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Kapustnicový
šachový turnaj

Milí spoluobčania,
skúsme sa spoločne zamyslieť. Určite väčšina ľudí, aj
vy, má nejaké ambície. Niektorí malé a ľahko dosiahnuteľné, iní majú vysoké ciele, na ktorých treba zapracovať. Ja som si spoločne s vedením obce postavil vysoké ciele, ktoré by sme chceli spoločne dosiahnuť. To však nie je možné len
naším pričinením, ale je potrebná pomoc a podpora všetkých našich občanov.
„Nikto učený z neba nespadol.“
Tento výrok hovorí takmer za všetko. Každý človek sa predsa narodí ako
malé bábätko a až postupne sa UČÍ, a už to tu máme, učí sa hovoriť, myslieť,
chápať, poznávať život. Je tiež veľmi dôležité, aby malo dieťa dobrý príklad
v rodičoch. Veď hlavne im by malo záležať na tom, aby z ich dieťaťa niečo
bolo, aby niečo dokázalo, aby sa čo najviac naučilo. A možno práve vzdelaním a školou, najskôr materskou, potom základnou, strednou či vysokou,
ten štart nebude až taký ťažký a cieľ taký nedosiahnuteľný. Ale nielen my
máme povinnosti voči škole. Aj samotná škola musí myslieť na to, že cieľom
je naučiť človeka nielen biológiu, geografiu, dejepis a podobne, ale musí učiť
aj budovať si názory, prejavovať sa, rozprávať, slušne sa správať. A na toto
niektoré školy zabúdajú. Zabúdajú na to, že práve v škole dostávame základ, akí budeme v budúcnosti: v zamestnaní, ako budeme riešiť problémy
v rodine a ako budeme fungovať aj v našej obci ako občania a zapájať či
nezapájať sa do verejného života. A keď teda zvážime všetky klady školy,
mali by sme si uvedomiť, že aj keď niekedy zažívame v škole a v živote aj
veci, s ktorými nesúhlasíme, treba vydržať a mať na mysli ten dôležitý cieľ,
že škola nie je len povolaním, ale hlavne poslaním.
Veľa ľudí chce mať veľký dom s prekrásnou záhradou, hŕbu peňazí, ktoré by
ich obšťastňovali, to však je možné dosiahnuť len s dobrým vzdelaním, ktoré nám umožní nájsť prácu, ktorá nám nebude len prostriedkom na živobytie, ale bude nás aj baviť. Ale sú to naozaj tie pravé hodnoty? Mať dom, ale
nemať sa na koho doma tešiť, mať peniaze a nemať koho obdarovať. Jeden
uznávaný spisovateľ raz povedal: „Nikto z peňazí ešte nezbohatol.“ Ja si tiež
myslím, že drahé auto v porovnaní s dobrým kamarátom má veľmi malú
hodnotu. Veď nikto nie je ostrovom samým pre seba!
Položme si teda otázku ešte raz. Čo sú to vlastne medziľudské vzťahy? Odpoveď nie je jednoznačná. Medziľudské vzťahy majú mnoho foriem. Naša
obec je jeden veľký živý tvor. Žije svojským dynamickým spôsobom života,
prechádza premenami v čase a vyvíja sa. Vždy je čo obdivovať a nad čím
žasnúť – v pozitívnom aj negatívnom zmysle slova. Naša obec pre mňa predstavuje živý celok, ktorého kvalitu a funkčnosť určujeme všetci, čo ho tvoríme, čo tu bývame. Zima je obdobie, ktoré mám rád – sú to vianočné sviatky.
Je to obdobie konca starého a začiatku nového roka, ktorý sme začali slávnostne a spoločne na Námestí Jozefa Kútnika Šmálova. Budeme sa snažiť
v tejto tradícii pokračovať, ako aj v ďalších predsavzatiach a plánoch na zlepšenie kvality života v obci. Tak ako sa začiatok roka niesol v znamení spoločných osláv vítania Nového roka, pokračovali sme prvou spoločnou výročpokračovanie na str. 2
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pokračovanie zo str. 1

