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9. dobročinný večierok

Milí Sliačania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril ako znovuzvolený starosta našej obce. V živote človeka sú chvíle keď
plánuje, ale aj chvíle keď bilancuje a hodnotí to, čo sa
v jeho živote udialo. Milí Sliačania, pred štyrmi rokmi
keď som kandidoval na funkciu starostu našej obce prvýkrát a Vy ste mi
dali dôveru, bola to pre mňa veľká výzva. Vďačnosť a zodpovednosť voči Vám
boli pre mňa veľkou motiváciou, aby som svoju prácu vykonával čo najlepšie. Celé štyri roky som sa snažil so zamestnancami obecného úradu a poslancami obecného zastupiteľstva zveľaďovať našu obec. Som presvedčený,
že bez pomoci všetkých dobrých ľudí, ktorí mi v mojom prvom funkčnom
období pomáhali by sa mi ťažko pracovalo a preto sa im chcem všetkým
poďakovať. Hovorí sa, že človek musí najprv zasiať aby mohol žať a preto
som s pokorou čakal, ako dopadnú voľby, keď som kandidoval na starostu
našej obce druhýkrát. Milí spoluobčania, chcem sa Vám z úprimného srdca
poďakovať za veľkú a výraznú podporu vo všetkých častiach našej obce, keď
ste ma svojím rozhodnutím potvrdili do funkcie starostu na ďalšie štyri roky.
Veľký pocit zodpovednosti voči Vám je pre mňa energiou a výzvou, aby som
ďalej pokračoval vo svojej práci na zveľaďovaní našej obce a zlepšovaní kvality života našich občanov. Dovoľte mi, ešte raz sa poďakovať všetkým zamestnancom obecného úradu, bývalým poslancom obecného zastupiteľstva,
všetkým zložkám pôsobiacim v našej obci, farskému úradu, mojej rodine
a všetkým dobrým ľuďom, ktorí pri mne stáli a pomáhali mi uplynulé štyri
roky.
Vážení spoluobčania, stojíme na prahu nového volebného obdobia a pred
nami sú štyri roky práce v prospech rozvoja našej obce a jej občanov. Dovoľte mi zablahoželať novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a vyjadriť presvedčenie, že spoločnými silami dokážeme urobiť pre našu obec
len veľa dobrého a spolu vytvoríme také podmienky, aby sa všetci občania
Liptovských Sliačov cítili právom hrdí na svoju obec. Z mojej strany urobím
všetko preto, aby som podľa svojich možností vychádzal čo najviac v ústrety každému dobrému nápadu na zlepšenie života v našej obci. V práci nepoľavíme a budeme pokračovať v nastavenom tempe. Plánov je veľa. Medzi
priority bude patriť pokračovanie výstavby chodníkov pre chodcov vo všetkých častiach našej obce, vybudovanie zberného dvora, vstúpiť do rokovania s oprávnenými inštitúciami aby sa zabránilo škodám na majetku našich
spoluobčanov pri prívalových dažďoch, rekonštrukcia zdravotného strediska, rekonštrukcia telocvične Základnej školy a mnohé iné, ktoré si budú
vyžadovať prioritu. Pevne verím, že sa aj v tomto volebnom období budem
môcť vo svojej práci spoľahnúť na podporu svojej rodiny, pomoc poslancov
obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu a na zložky pôsobiace v našej obci, pretože človek sám neznamená a nezmôže nič. Som presvedčený, že najkrajším poslaním funkcie starostu je, že sa priamo podieľa
a podľa svojich kompetencií a možností ovplyvňuje vzhľad a dianie v obci.
pokračovanie na str. 2
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pokračovanie zo str. 1

Milí Sliačania, verím, že ciele a predsavzatia, s ktorými som sa uchádzal o Vašu priazeň dokážem pretaviť do reálnych
skutkov. Dôvera, ktorú ste mi odovzdali v komunálnych voľbách je pre mňa
obrovskou výzvou a zároveň záväzkom

Zrkadlo Liptovských Sliačov

do budúcnosti. Mojou snahou bude riešiť problémy, s ktorými sa každodenne
stretávame a ktoré trápia našu obec
a občanov. Čaká nás veľa úloh a práce.
Preto nám všetkým želám veľa síl na ceste meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládnuť prekážky a ťažkosti,
ktoré nás na tejto ceste stretnú.

Liptovské Sliače sú najväčšou a najkrajšou obcou na Liptove a ja pevne verím,
že sa nám spoločnými silami a s Božou pomocou podarí ju naďalej zveľaďovať.
Mgr. Milan Frič
Starosta obce Liptovské Sliače

ÚCTA K STARŠÍM
Dňa 27. 10. 2018 sa v kultúrnom dome v našej obci uskutočnila kultúrno-spoločenská akcia pri príležitosti sviatku našich seniorov. Veľká účasť našich občanov a príjemná atmosféra, ktorú umocnilo vystúpenie detského folklórneho súboru
Sliačanček a hudobno-speváckej skupiny Cifrušky z našej
obce, bola pekným zážitkom pre všetkých divákov. Hlavnou
účinkujúcou tohto podujatia bola známa slovenská speváčka Marcela Laiferová, ktorá svojimi piesňami ale aj hovoreným slovom vytvorila vynikajúcu atmosféru. Naši seniori si
mohli zaspomínať a zaspievať známe piesne, ktoré boli hitmi ich mladosti a ktoré sú populárne aj dnes. Po príjemnom
programe zamestnanci obecného úradu pripravili pre všet-

kých účastníkov tejto peknej akcie výbornú kapustnicu a občerstvenie, za čo sa im chcem, ako starosta poďakovať.
Obecný úrad bude aj naďalej pokračovať v organizovaní akcií pre našich seniorov, pretože im patrí úcta za všetko, čo
pre nás mladších vo svojom živote obetovali.
Mgr. Milan Frič, starosta obce

Foto: A. Kočibalová
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USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OZ
Dňa 06. 12. 2018 sa v kultúrnom dome
v Strednom Sliači konalo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré
zvolal starosta obce Mgr. Milan Frič.
Ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa zúčastnili novozvolení poslanci, členova komisií, predstavitelia obecných inštitúcií, zamestnanci obce a ďalší hostia. Predseda
miestnej volebnej komisie pre voľby do
orgánov samosprávy obce Liptovské Sliače, Mgr. Leonard Ondrejka oboznámil
prítomných s priebehom a výsledkami
volieb, ktoré sa konali dňa 10. novembra
2018. Konštatoval, že samotný priebeh
volieb bol bezproblémový, začo okrem
vedenia obce patrí poďakovanie členom
miestnej volebnej komisie, členom okrs
kových volebných komisií, zapisovateľkám a pomocným pracovným silám. Taktiež odovzdal novozvolenému starostovi
a poslancom obecného zastupiteľstva
osvedčenia o zvolení a vyzval ich k zloženiu sľubu v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Následne sa starosta obce Mgr. Milan Frič v príhovore poďakoval
za prejavenú dôveru, priblížil prítomným priority a ciele na nasledujúce vo-

lebné obdobie a poprial poslancom veľa
sily pri výkone svojej funkcie.
V ďalších bodoch starosta obce poveril
poslanca obecného zastupiteľstva Pavla Bartíka, zastupovaním starostu obce
a poslanca Ing. Miroslava Hanulu zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Výkonom funkcie sobášiaceho
boli poverení poslanci Pavol Bartík a Peter Juráš, za sobášnu miestnosť bola určená zasadacia miestnosť obecného úradu so sobášnymi dňami piatok a sobota.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov môže zriaďovať komisie ako svoje
stále alebo dočasné poradné iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb. Pre
nasledujúce volebné obdobie boli zriadené komisie so zvolenými členmi:
• Komisia výstavby územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva s členmi komisie
– Ján Ivák, Pavol Bartík a Slavomír
Čvikota.
• Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom obce s členmi
komisie – Ing. Miroslav Hanula, Pavol

