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40. ročník
Behu okolo Sliačov

vstúpili sme do jesenného obdobia, kedy nám viditeľne ubúda svetlo, príroda sa sfarbuje do odtieňov žltej
a červenej farby, na poliach zbierame plody svojej
práce ďakujúc Stvoriteľovi za jeho požehnanie. Všetko sa akoby spomaľuje. Celé stvorenie nás tak vedie k stíšeniu sa, aby sme
porozmýšľali nad svojim životom. Kým sa príroda pripravuje na zimný odpočinok, Pán Boh nás volá pripraviť sa na večný odpočinok v nebeskom kráľovstve. Cirkev nás na to upriamuje cez liturgický kalendár, kde máme viacero
sviatkov: oslavujeme anjelov, všetkých svätých, spomíname si na všetkých
verných zosnulých („dušičky“) a celý liturgický rok završujeme slávnosťou
Krista – Kráľa všetkého stvorenia.
V jednom z mnohých hymnov v Liturgii hodín, ktoré do nášho rodného jazyka preložil J. Kútnik-Šmálov sa modlievame: „Keď slnko zapadá a len tma
rastie, nech toho slnka žiar nám svieti šťastne, čo zlatým svetlom živí všetky krásne anjelov chóry“. Hoci navonok rastie tma, v našom srdci túžime po
večnom, nikdy sa nekončiacom dni plnom svetla Božej lásky. A Pán Boh nás
nikdy neopustí. Stále nám rovnako svieti na cestu životom. Aby sme nezablúdili, pomáha nám aj cez našich anjelov strážcov.
Skôr ako Pán Boh stvoril náš viditeľný svet, stvoril duchovné bytosti nevídanej krásy a vznešenosti: serafínov, cherubínov, tróny, panstvá, kniežatá,
mocnosti, sily, archanjelov a anjelov. Všetci títo žijú z neustáleho nazerania
na Božiu tvár. Hoci ich veľmi nepoznáme, predsa len vieme, že všetci oslavujú Pána Boha a mnohí z nich sa starajú o náš viditeľný svet, v ktorom
žijeme, a niektorí nás priamo chránia a vedú. Zo Svätého písma poznáme
mená troch archanjelov: Michala, Gabriela a Rafaela, ktorí v dejinách Božieho
ľudu plnia dôležité úlohy. Ich sviatok slávime koncom septembra. Nezabúdajme na dennú modlitbu k archanjelovi Michalovi, ktorý je kniežaťom nebeského vojska, aby nás chránil pred nástrahami diabla. Potom sú tu naši
každodenní pomocníci na ceste životom – anjeli strážni, ktorých spomienku
slávime začiatkom októbra. Nikdy nás neopúšťajú, ale vhodnými vnuknutiami nás poúčajú, nabádajú k lepšiemu konaniu, chránia od zlého. Tým, že si
na nich spomíname, zároveň uznávame ich pomoc a dobrotu Pána, ktorý
nám ich dal. Každodenne sa s nimi rozprávať a s dôverou ich počúvať nám
prináša záchranu, spásu. Viera v existenciu anjelov prináša do nášho života
istotu. Pretože aj keď sa cítime úplne osamotení, v skutočnosti nikdy nie
sme sami. Máme predsa anjela strážneho! Zároveň aj po tieto dni pamätajme na Ježišov prísľub: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia
sveta“ (Mt 28, 20b).
Miroslav Hric
kaplán
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OcÚ informuje

Zrkadlo Liptovských Sliačov

Oznamy z Obecného úradu
Obec Liptovské Sliače zvažuje výstavbu
nájomných bytov. Z uvedeného dôvodu
si zisťuje predbežný záujem o pridelenie nájomných bytov – boli by to jednoizbové, dvoj-izbové a troj-izbové byty
v katastrálnom území obce Lipt. Sliače.
Týmto prosíme všetkých potencionál
nych záujemcov, aby zaslali svoje žia
dosti na adresu: urad@liptovskesliace.
sk alebo ich zaslali na adresu: Obec
Liptovské Sliače, ul. Seč 635/2, 034 84
Liptovské Sliače, alebo osobne doru
čili na obecný úrad v termíne do 31.
12. 2013.

nie prevádzkovania hazardných hier:
hazardné hry v kasíne, hazardné hry
prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry. Petíciu organizuje eLSe klub
a petičné hárky budú k dispozícii na
obecnom úrade, v kultúrnom stre
disku, v eLSe klube, v Prameni, v za
riadení pre seniorov a v materskej
škole.

Obecné zastupiteľstvo vyzýva obča
nov, aby v zmysle zákona č. 220/2004
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohos
podárskej pôdy vykonávali starost
livosť o poľnohospodársku pôdu, ktorej
sú vlastníkmi, nájomcami – v termí
ne do 31. 10. 2013. V prípade, že ob
čania si nesplnia povinnosti vyplý
vajúce z uvedeného zákona, t. j. aby
si aspoň raz v roku pokosili svoj po
zemok, hrozí im pokuta do výšky 300 €.

Obecné zastupiteľstvo na svojich rokovaniach:
– schválilo úpravu rozpočtu obce – Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
– zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce k 30. 06. 2013
– konštatovalo, že do verejnej obchodnej súťaže na prenájom Polyfunkčného domu Prameň sa neprihlásil žiadny záujemca,
– konštatovalo, že na základe vydaného rozhodnutia o povolení zmeny užívania má obec vo vlastníctve nehnuteľnosť – Rodinný dom – Vyšný Sliač

Oznamujeme občanom, že sa v našej
obci bude konať petícia na obmedze-

–
–

–
–

–

–
–

nachádzajúci sa ulici Vyšnianska ulica 1408/45
schválilo Vnútornú smernicu Zásady
prideľovania priestorov na bývanie
v Obci Liptovské Sliače
schválilo prenájom priestorov na bývanie v rodinnom dome súpisné č.
1408/45 (bývalá budova MŠ vo Vyšnom Sliači na prízemí) pre Máriu Kubánkovú
schválilo prenájom priestorov na bývanie v rodinnom dome súpisné č.
1408/45 pre Mgr. Gabrielu Krakovskú
konštatovalo, žeDFS Sliačanček má
svoju dlhoročnú tradíciu našich predkov a roky pôsobí pri Základnej škole
Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
poverilo
a) riaditeľku Kultúrneho strediska Liptovské Sliače Mgr. G. Krakovskú organizačným vedením DFS Sliačanček od 01. 10. 2013
b) vedenie obce vypracovaním organizačnej smernice DFS Sliačanček
zrušilo zasadnutie obecného zastupiteľstva plánovaného na 10. 10. 2013
poverilo starostu obce zvolaním zasadnutia OZ podľa potreby v mesiacoch 10-11/2013