nou schôdzou hasičov, a to spolu pre
Stredný, Vyšný a Nižný Sliač. Verím, že
v tomto spoločnom duchu sa budú niesť
aj všetky ostatné plánované akcie, ktoré
nás čakajú v roku 2016. Jednou z najvýznamnejších budú určite pripravované Celoliptovské dni Matky v júli 2016,
na ktoré všetkých srdečne pozývam do
Amfiteátra v Pažitiach, ktorý plánujeme zrekonštruovať pre tento účel.
V tomto období sa všetci snažíme byť
citlivejší, vnímavejší a lepší a preto si
myslím, že je vhodný čas na to, aby sme
sa postavili proti tým, ktorý sa snažia
sledovať len vlastný prospech a nezaujíma ich prospech všetkých celej obce. A ako môžeme zmeniť medziľudské

vzťahy? V prvom rade treba začať od seba. Nebyť egoistický a namyslený, nemyslieť len na seba, ale aj na druhých,
oceniť snahu druhých a nehľadať len
chyby. Správať sa jeden k druhému s úctou a pokorou. Priznať si chybu a poučiť sa. Zdá sa Vám to ako veľká obeta?
Ale práve tak budem môcť ja aj celé vedenie obce pracovať naplno a plniť predsavzatia, ktoré sme si dali na zlepšenie
nášho spoločného života v našej rodnej
obci bez toho, aby sme sa pri každej
činnosti báli pozrieť za seba, či tam nie
sú ľudia, ktorí túto našu snahu hneď
znegujú.
A preto verím, že naozaj začneme tento rok v spoločnom predsavzatí a snahe
pokračovať v správne naštartovaných

zmenách v našej obci a budeme sa o to
snažiť pričiniť všetci -jednotlivci a kolektívy ako jeden živý celok. Nesmiem
však zabudnúť ani na nadchádzajúce
parlamentné voľby, ktoré nás čakajú v marci 2016 a dúfam, že prebehnú v obci
bez problémov a čo najviac z Vás príde
prejaviť svoj názor.
Jednoducho sme zodpovední za svoj život a niekedy aj za životy iných. A zodpovednosť je to, že naozaj nerobíme to
čo chceme, ale to čo robiť musíme pre
seba aj pre ostatných. A ak sa táto zodpovednosť stane pre nás samozrejmosťou, potom budeme robiť vlastne vždy
to, čo chceme.
Pavol Bartík
zástupca starostu obce

STAVEBNÉ PRÁCE U „KUBÁNKOV“
V mesiaci január obec začala s asanačnými prácami hospodárskej budovy u „Kubánkov,“ na ktoré vydala rozhodnutie
o odstránení stavby Obec Ivachnová.
Predmetná stavba bola schátralá, nevyhovujúca, bola v zlom v stavebno-technickom stave. V tejto časti, ako aj
v časti po ďalších asanačných prácach
na bývalom obecnom byte máme v pláne čo najskôr v tomto roku zrealizovať
oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť našim občanom a hlavne matkám s deťmi.
Týmto chceme aj takto prispieť k skrášleniu životného prostredia v našej obci.
Vedenie obce týmto oznamuje občanom,
že dňa 14. 02. 2016, t. j. nedeľa o 16.00
hod. sa uskutoční verejný hovor v reštaurácii Prameň vo Vyšnom Sliači. Témou
verejného hovoru budú stavebné úpravy, ktoré budú meniť vzhľad časti obce
Vyšný.

Foto: archív obce

OcÚ

MATRIKA
NARODENIE 2015:
Celkom sa narodilo 39 detí (16 ch., 23 d.), z toho: Nižný
Sliač – 1 ch., 5 d.; Stredný Sliač – 10 ch., 10 d.; Vyšný Sliač
– 5 ch., 8 d.
UZAVRETIE MANŽELSTVA 2015:
Celkom uzavretých manželstiev – 26.
Priemerný vek sobášených – ženích 30 r., nevesta 26 r.
ÚMRTIE 2015:
Priemerný vek úmrtia – muži 64 r. a ženy 83 r.
Celkom zomrelo 39 občanov, z toho 24 m. a 15 ž.:
Nižný Sliač – 6 m., 4 ž.;
Stredný Sliač – 8 m., 6 ž.;
Vyšný Sliač – 10 m., 5 ž.