Bartík, Vladimír Fuňák, Peter Juráš,
Ing. Milan Sleziak
• Komisia sociálno-zdravotná, verejného
poriadku, pre mládež, kultúru, šport,
školstvo, dopravy, obchodu, cestovného
ruchu a podnikateľskej činnosti s členmi komisie – Zuzana Sleziaková, Helena Jurášová, Silvia Slotková, Mgr. Michae
la Kráľová, Pavol Švidroň, Ing. Martin
Bartík, PhD., Agnesa Ondrejková
• Inventarizačná a likvidačná komisia
s členmi komisie – Pavol Bartík, Bc.
Ľudmila Tkáčiková, Anton Ondrejka
• Komisia pre výrub drevín a životného
prostredia s členmi komisie – Ondrej
Benčo, Jozef Priesol, Miroslav Bartík,
Slavomír Čvikota
• Komisia pre ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcie verejných funkcionárov s členmi komisie – Pavol Bartík,
Anton Moravčík, Zuzana Sleziaková
• Redakčná rada obecných novín redakčnej rady s členmi komisie Pavol Bartík,
Mgr. Lívia Dvorská, Mgr. Monika Sleziaková, Ing. Miroslav Caban, Anna Kočibalová
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené slávnostnou
večerou.
OcÚ

Foto: A. Kočibalová
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Ing. Martin Bartík, PhD.

Mgr. Michaela Kráľová

Zoznam plánovaných kultúrno-spoločenských
podujatí v obci v roku 2019
21. 12. 2018
25. 12 2018
26. 12. 2018
26. 12. 2018
26. 12. 2018
28. 12. 2018
29. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018
5. 1. 2019
5. 1. 2019

Vianočná besiedka ZŠ
Živý Betlehem DFS
Šachový turnaj KD
Tanečná zábava KD
Výstup na Malý Salatín
DHZ Vyšný Sliač
výročná schôdza
1. OFC výročná
schôdza
Sliačanka v kostole
Balada o Panne Márii
Privítanie nového roka:
námestie Stredný Sliač
Turnaj v Dáme Vyšný
Sliač pohostinstvo
Ples elSe

12. 1. 2019
19. 1. 2019
26. 1. 2019
31. 1. 2019
2. 2. 2019
9. 2. 2019
10. 2. 2019
16. 2. 2019
23. 2. 2019
21. 4. 2019
9. 5. 2019
12. 5. 2019
17. 5. 2019

Uvítanie detí KD
Tanečná zábava KD
Ples FSk Sliačanka
Karneval ZŠ KD
Ples Turistklub
Karneval ZŠ
Jednota Dôchodcov
výročná schôdza
Valentínsky ples
Bursa so zabíjačkovými
špecialitami Pažite
Veľkonočná zábava KD
1. OFC
Koncert ZŠ
Deň matiek KD
Venček KD

18. - 19. 5. 19
2. 6. 2019
16. 6. 2019
22. 6. 2019
23. 6. 2019
30. 6. 2019
30. 6. 2019
13. 7. 2019
27. 7. 2019
19. 10. 2019
26. 10. 2019
29. 10. 2019

Sadenie Májov
Juniáles MŠ
Primície
Primície
Juniáles ZŠ
Primície
Hasičské dedičstvo,
DHZ Vyšný Sliač
Pohár hasičov
Hudobný koncert
s tanečnou zábavou Pažite
Zo sliačanských záhrad
Mesiac úcty k starším
Oslavy 50. výročia
otvorenia ZŠ Jozefa Hanulu
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PRÁCE V OBCI
Vážení spoluobčania, som veľmi rád, že
sa nám podarilo získať dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000,00 €,
z ktorých v týchto dňoch pracovníci
OcÚ realizujú stavebné práce interiéru
novej hasičskej zbrojnice vo Vyšnom
Sliači. Nové ústredné kúrenie funguje,
takže sa môžu robiť potery, omietky
a obklady. Som presvedčený, že po dokončení to bude veľmi pekná a reprezentatívna budova, na ktorú budú naši dobrovoľní hasiči hrdí. V Kultúrnom
stredisku v Strednom Sliači sa nám podarilo vymeniť v dvoch miestnostiach

nové okná, takže môžeme v krátkom čase
znovu otvoriť obecnú knižnicu. Teším sa
aj z toho, že sme boli úspešní aj v ďalšom projekte a tým je rekonštrukcia a vybudovanie oddychovej zóny s prístupovým chodníkom prameňa Teplica vo
Vyšnom Sliači. Na tento projekt sme
získali dotáciu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce vo výške cca 30 000,00€.
Som rád, že môžeme pokračovať v nastavenom tempe rozvoja našej obce
hlavne vďaka Vášmu rozhodnutiu v komunálnych voľbách, za čo Vám veľmi
pekne ďakujem. O prácach, ktoré budeme

s pracovníkmi Obecného úradu realizovať Vás budem v našich novinách aj
naďalej pravidelne informovať.
Mgr. Milan Frič
starosta obce

Foto: A. Kočibalová

SLIAČANKA BLAHOŽELALA JURAJOVI KUBÁNKOVI
Členovia folklórnej skupiny z Liptovských Sliačov sa zúčastnili na slávnostnom programe pri príležitosti 90. narodenín Juraja Kubánku, významnej
osobnosti slovenskej kultúry. Program
POCTA MAJSTROVI bol uvedený v historickej budove Slovenského národného
divadla v Bratislave v sobotu 24. novem-

bra 2018. Vo vynikajúcom programe,
venovanom tomuto velikánovi ľudového
tanca a choreografie, účinkovali SĽUK
a Serbski ludowy ansambl z Budyšína
v Nemecku. V hľadisku SND boli mnohé
osobnosti kultúry a spoločenského života, bývalí členovia SĽUKu, rodina a priatelia pána Kubánku, ako aj jeho priaz-

nivci a obdivovatelia zo Slovenska i zo
zahraničia. V závere programu sa Sliačanke dostalo veľkej cti, keď jej členovia
spolu s jubilantom vystúpili na javisko
SND. Sliačania majstrovi Kubánkovi zablahoželali a zaspievali. Po pozdrave zo
Sliačov vystúpila ministerka kultúry SR
Ľubica Lašáková.
A. Balážecová

Foto: archív FSk
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PRVÉ PRACOVNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prvé pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 11. decembra a pre poslancov bol pripravený pomerne náročný program (OZ). Hlavná
kontrolórka obce Ing. Janka Littvová oboznámila poslancov so správou o kontrole plnení uznesení. Medzi hlavné body
programu patrilo schválenie návrhov
VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku
na činnosť školy a školského zariadenia, VZN č. 3/2018 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrady za sociálne služby.
V ďalšom bode starosta obce informoval
prítomných o otvorenej výzve na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti formou budovania centier
integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Oboznámil prítomných poslancov so zámerom obce „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci
Liptovské Sliače“. V novovybudovanom
centre integrovanej zdravotnej starostlivosti budú zavedené povinné služby
všeobecnej a špecializovanej zdravotnej
starostlivosti v nasledovnom rozsahu:
všeobecná ambulantná starostlivosť pre
dospelých, všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast, špecializovaná gynekologická ambulantná starostlivosť, špecializovaná zubno-lekárska
ambulantná starostlivosť, komunitný
pracovník v oblasti zdravotnej výchovy a služba denného centra. Poslanci

jednohlasne schválili predloženie a realizáciu projektu CIZS.
Ďalej sa prítomní poslanci zaoberali
úpravou rozpočtu obce – Rozpočtovým
opatrením č. 16/2018. Úprava rozpočtu
obce č. 16/2018 zahŕňa navýšenie finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu o 34 800 € a to v položkách
výnos dane z príjmov o sumu 30 000 €
v administratívnych poplatkoch o sumu 2 900 € a v iných nedaňových príj-

Foto: archív OcÚ

moch o sumu 1 900 €. Následne sa vo
výdavkovej časti rozpočtu upravili výdavky o sumu 34 800 €. V kapitálovej
časti výdavkového rozpočtu o sumu
6 000 € na prípravne projektové dokumentácie a v bežnej časti výdavkového
rozpočtu o sumu 28 800 €. Ide o navýšenie tovarov a služieb na obecnom úrade o sumu 15 000 €, v aktivačnej činnosti o zvýšenie rozpočtu na mzdy, odvody
a tovary a služby o sumu 12 000 €.
v miestnych komunikáciách na tovary
a služby o zvýšenie rozpočtu o sumu
6 700 €, v opatrovateľskej službe o zníženie rozpočtu na mzdy, odvody, tova-

ry a služby o sumu 6 000 €, v ZpS DSS
o zníženie rozpočtu na mzdy a odvody
o sumu 4 400 € a o zvýšenie rozpočtu
v ZpS DSS na tovary a služby o sumu
5 500 €.
Prítomní poslanci sa zaoberali aj náplňou
práce komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Komisie OZ sú predovšetkým odborným poradným orgánom pre
určenú oblasť, ktoré nemajú samostatné
rozhodovacie kompetencie a výkonnú
právomoc. V oblastiach, pre ktoré boli
ustanovené, vypracovávajú odporúčacie
stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská z kontrolných činností pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu OZ.
Komisie majú tri základné funkcie a to
poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bo
li tiež určené obvody poslancom a schválený plán zasadnutí OZ na rok 2019.
Prítomní tiež schválili Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Liptovské Sliače a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom
a plat starostu obce.
V bode Rôzne starosta obce informoval
prítomných poslancov o možnosti podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zberného dvora v obci. Prioritou vedenia obce je výstavba
zberného dvora, vzhľadom k tomu, že
situácia s odpadmi v obci je nevyhovujúca a systém nepostačuje. Poslanci s návrhom súhlasili a schválili financovanie
nákladov na predloženie žiadosti vo výške 12 000 EUR.
OcÚ

ZO SLIAČANSKÝCH ZÁHRAD 2018
Kultúrne stredisko a Obecný úrad v Liptovských Sliačoch
pripravili výstavu jesenných plodov.
Šiesty ročník podujatia sa uskutočnil v sobotu 20. októbra
2018 v Kultúrnom stredisku. V tomto roku bola výstava opäť
obohatená o výtvarné práce žiakov ZŠ Jozefa Hanulu a pribudli aj práce detí z Materskej školy. Súčasťou podujatia boli „Tvorivé dielne pre deti“.
Občania Liptovských Sliačov sa aktívne zapojili do výstavy.
Zeleninu, ovocie, kvety, prekrásne dekorácie i rôzne zaujímavé plody obdivovali a dobré koláče ochutnali všetci návštevníci výstavy, ktorých bolo aj v tomto roku dosť. Vystavené
exponáty boli zaradené do 5 súťažných kategórií. Najlepší
v každej kategórie, ktorí dostali najviac hlasov od návštevníkov podujatia, získali diplomy a vecné ceny.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Marianna Benčová, Stredný Sliač – Horná Roveň: O najväčšiu tekvicu; Mária Čillíková, Nižný Sliač – Záhrady: O najlepší koláč; Mária Čillíková, Nižný Sliač – Záhrady: O najťažší
zemiak; Marta Ševčíková, Nižný Sliač – Záhrady: O najzaujímavejší plod; Mária Vajdová, Nižný Sliač – Záhumnie: O najkrajšiu dekoráciu.

Ceny víťazom odovzdali starosta obce Mgr. Milan Frič a jeho zástupca Pavol Bartík. Na príprave a realizácii výstavy sa
podieľali – Alena Balážecová, Anna Kočibalová, Marta Junková,
Martina Sleziaková. Zaujímavá a pekná výstava bola otvorená ešte niekoľko dní, kedy ju navštívili deti z Materskej
školy a žiaci ZŠ Jozefa Hanulu.
A. Balážecová

Foto: A. Balážecová
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VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ JÁNOŠ
V sobotu 15. decembra o 16.00 h sa v kultúrnom
dome uskutočnil vianočný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ) Jánoš s názvom
Vianočný pozdrav. Na koncerte vystúpili žiaci
z Liptovských Sliačov, žiaci tanečného odboru
SZUŠ Jánoš z elokovaných pracovísk Lisková a Teplá a žiaci z Ružomberka. Počas koncertu zazneli
tóny klasickej hudby, vianočných kolied ale aj
známe melódie modernej hudby s vianočnou tematikou. O výzdobu sa postarali žiaci výtvarného odboru z L. Sliačov. Súčasťou koncertu bolo
aj vystúpenie kapely DistanceX s piesňou z vlastnej tvorby – K Vianociam. Koncert sa uskutočnil
v spolupráci s Obecným úradom v L. Sliačoch.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri príprave
a realizácii. Prajeme všetkým požehnané vianočné sviatky.
Za pedagógov SZUŠ Jánoš
Miroslava Mudičková, DiS. art.

Foto: A. Kočibalová

ZÁJAZD JEDNOTY DÔCHODCOV
V stredu 17. 10. 1018 sa 50 členov organizácie zúčastnilo
nákupno-poznávacieho zájazdu. Absolvovali sme ho za pomoci NADÁCIE SUPRA, ktorá nás finančne podporila, za čo
vedeniu tejto nadácie veľmi pekne ďakujeme.
Prvou zástavkou bola Jablonka v Poľsku. Po nákupoch sme
sa zastavili v Tvrdošíne, v hoteli Limba, kde sme mali výdatný obed. Po obede sme navštívili Pietne miesto v obci Klin
na Orave. Pre nás dôchodcov, po dosť náročnom výstupe,
ale nezabudnuteľnom zážitku, sme mali možnosť pristaviť
sa a prečítať si aj jednotlivé zastavenia o bolestiach Panny
Márie. Na kopci Grapa nás čakal krásny výhľad na okolitú
prírodu a úžasné umelecké diela. Nachádza sa tam socha
Ježiša Krista, podobná tej v brazílskom meste Rio de Janeiro. Táto socha meria 9,5 metra. Oproti je umiestnená socha
pápeža Jána Pavla ll. Nachádza sa tam aj kaplnka Božieho
Milosrdenstva a socha Sedembolestnej Panny Márie. Stretli
sme tam aj seniorov z kysuckej obce Ratková. Spolu sme sa
pomodlili ruženec a od srdca zaspievali rôzne piesne. Rozlúčili sme sa a navzájom si popriali šťastnú cestu domov.
Veľmi pekne sa chcem poďakovať predsedníčke pani Danke
Sliackej, ktorá tento výlet zorganizovala, šoférovi pánovi
Paľkovi Jackovi za bezpečnú jazdu, pánovi Sebastiánovi Lakovi, ktorý nám spríjemňoval cestu hrou na heligonke a na-

Foto: archív JD

koniec nám všetkým, ktorí sme sa tohto vydareného a nezabudnuteľného zájazdu zúčastnili.
Mária Hanulová, podpredsedníčka ZO JDS

TRADÍCIE V NAŠICH SRDCIACH
Túto základnú myšlienku našej školy už
každoročne vkladáme aj do prípravy a svätenia adventných vencov. Žiaci 6. až 9.
ročníka si vyskúšali svoje zručnosti a ukázali kreatívne myslenie v podobe nádherných adventných vencov. Bolo že sa
na čo pozerať. Aké by to bolo svätenie
bez pána farára a pána kaplána, ktorí
nám vždy ochotne a s láskou splnia naše duchovné priania. Sprevádzaní našimi najlepšími speváčkami nám p. farár
posvätil naše adventné vence, p. kaplán nám na dôvažok vysvetlil symboliku adventného venca a nakoniec pani

učiteľky ohodnotili najorginálnejšie adventné vence. Bolo to tažké rozhodovanie, ale predsa sa len zhodli, že 1. miesto
získa Zuzana Zádrapová, 2. miesto Diana
Jacková a Jennifer Chmúriková, 3. miesta sme udelili dvom vencom Natálii Luptákovej a Nikolete Luptákovej a tvorivým
chlapcom Lukášovi Vicianovi a Kevinovi Dobríkovi.
V našej škole chceme a budeme zachovávať tradície a zvyky našich predkov,
aby sa z ich múdrosti mohli radovať aj
ďalšie pokolenia.
Mgr. Mária Hatiarová

