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8. Dobročinný adventný
večierok
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Mikulášske tvorivé dielne

Človek, ktorý chystá darček druhému, musí vymeniť
bankovky vo svojej peňaženke za fotografiu milovaného. Tak vzniká dar. Otec, mama radi vymenia bankovky v peňaženke za fotografiu svojich detí. Vianočné
sviatky nám pripomínajú dôležitú pravdu, že fotografia každého z nás je v Božej“ peňaženke.“ Tak nás má rád, že nás prijal za
svojich. Vieme to zo Svätého Písma a z historických udalostí. Aby Boh bol
čitateľný a porozumiteľný, rozhodol sa pre vtelenie. Rozhodol sa stať sa dieťaťom. Prijal na seba podobu človeka, mal telo a krv, nohy, ruky, aké máme
my. Chodil po tejto zemi, urobil všetko pre to, aby sa stal človeku poznateľný, prístupný. V tejto jeho láske by sme mali vytušiť: Boh je Otec, ktorý nás
má rád, a má pre nás celovečnú perspektívu. Obrazne povedané: vymenil
bohatstvo svojej peňaženky za moju fotografiu.
Jeden muž, ktorý žil v Londýne, sa po smrti rodičov dostal do sirotinca.
Hovorí: „Museli sme štrnásť hodín pracovať v záhrade, v kuchyni, na poli.
Bol to ťažký život. Voľno sme mali iba na Štedrý deň a vtedy dostal každý
chlapec na Vianoce pomaranč. Ale to iba pod podmienkou, že bol poslušný
celý rok. Keď prišiel rad na mňa, musel som ísť do kúta izby a iba sa prizerať. Bol to trest, lebo som raz v lete chcel zo sirotinca ujsť.
Keď sa skončilo rozdeľovanie pomarančov, ostatní chlapci sa hrali na dvore.
Ja som musel odísť do izolácie a ostať v spálni. Bol som smutný a zahanbený. Plakal som, nechcelo sa mi ďalej žiť. O chvíľu som počul v izbe kroky.
Jedna ruka odťahovala posteľnú prikrývku, pod ktorú som zaliezol. Pozrel
som sa – bol to Viliam, môj priateľ. Stál pred posteľou, v pravej ruke mal
pomaranč a ponúkal mi ho. Nevedel som, ako sa to mohlo prihodiť, ako mohol získať nejaký zvyšný pomaranč. Naraz som si uvedomil, že pomaranč je
olúpaný. Keď som sa bližšie pozrel, bolo mi všetko jasné. Slzy sa mi tisli do
očí, keď som vystrel ruku a vedel som, že musím pomaranč pevne uchopiť,
aby sa mi nerozpadol. Totiž desať chlapcov sa dalo dohromady. Rozhodli sa,
že aj ja musím mať pomaranč. Každý zo svojho olúpaného pomaranča dal
kúsok, jeden mesiačik. Zhotovili celý, nový, pekný, okrúhly pomaranč. To bol
najkrajší vianočný dar v mojom živote. Naučil som sa, aké môže byť ozajstné priateľstvo.
Prostredníctvom pomaranča chlapec pochopil: nie som sám, i keď mi je smutno a som sklamaný. Podobne možno rozumieť betlehemskej pravde. Boh
každému hovorí: Nie si sám, aj keď si niekedy smutný a sklamaný. Ver, že
Boh je Otec, ktorý ťa má rád, bdie nad tvojim životom a jeho pravda ťa oslobodzuje. Uver, že „vymenil bankovky zo svojej peňaženky za tvoju fotografiu.“ (porovnaj: A. Fabian, Vydarený život.)
Vyprosujem vám všetkým milostiplné a požehnané vianočné sviatky.
Ján Budzák

Foto: archív ZŠ
str.
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Koncoročné podujatia
v ZŠ J. Hanulu
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Zrkadlo Liptovských Sliačov