NARODENIE
Október 2015: Klára Jelšovková, Isabella
Madison, Vivienne Marušák. November
2015: Daniel Littva, Mia Sofia Jurášová, Elisa
Gastová. December 2015: Patrícia Fuňáková,
Dávid Hlava, Sofia Jacková, Oliver Milan. Január
2016: Samuel Mrva, Karin Mrvová, Dávid Likavčan.
ÚMRTIE
December 2015: 12. 12. Vladimír Sleziak, 52-ročný; 22. 12. Kristína Fričová, 82-ročná; 31. 12. Jozef Gejdoš, 34-ročný.
UZAVRETIE MANŽELSTVA
Január: 9. 1. 2016 Lukáš Žolna a Klau
dia Švajleninová.
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OBEC UVÍTALA DETI DO ŽIVOTA
V sobotu 16. januára 2016 bola v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch milá slávnosť. Obecný úrad pokračoval v tradícii a pripravil „Uvítanie detí do života“.
Na podujatí pod záštitou starostu ob-

ce Milana Friča sa zúčastnilo 33 detí zo
41 pozvaných, ktoré boli zapísané do
obecnej matriky počas uplynulého kalendárneho roka. Z rúk predstaviteľov
obce rodičia prijali finančný dar, blaho-

prajný list, malý darček a mamičky aj
kvetinu. V kultúrnom programe vystúpili speváčky z FSk Sliačanka i recitátorky Nella Oravcová a Vanesa ŠimčeA. Balážecová
ková.

Foto: A. Sliacka

Foto: A. Sliacka

HASIČI OBČANOM
Dnes by som sa rád prihovoril ako člen
Dobrovoľného Hasičského Zboru Obce
(DHZO). Táto organizačná zložka obce
je zložená zo zamestnancov obce a dobrovoľných hasičov v našej obci. Obec
túto jednotku zriaďuje na základe povinnosti, ktorú jej ukladá zákon o Požiarnej ochrane č. 314/2001 z. z. v znení neskorších predpisov.
DHZO primárne zastáva úlohy ochrany
pred požiarmi v našej obci a v jej katastrálnom území. K dnešnému dňu máme 21 odborne preškolených členov a pracujeme na rozšírení tohto počtu.
Ak by ste v osobnom živote potrebovali radu či pomoc pri nejakých problé-

moch, týkajúcich sa požiarnej ochrany,
nebojte sa na nás obrátiť. Pracujeme
dobrovoľne, ale hlavne pre váš prospech.
S malými radami, ktoré nám všetkým
môžu pomôcť, sa budeme verím pravidelne stretávať v obecných novinách
pod názvom „Hasiči občanom“.
S prebiehajúcim vykurovacím obdobím
by som vás rád upozornil na komíny.
Kde je okrem dokumentácie ku komínovému telesu (či už pre novo zhotovené
komíny alebo rekonštruované) potrebné viesť si dokumentáciu o vymetaní
komína. Táto povinnosť platí pre spotrebiče do výkonu 50kW, ktoré spaľujú
pevné a kvapalné palivo raz za 4 me-

siace. Je dobré, keď si takýto denník
budete viesť sami a uschovávať si ho
spolu s ostatnou stavebnou dokumentáciou. Je už na každého vlastnom uvážení či si nechá komín vymetať osobou
odborne spôsobilou, alebo si tento úkon
bude vykonávať sám. Je len dôležité mať
to na pamäti a nezabúdať na to. Lebo
pri vzniku nežiaducej udalosti môže táto
banálna chyba viesť k zbytočným sankciám zo strany OR HaZZ.
Ako všetci vieme neznalosť zákona neospravedlňuje.
Štefan Slotka
veliteľ družstva DHZO,
technik PO

VÝROČNÁ SCHÔDZA SLIAČANSKÝCH HASIČOV
V sobotu 16. januára sa konala v priestoroch reštaurácie
Prameň prvá výročná schôdza Dobrovoľného hasičského
zboru obce, ktorý spája všetky dobrovoľné hasičské zbory
z našej obce. Na programe boli správy o činnosti a hospodárení všetkých troch zborov a tiež sa schvaľoval spoločný
plán práce na rok 2016. Okrem toho hasiči ocenili členov
medailami „Za vernosť“ a tiež členov, ktorí dosiahli v minulom roku okrúhle životné jubileá. V diskusii zas zazneli témy, kam by sa náš dobrovoľný hasičský zbor obce mal uberať
na základe celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.
Na záver schôdze bola premietnutá videoprojekcia z činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce v roku 2015.
Po nej nasledovala slávnostná večera, po ktorej všetci prítomní ešte dlho diskutovali o fungovaní a víziách dobrovoľného hasičského zboru obce.
Ing. Miroslav Caban ml.

Foto: xxxxx
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PLESOVÁ SEZÓNA
Sezóna plesov 2016 v Liptovských Sliačoch bola bohatá. Prvým podujatím bol
ples pod názvom PLESAJME VŠETCI ĽUDIA, ktorý 9. januára organizovala mládež z eLSe klubu. Hrala skupina PRIMATOR, v programe účinkovali členovia
tanečného klubu MAESTRO z Ružomberka a folklórna skupina Sliačanka.
Druhým podujatím bol 28. ročník PLESU TURISTOV LIPTOVA, ktorý 23. januá-

ra pripravil Turist klub Liptovské Sliače. Do tanca hrala skupina FRESH BAND.
Tradične vysokú úroveň malo podujatie, ktoré organizovala folklórna skupina
Sliačanka. Aj tentoraz bol veľký záujem
o PLES PRIAZNIVCOV FOLKLÓRU, ktorého 13. ročník sa uskutočnil 30. januára.
Ku tradícii tohto plesu patrí slávnostné zahájenie v podaní členov folklórnej skupiny. Do tanca i dobrej nálady

hrali hudobná skupina LEGO a ľudová
hudba HUDBIČKA. Ľudové umenie rodnej obce v tanečno-spevných blokoch
predviedli členovia Sliačanky.
Súčasťou všetkých troch spomínaných
podujatí bola bohatá tombola. Chutné
jedlá pre účastníkov plesov pripravili
pracovníčky Školskej jedálne.
A. Balážecová

Foto: A. Balážecová

ŠKOLSKÝ KARNEVAL 2016
Na Hromnice síce nezadulo sliačske ulice, ale kultúrny dom
v Liptovských Sliačoch. Ale nie snehom, ale nádhernými maskami žiakov ZŠ J. Hanulu.
Školský karneval slávnostne otvorila p. riaditeľka Katarína
Plachá. Žiakom sa tiež prihovoril zástupca starostu obce p.
Pavol Bartík, ktorý v mene školskej rady rodičov i v mene
obce Liptovské Sliače zaprial žiakom vydarenú karnevalovú
zábavu.
Po slávnostnom otvorení sa masky postupne po jednotlivých
triedach predvádzali pred karnevalovou porotou, ktorá z každej triedy vybrala tri najkrajšie. Tie boli odmenené krásnymi cenami. Po vyhodnotení masiek sa žiaci občerstvili de-

siatou v podobe tradičných párok a nič už žiakom nebránilo
zvŕtať sa v rytmoch tanca a hudby.
Doobedňajší program školského karnevalu vyvrcholil v bohatej tombole, ktorá priniesla radosť nejednému šťastlivcovi.
Poludňajší zvon odzvonil aj všetkým mušketierom, „mimoňom“, cigánkam, strigám, kovbojom, zombíkom, Egypťanom,
princeznám a vodníkom, a tak unavení tancom sa vrátili
domov.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a uskutočnení karnevalu. Osobitne ďakujeme za materiálnu
a finančnú pomoc sponzorom: Vladimír Jarotta, Peter Šrobár, Pavol Švidroň a Ing. Bystrík Ivák.
– zš –

Foto: A. Ziemianczyková
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BOLA V NAŠEJ ŠKÔLKE SLÁVNOSŤ VELIKÁ...
Konečne v pondelok 18. januára prišiel očakávaný deň karnevalu. Hneď od rána prichádzali masky, niektoré už ustrojené do nápaditých kostýmov zvierat, princezien, pirátov, víl,
čarodejníkov aj mnohých iných rozprávkových postáv.
Pani riaditeľka M. Dvorská privítala 87 masiek, karnevalovo
sa ustrojili aj pani učiteľky. Veselá zábava pri hudbe bola
obohatená o súťaže, do ktorých bolo zapojené každé dieťa.
Odmenou za splnené úlohy bola hlava šaša na dverách jedálne poskladaná z častí. Hotové dielo bolo signálom, že súťaže všetci zvládli na jednotku. Hudba mohla zasa hrať, len
pomaličky sa začali ohlášať hladné žalúdky a veru aj unavené nôžky. To bol čas na malé občerstvenie pripravené v každej
triede z ovocia, drobných sladkostí i slaného pečiva, za ktoré patrí poďakovanie rodičom. Celé dopoludnie zachytával
na kameru pán Obtulovič, ktorému tiež patrí vďaka vedenia
MŠ, detí i rodičov.
xxxx

Foto: A. Sliacka

NARODIL SA KRISTUS PÁN

ŠTVRTÝ PLES ELSE KLUBU

V kostole Dvoch sŕdc vo Vyšnom Sliači bol v nedeľu 27. decembra 2015 uvedený vianočný program „Narodil sa Kristus Pán“. V pásme vianočných piesní, betlehemskej hry a vinšov účinkovali folklórna skupina Sliačanka, spevácka skupina
Jednoty dôchodcov Salatín, mužská spevácka Sliačania a Vanesa Šimčeková.
A. Balážecová

9. januára sa v KD v Liptovských Sliačoch konal už štvrtý ples
eLSe klubu „Plesajme všetci ľudia“. Opäť hrala skvelá kapela
Primátor zo Žiliny. Program odštartovali tanečníci z tanečného klubu PEGAFUN z Martina, predstavili sa aj mladí tanečníci z FSk Sliačanka, speváčka Mirka Jacková a kapela IDEA
z Liptovských Sliačov. Hostia si pochutili na výbornom menu a každému padla vhod aj popolnočná kapustnica. Bohatej
tombole s 54 cenami sa potešili všetci výhercovia. Za organizáciu ďakujeme hlavnej manažérke plesu Dominike Priesolovej, dobrovoľníkom z eLSe klubu, ochotným sponzorom
za dary a všetkým hosťom za vytvorenie skvelej zábavy.
Ing. Helena Priesolová, Dominika Priesolová

Foto: A. Ziemianczyková
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POĎTE DETI DO BETLEMA...
V piatok 25. decembra sa v Liptovských Sliačoch konal vianočný program „Poďte deti bo Betlema, kde anjeli spievajú“.
Pri Betleheme na námestí v Strednom Sliači ho predviedli
deti z folklórneho súboru Sliačanček. Spevom a hudbou sa
pridali aj členovia mužskej speváckej skupiny Sliačania.
A. Balážecová

VIANOČNÁ BESIEDKA
ŽIAKOV ZŠ J. HANULU
V Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch sa v utorok 22.
decembra konalo tradičné predvianočné podujatie – Vianočná besiedka žiakov ZŠ. V kultúrnom programe vystúpili
žiaci z viacerých ročníkov ZŠ J. Hanulu, predstavili sa ako
tanečníci, speváci, muzikanti, divadelníci a recitátori.
A. Balážecová

Foto: A. Ziemianczyková

SILVESTER 2015 V LIPT. SLIAČOCH
V obci začala nová tradícia podujatí. Silvester 2015 na námestí J. Kútnika-Šmálova pripravil starosta obce Bc. Milan
Frič v spolupráci s Kultúrnym strediskom a Obecným úradom v Liptovských Sliačoch.
(ab)

