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Oslava sviatku matiek
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Hasičská súťaž

Celý svoj doterajší život som prežila v Liptovských
Sliačoch. Mám rada túto dedinu a som tu spokojná.
Tak ako inde na Slovensku či vo svete, aj my – Sliača
nia máme svoje problémy a starosti, potešenia i ra
dosti. Keď vidím, čo sa v súčasnosti deje v iných kra
jinách, som rada, že žijem v tomto štáte. Nemám teraz na mysli problémy
s nezamestnanosťou, či životnú úroveň väčšiny Slovákov. V súčasnosti si
staršia generácia často povzdychne: Ach, tá dnešná mládež! História sa
opakuje, starší tak hovorili v minulosti a budú hovoriť aj v budúcnosti.
V Sliačoch žije veľa mladých ľudí, sú šikovní, vzdelaní, talentovaní. Správa
nie niektorých z nich však presahuje hranice slušnosti. Často počuť názor,
že dnes je iná doba. Lenže tú dobu vytvárame my všetci, svojimi postojmi
a názormi, svojím správaním. Nebolo by správne len nadávať na mládež.
Treba myslieť aj na to, akými vzormi sú pre mladých dospelí. Ich správanie
v práci, v rodine či na verejnosti. Starého človeka neprerobíš, ale mladého
môžeš formovať a viesť. V súčasnosti sa na deti a mládež valí veľa škodli
vých vplyvov najmä z internetu a množstva televíznych staníc. Neúcta, dr
zosť, hrubosť, násilie a priveľa vulgarizmov. Každodenný život by však mal
mať svoj poriadok – doma, v práci aj medzi priateľmi. Každý z nás má svoju
stupnicu hodnôt, mladý človek musí vedieť čo je dobré a čo zlé, čo je správ
ne a čo nie. Mládež viac potrebuje vzory ako kritiku. Učme ich slovami, vy
chovávajme príkladom. Nikdy nesúďme ľudí podľa ich skutkov a rozhodnutí,
lebo nevieme, čo tomu predchádzalo. Človek nemusí meniť druhých, iba
seba. Ale ak chceme zmeniť druhých, musíme ich mať radi. Avšak, keď si to
situácia vyžaduje, nebojme sa povedať svoj názor či pripomienku. Upozor
ňujme na chyby a problémy, ale nezabúdajme pri tom ani na poďakovanie
a pochvalu. Veď každý sme nejaký, každý sme iný, mladý či starý človek.
Neposudzujme a najmä nesúďme, radšej ak je to len trochu možné, navzá
jom si pomáhajme. A hlavne nezabúdajme byť vždy slušní a ľudskí.
Alena Balážecová
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Tenisová sezóna 2015

Tento rok posadili májovníci v našej obci 20 májov.
Máje sa budú konať 30. – 31. 5. 2015.

Foto: M. Jacko
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

SLOVO STAROSTU O AKTUÁLNEMU DIANIU V OBCI
Vážení spoluobčania!
Prihováram sa Vám, aby som Vás infor
moval o veciach verejných a skutoč
nostiach, ktoré sa dejú v Liptovských
Sliačoch, pretože si myslím, že by tieto
informácie mali zaujímať každého ob
čana, ktorý žije v našej rodnej obci.
Najpálčivejším problémom je dokonče
nie kanalizácie a rekonštrukcia cestných
komunikácií. Verte mi, že sám sa neviem
dočkať ciest s novým asfaltovým povr
chom. Cesta tretej triedy, čiže hlavná
cesta po obci, sa mala asfaltovať od 5.
mája. Zhotoviteľ stavby však nemal usku
točnené kamerové skúšky potrubia, a tak
sa asfaltovanie hlavnej cesty a násled
ne aj miestnych komunikácií oddialilo
na začiatok júna. Čiže začiatkom júna
sa začne asfaltovať hlavná cesta hore
celou obcou od odbočky do Liptovských
Sliačov v Nižnom Sliači až po otočku vo
Vyšnom Sliači. Asfaltovať sa bude celý
povrch po celej šírke vozovky nanovo.
Do jesene budeme mať zaasfaltované
aj miestne, čiže vedľajšie komunikácie.
Viem, že tomu mnohí neveria, ale kon
čí sa programovacie obdobie čerpania
eurofondov a kanalizácia musí byť do
jesene skolaudovaná. Najviac kanali
začných prípojok treba zhotoviť vo Vyš
nom Sliači – je ich vyše 150. Ale aj napriek
tomu, že máme celú obec rozkopanú
a cesty rozbité, snažíme sa skrášľovať
verejné priestranstvá v maximálnej mie
re. Postavili sme novú informačnú tabu
lu s erbom Liptovských Sliačov na začiat
ku obce. Tu sa chcem poďakovať nášmu
občanovi, pánovi Petrovi Hanulovi z Niž
ného Sliača za zhotovenie veľmi pek
ného diela, čo potvrdzuje jeho zručnú
a umeleckú prácu, ktorá vzišla z jeho
kováčskej dielne. Taktiež sme zrekon
štruovali detské ihrisko a tenisový kurt
za barom Kalambur v Nižnom Sliači,
urobil sa náter oplotenia na ihrisku 1.
OFC. Vysadili sa okrasné tuje pred Kul
túrnym strediskom a taktiež na námes
tí pred kostolom v Strednom Sliači. Na

základe povolenia od ochranárov sme
museli odstrániť lipu pred kostolom.
Na základe prieskumného vrtu sme zi
tili, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu ob
čanov pri možnom páde vyschnutého
stromu. Chcem zdôrazniť, že sa zväčšil
kruh v dlažbe, ktorý nebol podľa pro
jektu námestia dostatočne veľký, zasa
dili sme novú lipu a skrášlili priestor