Čo robiť v prípade, keď vám zomrie rodinný príslušník
a chcete ho dôstojne pochovať
Úmrtie musí predovšetkým konštatovať
lekár, preto je potrebné zavolať lekára.
Ak úmrtie nastalo v rodinnom prostredí
je potrebné zavolať na obhliadku jeho ošetrujúceho lekára počas konania ordinačných
hodín. Ak úmrtie nastalo v čase po ukončení ordinačných hodín je potrebné zavolať lekársku službu prvej pomoci. Ak úmrtie nastalo v nemocničnom prostredí list
o prehliadke mŕtveho vystaví lekár príslušného oddelenia, kde nastalo úmrtie.
Lekár vystaví list o prehliadke mŕtveho
4-krát. Dve kópie je potrebné odovzdať
spolu s občianskym preukazom na matričnom úrade príslušnom podľa miesta úmrtia
(úmrtie nastalo v Lipt. Sliačoch – matričný úrad v Lipt. Sliačoch, úmrtie nastalo
v Ružomberku – matričný úrad v Ružomberku, prípadne na inom matričnom úrade,
kde nastalo úmrtie, poprípade túto službu môžete zveriť do rúk pohrebnej služby, ktorá to vybaví za Vás).
Matričný úrad vystaví úmrtný list a vykoná ďalšie náležitosti spojené s úmrtím.
Ďalšie kópie listu o prehliadke mŕtveho zostávajú 1x pohrebné služba a 1x farský
úrad ak ide o cirkevné obrady.
V prípade, že pozostalí mienia pochovať

zosnulého na našich miestnych cintorínoch
sú povinní navštíviť obecný úrad a to za
účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto. V prípade, že zmluva na hrobové miesto je uzatvorená, je potrebné ju
priniesť so sebou. Ak bola uzatvorená na
zomrelého túto je potrebné prepracovať
a uzatvoriť novú nájomnú zmluvu.
Ďalej je potrebné priniesť fotografiu zomrelého (nemusí byť) na prezentáciu do Domu
nádeje. V našej obci je zvykom rozlúčiť sa
so zosnulým prostredníctvom miestneho rozhlasu, z toho dôvodu sú potrebné mená rodinných príslušníkov, prípadne rodín, ktoré
sa chcú so zosnulým rozlúčiť. Na požiadanie
sa vykoná aj individuálna rozlúčka v dome
nádeje (dohodne sa osobne).
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Sliačoch svojím uznesením č. 307/2013 zo dňa
11. 4. 2013 E) schválilo na základe výsledku tajného hlasovania prevádzkovanie po
hrebných služieb a správu pohrebísk v ob
ci v rozsahu podľa § 17 odst. 1. a 2a 3
písm. a), b) zákona č. 131/2010 Z. z. o po
hrebníctve spoločnosti MIKO-Rk, s. r. o.
J. Kačku 3, Likavka.
Čo to pre našich občanov znamená a ako
ďalej postupovať.

Rodinný príslušník, ktorému nastalo úmr
tie, si môže objednať ktorúkoľvek poh
rebnú službu, ale nakoľko v našej obci
sú prenajaté pohrebné služby spoloč
nosti MIKO-Rk, s. r. o. je potrebné do
hodnúť v kancelárii pohrebníctva – tel.
kontakt 0940 519 999 vstup na cinto
rín za účelom výkopu hrobu a prípra
vu v Dome nádeje na smútočný obrad.
Iné pohrebné spoločnosti doposiaľ ne
majú povolenie na vstup na cintorín
a do Domu nádeje.
Vykopanie hrobu si môžete vykonať aj
svojpomocne – rodinným príslušníkom,
ale v tomto prípade je potrebné požiadať
obecný úrad o individuálny vstup na
cintorín, o určenie miesta a dohodnúť
výkopové práce. Za výkopové práce pre
OcÚ je zodpovedný pán Michal Lako, tel.
0908 430 534.
Taktiež je potrebné nahlásiť úmrtie správ
covi domu nádeje p. Ondrejovi Luptákovi
0908 547 092, ktorému sa odovzdá foto
kópia listu o prehliadke mŕtveho a správ
ca Vám zapožičia kľúče od domu nádeje.
Poplatky za dom smútku sa hradia v spo
ločnosti MIKO-RK, s. r. o. a hrobové miesto
sa uhrádza do pokladne obecného úradu.
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Bohatá úroda Zo sliačanských záhrad
V sobotu 5. októbra sa v sále kultúrneho domu konala výstava úrody našich občanov pod názvom „Zo sliačanských
záhrad“. Podujatie zorganizovalo Kultúrne stredisko a Obecný úrad v spolupráci s eLSe klubom. Naši pestovatelia už od
stredy prinášali na Obecný úrad plody svojich záhrad,
s ktorými sa zapojili nielen do výstavy, ale aj do súťaží.
V sobotu navštevovali Sliačania výstavu v hojnom počte
a nestačili sa čudovať, čo všetko sa v Sliačoch urodilo. Obrovské tekvice, kaleráby, reďkevky, kapusty, zemiaky, či mrkvy. V rámci sprievodných podujatí sa konali tvorivé dielne
s jesennou tematikou pre najmenších pod vedením Martinky Sleziakovej. Maľovanie na tvár robila Katarína Moravová.
Na súťaže a hry pre deti dozerali mladí z eLSe klubu a nechýbala ani cukrová vata. V rámci podujatia sa konala aj
prednáška v podaní Václava Kucku z Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Ružomberku. Prítomní hlasovali a rozhodli o víťazoch troch kategórií. Súťaž o najlepšie sliačanské jablko bola spojená s degustáciou a vyhral ju
pán Václav Ondrejka, ktorý súťažil až s troma odrodami.
Súťaž o najkrajšiu kyticu a kvetinovú dekoráciu vyhrala
Martina Sleziaková s krásnymi ružami z listov v ručne vyrobenej krhličke. Súťaž o najzaujímavejšiu plodinu vyhrala
pani Magdaléna Salajová s obrovskou 35 kg tekvicou. Najdlhšiu mrkvu (400 mm) a najťažší zemiak (1000 g) vypestovala

Foto: ksls

pani Magda Rybáková. Najkrajšiu mrkvu (330 mm) vypestoval pán Miloš Gallo. Výhercom odovzdali ceny pán starosta
Ján Ondrejka, zástupca Miroslav Gejdoš a riaditeľka KSLS
Gabriela Krakovská. Ocenení si odniesli praktické výhry ako
hnojivá, krhlu, cibuľky tulipánov, kvetináče, postrekovač, kvety, či hlivy. Veríme, že na budúci rok sa zapojí do výstavy
ešte viac našich občanov a toto podujatie sa stane v našej
obci tradíciou.
Ing. Helena Priesolová, KSLS

Chválime

MATRIKA
Narodenie 2013: Máj: Laura Vajdová. Jún: Samuel Lako. Júl: Melissa Molčíková, Mathias Kendera. August: Lucas Šupák. September: Lilien Chomičová,
Jakub Ivák.
Úmrtie 2013: August: 7. 8. Bernard Pažičan, 65-ročný; 8. 8. Ladislav Lupták,
75-ročný; 9. 8. 2013 František Baroš, 71-ročný; 18. 8. Anna Luptáková, 83-ročná; 21. 8. Arnold Mojš, 75-ročný; 21. 8. Stanislav Priesol, 27-ročný.
Uzavretie manželstva 2013: Júl: 27. 7. Roland Pešat a Viera Priesolová.
August: 3. 8. Bc. Ivan Hlava a Mgr. Eva Ondrejková; 17. 8. Ing. Marek Slamka
a Ing. Elena Iváková; 24. 8. Ing. Milan Peťko a Ing. Kristína Pešková; 31. 8.
Pavol Cevár a Ing. Anežka Moravčíková. September: 14. 9. Colm Daniel Mc
Barron a Ing. Miriam Turanová; 14. 9. Ladislav Kútnik a Petra Ondrejková;
21. 9. Martin Belja a Andrea Antolová; 21. 9. Marek Sliacky a Mgr. Andrea
Baďová. Október: 5. 10. Roman Kelčík a Barbora Kútniková.

– Deti z DFS Sliačanček za vzornú reprezentáciu obce na vystúpeniach
a súťažiach v rámci Slovenska a ich
vedúce: Alžbetu Jackovú, Blaženu Mihulcovú a Bc. Janku Gejdošovú za
ich odhodlanosť zachovávať kultúru našich predkov.