Foto: A. Ziemianczyková

DOBRÁ NOVINA

Foto: T. Šuľa

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ

Dňa 26. decembra 2015 prebehol v našej farnosti 21. ročník
Dobrej Noviny, ktorý sa niesol v duchu „Voda je život“. Koledovania sa zúčastnili 4 skupiny, ktoré mali pripravený kolednícky program. Vo Vyšnom Sliači koledníci prešli 25 domov
a vyzbierali 691,50 Eur.
V Strednom Sliači koledníci prešli 44 domov a vyzbierali
919,25 Eur. V Nižnom Sliači koledníci prešli 19 domov a vyzbierali 393,00 Eur. Vykoledovaná suma bola 2003,75 Eur.
Individuálny darcovia venovali ešte 510 Eur, ktoré boli zaslané na stredisko Dobrej Noviny.
Všetkým koledníkom, ale aj tým, ktorí ich prijali ďakujeme
za ich čas a obetu pre tých, ktorí to najviac potrebujú.
M. Kelčíková

Dňa 03. 01. 2016 sa v kostole v Strednom Sliači konala jasličková pobožnosť, ktorú si pripravili deti z detského spevokolu. Piesňami, koledami a postavami z vianočného príbehu
tak opäť priblížili príbeh narodenia malého Ježiška.

Foto: T. Lubelec

Foto: M. Kelčík
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NOVOROČNÝ TURNAJ V DÁME
9. ročník Novoročného turnaja v DÁME sa uskutočnil v sobotu 2.
januára 2016 v Pohostinstve vo Vyšnom Sliači. Organizátormi podujatia boli Šachový klub Liptovské Sliače, starosta obce Bc. Milan
Frič a Obecný úrad, Milan Kočibal – Pohostinstvo REZOD – CDK.
Víťazom turnaja sa stal Ľubomír Jacko z Vyšného Sliača.
(ab)

Foto: T. Šuľa

KAPUSTNICOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
Foto: A. Kočibalová

Jubilejný 30. ročník turnaja sa konal v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch na Štefana, v sobotu 26. decembra 2015. Podujatie
pripravil Šachový klub Liptovské Sliače za podpory a pomoci Obecného úradu.
(ab)

TURIST KLUB LIPTOVSKÉ SLIAČE
Po roku nadišiel čas na Výročnú členskú
schôdzu a tak Turist Klub začal bilancovať
uplynulý rok.
Začiatok roka 1. januára už tradične začíname turistickú sezónu na Teplici, pri stret
nutí turistov z Lipt. Sliačov, Part. Ľupče a Lipt.
Revúc, kde v družnej debate aj s rodinnými príslušníkmi si poprajeme všetko dobré
do nového roka. V januári sme usporiadali
27. Ročník Ples Turistov Liptova a absolvovali výstup na prednú Maguru, ktorý organizujú turisti z Part. Ľupče. Vo februári
boli vhodné snehové podmienky, a tak sme
pre občanov Lipt. Sliačov pripravili preteky
v zjazde a behu na lyžiach a pre deti v zjazde na lopároch. Počasie nám prialo, bolo
slnečné, snehové podmienky výborné a veľa povzbudzujúcich divákov. Vo februári sme
ešte usporiadali prechod na bežkách Donovaly-Staré Hory a zúčastnili sa výstupu na
Mních, ktorý organizovali turisti z Likavky.
V marci v peknom jarnom a slnečnom počasí sme vystúpili na Veľký Choč, Radičnú
a Brankovský vodopád s prechodom na
Ostrô. V apríli zase Veľkonočný – šibačkový
výstup na Lipt. Hrad, ktorí sa nazýva aj Starhrad, sme premenovali na gulovačkovú, pretože napadlo asi 30cm snehu. V jarných mesiacoch sne ešte vystúpili na Sinú a Borišov
vo Veľkej Fatre, počasie na Borišove bolo
slnečné, ale veterné. Navštívili sme Malinô
Brdo, kde Ružomberskí turisti každý rok
poriadajú otvorenie LTS. Po niekoľkoročnej
pauze sme opäť objavili podzemnú krásu
jaskýň, tentokrát to bola jaskyňa Mŕtvych
netopierov v masíve Ďumbiera, s prechodom po hlavnom hrebeni Nízkych Tatier

na Magurku. Okrem členov Turist Klubu si
jaskyňu prezeralo aj niekoľko našich rodinných príslušníkov. Začiatkom júla sme vyčistili okolie chaty urbáru, aby o pár týždňov
turisti z Liptovských Sliačov usporiadali 4.
ročník Stretnutie turistov Liptova a spoznali okolie Lipt. Sliačov po neznačkovaných
chodníkoch, na ktorých ich sprevádzali naši členovia. Na zraze turistov Liptova sa zúčastnilo okolo 80 turistov. Na otvorení zrazu sa zúčastnil aj starosta obce Lipt. Sliače
Milan Frič zo zástupcom starostu Pavlom
Bartíkom, ktorí v krátkom príhovore pozdravili všetkých turistov a popriali im pekné zážitky z túr a šťastný návrat. Po návrate
z túr turistov čakal navarený chutný guláš
a chladené pivo. Turisti pri odchode zo zrazu sa vyjadrovali ako o vydarenej akcii a ďakovali turistom z Lipt. Sliačov za usporiadanie zrazu. V júli sme navštívili Západné
Tatry a vystúpili na Baníkov, Hrubú kopu,
Tri kopy, Plačlivé a ostrý Roháč. Koncom
júla a začiatkom augusta Turist Klub usporiadal zahraničný autobusový zájazd do Čiech
a Rakúska, ktorého vedúcimi boli Bystrík
Antol a Róbert Jacko. V Čechách sme vystúpili na najvyšší vrch Českej časti Šumavy-Plechý, navštívili Boubínsky prales a vystúpili na vrch Boubín. Okrem turistických
výstupov, sme v Čechách absolvovali prehliadku historických miest Český Krumlov
a Telč, ktoré sú zapísané v historickom kalendári UNESCO. V Rakúsku, hlavnom cieli
nášho zájazdu sme absolvovali niekoľko výstupov na nižšie a menej známe vrchy. Nakoniec sme zdolali aj 2996 m vysoký Dachstepokračovanie na str. 8

PLES TURISTOV
LIPTOVA
Turisti z Turist Klubu Lipt. Sliače zorganizovali dňa 23. 1. 2016 v kultúrnom dome
v Lipt. Sliačoch už 28. ročník Plesu Turistov Liptova. Po otvorení plesu moderátormi vystúpila so svojím programom – hre
na pastierskych trúbach folklórna skupina
Javorník z Lazov pod Makytou. Na plese
v prestávkach medzi jednotlivými tanečnými kolami zaujala hostí svojím kultúrnym programom ženská tanečná skupina Orientalico z Ružomberka. Na plese sa
zabávalo 180 hostí, do tanca hrala hudobná skupina Fresh Band. Príjemná nálada
a zábava prítomných hostí vydržala do
skorých ranných hodín.
Sliacky Dušan

Foto: archív Turist klubu
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MUŽI 1. OFC LIPT. SLIAČE TÚŽIA PO POSTUPE
Od nového súťažného ročníka 2015/16 sa
po návrate našich hráčov z hosťovania
sformovala celkom dobrá partia hráčov, ktorí nám v jesennej časti robili radosť. Mužstvo vyhralo jesennú časť 1. triedy s päťbodovým náskokom, keď utrpelo jedinú prehru
v Lipt. Jáne. Treba podotknúť, že v tomto
zápase chýbali opory ako Majo Bruk a Peter Sališ. Tréner Milan Lupták so svojimi zverencami, celé vedenie 1. OFC a, samozrejme, aj diváci, túžia po postupe do 5. ligy.
Lopta je ale guľatá a niektoré slabšie posty
klub riešil v zimnom prestupovom období
nákupom dvoch kvalitných hráčov, čo by
malo priniesť vytúžený cieľ. Tomu predchádzala aj kvalitná zimná príprava a kondičné
sústredenie. Muži odohrajú 9 prípravných
zápasov na umelej tráve v Ružomberku.
Jeden majú za sebou a porazili v ňom vedúce mužstvo druhej triedy Sokol Komjatná 9:0. Dorast sa v prvej triede drží na piatej priečke a chce ešte zabojovať o prvú
štvorku „Ružomberskej“ skupiny a stretnúť
sa vo finálovej skupine s najlepšími štyrmi
„Mikulášskymi“ mužstvami. Žiaci zimujú na
šiestom mieste a majú ten istý cieľ ako dorast. V základnej časti odohrajú ešte 5 kôl
a môžu ísť v tabuľke hore. Mladší žiaci do
12 rokov sú v súťaži o Kormanov pohár zatiaľ siedmi. S veľkou podporou OcÚ Lipt. Slia-

Foto: archív FBC Sliače

če prebiehajú aj práce na dokončení a rekonštrukcii areálu štadióna. Doteraz sa
položila zámková dlažba pred striedačky,
natrela sa konštrukcia strechy tribúny a steny z OSB dosky pod strechou sa zateplili.
Pribudlo 321 tmavomodrých sedačiek na tribúnu, čo ešte vylepší podmienky pre našich

verných divákov. Ich podporu v zápasoch
si hráči veľmi pochvaľujú. Klub má dobré
podmienky pre futbal, problémom zostáva
nájsť kvalitných trénerov pre mládežnícke
mužstvá.
Jozef Dvorský

TURIST KLUB LIPTOVSKÉ SLIAČE
pokračovanie zo str. 7
in. Okrem týchto výstupov, sme prešli cez
niekoľko ferát, navštívili rôzne jaskyne, múzeá a turistické i historické zaujímavosti.
Na zájazde bolo 34 turistov z celého Slovenska. V auguste sme poriadali výstup na V.
Salatín 1630 m, je to už 35. ročník a okrem
toho naši členovia vystúpili na národný vrch
Slovákov – Kriváň a Satan vo Vysokých Tatrách. Vo Vysokých Tatrách sme boli aj v jeseni, a to na Bradavici, kde sme mali pekné

slnečné počasie a aj čerstvo napadnutý sneh
v niektorých žľaboch. Koncom novembra
sme pre mládež Lipt. Sliačov usporiadali
v kultúrnom dome Katarínsku zábavu. V decembri členovia z nášho klubu sa zúčastnili na premietaní horských filmov v Diviakoch
a Vyšnom Kubíne. Tento rok sme boli usporiadateľmi turistického kvízu, na ktorom sa
zúčastnili turisti z Part. Ľupče a Ľubele. Víťazstvo si odniesli turisti z Part. Ľupče. Na
Štefana 26. decembra sme organizovali už

33. ročník výstupu na Salatín (1448 m). Tento rok bol netradičný, bez snehu! Výstupu
sa zúčastnilo asi 200 turistov. Posledný deň
v roku 31. 12. na Silvestra sa naši členovia
tradične už niekoľko desaťročí zúčastňujú na výstupe na Veľký Choč a V. Rozsutec v Malej Fatre. Počasie tento rok na Silvestra bolo krásne slnečné, ale mrazivé.
V novom roku pozývame všetkých vyznávačov turistiky na naše ďalšie akcie.
Sliacky Dušan

TERMÍNY PODUJATÍ V ROKU 2016 V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH
27. 3. Veľkonočná zábava
17. 4. Regionálna prehliadka detského
hudobného folklóru
8. 5. Deň matiek
28. 5. Májovnícka nedeľa
3. 6. Venček
5. 6. Juniáles, MŠ
26. 6. Juniáles, ZŠ
2. 7. Oslavy 70. výročia futbalu v obci

11. – 15. 7.
16. 7.
30. – 31. 7.
20. 8.
11. 9.
29. 10.
19. 11.
11. 12.
26. 12.

Detský letný tábor
Hasičská súťaž
LIPTOVSKÉ DNI MATKY
Kinderfest
Beh okolo Sliačov
Mesiac úcty
Katarínska zábava
Charitatívny večierok
Štefanská zábava
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