okolo nej aj kovovými okrasnými prv
kami. Začiatkom júna chceme upraviť
oddychovú zónu okolo kríža v Nižnom
Sliači neďaleko Kalamburu, následne bu
deme budovať oddychovú zónu vo Vyš
nom Sliači. Po zaasfaltovaní ciest bude
me postupne dávať do poriadku všetky
chodníky vo Vyšnom, Strednom aj Niž
nom Sliači, ktoré občania používajú na
skrátenie vzdialeností medzi jednotli
vými ulicami. Musím spomenúť aj to,
že toto leto chceme zrekonštruovať aj
fasádu požiarnej zbrojnice a Kultúrneho
strediska na námestí v Strednom Slia
či. Výbornou správou je aj to, že sme
úspešne ukončili verejné obstarávanie
cez elektronické trhovisko, čo sa týka
multifunkčného traktora, ktorý sme do

stali na základe dotácie z Environmen
tálneho fondu na zberný dvor. Traktor
bude mať mulčovač na kosenie, pred
nú radlicu na odhŕňanie snehu so za
riadením na posyp vzadu, čo využijeme
pri zimnej údržbe. Spolu s traktorom
budeme mať aj náves, čiže vlečku. Trak
tor s celým príslušenstvom by sme ma
li mať najneskôr v septembri. Tu sa
chcem poďakovať pánovi poslancovi Ing.
Miroslavovi Hanulovi, ktorý celé verejné
obstarávanie odborne zrealizoval. Chcem
povedať, že prebieha verejné obstará
vanie na finančného audítora, ktoré by
malo byť za krátku dobu ukončené a do
končili sme aj verejné obstarávanie na
urbanistu, ktorý nám spracuje dodatok
č. 2 k územnému plánu obce. Nesmiem
zabudnúť ani na to, že sme si dali vy
pracovať odborný posudok na skvalit
nenie obecného rozhlasu, pretože do
stávam veľa pripomienok na jeho zlú
kvalitu. Posudok máme hotový, ale chce
me počkať na dokončenie kanalizácie
a rekonštrukciu ciest. Keď sa skončí ka
nalizácia budeme sa venovať aj obec
nému rozhlasu. Začali sme aj s výstav
bou altánku v priestoroch 1. OFC, kde
sa uskutoční 18. – 19. 7. Kultúrno-špor
tový deň. Bude spojený s medzinárod
nou hasičskou súťažou, po ktorej bude
pre všetkých našich občanov vyhláse
ná súťaž na mechanickom býkovi, tiež
sa bude variť guláš.
Vážení spoluobčania, sme najväčšia
obec v okrese Ružomberok čo sa týka
počtu obyvateľov, a z toho vyplýva, že
vedenie obce má vždy dostatočne veľa
práce, keď chce, aby sa kvalita života
v našej obci zlepšovala. Chcem zodpo
vedne prehlásiť, že z mojej strany vy
viniem maximálne úsilie, aby som Vás
presvedčil, že mojím prvoradým cieľom
je, aby sa nám všetkým žilo čo najlep
šie v našej obci. Dúfam, že spoločnými
silami sa nám to podarí.
Bc. Milan Frič
starosta obce Liptovské Sliače

MATRIKA
NARODENIE 2015: Február: Rebeka Zontág. Marec: Laura Kelčíková, Ján Šnelcer. Apríl: Karin Vajdová.
ÚMRTIE 2015: 21. 2. Vladimír Jarotta, 65-ročný; 23. 2. Helena Jacková, 87-ročná; 3. 3. Ondrej Lupták, 93-ročný;
14. 3. Jozef Antol, 67-ročný; 16. 3. Karol Lupták, 64-ročný; 28. 3. Pavol Kurhajec, 20-ročný; 29. 3. Jozef
Lupták, 18-ročný; 2. 4. Félix Littva, 75-ročný; 26. 4. Ervín Brezňan, 64-ročný; 2. 5. Jozefína Fričová,
81-ročná; 2. 5. Ján Jacko, 73-ročný; 10. 5. Ľudmila Kajúchová, 87-ročná; 19. 5. Ladislav Bartík, 94-roč
ný.
UZAVRETIE MANŽELSTVA 2015: 21. 3. Adrián Ivák a Barbora Trnovská; 18. 4. JUDr.
Michal Likavčan a Mgr. Lenka Mojšová; 1. 5. Ing. Marián Hrčka a Mgr. Lucia Mojšová; 2. 5. Ľubo
mír Jacko a Mgr. Patrícia Jacková; 9. 5. Ing. Ľuboš Bartík, PhD. a Ing. Oľga Sleziaková; 9. 5. Ing.
Marián Brček a Miroslava Laková; 16. 5. Marián Kaman a Alena Kutaková.
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OSLAVA SVIATKU MATIEK
V Kultúrnom dome v Liptovských Slia
čoch sa v nedeľu 10. mája 2015 konal
slávnostný koncert pri príležitosti Dňa
matiek. Podujatie pripravili Obecný
úrad a Kultúrne stredisko. Oslava sviat
ku matiek v Liptovských Sliačoch má už
svoju tradíciu a teší sa veľkému záujmu
divákov, aj počas tohtoročného kon
certu bola sála KD zaplnená. Diváci videli
program, v ktorom v hudobných, taneč
ných a speváckych výstupoch účinko
vali deti aj dospelí. S blahoželaniami
pre všetky mamy sa postupne predsta
vili dievčenská spevácka skupina Vese
ličky, folklórny súbor Sliačanček, muži

zo speváckej skupiny dôchodcov Sala
tín, deti z materskej školy, žiaci 1. – 4.
ročníkov ZŠ J. Hanulu, harmonikár Má
rio Dominik Gejdoš, trio spevákov z chrá
mového spevokolu dospelých, spevác
ka skupina Sliačania a ako hosť Jožka
Černý, známy spevák ľudových piesní
z Moravy. O ozvučenie podujatia sa po
starala skupina LEGO. V závere programu
prítomným mamám odovzdali kvetiny
starosta obce Milan Frič, jeho zástupca
Pavol Bartík i poslanci Obecného za
stupiteľstva Miroslav Hanula a Peter
Bartánus.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

HASIČSKÁ SÚŤAŽ
V nedeľu 17. 5. 2015 sa naši hasiči zú
častnili na okresnej súťaži všetkých dob
rovoľných hasičských zborov, ktorá sa
uskutočnila v Stankovanoch. Pri veľkej
účastí nielen hasičov, ale aj iných účast
níkov akcie, sa naši hasiči odprezento
vali výborne. Z našej obce sa zúčastnili
tri mužstvá, pričom všetky súťažili za
Dobrovoľný hasičský zbor obce a všet
ky mužstvá boli zostavené zo všetkých
troch častí našej obce. Hasiči boli vy
strojení do nových dresov aj so športo
vými prilbami, ktoré zakúpila obec Lip
tovské Sliače zo získaných prostriedkov

od sponzorov a z obecného rozpočtu.
Z celkového počtu 27 družstiev skonči
lo naše „A“ družstvo na desiatom mies
te a nebyť malej technickej chyby, boli
by naši hasiči skončili v prvej päťke.
Počas celého dňa hasičov podporoval
veliteľ „A“ družstva starosta obce Bc.
Milan Frič a tiež zástupca starostu ob
ce Pavol Bartík. Veríme, že na najbliž
šej súťaži sa hasičom bude dariť viac
a budú ďalej reprezentovať dobré me
no obce Liptovské Sliače
Ing. Miroslav Caban, ml.

Foto: autor
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Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
30. 4. 2015
Piate zasadnutie obecného zastupi
teľstva zvolal a viedol starosta ob
ce Milan Frič. Poslanci sa zaoberali
v bode interpelácie hlavne žiados
ťou Slovenského poľovného zväzu PZ
Kamenná, ohľadom zrušenia strelni
ce Šport Skeet, kde požiadali staros
tu obce preveriť skutočnosti uvedené
v žiadosti Slovenského poľovného
zväzu PZ Kamenná v termíne do naj
bližšieho zasadnutia OZ. Poslanec
Peter Juráš a zástupca starostu ob
ce podali správu ohľadom verejné
ho prieskumu občanov bývajúcich
na ulici Horná Roveň. Občania z tej
to časti obce sú za zachovanie chod
níka pre verejnosť. Ďalej poslanci
OZ schválili Program hospodárske
ho a sociálneho rozvoja obce na ro
ky 2015 – 2021. Jedným z hlavných
bodov programu rokovania bol Zá
verečný účet obce za rok 2014 a roz
bor rozpočtového hospodárenia ob
ce za rok 2014. Obec k 31. 12. 2014
vykázala prebytok rozpočtu vo výš
ke 12.234 € (rozdiel medzi príjmami
a výdavkami bežného a kapitálové
ho rozpočtu). Tvorba rezervného fon
du obce za rok 2014 bola vo výške
31.916 €. Obec k 31. 12. 2014 eviduje
dva úvery v celkovej výške 403.472,56 €
so splatnosťou do roku 2020 a 2023
a záväzky voči dodávateľom vo výš
ke 34.705,81 €. Na rokovaní OZ bo
la schválená úprava rozpočtu obce
– Rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré
zahŕňa úpravu v rámci spoluúčas
ti na projekte Zberný dvor. Z dô
vodu úpravy legislatívy poslanci
schválili všeobecne záväzné naria
denie o vodení psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov.
Vo všeobecne záväznom nariadení
sa upravili podrobnosti o vodení
psa, podrobnosti o znečistení ve
rejných priestranstiev a vymedzení
miesta, kde je vstup so psom zaká
zaný. V súvislosti so zmenou prie
mernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve a v zmys
le zákona 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
boli prerokované platy funkcioná
rov obce. V rámci bodu žiadosti po
slanci rozhodovali o individuálnych
požiadavkách občanov.
OcÚ
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

ELSE KLUB POZÝVA
DETSKÝ LETNÝ TÁBOR
Organizátor: eLSe klub v spolupráci s Obcou Liptovské
Sliače. Termín: 6. – 10. júl 2015. Určený pre: žiakov 1. – 4.
triedy ZŠ. Cena: 35 eur. Zabezpečené: obedy, olovrant,
animátori, rekvizity, výlet, atrakcie, každý deň od 8.00 do
16.30 hod. zaujímavý program. Kontakt: 0915 307 215.
Ako sa zaregistrovať: Prihlášku dostanú deti v ZŠ J. Ha
nulu. Kompletne vyplnenú prihlášku treba priniesť spolu
s uvedeným poplatkom najneskôr do 19. júna na Obecný
úrad, č. dverí 2.
Ing. Helena Priesolová, eLSe klub

Foto: A. Kočibalová

ĎALŠÍ ÚSPECH SLIAČANKY
V nedeľu 3. mája 2015 sa v Kultúrnom dome v Liptovských
Sliačoch uskutočnila súťažná prehliadka folklórnych skupín
Nositelia tradícií. Zúčastnili sa na nej folklórne skupiny:
Ostrô – Biely Potok, Sliačanka – Liptovské Sliače, Stráne
– Važec, Kriváň – Východná, Poludnica – Závažná Poruba,
Likava – Likavka a Smrečany.
Súťažné vystúpenia hodhotila odborná porota v zložení: Mi
roslava Palanová – choreografka, riaditeľka LKS; Mária Pa
lasthyová – choreografka FS Váh, Liptovský Mikuláš; Simo
na Dikaszová – tanečná pedagogička; Katarína Babčákova
– etnochoreologička, NOC, Bratislava.
Výsledková listina
zlaté pásmo: Fsk Sliačanka, Liptovské Sliače; Fsk Stráne, Va
žec; Fsk Kriváň, Východná; Fsk Poludnica, Závažná Poruba;
Fsk Smrečany; Fsk Likava, Likavka
strieborné pásmo: neudelené
bronzové pásmo: Fsk Ostrô, Biely Potok
Priamy postup na krajskú súťažnú prehliadku do Habovky
získali: za okres Ružomberok: Fsk Sliačanka, Liptovské Slia
če; za okres Liptovský Mikuláš: Fsk Stráne, Važec a Fsk
Kriváň, Východná.
Spolu s regionálnou súťažou folklórnych skupín sa uskutoč
nila aj krajská súťaž sólistov – tanečníkov „Šaffova ostro
ha“, v ktorej sa predstavilo 5 tanečných párov.

KINDERFEST
eLSe klub v spolupráci s Farským a Obecným úradom L.
Sliače pozýva deti na 9. ročník Kinderfestu – „Kráľovstvo
prsteňa“. Zaregistrovať všetky deti prostredníctvom pri
hlášky je potrebné do 10. júla v eLSe klube počas otvára
cích hodín v piatok a nedeľu. Registračný poplatok 3,50
eur sa platí pri odovzdaní vyplnenej prihlášky. Poplatok
zahŕňa obed, večeru, animátorov, rekvizity, atrakcie, slad
ké odmeny. Na Kinderfest si treba priniesť pitie, pršiplášť
a obliecť si športové oblečenie. Termín tohtoročného Kin
derfestu je sobota 25. júla so začiatkom na sv. omši o 8.30
hod. v Strednom Sliači, po nej stretnutie detí pred Kul
túrnym domom. Tešíme sa na všetkých účastníkov!
Ing. Helena Priesolová, eLSe klub

Z ČINNOSTI SLIAČANČEKA
Detský folklórny súbor Sliačanček aktívne fungoval aj po
čas jarných mesiacov. V marci sa deti pripravovali na regio
nálnu súťaž. Program „Malí bursovníci“ predviedli porote
v Kultúrnom dome v piatok 10. apríla. Ich vystúpenie sa
páčilo, postúpili na krajskú prehliadku do Dolného Kubína,
ktorá sa konala 26. apríla 2015. V konkurencii 11 súborov
zo Žilinského kraja tam Sliačanček získal ocenenie „Strie
borné pásmo“. Okrem toho detský súbor účinkoval v rod
nej obci v programe osláv Dňa učiteľov i pre zahraničných
študentov, ktorí navštívili ZŠ v Liptovských Sliačoch. V máji
Sliačanček tancoval a spieval počas slávnostného koncertu
na Deň matiek. Ďalšou aktivitou členov súboru bolo fotenie
do detského kalendára, ktorý na rok 2016 pripravuje Lip
tovské múzeum.
Alena Balážecová

Alena Balážecová

PRIPRAVOVANÉ
PODUJATIA V OBCI
JÚN: 1. 6. – Deň detí | 7. 6. – Juniáles, MŠ | 14. 6. – Kon
cert žiakov ZUŠ Jánoš | 18. 6. – Lets dance, krajská súťaž
klientov DSS | 21. 6. – Juniáles, ZŠ | 28. 6. – Hasičské de
dičstvo, súťaž.
JÚL: 6. – 10. 7. – Detský denný tábor | 18. – 19. 7. – 1. me
dzinárodné hasičské zápolenie | 25. 7. – Kinderfest.

Foto: A. Kočibalová
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S MIROLAVOM SANIGOM O KRÁSACH PRÍRODY
Obecná knižnica a Kultúrne stredisko Liptovské Sliače opäť
pripravili zaujímavú akciu pre deti. V stredu 22. apríla 2015
sa v Kultúrnom dome konalo podujatie „Krásy slovenskej
prírody“ pri príležitosti Svetového dňa Zeme.
Podujatie bolo určené žiakom 3. – 6. ročníkov ZŠ J. Hanulu.
Celkový program zahŕňal besedu s prírodovedcom a spiso
vateľom Miroslavom Sanigom, výstavu žiackych kresieb, vi
deoprojekciu obrázkov slovenskej prírody a vyhodnotenie
výtvarnej súťaže. Hosť podujatia doc. Ing. Miroslav Saniga,
CSc. veľmi zaujímavo priblížil deťom krásy našej prírody.
Tento uznávaný odborník – ornitológ pracuje ako samostat
ný vedecký pracovník pri Ústave ekológie lesa vo Zvolene.
M. Saniga vyrozprával deťom aj veľa humorných a dob
rodružných príbehov, ktoré v prírode zažil on osobne, jeho
priatelia i mnohí ďalší ľudia. Jeho pútavé rozprávanie bolo
poprepletané otázkami, ktoré si žiaci pripravili.
V závere podujatia vzácny hosť spolu s organizátormi vy
hlásili a ocenili 7 žiakov, ktorých kresby boli najnápaditejšie.

Ocenení žiaci: Natália Meleková, Lukáš Vician, Vanesa Prie
solová, Viktória Vicianová, Zuzana Zádrapová, Lara Ziemian
czyková, Ivo Gallo.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

NAJVÄČŠÍ ÚSPECH MÁRIA GEJDOŠA
Na 1. ročníku medzinárodnej súťaže
v rýchlom skladaní Rubikovej kocky

Foto: M. Gejdoš

a ďalších hlavolamov 13. a 15. marca
Brno OPEN 2015 dosiahol Mário Dominik Gejdoš z našej obce zatiaľ svoj
najväčší úspech. Náš riešiteľ v disciplí
ne Pyraminx skončil v špičkovej kon
kurencii z piatich krajín (Rakúsko, Ma
ďarsko, Poľsko, Česko a Slovensko) na
vynikajúcom treťom mieste. Talentova
ný Mário Dominik pri skladaní súťažné
ho „čuda“ v tvare ihlanu dosiahol prie
merný čas (z piatich zarátavajúcich sa
pokusov, keď najlepší a najhorší roz
hodcovia škrtajú) 8,09 sek. Rýchlejšie
ruky a myseľ mali akurát dvaja maďar
skí súperi (z krajiny pôvodu Rubikovej
kocky). „Vo všetkých kockových hlavolamoch som oveľa lepší a rýchlejší ako
keď som v septembri 2014 absolvoval
vôbec prvú súťaž v Bratislave,“ tešil sa
ôsmak na Základnej škole na ZŠ J. Ha
nulu.“Práve v Pyraminxi išlo o najväčší skok. Na začiatku mi to trvalo okolo

15 sekúnd, teraz mám osobný rekord
na úrovni 5 sekúnd. Denne sa venujem
tomuto koníčku jednu hodinu.“ V Brne,
kde sa stretlo 70 riešiteľov, boli na pro
grame aj netradičné disciplíny, napr:
skladanie Rubikovej kocky jednou rukou,
poslepiačky, alebo nohami. „Absolvoval
som viaceré súťaže,“ pokračoval Mário
Dominik. „V klasickej kráľovskej disciplíne v trojkovej kocke sa mi podarilo
stlačiť moje maximum na 18,1 sek. V dvojkovej som skončil druhý zo Slovákov
a chvíľu som držal národný rekord časom 3,85 sek. Skúsil som aj skladania
jednou rukou,“ doplnil cieľavedomý cha
lan, ktorý je prijatý na bilingválne an
glické gymnázium v Liptovskom Miku
láši. Najbližšie medzinárodné súťaže
mladej nádeje čakajú v Poľsku – Katowic
ze a Čechách – Pardubice, kde chce po
sunúť hranice so sekundami ešte niž
šie.
Ing. Ján Svrček

UKÁŽKY BOJOV V PRIAMOM PRENOSE
Dňa 27. 3. 2015 sa členo
via turistického krúžku pri
ZŠ J. Hanulu Liptovské Slia
če zúčastnili výstupu na
Háj – Nicovô v Liptovskom
Mikuláši. Boli sme svedka
mi verejnej ukážky bojov
o kotu 729 Nicovô, ktorá
bola druhou najväčšou bit
kou po Duklianskom prie
smyku. Rekonštrukcia bo
jov s autentickými dobovými
zbraňami a výbavou voja
kov sa konala pri príleži
tosti 70. výročia ukončenia
2. svetovej vojny. Žiaci – tu

Foto: M. Gejdošová

risti mali dejepis ako na
dlani. Aj keď slniečko šet
rilo svoje lúče, videli sme
prvé príznaky prebúdza
júcej sa jarnej prírody.
Prekrásny výhľad takmer
na celý Liptov bol pre nás
turistov opäť nezabudnu
teľný. Dobrý obed, prehliad
ka mesta a opäť cesta do
mov poschodovým vlakom
umocnili naše zážitky z ce
lého dňa.
Ďakujeme OÚ za prepravu
detí na železničnú stanicu.
Magdaléna Gejdošová
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ZA ČISTÚ SLIAČANSKÚ DOLINU PZ KAMENNÁ
Tak ako každý rok, aj 26. 4. 2015 členovia PZ KAMENNÁ robi
li akciu pod názvom Za čistú Sliačanskú dolinu. Držíme
sa hesla: „Ak si do lesa nič nedoniesol, tak z lesa neber! Ak
si do lesa niečo doniesol tak si to aj odnes!“ V skutočnosti
však musíme konštatovať, že každoročne v doline nájdeme
niekoľko desiatok igelitových tašiek, vriec, plastových fliaš,
sklenených fliaš, konzerv, drobného odpadu, ale aj automo
bilové plášte, sedadlá, domáci zvieratá a pod. To, že prekrás
na sliačanská príroda nie je smetisko vie snáď každý, preto
aj touto cestou Vás všetkých prosíme a vyzývame, aby ste
tento odpad nevyvážali do lesa a iných lokalít mimo obce.
Slúžia nám na to kontajnery na odpad. Majme úctu k príro
de, neznečisťujme ju, ďalšie generácie si určite nájdu svoje
prekrásne zákutie. Pri prechádzkach prírodou načerpajú no
vých síl, ktoré možno využijú práve pri pomoci starším.

Foto: archív PZ Kamenná

J. Priesol, predseda PZ Kamenná

UŽITOČNÉ AKTIVITY MLADÝCH RYBÁROV
Dňa 11. 4. 2015 sme zorganizovali bri
gádu, zber železného šrotu. Výsledok
tejto dobročinnej akcie prekonal všet
ky očakávania. Týmto sa chcem poďa
kovať občanom z Liptovských Sliačov,
ktorí podporili mladých rybárov, daro
vaním nepotrebného železného mate
riálu. Ale hlavne obci Liptovské Sliače,
ktorá nám poskytla nákladné vozidlo.
Vrelá vďaka patrí aj p. Pavlovi Littvovi,
ktorý venoval svoj voľný čas a energiu
pre dobro iných. Finančné prostriedky
získané týmto spôsobom použijeme na

zakúpenie rybárskych povolení 17-tim
členom rybárskeho krúžku.
Každá nezisková organizácia potrebu
je na svoje fungovanie peňažný obnos
a to v objeme jej základného fungovania.
Bez pomoci silného partnera sa len ťaž
ko napreduje. Ako je to aj v našom prípa
de, kde nám obec Lipt. Sliače poskytla
priestory pre náš krúžok. V rybárskom
krúžku učíme mladých záujemcov citli
vo vnímať prírodu a jej danosti a záko
nitosti a rešpektovať dedičstvo minulých
generácií. Je veľmi dôležité zaoberať sa

touto problematikou, pretože v dnešnom
hektickom svete vníma veľa ľudí príro
du ako vhodný priestor na odloženie rôz
neho nepotrebného materiálu, čím sa
vytvárajú nelegálne čierne skládky.
Na záver sa chcem poďakovať v mene
mladých priateľov prírody za finančnú
pomoc, ktorou ste ich obdarovali. Že
láme vám veľa úspechov.
Vedúci rybárskeho
krúžku ASPIUS ASPIUS
Peter Šubjak

SESTRÁM SA NARODILI DVOJIČKY
Nevedela som, čo ma bude čakať po ich narodení. Mala som
už skúsenosti so svojim synom, ale bol predsa jeden.“ Teho
tenstvo u nej prebehlo bez vážnejších komplikácií. „Všetko
bolo tak, ako má byť,“ povedala mamička dvojičiek.
Doplnila: „Horšie to bolo po pôrode. Čakalo ma veľa práce
okolo detí. Dvojičky si vyžadovali potrebnú starostlivosť a tú
som musela venovať aj staršiemu synovi. V týchto chvíľach
mi prišli na pomoc staré mamy. Bez nich by som to nebola
zvládla. Teraz to je už v pohode. Deti sú väčšie, máme svoj
režim.“

Foto: T. Šuľa

V našej obci sa sestrám Betke Ivákovej a Zdenke Mrvovej mi
nulý rok, s rozdielom len osem mesiacov, narodili dvojičky.
Z nich sú traja chlapci a jedno dievčatko. Všetky sú zdravé
a hravé. Obidve rodiny bývajú v tej istej miestnej časti Stred
ný Sliač.
Mamička Betka už mala päťročného syna, ktorý už chodí do
materskej školy. S veľkou radosťou privítala ďalšie tehoten
stvo, ale aj narodenie dvojičiek. Šťastná mamička nám pre
zradila: „Na ich narodenie som sa pripravovala psychicky.

Dvojnásobná radosť
Vytúženého tehotenstva sa dočkala vlani aj sestra Zdenka.
Keď jej oznámili, že čaká dvojičky, nechcela tomu veriť, žeby
aj ju postihlo rovnaké šťastie ako jej sestru. Ona však s ma
terstvom nemala skúsenosti. Vedela, že starať sa o dvoch
novorodencov bude ťažké. Jej sestra ju uisťovala, že to zvlád
ne, tak ako ona. Vedela, že pomocnú ruku jej podajú aj staré
mamy. „Bez pomoci starých rodičov by to bolo veľmi ťažké.
Neviem si predstaviť, ako by to bolo,“ uviedla.
Pôrod aj u nej prebehol v poriadku. Narodili sa jej dvaja
chlapci. „Po narodení dvojčiat sme trochu pátrali v rodine,
či niekto z našich predkov nepochádza z dvojčiat. Zistili
sme, že prastarkinej sestre sa narodili dvojičky,“ povedala.
„S veľkou radosťou a samozrejme, že ma prekvapili dcéry so
svojimi dvojičkami. No bol to teda poriadny šok. Ale rada im
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pomôžem s ich opaterou. Je to veľké požehnanie v rodine.“
prezradila stará mama.
Mamička Betka dodáva: „Keď sa naša mama dozvedela, že aj
sestra Zdenka čaká dvojičky, zostala v poriadnom šoku. Muse
la som jej naliať jeden zdravotný štamperlík, aby to predýchala.“
„Za všetku tú pomoc, ktorú nám naša mama dala a stále
dáva, sme sa jej už veľakrát poďakovali. Ľudia sa veľmi ču
dujú, keď nás vidia s našim dvojičkami v kočíkoch. Neveriac
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ky krútia hlavami. Ale skoro každý sa pristaví, pousmeje sa
a prihovorí. Je to veľmi milé.“ Povedala Zdenka.
Týmto by sme sa chceli poďakovať vedeniu obce Liptovské
Sliače, hlavne p. starostovi Bc. Milanovi Fričovi, za krásny
finančný dar, ktorý sme dostali na uvítaní detí do života.
Bola to nemalá finančná čiastka, ktorá určite rodinám s no
vonarodenými detičkami pomôže, a každý si môže za ňu
zaobstarať to, čo sám uzná za vhodné. 
Tibor Šuľa

OCENENIE PRÁCE UČITEĽOV
V piatok 27. marca 2015 sa v Liptovských Sliačoch uskutoč
nilo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov. Sta
rosta obce Milan Frič spolu so svojim zástupcom Pavlom
Bartíkom privítali pani učiteľky a pánov učiteľov ZŠ Jozefa
Hanulu s riaditeľkou Katarínou Plachou a pani učiteľky MŠ
s riaditeľkou Magdalénou Dvorskou. Príjemnú atmosféru
stretnutia spestrilo vystúpenie DFS Sliačanček pod vedením
Blaženy Mihulcovej. Starosta obce prítomným pedagógom
poďakoval za ich dôležitú a náročnú prácu a udelil Ďakovné listy pri príležitosti Dňa učiteľov Mgr. Daniele Drapáčovej a Ing. Ľubici Matejkovej „Za zaslužnú prácu pri
vzdelávaní a výchove detí obce Liptovské Sliače“.
Starosta obce odovzdal ocenenie aj žiačkam ZŠ Jozefa Ha
nulu za výbornú reprezentáciu školy na súťaži, ktorú vyhlá
sili Mondi scp a Vodárenská spoločnosť Ružomberok a. s pri
príležitosti Svetového dňa vody, kde Veronika Richterová,
Zuzana Fričová a Lívia Kútniková získali Cenu poroty. Po
tom predstavitelia obce pogratulovali všetkým pedagógom

Foto: A. Kočibalová

k ich sviatku a každému darovali ružu. Stretnutie modero
vala vedúca Kultúrneho Strediska v Liptovských Sliačoch Ale
na Balážecová. Úprimné poďakovanie je len malou kvapkou
v mori za všetko, čo pre nás a naše deti pani učiteľky a pá
ni učitelia robili a robia.
(ab)