Foto: archív ZŠ
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OBNOVENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI
LÁSKA KU KNIHE
Všetci, ktorí sme vyšli zo školských lavíc poznáme termín „povinné“ alebo
„doplnkové“ čítanie. Po prečítaní knihy
sme si urobili krátky záznam z jej obsahu a vypísali sme si postavy, aby v nás
posolstvo knihy pretrvalo čo najdlhšie,
prípadne, aby sme sa mohli k nemu neskôr vrátiť. Ani v minulosti a ani dnes
nie je jednoduché dosiahnuť, aby si deti
chceli vo voľnej chvíli čítať knihu. A dá
sa to vôbec?
Aby si kniha získala svojho čitateľa, musí byť preňho jednoducho atraktívna.
Je prirodzené, že mladí ľudia majú radi
nové veci. Preto je samozrejmé, že i knihy, po ktorých siahajú, musia byť aktuálne, s pútavým dizajnom a oslovujúcim
názvom. Tým, samozrejme, nechceme
povedať, že staré knihy sú nevhodné,
zlé. Určite nie! Ale k hĺbke knihy, k odhaľovaniu tajov literatúry, sa človek dostáva postupne – nadpis, obal, typ písma...
obsah, posolstvo, aplikácia na život...

dí v našej obci. Učitelia oslovovali svojich rodinných príslušníkov a známych,
ktorí nás mohli podporiť. Žiaci sa obrátili na svojich rodičov a starých rodičov. Keď sa už zdalo, že sme vyčerpali
všetky možnosti (a stále sme boli v počte hlasov druhí), oslovovali sme každého, kto sa v našej škole objavil. Naším

OBNOVENÁ KNIŽNICA
V našej školskej knižnici sa žiaci zorientovali veľmi rýchlo, pretože má prehľadné usporiadanie. Je rozdelená do piatich sektorov, pričom každý sektor má
svoje vlastné farebné označenie. 1. próza pre čitateľov V. a VI. ročníka, 2. próza pre čitateľov VII. ročníka, 3. próza
pre čitateľov VIII. a IX. ročníka, 4. poézia, 5. dráma. Školská knižnica je otvorená denne v riadne stanovenom čase.
Jej členovia sú všetci žiaci. Členovia neplatia žiadne poplatky. Výhodou členov
našej knižnice je možnosť výpožičky knihy a zapojiť sa do viacerých školských
súťaží. Najaktuálnejšou a zároveň celoročnou je súťaž „Knihožrút“ o najaktívnejšieho čitateľa, ktorú naši žiaci už
veľmi dobre poznajú.
POĎAKOVANIE

VÝZVY A PROJEKTY
A toto bola výzva! Výzva pre nás, pre
našich žiakov, aby sme spoločnými silami obnovili knižný fond v školskej
knižnici v ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské
Sliače. Ale ako na to? Pani učiteľky najskôr vymysleli žiacku súťaž „Vráťme
knihám nový život“, do ktorej sa mohli
zapojiť všetci žiaci tým, že prinesú akékoľvek knihy, ktoré už nepotrebujú. Tie
pani učiteľky vymenili v antikvariáte za
novšie tituly.
Svetielko nádeje sa zažalo v máji minulého školského roka, keď pani Mojšová
z Mondi SCP oslovila pani učiteľku Lukáčovú, aby sme našu školu zapojili do
projektu o finančnú podporu. Pani učiteľka vypracovala projekty s názvom „Školská knižnica“, ktoré podala do spoločností
Mondi a Raiffeisen bank. S troškou šťastia bola naša škola zaradená do žrebovania. Ani sme nedýchali, keď nám prišla
odpoveď, že Mondi SCP a. s. nám poskytne finančnú čiastku 500 € na školskú knižnicu.
S projektom Raiffeisen banky to nebolo
také jednoduché. Nestačilo iba čakať.
Tu musel každý priložiť ruku k dielu.
Aby sme zvíťazili v projekte na podporu
vzdelávania, bolo potrebné získať čo najviac hlasov. Ale... Hlasovať mohla len osoba staršia ako 18 rokov aj to iba jedenkrát a hlasovať sa dalo len cez internet.
Rozpútal sa súboj medzi školami, ktoré
postúpili. Určite, vo výhode boli stredné
školy, ktoré mali žiakov už dospelých.
My sme sa museli obrátiť na ochotu ľu-

(na základe vlastných čitateľských skúseností), buduje sa vzťah k literatúre.

Foto: archív ZŠ

novým heslom bola otázka: „Už ste za
nás hlasovali?“ Nebolo to zbytočné! Vďaka našim žiakom, ktorí ochotne obetovali svoj čas, vyšli do ulíc dediny a oslovovali ľudí s prosbou, aby zahlasovali
za našu školu, sme vyhrali 1000 €.
V JEDNOTE JE SILA
Je zaujímavé, ako jeden cieľ môže spojiť a zjednotiť toľkých ľudí – učiteľov,
žiakov, rodičov, príbuzných a občanov.
Dnes sa už tešíme z nových titulov v našej knižnici. Práve tu si vaše dieťa môže vybrať pútavú i vhodnú knižku. Môže
sa o nej porozprávať so svojimi kamarátmi, s pani učiteľkou. Práve interakciou a zdieľaním sa, sa budujú vzťahy
medzi ľuďmi. A keď sa hovorí o knihách

Každý skutočný žiak raz musí začať čítať. A možno, kým spozná svoj obľúbený
žáner, ktorý ho „dostane“, bude musieť
prečítať i tie, o ktorých hovoríme „nebolo to ono“. Ale vždy je lepšie prejsť
touto cestou, ako sa k cieľu vôbec nedostať. Ďakujeme, že mnohí ste priložili ruku k dielu, a tak ste poskytli svojim
deťom a vnúčatám možnosť vykročiť na
tú cestu. Ďakujeme obom vyhlasovateľom projektu Mondi SCP a. s., Raiffaisen
bank a ľudom, ktorí nám projekty spro
stredkovali. Ďakujeme našim podporovateľom – rodičom a občanom, ktorí sa
ochotne zapojili do hlasovania o finančný príspevok pre našu knižnicu. Pani
uč. Mgr. G. Lukáčovej za vypracovanie
projektov. Pani riaditeľke Mgr. M. Hatiarovej, ktorá nás podporovala, povzbudzovala a umožnila nám uskutočniť
výmenu kníh. Pánovi Jánovi Roštárovi
z Knižného antiku v Liptovskom Mikuláši za výmenu kníh, sponzorské dary,
rady a cenné inšpirácie. Ďakujeme všetkým darcom kníh a CD nosičov, ktoré
sme mohli buď priamo zaevidovať v inventári, alebo vymeniť za iné. Pánovi uč.
Mgr. M. Slašťanovi za odvoz a premiestňovanie kníh. Kolegom, zamestnancom
školy a žiakom, ktorí vo svojom voľnom
čase získavali ďalšie hlasy s neutíchajúcim zápalom. A v neposlednom rade
ďakujeme i pani učiteľkám Mgr. M. Mydliarovej a Mgr. G. Lukáčovej za čas, ktorý strávili pri evidencii a zhromažďovaní knižného fondu, aby všetci žiaci
mohli v sebe nájsť lásku ku knihe.
vedenie ZŠ
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MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE
Pod okienkom z večera,
ktosi ťuká, nazerá.
Dlhá brada až po pás,
jaj veď je to Mikuláš!
6. decembra, na sviatok Sv. Mikuláša aj
našu MŠ navštívil Mikuláš – s dlhou bradou, bielymi vlasmi a s košmi plnými
dobrôt a hračiek.
Už niekoľko dní pred jeho príchodom
deti v MŠ usilovne pracovali – maľovali,
kreslili, strihali, lepili a nacvičovali prog
ram pre Mikuláša. Spolu s pani učiteľkami si vyzdobili triedy, šatne, chodby.
V priestoroch MŠ sa rozsvietili vianočné stromčeky, Betlehem a deti sa pripravovali na príchod Mikuláša.
Konečne nastal ten očakávaný deň. V tvárach detí bolo vidieť radosť, zvedavosť,
u niektorých aj strach, či sa neukáže aj
čert. A veruže prišiel aj ten – s dlhým
chvostom, vyplazeným jazykom a veľkým vrecom. To sa už v očiach niektorých detí, hlavne u tých menej poslušných objavili aj slzičky.

