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aj niekoľko interpelácií ohľadom
prítomnosti
včelieho úľa v blízkosti
futbalového
ihriska,
všešportového
areálu

v Nižnom Sliači, zlého
technického stavu mosta
pri Čillíkovcoch (Nižný
Sliač). Občanov zaujímalo
koľko sa ušetrilo na

verejnom osvetlení po
osadení nových lámp
verejného osvetlenia, či sa
zlepší TV signál v obci,
ako pokračujú práce na

budovaní
oddychovej
zóny v Nižnom Sliači. Na
všetky otázky odpovedal
starosta obce.
Lívia Dvorská

Zo života ZŠ J. Hanulu
Kto bude riaditeľom Základnej školy Tradičná ľudová tvorba v múzeu
v Liptovských Sliačoch ďalších 5
rokov?
Tradičnú ľudovú tvor- ciami a životom v ich
V zmysle zákona
č.596/2003 Zz. sa dňa
12. 06. 2007 uskutočnilo v zasadačke Obecného úradu v Liptovských
Sliačoch
výberové

konanie na funkciu riaditeľa tunajšej Základnej
školy Jozefa Hanulu.
Výberovú komisiu tvorili členovia Rady školy
pod vedením predsedníčky Mgr. Márie Ferenčíkovej.
Väčšinové
zastúpenie v tejto komisii mali rodičia žiakov.
Ako prizvaný sa tohto
konania zúčastnil aj
starosta obce Ján Ondrejka.
Z dvoch prihlásených
kandidátov výberová
komisia vybrala na
nominovanie do funkcie

bu detí z rôznych kútov
Slovenska predstavovala výstava, ktorú sprístupnili 16. júna v
Liptovskom
múzeu
(LM) v Ružomberku
a potrvala tam do 22. júna. Medzi exponátmi
boli aj práce žiakov zo
Základnej školy J. Hanulu v Liptovských
Sliačoch.
Na výstavu zaslalo
svoje práce 394 detí a
16 kolektívov zo školských záujmových zariadení z deviatich
okresov. Deti z uvedenej školy siahli po
Foto: Tibor Šuľa námetoch, ktoré bezprov Liptovských Sliačoch, stredne súvisia s tradíz rúk starostu obce Jána Ondrejku, Mgr.
Ľuboš Birtus, menovací
dekrét na funkciu riaditeľa Základnej školy Jozefa
Hanulu
v
Liptovských Sliačoch.
riaditeľa školy Mgr.
Ľuboša Birtusa.
Dňa 6. 7. 2007, za
prítomnosti členov výberovej komisie, prevzal na Obecnom úrade

dedine. Vytvorili napríklad drevené hračky, textilné bábiky. Ocenenie
získali za kolektívnu
prácu Pohyblivé figúrky
z dreva a porota odmenila aj Michala Mrvu za
Fašiangovú
bábiku
„polovica ženy, polovica chlap“. Práce vytvorili žiaci pod vedením
zástupkyne
riaditeľa
školy Mgr. Zuzany Brtáňovej.
Súťažnú výstavu v ružomberskom múzeu pripravili
Žilinský
samosprávny kraj, Liptovské osvetové stredisko v spolupráci s
Liptovským múzeom.

Ďalšie funkčné obdobie
t. j. 5 rokov bude aj
naďalej viesť základnú
školu. Prajeme mu v tejto náročnej práci veľa
zdravia a úspechov.
Predseda Rady školy
Mgr. Mária Ferenčíková

text a foto: Tibor Šuľa