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKÝCH SLIAČOCH
ROZPOČET PRE ROK 2018 JE UŽ SCHVÁLENÝ
Dňa 12. 12. 2018 sa konalo celodenné zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Hlavným bodom programu bolo schválenie
rozpočtu obce na rok 2018 a schválenie všeobecne záväzných nariadení (VZN). Schválený rozpočet na budúci rok je
uvedený v prílohe. Z kapitálových výdavkov obec v budúcom
roku plánuje zaasfaltovanie parkoviska pri zdravotnom stredisku a kurtoch, spracovanie technických dokumentácii k stavbám v obci, pokračovanie v dostavbe garáže DHZ vo Vyšnom
Sliači, rekonštrukciu telocvične v základnej škole, výstavbu
prevádzkovej haly Sliačanských Obecných Služieb. Bežné
výdavky obce a rozpočtových organizácií zahŕňajú náklady
na mzdy, odvody do poisťovní a na tovary a služby spojené
s prevádzkou a údržbou obecných zariadení.
Ďalej boli schválené VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače na rok 2018, Dodatok
č. 2/2017 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
v ktorom dlhodobí neplatiči, u ktorých nie je možné vymáhať daňový nedoplatok iným spôsobom, môžu tento nedoplatok odpracovať formou vykonávania dobrovoľníckej činnosti
podľa určitých podmienok a predpisov. Ďalej bol schválený
Dodatok č. 6/2017 k VZN č. 7/2008 zo dňa 11. 12. 2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, v ktorom
poslanci schválili zvýšenie poplatkov za používanie priestorov vo vlastníctve obce (KD, spoločenské miestnosti) pre iných
užívateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci a kancelárske
priestory. Podrobné znenia VZN sú zverejnené na internetovej stránke obce.
Ďalej schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 1. polrok 2018, prerokovali správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 a konsolidovanej výročnej správe obce za rok 2016. V ďalšom bode
rokovania sa prítomní poslanci zaoberali žiadosťami centier
voľného času, ktoré majú sídlo mimo našej obce o poskytnutie finančného príspevku na ich činnosť v roku 2018. Poslanci schválili poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým
pobytom na území Obce Liptovské Sliače vo výške 25,00 €
na jedno dieťa.
Prítomní poslanci poverili vedenie obce vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – bufet v priestoroch tribúny OFC a taktiež schválili podmienky
tejto súťaže, ktoré sú uverejnené podrobne v obecných no-

Foto: archív obce

vinách a komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: Mgr. Milan Frič, Pavol Bartík a Ing. Miroslav Hanula
V bode žiadosti sa poslanci zaoberali individuálnymi požiadavkami občanov a organizácií.

Obecný úrad

ROZPOČET OBCE NA ROK 2018
PRÍJMY
Bežné príjmy:
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Tuzemské tranfery
Spolu príjmy spolu:
Výdavky
Bežný rozpočet výdavkov:
Výkonné a zákonodarné orgány (obec)
Finančné a rozpočtové záležitosti
Iné všeobecné služby
(matrika, evidencia obyvateľstva)
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predprimárne vzdelávanie – MŠ
Vedľajšie služby v rámci predprimárneho
vzdelávania – ŠJ pri MŠ
Primárne vzdelávanie – ZŠ
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
– ŠKD
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
– CVČ
Vedľajšie služby v rámci primárneho
vzdelávania – ŠJ pri ZŠ
Staroba – ZpS DSS
Staroba – opatrovateľská služba
Sociálna pomoc občanom v hmotnej
a sociálnej núdzi
Spolu bežný rozpočet výdavkov
Kapitálový rozpočet výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány (obec)
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Rozvoj obcí
Primárne vzdelávanie – ZŠ
Spolu kapitálový rozpočet výdavkov
Výdavkové finančné operácie
Splácanie úverov
Spolu výdavky:

1 266 575
334 776
745 481
2 346 832

330 456
9 860
5 400
12
24
73
122
13
56
131
12
22
214

705
772
596
797
486
581
574
700
300
300

51 486
515 541
2 600
37 866
33 058
101 230
323 427
110 900
12 037
2 218 672
10 000
1 500
10 000
32 000
15 000
68 500
59 660
2 346 832

AKTUALITY

číslo 6/2017

3

8. DOBROČINNÝ ADVENTNÝ VEČIEROK
Už ôsmy raz sa otvorili štedré srdcia
a podala sa pomocná ruka obyvateľom
Liptovských Sliačov, nachádzajúcich sa
v ťažkej životnej situácii.
Tohtoročný Dobročinný adventný večierok sa konal 10. decembra 2017. Hlavným organizátorom bol obecný úrad
v spolupráci s eLSe klubom a farským

úradom. Je chvályhodné, že už tradične sa do prípravy a realizácie zapojilo
množstvo dobrovoľníkov a sponzorov.
O program sa postarala ZŠ J. Hanulu.
Celé podujatie sa nieslo v duchu príjemnej a veselej atmosféry.
Výťažok z večierka prekročil výšku 1800 €,
čo je druhá najvyššia suma zo všetkých

ročníkov. Peniaze boli spolu s vyzbieranými trvanlivými potravinami a darovanými cukrovinkami rozdelené do
vybraných 23 rodín, aby im spríjemnili
Vianočné sviatky. Pán Boh zaplať všetkým darcom!
K. Moravová