No keď uvideli Mikuláša s bohatou nádielkou, strach vystriedala radosť. Deti
ho privítali básňami, piesňami, tančekmi,
za čo ich Mikuláš bohato odmenil a pochválil ich za usilovnosť a šikovnosť.
Pri tejto príležitosti by som sa chcela
v mene svojom a aj v menej detí našej
MŠ poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o zdarný priebeh sviatku
Sv. Mikuláša a prispeli nám finančne či
sladkosťami.

Zároveň Vám všetkým v mene celého
kolektívu MŠ prajem spokojné prežitie
vianočných sviatkov a do nového roku
veľa zdravia, Božieho požehnania, osobných aj pracovných úspechov.
„Želáme Vám v novom roku,
dobrých ľudí vždy po boku.
Doma lásku, svornosť
a všetkého hojnosť.“
M. Dvorská, riad. MŠ

Foto: A. Ziemianczyková

9. DOBROČINNÝ VEČIEROK
Počas druhej adventnej nedele sa spojili ľudia z našej dediny, aby otvorili svoje srdcia aj peňaženky pre iných. Pri vstupe
do sály kultúrneho domu rozvoniaval
punč, na tvárach návštevníkov žiarili
úsmevy. Všade pobehovali deti v krojoch
a kostýmoch. Ľudia v dobrej nálade sedeli okolo stolov, niektorí si prezerali ručné výrobky na adventných trhoch, mnohí nedočkavo čakali v radoch na punč,
cukrovú vatu, pop-corn, maľovanie na
tvár, či na žrebovanie dobročinnej tomboly. Všetci prišli za spoločným cieľom,
podporiť deti z našej základnej školy
zo sociálne slabších rodín a urobiť ich
pred Vianocami šťastnejšími.
V programe vystúpili deti z materskej
školy, žiaci základnej školy a ZUŠ Dotyk,
spevácke skupiny Veseličky, Sliačania
a Salatín, Sliačanček a mládežnícky spe-

vokol. Prekvapením kultúrneho programu bolo hudobné zoskupenie, v ktorom
netradične vystúpili s hrou na bicích Dominik Sojčák a na klavíri vdp. Michal Pavol. Zahrali si tak spolu s gitaristami
a spevákmi z mládežníckeho spevokolu.
Vyzbieralo sa 1275,27 eur. Za tieto financie učitelia spolu s rodičmi nakúpia deťom vianočné darčeky, ale aj školské
pomôcky, oblečenie, a iné základné potreby. Som vďačná našim občanom, ktorí
prispeli pred večierkom týmto deťom do
potravinovej zbierky, zúčastnili sa tvorivých dielní s Martinkou Sleziakovou
v klube, upiekli vianočné trubičky, opekance, slanečky a koláče na večierok,
prispeli ručnými prácami či krásnymi
darmi na večierok.
Ďakujem vedeniu a žiakom ZŠ J. Hanulu
za ochotu pomôcť pri organizácii večier-

ka, dobrovoľníkom z eLSe klubu a ďalším ochotným ľuďom za ich čas počas
nedeľnej služby v sále, obci, farskému
úradu a každému, kto priložil k tomuto
dielu opäť svoju ruku: Kataríne Moravovej (Handília), Ing. Miroslavovi Hanulovi a Magdaléne Fričovej a ich rodinným pomocníkom, žiakom a učiteľkám
ZŠ, pani riaditeľke Hatiarovej, členom
Jednoty dôchodcov, všetkým účinkujúcim v programe a osobitne ich vedúcim,
Milanovi a Ľubomírovi Jackovi, Leovi
Ondrejkovi i Martinke Sleziakovej. Do
celého podujatia sa aktívne zapojilo okolo 180 dobrovoľníkov a účinkujúcich. Vymenovať všetkých v obecných novinách
nie je možné, ale na facebooku eLSe klubu
vo fotoalbume sa verím aspoň niektorí
nájdete. Ďakujem Vám všetkým zo srdca!
Ing. Helena Priesolová, eLSe klub

Foto: A. Kočibalová
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TAKTO SME PREŽILI ROK 2018
Rok 2018, tak ako po iné roky, bol rokom bohatej činnosti Detského FS Sliačanček, ktorý je pri ZŠ Jozefa Hanulu
v Liptovských Sliačoch. Ako prvé vystúpenie v tomto roku, bolo účinkovanie
na koncerte, dňa 6 januára s mužskou
speváckou skupinou Sliačania, v kostole v Strednom Sliači. V podaní našich dievčat zazneli na tomto koncerte
vianočné i novoročné koledy a vinše.
Dňa 7. januára v rámci slávnostného
aktu,, Uvítanie detí do života,“ svojimi
piesňami potešili všetkých účastníkov
tohto pekného podujatia Dňa 20. 1. bol
náš DFS aj účastníkom tradičnej pochôdzky bursovníkov. Pri tejto príležitosti si zaspievali, zatancovali i občerstvili
sa. Zúčastnili sa aj regionálnej súťaže
v ľudovom speve, ktorá bola v KD našej obce, dňa 18. marca. Ako každý rok
i tohto roku, 13. mája, svojim tancom
a spevom, pozdravili v sále KD, všetky
matky v deň ich sviatku. Každoročne
prispejú svojim krátkym programom
k zahájeniu a ukončeniu školského roka
našej ZŠ. Počas prázdnin 28. júla v rámci FF LDM, otvárali spevom výstavu, ktorú
pripravila naša ZŠ a v podvečer účinkovali v amfiteátri v Pažitiach. Členovia DFS sa 1. augusta zúčastnili celodenného výletu a kúpania vo vodnom

Foto: A. Ziemianczyková

areáli v Bešeňovej z ktorého mali veľkú
radosť. Dňa 7. decembra, počas nášho
nácviku, prišiel medzi nás do KS Mikuláš s plným vrecom darčekov. Deti mali z jeho návštevy veľkú radosť. Privítali
ho ako sa patrí na dobré deti piesňou,
ktorú som im zložila na túto príležitosť.
Mikuláš sa privítaniu potešil a odovzdal
im darčeky a sľúbil im, že o rok zasa
k nim zavíta. Deti sa za darčeky poďakovali a niektoré sa aj pomodlili. Dňa
25. decembra DFS ukončí svoju činnosť
vianočnými piesňami a koledami pri
Betleheme na námestí. Keďže členská
základňa DFS pozostáva prevažne z diev-

čat a len zo štyroch chlapcov, s radosťou privítame medzi nás aj daľších školákov, ktorí majú chuť s nami si zatancovať
a zaspievať. Na záver chcem poďakovať
všetkým, ktorí nám pomáhajú a podporujú nás v našej činnosti. Predovšetkým ďakujem pánovi starostovi, riaditeľke ZŠ, pani Hatalovej, pani učiteľke
Hubovej, našej organizačnej vedúcej Aničke Zemianczikovej, pánovi Štefanovi Vicianovi za hudobný doprovod a samozrejme všetkým rodičom našich členov
DFS Sliačanček

Blažena Mihulcová
umelecká vedúca a choreografka DFS

ODPUST NA MAGURKE 7. 10. 2018
Leto ubehlo, bola tu znova tohoročná
jeseň s mesiacom október, kedy sme slávili Odpust RUŽENCOVEJ P. MÁRIE na Magurke. Aj toho roku bola slávnosť 7. 10.
2018 o 11. hod.
Organizovať túto slávnosť v horách
v 1050 m n. m. nie je jednoduché . S pomocou dobrých a ochotných ľudí pomôcť, sa nám to vydarilo nad očakávanie. Tešili sme sa, že vyšlo počasie.
Firma King nám zaistila kvalitné ozvučenie. Pracovníci verejno-prospešných
prác z PĽ pokosili a vyčistili celé okolie
kostola. Autobusy s pútnikmi prišli.

