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Nové požiarne vozidlo
pre našich hasičov
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Najštedrejší
dobročinný večierok

Dvaja bratia sa nevideli celé desaťročia. Jeden sa stal
bojovníkom, druhý pastierom. Na začiatku sporu bola
závisť, podvod, nenávisť, vyhrážky.... Jakub utiekol
z domu, aby si zachránil holý život. Roky plynuli. Do
nekonečna sa však takto žiť nedá. Preto sa rozhodol,
že sa vráti, nech to stojí čokoľvek. Ako si však udobriť brata? Pripravil šted
ré dary a vyslal poslov. Vrátili sa so správou, že brat ide oproti so 400 bo
jovníkmi. Jakub dostal strach. Na obranu rozostavil stáda. Aby ochránil že
ny a deti, tábor rozdelil na dve skupiny. Celú noc strávil na modlitbách.
Keď sa bojovník so svojou družinou a pastier so svojim stádami priblížili na
dohľad, stalo sa niečo nečakané. Ezau sa rozbehol v ústrety bratovi, objal
ho, padol mu okolo krku a pobozkal ho. Obaja plakali... Dlhoročné nepriateľ
stvo v rodine môže mať celkom jednoduché a nečakané rozuzlenie. Niekto
však musí urobiť prvý krok k zmiereniu. Potom sa stane zázrak... Kedy by sa
mal udiať ak nie v sviatočný čas?
Niekedy sa podobáme tomu chromému mužovi pri bráne chrámu, ktorý pro
sí o almužnu. Dvaja muži idú do chrámu modliť sa. Chromý si od nich pýta
almužnu. Apoštoli Peter a Ján sa na neho uprene pozreli. Peter mu povedal:
„Zlato a striebro nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Naza
retského vstaň a choď!“ Peter chytil chromého muža za ruku a zdvihol. Chro
mý vyskočil na zdravé nohy. Začal chodiť, ba skákať od radosti. Šiel s nimi
do chrámu, kde chválil Boha za to, že ho uzdravil. Niekedy aj my čakáme od
Boha len almužnu, nejakú malú pomoc na prežitie. Nečakáme od neho nič
veľké. A pritom Boh nám chce dať niečo úžasné. Niečo, čo úplne premení
náš život. Chce nám dať viac ako zlato a striebro. Dáva nám svoju ruku
a chce nás zdvihnúť. (porov.: kalendár skk 2014)
Dovoľme Bohu vstúpiť do nášho príbehu. Od dáva vždy viac, ako je človek
schopný čakať. Je prekvapujúco štedrý. On sa stal človekom, vstúpil do ľud
ského diania ako malé dieťa, aby nik z nás nebol odkázaný na „almužnu“
ale, aby nám daroval život plný.
Vdp. Ján Budzák
Správca farnosti v Liptovských Sliačoch
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Florbalový turnaj
vyhrali FBC sliače
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ŽIVOT V OBCI

Zrkadlo Liptovských Sliačov

PO ROKU VO FUNKCII STAROSTU LIPTOVSKÝCH SLIAČOV
Vážení spoluobčania, už je to rok ako
sa uskutočnili komunálne voľby do sa
mospráv a vy ste ma zvolili sa starostu
našej obce. Mnoho mojich priateľov mi
po roku položilo otázku ako sa mi vo funk
cii starostu pracuje a či sa mi v mojej
práci páči. Práca s ľuďmi je niekedy ná
ročná, ale mojou najväčšou motiváciou
je zodpovednosť a vďačnosť voči obča

Foto: archív OcÚ

nom Liptovských Sliačov, ktorí mi dali
takú dôveru, že ma postavili do vede
nia najväčšej obce Liptova. To je tá mo
tivácia, ktorá ma ženie stále dopredu,
aby moja práca bola čo najlepšia. Sa
mozrejme, že človek nikdy nemôže vy
hovieť všetkým, ale musí byť presved
čený, že jeho rozhodnutia sú správne.
Veľká a nenahraditeľná v mojej práci je
podpora mojej rodiny čo si veľmi vážim.
Keď sa obzriem dozadu čo sme za rok spo
lu s mojimi spolupracovníkmi na Obec
nom úrade v Liptovských Sliačoch usku
točnili, je na posúdení občanov či je to
dosť, alebo málo. Po nástupe do funk
cie starostu som prebral úplne rozko
panú dedinu, v ktorej prebiehala reali
zácia odkanalizovania obce. Práce boli
uskutočnené v jednej tretine. Zimné ob
dobie, kedy bolo treba neustále riešiť
zasýpanie jám a čeliť veľmi zlému stavu
ciest cesty tretej triedy, ktorá má 6 km
a dezolátnemu stavu miestnych komu
nikácií, ktorých máme v Liptovských
Sliačoch 24 km, bolo náročné. Chcem sa
poďakovať občanom našej obce za to
lerantnosť a pochopenie v tomto obdo
bí. No i napriek tomu som sa snažil me
niť vzhľad našej obce k lepšiemu. Ako
prvé sme postavili pekný znak obce pri
hlavnej ceste. Rekonštrukciou prešli aj
vstupné priestory obecného úradu. Úpl

ne nový vzhľad dostal štadión 1. OFC
Liptovské Sliače, kde sa uskutočnila re
konštrukcia oplotenia, stavba altánku,
položenie zámkovej dlažby na striedač
ke a rekonštrukcia skladu peliet. Zreali
zovali sme nový náter oceľovej konštruk
cie na tribúne 1. OFC a zateplili prednú
fasádu polystyrénom kde boli doteraz
drevené OSB bloky. V najbližších dňoch
nám prídu nové plastové sedačky, kto
ré budeme montovať na celú tribúnu.
Pokiaľ nám počasie dovolí budeme klásť
zámkovú dlažbu do celého vstupného
priestoru 1. OFC. Som presvedčený, že
celý areál aj s tribúnou bude dôstojne
pripravený na oslavy 70. výročia zalo
ženia futbalového klubu v Liptovských
Sliačoch, ktoré nás čakajú v lete 2016.
Zrekonštruovali sme fasádu požiarnej
zbrojnice na námestí v Strednom Slia
či a taktiež kultúrneho strediska, ktoré
sme podpílením zaizolovali a budeme
meniť na budove aj okná, ktoré sú už
v priestoroch kultúrneho strediska usklad
nené. V Nižnom Sliači sa opravilo detské
ihrisko, zrekonštruovali sme priestory
mužských WC v zdravotnom stredisku,
ktoré boli v dezolátnom stave a v týchto
dňoch už prerábame aj priestory žen
ských WC. Pustili sme sa aj do opráv
priestorov kuchyne v kultúrnom dome,
kde sme zatiaľ vymenili dva bojlery na
teplú vodu, opravili elektroinštaláciu
a obložili jednu stenu novým obkladom.
V prácach budeme pokračovať podľa
vyťaženosti akcií v kultúrnom dome.
Za spoluúčasti majiteľa oplotenia pri
vstupe do základnej školy sme vybu
dovali nové oplotenie, ktoré zmenilo
vzhľad našej obce k lepšiemu. V týchto
dňoch kladieme zámkovú dlažbu na
chodník pre chodcov od ulice Do Pažíť
popred základnú školu až k zdravot
nému stredisku, ktorý skrášli našu obec
a hlavne bude slúžiť pre bezpečnosť

našich detí a občanov v najfrekventova
nejšej časti dediny. Začali sme aj s opra
vami dažďových žľabov a odtokových
kanálov vo všetkých častiach našej obce.
Keď by som zhodnotil rok 2015 z hľa
diska financií, ktoré sa nám podarilo
dostať do obce a budú slúžiť pre Vás
všetkých, tak môžem konštatovať, že
z výjazdového rokovania vlády SR, ktoré
sa uskutočnilo v Ružomberku, sa nám
podarilo získať 54.000,– EUR na rekon
štrukciu ciest po kanalizácii. Ďalej som
vďačný za dotáciu na zberný dvor s Envi
ronmentálneho fondu SR 100.000,– EUR.
Tu by som sa chcel poďakovať p. po
slancovi Ing. Miroslavovi Hanulovi za
vynikajúcu prácu pri verejnom obsta
rávaní a všetkých náležitostiach potreb
ných, aby naša žiadosť bola úspešná.
Podotýkam, že žiadosť o dotáciu na zber
ný dvor bola v minulosti viackrát zamiet
nutá. Za tieto peniaze obec zakúpila
multifunkčný traktor s radlicou na zim
nú údržbu ciest, posýpacím zariadením
a prídavným mulčovacím zariadením.
Úspešná bola aj naša žiadosť o dotáciu
z Ministerstva školstva SR, na výmenu
okien v pavilóne 5 – 9 základnej školy.
Dostali sme 60.000,– EUR. V týchto dňoch
už prebieha výmena všetkých okien na
budove 5 – 9 v základnej škole. Taktiež
sme podali žiadosť na Ministerstvo škol
stva na zateplenie fasády budovy 5 – 9
v základnej škole a uvidíme či budeme
úspešní. S potešením môžem konštato
vať, že sliačanskí hasiči dostali od mi
nistra vnútra SR protipovodňový vozík,
ktorý podstatne zlepší ich strojový park
v prípade potreby ochrany obecného,
ale aj súkromného majetku našich spo
luobčanov. Z Ministerstva vnútra sme
darovacou zmluvou dostali zadarmo po
licajné auto KIA sportage, ktoré bude
slúžiť pre naše potreby a budeme môcť
z nášho majetku vyradiť auto, ktoré má
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veľké náklady na prevádzku, lebo je opo
trebované. Máme rozpracovaných veľa
projektov na chodníky a oddychové zó
ny, ktoré skrášlia našu obec. Tieto pro
jekty chceme realizovať na jar roku 2016.
Môžem niektoré spomenúť. V Nižnom
Sliači vymeníme oplotenie okolo cinto
rína a zrealizujeme parkovisko so zám
kovou dlažbou pred cintorínom. Oproti,
okolo kríža vybudujeme pekné oplote
nie s lavičkami. V Strednom Sliači chce
me vybudovať v amfiteátri Pažite scho
dy a chodníky, vymeniť lavičky, upraviť
z kameňa koryto potoka na čo máme
súhlas Povodia Váhu a zaasfaltovať prí
jazdovú cestu pred amfiteáter. To všet
ko by sme mali stihnúť do 31. júla, pre
tože vtedy sa budú konať Liptovské Dni
Matky, na ktoré nám potvrdili účasť
Kandráčovci a v nedeľu vystúpi s nád
herným programom SĽUK.
Vo Vyšnom Sliači chceme vybudovať ze
lenú zónu ohraničenú cestnými obrub
níkmi a priechodmi pre autá v časti od
predajne Jednoty po stavebniny. Taktiež
máme prísľub z Povodia Váhu, že nám
na budúci rok upravia koryto potoka
vo Vyšnom Sliači v časti od reštaurácie
Prameň po ulicu Stupy a budeme rea
lizovať aj chodník ku kostolu. Chcem
zdôrazniť, že začíname pracovať na pro
jektoch chodníkov v každej časti našej
obci a zimné obdobie budeme mať na
to, aby sme dostali potrebné povolenia.
Musím spomenúť aj to, že obec Liptov
ské Sliače sa stala členom občianskeho
združenia Stredný Liptov. Predsedom
tohto združenia je starosta obce Parti
zánska Ľupča Ľubomír Frič, podpred
sedom som ja ako starosta Liptovských
Sliačov a kancelária hlavného manažé
ra bude na OÚ v Liptovských Sliačoch.
Hlavným manažérom je Ing. Miroslav
Hanula. Toto združenie bude v prípade
úspešnosti čerpať finančné prostriedky
z fondov EÚ na rozvoj regiónov a dú
fam, že sa nám pre našu obec podarí

zrealizovať úspešné projekty, ktoré bu
dú slúžiť pre Vás všetkých. Taktiež som
veľmi rád, že som bol ako starosta obce
Liptovské Sliače menovaný Ministrom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slo
venskej republiky Ľubomírom Jahnát
kom, za člena Rady partnerstva pre Re
gionálnu integrovanú územnú stratégiu
Žilinského kraja na roky 2014 – 2020 za
Ružomberské združenie miest a obcí.
Dúfam, že moje pôsobenie v rade RIUS
bude prínosom pre rozvoj nášho regió
nu. Najdôležitejšie je teraz dokončenie
kanalizácie v našej obci. Môžem s rados
ťou konštatovať, že máme zaasfaltova
né všetky cesty v našej obci. Zaasfalto
vali sa aj také úseky, kde sa kanalizácia
nerobila. Zostal nám jediný úsek na Ka
mennej ulici k novostavbám kde asfalt
nebol, ale preto, že tam bola kopaná
kanalizácia na samom konci zaasfaltu
jeme tento úsek na budúcu jar. Je ešte
veľa vecí, ktoré by som chcel spolu s ko
lektívom pracovníkov na obecnom úra
de a s poslancami OZ uskutočniť v pro
spech našej obce a ja len dúfam, že sa
mi ich podarí zrealizovať. Chcem sa po
ďakovať všetkým zamestnancom obec
ného úradu za to, že mi výbornou prá
cou pomáhajú, aby naša práca mala čo
najlepší význam pre Vás, milí spoluob
čania. Moja vďaka patrí aj poslancom
obecného zastupiteľstva, ktorí spoluprá
cou a účasťou na zasadnutiach OZ sa
spolupodieľajú na tom, že naša obec
zásadným spôsobom mení svoj vzhľad.
Omnoho ľahšie by sa mi pracovalo, ke
by obec nemala takmer 400.000,– EUR
úver. Tento dlh, vážení spoluobčania, bu
de naša obec splácať do roku 2025. Bý
valé vedenie obce dlhodobo minulo všet
ky kapitálové výdavky na zveľaďovanie
nášho majetku. Aj preto máme rozpo
čet na rok 2016 vyrovnaný, čiže nulo
vý. Aj preto, že musíme míňať peniaze
na riešenie problémových vzťahov me
dzi obcou a občiankou pri multifunkč

nom ihrisku v ZŠ, kde chybou minulého
vedenia obce sú na katastri v Ružom
berku duplicitní vlastníci jedného po
zemku. V týchto dňoch nám prišlo na
OÚ vyrozumenie z okresného súdu v Ru
žomberku, ktorý rozhodnutím nariadil
vypratanie priestorov v kultúrnom stre
disku pohrebnej službe MIKO. Som rád,
že sme sa dopracovali k spravodlivos
ti, pretože súkromné podnikanie spô
sobom neplatenia za nájom je pre mňa
nepochopiteľné. Viem si predstaviť vy
užitie priestorov kultúrneho strediska
omnoho lepšie. Som veľmi rád, že pra
covníci na verejnoprospešných prácach
ukázali všetkým občanom, že dokážu
pracovať a zveľaďovať našu obec, za čo
im ďakujem a som na nich hrdý, preto
že urobili tento rok kus peknej práce.
Taktiež som rád, že k nám do obce pri
šiel pracovať nový lekár. Moje poďako
vanie patrí za celoživotné pôsobenie
MUDr. Milanovi Maslovi, praktickému
lekárovi, ktorý dobrou prácou pôsobil
v našej obci dlhé roky. Ďakujem aj p. ria
diteľke ZŠ Kataríne Plachej a celému
učiteľskému zboru za profesionálne
a ekonomické vedenie našej základnej
školy. Ďakujem Vám všetkým, milí moji
spoluobčania, ktorí pôsobíte v zložkách
a organizáciách, ktoré našu obec repre
zentujú v širokom okolí. Ďakujem za
pochopenie Vám všetkým, ktorí pri rea
lizácii kanalizácie boli s toleranciou na
pokraji a vydržali to. Som presvedče
ný, že v mojej budúcej práci sa budem
môcť spoľahnúť na dobrý pracovný tím
a podporu spoluobčanov. Na záver Vám
chcem, moji drahí Sliačania, popriať vinš.
Prajem Vám Vianoce požehnané a krásne. Nech nový rok splní Vaše tajné
priania, nech anjeli vaše cesty chránia a problémy nech sa Vás stránia.
To Vám praje Váš starosta
Milan Frič

MATRIKA

VÝVOZ TKO V ROKU 2016

NARODENIE 2015: Júl: Gabriel Žol
na. September: Ema Pohorelá. Október:
Dominik Mihulec, Alexander Baďo. November:
Zoe Zreláková, Karin Kelčíková, Klára Fúrová.

KAŽDÝ PÁRNY TÝŽDEŇ: PONDELOK – vývozný deň vo
Vyšnom a v Strednom Sliači po námestie

ÚMRTIE 2015: 9. 9. Sebastián Likav
čan, 66-ročný; 16. 9. Božena Durišová, 79-roč
ná; 1. 12. Pavol Ondrejka, 79-ročný; 2. 12. Má
ria Mrvová, 85-ročná.
UZAVRETIE MANŽELSTVA 2015:
19. 9. MVDr. Andrej Andrejčák a Sta
nislava Hrabušová, 3. 10. Milan Klo
pačka a Eva Barteková, 10. 10. Mar
cel Šidlík a Lucia Littvová, 28. 11.
Peter Vajda a Katarína Januchová.
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11. 1. 25. 1.
8. 2.
22. 2.
7. 3.
21. 3.
4. 4.
18. 4.
2. 5.
16. 5. 30. 5. 13. 6. 27. 6. 11. 7.
25. 7.
8. 8.
22. 8.
5. 9.
19. 9. 3. 10. 17. 10.
31. 10. 14. 11. 28. 11. 12. 12. 26. 12.
UTOROK – vývozný deň v Strednom a Nižnom Sliači
12. 1. 26. 1.
9. 2.
23. 2.
8. 3.
22. 3.
5. 4.
19. 4.
3. 5.
17. 5. 31. 5. 14. 6. 28. 6. 12. 7.
26. 7.
9. 8.
23. 8.
6. 9.
20. 9. 4. 10. 18. 10.
1. 11. 15. 11. 29. 11. 13. 12. 27. 12.
V prípade, že vývoz TKO pripadne na deň pracovného
pokoja (sviatku), bude termín upresnený.
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

NOVÉ POŽIARNE VOZIDLO PRE NAŠICH HASIČOV
V piatok 11. 12. 2015 dobrovoľní hasiči
z Liptovských Sliačov dostali nové, dlho
očakávané hasičské vozidlo. Automobil
odovzdal osobne podpredseda vlády SR
a minister vnútra SR JUDr. Róbert Kali
ňák, ktorý na ňom spolu s poslancom
NR SR a predsedom Žilinského samo
správneho kraja Ing. Jurajom Blanárom,
ako spolujazdcom prišiel na Námestie
Jozefa Kútnika-Šmálova v Strednom Sliači.
Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčast
nili aj ďalší vzácni hostia a to: poslanec
NR SR Ing. Milan Mojš, primátor mesta

Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD.,
prednostka Okresného úradu v Ružom
berku PaedDr. Anna Paráková, Prezident
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR PhDr.
Ladislav Pethö, generálny sekretár DPO
SR Vendelín Horváth, riaditeľ Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Žiline plk. Ing. Jaroslav Kapus
niak, PhD., riaditeľ HaZZ Ing. Slavomír
Hreha. Na námestí sa odovzdávania zú
častnilo veľké množstvo občanov, ktorí
po slávnostných príhovoroch starostu
a hostí mohli ochutnať vynikajúcu ka

pustnicu a výborný punč. Minister vnút
ra spolu s hosťami po priateľských roz
hovoroch s občanmi a hasičmi ocenil
dobre pripravenú akciu a poďakoval sa
za príjemnú atmosféru starostovi obce
Milanovi Fričovi.
Ako starosta obce sa chcem poďakovať
zamestnankyniam obecného úradu za
výbornú prácu počas akcia na námestí
a poslancovi Ing. Miroslavovi Hanulovi
za navarenie výborného punču.
M. Frič, starosta obce
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Z PROGRAMU ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 10. 12. 2015
Dňa 10. 12. 2015 sa konalo celodenné
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Po
slanci OZ mali pripravený na preroko
vanie náročný program. Hlavným bodom
programu bolo schválenie rozpočtu ob
ce na rok 2016 a všeobecných záväzných
nariadení (VZN). Schválený rozpočet na
budúci rok je uvedený v prílohe. V Do
datku č. 1/2015 k VZN č. 5/2014 o miest
nom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, poslanci
schválili poplatok za drobný stavebný
odpad bez obsahu škodlivín pri zave
denom množstvovom zbere 0,015 €/kg.
Ďalej boli schválené VZN č. 4/2015 o ur
čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, VZN
č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky, VZN č. 6/2015 o umiestňo
vaní volebných plagátov na území obce.
Podrobné znenia VZN sú zverejnené na
internetovej stránke obce. Taktiež po
slanci rozhodovali o úprave rozpočtu
obce za rok 2015. Do úpravy rozpočtu
boli zapracované hlavne zmeny súvisia
ce s rekonštrukciou miestnych komu
nikácií, zamestnávaním pracovníkov
prostredníctvom ÚPSVaR a zvýšením
dotácie na opatrovateľskú službu z dô
vodu ukončenia národného projektu OS.
Schválili plán kontrolnej činnosti hlav
ného kontrolóra obce na I. polrok 2016,
prerokovali správu nezávislého audíto
ra k účtovnej závierke za rok 2014. Celé
znenie audítorskej správy je zverejnené
na internetovej stránke obce. O bezpeč
nostnej situácii v obci podal prítomným
poslancom správu nstržm. Peter Tur
čok, ktorý skonštatoval, že v roku 2015
bolo v obci zaznamenané 21 priestup
kov, 9 majetkových trestných činov.
Oproti roku 2014 bol pokles v priestup
koch ale majetková trestná činnosť bo
la vyššia. Z dôvodu toho požiadal, aby
občania našej obce boli pozornejší na
pohyb neznámych osôb v našej obci, aby
sa tak predchádzalo trestnej činnosti.
Ďalším bodom rokovania OZ bolo vy
hodnotenie prevádzky materskej školy
pred a po rekonštrukcii. Zlúčením ma
terskej školy do jednej prevádzky obec
dosiahla zníženie výdavkov na mzdy
a prevádzku, nakoľko došlo k zníženiu
potreby pedagogických aj nepedagogic
kých zamestnancov, čím sa znížil stav
zamestnancov z 20 na 15 (–1 učiteľka,
–4 prevádzkoví zamestnanci). V roku
2008 bolo do troch MŠ zapísaných 94
detí, v roku 2014 to bolo 98 detí, pri
čom podľa dochádzky detí v roku 2014

priemerne len dve tretiny zapísaných
detí skutočne MŠ aj navštevujú. Význam
ne sa na šetrení podieľajú aj energetic
ké náklady. Vyhodnotenie bolo uskutoč
nené porovnaním prevádzky v roku 2008
a v roku 2014 podľa skutočných výdav
kov, kedy v roku 2008 obec vynaložila
takmer 179 tis. EUR na prevádzku troch
MŠ, pričom v roku 2014 došlo k zníže
niu na takmer 170 tis. EUR. Zároveň
boli vyčíslené predpokladané náklady,
ktoré by obci vznikli v roku 2014, keby

nedošlo k zlúčeniu troch prevádzok do
jednej. Touto analýzou bolo preukáza
né, že za predpokladu zachovania pô
vodnej štruktúry materskej školy v troch
prevádzkach by obec v roku 2014 po
trebovala o 34 tis. EUR viac, aby zabez
pečila prevádzku troch MŠ. Poslanci
tak konštatovali, že centralizácia ma
terskej školy do jednej prevádzky zna
menala pre obec významnú ekonomic
kú úsporu.
pokračovanie na str. 6

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016
PRÍJMY
Bežné príjmy:
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Tuzemské tranfery
Spolu príjmy spolu:
Výdavky
Bežný rozpočet výdavkov:
Výkonné a zákonodarné orgány (obec)
Finančné a rozpočtové záležitosti
Iné všeobecné služby – matrika a evidencia obyvateľstva
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predprimárne vzdelávanie – MŠ
Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ pri MŠ
Primárne vzdelávanie – ZŠ
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – CVČ
Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania – ŠJ pri ZŠ
Staroba – ZpS DSS
Staroba – opatrovateľská služba
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Spolu bežný rozpočet výdavkov
Kapitálový rozpočet výdavkov
Cestná doprava
Rekreačné a športové služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Verejné osvetlenie
Spolu kapitálový rozpočet výdavkov
Výdavkové finančné operácie
Splácanie úverov
Spolu výdavky:

1 059 978
243 473
853 095
2 156 546

312 606
17 360
5 400
11 705
33 949
63 081
300 723
12 886
55 238
93 232
3 374
4 516
184 800
30 016
452 378
2 500
27 014
32 451
56 581
269 080
81 900
9 327
2 060 117
20 000
7 769
8 000
1 000
36 769
59 660
2 156 546
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pokračovanie zo str. 5

V bode prevodu nehnuteľného majet
ku obce poslanci OZ prerokovali verej
nú obchodnú súťaž č. 1/2015. Do verejnej
obchodnej súťaže na odpredaj obecného
pozemku C-KN 1068/1, kultúra orná pôda
spoluvlastnícky podiel 7/12, čo predsta
vuje výmeru podielu 40,25 m2 sa prihlá
sil jediný uchádzač. Jeho cenová ponuka
bola 1,05 €/m2. Komisia na vyhodnote
nie ponúk obchodnej súťaže skonšta
tovala, že uchádzač splnil všetky pod
mienky stanovené verejnou obchodnou
súťažou. Poslanci sa ďalej zaoberali do

riešením majetko-právnym prevodom
časti miestnej komunikácie a spojnice
chodníka Dolná Roveň a ulice Pod Strá
ňou.
Ďalšom bode programu sa poslanci za
oberali vyriešením prevádzky a staveb
nými úpravami multifunkčného ihriska
pri ZŠ.
V rámci bodu žiadosti sa poslanci zao
berali individuálnymi požiadavkami od
občanov a organizácií.
OZNAM
Občania, ktorí majú záujem nahliadnuť
do Správy nezávislého audítora k úč

tovnej závierke za rok 2014, môžu tak
urobiť na internetovej úradnej tabuli
obce Liptovské Sliače, na adrese http://
www.liptovskesliace.sk/uradna_tabula.
VÝZVA
Vyzývame občanov na dodržiavanie VZN
č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pre poh
rebiská a domu smútku – vykonávanie kamenárskych prác a iné práce
spojené s úpravou hrobového miesta na cintorínoch je potrebné nahla
sovať na obecnom úrade.
OcÚ

VIANOČNÉ ZVYKY NA LIPTOVE
Vianočné obdobie, nazývané aj „sviatky“
alebo „hody“, sa spája s množstvom
zaujímavých zvykov. Na ich formova
nie vplývalo prelínanie pôvodných po
hanských slnečných slávností s kresťan
skými tradíciami. Na Štedrý (Dohviezdny)
deň sa nad stôl vešal slamený, neskôr
ihličnatý stromček. V tento deň sa od
rána všetci postili, ale na štedrovečer
nom stole boli všetky základné pokrmy:
chlieb, pšenica, cibuľa, cesnak, jablká,
orechy, hrach, med, pálenka. Večerali sa
opekance s bryndzou alebo s makom,
„chren“ – uvarené sušené slivky so zátrep
kou z mlieka a múky. Tradičným jedlom
bola aj oblátka s medom. Súčasťou ve
čere, ktorá sa začínala modlitbou, boli
aj úkony na zabezpečenie zdravia a veš
tenie priebehu života v nasledujúcom
roku.
Tradičným zvykom, pripomínajúcim kres
ťanský význam vianočných sviatkov bolo
spievanie kolied „pod oblokmi“ a obchôdz
ka betlehemcov. Betlehemské hry pat
rili k najrozvinutejším hrám ľudového
divadla. Zaraďovali s k najkrajším a ume
lecky najprepracovanejším prejavom ľu
dových zvykov. Ich pôvod bol v stredove
kých cirkevných hrách, boli však obohatené
svojským ľudovým humorom. Biblický ná
met bol situovaný do pastierskeho pro
stredia. Hra sa začínala predstavením
pastierov Fedora, Stacha, baču a Kuba
a scénkou na salaši, pokračovala bude

ním pastierov anjelom a zvestovaním
narodenia Pána. Nasledovala cesta do
Betlehema a odovzdanie darov Ježiško
vi. Na záver sa spievali koledy. Kubo bol
oblečený v prevrátenom kožuchu, pastie

Foto z knihy K. Ondrejku Malý
lexikón ľudovej kultúry Slovenska

ri v slávnostných košeliach. Na hlavách
mali baranice a v rukách palice.
Vianočné sviatky pokračovali „Božím na
rodením“. V tento deň bola významným
magickým prostriedkom voda, s ktorou
chodili najmä deti. Po prinesení vody
príchodiaci trikrát pozdravil: „Prú voda
že oheň, narodil sa Kristus Pán v tento

SVÄTENIE ADVENTNÝCH VENCOV
Dňa 3. 12. 2015 sa na našej škole svä
tili adventné vence, ktoré vyrobili žiaci
druhého stupňa počas vyučovania. Po
svätiť ich prišiel pán farár J. Budzák. Žiač
ky pod vedením p. riaditeľky si pripravili
adventné piesne. Pani učiteľky z ven
cov vybrali najoriginálnejšie, ktoré bo
li odmenené sladkosťou.
xxxxautor

deň.“ Potom sa vodou kropil dom, umý
vali sa v nej ľudia, pričom do nej há
dzali mince. Aj v tento deň chodili po
domoch vinšovníci. Deň Štefana charak
terizovali tiež návštevy príbuzných a su
sedov, koledy a vinšovanie. V tento deň
sa organizovali štefanské zábavy.
Noc predchádzajúca Novému roku a ce
lý sviatočný deň mali zvláštnu moc, kto
rá bola priaznivá pre rôzne veštby. Ľu
dia verili, že po celý rok sa im bude
dariť tak, ako si budú počínať na Nový
rok. Preto si dávali pozor, aby sa nehá
dali, neplakali, všade muselo byť čisto
a poriadok.
Záverom vianočného obdobia bol svia
tok Troch kráľov. Najznámejším zvykom
počas tohto dňa je obchôdzka chlapcov
oblečených v dlhých bielych košeliach
s korunami na hlave, ktorí predvádzali
trojkráľovú hru. Ide o priblíženie príbehu
biblických mudrcov z Východu, ktorí
sa prišli do Betlehema pokloniť Ježiško
vi. Prechádzali cez celú dedinu, domá
cim zaspievali, povinšovali a poďako
vali za odmenu.
Väčšina zo spomínaných ľudových zvy
kov sa dodnes uchovala len v obmedze
nej podobe. Vianoce sa snažíme sláviť
predovšetkým ako sviatky príchodu Bo
žieho Syna na tento svet. Tradíciu betle
hemských hier a trojkráľovej pochôdz
ky zachovávajú naše folklórne súbory,
tiež deti zo spevokolu predvedením
„jasličkovej pobožnosti“. Koledovaním
nám vianočné sviatky spestria koled
níci Dobrej noviny.
– ij –

SLIAČANSKÝ VIANOČNÝ VINŠ
Ja som malý neveličký,
pýtam si ja do kapsičky,
kus koláča, kus mrváča,
vypustím vám z kapsy vtáča.
A ak sa vám nelubi,
vypustím vám tri holuby.
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NAJŠTEDREJŠÍ DOBROČINNÝ VEČIEROK
eLSe klub opäť zorganizoval už 6. Dob
ročinný adventný večierok v spolupráci
s Obcou Liptovské Sliače, Farským úra
dom a mnohými ďalšími zaangažovaný
mi. Úvodné požehnanie zaznelo z úst
pána kaplána. Na podujatí vystúpili de
ti z MŠ, DFS Sliačanček, spevácka sku
pina Salatín z JDS, mužská spevácka sku
pina Sliačania, spevácka skupina pri ZŠ
J. Hanulu, hudobná skupina Kúštik chre
nu, detský a mládežnícky spevokol. Vzác
nymi hosťami boli Fujaristi z Turca a dob
rovoľníčka Veronika Timková z Liskovej,
ktorá porozprávala o jej ročnej misii v Keni.
Pred večierkom prispeli súkromné pre
dajne potravín z našej obce surovinami,
z ktorých Jednota dôchodcov pripravila
chutné krapne a opekance. Počas večier
ka prebiehala aj potravinová zbierka
a zbierka koláčov, za ktoré vďačíme ši
kovným domácim gazdinkám. Návštev
níci večierka si pochutili na punči od
pána Miroslava Hanulu, koláčoch od pá
na starostu, párkach a cukrovej vate.
Odniesli si aj krásne drevené hračky ve
nované pánom Ladislavom Kurnotom,
maľovanie na tvár zabezpečovala Kat
ka Moravová a Janka Máliková. Martinka
Sleziaková organizovala pred večierkom
tvorivé dielne v eLSe klube a prítomní
si mohli vďaka tomu z večierka symbo
licky odniesť krásne dekorácie od nej

aj od iných žien z našej obce. Návštev
níci počas večierka nenakupovali, ale pri
spievali. Potešili sa aj tombole, do ktorej
prispeli mnohé rodiny pletenými veca
mi, knihami, soškami, kozmetikou, po
ukazmi, CD a inými krásnymi darmi. Vy
zbierané peniaze poputujú len ľuďom
a do rodín v núdzi s trvalým pobytom
v obci Liptovské Sliače, ktorých ste na
obecnom úrade a v kostoloch navrhli ten
to rok celkovo 20. Peniaze sa prerozdelia
na obecnom úrade podľa spravodlivé
ho bodovacieho systému s prihliadnu
tím na sociálnu situáciu. Zoznam pod
porených ľudí nájdete na facebookovej
stránke „eLSe klub“ aj na internetovej
stránke obce.
Dobročinný večierok má svoj počiatok
v roku 2010, kedy si zarobila 200 Eur
predajom vlastných výrobkov Ľubomíra
Dobroczská. V roku 2011 sa vďaka šted
rosti zúčastnených podarilo z večierka
vyťažiť takmer 900 Eur, ktoré boli veno
vané Marekovi Sleziakovi spolu s ďal
šími krásnymi darčekmi a elektrickým
skútrom. V roku 2012 sa vyzbieralo viac
ako 1000 Eur pre zdravotne znevýhod
nených súrodencov Marca a Sofiu Tisoňo
vých a okolo 700 Eur na lieky napomáha
júce chôdzi pre Jozefa Antola trpiaceho
sklerózou multiplex. V roku 2013 bol vý
ťažok vo výške 1655 Eur rozdelený s pri

hliadnutím na sociálnu situáciu medzi
11 rodín a jednotlivcov. Minulý rok sa
vyzbieralo pre 10 ľudí a rodín v núdzi
1230 Eur. V nedeľu 13. decembra 2015
sa vďaka štedrosti Sliačanov vyzbierala
historicky najvyššia čiastka 1885 Eur.
Spolu to za 6 ročníkov bolo viac než
7500 Eur a mnohé vecné dary od spon
zorov.
Svätý Otec František vyhlásil mimoriad
ny Svätý rok milosrdenstva. Verím, že
s božím požehnaním sme aj my prispe
li k šíreniu poslania „byť milosrdnými
k chudobným“. Verím, že všetci si zo
sály kultúrneho domu odniesli aj skvelý
pocit, že sme spolu vytvorili jednu veľ
kú rodinu a opäť pomohli tým, ktorí to
potrebujú.
Poďakovanie patrí všetkým spomínaným
v tomto článku, súkromným predajniam,
všetkým dobročinne vystupujúcim účin
kujúcim, 33 dobrovoľníkom z Liptovských
Sliačov, z eLSe klubu a tým, ktorí prišli
pomôcť aj z iných obcí, fotografovi Mir
kovi Vretenárovi, zvukárom Mariánovi
Ovadovi a pánovi Pavlovi Ondrejkovi,
pani Magdaléne Fričovej a jej rodine,
Svetlane Malobickej a každému, kto pri
ložil ruku k dielu. Ďakujeme aj všetkým
návštevníkom, bez ktorých by toto krás
ne podujatie nemalo zmysel.
Ing. Helena Priesolová, eLSe klub

Foto: M. Vretenár
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MIKULÁŠ MŠ
Mikulášska besiedka v MŠ bola tento rok netradičná. V stre
du 9. 12. 2015 MŠ navštívili profesionálni herci z divadla Na
hojdačke. Mikuláš, anjel a čertica zahrali deťom divadielko
„O stratenom mikulášskom vreci“. Počas vtipného predsta
venia opadol strach detí, veselo sa zapájali do deja, tlieska
li, tancovali. Na vyzvanie Mikuláša mu zaspievali a zarecito
vali, za čo ich Mikuláš obdaroval sladkosťami a hračkami.
Na záver sme sa všetci s Mikulášom, anjelom a čerticou vy
fotografovali a rozlúčili. Verím, že deti budú na tento deň
dlho a s radosťou spomínať, lebo to bol deň plný očakáva
nia, prekvapení a radosti.
Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať vedeniu obce
Liptovské Sliače za príspevok na balíčky, p. Andrejke Sliac
kej za fotografovanie a rodičom za prípravu balíčkov pre deti.
M. Dvorská, riaditeľka MŠ

SVÄTÝ MIKULÁŠ
Aj tento rok k nám do školy prišiel sv. Mikuláš. Deti ho pri
vítali srdečným potleskom. Celý rok boli dobré a očakávali
svoju odmenu. Prichystali si pre neho pestrý program, kto
rý nacvičili pod vedením triednych pani učiteliek. Mikuláš
ska nádielka sa im veľmi páčila, o čom svedčili iskierky v ich
veselých očiach. S prísľubom príchodu na budúci rok sa s ním
radostne rozlúčili.
ZŠ

Foto: archív ZŠ

DOBRÁ NOVINA
Dobrá novina je kolednícka akcia eRka spojená so zbier
kou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických kra
jinách a zároveň program rozvojového vzdelávania počas
celého roka. V 21. ročníku tohto podujatia sa pozornosť
upriamuje na vodu – nemať prístup k pitnej vode zna
mená odopierať právo život zakorenené v ľudskej dôs
tojnosti. Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novi
na v roku 2016 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce
podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospe
lých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.
Do zbierky môžete prispieť pri prijatí koledníkov, ktorí
navštívia naše domácnosti na 2. sviatok vianočný 26.
decembra 2015; tiež zaslaním darcovskej SMS v hodnote
2 € s textom „DMS DOBRANOVINA“ na číslo 877.
– ij –

Foto: A. Sliacka
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ČO PRE MŇA ZNAMENAJÚ VIANOCE?
Prinášame Vám práce deviatakov našej ZŠ, ktoré písal v rámci hodiny slovenského jazyka.
Magdaléna Tothová, IX. A
Toto obdobie mi vždy pripomínalo vôňu
borovicového ihličia, čerstvo napečené
medovníky, chlad bielučkého snehu a ve
ľa žiarivých dekorácií. Je však všetko
toto všetko potrebné, aby sme si mohli
vychutnať tieto sviatky? Niektorí by po
vedali, že áno, ale myslím si, že ich mô
žeme pokojne prežiť aj bez toho.
Až v poslednej dobe si začínam uvedo
movať, čo je vlastne posolstvom Vianoc.
Ako každé malé dieťa ma vždy zaujíma
lo, len aký darček dostanem. Ale ako
som rok čo rok staršia, začínam na sa
Vianoce pozerať celkom z iného uhla.
O to obdarovanie by vôbec nemalo ísť,
ale mali by sme si skôr dokázať, že sa
máme navzájom úprimne radi tým, že
tomu druhému obetujme kúsok seba.
Ukázať mu, že je pre nás výnimočný,
a takisto by si mal aj každý z nás nájsť
aspoň chvíľku na toho druhého.
Nie všetci však máme túto možnosť. Ve
ľa ľudí túži stretnúť sa s milovanou oso
bou aspoň na štedrý deň, ale bohužiaľ
im to nie je dopriate. Preto sa zamysli
me, aké máme v živote šťastie?!?
Myslím si že Vianoce sú v neposlednom
rade aj sviatkom odpúšťania. Preto by
bolo užitočné využiť tento čas na zako
panie „válečnej sekery“ a dať dotyčné
mu šancu napraviť sa, ale zároveň sa
pozrime aj na seba. Veď nie nadarmo
sa hovorí: „Ak si budeme pomáhať, zá
zraky sa budú diať a deň Vianoc potrvá
celý rok.“
Dúfam že Vianoce ostanú ešte dlho po
svätnými sviatkami. Ako doteraz – plné
pokoja, porozumenia a lásky. Snažme
sa, nech sú aj ostatné dni zasvätené du
chu Vianoc.
Lukáš Ondrejka, IX. A
Čo sú to Vianoce? Aké mám na ne spo
mienky z detstva? Najskôr mi napadnú
darčeky, vianočný stromček a pestrofa
rebná vianočná výzdoba. Ale nesmieme
však zabúdať na pravý, duchovný výz
nam Vianoc, že sú to sviatky, pri kto
rých si pripomíname narodenie Ježiša
Krista.
Na Vianoce som sa od malička vždy tešil,
najmä na vyzdobený stromček a veľa
darčekov pod ním. Myslel som si, ako
väčšina detí, že darčeky nosí Ježiško.
Neskôr som zistil, že ich kupujú a pri
pravujú rodičia. Pre niekoho môže byť
toto zistenie sklamaním, ale zároveň
poteší, že na nás niekto myslí a chce
nám spraviť radosť.

Ľudia sa na Vianoce pripravujú rôzne,
väčšina ľudí sa na Vianoce teší po celý
rok. Už pred sviatkami upratujeme a zdo
bíme naše príbytky vianočnými deko
ráciami. Netrpezlivo čakáme, kým začne
horieť posledná sviečka na adventnom
venci a na rozsvietenie vianočného strom
čeka.
Zaujal ma citát od Burtona Hillisa: „Naj
lepším zo všetkých darov vianočného
stromu je prítomnosť šťastnej rodiny
a pokoj zabalený v našom srdci.“ Tento
citát sa mi páči preto, lebo vystihuje,
čo je na Vianociach to dôležité. Že Via
noce sú predovšetkým sviatkom rodiny
a lásky. Sú sviatkami, kedy ľudia viac
myslia jeden na druhého, viac sa navšte
vujú a snažia sa potešiť malým darčekom.
Nedávno som počul jednu veľkú prav
du: „Vianoce nie sú tak moc o otvorení
našich darčekov skôr o otvorení našich
sŕdc.“ Vianoce sú sviatkami lásky, preto
by cez Vianoce nemal nikto ostať sám.
Skúsme svoje srdcia otvoriť pre blížnych,
najmä starých a opustených, ktorých
poteší aj milé slovo, či maličký darček.
Emma Dvorská, IX. A
Kapustnica, vianočné večierky, vianoč
né koledy, stromček a pod ním veľa dar
čekov. To sú veci, ktoré charakterizujú
Vianoce. Vianoce sú jediné sviatky, kto
ré majú niekoľko prívlastkov. Sú čarovné,
radostné, bohaté, jedinečné, požehna
né... Na toto všetko sa teším aj ja. Je to
neopísateľný pocit. Rok čo rok k nám
prichádzajú pomaly a nenápadne. Via

LISTY JEŽIŠKOVI

noce sú najkrajšie sviatky roka. Kladiem
si otázku či majú Vianoce stále to isté
čaro? Myslím si, že dávno nie sú tým,
čím bývali v minulosti. Sú to sviatky
zhonu pri nakupovaní darčekov a vše
ličoho iného. Pre niektorých ľudí sú to
chvíle oddychu a dobrého jedla. Čím to
asi je? A prečo ľudia Vianoce nepreží
vajú v kresťanskom duchu? Na takéto
otázky si neviem niekedy sama odpove
dať. Podľa mňa je to na každom z nás
ako prežije Vianoce. „Vianoce nie sú ani
tak veľmi o otváraní darčekov ako o otvá
raní našich sŕdc.“ Myslím si, že tento
citát vyjadruje, že by sme sa mali k svo
jim blízkym správať milo, snažiť sa im
pomáhať, robiť dobré skutky, vážiť si
to, čo máme. Podľa mňa v niektorých
kútoch sveta nevedia, že čo sú Vianoce.
Oni bojujú každý deň o prežitie a my
tu máme všetkého dostatok. Na Vianoce
sa určite všetci tešíme, ale najmä my,
kresťania, lebo sa tešíme na narodenie
Ježiška. Keď som bola menšia, podsta
tou Vianoc boli pre mňa darčeky. Teraz
vnímam Vianoce viac duchovne, ale po
teším sa aj nejednému darčeku. Teším
sa, keď môžem aj ja niekoho obdarovať
a keď spolu zasadneme k štedrovečer
nému stolu, lámeme oblátky a dávame
si medom krížik na čelo. V tichu znejú
vianočné koledy, stromček jemne žiari,
všetci čakáme na príchod Ježiška a ce
lý náš dom dýcha vianočnou atmosfé
rou. „Požehnané vianočné sviatky na
plnené pokojom a radosťou z príchodu
Spasiteľa.“ Takéto Vianoce si želám ja.
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Dachstein 2996 m. Foto: P. Ferianc

Plechý 1378 m. Foto: A. Buďveselová

AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD ČECHY ŠUMAVA – RAKÚSKO DACHSTEIN
TURIST KLUB LIPTOVSKÉ SLIAČE
Už ako býva zvykom Turist klub Liptov
ské Sliače usporiadal ďalší autobusový
zájazd. Tento rok sme sa rozhodli pre
Čechy a Rakúsko. Zájazd sa uskutočnil
na prelome júla a augusta od 25. 07.
do 01. 08. 2015. V Čechách sme boli uby
tovaní v autokempe Na Terasách na bre
hu vodnej nádrže LIPNO. Cestou do náš
ho kempu sme navštívili mestečko Telč,
ktoré je od roku 1992 zapísané v sve
tovom kultúrnom dedičstve UNESCO. Rá
no sa presúvame autobusom do dediny
Nová Pec a čaká nás celodenná túra k Pleš
nému jazeru 1090m, ktoré je ľadovco
vého pôvodu. Vystupujeme na najvyšší
vrch Českej časti Šumavy – Plechý (1378 m)
a pokračujeme na Trojmedzie (1321 m)
t.j. hraničný bod Českej republiky, Ra
kúska a Nemecka. K autobusu pokraču
jeme popri unikátnom Schwarzenberskom
plavebnom kanáli, ktorý sa v minulosti
využíval na splav dreva. Ďalší deň mr
holí a my sa presúvame autobusom na
parkovisko u Idinej píly. Chodník nás
dovedie na vrch Boubín 1362 m a vystú

Krippenstein 5 prstov 2190 m.
Foto: P. Dudovecký

pime na 21m vysokú rozhľadňu. Pokra
čujeme prehliadkou známeho Boubín
skeho pralesa a po krátkom oddychu
odchádzame do kempu. Ráno sa balíme
a pokračujeme smer Rakúsko. Cestou
navštívime Český Krumlov, ktorý od r.
1992 patrí do UNESCO a po príchode do
malebnej dedinky HALLSTATT staviame
stany v kempe Klausner-Holl a balíme
batohy na ďalší deň. Hallstatt leží na bre
hu jazera Hallstattersee vo výške 520 m,
je známi predovšetkým ťažbou soli kto
rá sa tu ťažila už pred 4000 rokmi, Jas
kyňami, praveké múzeum, múzeum so
li, kostnicou s vyše 1200 lebkami. Hallstatt
nazývajú aj soľnou komorou. Od roku
1997 patrí taktiež do UNESCO. Predpo
veď počasia je vynikajúca – oblačno
a dážď. Ráno sa presúvame autobu
som k stanici lanovky pod vrch Krip
penstein a lanovka nás vyvezie k Ľa
dovej jaskyni a Mamutej jaskyni. Po
prehliadke jaskýň, ktoré nás očarili svo
jou krásou a obrovskými priestormi, nás
lanovka vyvezie na vrcholovú stanicu.
Na Krippenstein 2190 m vedie ešte 15
minút chodník ku 5 prstom – čo sú vlast
ne vysunuté plošiny s krásnymi výhľad
mi. Pokocháme sa nádhernými výhľadmi
na Hallstattské jazero a okolitú krajinu
a pokračujeme lanovkou späť k auto
busu. Po príchode do kempu už prší.
Po občerstvení a krátkom oddychu si
balíme prilby, sedáky, feratové sety na
ďalší deň. V noci prší, no ráno je bez
dažďa a my sa presúvame autobusom
do doliny Gosau k jazeru Gosausee. Nie
ktorí sa vybrali na prechádzku po nád
hernej doline a tí zdatnejší na feratu
(zaistená cesta) Laserer Alpin Steig ob
tiažnosť C, ktorá sa vypína priamo nad
jazerom. Po jej prelezení si dáme ešte
jednu ťažšiu s názvom Schmiedsteig (ob
tiažnosť C) a vraciame sa späť do kempu.
Tí, ktorým to bolo málo preliezli pria

mo nad kempom ťažkú feratu Echernwand
C-D. Na nasledujúci deň hlásia najlep
šie počasie a tak sa zase balíme na hlav
ný bod programu na Dachstein. Ráno
niektorí ostali v kempe a vybrali sa do
neďalekej doliny Echerntal k vodopá
dom Waldbachstrub, či zubačkou na vrch
Salzberg 1386 m na vyhliadku Welter
beblick či prehliadku soľnej bane s tu
ristickými atrakciami. Ostatní sadáme
do autobusu a presúvame sa do známe
ho strediska Ramsau. Miestny autobus
nás vyviezol po kľukatej horskej ceste
až k spodnej stanici lanovky. Niektorí
sa vyviezli lanovkou na vrcholovú sta
nicu Hunerkogel. Ďalší si to vyšliapali
pešo popod lanovku a krátkou ferat
kou k lanovke. Odtiaľto pokračujeme po
Hallstattskom ľadovci až k skalnému
pilieru, prekročíme okrajovú trhlinu
a dobre zaistená cesta oceľovými lana
mi nás doviedla až na samotný vrchol
DACHSTEIN 2996 m so štvormetrovým
krížom. Po krátkom oddychu na vrcho
le si dáme spoločnú fotku, pokocháme
sa nádhernými výhľadmi a tešíme sa na
pivko. Čaká nás zostup tou istou trasou
k lanovke. Zostup je spomalený ďalší
mi vystupujúcimi horolezcami a vyso
kohorskými turistami smerujúcimi k vr
cholu. Tí čo nešli na Dachstein ostali na
ľadovci a prešli sa po vysunutom mos
te Hängebruck 2740m, ktorý je najvyšší
v Rakúsku, a po presklenej vyhliadko
vej plošine ‚Treppe ins Nichts‘ (‚Schody
do prázdna‘). Lanovkou sa zvezieme k au
tobusu, vychutnáme si vytúžené pivo
a podvečer sa vraciame späť do kem
pu. Ráno nás čaká sušenie a balenie
stanov, posledné nákupy suvenírov v soľ
nej komore a napoludnie odchádzame
domov, plní neopakovateľných zážitkov.
Tohoto vydareného zájazdu sa zúčast
nilo 34 osôb z rôznych kútov Slovenska.
Jacko Róbert
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PREDVIANOČNÁ TURISTICKÁ VYCHÁDZKA
Netradičné pekné decembrové počasie využili dňa 05. 12.
2015 mladí turisti a členovia krúžku Chodníček poznania
zo ZŠ Liptovské Sliače na veľmi príjemnú turistickú vy
chádzku.
Naša trasa bola Liptovské Sliače – Ružomberok – Kalvária
– Hrabovo. V Ružomberku na námestí Andreja Hlinku nás
zaujal veľmi pekný adventný veniec a celkový výhľad na
mesto. Z najvyššieho bodu Kalvárie bol opäť nezabudnu
teľný zážitok. V pozadí sa na nás usmievali zasnežené vr
choly Západných Tatier, Likavský hrad s majestátnym
Chočom akoby vykúkali z páperovej periny. Nedal sa za
hanbiť ani Čebrať s Mníchom.
Do Hrabova zima ešte nezavítala. Namiesto lyžiarov si na
svoje prišli rybári. Deti sa do chuti vyšantili na rôznych
preliezkach a šmýkačkách.
Výborný obed v známom hoteli „ÁČKO“ bol dobrým záve
rom nášho pekne stráveného dňa.

Foto: A. Sliacka

Vedúce krúžkov

FLORBALOVÝ TURNAJ VYHRALI FBC SLIAČE
Dňa 21. 11. 2015 sa v telocvični Liptov
ských Sliačoch uskutočnil 4. ročník flor
balového turnaja. Na turnaji sa zúčast
nilo v 2 skupinách 6 mužstiev: FBC Sliače,
Legendary (P. Lupča), Liptovský Ján, 1FBK
L. Revúce, Artisti (Černová) a Šmolko
via (juniori z Liptovských Sliačov). Sláv
nostné prvé buly vhodila pani riaditeľka
základnej školy J. Hanulu v LS PaedDr.
Katarína Plachá, ktorá nám umožnila
usporiadanie turnaja v telocvični. Vý
sledky v základných skupinách: Lipt. Ján
– 1FBK L. Revúce 6:2, 1. FBK L. Revúce
– Artisti 6:2, Lipt. Ján – Artisti 4:2, Šmol
kovia – FBC Sliače 4:7, Šmolkovia – Legen
dary 0:9, Legendary – FBC Sliače 1:2.
V playoff na seba narazili v prvom se
mifinálovom zápase víťazi prvej skupi
ny Liptovský Ján proti FBC Sliače, ktorí
v B skupine skončili na druhom mies
te. FBC zvíťazilo 5:3 keď za Sliače stre
lil Marián Bruk 2góly a po jednom góle
dali Matúš Littva, Marek Uhrina a An

drej Danček. Druhé semifinále hrali pro
ti sebe Legendary a 1FBK L. Revúce, ktoré
vyustilo až do predĺženia kde o výhre
rozhodli hráci z Partizánskej Lupče. O pia
te miesto zabojovali juniorský hráči z L.
Sliačov Šmolkovia, ktorých vyzvali Ar
tisti. Opäť sme videli zápas plný napä
tia a rozhodovali až samostatné nájazdy
kde väčší pokoj a skvelú formu branká
ra Ľubomíra Kelčíka ukázali juniori zo
Sliačov. V zápase o tretie miesto chý
bali sily tímu 1FBK L. Revúce a prehra
li s Liptovským Jánom 2:5.
Do finále sa podarilo postúpiť domáce
mu usporiadateľskému tímu FBC Slia
če a tímu Legendary. Dvakrát po sebe
sa vo finále dostal do vedenia Legen
dary a zakaždým FBC vyrovnalo. Na 1:1
vyrovnával Peter Antol a na 2:2 Filip Mo
ravčík. Až do tretice sa FBC vďaka Ľu
bomírovi Jackovi dostal do vedenia no
pre zmenu vyrovnali aj Legendary. Ví
ťazstvo na našu stranu naklonil Andrej

Danček a vedenie 4:3 sa podarilo udr
žať až do záveru zápasu aj vďaka vý
borným zákrokom brankára Martina
Cevára.
Víťazné poháre a diplomy odovzdal pán
starosta Bc. Milan Frič. Ďakujeme všet
kým zúčastneným za výborný športo
vý zážitok a podporu a veríme že o rok
sa stretneme opäť.
Zostava Šmolkovia (Lipt. Sliače junio
ri): Marek Tvarožný, Patrik Benčo, Ma
rek Ondrejka, Roman Mrva, Frederik
Pustaj, Martin Brezňan, Beno Šturnam
Víťazná zostava FBC Sliače: Martin Ce
vár, Ľubomír Kelčík, Andrej Danček, Mi
roslav Likavčan, Matúš Littva, Filip Mo
ravčík, Marián Bruk, Marek Uhrina,
Ondrej Buďvesel, Marek Jacko, Peter
Antol, Ľubomír Jacko (pre zranenia
a povinosti nenastúpili: Tomáš Gejdoš,
Michal Zuskin, Martin Moravčik, Michal
Fulla, Lukáš Mrva, Andrej Likavčan, Mi
chal Lako).
P. Antol

Foto: archív FBC Sliače
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CESTOU – NECESTOU

Foto: xxxx

ŽIACKY FUTBALOVÝ TURNAJ
Dňa 31. 10. 2015 sa naši starší žiaci v zložení M. Tvarožný,
S. Mišovie, M. Gejdoš, M. Serafín, D. Dvorský, T. Likavčan, P.
Nemček a F. Mrva zúčastnili futbalového turnaja LIPTOV Cham
pions MASTERS v Sv. Kríži, kde v skupine s ďalšími 5 druž
stvami obsadili prvé miesto bez jedinej prehry a zaváhania.
Za najlepšieho strelca bol vyhlásený M. Tvarožný (9 gólov) a od
niesli si víťazný putovný pohár. Ako ich tréner im chcem tou
to cestou pogratulovať a verím, že to nebol ich posledný úspech.
L. Šimček

PLESOVÁ SEZÓNA 2016
9. 1. Plesajte všetci ľudia – ples, eLSe klub
23. 1. XXVIII. reprezentačný ples turistov Liptova,
Turist klub
30. 1. XIII. ples priaznivcov folklóru, Sliačanka

7. novembra 2015 sa členovia turistického krúžku a krúžku
Chodníček poznania vybrali na turistickú vychádzku na Bran
kovský vodopád. Bolo nás veru neúrekom (viac ako 40 žia
kov), vládla príjemná atmosféra, úsmev na tvári, ale sme sa
pri výstupe aj trochu zapotili.
Brankovský vodopád, národná kultúrna pamiatka, padá cez
Kuruckú skalu pod východným úbočím Veľkého Brankova.
K vodopádu sme sa pohodlne dostali za asi polhodinku po
zelenej značke z Podsuchej. Cestou nás sprevádzal potôčik
tečúci úzkou tiesňavou, obdivovali sme obrovské buky a slnieč
ko, ktoré sem-tam presvietilo, rozžiarilo nádherný farebný
koberec lístia. Zrazu sme sa ocitli priamo pred najvyšším
nizkotatranským vodopádom. Obklopili nás kolmé, miesta
mi až previsnuté skalné steny s malými jaskynkami. Objavil
sa nový, akoby rozprávkový výjav. Len vodopád mal menej
vody, pretože v období bez zrážok sa voda stráca.
Po skvelom výkone sme si zaslúžili dobrý obed v Bodege na
Podsuchej, doprali sme si odpočinok a zastavili sme sa ešte
v Ružomberku – nákup drobností a nejaké to maškrtenie.
Ďakujeme rodičom, že deti výborne pripravili, a ďakujeme
deťom, že boli veľmi pozorné, jeden druhému pomáhali a ma
li naozaj kultivované správanie.
Vedúce krúžkov

PODUJATIA V LIPT. SLIAČOCH
POČAS VIANOC 2015
VIANOČNÝ KONCERT SZUŠ JÁNOŠ
20. 12. 2015, 15:00 – Kultúrny dom, Liptovské Sliače. Účinku
jú: žiaci a pedagógovia SZUŠ Jánoš, elokované pracovisko
Liptovské Sliače.
ŽIVÝ BETLEHEM – JASLIČKOVÁ POKLONA
25. 12. 2015, 11:30 – Námestie J. Kútnika, Stredný Sliač. Účin
kuje: detský folklórny súbor Sliačanček.

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok
vám praje starosta obce Liptovské Sliače Milan Frič

KAPUSTNICOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
26. 12. 2015, 10:30 – Kultúrny dom, Lip
tovské Sliače. Organizátor: Šachový klub
Liptovské Sliače.
ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
26. 12. 2015, 20:00 – Kultúrny dom, Lip
tovské Sliače. Organizátor: Šachový klub
Liptovské Sliače.
NARODIL SA KRISTUS PÁN
27. 12. 2015, 10:15 – kostol Dvoch sŕdc,
Vyšný Sliač. Účinkujú: folklórna skupi
na Sliačanka, spevácka skupina Sala
tín, mužská spevácka skupina Sliača
nia.
SILVESTER 2015
31. 12. 2015, 23:00 – Námestie J. Kútni
ka-Šmálova, Stredný Sliač. Organizátor:
Obecný úrad a Kultúrne stredisko Lip
tovské Sliače.
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