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Beh okolo Sliačov 2018
v číslach a výsledkoch

Vážení spoluobčania,
blížia sa nám komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia
10. novembra tohto roku a mne končí štvorročné
funkčné obdobie vo funkcii starostu Obce Liptovské
Sliače. V nasledujúcich riadkoch sa vám chcem prihovoriť a podať vám faktické informácie v akom stave sa naša obec nachádza
dnes a v akom stave bola pred štyrmi rokmi keď som do funkcie starostu
nastupoval. Myslím si, že každý starosta by mal na konci svojho volebného
obdobia spraviť odpočet svojej práce. Začiatky neboli ľahké, pretože som obec
preberal rozkopanú z dôvodu prebiehajúcej výstavby kanalizácie. Stav úverov našej obce voči bankám bol pri mojom nástupe vo výške 403.473,00 EUR,
ktoré bolo treba splácať. V rezervnom fonde obce bolo 16.279,00 EUR a v januári 2015 prišli neuhradené faktúry za rok 2014 vo výške 34.706,00 EUR.
Som veľmi rád, že po štyroch rokoch môjho pôsobenia sme splatili úvery vo
výške 228.687,00 EUR. Zostáva nám teda ešte splatiť 174.786,00 EUR. Chcem
zdôrazniť, že počas môjho pôsobenia vo funkcii starostu sme nezobrali ani
euro pôžičky. V rezervnom fonde našej obce je aktuálne 96.747,00 EUR. Taký
je terajší finančný stav našej obce. Dokončila sa kanalizácia a zaasfaltovali
sa všetky cesty. Obecný majetok sa za posledné štyri roky zhodnotil o sumu
786.926,00 EUR. Z kapitálového rozpočtu o sumu 610.598,00 EUR a z bežného
rozpočtu o sumu 176.328,00 EUR. V našej práci nám veľmi pomohli aj získané dotácie pre našu obec. Žilinský samosprávny kraj prispel sumou viac ako
150.000,00 EUR na zaasfaltovanie hlavnej cesty v celej šírke po výstavbe kanalizácie. Ďalej to bola dotácia z úradu Vlády SR vo výške 54.000,00 EUR
ktorá nám pomohla zaasfaltovať všetky miestne komunikácie. Taktiež dotácia na rekonštrukciu fasády a výmeny okien na budove 5 – 9 Základnej školy
Jozefa Hanulu z Ministerstva školstva SR skrášlila a zefektívnila jej areál.
Z Environmentálneho fondu Vlády SR sme získali dotáciu na zberný dvor vo
výške 100.000,00 EUR. S pracovníkmi Sliačanských obecných služieb skrášľujeme verejné priestranstvá výstavbou chodníkov a rekonštrukciami obecných budov. Som rád, že sa nám podarilo skrášliť priestory na cintorínoch
vo všetkých častiach našej obce a hrdý som aj na amfiteáter v Pažitiach.
Postavila sa nová hasičská zbrojnica vo Vyšnom Sliači, na ktorú sme v týchto dňoch dostali dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 30.000,00 EUR,
ktoré použijeme na dokončenie jej vnútorných priestorov. Veľmi sa teším, že
sa nám v spolupráci so starostom obce Partizánska Ľupča p. Ľubomírom
Fričom podarilo zrealizovať cestu medzi našimi obcami. Taktiež zelená zóna
na prekrytej časti potoka vo Vyšnom Sliači, chodník pre chodcov popred ZŠ
v Strednom Sliači a nový chodník ku kostolu vo Vyšnom Sliači sú prínosom
pre nás všetkých. Pracujeme aj na ďalších projektoch, ktoré chceme zahrnúť
do budúcich prác. Keď prídem do ktorejkoľvek obce alebo mesta všímam si
aké majú chodníky, cesty, námestia, skrátka ako je obec upravená. Aj preto
som s vnútorným predsavzatím, že sa pokúsim čo najviac skrášliť našu obec
nastupoval do funkcie starostu. Či sa to vedeniu a zamestnancom obce aspokračovanie na str. 2
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pokračovanie zo str. 1

poň z časti podarilo, to je už len na vašom posúdení milí Sliačania. Liptovské
Sliače sú najväčšou obcou na dolnom
Liptove. Je tu stále veľmi veľa práce, čo bu
de zlepšovať kvalitu života nás všetkých,
ktorí v nej žijeme a bývame. Osobne som
presvedčený, že v najbližšej budúcnosti
by sa vedenie obce malo venovať bezpečnosti občanov, čo znamená budovaniu chodníkov pre chodcov vo všetkých
častiach Liptovských Sliačov. Ďalej nám
treba vstúpiť do jednania s Povodím
Váhu a vyriešiť vybudovanie protipovodňového múru na Nižnianskej ulici

Zrkadlo Liptovských Sliačov

v Nižnom Sliači. Taktiež nám treba zrealizovať odvodnenie zátopovej časti ulice Do Potôčka v Strednom Sliači. Ďalšou veľmi dôležitou vecou je realizácia
zberného dvora a následné skvalitnenie separovania odpadu v našej obci.
Popri týchto všetkých aktivitách je ešte mnoho projektov, ktoré treba v našej obci zrealizovať. To už však bude
na vedení obce a obecnom zastupiteľstve, ktoré bude Liptovské Sliače viesť
po komunálnych voľbách. Ja kandidujem druhýkrát na funkciu starostu našej
obce a aj touto cestou vás chcem poprosiť o podporu. V prípade môjho opätovného zvolenia do funkcie starostu

obce Liptovské Sliače urobím všetko preto, milí Sliačania, aby som vašu dôveru
nesklamal a svoju prácu robil čo najlepšie. Na záver musím zdôrazniť, že bez
dobrých ľudí, ktorí mi celé štyri roky
v mojej práci pomáhali, by sa mi pracovalo veľmi ťažko. Preto sa chcem úprimne poďakovať zamestnancom obecného
úradu, poslancom obecného zastupiteľstva a všetkým zložkám a organizáciám
pôsobiacim v našej obci a samozrejme
aj vám, milí spoluobčania, za pomoc,
podporu a porozumenie, ktoré mi v mojej doterajšej práci veľmi pomohlo.
Mgr. Milan Frič
starosta obce

AKTUÁLNE PRÁCE V OBCI
Rok sa pomaly končí a pracovníci obecného úradu dokončili práce na oplotení a chodníkoch cintorínov v Strednom
a Vyšnom Sliači. V týchto dňoch pracujeme na výstavbe chodníka pre chodcov
v Nižnom Sliači a pripravujeme obrubníky na prístupovej ceste k tenisovým
kurtom a parkovisku pred zdravotným
strediskom v Strednom Sliači. Tu chceme do konca októbra položiť nový asOplotenie cintorín Stredný Sliač.

falt. Na Blážovej ulici v Nižnom Sliači
prebieha výstavba kanalizácie. Dokončili sme zhotovenie inžinierskych sietí
s verejným osvetlením na novovytvorenej ulici, z Ulice Jozefa Hanulu na Hornú Roveň, kde prebieha výstavba nových
rodinných domov. V zimnom období sa
plánuje s prácami na historickej miestnosti Liptovských Sliačov v kultúrnom
stredisku na námestí v Strednom SliaNový chodník pre chodcov Nižný Sliač.

či. Taktiež chceme zhotoviť podhľadový kazetový strop a omaľovať vstupnú
halu v zdravotnom stredisku v Strednom Sliači a dokončiť vnútorný interiér
hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Sliači.
Dostali sme na ňu dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 30.000,00 EUR.
Mgr. Milan Frič
starosta obce
Nové oplotenie cintorín Vyšný Sliač.