Ženy z Lipt. Osady, zo Sliačov a Lipt.
Lúžnej upratali a vyzdobili kostol. Sestry
Paškovie zorganizovali spevokol a doprovod piesni. Speváci aj zo Sliačov
v krojoch boli ozdobou slávnosti a ľud.
tradícii. Chlapi z L Sliačov uvarili cca 800 l
gulášu. Hasiči usmerňovali premávku.
V sobotu pred kostolom sme zaistili
priestor, aby tam nikto nezaparkoval...
A neviem, či som aj všetko vymenoval,
čo všetko veriaci urobili... Viem, že nato,
aby sa mohol tento odpust uskutočniť
je potrebné, to vnútorne i navonok dobre zorganizovať a na nič nezabudnúť.

Bez ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, by
to nešlo. Som veľmi rád, že táto slávnosť sa už stala známou v širokom okolí Liptova.
Je to PÚŤ za P. MÁRIOU. Je to PÚŤ za NEBESKOU MATKOU. Veriaci človek vie, čo to
znamená putovať a čo mu to pre život
v duchovnom živote prináša. Tohto roku mi pomáhali starostovia okolitých
obcí organizovať túto púť. Prisľúbili, že
okrem iného uvaria guláš pre pútnikov.
Považujem to, za veľkú pomoc a dar,
pokračovanie na str. 12
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pokračovanie zo str. 11

lebo svoj sľub aj splnili. Aj majstri kuchári z L. Sliačov ukázali svoje kulinárske umenie, zato veľká vďaka. Aj vyhlásenie miestnym rozhlasom je pomoc, lebo ľudia sú informovaní.
Obecný úrad v P. Ľupči pomáha pri kosení a čistení areálu.
Musím vyzdvihnúť ochotnú pomoc a poďakovať pracovnej
skupine chlapov pri OÚ. Bez hasičov bez ich obetavej pomoci by to tiež nešlo. OÚ v Part. Ľupči s bývalým starostom
Ľubomírom Fričom OÚ v Lipt. Sliačoch s p. starostom Mgr.
Milanom Fričom a OÚ z Lipt. Lúžnej boli aj v tomto roku
veľmi nápomocní. Som vďačný všetkým, ktorí pomáhali.
POĎAKOVANIE SLIAČANOM
Chcem poďakovať zvlášť p. starostovi Mgr. Milanovi Fričovi,
ktorý mi pri tejto púti najviac pomohol. Vrelá vďaka za všetku pomoc... a teším sa na ďalšie dobré vzťahy. Chcem poďakovať veriacim z L. Sliačov, ktorí sú každý rok na odpuste
najviac zastúpení. Obdivujem Vaše krásne kroje a spevy. Vaše obetné dary na sv. omšu (neopakovateľne chutné šišky).
Viete to tak zo srdca pripraviť a obetovať. Milí chlapi kuchári, Váš guláš bol vynikajúci. Vrelá vďaka za Váš čas a obetavosť pre všetkých a pre dobrú vec. Všetko, čo Ste Sliačania
pre Magurku už urobili, je prejav Vašej ľudskosti, ale i viery
v Boha. Obdivujem Vaše nadšenie pre duchovné hodnoty. Vaša obec a farnosť môže byt príkladom pre široké okolie Liptova. Viem, že aj v tomto roku sme prežili mnoho pekných
duchovných zážitkov a že sme vytvorili srdečné a bratské
spoločenstvo duchovných detí okolo našej nebeskej Matky Márie.
Za všetko Vám ďakujem a všetkých Vás zverujem pod Jej mocnú materinskú ochranu.
Vdp. M. Regec, duch. správca farnosti Part. Ľupča

Foto: archív DHZ Vyšný Sliač

Z ČINNOSTI DHZ – VYŠNÝ SLIAČ
V nedeľu 4. novembra sa členovia Dobrovoľného hasičského
zboru z Vyšného Sliača zúčastnili návštevy našej družobnej
organizácie vo Svidníku. Nakoľko bolo dušičkové obdobie
uctili sme si pamiatku našich dvoch kolegov, ktorí nás v tomto roku opustili. Položením venčeka a modlitbou sme sa pristavili na cintoríne vo Svidníku a v Cernine. Sviečky sme
zapálili aj pri pamätníku pri Vyšnom Komárniku v „Údolí
smrti“, kde počas druhej svetovej vojny zahynulo mnoho
vojakov. Po chutnom obede a príjemnom posedení s kolegami sme sa vydali na cestu domov. Hoci to bola len krátka
návšteva, chlapci zo Svidníka si to veľmi cenili. Naše poďakovanie zas patrí vedeniu obce Liptovské Sliače za ústretovosť a poskytnutie vozidla na túto milú akciu.
V sobotu 2. decembra členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Vyšného Sliača zorganizovali celodennú brigádu v novopostavenej hasičskej zbrojnici. Zatiaľ čo členky OZ Dráčik
pripravovali chutný obed, my sme sa pustili do sekania a ťahania elektrických rozvodov. Súčasne s káblovaním sme zhotovili aj novú vodovodnú prípojku. Práce na hasičskej zbrojnici pokračujú zo strany obce a my chceme byť naďalej
nápomocní pri dokončovaní tohto pekného diela.
M. Caban st.

Foto: M. Frič
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TAKTICKÉ CVIČENIE V LISKOVEJ
Dobrovoľný hasičský zbor obce Lisková zorganizoval dňa 17. 11. 2018 taktické cvičenie zamerané na stavbu protipovodňových bariér.

Foto: archív DHZ Nižný Sliač

Účelom cvičenia bolo teoretické a následne aj praktické oboznámenie sa so
správnymi postupmi pri vytváraní protipovodňových bariér, či už pri stavaní
jednostenovej bariéry, alebo stavaní bariéry do pyramídy.
Keďže išlo o cvičenie nielen na teoretickej úrovni ale hlavne na praktickej,
nezaobišlo sa ani bez situácií, na ktoré
sme neboli pripravení, no aj tieto sme
zvládli vzájomnou pomoc medzi sebou.
Pri tomto všetkom sa ukázalo aké dôležité je trénovať spoločne a vzájomne
si pomáhať.
Takýmito cvičeniami sa zdokonaľuje
praktická vzdelanosť a zručnosť všetkých členov dobrovoľných hasičských

zborov, a tým sa pripravujú zbory ku
kvalitnejšiemu vykonaniu zásahov.
Cvičenia sme sa zúčastnili v počte 1+2
čo bola síce úloha pre nás náročnejšia
po fyzickej stránke, ale chceli sme si preveriť samých seba, či je to v našich silách. Ukázalo sa že skúsenosti nadobudnuté cvičením a zásahmi z nás urobili
plnohodnotných členov aj napriek počtu len 3 hasičov. Vieme teda občanov
našej obce ubezpečiť, že naša zdokonaľovacia príprava je na správnej ceste a že určite dokáže zabezpečovať ich
čo najlepšiu ochranu pred živlom. Ďakujem zúčastneným členom za účasť.
Štefan Slotka
veliteľ družstva DHZO – Nižný