SLIAČANSKÍ TROJBOJÁRI NA MS SLOVENSKA

ÚSPECH NÁŠHO ŠACHISTU

Majstrovstvá Slovenskej republiky v silovom trojboji mužov, žien, masters žien
a masters mužov, sa konala v Častej dňa
4. 4. 2015. Liptovské Sliače na tejto vr
cholovej republikovej súťaži zastupova
li dvaja pretekári. Vo váhovej kategórii
do 72 kg štartovala Lýdia Vencelová. Vý
konmi 107,5 kg v drepe, 45 kg v tlaku
a 122,5 kg v mŕtvom ťahu, 275 kg v troj
boji získala druhé miesto, striebornú
medailu. Vo váhovej kat. do 93 kg na
stúpil Marián Bartánus. Výkonmi v dre
pe 270 kg, v tlaku 175 kg a v mŕtvom
ťahu 255 kg, v trojboji 700 kg získal za
mužov striebornú medailu a v súťaži
Masters, získal titul majstra Slovenska.
Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke žien a mužov, v Bánovciach nad
Bebravou sa konala 18. 4. 2015. Na tejto
súťaži sa za kulturistický oddiel v Slia
čoch zúčastnili dvaja pretekári. Vo vá
hovej kategórii do 105 kg štartoval Ma
rek Lupták, ktorý krásnym výkonom
200 kg obsadil štvrté miesto a len o vlá
sok mu ušla medaila. V kategórii do
120 kg štartoval Vladimír Plávka a vý
konom 205 kg získal striebornú medailu.
Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke Dorastencov, Juniorov a Masters,
sa konala v Zlatníkoch 25. 4. 2015. Na
týchto majstrovstvách Slovenska sa za
L. Sliače zúčastnili štyria pretekári. Ma

Šachový klub a OcÚ Liptovské Sliače
v spolupráci s Liptovským šachovým
zväzom, usporiadali v dňoch 15. – 17.
mája v penzióne Prameň vo Vyšnom
Sliači už 13. ročník šachového turnaja
FIDE OPEN INVESTSPOL 2015. Zúčast
nilo sa ho 37 hráčov z osemnástich klu
bov Slovenska. Prvenstvo obhájil najväč
ší favorit turnaja Mikuláš Maník zo ŠK
Prakovce, ktorý zo šiestich partií stra
til len pol bodu. S jednou prehrou na
druhom mieste skončil Štefan Mazur
zo ŠK Michalovce. Traja hráči získali
po 4,5 bodu v poradí 3. Vladimír Sucz
z Nitry, 4. Dušan Galbavý z Dolného
Kubína a 5. Ľubor Caban z domáceho
ŠK Lipt. Sliače. Pre nášho hráča je to
zatiaľ najväčší úspech, veď z množstva
liptovských hráčov skončil najlepšie...
Počas troch dní na hráčov prísnym okom
dozeral hlavný rozhodca Mgr. Karol
Pekár, o pohostenie a ubytovanie sa
postaral vedúci penziónu Prameň Dušan Kelčík. Hráčom sa páčili priestory
a služby, ktoré im boli poskytnuté. Vďaka
patrí najmä hlavnému sponzorovi tur
naja, firme INVESTSPOL zastúpená Pavlom Hlaváčom a OcÚ Lipt. Sliače zastú
pený jeho starostom Bc. Milanom Fričom,
bez ktorých by sa turnaj nemohol usku
točniť.

rián Bartánus M-1 štartoval vo váhovej
kat. do 93 kg a výkonom 175 kg získal
bronzovú medailu. Vo váh. kat. M-2 do
93 kg štartoval Ing. Dušan Cevár a vý
konom 150 kg získal striebornú medailu.
Do 105 kg nastúpil Pavol Plávka, ktorý
pre zranenie súťaž nedokončil. Do 120 kg
nastúpil Vladimír Plávka a výkonom
200 kg, M-2 získal 1 miesto, majstra Slo
venska.
Vladimír Plávka

Foto: autor

Jozef Dvorský, riaditeľ turnaja
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TENISOVÁ SEZÓNA 2015
TENISTI HODNOTILI AJ PLÁNOVALI
V sobotu 14. 3. 2015 o 18.00 hod. sa
v spoločenskej miestnosti Penziónu
Brejk v tenisovom areáli konalo 18.
Valné zhromaždenie Tenisového klubu
Liptovské Sliače.
Tenisti najskôr zhodnotili rok 2014 po
finančnej aj športovej stránke. Skon
štatovali, že členovia klubu pri výstav
be kurtu číslo 3 odpracovali spolu 741
brigádnických hodín.
Poďakovali sa taktiež všetkým sponzo
rom a prispievateľom 2 % z daní. Oce
nili aj najlepších jednotlivcov za rok
2014. V ankete Tenista roka 2014 medzi
dorastencami zvíťazil M. Ševčík, u mu
žov bolo poradie: 4. miesto P. Gallo, 3.
miesto T. Bartek, 2. miesto M. Frič a ab
solútnym víťazom sa stal J. Frič.
Okrem športovej činnosti boli odmene
ní členovia klubu aj za brigádnickú a eko
nomicko-sponzorskú činnosť. Tu bolo
poradie: 1. M. Hanula, 2. J. Plávka, 3. J.
Hanula, 4. J. Benčo a 5. Mi. Sleziak. Po
chvala patrí aj nečlenom klubu Mi. Kel
číkovi a P. Almanovi za ich tenisovú a bri
gádnickú aktivitu.
Činnosť a aktivity TK Liptovské Sliače
ocenil aj Slovenský tenisový zväz, keď
udelil Ing. Miroslavovi Hanulovi vyzna
menanie Čestný odznak STZ. Na sezó
nu 2015 pridelil STZ Sliačanom celoslo
venský turnaj mužov triedy C, čo je
odmena za to, že turnaje triedy D, kto
ré Sliačania v minulosti organizovali,
boli po stránke organizačnej, aj poč
tom a kvalitou hráčov hodnotené vždy
medzi najlepšie.
V druhej časti zhromaždenia tenisti
schválili rozpočet a plán činnosti na
rok 2015. Naplánované majú 13 indivi
duálnych turnajov a súťaží družstiev
regionálnej aj celoslovenskej úrovne.
Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj
starosta obce Bc. Milan Frič a jeho zá
stupca P. Bartík. Tenistom poďakovali
za reprezentáciu obce a popriali do
novej sezóny všetko najlepšie. Predse
da klubu obom zablahoželal ku ich
zvoleniu. Starosta obce a členovia
klubu deklarovali, že v budúcnosti bu
dú spolupracovať a vzájomne si po
máhať pri rôznych akciách obce aj
klubu. Starosta obce. Bc. M. Frič sa
zaradil aj medzi sponzorov, keď klubu
na zhromaždení venoval finančnú ho
tovosť. Záver prítomní strávili v druž
nom rozhovore pri pozitívnom vínku

a kapustnici, ktorú pripravila J. Hanu
lová.
PRÍPRAVA TENISOVÝCH KURTOV
2015
Brigády pri príprave tenisových kurtov
na sezónu 2015 – Tohtoročná príprava
kurtov na sezónu začala síce od 25. do
28. 3., ale nepriaznivé počasie, sneh a
Veľká noc dovolili tenistom pokračovať
až 8. 4., všetky tri kurty boli na sezónu
pripravené v sobotu 11. 4., dva týždne
neskôr ako zvyčajne. Tenisti odpraco
vali spolu 228 brigádnických hodín.
LIPTOVSKÉ SLIAČE PROFESIONAL
OPEN 2015
16. ročník, 13. 4. – 23. 4., turnaj len
pre členov TK Liptovské Sliače, dvojhra
Turnaja v dvojhre sa zúčastnilo 14 hrá
čov. Vo finále zvíťazil Martin Frič nad
Silvesterom Švidroňom 6/4, 1/6, 6/4.
Výsledky semifinále: M. Frič – P. Alman
6/1, 7/6(3); S. Švidroň – J. Plávka 6/0,
6/2.
LIPTOVSKÉ SLIAČE SENIOR DOUBLE
VIPI 2015
10. ročník, 3. 5. 2015, turnaj v štvorhre pre pozvaných hráčov, 4 dvojice
Pre nepriaznivé jarné počasie sa turnaj
uskutočnil neskôr, ako bol plánovaný
termín.
Turnaj sa hral systémom každý s kaž
dým. Tri dvojice mali po dve víťazstvá,
rozhodol lepší pomer setov zo vzájom
ných zápasov. Víťazom sa stala dvojica
Silvester Švidroň, Jozef Benčo.
Výsledky: S. Švidroň, J. Benčo – M.
Kelčík, J. Gejdoš 6/3, 6/3; J. Plávka, P.
Gallo – Mi. Sleziak, Ľ. Ondrejka 6/3,
6/2; S. Švidroň, J. Benčo – Mi. Sleziak,
Ľ. Ondrejka 6/4, 6/2; M. Kelčík, J. Gejdoš – J. Plávka, P. Gallo 4/6, 6/1, 10/4
J. Plávka, P. Gallo – S. Švidroň, J. Ben
čo 4/6, 6/4, 10/4; M. Kelčík, J. Gejdoš
– Mi. Sleziak, Ľ. Ondrejka 6/1, 7/5.

Foto: F. Stanko

TROCHU INÝ ŠPORT
V lete roku 2014 vzniklo v našej obci
nové občianske združenie OZ Šport
Skeet Liptovské Sliače. Združenie zá
roveň prevádzkuje strelnicu Miková,
ktorá sa nachádza v Liptovských Slia
čoch. Členovia v združení sa venujú
športovej streľbe. Je to najmä prak
tická streľba, dynamická streľba, špor
tová mierená streľba, broková streľ
ba na asfaltové holuby a streľba zo
vzduchových zbraní. Pre obyvateľov
obce sa tým zároveň rozšírili mož
nosti športového vyžitia. Tí, ktorí sa
venujú športovej streľbe takto majú
možnosť trénovať v blízkosti, a rovna
ko spoluobčania, ktorí majú záujem,
môžu si športovú streľbu vyskúšať.
Prvá akcia s možnosťou prakticky si
vyskúšať športovú streľbu sa konala
2. mája. Účastníci boli oboznámení
s konštrukciou a bezpečnou manipu
láciou so zbraňou. V budúcnosti je
plánované organizovať podobné akcie
pravidelne, keďže spoluobčania pre
javili veľký záujem. Inštruktor a vstup
na strelnicu je v takýchto prípadoch
bezplatný. Priestory strelnice je zá
roveň možné využiť aj na iné športo
vé aktivity, prípadne posedenie v prí
jemnom prostredí. Viac informácií
a kontakty je možné získať na:
www.facebook.com/sportskeet
Miroslav Kollar, tajomník
OZ ŠPORT Skeet Liptovské Sliače

Celkové poradie:
1. S. Švidroň, J. Benčo 5 bodov
2. J. Plávka, P. Gallo 5 bodov
3. M. Kelčík, J. Gejdoš 5 bodov
4. Mi. Sleziak, Ľ. Ondrejka 3 body
M. Hanula

Zrkadlo Liptovských Sliačov – vydáva Obec Liptovské Sliače, Seč 635/2, IČO: 00 315 745, vychádza 6x ročne, máj 2015 (tel. 044/437 21 71). Re
dakčná rada: Mgr. Lívia Dvorská, Andrea Sliacka, Pavol Bartík, Mgr. Ivana Jacková, Alena Balážecová. Redakcia si vyhradzuje právo gramatickej
a štylistickej úpravy textov. Anonymné príspevky neuverejňujeme. Registrácia MK SR – EV 3761/09. E-mail redakcie: zrkadlo.ls@gmail.com.
Grafická úprava a tlač: TESFO Ružomberok