Foto: A. Ziemianczyková

DOCHÁDZKA POSLANCOV – VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 – 2018
Pavol BALCO: 20x prítomný, 5x neprítomný, 2x ospravedlnený; Silvia SLOTKOVÁ: 24x prítomná, 3x ospravedlnená;
Vladimír FUŇÁK: 18x prítomný, 4x neprítomný, 5x ospravedlnený; Peter JURÁŠ: 26x prítomný, 1x ospravedlnený;
Miroslav GEJDOŠ: 24x prítomný, 3x ospravedlnený; Ing. Miroslav HANULA: 27x prítomný; Peter FRIČ: 10x prítomný,
15x neprítomný, 2x ospravedlnený; Peter BARTÁNUS: 25x prítomný, 2x ospravedlnený; Pavol BARTÍK: 27x prítomný;
Miroslav JACKO: 20x prítomný, 7x ospravedlnený; Ing. Peter ONDREJKA: 20x prítomný, 7x ospravedlnený

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dvadsiatesiedme zasadnutie OZ sa konalo dňa 6. 9. 2018. Zasadnutie viedol
starosta obce Mgr. Milan Frič. Hlavným
bodom programu bolo prerokovanie plnenia rozpočtu obce k 30. 06. 2018. Obec
dosiahla bežné príjmy aj s rozpočtovými
organizáciami (ZpS DSS, ZŠ) vo výške
1.219.796 €, kapitálové príjmy vo výške

40 €, príjmové finančné operácie vo výške 9.719 €, celkové príjmy obce a rozpočtových organizácií dosiali výšku
1.229.555 €. Bežné výdavky obce a rozpočtových organizácií sa k 30. 06. 2018
čerpali vo výške 970.907 €, kapitálové
výdavky vo výške 12.808 €, finančné operácie výdavkové vo výške 29.829 € (ide

o splácanie istiny z úverov) Celkové výdavky obce a rozpočtových organizácií
dosiali výšku 1.013.544 €. V bode Kontrola plnenia uznesenia kontrolórka obce
podala správu o plnení zročných uznesení. Konštatovala, že plnenie uznesení
trvá najmä pri majetko-právnych prevodoch, ostatné uznesenia boli splnené.

OCÚ INFORMUJE

číslo 4/2018

Ďalej sa prítomní poslanci zaoberali
úpravou rozpočtu obce – Rozpočtovým
opatrením č. 12/2018. Úprava rozpočtu obce č. 12/2018 zahŕňa navýšenie
finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu vo výške 16.912 €, navýšenie rozpočtu na výstavbu kanalizácie
Blážová o 8.000 €. Následne rozpočtové opatrenie zahŕňa zníženie rozpočtu
o sumu 9.912 € na výstavbu prevádzkovej haly SOS a zníženie rozpočtu
o 15.000 € na telocvičňu ZŠ. Poslanci

sa na rokovaní oboznámili so závermi
auditu k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017. Podľa názoru nezávislého audítora, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce, neboli zistené významné
skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Podrobná správa audítora je
zverejnená v registri účtovných závierok.
V ďalšom bode prítomní poslanci schválili Zmluvu o postúpení investičných
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práv a záväzkov a poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 17.000€ z rozpočtu na spolufinancovanie realizácie
vodnej stavby na ul. Blážová. Taktiež bolo schválené odkúpenie rodinného domu
súpisné číslo 1624 do vlastníctva obce
za účelom vybudovania detských jaslí.
V bode žiadosti sa poslanci zaoberali
individuálnymi požiadavkami občanov
a organizácií.
OcÚ

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
10. novembra 2018 sa uskutočnia komunálne voľby a v našej obci máme nasledovných kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a starostu.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch
Obec Liptovské Sliače uverejňuje podľa § 173 odst. 2 zákona č. 180/2014 Z. Z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre
voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých obvodov:
Volebný obvod č. 1
Poradové číslo, meno, priezvisko, ti
tul, vek, zamestnanie, názov politic
kej strany:
1. Dominika Buďveselová, 24 rokov,
produktový manažér, nezávislá kandidátka
2. Slavomír Čvíkota, 58 rokov, prevádzkový elektrotechnik, nezávislý kandidát
3. Vladimír Fuňák, 64 rokov, inštalatér,
SMER-sociálna demokracia
4. Michaela Kráľová, Mgr., 30 rokov, rodičovská dovolenka, nezávislá kandidátka
5. Miloš Sleziak, 38 rokov, vedúci predaja, Kresťanskodemokratické hnu
tie, NOVA
6. Miroslava Sleziaková, 37 rokov, živnostníčka, Kresťanskodemokratické
hnutie, NOVA
7. Zuzana Sleziaková, 48 rokov, živnostníčka, nezávislá kandidátka
8. Ján Sliacky, 49 rokov, elektrošpecialista, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

9. Silvia Slotková, 57 rokov, operátorka, SMER-sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 3 poslancov

13. Pavol Švidroň, 52 rokov, živnostník,
nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov

Volebný obvod č. 2
Poradové číslo, meno, priezvisko, ti
tul, vek, zamestnanie, názov politic
kej strany:
1. Ondrej Benčo, 53 rokov, strojný zámočník, nezávislý kandidát
2. Pavol Gejdoš, 45 rokov, elektromechanik, Kresťanskodemokratické hnu
tie, NOVA
3. Miroslav Hanula, Ing., 55 rokov, projektový manažér, nezávislý kandidát
4. Ján Ivák, 59 rokov, SZČO – živnostník, nezávislý kandidát
5. Peter Juráš, 62 rokov, živnostník,
nezávislý kandidát
6. Jozef Kajúch, 60 rokov, živnostník,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA
7. Miroslav Kelčík, 51 rokov, SZČO – živnostník, nezávislý kandidát
8. Vladimír Klačan, 38 rokov, manažér,
nezávislý kandidát
9. Anton Moravčík, 57 rokov, lesník,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA
10. Anton Mrva, 49 rokov, hasič, SMER-sociálna demokracia
11. Helena Priesolová, Ing., 30 rokov, koordinátor dobrovoľníkov, nezávislá
kandidátka
12. Martina Sleziaková, 45 rokov, opatrovateľka, Kresťanskodemokratické
hnutie, NOVA

Volebný obvod č. 3
Poradové číslo, meno, priezvisko, ti
tul, vek, zamestnanie, názov politic
kej strany:
1. Martin Bartík, Ing., PhD., 30 rokov,
technicko-administratívny pracovník, nezávislý kandidát
2. Pavol Bartík, 49 rokov, zástupca starostu obce, nezávislý kandidát
3. Miroslav Caban, Ing. 28 rokov, hasič – veliteľ smeny, nezávislý kandidát
4. Miroslav Jacko, 53 rokov, zámočník
– IS, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA
5. Maroš Lako, 28 rokov, predajca náhradných dielov, SMER-sociálna demokracia
6. Štefan Likavčan, Ing., 53 rokov, riaditeľ detského domova, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA
7. Ondrej Lupták, 49 rokov, živnostník,
nezávislý kandidát
8. Radovan Ondrejka, Mgr., 37 rokov,
živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA
Vo volebnom obvode sa volí 3 poslancov
V Liptovských Sliačoch,
12. 09. 2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce LIPTOVSKÉ SLIAČE
Obec Liptovské Sliače uverejňuje podľa § 178 odst. 2 zákona č. 180/2014 Z. Z.
o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam

kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
Poradové číslo, meno, priezvisko, ti
tul, vek, zamestnanie, názov politic
kej strany:

1. Milan Frič, Mgr., 53 rokov, starosta
obce, nezávislý kandidát
2. Miroslav Gejdoš, 58 rokov, živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
V Liptovských Sliačoch, 12. 09. 2018

VOLEBNÁ INZERCIA

Mgr. Milan Frič, starosta obce
nezávislý kandidát na starostu obce

ŽIADNE SĽUBY, ZA NÁS HOVORÍ PRÁCA.
PRÁCA PRE VÁS, MILÍ SLIAČANIA BUDE PRE NÁS CŤOU
Toto sú kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva našej obce, ktorí majú moju plnú dôveru a o ktorých som presvedčený, že v prípade Vášho zvolenia budú pre našu obec prínosom. Preto Vás, milí Sliačania, prosím o ich podporu, lebo človek sám nezmôže a neznamená nič. Potrebuje okolo seba kolektív ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť.

