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Rozlúčka so školou

Slávnostná svätá omša
vo farskom kostole v Liptovských Sliačoch bola
súčasťou ukončenia školského roka 2006/2007 v
ZŠ Jozefa Hanulu. Zúčastnili sa jej žiaci, učitelia,
ako aj riaditeľ školy aj
starosta obce a mnohí rodičia.
Po svätej omši sa všetci stretli na nádvorí školy.
Jej riaditeľ Ľuboš Birtus v
príhovore okrem iného
uviedol, že škola v tomto
školskom roku dosiahla
veľmi dobré výsledky či
už v športe, v kultúre, ale

aj vo vzdelávaní. Podotkol, že 389 žiakov len
traja neprospeli a musia
robiť opravné skúšky.
Riaditeľ odmenil žiakov
školy vecnými cenami a
sladkosťami za ich vzorné
reprezentovanie
školy,
úspechy v zbere papiera,
liečivých rastlín. Starosta
J. Ondrejka zaželal absolventom školy, aby sa im
darilo aj na stredných
školách. Vyslovil presvedčenie, že mnohí z nich sa
dostanú aj na vysoké školy.

túrneho domu v Liptovských Sliačoch. Predstavil
sa tam súbor Largen. Počas vystúpenia nechýbali
triky s kartami, s miznúcimi guličkami, šatkami.
Kúzelníkove šikovné ruky

(tš)

ostrie gilotiny.
Kúzelník často pozýval na
javisko i divákov, ktorí sa
stali priamymi aktérmi
jednotlivých kúziel. Asistovali mu aj manželka a

vedeli vyčariť aj zajačika,
korytnačku, párik hrdličiek. Chvíľka napätia zaTradičné ľudové nulu, terajší deviataci, tam vládla v sále, keď majster
zvyky - juniáles ožili v spievali a tancovali. Svoji- využil rekvizitu gilotíny,
nedeľu 24. júna v obci mi žartovnými pesnička- ktorá mala pripraviť o ruLiptovské Sliače. Súčas- mi na svoj pedagogický ku mladé dievča. Nestalo
ťou programu bola aj po- zbor sa lúčili s nimi a so sa tak, odniesla si to len
chôdzka dievčat a školou. Junialesová nála- mrkva, ktorú rozrezalo
chlapcov v miestnej časti da zaplnila aj sálu kultúr-

syn David (tiež už kúzelník). Vstup na program,
ktorý si pozrelo asi dvesto
divákov, zväčša detí, bol
bezplatný. Program bol financovaný zo Sociálneho
fondu starostu.

Konfrontovať a prezentovať umenie detských folklórnych súborov (DFS)
bolo poslaním ich celoštátnej prehliadky, ktorej 21.
ročník uskutočnil sa 9. a
10. júna v Likavke. Predstavili sa tam aj členky
súboru Sliačanček z Liptovských Sliačov.
Prehliadka bola súčasneho domu. Deviataci do ťou 32. ročníka Detského
tanca zobrali aj svojich folklórneho festivalu v Likavke. Mladí milovnící fokrodičov a učiteľov.
lóru sa zišli v amfiteátri
text a foto: Tibor Šuľa pod hradom Likava. Vystúpilo tam vyše 600 účinkujúcich z 19 kolektívov.
Patrili k najlepším na
zábavy zaplnili v piatok Slovensku, lebo česť predvečer 3. augusta sálu kul- staviť sa na prehliadke

mali len víťazi krajských
kôl. Postúpili tam z regiónálnych kôl. Región dolného Liptova reprezetnovali
tanečníčky zo súboru
Sliačanček, ktoré si nacvičili tanec Do kolesa.
"Folklórnu prehliadku v
Likavke považujem za
národnú žatvu detského
ľudového umenia. Je
jedna z najlepších za posledných desať rokov," povedal predseda poroty Ing.
Ladislav Bačinský. Dodal,
že si cení iniciatívu vedúcich súborov hľadať a využívať
autentický
folklórny materiál zo svojho regiónu.

Detský juniáles

text a foto: Tibor Šuľa

Sliačanček pod likavským hradom

Stredný Sliač. Program potom pokračoval pred kultúrnym domom.
Absolventi Základnej školy Jozefa Ha-

Prázdniny s kúzelníkom

Približne 80-minútový
program kúzel, smiechu a
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