Karháme
– Netolerantných občanov páliacich trávu aj napriek upozorneniu svojich susedov, ktorí sušia vonku bielizeň. Páľme s rozumom!
– Nezodpovedných majiteľov psov, ktorých psy sa voľne potulujú po obci
a často naháňajú občanov a malé deti.

Rekonštrukcia amfiteátra
Vážení spoluobčania, v našej obci na mieste, kde v minulosti bolo vždy živo, vzniká nová dominanta s novou architektúrou, ktorá sa odvoláva na staré tradície. Predchádzajúcu stavbu sme z bezpečnostných dôvodov museli
asanovať. Postavili sme trojvršie, ktoré má symboliku duchovnú, ale aj národnú, či ľudovú, ktorá sa odvoláva na
tesársku tradíciu starých dreveníc našich predkov. Tento
náš spoločný návrh pretavil Martin Kelčík s Ing. Ľubomírom Sleziakom a statikom Ing. Tomášom Kučákom do tejto
podoby, ktorá sa bude ešte dolaďovať smerom dole vedľa
potoka do nového malého gazdovského dvora s humnom,
ktoré bude slúžiť pri festivaloch a ďalších rôznych podujatiach našim zložkám.
Ján Ondrejka,
starosta obce

Foto: H. Priesolová
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Úprava koryta SliačankY pokračuje
Katastrálne územie obce leží v strednej
časti údolia rieky Sliačanky, v nadmorskej výške v rozpätí 500 až 1261 m. V chotári sú aj dva minerálne pramene: Vo Vyšnom Sliači prameň Teplica a v Strednom
Sliači prameň Medokýš. Potok Sliačanka
je dlhý cca 9 km a ústí do Váhu oproti
vyšnému koncu obce Lisková. Povyše
Nižného Sliača sa doň vlieva potok, ktorý preteká Vyšným Sliačom a potom ako
na dolnom konci priberie asi 1200 m
dlhý potok z mofetového prameňa, sa
vlieva do hlavného potoka Sliačanky.
Do potoka Sliačanka sa z ľavej strany
v Nižnom Sliači vlieva na vodu pomerne bohatý potok Zúbra, ktorý vyviera
pri Medokýši. Koryto toku Sliačanka bolo
doposiaľ kapacitne neupravené na odvádzanie povodňových prietokov a taktiež nebolo doteraz technickými opatreniami v prevažnej časti stabilizované.
Riečište je v prirodzenom vývojovom
režime a jeho reálny pôdorys nezodpovedá stavu podľa snímky z katastrálnej mapy. Počas veľkej vody je veľké
územie zaplavené, dochádza k vymieľaniu brehov, ohrozené sú miestne komunikácie a štátna cesta a samozrejme, okolité pozemky a k nim priľahlá
zástavba rodinnými domami. Preto už

v roku 2007 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia horného Váhu Ružomberok vypracoval investičný zámer na úpravu koryta tých úsekov,
kde dochádza k častému vybrežovaniu
a vymieľaniu brehov koryta toku Sliačanky. V roku 2008 bola vypracovaná
projektová dokumentácia, ktorej spracovateľom bol Ing. Ernest Pecuch, firma PRODOP Žilina. Projektová dokumentácia bola rozdelená objektovo aj
finančne na dve samostatné časti: Časť
1: SO 1 – Nižný Sliač, úprava koryta
(245 000,00 €) a časť 2: SO 2 – Stredný
Sliač, úprava koryta (441 000,00 €).
Celková dĺžka úpravy je 647,07 m, predpokladané celkové náklady stavby sú
686 000,00 € (bez DPH).
Vlastná výstavba začala až v roku 2012,
kedy sa nám podarilo presadiť a získať
zdroje na realizáciu tejto potrebnej investície. Už v roku 2012 sme prestavali cca 118 355,00 € (realizovala sa časť
kamennej úpravy pod Obecným úradom)
a pokračujeme aj tohto roku s predpokladom preinvestovania ďalších cca
360 000,00 €, čím bude kompletne realizovaná časť 2 v Strednom Sliači a časť
úpravy v Nižnom Sliači. Celkové dokončenie predpokladáme v roku 2014.

Veľmi ma teší, že ako rodák z Vašej obce môžem aj takto prispieť k ochrane
územia a Vašich domovov pred nebezpečnými povodňami. Chcem aj z tohto
miesta poďakovať pánovi starostovi Jánovi Ondrejkovi za úsilie pri presadzovaní tejto veľkej investície a Vám všetkým
za trpezlivé znášanie všetkých obmedzení, ktoré vznikajú pri jej realizácii.
Ďakujem pekne.

Ing. Peter Caban
námestník riaditeľa Správy povodia
horného Váhu Ružomberok

Foto: archív P. Caban

Liptovské Sliače čaká investícia roka
Kanalizácia bude čoskoro skutočnosťou
Vodárenská spoločnosť Ružomberok (VSR), a. s., už pred dlhším časom zverejnila v médiách výsledok
viacročného snaženia o získanie nenávratného finančného prostriedku z fondov EU pre projekt SKK
Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače. Jeho začiatky
siahajú do roku 2005, ide teda o najstarší projekt v porovnaní s ostatnými projektmi, realizovanými z fondov EU prostredníctvom Vodárenskej
spoločnosti Ružomberok, a. s. (VSR). Vtedajšie predstavenstvo spolu s vedením spoločnosti hľadalo cestu, ako tento
rozsiahly projekt, zahrňujúci Ružomberok, Liptovské Sliače,
Likavku, Liptovskú Teplú a Ivachnovú, realizovať. Rozhodlo
sa, že ho predloží na Ministerstvo životného prostredia SR
vo forme malého projektu, ktorého úspešnosť bude posudzovaná zo strany uvedeného ministerstva. Po čase sa ukázalo, že medzi viacerými podanými projektmi na Slovensku
by bol v takejto forme ťažko priechodný a úspešný. Predstavenstvo a vedenie VSR vtedy rozhodlo, aby sa projekt
prepracoval a opäť predložil na ministerstvo, tento krát vo
forme veľkého projektu, ktorý nebude posudzovaný zo strany Slovenskej republiky, ale priamo z Bruselu. Tento krok sa
ukázal ako správne rozhodnutie a dnes je projekt schválený Bruselom.

Krátke curriculum vitae:
2005 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie; Dokumentácia pre územné rozhodnutie; Územné rozhodnutie; Stavebné povolenie.
04/2010 – Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP.
02/2012 – Rozhodnutie Európskej komisie o schválení finančného príspevku
04/2013 – uzatvorenie a zverejnenie Zmluvy o poskytnutí
služieb – činnosti stavebného dozoru. Zmluva bola uzatvorená so skupinou dodávateľov Amberg Engineering Slovakia, s. r. o. Bratislava a Dopravoprojekt, a. s. Bratislava.
2013 – uzatvorenie Zmluvy o dielo a zverejnenie (v súčasnosti sa čaká na súhlas na zverejnenie zo strany ministerstva).
Zmluva o dielo bola uzatvorená so spoločnosťou Chemkostav,
a. s. Michalovce. V tomto roku sa predpokladá začiatok realizácie stavebných prác.
Pre občanov Liptovských Sliačov je zaujímavé, že obec je
v projekte zaradená do časti Aktivity II pod názvom Liptovské Sliače, Ivachnová – kanalizácia a ČS. Celkový objem finančných prostriedkov na túto aktivitu je v Zmluvnej cene:
4 721 000, – EUR. V samotnej obci sa vybuduje 22 881 metrov kanalizačnej siete. Lehota celej výstavby diela je 18 mesiacov. V roku 2015 sa predpokladá začatie skúšobnej prevádzky a v roku 2016 uvedenie diela do trvalej prevádzky.
VSR vás chce aj touto cestou požiadať o trpezlivosť pri realizácii uvedenej stavby a pevne verí, že za pomoci vás – občanov, starostu obce a vedenia spoločnosti sa dielo dokončí
k spoločnému úžitku.
Ing. Ján Bednárik,
výrobno-technický námestník VSR Ružomberok, a. s.
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Oslavy 85. výročia Dobrovoľného hasičského zboru
V dňoch 17. a 18. augusta 2013 sa v našej obci konali oslavy 85-teho výročia
založenia Zboru dobrovoľných hasičov
v Liptovských Sliačoch. Bola to spoločná akcia všetkých troch zborov, ktoré
vznikli ako jeden celok 28. apríla 1928.
Miestom sobotňajších osláv bol amfiteá
ter v Pažitiach, kde sa za pekného počasia zišlo veľa ľudí z našej obce, ale aj
tých, ktorí k nám zavítali pri tejto príležitosti. Medzi pozvanými boli hostia
z našich družobných miest: hasiči zo
Smolkova (ČR), z Lopušnej (PL) a zo
Svidníka. Svojou účasťou podujatie podporili aj kolegovia z ružomberského
okresu, z Ludrovej, Martinčeka či Liskovej.
Úvod osláv sa niesol v znamení oceňovania zo strany obce, ale aj zo strany
OV DPO Ružomberok. Nasledovali príhovory hostí, ktoré zakončilo slávnostné
dekorovanie sliačanskej hasičskej zástavy
hasičmi zo Smolkova, s ktorými nadviazal
Obecný hasičský zbor družobnú spoluprácu od roku 2011. Po oficiálnej časti
osláv, prišiel na rad samotný program.
V ňom hasiči ukázali kúsok histórie hasenia. Diváci videli napríklad hasenie

Foto: I. Luptáková

vedrami, na ktoré sa podujali miestne
ženičky. Ďalej sa prezentovali členovia
DHZ z Ludrovej so svojou vyše storočnou pumpovacou striekačkou. Členovia
DHZ Vyšný a DHZ Nižný predvádzali
motorové striekačky PS-8 a PS-12. Súčasne za amfiteátrom sa s Tatrou 148
vytvárala pena, v ktorej sa schuti vyšantili deti. Záver ukážok patril prezentácii ručných hasiacich prístrojov a zá-

sahu Hasičského záchranného zboru.
Podvečerný program doplnili svojim
vystúpením FS Liptov a FS Sliačanka.
Kým sa pripravovala hudobná skupina
Lego, Občianske združenie DRÁČIK vyhlásilo súťaž o zhodenie plechoviek piva konopnou hadicou. Aj tu sa zapojili
členovia z každého zúčastneného zboru. Sobotný večer uzavrela skupina Lego, ktorá robila zábavu po celú noc.
V nedeľu sa konala v kostole sv. Šimona a Júdu slávnostná svätá omša obetovaná za hasičov. Celebroval ju náš
rodák, vdp. Milan Mihulec. Po omši nasledoval v kultúrnom dome slávnostný
obed s predstaviteľmi obce, pozvanými hosťami a členmi DHZ. Po obede sa
oslavujúci rozlúčili a všetci sa rozišli
do svojich domovov. Poďakovanie patrí
Obecnému úradu a Kultúrnemu stredisku za zhotovenie pamätného bulletinu
a zorganizovanie tohto významného podujatia v spolupráci s DHZ. Zároveň ďakujeme za sponzorstvo Obci Liptovské
Sliače, Komunálnej poisťovni a pánovi
Milanovi Fričovi, poslancovi VÚC.
Bc. Miroslav Caban

Branný pretek „Neseď
doma – ukáž čo vieš...“
V nedeľu 15. septembra zorganizovalo OZ Dráčik a DHZ Vyšný Sliač v spolupráci so Základnou školou Jozefa Hanulu,
5. ročník branného preteku pod názvom „Neseď doma – ukáž
čo vieš...“. Zúčastnilo sa ho deväť družstiev. Tento rok boli
kategórie rozdelené na súťažiacich do desať rokov v kategórií „Junior“ a súťažiaci od desať do pätnásť rokov v kategórií „Teenager“. Okrem domácich družstiev z Liptovských
Sliačov prišli aj deti s Černovej, Liskovej a Vyšného Kubína.
Pre deti sme pripravili okrem ôsmych zaujímavých disciplín
aj lezeckú stenu. Po náročných disciplínach sa súťažiaci posilnili párkami a pred vyhodnotením ich čakala aj tombola,
z ktorej si každý súťažiaci odniesol nejakú výhru. Po vyhodnotení čakala všetkých súťažiacich škatuľa vynikajúcich zákuskov z cukrárne p. Milana Friča, za čo jemu aj ďalším sponzorom ďakujeme.
Miroslav Caban, OZ Dráčik

Foto: autor

Foto: I. Luptáková

Hasiči vo Svidníku
Členovia DHZ Vyšný Sliač a OZ DRÁČIK sa zúčastnili v dňoch
21. a 22. septembra návštevy družobného mesta Svidník,
na ktoré ich pozvali ich kolegovia. Tieto akcie medzi hasičmi Svidníka a hasičmi z Vyšného Sliača pretrvávajú
už šesť rokov. V sobotu nás čakalo príjemné posedenie,
za účasti pána primátora mesta Svidník, spojené s grilovačkou. V nedeľu po svätej omši sme mali pripravený výstup na Makovicu. Je to kopec, na ktorom stojí kaplnka
so sochou sv. Floriána – patróna hasičov, údajne najvyššie
položená socha sv. Floriána v Európe. Aj tu nám kolegovia pripravili priateľské posedenie. Po skončení sme ešte
navštívili pamätník 2. svetovej vojny, kde odpočíva vyše
9-tisíc padlých vojakov. Tejto akcie sa zúčastnil aj pán
starosta Ján Ondrejka s Ing. Štefanom Likavčanom.
Miroslav Caban
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Galarepete
so Štefanom Skrúcaným
Obecný úrad a Kultúrne stredisko Liptovské Sliače Vás
pozývajú dňa 10. novembra 2013 o 16.00 h do kultúrneho domu v Strednom Sliači na Galarepete so Štefanom
Skrúcaným. V programe vystúpia víťazi kôl Oravského
repete, ktorých bude sprevádzať skupina Fresh Band
Gusta Chomisteka. Programom Vás bude sprevádzať známy herec, moderátor, humorista a spevák Štefan Skrúcaný. Cena vstupenky je 7 eur. Vstupenky si môžete zakúpiť
v Kultúrnom stredisku i na Obecnom úrade od pondelka
14. októbra 2013 počas pracovných dní od 08.00 do 15.00 h.
– ksls –

KURZ PALIČKOVANIA
Kultúrne stredisko pripravuje pre šikovné ženy kurz paličkovania. Cieľom kurzu je naučiť záujemcov technikám
paličkovania, vedieť robiť ľudovú čipku a prinavrátiť do
obce toto tradičné ľudové remeslo. Cena kurzu je 8 eur
na mesiac, pričom kurz bude prebiehať 1x týždenne
(2x60 min.) v popoludňajších, prípadne večerných hodinách.
Minimálny počet účastníkov na otvorenie kurzu je 7. Záu
jemcovia sa môžu prihlásiť do 31. októbra 2013 na adrese: ksls@liptovskesliace.sk, osobne v Kultúrnom stredisku, alebo na tel. čísle: 044/437 21 73.
– ksls –

Výročie j. kubánku spojené
s mesiacom úcty k starším
Obecný úrad a Kultúrne stredisko Liptovské Sliače srdečne pozýva všetkých
občanov na oslavy 85. výročia narodenia zaslúžilého umelca, slovenského
choreografa, tanečníka a priekopníka
ľudového umenia na Slovensku – Juraja Kubánku. Program sa uskutoční dňa
26. októbra 2013. Začne sa sv. omšou
o 17.00 hod. v Strednom Sliači. Po sv.
omši sa premiestnime do kultúrneho
Foto: internet
domu, kde o 18.30 hod. začne kultúrny program. Vystúpia v ňom bývalí tanečníci SĽUK-u z OZ
Kubánkov sen, Folklórny súbor Liptov z Ružomberka, známa
speváčka ľudových piesní Anna Hulejová, speváčka z Liptovských Sliačov Mária Fričová, Detský folklórny súbor Sliačanček, Folklórna skupina Sliačanka a Jednota dôchodcov.
Program spojený s mesiacom úcty k starším zavŕšime posedením v kultúrnom dome so všetkými prítomnými dôchodcami, ktorých pozývame na priateľské pohostenie.
Mgr. Gabriela Krakovská,
Kultúrne stredisko

Angličtina
Kultúrne stredisko od nového školského roka otvorilo
kurz anglického jazyka pre dospelých. Do kurzu sa prihlásilo celkom 15 účastníkov, ktorí sa s lektorkou Mgr.
Monikou Švedovou pravidelne stretávajú vo štvrtok večer a odnášajú si so sebou nové cenné vedomosti. Prajeme im preto veľa chuti do štúdia a ich lektorke veľa trpezlivosti a tvorivého prístupu.
Mgr. Gabriela Krakovská,
KSLS

Z činnosti DFS Sliačanček
Detský folklórny súbor Sliačanček pokračoval vo svojej
činnosti aj počas letných prázdnin. V júli sa dievčenská
spevácka skupina predstavila na festivale v Terchovej.
V závere mesiaca DFS spolu s chrámovým spevokolom
dospelých účinkoval v programe „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“. Nevšedná kultúrna akcia sa konala na
Teplici a bola súčasťou celoslovenského podujatia pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na
naše územie. Repríza programu sa uskutočnila v nedeľu
1. septembra v kostole sv. Šimona a Júdu. Sliačanček nechýbal ani na zahájení nového školského roka v ZŠ Jozefa
Hanulu. Dievčenská spevácka skupina účinkovala počas
slávnostného otvorenia 40. ročníka športového podujatia „Beh okolo Sliačov“. 20. septembra 2013 detský súbor
z Liptovských Sliačov tancoval a spieval na podujatí „Kulinársky deň“ v OC JASNÁ v Liptovskom Mikuláši.
Alena Balážecová

Foto: archív FS Sliačanka

Sliačanka na podujatiach
počas leta
Folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov – ako
dobrovoľná záujmová organizácia – už 80 rokov pracuje
v oblasti ľudovej kultúry. Aj počas uplynulého leta sa skupina
predstavila na rôznych podujatiach. V júli Sliačanka účinkovala v obci Martinček i na festivale v Terchovej. V auguste
skupina predviedla svoj program na podujatí „Čipkárska nedeľa“ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. V rodnej obci
obohatila svojim vystúpením oslavy 85. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru. Medzi stále živé tradície,
ktoré skupina zachováva, patria svadobné obrady. Ľudový
zvyk „Pýtanie mladuchy“ predviedli jej členky na piatich
svadbách, ďalší svadobný obrad „Parta“ videli hostia na štyroch svadbách v Sliačoch, Ludrovej i Dolnom Kubíne. Program
folklórnej skupiny Sliačanka si pozreli aj návštevníci Oravského hradu v nedeľu 22. septembra v rámci podujatia „Kulinársky deň“.
Alena Balážecová
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Lýra seniorov tentoraz v Liptovských Sliačoch
Kultúrne podujatie na krajskej úrovni
– 9. ročník Ružomberskej lýry seniorov
sa konalo v našej obci 18. septembra.
Zorganizoval ho Jozef Bukna, ružomberský predseda Okresného výboru Jednoty
dôchodcov Slovenska. V programe, ktorý trval 4 hodiny, vystúpilo 180 účinkujúcich z celého Žilinského kraja a z Mojmíroviec. Prítomných privítali starosta
Liptovských Sliačov, riaditeľka Kultúrneho strediska, poslanci Žilinského VÚC
a starostovia z blízkych obcí. V programe zaspievalo, ale aj zatancovalo 13
súborov: súbor z Lietavskej Lúčky, Senior z Mojmíroviec, Sučianka zo Sučian,
Priekopčanka z Priekopy, Salatín z Liptovských Sliačov, Lúžňanka z Liptovskej
Lúžnej, Lúč z Martina, Bobrovec z Bob-

rovca, Babička z Hornej Oravy, Súľovčanka zo Súľova, Turčianka z Martina,
Divinčan z Diviny a tanečná skupina
Country z Mojmíroviec. Preplnená sála
kultúrneho domu sa ozývala veselými
piesňami pozitívne naladených seniorských súborov. S organizáciou podujatia
pomáhalo aj Kultúrne stredisko Liptovské Sliače. Podujatie sponzorsky podporili Obec Liptovské Sliače a výbornými koláčmi prispel poslanec VÚC Milan
Frič. Na záver dostali vedúci súborov
ďakovné listy a všetci si spolu zaspievali pieseň „Na Liptove dobre, na Liptove zdravo“. V dobrej nálade niektoré
súbory pokračovali prehliadkou Kostola Dvoch sŕdc vo Vyšnom Sliači.

Foto: A. Balážecová

Ing. Helena Priesolová

Slávnostný Začiatok školského roka
V pondelok 2. septembra po slávnostnej svätej omši,
opäť ožil areál Základnej školy Jozefa Hanulu. Na slávnostnom otvorení nového školského roka zaspievali
dievčatá zo Sliačančeka. Deti privítali poverená riaditeľka, PaedDr. Katarína Plachá a starosta Ján Ondrejka
so zástupcom. Pán starosta v úvodnom príhovore prosil
deti, aby boli pozorné a disciplinované počas výstavby kanalizácie v našej obci, pri ktorej v iných obciach
často dochádzalo k vážnym úrazom. Po otváracom ceremoniáli sa do budovy prvého stupňa presunuli najmenší žiačikovia prvej triedy spolu s ich rodičmi. Čakalo
ich slávnostné pasovanie za prvákov veľkou ceruzou
pani riaditeľkou, odovzdanie medaily prváka pánom
starostom a každé dieťa si zazvonilo zvončekom na
znak nástupu do novej etapy života. Prajeme najmenším veľa radosti z učenia a nového prostredia.
Foto: autor

Príprava dobročinného večierka
Rozbiehajú sa prípravy na ďalší ročník
dobročinného večierka, ktorý sa tradične koná v predvianočnom období. Vyzývame všetkých, ktorí by chceli pridať
pomocnú ruku k dielu, aby sa nahlásili
v Kultúrnom stredisku, ktoré je hlavným organizátorom štvrtého ročníka.
Zároveň prosíme o vaše tipy na obyvateľov z našej obce, ktorí sa pasujú so
životným problémom a mohla by im byť
poskytnutá pomoc a spolupatričnosť
ostatných. Vybraná komisia posúdi všetky návrhy a rozhodne o tom, kto bude
tento rok obdarovaný. Návrhy môžete
priniesť do Kultúrneho strediska v Strednom Sliači. Vopred ďakujeme za váš záujem.
Dobročinný večierok sa bude konať 15.
decembra. Úroveň večierka stúpa nie-

len po organizačnej a programovej stránke. Vaše srdcia sa štedro otvárajú dokorán, v obci nám vznikla pekná tradícia.
Váš dar z minulého roka bol využitý do
posledného centu. Tisoňovci absolvovali so synom Marcom veľa neplánovaných operácií, množstvo ciest k lekárom a na rehabilitácie. Peniažky boli
použité prevažne na pohonné hmoty
a pobyt v nemocnici. Jozef Antol užil 4
balenia drahých, no účinných liekov,
ktoré mu dočasne pomohli v jeho zdravotných problémoch. Ideálne by bolo,
keby ich mohol užívať nepretržite. Rodiny opätovne vyjadrili veľkú vďaku za
poskytnutú podporu zo strany svojich
spoluobčanov.
Katarína Moravová

Ing. Helena Priesolová,
KSLS

priaznivcom
folklóru
Folklórna skupina Sliačanka pozýva do
svojich radov všetkých, ktorí majú radi
ľudovú kultúru. Mladí ľudia, aj tí skôr
narodení, príďte medzi nás! Radi privítame tanečníkov, spevákov aj muzikantov. Spoločne prispejeme k zachovaniu
našich zvykov a tradícii pre budúce generácie Sliačanov. Počas vystúpení na
rôznych festivaloch a podujatiach doma i v zahraničí prežijete príjemnú atmosféru, spoznáte nových ľudí a aj iné
kultúrne tradície. Informácie poskytne
organizačná vedúca Alena Balážecová
(tel.: 0908 108 83) a členovia FSk. Tešíme sa na Vás!
– ab –
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Naši mladí boli v lete v MEDŽUGORÍ i vo Važci
V auguste sa mladí našej farnosti vybrali na púť do Medžugoria, aby sa tu
zapojili do veľkého spoločenstva modliacej sa Cirkvi. Posvätný ruženec na Podbrde, krížová cesta na Križevac a stíšenie
sa boli veľkou spoločnou školou modlitby, popri mnohých osobných návšte-

Foto: autor

vách týchto miest. Spojivom týchto dní
bol pravidelný večerný program, ktorého stredobodom bola svätá omša. A keďže viera potrebuje svedkov, počas týchto dní si vypočuli viaceré svedectvá či
vizionárov alebo ľudí, ktorí sa na svojej ceste životom pošmykli, odišli ďaleko od Boha, ale dostali milosť sa k nemu
vrátiť ako k svojmu milujúcemu Otcovi.
Navštívili aj charitatívne dielo pomoci
opusteným deťom a rodinám v núdzi,
tzv. Matkinu dedinu a priľahlé pútnické miesto Tihalinu so známou sochou
Panny Márie. Naši mladí však nielen prijímali, ale ukázali svoju vieru aj praktickou pomocou rodine, ktorá ju potrebovala pri úprave domu a dvora. Vďaka
patrí organizátorom ako aj vodičom,
ktorí všetkých bezpečne priviezli na mie
sto aj späť. Mladí sa opäť chystajú, ak
Pán Boh dá, do Medžugoria budúci rok
v termíne 7. – 17. 8. 2014 a pozývajú medzi seba ďalších mladých.
Aj miništranti určite spomínajú na leto,
keď sa koncom augusta zúčastnili výletu vo Važci. Spolu ich bolo 22, od budúceho prváka po dospelých. Výlet začali túrou na Veľké Hincovo pleso a veru,

mali čo robiť. Avšak treba pochváliť aj
našich najmladších, že sa držali statočne až do konca. Ostatné dni miništranti strávili v Diecéznom centre voľného
času vo Važci. Chlapci boli rozdelení do
troch skupín, ktoré si hneď prvý večer
vymysleli mená a predstavili ich formou
scénky. Počas štyroch dní mala každá
skupina službu pri stolovaní aj pri liturgii. Neodmysliteľnou súčasťou ich dňa
bola svätá omša, miništrantské okienko
a hry, najmä futbal na neďalekom ihrisku či stolové hry vo vnútri. V piatok sa
uskutočnila veľká olympiáda a najodvážnejší si vyskúšali sily na lezeckej stene.
Okrem toho vo Važci navštívili jaskyňu
a miestnu poľovnícku výstavu s nádhernými trofejami. Prekvapením pre chlapcov bola nočná hra v poslednú noc, počas ktorej mali ukázať svoju odvahu, aby
mali aj v iných situáciách odvahu nasledovať pravé Svetlo v tmách tohto sveta.
Všetkým gratulujeme, že obstáli a ďakujeme aj štyrom organizátorom! Zároveň
ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí
pomohli pri organizovaní a priebehu výletu a všetci sa tešíme na ten budúci!
– mh –

Aj Sliačania pochodovali za život
V sobotu 21. septembra sa stretli naši
mladí na Námestí J. K. – Šmálova, aby
spoločne vykročili na Národný pochod
za život. Už po príchode do Košíc, Európskeho mesta kultúry 2013, bolo cítiť
zvláštnu atmosféru. Ulicami sa prechádzalo neobvykle veľa ľudí, terasy podnikov boli zaplnené. Okoloidúci boli radostní,
usmievaví a plní očakávania. V rôznych
častiach mesta sa konali workshopy so
zaujímavými témami – od najvhodnejších plienok pre deti až po to, aké požehnanie do rodín môže prinášať postihnuté dieťa. Večernú svätú omšu celebroval
bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský, čím sa oficiálne otvoril prog
ram prvého Národného pochodu za život. Po nej pokračovalo v preplnenej Infinity aréne hudobné pásmo Za život až
do neskorých nočných hodín. Deň sme
ukončili adoráciou pri Eucharistii.
V nedeľu prišli ďalšie dva autobusy s veriacimi z Liptovských Sliačov. Stovky
autobusov prechádzali centrom Košíc
a vystupovali z nich nekonečné rady
ľudí odhodlaných brániť život. Dopoludnia sa v každom košickom chráme slávili
pro-life sv. omše pre veriacich všetkých
diecéz s ich biskupmi. Otcovia biskupi
a mnohí kňazi vyzývali veriacich na horlivé ohlasovanie skutočného významu
života. Povzbudení týmito slovami sa

do košických ulíc vybralo rekordných
80 000 ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí mali a stále majú odvahu bojovať za to najcennejšie, čo sme mohli
dostať – za život každého jedného z nás.
Stovky transparentov, plagátov, balónov a skandovanie za život umocňovali pocit jednoty medzi pochodujúcimi.
Aj Sliačania niesli dva transparenty, ktoré pre nás ochotne vyrobil pán Juráš.
Pripravená trasa dlhá 2,5 km ani zďaleka
nepostačovala. Tam, kde niektorí končili, iní ešte len začínali. Všetko prebeh-

lo v pokojnej atmosfére. Nad touto akciou bolo cítiť Božiu záštitu. Radosť
z podujatia v srdciach pretrvávala aj
na spiatočnej ceste, kedy mladí vyburcovali autobus spoločnými piesňami a ďakovali za možnosť byť účastní na akcii,
ktorá môže predísť mnohým nešťastiam
v našej spoločnosti. V každom okamihu ďakujme za ten krásny dar, ktorý
môžeme prežívať. Nech každému z nás
v kútiku srdca znie: „Mami a oci, vďaka
vám za život!“
Dominika Priesolová

Foto: archív spoločenstva Srdce leva
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Horolezci zo Sliačov na Piz Badile a Eigeri
V dňoch od 5. do 12. júla 2013 uskutočnila
skupina horolezcov z našej obce – Anton Moravčík, František Vajda, Jozef Dvorský,
Ján Sliacky a Marián Sliacky, tiež Ludrovčan Jozef Hamacek, zájazd do dvoch
alpských oblastí vo Švajčiarsku. Prvou
oblasťou bol Bergel – Bregaglia, ležiaca na hranici medzi Švajčiarskom a Talianskom, juhozápadne od známeho zimného lyžiarskeho strediska Sant Moritz.
Lezcov priťahuje jej najvyšší bod, vrchol
Piz Badile vysoký 3308 metrov. Názov štítu je taliansky a v preklade znamená Štít Lopata (tak vyzerá pri pohľa
de na jeho hornú časť z diaľky). Prístup
pod stenu, ako i zostup je komplikovaný, dlhý a náročný. Lezci si musia až
pod stenu vyniesť vlastný stan alebo
potreby k bivaku. Piz Badile bol zdolaný
prvý raz v roku 1867 južným hrebeňom.
Severná hrana bola prvý raz prelezená
v roku 1923. Dnes patrí k najkrajším

horolezeckým výstupom v Alpách. Eiger
(3970 m) bol druhým cieľom našich horolezcov. Jeho severná stena má bohatú
históriu, odohrali sa v nej mnohé drámy, zahynulo v nej mnoho horolezcov.
Leží v Bernských Alpách. Najväčšou stenou Eigeru je už spomínaná severná stena. Ohraničujú ju dva hrebene. Výstup
celým hrebeňom trvá spravidla dva až
tri dni. Na hrebeň Mittellegi – jeho hornú časť nastúpili lezci vo štvorici (Hamacek, Moravčík, J. a M. Sliacky). Eiger
a teda i tento hrebeň je z vápenca, skala je miestami lámavá, hrebeň je ako
ostrý a strmý nôž. V hornej časti hrebeňa je kľúčovým miestom výšvih na
tzv. Grosser Turm vo výške 3689 m. Na
hrebeni bolo ešte dosť snehu, ale naši
prekonali všetky ťažkosti. Na zostup
zvolili západnú stenu. Táto trasa je obvyklou zostupovou cestou, v hornej
časti je zaistená oceľovými tyčami. Má

však tiež svoje nástrahy ako sneh, ľad,
suťoviská a padajúce skaly. Pôvodné
ciele, ako mnohokrát predtým a mnohokrát ešte i v budúcnosti, ovplyvnilo
počasie. Oceniť treba odvahu pri voľbe
pôvodných cieľov. Boli smelé ale primerané skúsenostiam uvedenej skupiny.
Dúfame, že príde čas, keď budú naplnené. Napriek tomu bol to zájazd úspešný a predovšetkým priekopnícky. Naši
horolezci sa pohybovali tam, kde ešte
nik z oddielu nebol, otvorili tak priestor
pre nasledovníkov. Na oboch trasách
liezli prakticky sami za nie celkom ideálnych podmienok, ukázalo sa, že ich to
nevyviedlo z miery, boli dobre pripravení a oba výstupy zvládli s prehľadom.
Krátené,
podľa Ing. Jozef Hýroš,
zdroj: http://www.lezci.sk/lezenie/
26-piz-badile-eiger-2013

Foto: účastníci zájazdu
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SliačanskÝch turistov očarili chorvátske národné parky
V dňoch 29. 8. 2013 až 6. 9. 2013 usporiadal Turist klub
Liptovské Sliače zahraničný turistický zájazd, ktorého sa zúčastnilo 33 osôb z rôznych častí Slovenska, z čoho bolo 17
našich členov a rodinných príslušníkov.
Počas tejto akcie sme v Slovinsku navštívili unikátnu jaskyňu Postojnska Jama, ktorá má 21,2 km. Jej zvláštnosťou je,
že časť prehliadkovej trasy sa absolvuje na úzkokoľajnom
vláčiku. V Chorvátsku sme navštívili národné parky Krka
a Plitvické jazerá, s prekrásnym systémom jazier, vodopádov, rôznych kaskád s bohatým zastúpením rastlinstva
a rýb, čo predstavovalo očarujúci zážitok pre návštevníkov.
Ako iste mnohí starší z nás vedia, v oblasti Plitvických jazier bola natočená časť filmov o Winnetuovi.
V ďalšej časti zájazdu účastníci vystúpili na najvyšší vrch
Chorvátska na DINARU v rovnomennom pohorí, odkiaľ sme
sa kochali prekrásnou scenériou okolitých hôr. Pri návrate
z výstupu sme sa mali možnosť vykúpať v mori. Potom sme
už nabrali smer do hlavného mesta Chorvátska Zagrebu,
kde sme si prehliadli jeho pamätihodnosti. Počas cesty autobusom sme na mnohých miestach videli pozostatky Srbsko-chorvátskej vojny zo začiatku 90-tych rokov 20. storočia. Ako nemí svedkovia tej doby a rasovej neznášanlivosti
doteraz tam stoja vypálené polo zbúrané domy a hospodárske budovy bývalých obyvateľov, ktorí sa po vojne nemohli
z rasových dôvodov vrátiť domov!
Počas návratu domov sme ešte absolvovali výstup na najvyšší vrch Maďarska Kekes v pohorí Matra. Škoda, že napriek peknému počasiu bol v diaľke ľahký opar, inak vraj je
z neho vidieť aj Vysoké Tatry.

Túto akciu hodnotíme ako veľmi vydarenú. Prialo nám počasie a mali sme aj vždy potrebný kúsok šťastia. Za toto
všetko sa môžeme poďakovať okrem Božej pomoci aj inštruktorom vysokohorskej turistiky Jánovi Luptákovi a Jánovi Ovadovi, ktorí venovali príprave a organizácii zájazdu nemálo
osobného voľna.
Pavol Blaško

Foto: autor

Futbalistom chýba stabilita výkonov
Nový súťažný ročník 2013/14 môžeme
v našom klube zatiaľ hodnotiť ako „sezóna výkyvov“. Najmä muži v 1. triede
sa nedokážu dostatočne „nabudiť“ proti
papierovo slabším mužstvám a svojim
fanúšikom spôsobili nejedno sklamanie.
Bezkrvný výkon predviedli v Bobrovci,
kde utrpeli zatiaľ jedinú prehru. Bez bojovnosti hrali v Lipt. Jáne a doma proti
Sv. Krížu. Najlepšie sa dokázali vypnúť
proti Ludrovej a Šmrečany/Žiar. Najmä
pre tieto výkyvy okupujeme len 5. miesto

v tabuľke, čo je samozrejme pre takú
veľkú obec s výbornými podmienkami
pre futbal určite sklamaním. Dorastenci sa pohybujú v dolnej polovici tabuľky IV. ligy. Po slabšom vstupe do súťaže
očakávame výkonnostný rast a samozrejme aj lepšie výsledky. Žiaci do 15.
rokov sa pohybujú v strede tabuľky 1.
triedy a podobne ako muži, tiež nepochopiteľne výkonnostne „vybuchujú“. Vekové kategória chlapcov U-12, hrá tzv.
Kormanov pohár, kde získavajú prvé po-

znatky a návyky z futbalu. Starý páni
hrajú Ligu „Old boys Liptova“, kde sa momentálne nachádzajú na druhom mieste
v 10-člennej tabuľke. Všetky naše mužstvá majú nemalé rezervy. V zostávajúcich kolách jesennej časti sa dá ešte
hodne bodov získať a zlepšiť si postavenie v tabuľke. Naši fanúšikovia ktorí
túžia po výraznejšom úspechu a v hojnom počte futbalistov na zápasoch povzbudzujú si zaslúžia určite viac.
Jozef Dvorský
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Liptovské Sliače everybody open 2013
14. ročník, 23. – 25. 8. 2013, turnaj
pre všetkých, dvojhra
MUŽI DO 40 ROKOV
Štvrtýkrát po sebe zvíťazil hráč TK Liptovské Sliače Tomáš BARTEK, keď vo finále porazil prekvapenie turnaja Martina
FRIČA 6/2, 6/0. V semifinále skončili Jozef Frič a Pavol Alman.
MUŽI NAD 40 ROKOV
Vo finále zvíťazil Silvester ŠVIDROŇ nad
Jánom Tkáčikom po veľkom boji 2/6, 6/2,
6/2. V semifinále hrali Miroslav Hanula
a Milan Kelčík.
Turnaja sa zúčastnilo v kategórii do 40
rokov 11 hráčov a v kategórii nad 40
rokov 8 hráčov. Kvalitnému turnaju prialo aj počasie. Výborný guláš navaril Ivan

Marko, ceny pre víťazov venoval starosta obce Ján Ondrejka, INTERSPORT a TK
Liptovské Sliače.
Liptovské Sliače double open 2013
13. ročník, 26. 8. – 1. 9. 2013, štvor
hra
Turnaja v štvorhre sa zúčastnilo 8 dvojíc, hralo sa vyraďovacím systémom (pavúk). V dramatickom finále zvíťazila dvojica P. Alman, P. Gallo nad J. Fričom a M.
Fričom 3/6, 7/6 (6), 6/0, keď bratia Fričovci nevyužili niekoľko mečbalov.
Výsledky semifinále: J. Frič, M. Frič – J.
Tkáčik, Š. Štípala skreč; P. Alman, P. Gallo – J. Gejdoš, T. Mrva 7/6(4), 2/6, 6/2.

Double, víťazi P. Gallo (vľavo), P. Alman.

Foto a text: Miroslav Hanula

Kategória 40+, zľava M. Kelčík, S. Švidroň, J. Tkáčik, M. Hanula.

Kategória 40-, zľava T. Bartek, M. Frič.

40. ročník Behu okolo Sliačov
Obec Liptovské Sliače, Kultúrne stredisko Liptovské Sliače, Základná škola
Jozefa Hanulu, Slovenský orol, I. OFC
Liptovské Sliače a Olympijský klub Liptova usporiadali v nedeľu 8. septembra 2013 jubilejný – 40. ročník preteku
„Beh okolo Sliačov“. Zúčastnili sa ho
deti predškolského veku, žiaci ZŠ, junio

ri a dospelí nielen z Liptovských Sliačov, ale aj z iných miest a obcí Liptova
a ďalších regiónov Slovenska. Celkom
tu bolo 208 súťažiacich, ktorí boli zaradení do 12 kategórií. Z uvedených
kategórií uvádzame kategóriu „Deti 1
MŠ Dievčatá“, v ktorej sa na prvom mieste umiestnila Dianka Benčová, na dru-

Foto: A. Sliacka

hom mieste Mária Mrvová, na treťom
mieste Deniska Čurillová. V súťažnej
kategórií „Deti 1 MŠ Chlapci“ sa na prvých
troch miestach umiestnili Tomáško Priesol, Lukáško Littva a Matejko Malík. Z nasledovných kategórií uvádzame len výhercov z našej obce, ktorí sa umiestnili
na jednom z prvých troch miest. V kategórií „Deti 2 Chlapci“ sa na treťom mieste umiestnil Lukáš Vician. V kategórií
„Deti 3 Chlapci“ sa na prvom mieste
umiestnil Pavol Nemček a na druhom
mieste Adrián Frič. V kategórii „Najmladšie žiačky“ sa na druhom mieste umiestnila Bianka Iváková. V kategórií „Mladšie
žiačky“ sa na prvom mieste umiestnila
Vanda Nemčeková. V kategórií “Mladší
žiaci” sa na druhom miestne umiestnil
Radko Morava. V kategórií „Starší žiaci“ sa na treťom mieste umiestnil Norbert Nemček. V kategórií „Dorastenci“
sa na druhom mieste umiestnil Peter
Kurhajec. V kategórií „Ženy do 35 rokov“
sa na prvom mieste umiestnila Eva Truchanová. V kategórií „Ženy do 50 rokov“
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Foto: A. Sliacka

sa na druhom mieste umiestnila Danie
la Hanulová. V kategórií „Ženy do 60
rokov“ sa na druhom mieste umiestnila Oľga Mláková. V kategórií “Muži do
60 rokov” sa na prvom mieste umiestnil Vladimír Vician. V kategórií „Muži
do 70 rokov“ sa na treťom mieste umiestnil Václav Ondrejka. V kategórií „Muži
nad 70 rokov“ sa na treťom mieste umiestnil Jozef Antol. „Majstrom obce Liptovské Sliače“ sa stal Vladimír Vician, ktorý 8 km dlhú trať odbehol za čas 35:29.
Najlepším pretekárom zo Sliačov v ka-

tegórií „Muži do 40 rokov“ sa stal Jozef
Antol a najlepším pretekárom zo Sliačov v kategórií „Muži nad 50 rokov“ sa
stal Slavomír Frič. Na otvorení podujatia boli prítomní zástupca starostu obce
Miroslav Gejdoš, sekretár Olympijského
klubu Liptova – Ivan Bubelíny, riaditeľka ZŠ Katarína Plachá, riaditeľka MŠ
Magdaléna Dvorská, predseda 1. OFC
Ján Sliacky, riaditeľ pretekov Jozef Mláka, hlavný rozhodca Ján Svrček a pozvaní hostia. K slávnostnej atmosfére
úvodného ceremoniálu prispeli svojím

HLAS PRE RODÁKA
Vážení spoluobčania, dňa 9. 11. 2013 si budete môcť zvoliť poslancov a predsedu do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja. Pred štyrmi rokmi ste mi voľbách do VÚC dali podporu
a hlavne kvôli veľkej podpore voličov z Liptovských Sliačov som
bol za poslanca zvolený, čo si veľmi vážim. V rámci svojich možností som sa vždy snažil pomáhať a podporovať všetky organizácie a zložky pôsobiace v našej obci, ale aj v celom okrese. O mesiac budem post poslanca žilinského samosprávneho kraja znovu
obhajovať a preto sa na Vás obraciam s prosbou o Vašu podporu. V prípade úspechu budem aj naďalej v rámci svojich možností maximálne vychádzať v ústrety Vašim požiadavkám a venovať
sa čo najlepšie veciam verejným v našej obci, na ktorú som právom hrdý. Pevne dúfam Vážení spoluobčania, Sliačania, rodáci,
že som Vás svojou doterajšou činnosťou pre obec presvedčil
o správnosti Vašej voľby pri minulých voľbách do VÚC, keď ste mi
dali svoj hlas a 9. 11. 2013 ma znovu podporíte. Bude to pre mňa
veľkým záväzkom a zodpovednosťou do ďalšieho obdobia mojej
činnosti pre našu obec Liptovské Sliače.
Ďakujem

Foto: A. Sliacka

spevom dievčatá z detského folklórneho
súboru Sliačanček. Slávnostného odovzdávania cien výhercom sa zúčastnil
aj starosta obce Ján Ondrejka a poslanci Žilinského VÚC, Ing. Peter Caban a Ing.
Michal Slašťan. Organizátori chcú touto cestou poďakovať všetkým účastníkom a srdečne poblahoželať všetkým
výhercom. Už teraz sa všetci tešíme na
nasledujúci ročník tohto športového po
dujatia.

Mgr. Gabriela Krakovská,
Kultúrne stredisko

voľte číslo
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Milan Frič
Poslanec VÚC Žilina
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