Mgr. Milan Frič – kandidát na starostu obce

VOLEBNÁ INZERCIA

Nezávislí kandidáti na poslancov
Obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Sliače,
s podporou a v spoločnom kolektíve so starostom
Milanom Fričom

PAVOL BARTÍK

ING. MIROSLAV CABAN

zástupca starostu obce
nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 3 Vyšný Sliač

hasič – veliteľ smeny
nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 3 Vyšný Sliač

JÁN IVÁK

ING. MIROSLAV HANULA

SZČO – živnostník
nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 2 Stredný Sliač

ONDREJ BENČO

strojný zámočník
nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 2 Stredný Sliač

projektový manažér
nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 2 Stredný Sliač

SLAVOMÍR ČVIKOTA

prevádzkový elektrotechnik
nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 1 Nižný Sliač

MIROSLAV KELČÍK

živnostník
nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 2 Stredný Sliač
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

VYDARENÝ 12. ROČNÍK FESTIVALU LIPTOVSKÉ DNI MATKY
Milí spoluobčania, 28. – 29. júla 2018 sa
v našej obci uskutočnil v amfiteátri Pažite 12. ročník folklórneho festivalu Liptovské dni matky. Tak ako aj na 11. ročníku v roku 2016 aj teraz si mohli všetci
priaznivci folklóru prísť na svoje, pretože zloženie dvojdňového programu
bolo veľmi pestré. Sobotňajší program
bol v prezentácii nášho sliačanského
folklóru, ale aj folklórnych súborov z okolitých obcí. Večerný program vyvrcholil vystúpením Diabolských huslí Jána
Berkyho Mrenicu a ľudová veselica bola
v réžii hudobnej skupiny Kmeťoband.
Nedeľňajší galaprogram obohatili svojim vystúpením p. Miroslav Dudík, FS

Mladosť, FS Liptov a na záver predviedli svoje temperamentné vystúpenie Čarovné Ostrohy. Večernú zábavu rozprúdila svojím programom Senzi TV, ktorá
robila z celého vystúpenia televízny
záznam. Odvysielaný bude v druhej polovici októbra 2018. Počasie nám prialo,
scéna a účinkujúci boli vynikajúci čo sa
odrazilo aj v peknej návštevnosti. Mne
nezostáva nič iné len popriať, aby aj
ďalší ročník festivalu pokračoval čo
najlepšie v prezentácii našich nádherných ľudových tradícií. Chcem sa veľmi
pekne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto festivalu a akou
koľvek pomocou sa pričinili pri realizácii

tejto nádhernej akcie. Osobitne ďakujem
členkám Jednoty Dôchodcov v našej obci a zamestnankyniam obecného úradu
za pomoc pri zhotovení: báby – loga
folklórneho festivalu, ktorá sa umiestňuje na začiatku obce a je plná ruží,
ktorých výroba je veľmi pracná. Moja
vďaka patrí aj pánom Eduardovi Mrvovi a Danovi Benčovi, ktorí neustále pomáhajú obecnému úradu navariť taký
vynikajúci guláš, ako bol na tohtoročnom folklórnom festivale, ale aj na iných
kultúrnospoločenských akciách poriadaných obcou.
Mgr. Milan Frič,
starosta obce

KULTÚRA

číslo 4/2018
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ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
Rímskokatolícky farský úrad v Partizánskej Ľupči
oznamuje mariánskym ctiteľom,
že v nedeľu 7. októbra 2018 o 11.00 hodine
bude na Magurke

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE
celebruje Vdp. Peter Petrek (Lúčky)

Foto: A. Ziemianczyková

Podujatia do 31. 12. 2018
20. 10.
27. 10.
9. 12.
26. 12.
26. 12.
26. 12.
31. 12.

Zo sliačanských záhrad – KSLS
Vám patrí úcta – KD
Dobročinný večierok – KD
Štefanský výstup na Malý Salatín
Šachový turnaj – KD
Štefanská zábava – KD
Silvester

Po skončení vás pozývame na guláš,
ktorý pripravia starostovia okolitých obcí.

VZDALI SME ÚCTU BOŽEJ MATKE
V sobotu 15. septembra, na sviatok Panny Márie, sa na
cintoríne vo Vyšnom Sliači konala svätá omša, ktorú
celebroval p. kaplán Michal Pavol. Kaplnka je zasvätená
Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.
A. Balážecová

SLIAČANKA NA LETNÝCH PODUJATIACH
Folklórna skupina z Liptovských Sliačov sa počas leta predstavila na viacerých kultúrnych podujatiach. V júli účinkovala v rodnej obci na festivale LIPTOVSKÉ DNI MATKY, kde

Foto: archív FSk

predviedla program DEDIČSTVO KRÁSY, pri príležitosti 85.
výročia jej založenia. V auguste folklórna skupina reprezentovala Sliače na podujatiach po Slovensku i v Českej republike. V nedeľu 5. augusta sa Sliačanka predstavila na folklórnych slávnostiach v obci Priechod. V dňoch 17. -18. augusta
skupina účinkovala na podujatí „Dožínky Zlínského kraje“
v prekrásnom moravskom meste Kroměříž, v nedeľu 26. augusta vystúpila na folklórnych slávnostiach v Zlatých Moravciach. Sliačanka zapojila aj do akcie SLOVENSKÝ DEŇ
KROJA v sobotu 8. septembra v Banskej Bystrici. Na pozvanie organizátorov sa dievčatá zo skupiny, okrem prezentácie sliačanského kroja, predstavili aj v programe folklórnych
kolektívov, kde zatancovali dievockô koleso. V poslednú septembrovú sobotu Sliačanka účinkovala v Ludrovej na Mitrových
slávnostiach. Okrem spomínaných podujatí ženy a dievčatá
zo Sliačanky opäť spievali na svadbách v rodnej obci i bližšom okolí.
A. Balážecová
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OČAKÁVANIA V ŠKOLE
Po chvíľach prázdninových zážitkov a zaslúženom oddychu
sme otvorili bránu školy. Každý z nás s vlastnými očakávaniami a predsavzatiami.
Žiaci v očakávaní dobrých známok a tolerantných učiteľov.
Pedagógovia s predsavzatím byť čo najlepším učiteľom a kolegom, očakávajúci excelentné výsledky svojich žiakov a to
nielen z testovania piatakov a deviatakov.
Pani vychovávateľky si zas želajú zníženie počtu žiakov v jednotlivých oddeleniach a zníženie základného úväzku priamej výchovnej činnosti. S rozšírením priestorov pre školský
klub detí by si priali prijať do školského klubu všetkých záu
jemcov i novú posilu do svojho kolektívu.
Pani kuchárky očakávajú od vlády, že so zvýšením počtu stravníkov sa im primerane zvýši aj plat.
Pani upratovačky by privítali poriadkumilovných žiakov, ktorí nerozhadzujú odpadky, kde sa im zapáči, splachujú a čistia si záchody po použití a tiež zvýšenú sumu na výplatnej
páske.
Rodičia sa chcú spoľahnúť, že o ich ratolesti, bude vzorne
postarané, že budú mať kvalitných učiteľov, moderné materiálno-technické vybavenie učební, vyhovujúci vzdelávací
program a udržiavané okolie školy. Uspokoja sa, keď bude
vyhovené ich žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu
detí a keď bude cieľavedome usmerňovaná aj mimoškolská
činnosť žiakov. Taktiež je ich prianím, aby škola bola pre
nich partnerom pri riešení a vyriešení všetkých vzdelávacích i výchovných starostí.
Moje ciele a plány vychádzajú zo všetkých týchto očakávaní. Okrem už spomínaných kolegov nesú za školu zodpovednosť i rada školy, OZ Tri Sliače, záujmoví vedúci krúžkov, spo-

lupracujúce základné umelecké školy, rímskokatolícky farský
úrad a predovšetkým zriaďovateľ školy. Zriaďovateľ školy
– Obec Liptovské Sliače na čele s p. starostom Mgr. Milanom
Fričom – má voči spomenutým partnerom veľkú zodpovednosť. Nie je maličkosť postarať sa o najväčšiu dedinskú školu na Liptove. Sú situácie, ktoré sú neraz ťažké pre riaditeľa
i zriaďovateľa. Z pohľadu riaditeľa školy môžem zhodnotiť,
že problémy školy nie sú nikomu vo vedení obce ľahostajné
a vzájomnou otvorenou komunikáciou a primeranými kompromismi vždy hľadáme najvhodnejšie riešenia.
Budem sa zo všetkých síl snažiť, aby som si dôveru, ktorú
do mňa vložila pani riaditeľka školy PaedDr. Katarína Ondrášová (ktorá sa momentálne venuje materským povinnostiam)
a p. starosta obce Mgr. Milan Frič, zaslúžila. Poverenie je
pre mňa veľkou výzvou viesť našu školu správnou cestou.
Mgr. Mária Hatiarová, riaditeľka školy