Foto: K. Moravová, I. Jacková

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNEJ
OBCHODNEJ SÚŤAŽE
Obec Liptovské Sliače vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na Prenájom nebytových priestorov v katastrálnom území obce Liptovské Sliače, okres Ružomberok – bufet v priestoroch
tribúny na ihrisku 1. OFC, ktorá sa nachádza na adrese: ul. K Medokýšu 907/37,
na parc. č. C-KN 683/1, zapísanej na LV 3559, priestory sú o celkovej výmere
180, 1 m2:
Znenie súťažných podmienok spolu s prílohami, a informácie o predmete súťaže je možné získať:
• na adrese Obec Liptovské Sliače, Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače
• na internetovej stránke http://www.liptovskesliace.sk
• e-mailom na adrese urad@liptovskesliace.sk
Technické informácie o nehnuteľnosti a prístup k nehnuteľnostiam za účelom obhliadky poskytne Pavol Bartík na prízemí, č. dv. 5 tel. 0918 432 831,
e-mail: prednosta@liptovskesliace.sk
Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 10. 01. 2018 o 15:30 hod.
starosta obce

MATRIKA
NARODENIE:
David Juraj Somol,
Mathias Jaroš, Sabína Beljová, Matyáš Šida,
Peter Tholt.
UZAVRETIE
MANŽELSTVA:
Marian Gabor
a Lenka Benčová.
ÚMRTIE:
Ľubomír Šida, 69-ročný;
Mária Jacková, 74-ročná;
Mária Littvová, 96-ročná;
Peter Laclavík, 66-ročný;
Oľga Priesolová, 60-ročná.
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SLIAČANKA ÚČINKOVALA V PRIBYLINE
Folklórna skupina z Liptovských Sliačov
sa predstavila v Múzeu liptovskej dediny. V nedeľu 3. decembra 2017 návštevníci skanzenu v Pribyline zhliadli prog
ram „PRI BETLEMSKOM SALAŠI...“, ktorý

predviedla FSk Sliačanka. Podujatie začalo v kostole koncertom „Spievajme
Márii“, pokračovalo spievaním po dedine „Časitujeme Vám hody sviatky“. Poslednou časťou bol program pri veľkom

drevenom Betleheme. Atmosféru podujatia, ktorého organizátorom bolo Liptovské múzeum, umocnilo pekné prostredie
skrášlené bohatou snehovou perinou.

A. Balážecová

Foto: A. Kočibalová

VIANOČNÝ KONCERT SZUŠ JÁNOŠ
Tretia adventná nedeľa „Gaudete“ je nedeľou, ktorej pomenovanie symbolizuje radosť z blížiaceho sa príchodu Božieho syna na svet. S radosťou ukrytou v srdci sa v túto nedeľu
podelili aj žiaci súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ)
Jánoš, elokované pracovisko Liptovské Sliače.
V kultúrnom dome sa 17. decembra uskutočnil Vianočný koncert, počas ktorého zazneli krásne vianočné melódie v podaní 51 účinkujúcich. Vianočnú atmosféru dotvorila aj vianočná výzdoba žiakov z výtvarného odboru z elokovaného
pracoviska v L. Sliačoch a tanečné vystúpenia žiakov z tanečného odboru elokovaného pracoviska z Liskovej.
Chceme sa poďakovať pánovi starostovi Mgr. Milanovi Fričovi a vedeniu obce za pomoc pri realizácii koncertu a v mene všetkých pedagógov ďakujeme aj všetkým žiakom a rodičom za spoluprácu.
Za pedagogický kolektív Miroslava Mudičková DiS. art.
pedagóg SZUŠ Jánoš

Foto: A. Kočibalová

PODUJATIA POČAS VIANOC 2017
26. 12.
26. 12.
26. 12.
26. 12.
31. 12.

Štefanský výstup na Malý Salatín
Vianočný šachový turnaj, KD – 10:00
Štefanská zábava, KD – 19:00
Vianočný program, kostol Dvoch sŕdc – 10:15
Silvester – rozlúčka so starým rokom, pri KD – 22:00

MIKULÁŠSKE TVORIVÉ DIELNE
Na svätého Mikuláša opäť ožili priestory eLSe klubu vďaka
aktivitám, ktoré sme si pripravili pre deti. Tvorivé dielne pod
vedením Martinky Sleziakovej potešili nielen detičky, ale aj
ich mamičky a pár oteckov. Vyrábali sme vianočné dekorácie na dobročinné trhy na
večierok. Paralelne sa v klube konala aj verejná zbierka potravín pre ľudí a vecí
na večierok. Všetkým, ktorí
prispeli ďakujeme. Mnohé
deti zaujali aj spoločenské
hry, na ktorých sa veľmi bavili. Na záver programu zavítal do klubu Mikuláš a čert.
Potešil deti a rodičov sladkou odmenou za dobre vykonanú prácu. Sme radi, že
sme aj v adventnom čase
mohli vytvoriť priestor, kde
sa mohli stretnúť nielen
deti, ale aj dospelí.
Ing. Helena Priesolová,
eLSe klub

Foto: Ing. Helena Priesolová
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VESELIČKY, ICH PRÍJEMNÉ ZÁŽITKY A PREKVAPENIA
Prvým príjemným prekvapením našich
Veseličiek bola správa z RTVS, že v Martine na kastingu, dňa 8. 11. 2017, postúpili do súťaže „ZEM SPIEVA“. