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Ako sme slávili Vianoce
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Originálne masky opäť
bodovali
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Sliačanská hokejka 2017

čas veľmi rýchlo uteká a my sme už v treťom mesiaci
roka 2017. Prajem Vám v ňom hlavne veľa zdravia,
pokoja a šťastia vo vašich rodinách. Ako starosta Vás chcem informovať, že
aj tento rok budeme pokračovať v zveľaďovaní a skrášľovaní našej obce.
Začiatkom jari, hneď ako nám to počasie dovolí začneme s výstavbou chodníka ku kostolu vo Vyšnom Sliači popri pani Piterkovej. Taktiež v prekrytej
časti potoka plánujeme vybudovať zelenú zónu s priechodmi medzi hlavnou
a miestnou komunikáciou čo prispeje k skrášleniu vzhľadu Vyšného Sliača
Na priechody bude položená zámková dlažba. V Strednom Sliači pred obecným úradom osadíme obrubníky a na celé parkovisko sa dá nový asfalt.
Tento rok chceme zrealizovať aj odvodnenie ulice Do Potôčka tiež v Strednom Sliači. Som rád, že sa nám vďaka dotácii z Ministerstva školstva podarilo zatepliť fasádu pavilónu budovy 5 – 9 našej základnej školy. Pokúsime sa
aj v tomto roku po spracovaní projektu o finančnú dotáciu na zateplenie
budovy a rekonštrukciu strechy jedálne tiež v základnej škole. V Nižnom
Sliači hore Hlavnou ulicou chceme opraviť a natrieť zábradlie popri potoku
a začať budovať oddychovú zónu pri kríži oproti cintorínu. Pracujeme aj na
ďalších projektoch, ktoré sa týkajú chodníkov pre chodcov. Vo Vyšnom Sliači v oplotenom parkovisku pri cintoríne začneme stavať halu kde bude sídlo
Sliačanských Obecných Služieb. Budú tam všetky stroje a uskladnený stavebný materiál. Musím spomenúť, že popri všetkých týchto prácach bude
naša obec žiť aj bohatým kultúrnospoločenským životom. Spomenul by som
aspoň jednu a to vystúpenie hudobnej skupiny Čechomor, ktorej koncert sa
uskutoční 13. mája v amfiteátri Pažite. Chcem zdôrazniť, že spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sa budeme venovať aj otázke zlepšenia separácie odpadu v našej obci v spolupráci s našimi občanmi. Vážení spoluobčania, plánov má vedenie obce na tento rok veľa. Budem rád ak sa nám všetko
to, čo sme si predsavzali podarí aj zrealizovať. Každá práca sa robí o to
lepšie a radostnejšie, ak človek cíti podporu okolia pri jej uskutočňovaní.
Vedenie obce spolu so všetkými zamestnancami obecného úradu a poslancami obecného zastupiteľstva urobí všetko preto, aby v roku 2017 zas urobili kus dobrej práce pri zveľaďovaní našej obce. Dúfam, že v poslednom
tohtoročnom vydaní našich sliačanských novín budem môcť skonštatovať,
že všetko to, čo sme si predsavzali sme aj splnili. Som presvedčený že s vašou podporou milí Sliačania zas posunieme kvalitu života v Liptovských
Sliačoch k lepšiemu.
Mgr. Milan Frič
starosta obce
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prvé tohtoročné zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo dňa 12. 1. 2017.
Z hlavných bodov programu bolo prerokovanie Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2014
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení pre seniorov a domove
sociálnych služieb Liptovské Sliače (ďalej aj ZPS a DSS).
Obec Liptovské Sliače v spolupráci so
ZPS a DSS Liptovské Sliače 4 roky rôznymi úspornými opatreniami sa snažili udržať pôvodnú výšku úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v našom
zariadení sociálnych služieb. Úhrady za
poskytované služby v ZpS a DSS neboli zmenené od roku 2012. V roku 2014
boli dokonca znížené úhrady za bývanie o cca 20, 00 Eur na jedného klienta.
Výška finančného príspevku z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
(ďalej aj MPSVR) na financovanie sociálnej služby nebola valorizovaná od roku
2012. Finančné prostriedky získané z MPSVR a vlastné príjmy ZPS a DSS a dotácia z obce na rok 2017 (14 tis. €) nepostačujú na pokrytie výdavkov spojených
s prevádzkou zariadenia. Pre ZpS a DSS
narastajú výdavky spojené s poskytovaním sociálnych služieb, ktoré určujú