Foto: A. Kočibalová

FARSKÁ NEDEĽA SPOJILA FARNOSŤ
Úsmevy, skvelá nálada, slnečné počasie, rodinná atmosféra
a netradičné atrakcie. Aj tak by sa v skratke dal okomentovať
12. august 2018 na Farskej nedeli. eLSe klub, Farský úrad
a spoločenstvo Srdce leva v spolupráci s ďalšími ochotnými
ľuďmi pripravili skvelý program.
Po svätej omši o 10.30 h., na ktorej si zahral aj náš nový
pán kaplán, sme sa presunuli do areálu farskej záhrady. Po
úvodnom požehnaní a privítaní pánom farárom Jánom Budzákom, sme sa po modlitbe pustili do guľášu. Navarili ho
pán Jaroslav Mrva a Michal Lako. V spevárni prebiehala ochutnávka a hodnotenie už 7. ročníka súťaže O najlepší koláč.
Zaujímavosťou je, že víťazkou bola vždy iná gazdinká. Tento rok to bola pani Michaela Kráľová z Nižného Sliača s koláčom „cupcake s bielou čokoládou“.
Všetci sa tešili na odštartovanie turnaja vo vodnom futbale.
Obrovský bazén s vodou bol atrakciou horúceho dňa. Osvie-

Foto: Bc. Júlia Fričová

žili sa v ňom nielen súťažné tímy, ale aj deti a ženy. Víťazmi
turnaja v staršej kategórii sa stali starší miništranti. Spolu
sa zapojilo 8 tímov po troch hráčoch.
Aktívni návštevníci si mohli vyskúšať výnimočné atrakcie a overiť na nich svoje schopnosti: rovnováhu na špeciálnom lane,
či silu na napínacom lane, výdrž na atrakcii „ľudský prak“.
Na lezeckú stenu dohliadali a nainštalovali ju páni Ivan Littva
a Anton Moravčík.
Na tvorivých dielňach si deti zdobili kamene a drevené obrázky servítkovou technikou. Celé rodiny si zahrali živé Človeče, nehnevaj sa a zmerali si sily pri pretláčaní palicami.
Vedomosti si návštevníci overili na kvíze o našej obci. Novinkou 2. ročníka bolo pečenie s Miškou Kráľovou. Pani Katarína Moravová z Handilie potešila deti maľovaním na tvár,
cukrovou vatou, či pukancami. Dospelých aj deti vo finále
programu zabával komediant a kaukliar v jednej osobe, Filip Hajduk z Banskej Bystrice.
V mene hlavných organizátorov sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom a ochotným ľuďom, ktorí priložili ruku
k dielu. Do akcie bolo zapojených 40 dobrovoľníkov z eLSe
klubu a spoločenstva Srdce leva, z birmovancov, ale aj mnoho ďalších. Za pokosenie farskej záhrady ďakujeme pánovi
Vladovi Likavčanovi a Obci Liptovské Sliače. Pomohlo aj Združenie priateľov prírody, pán Ondrej Lupták a pán Matúš Kráľ,
DHZ Vyšný Sliač, Oravské centrum mládeže, pani Martinka
Sleziaková. Fotografie z celého podujatia nájdete na facebookovej stránke eLSe klubu.
To, že sme strávili spolu ako farnosť krásny čas, splnilo cieľ
tejto akcie. Byť jedno srdce a jedna duša. Ďakujeme!
Ing. Helena Priesolová, eLSe klub
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SRANDOVAČ – DETSKÝ ANIMAČNÝ PROGRAM NA MIERU
Mama a oco sú v robote a so starkou je
nuda? Nečakaj, kým ťa ostatní predbehnú! Prihlás sa už dnes do Srandovača!
– presne takúto upútavku mohli pred
začiatkom prázdnin zachytiť deti a rodičia z Liptovských Sliačov, kde sa prvý
krát uskutočnil pilotný projekt Občianskeho združenia Handilia.
OZ Handilia v spolupráci s obcou Liptovské Sliače a eLSe klubom vytvorilo
15 dňový program zrealizovaný v troch
turnusoch. Garantom projektu sa stalo
OZ Free time. Deti prichádzali ráno o pol
ôsmej do Kultúrneho strediska v Strednom Sliači a domov odchádzali až o 17-tej
hodine. Hlavným cieľom bolo zabaviť deti v čase, kedy sú rodičia v práci a potrebujú zabezpečiť dozor pre svoje ratolesti. Okrem zábavy, hier a súťaží sa
deti mohli stretnúť s viacerými šikovnými ľuďmi z obce, vypočuť si o ich povolaní alebo záľube a vytvoriť s nimi
vlastnoručné dielko.
Keďže v obci nie je kúpalisko, najväčšiu radosť prinieslo osviežujúce kúpanie v Relax Hotel Sojka. O úhradu cesty
sa postaral pán starosta Milan Frič. Mimoriadny zážitok spôsobilo aj obyčajné
skákanie v sene, ktoré deti zažili úplne
prvý krát. Navštívili sme Černovú a rodný dom Andreja Hlinku, vyrobili vlastné fimo šperky, tričká, papierové ruže,
zahrali sa živé človeče, spáchali dve na-

rodeninové oslavy, disko a UV party, vyskúšali virtuálnu realitu, zacvičili si na
trampolínach, vyrábali sme obrovské bubliny a mnoho mnoho ďalších aktivít.
Každý turnus mal vlastnú stanovačku
– jedna noc v Archeoparku LIPTOVIA
v Partizánskej Ľupči, vo farskej záhrade
a na strelnici Miková. Do Archeoparku
sme prizvali aj deti z P. Ľupče a zrealizovali tak 1. Stretnutie spoza kopca (s finančnou podporou ľupčianskeho starostu Ľubomíra Friča), ktoré zožalo úspech
aj napriek nepriaznivému počasiu. Finále Srandovača sme prežili na strelnici Miková v spoločnosti členov PO
Združenie priateľov prírody, OZ Športskeet a Paintball Ružomberok. Posedenie
pri večernej vatre spojenej s opekačkou
oživilo krásne rozprávanie Jána Gejdoša o prírode a poľovníctve v danej oblasti. Ukážky výcviku psa, streľbu zo vzduchových zbraní a malorážky, tiež streľbu
z luku a paintballových zbraní si deti
skutočne užili.
POĎAKOVANIE za poskytnuté priestory,
sponzorské dary, finančnú podporu, za
venovaný čas, za ochotu a vynikajúcu
spoluprácu patrí nasledovným ľuďom
a organizáciám:
Obec Liptovské Sliače, starosta obce Milan Frič, Alenka Balážecová, Anička Kočibalová, Farský úrad Liptovské Sliače,
vdp. kaplán Michal Pavel, eLSe klub – He-

lenka Priesolová, Sonička Ondrejková,
Zuzka Fričová, kynológ Michal Kováčik,
Medona – Miroslava Cingelová, dychová hudba Černovanka, Wellnes – relax
centrum Sojka Resort Malatíny, Zuzka
Pavligovská, Blažka Mihulcová, DJ Mido
– Miňo Jacko, Omnia C. T., s. r. o. – Janči
Gejdoš, Robo a Miška Kuniakovci, Maľovanie na tvár LIPTOV, Virtual FUN – Martin Sleziak, Evka Andrejčáková, Florbalový klub – Peťo Antol, Radko Ševčík,
PO Združenie priateľov prírody a OZ
Šport skeet – Matúš Kráľ, Alojz Godiš,
Ľubomír Mojš, Ján Gejdoš, Ivan Hradský,
Ľubomír Dobrík, Paintball Ružomberok
– Michal Čamatej, Ján Morava, Aďka Štajerová, Milka Mojšová, FIT & FUNNY – Lucka CACA Iváková, OZ Archeopark Liptov
– Víťazoslav Struhár, obec Partizánska
Ľupča – Ľubomír Frič, p. Maďarová, skvelé animátorky – Timka Gejdošová, Anet
Gejdošová, Silvinka Jacková a Nika Luptáková.
Vďaka sponzorom sa mohlo animačného programu Srandovač zúčastniť 5 vybraných detí. Za mimoriadnu štedrosť
patrí osobitné poďakovanie Jurajovi Lutterovi, ktorý podporil účasť 3 detí.
Animačný program Srandovač plánujeme realizovať v obci aj v ďalšom roku, a to nielen počas leta. Tešíme sa na
nové zážitky!
Katarína Moravová

Foto: K. Moravová

Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
Občianske združenie Dráčik, DHZ Vyšný Sliač v spolupráci s obecným úradom Liptovské Sliače zorganizovali v sobotu 15. septembra 2018 už 6. ročník
branného preteku pre deti pod názvom „Neseď doma, ukáž čo vieš...“. Pre päťdesiat súťažiacich detí
bola pripravená vyše kilometrová trať so siedmimi
disciplínami. Deti si vyskúšali niečo z hasičskej techniky a každý súťažiaci získal cenu z tomboly. Pre všetkých prítomných bol pripravený chutný guláš a aj
dobré zákusky a „krapne“. Víťazné súťažné tímy boli odmenené medailami.
Usporiadatelia ďakujú svojim podporovateľom a sponzorom za podporu pri organizovaní tohto pekného
popoludnia.
výbor OZ Dráčik

Foto: A. Kočibalová
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OZ STREDNÝ LIPTOV NA AGROKOMPLEXE 2018
AGROKOMPLEX je výnimočná medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava, ktorá sa na nitrianskom
Národnom Výstavisku konala v dňoch
16. až 19. augusta 2018 už po 45. krát.
Táto výstava bola o pôde, rastlinách a živočíchoch, Agrokomplex je o Slovensku.
Bol to sviatok poľnohospodárov, zdravých potravín, milovníkov prírody a hlavne moderného životného štýlu – návrat
k prírode a tradíciám. Zároveň bol i spoločenskou udalosťou a stále sa zvyšujúci počet návštevníkov svedčí o jej obľúbenosti. Pre odbornú verejnosť bola
pripravená diskusia na tému Spoločná
poľnohospodárska politika EÚ 2021–2027.
Národná sieť rozvoja vidieka SR a Agentúra pre rozvoj vidieka pripravila expozíciu v pavilóne F. V expozícii sa okrem
remeselníkov a poľnohospodárov predstavili aj Miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá z celého
Slovenska. Sprievodným kultúrnym pro
gramom boli vystúpenia ľudovoume-

leckých súborov a vyhlásenie výsledkov
8. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP.
Žilinský región reprezentovalo aj Občianske združenie Stredný Liptov. Expozíciu
pripravil a prezentoval manažér združenia Miroslav Hanula. V rámci kultúrneho programu vystúpila spevácka skupina Sliačania z Liptovských Sliačov.
Zaspievali na pódiu, pri infocentre NSRV
SR, pri expozícii MAS Stredný Liptov
a aj počas pochôdzky v pavilóne F. Niektorí návštevníci si počas ich spevu aj
zatancovali. Predstavili sa výborným
a uceleným programom, v ktorom predstavili aj menej známe piesne a vtipné
básničky a texty z vlastnej tvorby. Počas ich vystúpenia pohostil manažér združenia vystavovateľov aj návštevníkov
tradičnými sliačanskými krapňami, ktoré si dal doma na túto príležitosť pripraviť. O fotodokumentáciu z akcie sa
postarala Anna Kočibalová. V súťaži
„Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP

2018“ OZ Stredný Liptov s prihlásenými
fotografiami uspelo. Súťažilo sa v siedmich kategóriách, pričom OZ Stredný
Liptov zvíťazilo v jednej z nich, po dvakrát obsadilo 2. a 3 miesto, 1 krát 4.
miesto a 1 krát 6. miesto. Zoznam kategórií, umiestnenie OZ Stredný Liptov,
názov a autor fotografie: Naše kroje, 1.
miesto, Krojovaná radosť, Veronika Mikulášová, Naši ľudia, 2. miesto, Bursovníci v dobrej nálade, Anna Kočibalová,
Život v našej MAS/VSP, 2. miesto, Tradičný juniáles, Anna Kočibalová, Naša
budúcnosť, 3. miesto, Májovníčky v „civile“, Peter Antol, Naše tradície, 3. miesto,
Krojované báby, Anna Kočibalová, Naše
„naj“, 4. miesto, Kostol dvoch sŕdc, Peter
Antol, Naša príroda, 6. miesto, Prírodná
rezervácia Sliačanské travertíny, Anna
Kočibalová. Autorov najúspešnejších fotografií oceňovala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

M. Hanula

Foto: A. Kočibalová

ČLENOVIA JEDNOTY DÔCHODCOV REPREZENTUJÚ NAŠU OBEC
12. apríla sa 44 členov zúčastnilo autobusového zájazdu do
Trenčína, na výstavu kvetov. Touto cestou sa chcem poďakovať sponzorom, ktorí nám prispeli finančnou čiastkou. Tak ako
po minulé roky, aj tento rok si našich 27 členov užilo relax
a utužili zdravie, na týždennom pobyte v kúpeľoch Nimnica.
Zúčastňujeme sa každoročne aj na okresných a krajských
športových hrách, kde úspešne reprezentujeme našu miestnu organizáciu, odkiaľ si vždy prinesieme medaile za výborné výkony.
Členovia súboru vystúpili aj na folklórnom festivale Liptovské dni matky, kde zároveň prevzal vedúci skupiny pán Sebastián Lako, plaketu pri príležitosti 15. výročia založenia
speváckej skupiny Salatín. Patrí sa mi poďakovať našim členkám, ktoré sa od marca s radosťou stretávali a vyrobili okolo 2000 ruží na „Sliačanskú bábu“.
1. augusta sa naša spevácka skupina úspešne predstavila aj
na krajskej prehliadke v Bytči. Zastupovali sme náš okres. Dostalo sa nám pochvaly, nielen za spev, ale aj za naše krásne kroje.
V auguste tradične organizujeme guláš, ktorý nám pre zúčastnených navarili naši dvaja šikovní chlapi, chutil všetkým.

V utorok 11. septembra sa v Lipt. Lúžnej konala Ružomberská lýra seniorov. Vystúpilo 11 speváckych a tanečných súborov zo Žilinského kraja. Medzi týchto účinkujúcich patrila aj naša spevácka skupina. Okrem spomínaných aktivít sa
zúčastňujeme aj na odpustových slávnostiach a iných kultúrnych a spoločenských podujatiach.
Daniela Sliacka

Foto: archív JD
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SLIAČANSKÝ PEDÁL 2018
Po prvých dvoch rokoch získal pretek
slušné meno o čom svedčí aj záujem pretekárov zo zahraničia (Nemecko a Česká
republika). Preto bolo potrebné zvýšiť
aj úroveň podujatia ako takého. Zamedziť problémy s registráciou sa podarilo motiváciou v podobe športovej kamery, ktorú mohol vyhrať jeden z celkovo
65 online registrovaných pretekárov. Títo
jazdci si v deň preteku už len vyzdvihli
štartovací balíček. Profesionálna časomiera býva už samozrejmosť každého
kvalitného podujatia, preto hlavné zlepšenie spočívalo v zabezpečení tejto vymoženosti. Uľahčilo a zlepšilo to aj samotnú
registráciu pretekárov na mieste. Minuloročné trate, ktoré si pretekári veľmi
pochvaľovali, sa opäť zmenili. Dôvodom
bolo zaujať aj fanúšikov, ktorí po odštartovaní čakali v cieli bez nejakej informácie čo sa deje na trati. Riešením bolo
vytvorenie tratí s dvoma kolami, takže
po prvom kole jazdci prechádzali „cieľom“
a za burácania fanúšikov a rodinných
príslušníkov sa vybrali do finálového kola.
Potlesk a povzbudenie určite dodalo sily v snahe zlepšiť konečné umiestnenie. Krátka trasa určená najmä deťom

sa išla dva okruhy s celkovou dĺžkou
7,5 km, dlhá bola už pre dospelých a dosiahla spolu 18 km. Po úvodnom príhovore starosta obce Mgr. Milana Friča spoločne so zástupcom Pavlom Bartíkom
odštartovali dlhú trať na ktorej súperilo
57 cyklistov, medzi nimi aj minulorčný
víťaz Radovan Bíroš, ktorý aj tento rok
obhájil prvé miesto. Najlepším Sliačanom
sa stal Lukáš Ondrejka, ktorému na
chrbát dýchali Andrej Danček a Luboš
Caban. Medzi Sliačankami zvíťazila pri
svojej premiére Linda Hanulová, ktorá
zdolala Luciu Jarottovú a Lenku Dobríkovú. Na krátkej trati súťažilo 22 detí,
nižší počet ovplyvnilo najmä počasie,
keďže predpovede hlásili silne búrky počas celého dňa. Najlepším sliačanským
juniorom sa stal Dávid Dvorský pred Dávidom Cabanom a Markom Gejdošom
(kompletné výsledky sú k dispozícii na
FB stránke Sliačanský pedál). Našťastie
bolo zamračené a lokálne prehánky schladili pretekárov pred podávaním svojich
výkonov. Tí mali možnosť po dojazde do
cieľa vyumývať svoje bicykle aj keď po
týždni výdatných dažďoch sobotné slnko trať takmer úplne vysušilo. Na svo-

Foto: A. Ziemianczyková

je si prišli aj žiaci od 6 do 9 rokov, na
ktorých čakala 100 metrová trať a v jej
cieli účastnícke diplomy. Aj tento rok okrem
občerstvenia čakali na pretekárov a divákov tiež cukrová vata, maľovanie na
tvár, účesy na počkanie, animátorka pre
deti a podujatím sprevádzal Dj. Mido.
Tradičná tombola pre zúčastnených pretekárov lákala skvelými cenami ale najmä MTB bicyklom Kellys Spider 30. Veľká vďaka patrí vedeniu obce Liptovské
Sliače, ktoré pretek finančne ale aj ústretovosťou podporila, obci Liptovská Štiavnica, ktorá umožnila viesť časť trasy po
ich katastrálnom území, všetkým dobrovoľníkom, hasičom a organizátorom,
ktorí zabezpečili bezproblémový priebeh celého podujatia, všetkým spoluobčanom za ohľaduplnosť pri dodržaní
bezpečnosti jazdcov, pretekárom a fanúšikom, ktorí vytvárali priateľskú atmosféru. Osobitné poďakovanie patrí
všetkým sponzorom, ktorí posúvajú
preteky na vyššiu úroveň. Organizátori sa spoločne zhodli na písaní ďalšej
kapitoly Sliačanského pedálu opäť o rok.
Peter Antol
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AKO SRDCOM SLIAANIA
SLIA ANIA SPOJILI SILY
Drahí naši Sliaania,

NIŽNÝ SLIA

radi by sme sa Vám predstavili. Sme politicky
nezávislá skupina s názvom Srdcom Sliaania,
Slia
ktorej záleží na uplatovaní kresanských
anských hodnôt.
Našou víziou je pozitívne vplýva na rozvoj v obci:
- poúvaním
úvaním a reagovaním na potreby udí,

- prispievaním k spolupatrinosti rodín,,
- zlepšovaním
ovaním podmienok pre hodnotnú realizáciu
detí a mládeže.

Dominika Buveselová
veselová: ,,Spolu s manželom
Tomášom
vedieme
mládežnícky
spe
spevokol.
Organizujem
jem ples eLSe klubu a ako dobrovoník
dobrovo
sa
zapájam
do
všetkých
jeho
podujatí. V práci
som produktovou
manažérkou
a
popri
tom
študujem
na
univerzite externe
verejnú správu."

SPOLONÝ PRÍBEH

Po viacerých spoloných stretnutiach sme
absolvovali
vovali odborný kemp o komunálnej politike.
Rozhodli sme sa spoji sily a spolu kandidova
kandidova za
poslancov do Obecného zastupitestva
stva Liptovské
Sliae.
Máme spolonú túžbu, by prínosom pre Liptovské
Sliae. Sme pripravení spolu aktívne prispie
prispie
našimi schopnosami a skúsenosami
ami k lepšiemu
životu v našej obci.
STREDNÝ SLIA
Pavol Švidro: ,,Máme s manželkou Evkou štyri
deti a žije s nami aj mamka, o ktorú sa staráme.
Pracujem ako živnostník so zameraním na vodu,
kúrenie a plyn. Aj vaka
aka tomu som asto v
kontakte so Sliaanmi. Som vaný,
ný, že môžem by
by
súasou
ou tejto partie
inšpiratívnych udí."
Helena
Ing.
,,Spolu s
Priesolo
Priesolová:
manželom Mirkom
vychovávame
2
dcérky. Vyštudovala
som verejnú
ejnú správu a
regionálny rozvoj a po štúdiu som pracovala na
obecnom úrade. Pre našu obec som spracovala
Program hospodárskeho
podárskeho a sociálneho rozvoja.
rozvoja Som
vedúcou eLSe klubu. Spolu s dobrovoníkmi
dobrovo
organizujeme Dobroinný veierok,
ierok, Farskú nede
nedeu
a aktivity pre deti a mládež."

Mgr. Michaela Kráov
ová: ,,S mojím manželom
Pekom
om sa staráme o naše tri detiky.
deti
Som
vyštudovaná špeciálna pedagogika.
pedagogi
Mám prax s
Som lenkou Rady
nadanými i postihnutými demi.
de
a Výboru
ýboru materskej školy. Mojím koníkom je
peenie."
VYŠNÝ SLIA
Ondrej Lupták: ,,S manželkou Jarmilkou sme
rodiia
ia piatich detí. Som živnostník v lesnom
hospodárstve. Vo vonom
vo
ase sa venujem
ponohospodárskym innostiam.

Som lenom
Dobrovoného hasiského
ského zboru vo Vyšnom Slia
Sliai
a Združenia priateov
prírody. Ke môžem,
pomáham na akciách v
obci."
Ing. Martin Bartík,
PhD.: ,,S manželkou
Ivkou máme syneka.
Mám doktorát z oblasti
životného prostredia a
som vyštudovaný lesník.
Pracujem ako administratívno-technický
administratívno
pracovník
v Mondi. Mám rád prírodu a cestovanie. Som
lenom Turistklubu
bu a Dobrovoného
Dobrovo
hasiského
zboru a rád sa zapájam do akcií v obci."
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SPOLONÁ FILOZOFIA

Našu spolonú filozofiu,, s ktorou sme sa rozhodli
kandidova za poslancov, vystihujú tieto slová:
ODBORNOS
Chceme by prínosom v oblastiach, ktoré sme
vyštudovali,, ako aj v oblastiach, v ktorých máme
skúsenosti: verejná správa a rozvoj regiónov,
školstvo, kultúra, životné prostredie, infraštruktúra,
ponohospodárstvo
nohospodárstvo a lesné hospodárstvo.
OCHOTA
Ako poslanci chceme ochotne slúži uom
u
v našej
dedine, lebo komunálnu politiku vnímame ako
službu.
ODHODLANIE
Sme pevne odhodlaní robi rozhodnutia v súlade s
morálnymi hodnotami a našim svedomím.
svedomím Na
zastupitestvách chceme hlasova za rozhodnutia
rozhodnutia,
ktoré budú prínosom pre o najširšie
šie obyvatestvo
obyvate
obce.
ODVAHA
Celú kampa sme sa odvážne rozhodli financova
financova si
z vlastných zdrojov. Nechceme
echceme by
by nikomu
zaviazaní, lebo sa chceme slobodne rozhodova
rozhodova pre
spoloné dobro udí z Liptovských Sliaov.
Slia
KOMUNIKÁCIA
Je pre nás dôležité pozna názory Sliaanov.
Slia
Aj
preto sme sa v lete s Vami stretli na námestí a v
komunikácii sme pokraovali aj pri zbieraní
podpisov. Týmto spôsobom sme sa dozvedeli, o
reálne Sliaanov trápi a teda na o by mali by
zacielené priority novozvoleného vedenia obce.

SPOLONÉ PLÁNY

Chceme dosiahnu,, aby vyjadrené potreby obanov
ob
boli brané do úvahy pri plánovaní rozvoja vo
volebnom období 2018--2022. Chceme tak prispie
k tomu, aby sa vzah
vz
obanov a obecného
zastupitestva
stva vyvíjal pozitívne, k spolo
spolonému
dobru našej dediny.
Túžime, aby naša spolupráca s ostatnými
novozvolenými poslancami
slancami a starostom smerovala
k naplneniu tohto spoloného
spolo
dobra.
O našich cieoch,
och, ktoré vychádzajú z potrieb našich
obyvateov
ov sa postupne do
doítate v letákoch, na
našej facebookovej stránke Srdcom Sliaania
Slia
a na
internetovej stránke www.srdcomsliacania.sk.
www.srdcomsliacania
Pri vyjadrení dôvery a našom zvolení chceme na
spomínaných stránkach pravidelne informova
Sliaanov
anov o našej práci, návrhoch a hlasovaniach
hlasovaniach.
Sme Srdcom Sliaania,
ania, kandidáti za otvorenú
samosprávu slúžiacu u
uom.
Vaši

Objednávatelia inzercie: menovaní
z Liptovských Sliaov
enovaní Srdcom Sliaania
Slia
Dodávate: Obec Liptovské Sliae,
e, Se
Se 635/2, IO: 00315745
Foto z podujatia Srdcom Sliaania:
ania: Bc. Júlia Friová
Fri
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VÝSLEDKY TENISOVÝCH TURNAJOV
MEMORIÁL RUDOLFA BERNARDA 2018
Háj ve Slezsku, 8. – 9. 9. 2018, štvorhra
Sliačanskí tenisti (3 dvojice) sa opäť zúčastnili v poradí už 24. ročníka turnaja
seniorov v družobnej obci Háj ve Slezsku. Na turnaji hralo 13 dvojíc, rozdelených do troch skupín, odkiaľ postúpilo 8 párov do štvrťfinále, hralo sa na
jeden set.
Zo skupín postúpili sliačanské dvojice
J. Plávka – M. Hanula a Mi. Sleziak – P. Gallo, obidve mali po dve víťazstvá a jednej prehre. Dvojica S. Švidroň – J. Benčo po jednom víťazstve a dvoch prehrách
ďalej nepokračovala. V štvrťfinále skončili obidve sliačanské dvojice zhodne po
prehrách 4/6. Zvíťazila domáca dvojica R. Moravec – M. Martník.
Počas turnaja panovala priateľská atmosféra pod taktovkou starostu obce Karla
Palovského a Josefa Večereka s rodinou.
LIPT. SLIAČE EVERYBODY OPEN 2018
19. ročník, 23. – 26. 8. 2018, turnaj
pre všetkých, dvojhra
Regionálneho turnaja sa zúčastnili aj
priatelia z Hája ve Slezsku, v kategórii
40- jeden tenista a v kategórii 40+ štyria tenisti.

MUŽI DO 40 ROKOV (12 hráčov)
Vo finále zvíťazil J. Frič nad J. Oškom (L.
Mikuláš) 6/4, 6/3. Semifinále: J. Frič –
P. Alman 3/6, 6/2, 7/5; J. Oško – M. Kudlička (Ružomberok) 6/3, 6/4
MUŽI NAD 40 ROKOV (11 hráčov)
Vo finále zvíťazil S. Švidroň nad J. Fričom
6/4, 6/0. Semifinále: J. Frič – J. Barták
(Ružomberok) 7/5, 6/2; S. Švidroň – M.
Martiník (ČR, vlaňajší víťaz) 6/4, 6/3
Výborný guláš navaril Ján Plávka, ceny
pre víťazov venovali starosta obce Mgr.
Milan Frič a TK Liptovské Sliače.
MAJSTROVSTVÁ LIPTOVSKÝCH
SLIAČOV 2018
dvojhra muži, 18. ročník, 30. 7. – 5. 8.
2018, turnaj pre všetkých Sliačanov
Majstrovstiev sa zúčastnilo 12 hráčov.
Titul „Majster Liptovských Sliačov na rok
2018“ v dvojhre získal šestnástykrát Jo
zef FRIČ. Vo finále zvíťazil nad Patrikom
Gallom 6/3, 6/2. Výsledky semifinále: J.
Frič – Mi. Sleziak 6/1, 6/2, P. Gallo – P. Alman 4/6, 6/2, 6/4
LIPTOVSKÉ SLIAČE OPEN 2018
trieda „C“, 17. ročník, 14. – 16. 7. 2018,
muži, oficiálny turnaj Slovenského

Foto: Archív TK

tenisového zväzu, dvojhra, štvorhra,
registrovaní hráči
V dvojhre zvíťazil Juraj MACHUNKA (TO
TJ Nižná). V štvorhre obhájila prvenstvo
dvojica Matej BALÁŽ (TC Slávia UPJŠ Košice) a Denis LIŠKO (TK DRANaM Košice)
Turnaja sa zúčastnilo 31 tenistov z celého Slovenska, z Liptovských Sliačov
štartovalo 9 hráčov.
V dvojhre bol zo sliačanských tenistov
najlepší M. Kelčík, ktorý postúpil do štvrťfinále, v druhom kole skončili J. Frič, P. Alman, M. Mojský, v 1. kole prehrali J. Plávka, P. Gallo, M. Ševčík, J. Sleziak a D. Rusín.
V štvorhre bola zo sliačanov najlepšia
dvojica P. Alman – P. Gallo, obsadila 3.
miesto. Dvojice J. Frič – M. Šara a J. Plávka – P. Feriančík skončili v 2. kole, J. Sleziak – P. Uherčík, M. Ševčík – D. Rusín
a M. Mojský – R. Schmidt prehrali už
v prvom kole.
Riaditeľom turnaja bol Ing. Milan Sleziak,
vrchným rozhodcom Ing. Jozef Virág, organizátormi boli aj Ing. Miroslav Hanula, Ing. Silvester Švidroň a Ján Plávka.
Ceny pre víťazov v dvojhre aj štvorhre
venovali starosta obce Mgr. Milan FRIČ,
Intersport, a TK Liptovské Sliače.

Foto: J. Plávka

M. Hanula

Foto: M. Hanula

ČLENOVIA TURISTKLUBU AKTÍVNI ZA KAŽDÉHO POČASIA
11. augusta turisti z Liptovskej Lúžnej
usporiadali 7. ročník Stretnutie Turistov Liptova, na ktorom sa zúčastnili aj
sliačanskí turisti.
Ako každý rok aj teraz 12. augusta Turistklub usporiadal tradičný výstup na
Veľký Salatín 1630 m. Bol to už 37. ročník.
Ani nočný dážď nás neodradil a tak sme
na vrchol vystúpili za ideálneho počasia
z Liptovskej Lúžnej. Tohto výstupu sa
zúčastnilo asi 50 ľudí či už z Liptovských
Sliačov, Lúžnej a okolitých dedín.
O týždeň neskôr 19. augusta sme sa zúčastnili na národnom výstupe na Kriváň 2494 m. Počasie nám taktiež prialo
a mohli sme si do sýta vychutnať nádherné výhľady na okolité pohoria. Ani

v septembri sme nezaháľali a vybrali sa
do Vysokých Tatier. Podnikli sme prechod
z Malej Studenej doliny, cez Priečne sedlo,
do Veľkej Studenej doliny. Počasie už nebolo ideálne, ale aj tak sme stretali množstvo turistov. 14. septembra sme mali
brigádu, stavali prístrešky a upravili chodník na Veľký Salatín, ale o tom bližšie
v budúcom čísle. 16. septembra sme boli
znova vo Vysokých Tatrách a vystúpili sme
na Veľký Mengusovský štít 2431 m, Malý
Pyšný štít 2590m, Veľký Pyšný štít 2621m
a Lomnický štít 2634m. Ani tento krát nám
počasie neprialo a vystupovali a zostupovali sme za hmly. Dúfam že nám počasie ešte vydrží a my podnikneme ešte
ďalšie krásne túry.
Jacko Róbert

Foto: archív TK
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AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD WALLISKÉ ALPY – ŠVAJČIARSKO
V dňoch 27. 7. – 4. 8. 2018 usporiadal dedinský Turistklub Lipt. Sliače atraktívny
zájazd do Walliských Álp vo Švajčiarsku.
Cesta začala v piatok, kde sme po nočnom cestovaní autobusom začínali túru
z Rakúskej dediny Ehrwald na najvyšší kopec Nemecka Zugspitze 2962 m.
Túra ktorá trvala päť hodín na vrchol
dala poriadne zabrať, no v porovnaní čo
nás ešte len čakalo to bola len prechádzka.
Pokračovali sme cez Rakúsko, Nemecko
do Švajčiarska, kde sme v nedeľu ráno
došli do autokempu (ATC) – Alphubel
v dedinke Täsch vo výške 1450m päť km
od svetoznámeho mestečka Zermatt
1620 m. Do Zermattu je zákaz vjazdu
motorových vozidiel. Dostať sa tam možno vláčikom, alebo eurotaxi, ktoré majú
elektrický pohon, alebo pešo. Po ubytovaní a postavení stanov sa účastníci zájazdu vybrali poznávať okolie, a hlavne
mestečko Zermatt. Nad mestom sa týči
majestátny Matterhorn vysoký 4478 m,
ktorý snáď uchváti každého. Je symbolom celého Švajčiarska i Álp. Po zistení
počasia v miestnom infocentre sa kuli

plány na najbližšie dni. Počasie je priam
ideálne a môžeme plánovať túry.
Počas piatich dní sa uskutočnili krásne
túry na okolité trojtisícovky a štvortisícovky. Najviac 25 účastníkov vystúpilo
cez ľadovec na Breithorn 4160 m odkiaľ
je nádherný pohľad na štvortisícovky,
ktorých je tam vyše štyridsať. Piati naši
turisti vystúpili aj na Matterhorn 4478 m
východnou stenou od chaty Hornlihu
te 3260m, ktorý preveril ich horolezecké schopnosti. Navštívili sme aj rôzne
zaujímavosti a pamiatky Zermattu:
– múzeum Matterhorn – kde je znázornená história dobývania Matterhornu.
– najdlhší visutý lanový most pre peších v Európe (Európsky most) dlhý
495 m, 85 m nad roklinou Grabegu
fer nad dedinkou Randa.
– Gornergrat 3135 m vysoký vrch nad
Zermattom s nádhernou vyhliadkou
na Alpy. Možnosť vystúpiť pešo alebo
zubačkou, ktorej konečná zastávka
je vo výške 3089 m.
– zaistené cesty tzv. (feraty) rôznych
obtiažností.

– roklinu Gornerschlucht v Zermatte
s nádhernými drevenými schodíkmi,
lavičkami a mostíkmi.
V piatok ráno nás čaká balenie stanov,
nákup posledných suvenírov, ešte spoločná fotka, rozlúčka zo Švajčiarskom
a pokračujeme do Nemecka do oblasti
Berchtesgadenu, kde sme sa ubytovali
v krásnom starobylom penzióne Auer
wirt. Ráno sme nastúpili na poslednú
našu túru na Kehlsteinhaus (Orlie hnie
zdo), ktoré je vo výške 1834 m. Po zhliadnutí letného Hitlerovho sídla sme pokračovali po trase Viedeň – Bratislava domov
plný neopakovateľných zážitkov. V autobuse si ešte prezeráme krásne zábery
z túr, vymieňame telefónne čísla a tešíme sa na ďalší zájazd.
Tohto vydareného zájazdu sa zúčastnilo tridsaťdva ľudí nielen s našej obce
ale aj z Lipt. Mikuláša, Ružomberka,
Lipt. Lúžnej, Lipt. Osady, Žiliny, Púchova, Bratislavy.
Ján Lupták

BEH OKOLO SLIAČOV 2018 V ČÍSLACH A VÝSLEDKOCH
V nedeľu 9. septembra sa v Liptovských Sliačoch uskutočnil
45. ročník podujatia BEH OKOLO SLIAČOV. Na tohtoročných
pretekoch štartovalo 172 pretekárov, ktorí boli rozdelení do
28 kategórií. Beh bol zaradený do súťaže Liptovskej bežeckej ligy o“ Najlepšieho bežca Liptova” pre rok 2018.
Organizačný výbor pracoval v zložení: predseda – Milan Frič,
podpredseda – Jozef Mláka, členovia – Pavol Bartík, Alena
Balážecová, Mária Hatiarová, Magdaléna Dvorská, Oľga Mláková, Anna Kočibalová, Bystrík Antol, Pavol Hanula.
Z výsledkov BOS 2018: Hlavnú kategóriu mužov do 40 rokov vyhral Miroslav Gad, ŠK COPY-SERVIS Liptovský Mikuláš,
v hlavnej kategórii žien do 35 rokov zvíťazila Linda Hanulová z Liptovských Sliačov. Z pretekárov, ktorí štartovali za
Liptovské Sliače umiestnenie na stupňoch víťazov v jednotlivých kategóriách získali:
MŠ dievčatá – 1. Natália Ondrejková, 2. Elizabeth Kráľová,
3. Lucia Fliegová; MŠ chlapci – 1. Lukáš Kráľ, 3. Juraj Benčo;
3. – 4. roč. chlapci – 1. Samuel Ondrejka, 2. Michal Mrva; naj
mladší žiaci – 2. Tomáš Priesol; mladšie žiačky – 3. Sofia
Štefková; mladší žiaci – 1. Adrián Frič; starší žiaci – 2. Pavol
Nemček; dorastenci – 1. Marián Mojš, 2. Adam Laurinc, 3.
Matej Benčo; ženy do 35 r. – 1. Linda Hanulová; ženy do 50
r. – 2. Danka Hanulová; žena nad 60 r. – 2. Oľga Mláková;
muži do 60 r. – 3. Vladimír Vician; muži nad 70 r. – 3. Václav
Ondrejka.
Majster Liptovských Sliačov, ženy – Linda Hanulová; Maj
ster Liptovských Sliačov, muži do 50 rokov – Vladimír
Vician; Majster Liptovských Sliačov, muži nad 50 rokov
– Václav Ondrejka

Organizátori a sponzori 45. ročníka BOS: Obecný úrad, Kultúrne stredisko, Základná škola J. Hanulu, Materská škola,
1. OFC Liptovské Sliače, Olympijský klub Liptova, Slovenská
sporiteľňa a. s., Karol Sleziak Potraviny – Nižný Sliač, Ladislav
Záchej – Stavebniny MAVERICK, Anna Priesolová – Predajňa
ANNA, Roman Plávka R. – J. A. servis, Renáta Mrvová Potraviny – Stredný Sliač, Milan Kočibal – Hostinec REZOD CDK,
zamestnanci Obecného úradu, členovia DHZ, aktivační pracovníci, Hlavný organizátor a generálny sponzor Obecný
úrad v Liptovských Sliačoch i starosta obce Mgr. Milan Frič
ďakujú všetkým spoluorganizátorom a sponzorom, organizáciám i jednotlivcom za pomoc a podporu, za finančné príspevky a vecné dary.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová
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