AKTIVITY TURISTKLUBU LIPTOVSKÉ SLIAČE
Vážení spoluobčania, viacerí ste už možno postrehli, že sa vo Vyšnom Sliači objavila modrá turistická značka. Áno, po
dlhodobom úsilí miestnych turistov sa
vyznačila trasa z Bielej Lupče (horáreň)
– Mofetový prameň – Kršiak – Sliačanská Magura – Malý Salatín a Salatínske
sedlo s napojením na zelenú značku, ktorá vedie z Ludrovej na Salatín (1630 m.)
Ako som už spomenul, stálo to veľa úsilia, aby sa výstup na Salatíny zjednodušil a skvalitnil.
Súčasťou tohto značenia bol vyčistený
chodník po celej trase, postavené tri smerovníky: Mofetový prameň, Kršiak, Vidovô
a dva prístrešky – pod Kršiakom a Sliačanskej Magure, aby si turisti počas výstupu mali kde oddýchnuť. Sliačanskí turisti by Vás chceli požiadať aby ste tieto
zariadenia využívali, ochraňovali, neničili a nenechávali za sebou neporiadok,
ktorý do lesa nepatrí. Tieto prístrešky
sponzorovala firma UNILEVER a je len
na nás koľko nám do budúcna poslúžia.
Na týchto zariadeniach odpracovali miestni turisti vyše 200 brigádnických hodín.
Turistklub 26. 12. na Štefana usporiada už 36. ročník zimného Štefanského

Foto: R. Jacko

výstupu na Malý Salatín (1448 m.) V rámci tohto výstupu bude oficiálne otvorený nový značkovaný chodník za účasti
predstaviteľov obce, turistov a možno
aj televízie. Preto Vás touto cestou pozývame na slávnostné otvorenie chodníka a samozrejme aj samotného výstupu. Zraz všetkých je o 7.30 hod. pod
Kršiakom a o 11.00. na Malom Salatíne.
Za tú námahu budete odmenení krásnymi zimnými výhľadmi a vkusným výstupovým odznakom.
Lupták Ján

Turisti z Liptovských Sliačov ani na jeseň nesedeli doma. V októbri sme počas dvoch dní boli ubytovaní na chate
Pod Náružím, navarili chutný guláš a spoznávali nádherné vrcholy Západných
Tatier. Za krásneho slnečného počasia
nás čakala desaťhodinová túra v najkrajšej časti Západných Tatier. Z chaty
sme sa vybrali Jaloveckou dolinou, dolinou Parichvost do Baníkovského sedla
2040 m. Pokračovali cez Baníkov 2178 m,
Pachoľa 2167 m, Spálená 2083 m, Skriniarky, Salatín 2048m, Brestová 1902m,
Pálenica 1752 m, a vychutnali si západ
slnka na Sivom vrchu 1805m. Prešli sme
si aj takzvané Skalné mesto s množstvom
skalných veží, a Babky 1566m. Koncom
októbra za pochmúrneho počasia sme
navštívili symbolický cintorín pri Popradskom plese, v tichosti si uctili pamiatku tých, ktorí tragicky zahynuli nielen
v Tatrách, ale aj v ďalekom svete. V novembri sme sa zúčastnili viacerých premietaní horských filmov či už v Turčianskych Tepliciach, Dúbrave či Istebnom.
Po zhliadnutí týchto filmov sme sa inšpirovali a našli si nové turistické ciele. V nedeľu 11. novembra za ideálneho počasia sme sa vybrali vychutnať si
krásy Nízkych Tatier. Deň sme začali svä-

tou omšou a dopravili sme sa na štart
našej cesty – Podsuchú. Odtiaľ sme príjemnou prechádzkou prišli k Brankovskému vodopádu, ktorý je svojou výškou 55 metrov najvyšším vodopádom
Nízkych Tatier. Chvíľu sme si oddýchli,
odfotili sa a pokračovali sme na hrebeň.
Z hrebeňa sme si užili krásne výhľady
na vrchy Nízkych Tatier a Veľkej Fatry
a pokochali sa krásami prírody. Našim
ďalším cieľom bol vrch Ostrô 1087 m.
Tento vrch zohral významnú úlohu počas
SNP, preto sme nemohli obísť ani Pomník
padlých hrdinov, ku ktorému sme zostúpili po žltej značke do Ludrovianskej
doliny. To sme už prišli do cieľa našej
cesty, odkiaľ sme sa pobrali domov.
Prežili sme opäť jednu peknú nedeľu na
horách, zrelaxovali sme a odniesli sme
si domov pekne zážitky.
V decembri naše vedomosti z turistiky
z celého sveta spolu s turistami z Partizánskej Ľupče a Ľubele preverila tradičná súťaž pod názvom Turistický kvíz.
Pre súťažiacich sa varila kapustnica.
Súťažilo šesť družstiev. Zvíťazil TK Sliače, na druhom mieste Ľubeľa a tretie
miesto TK Sliače. Výhercovia si odniesli
vkusné ceny.
R. Jacko, P. Vajda
Turistklub Liptovské Sliače
Vás pozýva na
36. ročník Štefanského výstupu na

MALÝ SALATÍN
(1448 m.n.m.)

Výstup sa uskutoční v stredu
26. decembra.
Zraz na vrchole o 11.00 hod. Možnosť zakúpiť výstupové odznaky.
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33. ROČNÍK KAPUSTNICOVÉHO ŠACHOVÉHO TURNAJA
LIPTOVSKÉ SLIAČE – 26. 12. 2018 (streda 9.30h) v Kultúrnom dome Lipt. Sliače – Stredný. Obsluha PC: Mgr. Karol
Pekár. Riaditeľ turnaja: Jozef Dvorský
0905 713 360. Hlavný rozhodca: Ľubor
Caban 0917177546. Usporiadateľ: Šachový klub Lipt. Sliače, Obecný Úrad Lipt.
Sliače, Lipt. šachový zväz Lipt. Mikuláš.
Systém/tempo hry: Švajčiarsky systém
11 kôl, žrebovanie počítačom, 2x 10 min.
na partiu podľa pravidiel FIDE pre bleskový šach.
Vklad: 5 €. Žiaci do 15 r. dôchodcovia
a ženy: 3€. Prihlásení po termíne: 8 €.

Žiaci do 15 r. dôchodcovia a ženy: 5 €.
LŠZ L. Mikuláš uhradí mládeži do 15
r. z Liptova a Oravy 70 % vkladu. Usporiadateľ poskytne kapustnicu s klobásou.
Cenový fond: 1. cena 100 €, 2. cena 70 €,
3. cena 40 €, 4. cena 25 €, 5. cena 15 €,
6. cena 10 €. Najlepší v kategórii do: 1500,
1700, 1900 Elo, najlepší žiak, žena, dôchodca – po 10 €. Časový plán: 8.00
– 9.00 h – prezentácia, 9.30 h – začiatok
turnaja, 12.30 – 13.00 h – prestávka na
kapustnicu, 16.30 h – vyhodnotenie.
Prihlášky: do 24. 12. 2018 – tel.: 0905
713 360, alebo: mr.dvorskysro@gmail.com

Bufet: Počas celého turnaja bude v prevádzke bufet s vhodným občerstvením.
Odch. autobusov: Nást. RBK – L. Sliače:
(nový c. p. od 15. 12. 18) Inf. 432 39 75
– SAD Rbk, https://cp.hnonline.sk/vlak
busmhd/spojenie)
Súčasťou turnaja je pravidelné vyhlásenie „Najúspešnejších šachistov
regiónu za rok 2018“.
Po turnaji až do rána ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA. Hrá LEGO. Účastníci turnaja
– vstup zdarma!