zákonné normy (vývoz BIO odpadov, zavádzanie štandardov kvality zariadeniach
sociálnych služieb, super vízia a iné).
ZPS a DSS je 4 roky (2014 – 2017) povinné podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme zvýšiť platy zamestnancov,
na valorizáciu platov neboli pridelené
žiadne finančné prostriedky.
Taktiež zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb v zariadení, vyžadoval
zmenu organizačnej štruktúry zamestnancov (od 1. 1. 2017), navýšenie o troch
odborných zamestnancov, čo spôsobilo
navýšenie mzdových výdavkov.
Navýšenie úhrad za sociálne služby bolo za činnosti bývanie a stravovanie. Navýšenie režijných nákladov na prípravu
stravy z pôvodnej sumy 1,70 € na 3,00 €.
Pôvodná cena za celodenné stravovanie
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) denne bola 4,14 €, ktorá sa zmenila
na 5,44 €.
Pôvodná suma určená na režijné náklady
1,70 € pokrývala cca 54 % skutočných nákladov vynaložených na prípravu stravy,
čo uhrádzal prijímateľ sociálnej služby.
V prípade navýšenia finančnej dotácie
z MPSVR SR, úhrady za poskytované sociálne služby v našom zariadení budú

Budova hasičskej zbrojnice pripravená na
zateplenie fasády.

Zrekonštruované priestory kotolne na obec
nom úrade.
Foto: archív OcÚ

MATRIKA
NARODENIE 2016:
Celkom sa narodilo 40 detí (22 ch., 18 d.), z toho: Nižný
Sliač – 5 ch., 6 d.; Stredný Sliač – 9 ch., 7 d.; Vyšný Sliač
– 8 ch., 5 d.
UZAVRETIE MANŽELSTVA 2016:
Celkom uzavretých manželstiev – 20.
Priemerný vek sobášených – ženích 29 r., nevesta 25 r.
ÚMRTIE 2016:
Priemerný vek úmrtia – muži 70 r. a ženy 75 r.
Celkom zomrelo 32 občanov, z toho 16 m. a 16 ž.:
Nižný Sliač – 2 m., 7 ž.; Stredný Sliač – 8 m., 7 ž.; Vyšný
Sliač – 6 m., 2 ž.

prehodnotené a stanovené podľa výšky
ekonomicky oprávnených nákladov v ZPS
a DSS. Prijatým VZN sa zvýši priemerná úhrada o 47,73 Eur/mesiac/prijímateľ
sociálnej služby za poskytovanie sociálnych služieb 31 dní.
V ďalšom bode programu starosta obce
informoval prítomných poslancov a zmenách organizačného poriadku v obchodnej spoločnosti Sliačanské Obecné Služby, s. r. o. Do obchodnej spoločnosti
Sliačanské Obecné Služby, s. r. o. boli
prijatí dvaja zamestnanci na pozíciu čašníkov v prevádzke FOTBAR. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Hlavná kontrolórka obce bola uznesením č. 65/13/2016 B) na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30. 06. 2016
poverená vykonaním kontroly zameranej na dodržiavanie ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov pri
platení úhrady za poskytované sociálne
služby v Zariadení pre seniorov a DSS
Liptovské Sliače. Vykonanou kontrolou
neboli zistené žiadne nedostatky ani porušenie zákona.
Starosta obce podal na zasadnutí OZ
návrh na zmenu vnútornej smernice č.
1/2013 Zásady prideľovania priestorov
na bývanie vo vlastníctve obce Liptovské Sliače. Navrhol vypustiť zo smernice
podmienku pracovného pomeru žiadateľa so zamestnávateľom, ktorý má sídlo
alebo prevádzku v obci Liptovské Sliače.
Poslanci návrh schválili, keďže bytový
priestor vo Vyšnom Sliači je dlhodobo
nevyužívaný, čím obci vznikajú náklady na jeho prevádzku.
V závere rokovania boli bode žiadosti
sa poslanci zaoberali individuálnymi požiadavkami občanov a organizácií.
OcÚ

NARODENIE
December 2016: Tadeáš Lako, Leonard Zimka, Mateo Alman, Šimon Šindléry. Január
2017: Veronika Jelšovková, Klaudia Jacková, Jakub
Littva, Filip Ivák, Teo Svýba. Február 2017: Dominik Kelčík.
ÚMRTIE
December 2016: Emília Cevárová, 78-ročná; Rozália Richterová, 85-ročná; Margita Drapáčová,
83-ročná. Január 2017: František Štrbák, 73-ročný; Aladár Frič, 62-ročný; Daniela Priesolová, 65-ročná.
UZAVRETIE MANŽELSTVA
Marián Ruttkay a Katarína Feriancová.

