoká
náš zásah už pôsobil len na zmenšenie veľkosti škôd, ktoré
mala voda napáchať. Pri súčasných podmienkach priebehu
povodní ktoré sú otázkou neraz len hodiny a tok kulminuje
veľmi rýchlo. Nakoľko na odklonenie toku nestačila naša domáca technika, bolo povolaná pomoc v tej dobe už jediného
nezasahujúceho DHZO a to z Vlkolínca. Po vytvorení aspoň
čiastočného navýšenia brehu potoka sa čakalo len na jeho
kulmináciu. Nakoľko počasie prialo a po 21 hodine už intenzívnejšie nepršalo stav sa začal zlepšovať. A spolu viac ako
30 dobrovoľných hasičov si mohlo trošku vydýchnuť. Upozorňujem, že zásah bol pod vedením Dobrovoľných hasičov
nakoľko jednotka HaZZ z okresného riaditeľstva v Ružomberku nedisponuje technikou pre takýto zásah. Touto cestou
chcem poďakovať všetkým zasahujúcim Dobrovoľným hasičom ale aj občanom, ktorí hlavne nie len slovom ale aj činom
prispeli k čo najväčšiemu zmierneniu danej krízovej situácie.
Štefan Slotka, veliteľ DHZO Nižný.

ČESTNÝ TITUL ZASLÚŽILÝ ČLEN DPO SR PRE JOZEFA SLOTKU
Dňa 4. 4. 2017 sa v Dome odborov v Žiline konal hasičský sviatok. Prvý apríl
je dňom prijatia zákona o Dobrovoľnej
požiarnej ochrane SR stal sa tento deň
dňom kedy sa odovzdáva najvyššie hasičské vyznamenanie a tým je Čestný
titul Zaslúžilý člen DPOSR. Nakoľko za
35 rokov udeľovania sa nedostalo tejto
pocty ešte žiadnemu obyvateľovi Liptovských Sliačov, bol tento ten iný. Hlavne
preto že za skoro 90 rokov fungovania
dobrovoľného hasičstva v Liptovský ch
Sliačoch je už aj u nás nositeľ tohto vyznamenania. Stal sa ním pán Jozef Slotka, kde jeho prínos pre rady DPO SR bol
ocenený týmto vyznamenaním. Spolu
z ďalšími 57 hasičmi, si vypočul svoj
životopis z úst funkcionárov DPO SR.
V týchto momentoch sa nejednému chlapovi natláčala slza do kútika oka a ve-

ru niekde aj vybehla. Veď za udelením
tohto vyznamenania je neraz viac ako
40 rokov nezištnej, dobrovoľníckej práce pre blížneho na pomoc a Bohu na
slávu, ako je mottom hasičských práporov po celom Slovensku. Vyznamenanie
si pán Slotka prevzal z rúk prezidenta
DPO SR PhDr. Ladislava Pethö, ktorý ho
danou medailou aj následne dekoroval.
Potom mu pogratulovala jeho najbližšia
rodina ako aj pán starosta obce Mgr.
Milan Frič, jeho zástupca Pavol Bartík,
ako aj riaditeľka územnej organizácie
DPO SR v Ružomberku pani Alena Milanová a ďalší. Po tónoch hasičskej hymny bol daný deň na svojom slávnostnom
konci a všetci 58 zaslúžilí členovia sa
mohli pobrať svojím smerom po Slovensku a určite po nich zostalo za dekády
rokov omnoho viac zásluh, ako len pod-

Foto: Š. Slotka

pis v knihe cti DPO SR do ktorej udelením titulu Zaslúžilí člen DPO SR všetci
patria.
Štefan Slotka
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TRADIČNÉ SADENIE MÁJOV
V sobotu 29. 4. 2017 sa uskutočnilo tradičné stavanie májov
v našej obci. Krojovaný sprievod s tancom v centre obce so
zábavou sa uskutoční v sobotu 20. 5. 2017.

Foto: A. Kočibalová

SPOMIENKY NA FOLKLÓRNU ŠOU ZEM SPIEVA
Veľkolepý folklórny program, ktorý si uctil
tradície našich predkov, ukázal svetu
krásu, pestrosť a hodnotu slovenského
folklóru i krajiny. Historicky prvá televízna súťaž predstavila folklórne súbory,
skupiny, sólistov, tanečníkov aj spevákov tradičnej ľudovej hudby zo všetkých
kútov Slovenska. Bola určená pre všetkých, ktorí prezentujú folklór Slovenska
na neprofesionálnej úrovni. Každý účinkujúci bol malým kamienkom veľkej mozaiky, ktorá vytvorila obraz, ktorý stvárnil
Slovensko vo všetkých podobách, krásach, zvykoch, hudbe a piesni.
Na výberových konkurzoch sa zúčastnilo 350 súťažiacich (jednotlivci, malé
zoskupenia i veľké kolektívy) spolu tak
mer 2000 ľudí. Z nich porota vybrala
63 amatérskych folkloristov, ktorí sa
predstavili v programe RTVS v siedmich
štúdiových kolách. V každom z nich svoje číslo predviedlo deväť súťažiacich – po
troch zástupcoch západného, stredného
a východného Slovenska. Epizódy kombinovali vystúpenia na pódiu a predstavením súťažiacich v ich domovoch
prostredníctvom známych osobností spojených s daným regiónom. V šiestom
kole sa predstavila aj ženská spevácka
skupina z folklórnej skupiny Sliačanka

z Liptovských Sliačov. Lokálpatriotom
Sliačanky bol majster sveta a olympijský
víťaz v chôdzi Matej Tóth. Rozhodnutím odbornej poroty speváčky zo Sliačov
postúpili do semifinále. Celkovo postúpilo 19 súťažiacich, ktorí sa stretli v dvoch
semifinálových kolách. Sliačanka sa predstavila v 1. semifinálovom kole, v jej
podaní zazneli svadobné piesne z Liptovských Sliačov. Výkony súťažiacich
v semifinálových večeroch hodnotila porota, ktorú tvorili tri známe osobnosti
slovenskej kultúry. Speváčkam zo Sliačanky sa dostalo aj takýchto slovných
ocenení:
„Hlasy vám veľmi pekne ladia a ladia
vám aj tie nádherné kroje, kto vás vidí
a počuje, musí mať z toho vynikajúci
pocit“ povedal Sliačanke maestro Peter
Dvorský.
„Som sa pomyselne preniesla na lavičku pred dom, kde bývala moja babička.
Vašim spevom oslavujeme takéto brilantné chvíle“ hovorila dojato Ľubica Čekovská.
„Ženy, dámy, mamičky z Vás ide taká
múdrosť. Na nič sa nehráte. Je to úžasné pohladenie duše. Chvála Bohu za Vás“
doplnil hodnotenie porotcov Ján Ďurovčík.
Alena Balážecová

POĎAKOVANIE STAROSTU
Vážení spoluobčania, nedávno sme
mali možnosť sledovať na televíznych
obrazovkách folklórnu súťaž Zem Spieva, ktorú pre nás pripravila Slovenská televízia. Je veľmi pekné keď v pro
grame, ktorý sledujú ľudia v celej
našej vlasti vystupujú Sliačania a zviditeľňujú Liptovské Sliače v tom najlepšom svetle. Ako starosta obce ďakujem speváckej skupine FS Sliačanka
za vynikajúcu reprezentáciu našej
obce v tejto súťaži a som presvedčený, že hovorím za všetkých našich
občanov. Množstvo ľudí, ktorí vyjadrili sympatie a obdiv našim speváčkam i krásnym krojom sú dôkazom,
že FS Sliačanka prezentuje naše ľudové tradície na vysokej úrovni a je
dôstojným reprezentantom našej obce. Pevne verím, že aj naďalej budú
reprezentovať Liptovské Sliače tak
ako doteraz a snahou vedenia obce
bude vytvárať pre jej činnosť čo najlepšie podmienky.
Ďakujeme, speváčky zo Sliačanky!
Mgr. Milan Frič, starosta obce

Foto: archív FSk
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REZBÁRSKE SYMPÓZIUM
V sobotu 8. 4. 2017 sa v našej obci v amfiteátri Pažite
začalo rezbárske sympózium ktorého sa zúčastnilo 5
umeleckých rezbárov. Z Liptovských Sliačov páni Denis Brnoliak, Michal Hanula a Pavol Sliacky. Z Kalamien
pán Miroslav Trnovský so synom Michalom a pán Baran
z Liptovskej Štiavnice. Nové sochy nahradia tie pôvodné, na ktorých sa podpísal zub času. V zrekonštruovanom amfiteátri pekné umelecké diela ešte viac spríjemnia atmosféru pri kultúrnych podujatiach, ktoré sa toto
leto v Pažitiach uskutočnia. Chcem sa poďakovať všetkým umelcom, ktorí sa podieľajú na vytváraní nádherných umeleckých diel v našom amfiteátri. Zvlášť som
hrdý na to, že sú medzi nimi traja Sliačania. Ďakujem
za ich prácu a do budúcnosti im želám veľa úspechov
v ich umeleckej činnosti. Vážení spoluobčania všetkých
vás pozývam na koncert hudobnej skupiny Čechomor,
ktorý sa uskutoční 13. mája v amfiteátri Pažite o 19.00
hod. kde budete môcť vidieť aj nové sochy od umeleckých rezbárov.

Foto: archív obce

Starosta obce

Spoločenské
podujatia a akcie
Liptovské Sliače 2017
29. 4. sobota
30. 4. nedeľa
5. 5. piatok
6. 5. sobota
13. 5. sobota
14. 5. nedeľa

19. 5. piatok
20. 5. sobota
28. 5. nedeľa
2. 6. piatok
4. 6. nedeľa
11. 6. nedeľa
18. 6. nedeľa
24. 6. sobota
25. 6. nedeľa
2. 7. nedeľa
15. 7. sobota
23. 7. nedeľa
15. 10. nedeľa
21. 10. sobota
10. 12. nedeľa
26. 12. utorok
29. 12. piatok

Stavanie májov – námestie, amfiteáter
1. OFC domáci futbalový zápas.
Hostia – Palúdzka
Automobilové preteky
Automobilové preteky
Koncert hudobnej skupiny ČECHOMOR
amfiteáter Pažite 19.00 hod.
Deň matiek – hosť spevák Ján Ambróz
1. OFC domáci futbalový zápas.
Hostia – Chlebnice
Venček
Sadenie Májov, tanec v centre obce
1. OFC domáci futbalový zápas.
Hostia – Bešeňová
MDD – námestie
Juniáles MŠ
1. OFC domáci futbalový zápas.
Hostia – Or. Jasenica
Primície: Amfiteáter Pažite
Primície: Amfiteáter Pažite
Juniáles: ZŠ amfiteáter Pažite
Hasičské dedičstvo. Osmičková hasičská
súťaž. Vyšný Sliač – pri kostole
Putovný pohár sliačanských hasičov.
Areál 1. OFC
Sliačanský pedál. Amfiteáter Pažite
Mesiac úcty k starším. KD Liptovské Sliače
Zo sliačanských záhrad.
Kultúrne Stredisko
Dobročinný adv. večierok.
KD Liptovské Sliače
Šachový turnaj. KD Liptovské Sliače
FS Sliačanka. 85. výročie vzniku.

ÚSPECH VESELIČIEK
Galaprogrogramom vyvrcholil 26. marca trojdňový medzinárodný detský festival Súhvezdie hôr, ktorý sa uskutočnil
v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Súčasťou záverečného festivalového dňa bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže.
Medzi ocenenými boli aj tanečníčky z SM tanečného štúdia
získali dve strieborné a sedem zlatých medailí. Do Liptovských Sliačov si tamojšie speváčky ľudových piesní Veseličky priniesli dve bronzové trofeje.
Speváčky z L. Sliačov pripravila choreografka Blažena Mihulcová, ktorá uviedla, že si veľmi váži umiestnenie dievčat.
Tieto mali veľmi silnú konkurenciu.
Na festivale Súhvezdie hôr sa predstavili súťažiaci o ôsmich
krajín. Organizácia festivalu Súhvezdie hôr – snaha, fantázia, let sa stala v L. Mikuláši už dobrou tradíciou. Tento rok
je to už dvanásty ročník.
Organizátormi festivalu sú veteráni detského festivalového
hnutia – predsedkyňa organizačného výboru festivalu Galina Skopa a Larisa Satirova – riaditeľka festivalu a riaditeľka
Medzinárodnej nadácie podpory a rozvoja detskej kreativity „Barvinok“. Sú to práve ony, kto festivalom spojil nielen
talentovaných mladých ľudí, ale aj významné kultúrne osobnosti a novinárov z celého sveta. Pridať sa môže každý kto
rád spieva, tancuje, maľuje, nevie si predstaviť svoj život
bez divadelnej scény a stále sa chce naučiť niečo nové a zau
jímavé.
T. Šuľa

Foto: T. Šuľa
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DEŇ UČITEĽOV
V piatok 24. marca 2017 sa v Liptovských Sliačoch uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti DŇA UČITEĽOV. Starosta obce Milan Frič spolu zo svojim zástupcom Pavlom
Bartíkom privítali pedagógov zo ZŠ Jozefa Hanulu a tiež pani učiteľky MŠ. Starosta obce poďakoval všetkým za ich dôležitú a náročnú prácu a pri tejto príležitosti ocenil pani
učiteľky Magdalénu Dvorskú, Ľuboslavu Javorkovú, Stanislavu Pilčíkovú „ZA DLHOROČNÚ OBETAVÚ PRÁCU PRI
VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ DETÍ V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH“
Predstavitelia obce pogratulovali všetkým pedagógom k ich
sviatku a každému darovali ružu. Atmosféru spestrilo vystúpenie mužskej speváckej skupiny Sliačania. Po oficiálnej
časti nasledoval spoločný obed. Slávnostné stretnutie bolo
skromným poďakovaním za všetko čo pani učiteľky a páni
učitelia v Liptovských Sliačoch robili a robia pre naše deti.

Foto: A. Kočibalová

A. Balážecová

Staň sa prvou Miss Liptova
Prihlás sa na www.missliptov.sk,
objav svet modelingu, našich tradícií,
zaži neopakovateľné dobrodružstvo a vyhraj!

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

KASTING

Ja tento školský rok sa uskutočnil v priestoroch základnej
školy zápis do 1. ročníka. Naši škôlkari aj so svojimi rodičmi
otvorili brány školy po prvý krát 11. apríla 2017. Pani učiteľky vyskúšali ich vedomosti, tvorivosť či zručnosť. Odvážnejší zaspievali, povedali básničku. Každý jeden dostal malý
darček od základnej školy a aby jeho cesta bola domov krajšia tak si zobral so sebou aj balónik. Sme veľmi radi, že v budúcom školskom roku, budeme môcť na našej škole privítať
34 prváčikov. Na všetkých sa teším 4. Septembra. 2017.
riaditeľstvo ZŠ

Foto: archív M. Priesolovej

12. máj 2017 o 14.00 h
Ružomberok – Hotel Kultúra

ŽIAČKA ŠKOLY USPELA
NA IQ OLYMPIÁDE
IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov
základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie
intelektovo nadaných detí a je zostavená
ako sada logických úloh. Je pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Do súťaže sa celkovo registrovalo 14 114 detí zo 706 základných škôl a osemročných gymnázií z 372
miest a obcí z celého Slovenska. Barbora
Piatková, žiačka 9. B triedy postúpila najprv do regionálneho kola do Žiliny, kde sa umiestnila z 80 účastníkov na
krásnom 7. mieste a tým si vybojovala postup do Celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 15. 5. 2017 na Oravskom
hrade. Gratulujeme a tešíme sa, že máme takúto šikovnú
žiačku práve na našej škole.
riaditeľstvo ZŠ
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VEĽKÁ NOC V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH
K sláveniu Veľkej noci v Sliačoch neodmysliteľne patria ľudové zvyky. K slávnostnej atmosfére Veľkonočnej nedele pri
speli členovia folklórnej skupiny Sliačanka krojovanou účasťou na svätej omši v kostole sv. Šimona a Júdu.
Veľkonočný pondelok bol veselý a podľa starých tradícií. Mládenci a muži zo Sliačanky kúpali tak ako voľakedy. Vyoblie-

kaní do krojov, v sprievode harmoniky a so spevom prešli
celú dedinu – Nižný, Stredný aj Vyšný Sliač. Okúpali všetky
slobodné dievčatá zo skupiny a nezabudli ani na ich mamy
či sestry.
Alena Balážecová

Foto: archív FSk
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PRÍBEH KRÍŽOVEJ CESTY
Celá myšlienka postaviť na Skálí krížovú cestu vznikla približne v roku 2011.
Pri návšteve kríža v Skálí, bol jeden s členov spoločenstva mužov oslovený myšlienkou vzniku krížovej cesty na tomto
mieste. S týmto intenzívnym zážitkom
sa zveril nášmu duchovnému otcovi farnosti. S týmto zámerom sa pán farár
stotožnil a vyjadril svoj súhlas. Následne vzniklo spoločenstvo mužov, ktoré sa
začalo za túto myšlienku modliť a hľadať spôsob, ako by sa toto dielo zrealizovalo.
Vzhľadom na to, že sa lokalita nachádzala na pozemkoch obce bolo potrebné
podať žiadosť na jej schválenie a vybudovanie, kde sme sa stretli s ústretovosťou vedenia a zastupiteľstva obce.
Po schválení všetkých potrebných dokumentov sa mohlo začať s výstavbou.
Pri modlitebných stretnutiach spoločenstva, ktorého členom bol aj bývalý pán
kaplán, dozrieval čas ku konkrétnym činom. Po podrobnej obhliadke terénu nám
sama štruktúra a členitosť Skália – ukázali sa konkrétne výrazné skaly – určili trasu kadiaľ by krížová cesta mala

viesť, čo sme prekonzultovali aj s naším kňazom. Sponzorským darom agátového dreva v roku 2014 sa mohli začať prvé práce. Od konca roku 2014 nám
veľmi výrazne v realizácii napomáhalo
aj nové vedenie obce. Nakoľko bolo drevo priemyselne neopracovateľné, po rade tesárskeho odborníka, sme museli
pristúpiť k svojpomocnému opracovaniu. Každý kus dreva si vyžadoval individuálny prístup. Nakoľko sme nemali
skúsenosti so spojením dreva do krížov,
bolo potrené osloviť stolárskeho majstra,
ktorý nám sponzorsky kríže preplátoval
aj povrchovo upravil. Celkový vzhľad krížov umocňujú aj ručne kované rímske
číslice od kováčskeho majstra.
Od roku 2016 prebiehali súčasne práce aj na úprave terénu, tak ako nám to
počasie dovoľovalo. Veľmi potešujúce
a povzbudzujúce bolo to, že všetci oslovení či už sponzori, alebo konkrétni ľudia
pristupovali k tejto výzve veľmi pozitívne. Toto veľmi napomohlo ku konečnému úspešnému ukončeniu.
Počas týchto všetkých prác sme veľmi
výrazne pociťovali Božie riadenie a proz-

reteľnosť. Takou čerešničkou na torte
bolo zistenie, že modlitba prvej krížovej cesty v tomto roku 2017, pripadne
na 50. výročie prenesenia kríža z cintorína Vyšný Sliač na Skálie. Pri tejto
skutočnosti sme si uvedomili, že Boh
má svoj čas a prestala nám prekážať
šesťročná príprava a samotná dlhodobá realizácia.
Týmto vyslovujeme Pán Boh zaplať! všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto diela. Zároveň pozývame mužov, ktorí
by sa chceli stretávať nad Božím slovom,
modliť sa, zdieľať sa, na naše utorkové
stretnutia na fare od 17.30 hod.
Kto by si chcel pozrieť fotogalériu z prác,
nájde ju na internetovej adrese:
http://bit.ly/2pAt9mH
Celé Božie riadenie, symbolika zakrivenia krížov, jedinečnosť jednotlivých zastavení a úžasná ústretovosť ľudí sa nedá
opísať v pár riadkoch. Preto sa pripravuje brožúrka s podrobným opisom, ktorá bude vydaná v letných mesiacoch pri
príležitosti posvätenia Krížovej cesty.
Spoločenstvo Mužov
Liptovské Sliače

Foto: S. Šimček
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PREDŠKOLÁCI V KNIŽNICI
Obecnú knižnicu v Liptovských Sliačoch
vo štvrtok 30. marca 2017 navštívili deti z materskej školy. Boli to predškoláci
zo 4. triedy – Lienky, s pani učiteľkami
M. Melekovou a B. Sládečkovou. A deti

z 5. triedy – Sovičky, s pani učiteľkami
I. Jackovou a A. Ziemianczykovou.
Chlapci a dievčatá sa od knihovníčky
A. Balážecovej dozvedeli veľa informácií o knižnici a knihách.

Potom na nich čakala projekcia obľúbených slovenských rozprávok o Kubkovi a Maťkovi „Pásli ovce valasi“.
A. Balážecová

Foto: A. Balážecová

ŠKÔLKARI PRIVOLÁVALI JAR
Deti z materskej školy sa tešili na novú jar a chceli, aby prišla čím skôr. Podľa zvyku našich predkov spolu s pani učiteľkami vyniesli Murienu ako symbol zimy a horiacu ju hodili do potoka. Navštívili sme aj tunajšie poľnohospodárske
družstvo, kde sme objavili ďalší znak toho, že jar je už tu
– čerstvo narodené mláďatká. Keďže marec je aj mesiacom
knihy, navštívili sme knižnicu, kde nás s jej fungovaním oboznámila pani A. Balážecová. Veľkou udalosťou, na ktorú sme
sa zodpovedne pripravovali, bol zápis do 1. ročníka ZŠ. Potešili nás slová pani učiteliek, ktoré budúcich školákov pochválili. V apríli sa z niektorých detí stali malí plavci. Zúčastnili
sa plaveckého výcviku v mestskej plavárni v Ružomberku,
odkiaľ si okrem základných plaveckých zručností priniesli
aj množstvo zážitkov. Popri týchto aktivitách sme si v MŠ
pozreli divadelné predstavenie Danka a Janka a uskutočnili
sme zápis nových detí do materskej školy.
MŠ

Foto: archív MŠ

INZERCIA

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
Firma zaoberajúca sa kanalizačnými a vodovodnými
prípojkami ponúka:
– kompletné vybudovanie kanalizačných prípojok a pre
pojenie na obecnú kanalizáciu,
– montáž kanalizačného potrubia s materiálom.
Cenu za kanalizačnú prípojku vypočítame hneď po obhliadke terénu.
Záujemcovia sa môžu kontaktovať na tel. č.: 0918 561 511

RÔZNE
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ZAUJÍMAVÉ AKCIE V ELSE KLUBE
Po úspešnom februárovom piatom ročníku plesu sa mladí
z eLSe klubu opäť pustili do organizovania zábavného pro
gramu nielen pre mládež. V marci sme mali Kvíz pre mládež
aj posedenie pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa – Počatiny. V rámci Počatín si mohli návštevníci zistiť potencionálny
deň svojho počatia, čo mnohých veľmi zaujímalo. Najväčšiu
účasť sme zaznamenali na Veľkonočných tvorivých dielňach. Deti si vyskúšali skladanie servítok rôznymi štýlmi.
A keďže na pekne prestretom stole nesmú chýbať kvety, pár
papierových si vyrobili. Deti boli veľmi šikovné, a tak vzniklo mnoho pekných výtvorov. V rámci aprílového programu
uzavrieme mesiac pútavou prezentáciou s cestovateľom
a fotografom Romanom Málikom, ktorý nám príde porozprávať 30. apríla o 16. hod. o svojich cestovateľských zážitkoch. Navštívil Dubaj, Jericho, Černobyľ, Tel Aviv, Oslo a mnohé
ďalšie zaujímavé zákutia sveta. Radi Vás v eLSe klube uvidíme. Ďalšie otváracie dni a plánovaný program nájdete na
našej facebookovej stránke „ELSE klub“.
Ing. Helena Priesolová, Mgr. Zuzana Priesolová

Foto: M. Caban

POSVÄTENIE HASIČSKÝCH PRILIEB

Foto: Mgr. Zuzana Priesolová

V piatok 15. apríla 2017 v priestoroch Občianskeho združenia Dráčik posvätil dp. farár Ján Budzák šesť replík historických prilieb pre hasičov z Vyšného Sliača. Tieto prilby, ktoré
sú verné kópie prilieb ktoré mali vo výstroji zakladajúci členovia nášho DHZ boli zakúpené od výrobcu z českej republiky a hasičom budú slúžiť na reprezentačné účely.
Počas Veľkonočného stráženia Božieho hrobu už boli neoddeliteľnou súčasťou hasičov. Na financovanie týchto prilieb
prispeli členovia a sympatizanti nášho hasičského zboru začo im patrí veľké poďakovanie.
Caban Miroslav st.

TANEČNÍCI ZO SLIAČANKY OPÄŤ USPELI
Členovia folklórnej skupiny z Liptovských Sliačov dosiahli ďalší úspech. Na
krajskej súťaži sólistov – tanečníkov „ŠAFFOVA OSTROHA“ 18. marca 2017 vo Zvolene získali mladí tanečníci z FSk Slia-

čanka výborné umiestnenia: Martin
Brezňan a Terézia Ševčíková – Zlaté
pásmo a postup na celoslovenskú súťaž; Michal Ovad – Strieborné pásmo.
O tento úspech sa pričinili aj muzikan-

ti Anna Sleziaková, Adam Ševčík, Jozef
Hladiš a tiež Marian Jacko (tanečná príprava), Alena Balážecová (organizačné
zabezpečenie).

A. Balážecová

Foto: A. Balážecová
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VÝROČNÁ SCHÔDZA PD LISKOVÁ – SLIAČE
nej komisie Anna Kováčová, členovia predstavenstva (Ivan
Forgáč, Eduard Mrva, Ing. Dominika Juhásová, Vladimír Jelšovka, Jozef Kelčík ml. a Ing. Ivana Maitner) a členovia kontrolnej komisie (Miroslav Bartík, Ivan Jacko, Miroslav Kázik,
Jozef Kelčík st. a Stanislav Vician).
Novo zvolené predstavenstvo sa prvý krát stretlo na svojom zasadnutí dňa 27. 03. 2017, kde si spomedzi členov zvolilo za podpredsedu družstva Ing. Ivanu Maitner.
Zatiaľ posielam aspoň nasledovné údaje, ak bude potrebné
dodať ďalšie prosím aby ste ma kontaktovali.
PD Lisková

Foto: A. Kočibalová

Dňa 17. 03. 2017 sa v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch konala Výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho
družstva Lisková – Sliače. V úvode vystúpil pán predseda Ing.
Dušan Štefaničiak, ktorý oboznámil zúčastnených členov o činnosti predstavenstva družstva za rok 2016. Následne hlavná
ekonómka PD Ing. Ivana Maitner informovala o hospodárení družstva v roku 2016 a predložila výsledky hospodárenia
k schvaľovaniu. Aby bola zabezpečená objektivita a transparentnosť hospodárenia a vedenia účtovníctva družstva bol
vykonaný audit Ing. Annou Klimčíkovou, ktorej správu o výsledkoch auditu predniesla predsedníčka kontrolnej komisie
Ing. Elena Struhárová. V závere prvej časti schôdze členovia
hlasovaním odsúhlasili výsledok hospodárenia družstva za
rok 2016.
V druhej časti schôdze prebehli voľby do orgánov družstva.
Na funkčné obdobie štyri roky bol zvolený predseda predstavenstva Ing. Dušan Štefaničiak, predsedníčka kontrol-

Foto: A. Kočibalová

V marci 2017 sa konalo Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače.

TATRANSKÁ ROZLÚČKA SO ZIMOU
V sobotu 18. 03. 2017 sa mladí turisti a členovia krúžku Chodníček poznania rozhodli navštíviť naše veľhory Vysoké Tatry.
Naša trasa viedla smerom Liptovské Sliače – Starý Smokovec – Hrebienok a Tatranská Lomnica. Z upršaného Liptova
sme sa prehupli do krásnej zasneženej prírody. Padajúci sneh
nám pripomenul Vianoce. Ešte aj slniečko nám odhalilo niektoré tatranské štíty. Pozemná lanovka nás vyviezla na Hrebienok. Uvideli sme, ako umelci dokázali premeniť 90 ton ľadu
na krásny gotický ľadový chrám zo Spiša. Výstava z lego
kociek v hoteli na Hrebienku bola pre nás tiež veľkým prekvapením. Deti sa nevedeli vynadívať, čo všetko sa dá postaviť zo stotisíc lego kociek. Železničné stanice, dobývanie
stredovekého hradu, rôzne stavby, ale aj vesmírne dobrodruž-

stvá zanechali v nich úžasný dojem. Pobyt na Hrebienku
sme zakončili sánkovačkou a šantením v snehu.
Z Hrebienka sme zišli pešo do Starého Smokovca, kde nás
čakal chutný obed. Pobyt v našich veľhorách sme ukončili
návštevou Tatranského múzea v Tatranskej Lomnici. Uchvátila nás tunajšia flóra a fauna, ale aj fotografie prvých záchranárov, horolezcov, stavieb... Plní dojmov a zážitkov sme
sa vybrali na cestu domov Deti sa opäť správali veľmi slušne za čo si zaslúžia veľkú pochvalu.
Ďakujeme Obecnému úradu za ústretovosť a vodičovi Paľkovi Jackovi za bezpečnú jazdu.
Vedúce krúžkov

Foto: archív krúžku
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O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE LIPTOVSKÉ SLIAČE
Akosi najlepšie spríjemniť vyučovanie ak nie športovou súťažou? Tento rok sa nám to podarilo 16. 3. 2017, kedy sa
v našej škole organizoval už 21. ročník stolnotenisovej súťaže. Po prvýkrát sme túto súťaž zorganizovali počas vyučovania a nie v tradičný dátum, prvý deň jarných prázdnin.
Žiaľ, chrípkové prázdniny nám vtom zabránili. O to s väčšou vervou sa žiaci prihlásili na náhradný termín. Spolu si
zahralo a súťaže sa zasúťažilo 57 žiakov. Celou telocvičňou
sa ozýval džavot žiakov, povzbudzovanie svojich spolužiakov, či potlesk za krásny stolnotenisový odpal.
O slávnostné otvorenie turnaja sa postaral starosta obce pán
Mgr. Milan Frič. Povzbudil žiakov do bojov, ktoré ich čakali
a vyzdvihol fakt, že sa rozhodli dnes si zašportovať a zmerať si sily so svojimi kamarátmi.
Tohtoročnými víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali
nasledovní žiaci:
Kategória chlapci 1. – 5. ročník: 1. miesto: Viktor Švidroň;
2. miesto: Adrián Hanula; 3. miesto: Lukáš Vician
Kategória dievčatá 1. – 5. ročník: 1. miesto: Sofia Štefková; 2. miesto: Diana Moravová; 3. miesto: Klaudia Kelčíková
Kategória chlapci 6. – 9. ročník: 1. miesto: Marko Gejdoš;
2. miesto: Patrik Vrtich; 3. miesto: Adam Jarotta
Kategória dievčatá 6. – 9. ročník: 1. miesto: Barbora Piatková; 2. miesto: Bianka Iváková; 3. miesto: Linda Rechtoríková

Naše poďakovanie patrí Stolnotenisovému klubu Liptovské
Sliače na čele s p. Ladislavom Littvom, Obci Liptovské Sliače, pani učiteľkám za dozor ako aj hlavnej rozhodkyni Mgr.
Daniele Fričovej za výbornú organizáciu turnaja. Tešíme sa,
že sa o rok uvidíme znovu.
riaditeľstvo ZŠ

Foto: A. Kočibalová

NULTÝ ROČNÍK FUTBALOVÉHO TURNAJA „DEŇ ŠŤASTIA“
Aj najmenší chcú zažiť úspech. Preto sme sa rozhodli, pre
žiakov druhého až štvrtého ročníka zorganizovať futbalový

Foto: archív ZŠ

turnaj. Oslovili sme ďalšie tri školy, a to ZŠ a MŠ Likavka, ZŠ
s MŠ Lisková a ZŠ s MŠ Liptovská Teplá. Neváhali a aj spolu
so svojimi pedagógmi prišli 30. 3. 2017 a zapojili sa do turnaja. Bolože to smiechu, džavotu, povzbudzovania, ktorý sa
rozihral po celej telocvični. Poháre, medaily a sladké odmeny za dobre predvedené výkony boli pripravené, a tak sme
mohli o 9.00 hod. odštartovať nultý ročník tohto podujatia.
Všetky hrané zápasy prebehli v duchu fair play. Nikomu sa
nič nestalo, a tak sme si mohli naplno užívať športový zážitok. Víťazom sa stala ZŠ s MŠ Likavka. O druhé miesto a zisk
strieborných medailí sa postarala naša škola. Tretie miesto
a bronzové medaily vybojovala ZŠ s MŠ Lisková. Všetkým
účastníkom ĎAKUJEME za účasť a víťazom gratulujeme. Poďakovanie patrí futbalovému trénerovi p. Dušanovi Matejkovi, ktorý obetoval svoj čas a prišiel ako hlavný rozhodca
odpískať všetky zápasy.
Tešíme sa opäť o rok, že k nám zavítajú opäť tímy zo základných škôl a my si budeme môcť opätovne zmerať sily.
riaditeľstvo ZŠ

SLIAČANKA MAJSTERKA SLOVENSKA
Dňa 22. 04. 2017 sa uskutočnili majstrovstvá Slovenskej republiky v trojboji častej. Sliačanský oddiel postavil troch
pretekárov.
Vo váhovej kategórii 74 kg Miroslav Vlzák – 1. miesto MS,
výkon 685 kg, vytvoril 2 slovenské rekordy – drep 255 a mŕtvy ťah 277,5 kg.
Vo váhovej kategórii 84+kg Katarína Kováčiková – 1. miesto
MS, výkon 340 kg, vytvorila 2 slovenské rekordy masters,
drep 120 kg, mŕtvy ťah 160 kg.
Vo váhovej kategórii do 94 kg Marián Bartánus – 1. miesto
MS, výkon 712 kg.
Pavol Plávka

Foto: archív klubu
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SLIAČANSKÝM FLORBALISTOM SA DARÍ
ZLATO PRE FBC Sliače!
18. marca 2017 sa florbalový klub FBC Sliače zúčastnil turnaja organizovanom v Strečne pri Žiline. Trinásť tímov bolo
rozdelených do troch základných skupín. Boje v základnej
časti začali skoro už tradične proti Hondruša Hámre Miners
a opäť to bol vyrovnaný zápas. FBC Sliače inkasovalo rýchle
dva góly no postupne hru vyrovnali a v závere aj skóre.
Ďalším súperom bol druholigový FBC Légia Vlára. Prevaha
v hre a tiež skvelé zákroky brankára Martina Cevára slávili
úspech a až v závere sa podarilo Légii korigovať stav zápasu a zobrať radosť z vychytanej nuly. Čisté konto sa podarilo získať v poslednom zápase skupiny a víťazstvom nad
FBC Košeca si Sliače zabezpečili postup do playoff z prvého

chy. Našou snahou bolo zmodernizovať telocvičňu, aby sa
mohli na škole konať oficiálne turnaje a liga v rámci okresu
Ružomberok. Pre žiakov do konca školského roka zorganizujeme turnaj s ktorého tradíciou by sme chceli pokračovať
aj do ďalších rokov. Veľká vďaka patrí floorbalovému klubu,
ktorý v spolupráci so školou bude organizovať praktickú
časť projektu a to prípravu, zabezpečenia ako aj samotnú
realizáciu turnaja.“ skonštatovala pani riaditeľka PaedDr.
Katarína Plachá.

miesta. V ňom paradoxne narazili opäť na Hondruša Hámre.
Zápas sa niesol v podobnom duchu ako ten prvý len do
stavu 2:2 kedy sa podarilo využiť presilovú hru a postupne
zvyšovať náskok až na jednoznačných 7:2. Semifinálovou
prekážkou bol tím White Knights v ktorom sa spojili hráči
FBC Medvede Žilina s hráčmi z Považskej Bystrice. Sen o finále pre FBC Sliače sa začal rozplývať za stavu 0:2. No nevzdali sa a postupne prevzali kontrolu nad zápasom a znížili. Kontaktný gól však nemusel znamenať nič, veď Knights
mohli rozhodnúť necelú minútu pred koncom keď sa traja
hráči rútili na osamoteného brankára. Martin Cevár však
vytiahol kľúčový zákrok turnaja a z následnej protiakcie sa
podarilo FBC vyrovnať. Všetko nasvedčovalo tomu že zápas
sa bude rozhodovať až v predĺžení no zaskočení Knights
nedokázali odolať záverečnému tlaku a tak FBC Sliače gólom len 6 sekúnd pred koncom rozhodli o postupe do finále.
Poslednou prekážkou za vytúženým zlatom bol prvoligový
klub FBK Púchov. Finále bolo veľmi vyrovnané a o inkasovaných góloch rozhodovali len maličkosti. Za stavu 2:2 prišlo
vylučovanie na strane Púchova a po následnom rozohratí
sa FBC Sliače dostali do rozhodujúceho vedenia, ktoré už do
konca zápasu kontrolovali. Po záverečnom hvizde FBC Sliače slávilo úspech a prevzali zlatý pohár a medaile.
PROJEKT KIA MOTORS PRE LIPTOVSKÉ SLIAČE
Základná škola Jozefa Hanulu Liptovské Sliače sa rozhodla
požiadať o grant nadáciu Kia Motors Slovakia, ktorá vyhlásila v rámci projektu „Pohyb pre radosť“. „Do tohto projektu
sme zapojili Floorbalový klub Liptovské Sliače – FBC Sliače,
nakoľko sme sa rozhodli cez projekt dovybaviť a zmodernizovať práve tento šport. Našim cieľom bolo podporiť radosť
z pohybu cez hru floorbal. Tento šport je u žiakov našej
školy veľmi obľúbený a žiaci v ňom dosahujú pekné úspe-

BOJ O MEDAILY
V prvom kole playoff mestskej florbalovej ligy Sliače nastúpili proti poslednému postupujúcemu 1. FBK Liptovské Revúce. Sériu hranej na dva víťazné zápasy musel rozhodnúť
tretí zápas napriek tomu že v základnej časti vyhrali všetky
tri. V rozhodujúcom zápase si FBC Sliače vytvorilo náskok
4:0 no nakoniec museli ustáť výsledok 4:3. Postupom do
semifinále narazili netradične na víťaza základnej časti Duklu Ružomberok. Oslabená zostava Sliačov nakoniec podľahla v sérii bez vyhratého zápasu. Na ceste za bronzovými
medailami stal posledný super FBK Liptovsky Ján. V základnej časti s týmto súperom klub zaznamenal prehru, výhru
a remízu. Prvý zápas potvrdil že vyhrať sériu bude náročné.
Po prehre sa tím nevzdal a v ďalšom zápolení si vynútil
rozhodujúce stretnutie. Na posledný zápas sezóny FBC Sliače nastúpilo s rekordnou účasťou v zostave. Štrnásť hráčov
(17 na súpiske) Po výbornom tímovom výkone zdolali súpera a získali bronzové medaily.
P. Antol

Foto: J. Antolová
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MINIRALLY LIPT. SLIAČE 2017
Piatok 5. mája 2017:
10.00 Administratívne a technické preberania
14.00 Obhliadka trate Bežan a Zúbra
17.00 Obhliadka trate Bežan R
20.00 Slávnostný štart (Zdravotné stredisko)

Sobota 6. mája 2017:
08.00 RS1 Bežan 1
09.30 RS2 Bežan 2
11.00 RS3 Bežan R 1
12.30 RS4 Bežan R 2
15.00 RS5 Zúbra 1
16.30 RS6 Zúbra 2
18.00 Vyhlásenie víťazov

20. VALNÉ ZHROMAŽDENIE TENISOVÉHO KLUBU LIPTOVSKÉ SLIAČE
V piatok 10. 3. 2017 o 18.00 hod. sa v spoločenskej miestnosti Penziónu Brejk v tenisovom areáli konalo 20. Valné
zhromaždenie Tenisového klubu Liptovské Sliače.
Tenisti najskôr zhodnotili rok 2016 a ocenili najlepších jednotlivcov.
Tenistom roka 2016 sa stal T. Bartek, ďalšie poradie: 2. M.
Frič, 3. J. Frič, 4. J. Plávka.
Odmenení boli aj členovia klubu za brigádnickú činnosť
a získavanie sponzorov. Najlepší boli M. Hanula, J. Tkáčik, J.
Plávka, J. Hanula a J. Benčo.
Prítomní schválili aj rozpočet a plán činnosti na rok 2017.
Naplánovaných je 12 individuálnych turnajov a súťaží družstiev regionálnej aj celoslovenskej úrovne, okrem iného aj
turnaj v štvorhre za účasti priateľov z družobnej obce Háj
ve Slezsku.
Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj starosta obce Mgr.
Milan Frič a jeho zástupca Pavol Bartík. Starosta poďakoval
tenistom za reprezentáciu obce, prisľúbil pomoc a spoluprácu pri činnosti klubu aj údržbe tenisového areálu. Členovia klubu budú zas nápomocní pri organizovaní obecných akcií.
Činnosť klubu je nepredstaviteľná bez sponzorov a prispievateľov 2 % z daní. Najväčšími sponzormi sú Obec Liptovské
Sliače, ZŠ JH Liptovské Sliače, MT Elektro – Ján Tkáčik, Intersport, Slovenská sporiteľňa, Mgr. Milan Frič, J. Plávka, F. Ondrejka, M. Kelčík.
V roku 2016 najviac darovali, prípadne najaktívnejší pri ich
získavaní boli M. Hanula, J. Morava, MT Elektro – J. Tkáčik,
M. Littva, K. Kelčíková, Ľ. Ondrejka, M. Fričová, J. Littva, J. Littvová, M. Sleziak, P. Sleziak, P. Smitek, J. Gejdoš, M. Frič, E. Hanulová, M. Horváthová, Mi. Kelčík.
Všetkým sponzorom a prispievateľom patrí srdečné poďakovanie.
Príprava tenisových kurtov 2017
Brigády pri príprave tenisových kurtov na sezónu 2017 začali v sobotu 25. 3., pokračovali 27. 3. a potom pre prízem-

né mrazy 29. až 31. 3. Niektorí zažratí do tenisu hrali svoj
prvý zápas už v sobotu 1. 4. Od 3. 4. sa hral prvý turnaj
sezóny – Profesional open. Tenisti odpracovali spolu 90 brigádnických hodín. Prízemné mrazy 20. 4. poškodili kurty
a tenisti museli opäť brigádovať.
Liptovské Sliače profesional open 2017 18. ročník, 3. 4.
– 16. 4., turnaj len pre členov TK Liptovské Sliače, dvojhra
Úvodného turnaja sezóny v dvojhre sa zúčastnilo 16 hráčov.
Semifinálové aj finálový zápas boli veľmi vyrovnané a dlhé,
hrali sa na 3 sety. Zvíťazil Jozef Frič, ktorý bol najodolnejší
a „unavil“ obidvoch súperov.
Výsledky:
Finále: J. Frič – M. Frič 6/4, 4/6, 2/1 skr.
Semifinále: J. Frič – S. Švidroň 6/4, 2/6, 4/3 skr., M. Frič –
P. Alman 7/5, 2/6, 6/3
M. Hanula

Foto: archív TK
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