Jozef Dvorský
riaditeľ turnaja

ADRIÁN FRIČ POKRAČUJE VO VYNIKAJÚCICH BEŽECKÝCH VÝKONOCH
Po úspešnom roku 2016, pokračuje vo
výborných športových výkonoch náš ro-

Foto: archív A. Friča

dák Adrián Frič, žiak 8. ročníka ZŠ J. Hanulu. Najväčším úspechom v roku 2017
boli preteky Vyšegrádskej 4 v Poľsku,
kde pretekal so súpermi z Poľska, Česka,
Maďarska a Slovenska, ktoré sa uskutočnili v dňoch 19. – 21. septembra 2017.
Odkiaľ si odniesol dve zlaté medaily na
trati 300 m a 1000 m. Darilo sa mu aj v našom futbalovom klube, kde sa v Kormanovom pohári stal najlepším strelcom ligy s počtom 21 gólov. Tento rok
získal prvenstvo v kategórii mladší žiaci v Liptovskej bežeckej lige, kde získal
celkovo 6 zlatých a 1 striebornú medailu – v Švošove, v Likavke, v Bodiciach,
vo Vlachoch, v Ondrašovej, v Liptovských
Sliačoch a v Hybiach. Úspešne pokračoval aj v 1. ročníku Ružomberskej bežeckej ligy, kde sa zúčastnil 8 behov a vo

všetkých zvíťazil, ide o behy – Beh ku
krížu Černová, Bežecké kritérium na ZŠ
Zarevúca, Večerný beh Námestie Slobody, City run Mondi SCP, Hrabovský triatlon, Horský beh vrcholom Sidorova, Beh
na Malinné, Beh okolo Sidorova. Okrem
týchto okolitých behov sa Adrián zúčastnil ako člen klubu Centra voľného času
Liptovský Mikuláš, behov organizovaných
Slovenským atletickým zväzom. Tieto sa
konali v Banskej Bystrici, kde získal 2
zlaté medaily v behu na 150 m a 1500 m,
v Dubnici nad Váhom získal striebornú
medailu. Najväčším tohtoročným úspechom je 2. miesto na majstrovstvách
Slovenska v Michalovciach. Dňa 17. 12.
2018 prijal Adriána aj primátor mesta
Liptovský Mikuláš, kde oceňoval najlepších atlétov CVČ v sezóne 2018.
FS

SLIAČANSKÍ TENISTI V ZÁVERE ROKA
LIPTOVSKÉ SLIAČE MASTERS 2018
14. ročník, september 2018, turnaj pre 8 najlepších zo
Sliačanského rebríčka 2018, dvojhra
Hralo sa v dvoch skupinách každý s každým, potom semifinále a finále. Výsledky: Semifinále: Pavol Alman – Ján Sleziak 6/4, 6/2; Milan Kelčík – Silvester Švidroň 3/6, 2/6. Finále: P. Alman – S. Švidroň 6/2, 7/5
LIPTOVSKÉ SLIAČE SCHOOL OPEN 2018
9. ročník, 30. 9. 2018, turnaj pre žiakov tenisového krúžku, dvojhra
Pred zimnou halovou sezónou sa na tenisových kurtoch uskutočnil turnaj pre žiakov, ktorí navštevujú tenisový krúžok.
Mladí tenisti si preverili svoje zručnosti a taktiež mohli porovnať, ako sa za rok pod vedením trénera z Liptovského
Mikuláša zlepšili. Výsledky: Dievčatá: 1. miesto Adela Maďarová, 2. Nina Mojšová, 3. Barbora Berková; Chlapci: 1. Lukáš
Vician 2. Adrián Hanula, 3. Oliver Sleziak.
V celoslovenskom rebríčku STZ za rok 2018 sa sliačanskí
mladší žiaci umiestnili nasledovne: Lukáš Vician, poradie
v rebríčku – 118, body za dvojhru – 18, body za štvorhru
– 40; Adrián Hanula, poradie v rebríčku – 150, body za dvojhru – 8, body za štvorhru – 30

LIPTOVSKÉ SLIAČE DOUBLE OPEN 2018
18. ročník, 3. 9. – 23. 9. 2018, štvorhra pre všetkých
Vo finále turnaja zvíťazila dvojica Ján PLÁVKA, Miroslav
HANULA nad dvojicou Milan KELČÍK, Radovan LYSÝ 6/7(6),
7/6(3), 6/3. Výsledky semifinále: J. Plávka, M. Hanula – J.
Tkáčik, D. Grenčík 1/6, 6/2, 6/3; P. Alman, P. Gallo – M. Kelčík, R. Lysý 4/6, 6/1, 6/7(5)
M. Hanula

Foto: archív tenis Clubu

ŠPORT, KULTÚRA
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V TLAKU NA LAVIČKE RAW
Dňa 20. 10. 2018 sa v športovej hale
v Michalovciach, konali majstrovstvá
Slovenska v tlaku na lavičke RAW. Kulturistický oddiel Klasik Liptovské Sliače
na tejto vrcholovej súťaži, pod vedením
predsedu klubu Pavla Plávku, reprezentovali ôsmi pretekári. Za dorastencov
nastúpil Oliver Smieška, bola to jeho prvá
súťaž. Vo váhovej kategórii do 74 kg,
výkonom 85 kg obsadil druhé miesto,
striebornú medailu. Za dorast nastúpil Samuel Stromko, vo váhovej kat. do

105 kg, výkonom 135 kg, obsadil prvé
miesto, titul majstra Slovenska. Samo
pokúšal slovenský rekord 146 kg, neús
pešne. V súťaži ženy štartovala Stanislava Bartánusová, vo váhovej kat. do 84 kg,
výkonom 40 kg, obsadila štvrté miesto.
V súťaži muži vo váhovej kat. do 74 kg,
štartoval Miroslav Vlžák ktorý výkonom
122,5 kg, obsadil druhé miesto, striebornú medailu. V súťaži muži štartoval
Marek Lupták, vo váhovej kat. do 105 kg,
výkonom 160 kg, obsadil piate miesto.

Foto: V. Plávka

FBC SLIAČE CUP 2018
Miestne OZ FBC Sliače organizovalo 24. 11. 2018 už 7. ročník
florbalového turnaja. O turnaj je čoraz väčší záujem čo hlavných organizátorov A. Dančeka a P. Antola viedlo k rozhodnutiu rozšíriť turnaj na rekordných desať tímov rozdelených v dvoch skupinách. V silnej konkurencii bojovali aj tri
domáce celky. FBC Sliače (5 celkové miesto) ani Dream Team
(8 miesto) nakoniec nepostúpili do semifinále, naopak GevaTeam postúpili po víťazstve v skupine z prvého miesta,
no po dvoch prehrách obsadili 4 miesto. Víťazom turnaja sa
stali Last of us z Dolného Kubína, keď bo finále zdolali druholigovy FBK Storm z Martina, brozndzový pohár a medaile
prevzali z rúk pána starostu obce Mgr. Milana Friča ružomberský Mondi Ducks.
Aj tento rok bojuje domáci tím FBC Sliače v mestskej florbalovej lige o čo najlepšie umiestnenie. Po nešťastnom lete, keď
tím opustil zosnulý Frederik Pustaj, doplnilo káder niekoľko
nových hráčov. Spoločne si hráči dali vyrobiť pamätné čierne tričká v ktorých nastupujú na zápasy v športovej hale
Koniareň ako spomienku na Frederika. Aktuálne po troch
zápasoch majú dve výhry a jednu prehru a nachádzajú sa
na tretom mieste v tabuľke.
Peter Antol

Foto: A. Ziemianczyková

V súťaži muži masters 1, nad 40 rokov
nastúpil Marian Bartánus, vo váhovej
kat. do 93 kg, výkonom 130 kg, osadil tretie miesto, bronzovú medailu. Vo váhovej
kat. do 120 kg masters 2 nad 50 rokov
štartoval Vladimír Plávka, ktorý výkonom 140 kg, získal zlatú medailu, titul
majstra Slovenska. V súťaži muži, masters 3 nad 60 rokov vo váhovej kat. do
105 kg, štartoval Dušan Cevár, výkonom
120 kg, získal zlatú medailu, titul majstra Slovenska.
Vladimír Plávka
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RÔZNE

Zrkadlo Liptovských Sliačov

Požehnané Vianoce a sťastný nový rok vám praje
starosta obce Milan Frič
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