ŽIVOT V OBCI
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OBEC PRIVÍTALA MALÝCH OBČANOV
V sobotu 21. januára 2017 bola v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch milá
slávnosť. Obecný úrad a Kultúrne stredisko pokračovali v tradícii a opäť pripravili „Uvítanie detí do života“. Na podujatí pod záštitou starostu obce Milana

Friča sa zúčastnilo 28 detí zo 40 pozvaných, ktoré boli zapísané do obecnej
matriky počas uplynulého kalendárneho
roka. Z rúk predstaviteľov obce rodičia
prijali finančný dar a blahoprajný list, mamičky aj kvetinu. V kultúrnom programe

vystúpil mládežnícky spevokol z Liptovských Sliačov. O občerstvenie sa postarala R. A. F. cafe cukráreň Ružomberok.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

VÝROČNÁ SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV LIPTOVSKÉ SLIAČE
V nedeľu 19. 02. 2017 sa uskutočnila v kultúrnom dome výročná členská schôdza
miestnej organizácie jednoty dôchodcov.
Zišli sme sa v hojnom počte, prišlo 80
členov. Teší nás, že pribudlo veľa nových.
Úvod patril speváckej skupine pod vedením Sebastiána Laka. Prítomní členovia

aj hostia si vypočuli správu o činnosti
a hospodárení za minulý rok a plán na
rok 2017. Po skončení schôdze nám do
tanca aj na počúvanie hral DJ Marcin.
Na záver sa chcem poďakovať pánovi
starostovi, Mgr. Milanovi Fričovi a pánovi zástupcovi starostu, Pavlovi Bar-

tíkovi spolu s manželkami, že prijali naše
pozvanie. Taktiež sa chcem poďakovať
všetkým členom, ktorí sa podieľali na
príprave a priebehu tejto schôdze.
Daniela Sliacka
predsedníčka MOJDS

Foto: A. Kočibalová
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FSK SLIAČANKA V SÚŤAŽI ZEM SPIEVA
V programe ZEM SPIEVA, ktorý realizuje RTVS bude zastúpený aj folklór z Liptovských Sliačov. V ďalšej časti súťaže,
v sobotu 4. marca, budú účinkovať speváčky z folklórnej
skupiny Sliačanka.

Foto: T. Šuľa

SLIAČANKA V ROKU 2016
Folklórna skupina z Liptovských Sliačov pôsobí v oblasti ľudovej kultúry už
84 rokov. Počas uplynulého roka účinkovala na rôznych podujatiach v rodnej obci, na Slovensku i v zahraničí.
Začiatkom roka 2016 sa Sliačanka predstavila doma na podujatí „Plesajme všetci ľudia“, ženská spevácka skupina spievala na slávnostnom „Uvítaní detí do
života“. V závere januára Sliačanka organizovala 13. ročník podujatia „Ples
priaznivcov folklóru“. Vo februári sa niekoľko mladých členov zapojilo do fašiangového podujatia, ktoré pripravil DFS
Sliačanček, i do fašiangovej pochôdzky
v Ružomberku.
V marci skupina absolvovala 3-dňové
sústredenie vo Vyšnej Boci. Speváčky zo
Sliačanky účinkovali na zahájení výročnej schôdze poľnohospodárskeho družstva Lisková – Sliače. Členovia folklórnej
skupiny prispeli k slávnostnej atmosfére
Veľkonočnej nedele v kostole sv. Šimona a Júdu, po nej v Strednom Sliači vyniesli Murienu a priniesli Novô leto.
Veľkonočný pondelok patril chlapcom
a mládencom, ktorí chodili po celej dedine kúpať dievčatá zo Sliačanky a popri nich i ďalšie – slobodné aj vydaté.
Na bohatú tradíciu sliačanských „Májov“ nadviazala skupina v prvú májovú
sobotu. V spolupráci s ďalšími folklórnymi kolektívmi z obce pripravila v Strednom Sliači podujatie „Sadíme my máje“.
Sliačanský folklór mal zastúpenie aj na
celoštátnej súťaži sólistov – tanečníkov
v Dlhom Klčove. Úspešne nás reprezentovali sólista Marian Jacko a tanečný pár
Lucia Mrvová – Michal Ovad, ktorí v súťaži „Šaffova ostroha“ získali ocenenia
„Bronzové pásmo“.

Sliačanka nezabudla ani na letné zvyky,
tradičné „Pálenie Jána“ pripravili v Strednom Sliači. V závere júna sa ženská spevácka skupina predstavila v Čutkove
v programe „Na Jána“. Celá folklórna
skupina účinkovala v Múzeu slovenskej dediny v Martine v programe „Na sv. Jána“.
V júli ženská spevácka skupina účinkovala na festivale vo Východnej, v progra-

Foto: archív FSk

me „Krása nevídaná“. Mladí z tanečnej
zložky FSk sa predstavili na podujatí
„Slávnostné ukončenie výstavby kanalizácie“, ktoré sa uskutočnilo v Sliačoch
začiatkom júla.
Sliačanka nechýbala ani na najväčšom
domácom kultúrnom podujatí. Kvalitným vystúpením obohatila 11. ročník
festivalu „Liptovské dni matky“, ktorý
sa v Liptovských Sliačoch konal v posledný júlový víkend.
V auguste skupina účinkovala v obci
Vlachy na podujatí „Deň obce“. V septembri ženy z folklórnej skupiny spievali na slávnostnom zahájení 43. ročníka súťaže „Beh okolo Sliačov“.
V októbri Sliačanka spievala a tancovala v programe pri príležitosti Mesiaca úcty ku starším. V novembri zorganizovala
tanečnú zábavu „Katarínska tancuvačka“.

Speváčky zo skupiny sa podieľali na
príprave televíznych upútaviek do relácie „Zem spieva“, potom účinkovali
v Bratislave počas nahrávky tejto folklórnej súťaže, ktorú organizuje RTVS.
V závere roka sa mladi z FSk predstavili na 2 stužkových slávnostiach, doma v Liptovských Sliačoch i na Bielom
Potoku. V predvianočnom období skupina pripravila „2. Tancuvačku-kapustovačku“, čo bol celodenný nácvik pro
gramov v Kultúrnom dome, spojený
s konzumáciou skvelej kapustnice a iných
dobrôt.
Počas Vianoc mládežníci zo Sliačanky
chodili spievať a vinšovať po dedine.
Členovia folklórnej skupiny prispeli
k slávnostnej atmosfére svätej omše
na 2. sviatok vianočný v kostole sv. Šimona a Júdu, po nej sa Sliačanka predstavila s programom „Narodil sa Kristus Pán“.
Folklórna skupina z Liptovských Sliačov v roku 2016 reprezentovala rodnú
obec i Slovensko v Českej republike. Vo
februári to bolo na festivale „Fašang“
v moravskej obci Strání a v auguste na
festivale „Jánošíkov dukát“ v Rožnově
pod Radhoštěm.
Medzi tradície, ktoré Sliačanka zachováva počas kalendárneho roka patria
aj svadobné obyčaje. Ľudové obrady „Pýtanie mladuchy“ a „Parta“ predviedli členovia FSk na 15 svadbách. Okrem toho
členky skupiny spievali aj na oslave životného jubilea i na pohrebe.
V roku 2016 folklórna skupina Sliačanka celkovo absolvovala 54 speváckych,
tanečných, menších či väčších predstavení.
Alena Balážecová

RÔZNE
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AKO SME SLÁVILI VIANOCE
V stredu 21. decembra 2016 sa v Kultúrnom dome uskutočnila tradičná vianočná besiedka žiakov ZŠ Jozefa Hanulu. Deti si pripravili zaujímavé hudobné, spevácke, tanečné i divadelné vystúpenia.
Vianočný program pripravili aj detský folklórny súbor Sliačanček a mužská spevácka skupina Sliačania. Na prvý sviatok vianočný 25. decembra členovia oboch kolektívov predviedli program ŽIVÝ BETLEHEM. Pre nepriaznivé počasie bol
program uvedený v kostole sv. Šimona a Júdu v Strednom
Sliači.
Folklórna skupina Sliačanka sa počas vianočných sviatkov
predstavila s programom NARODIL SA KRISTUS PÁN. Program
bol uvedený v kostole v Strednom Sliači v pondelok 26. decembra.
A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

KARNEVAL V MŠ
Deti v materskej škole spoznávali počas
fašiangov zvyky spojené s týmto veselým obdobím. Pani učiteľky im pripravili rôzne aktivity, vďaka ktorým bol čas
v MŠ plný tvorivosti a radosti. Zlatým
klincom bol očakávaný karneval, ktorý

sa uskutočnil 15. februára. Už od rána
bola škôlka plná krásnych masiek, privítala indiánky, víly a princezné, spidermenov a transformerov, bojovníkov i milé
zvieratká. Takmer sa premenila na ľadové kráľovstvo, ale ani jedna kráľov-

ná Elsa ju našťastie nezačarovala. Masky
celé dopoludnie tancovali, šantili, súťažili a každá zaslúžene dostala sladkú odmenu a medailu. Ďakujeme rodinám, ktoré prispeli občerstvením a tešíme sa na
ďalšie aktivity.
– MŠ –

Foto: archív MŠ
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TRADIČNÁ SLIAČANSKÁ BURSA S PRAVÝM ZABÍJAČKOVÝM POHOSTENÍM
Milí Sliačania,
v sobotu 25. 2. 2017 sa v našej obci uskutočnila tradičná sliačanská bursa spojená s pravým zabíjačkovým pohostením. Vedenie obecného úradu spolu so
svojimi zamestnancami pripravilo pre
celý sprievod masiek, ale aj pre všetkých
zúčastnených spoluobčanov vynikajúce
zabíjačkové špeciality, ktoré v príjemnej atmosfére a v hojnom počte ochutnali v amfiteátri Pažite v Strednom Sliači.
Folklórny súbor Sliačanka, pekné masky
a spevácka skupina Sliačania zahájili
o 14 hodine popoludní pochôdzku pred
obecným úradom, kde ich privítal a pohos-

til starosta obce so svojim zástupcom.
Sprievod masiek s vynikajúcou hudbou
a pekným počasím prerušil pochôdzku
v amfiteátri, kde sa po občerstvení a vystúpení tradičných tancov presunul do
kultúrneho domu. Tam všetci zúčastnení pokračovali v zábave. Ako starosta
obce zo srdca ďakujem FS Sliačanka, že
uchováva naše tradície. Veľké ďakujem
patrí členkám speváckej skupiny Salatín z Jednoty Dôchodcov v našej obci,
ktoré pripravili už v piatok výborné jaternice. Taktiež bez pomoci kolektívu
šikovných kuchárok z kuchyne ZŠ pod
vedením Janky Mihulcovej, by takéto vynikajúce pohostenie nebolo možné usku-

točniť. Som hrdý, že na obecnom úrade
pracuje kolektív skvelých ľudí, na ktorých
sa môžem pri takýchto organizačne náročných akciách spoľahnúť. Nemôžem
zabudnúť s poďakovaním ani na poslanca pána Ing. Miroslava Hanulu, ktorý nám
pomáhal celý deň nielen v sobotu na burse
s občerstvením, ale varil aj vynikajúci
punč na Silvestra pre všetkých spoluobčanov. Milí Sliačania dúfam, že aj na budúci rok sa znovu v zdraví stretneme
na tradičnej sliačanskej burse so zabíjačkovým pohostením a hlavne s úmyslom
udržať naše prekrásne tradície.
Mgr. Milan Frič
starosta obce
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PLES PRIAZNIVCOV FOLKLÓRU
Tohtoročná plesová sezóna v Liptovských Sliačoch bola bohatá. Jedným z podujatí konaných v Kultúrnom dome bol
Ples priaznivcov folklóru, ktorého 14. ročník organizovala
folklórna skupina Sliačanka v sobotu 4. februára 2017. O podujatie, ktoré tradične malo vysokú úroveň, bol aj tentoraz
veľký záujem. Ku tradícii plesu neodmysliteľne patrí slávnostné zahájenie v podaní členov folklórnej skupiny. Do tanca
i dobrej nálady hrali hudobná skupina LEGO a ľudová hudba
HRAVÉ STRUNY, v programe vystúpil folklórny súbor LIPTOV.
Súčasťou vydareného podujatia bola originálna výzdoba i bohatá tombola. Chutné jedlá pre účastníkov pripravili pracovníčky Školskej jedálne.
A. Balážecová

ORIGINÁLNE MASKY OPÄŤ BODOVALI

Foto: A. Kočibalová

Veselo bolo deťom zo Základnej školy Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch, ked sa dňa 2. februára 2017 zabávali na
svojom detskom karnevale. Deti sa zmenili na princezné, zoombie, i-phone, Steeva, Spoongeboba, zvieratká, pirátov, či šašov. Všetci s napätím očakávali na príchod deviatakov. Tí
opäť nesklamali a ich krátky výstup „neandertálcov „pobavil a presvedčil prítomných o ich kreativite. Celé dopoludnie žiaci tancovali, súťažili a pochutnávali si na pohostení,
ktoré pre nich pripravilo Rodičovské združenie. Každá maska bola odmenená malou sladkou odmenou a z každej triedy boli ocenené tri najkrajšie masky – aj keď pre porotu to
bola neľahká úloha. Bodovali predovšetkým originálne masky
vyrobené doma. Deti spolu s rodičmi popustili uzdu svojej
fantázie a kreativite a ten výsledok naozaj stál za to.
Mgr. Alica Hubová

TURISTI TRADIČNE PLESALI
Dňa 28. 01. 2017 sa v Kultúrnom dome uskutočnil už XXIX.
reprezentačný ples turistov Liptova. Okolo 160 účastníkov
sa v priateľskej atmosfére zabávalo do skorých ranných hodín. Program obohatili svojimi vystúpeniami folklórny súbor Liptov a dievčenská tanečná skupina so scénickým tancom. Do tanca hrala hudobná skupina Fresh Band z Dolného
Kubína. Samozrejme nemohla chýbať ani hojná tombola. Ples
sa vyznačoval početnou účasťou návštevníkov z okolitých
obcí Liptova.
Bartík Martin

Foto: R. Jacko, J. Ovad

Foto: A. Kočibalová
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ĽUBOMÍR JACKO SUVERÉNNE VYHRAL TURNAJ V DÁME
OcÚ Lipt. Sliače, REZOD-CDK pohostinstvo Vyšný Sliač a Šachový klub Lipt. Sliače usporiadali
7. januára 2017, už 10. ročník Novoročného turnaja v dáme. Za účasti 12-ich hráčov si suverénne počínal a prvenstvo z minulého roku obhájil
Ľubomír Jacko. Hralo sa dvojkolovo každý s každým a prvých päť hráčov získalo finančné odmeny. Poradie a body: 1. Ľubomír Jacko 20,5 boda. 2. Jozef Dvorský 16,5 boda. 3. Ľudovít Benčo
15 bodov. 4. Roman Gejdoš 13,5 boda. 5. Anton
Jelšovka 12,5 boda. V príjemnom prostredí sa
o hladký priebeh postarala Anna Kočibalová a všetci účastníci sa už tešia na 11. ročník, na ktorom
budú hrať aj ženy.
Foto: A. Kočibalová

Jozef Dvorský
hlavný rozhodca turnaja

SÁNKOVAČKA A ČARO KVAČIANSKEJ DOLINY
Tento rok nám zima praje a hojným
priehrštím rozdáva všetko zo svojej
zimnej krásy. Pohľad na zasnežené
kopce je priam fascinujúci. Zima pre
nás všetkých vytvorila výborné podmienky na pobyt v prírode.
Mladí turisti a členovia krúžku „Chodníček poznania“ sa rozhodli stráviť
štvrtkové popoludnie dňa 26. januára
v lone zimnej prírody na sánkovačke na
Kapustnom vrchu a okolitých kopcoch.
Deti si priniesli nielen sánky, ale aj
lopáre, taniere a boby. Po mrazivých
dňoch sa slniečko opäť ukázalo a hrialo nás všetkých svojimi lúčmi.
To bola sánkovačka! Deti sa jej nevedeli nasýtiť. Po výdatnej „rozcvičke“
bola súťaž o najlepšieho „lopáristu“,
„tanieristu“, „bobistu“, „sankára“. U všetkých panovala zdravá rivalita a súťaživosť. Víťazi boli odmenení malými
sladkosťami. Naše vydarené popoludnie sme zakončili netradičnou zimnou
opekačkou.
Mladí turisti a členovia krúžku Chodníček poznania sa v sobotu 11. 02.
2017 vybrali do Kvačianskej doliny, aby

V Kvačianskej doline.

videli tento náš prírodný skvost v zimnej kráse.
Krásne počasie a priezračný vzduch nám
umožnili pohľad akoby v HD kvalite.
Videli sme priepasti, bralá, vysoké horské steny, ale aj obrovské ľadopády,
po ktorých vystupovali horskí lezci.
Obdivovali sme ich silu a odvahu. Fascinovali nás aj spadnuté lavíny. Presvedčili sme sa o veľkej sile prírody.
Bola to nádherná turistická vychádzka. Pokračovali sme do malebnej dedinky Kvačany, kde nás u „Brontvaiov“
čakal chutný obed. A veru nám všetkým chutilo.
Náš pobyt v Kvačanoch sme ukončili
návštevou rímsko-katolíckeho kostola
sv. Kataríny. Prekrásna výzdoba a znovuobjavené fresky boli pre nás veľkým
duchovným zážitkom.
Cesta domov ubehla veľmi rýchlo. V Liptovskom Mikuláši nás opäť čakal náš
kamarát, poschodový vlak.
Všetci sa tešíme na ďalšie „objavovanie“ našej čarovnej krajiny.
Vedúce krúžkov

Foto: archív krúžku

Foto: A. Kočibalová

SILVESTER 2016
Rozlúčku so starým rokom a vítanie nového roka 2017 v Liptovských Sliačoch
pripravil Obecný úrad. Podujatie pre
domácich i návštevníkov sa konalo na
priestranstve pri novom futbalovom ihrisku v Strednom Sliači. O dobrú náladu
sa postaral DJ Miňo, v chladnom počasí všetkých dobre zahrial horúci punč,
ktorý pripravil Miroslav Hanula. Účastníci mohli na veľkom plátne sledovať
prezentáciu fotografií z podujatí, ktoré
sa v Sliačoch uskutočnili v roku 2016.
Ani tentoraz nechýbal ohňostroj, na bezpečnosť dohliadali členovia DHZ a OZ
Dráčik z Vyšného Sliača.
A. Balážecová
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PRÍPRAVKA DOVIEZLA JÁNOŠÍK TROPHY
V sobotu 18. 2. 2017 sa Naša prípravka 1. OFC zúčastnila
medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja JÁNOŠÍK
TROPHY v Liptov Aréne Tatralandia. Po dramatických zápasoch s MFK TATRAN Liptovský Mikuláš, FK Poprad, MFK Dol-

ný Kubín a poľskými družstvami AMP TIKI TAKA Zywiec a AP
Sanok sme sa tešili z víťazstva v tomto turnaji.
Dušan Matejka, tréner

KAPUSTNICOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ VYHRAL JURAJ DRUSKA
Šachový klub Mr. Dvorský Lipt. Sliače,
OcÚ Lipt. Sliače a Liptovský Šachový Zväz
usporiadali 26. decembra 2016 v kultúrnom dome už 31. ročník v bleskovom šachu (10:10 minút). Za účasti 48
hráčov sa hralo 11 kôl Švajčiarskym sys-

témom a najlepšie si počínal Juraj Druska (ŠK Prakovce) zo ziskom 9 bodov.
Ďalšie poradie: 2. Vladimír Giertli (Podbrezová) 8 bodov, 3. Dominik Nádraži
(Prakovce) 7,5 boda, 4. Roman Hroš (Liptovská šach. škola) 7,5 boda, 5. Otomar

Pejko (Košice) 7,5 boda. Z domácich hráčov skončil najlepšie Vladimír Dobrík na
27. mieste zo ziskom 5,5 boda.
Jozef Dvorský
riaditeľ turnaja

Foto: A. Kočibalová

DOBRÁ NOVINA
Dňa 26. decembra 2016 prebehol v našej farnosti 22. ročník Dobrej Noviny, ktorý sa niesol v duchu „Deti sú srdcom zmeny“. Koledovania sa zúčastnilo 26 detí s 8 vedúcimi, ktorí navštívili 85 domov. Vykoledovaná suma bola
2142,30 eur.
Individuálni darcovia venovali ešte 291 eur, ktoré boli zaslané na stredisko Dobrej Noviny.
Všetkým koledníkom, ale aj tým, ktorí ich prijali ďakujeme za ich čas a obetu pre iných.

INZERCIA

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
Firma zaoberajúca sa kanalizačnými a vodovodnými
prípojkami ponúka:
– kompletné vybudovanie kanalizačných prípojok a pre
pojenie na obecnú kanalizáciu,
– montáž kanalizačného potrubia s materiálom.
Cenu za kanalizačnú prípojku vypočítame hneď po obhliadke terénu.
Záujemcovia sa môžu kontaktovať na tel. č.: 0918 561 511

ŠPORT
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LYŽIARSKE PRETEKY
Aj keď sa vo februári zdalo že už zima
končí, Klub nadšencov bežeckého lyžovania predsa využil poslednú snehovú
pokrývku v našej obci, ktorej je pod horou ešte neúrekom, a prakticky zo dňa
na deň usporiadal preteky v behu na
lyžiach. V nedeľu 19. 2. 2017 o 11. hodine dopoludnia si sedem chlapov prišlo
zmerať sily na bežkách. Síce bolo viacmenej jasné kto je favorit, ale ostatní

si dvojkolovú trať tiež poctivo odbehli,
aj keď sa im zle bežalo, lebo sneh bol
mokrý a ťažký. Čo samozrejme nebolo
žiadnou prekážkou pre víťaza, ktorý „to
otočil“ ešte trikrát, kým všetci dobehli.
Víťazom sa stal „nepolapiteľný“ Vladimír Vician, ktorému síce „dýchali na krk“
dvaja juniori, ale márne. Na druhom
mieste sa umiestnil Martin Bartík a tretie miesto obsadil Jozef Tatárik. Ďalší-

mi súťažiacimi boli Slavomír Frič, Miroslav Hanula, Ľubomír Jacko a Václav
Ondrejka, vedúci pretekov.
Klub nadšencov bežeckého lyžovania
týmto ďakuje Obecnému úradu za pomoc pri organizovaní pretekov a sympatizantom za vytvorenie športovej kulisy.
A. Kočibalová

Foto: A. Kočibalová

SÚŤAŽ V OPAKOVANÝCH TLAKOCH NA LAVIČKE
Základná škola Jozefa Hanulu Liptovské
Sliače v spolupráci s Kulturistickým oddielom v Liptovských Sliačoch usporiadali nultý ročník v opakovaných tlakoch na lavičke s polovičnou záťažou
pretekára. Súťaže sa mohli zúčastniť,
všetci chlapci, ktorí navštevujú fitnes
krúžok. Súťaže sa zúčastnilo spolu deväť pretekárov, ktorí sme zmerali sily

medzi sebou. Súťaž sa niesla nielen
v príjemnom duchu ale aj fair play. Chalani sa medzi sebou povzbudzovali a bola medzi nimi zdravá rivalita. Kulturistický oddiel si pripravil krásne diplomy,
medaile ako aj poháre pre prvých troch
najlepších. Podporiť žiakov prišiel aj p. starosta Mgr. Milan Frič a p. podstarosta
Pavol Bartík.

Uvádzame aj poradie:
1. Matej Dvorský; 2. Oliver Smieška;
3. Patrik Vrtich; 4. Matúš Salák; 5. Radovan Mrva.
Víťazom gratulujeme a prajeme nech
dosahujú takéto krásne výsledky aj v budúcnosti.

K. Plachá
riaditeľka ZŠ

Foto: A. Kočibalová

INZERCIA
Klietky pre chov prepelic, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800.
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SLIAČANSKÁ HOKEJKA 2017
Obec Liptovské Sliače, OZ FBC SLIAČE a miestny nadšenci ľadového hokeja zorganizovali v sobotu 14. 1. 2017 v poradí
13. ročník turnaja v ľadovom hokeji „SLIAČANSKÁ HOKEJKA“.
Na turnaji sa zúčastnilo 5 mužstiev z Liptovských Sliačov:
AVENGERS, ICE PIRATS, ROVEŇ, TEPLICA, UHLISKO. Turnaj otvoril starosta obce Mgr. Milan FRIČ, ktorý vhodil úvodné buly.
Turnaj sa hral systémom každý s každým, spolu sa odohralo
10 kvalitných zápasov, v ktorých nechýbala bojovnosť a chuť
víťaziť. Pre mužstvá aj divákov bolo pripravené občerstvenie chutná klobása a čaj, ktoré zabezpečil „PENZIÓN SATY“
Prvé tri miesta boli ocenené pohárom, diplomom a šampanským, takisto boli ocenení aj „NAJLEPŠÍ STRELEC“ a „NAJLEPŠÍ BRANKÁR“: 1. miesto ROVEŇ (FULLA Jaroslav, BRUK Ma
rián, LIKAVČAN Miroslav ml., LIKAVČAN Miroslav st., SLAMKA
Marek, KELČÍK Branislav, DANČEK Peter, DANČEK Andrej); 2.
miesto ICE PIRATS (OVAD Michal, ANTOL Peter, MOJŠ Matúš,
GRAŇÁK Martin, HANULA Michal, DVORSKÝ Radovan, MORAVA
Rado, ŠVIDROŇ Jakub, MRVA Tomáš); 3. miesto AVENGERS
(FUNIAK František, ONDREJKA Matúš, CABAN Vladimír, KELČÍK Roman, PUSTAJ Frederik, KRIST Miloš, FULLA Pavol, ONDREJKA Oliver, ŠTURMAN Benedikt, KURHAJEC Peter, BIELENÝ
Michal, ORAVEC Patrik, BIELENÝ Tomáš); 4. miesto TEPLICA
(FRIČ Peter, BARTÍK Pavol, VICIAN Vladimír, BARTÍK Peter, CABAN Miroslav, BARTÍK Martin, ONDREJKA Václav, LUPTÁK Lukáš, FRIČ Pavol); 5. miesto UHLISKO (GEJDOŠ Jozef, DVORSKÝ
Ján, SLEZIAK Matúš, SLEZIAK Maroš, KELČÍK Ľubomír, BIELENÝ Dávid, GEJDOŠ Ján, ŠEVČÍK Michal).

Titul najlepší brankár si odniesol FULLA Jaroslav (inkasoval
3 góly), najlepším strelcom sa stal BRUK Marián (strelil 8 gólov), bol ocenený hokejkou, ktorú venoval Obecný úrad Liptovské Sliače.
Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili pri organizovaní turnaja hlavne obci Liptovské Sliače,
OZ FBC Sliače, Penzión SATY, DHZ Nižný spolu s nadšencami
ľadového hokeja, ktorí nemali problém ani vo veľkých mrazoch prísť pomôcť polievať ľadovú plochu. Napokon plochu
využili všetci od detí až po rodičov.
Andrej Danček

ZÁPAS

TÍMY

VÝSLEDKY

1.

ROVEŇ – AVENGERS

7:1

2.

ICE PIRATS – UHLISKO

11 : 2

3.

ROVEŇ – TEPLICA

6:0

4.

ICE PIRATS – AVENGERS

3:2

5.

TEPLICA – UHLISKO

3:0

6.

ROVEŇ – ICE PIRATS

5:1

7.

TEPLICA – AVENGERS

0:2

8.

ROVEŇ – UHLISKO

4:1

9.

ICE PIRATS – TEPLICA

4:1

10.

UHLISKO – AVENGERS

2:5

Foto: A. Kočibalová
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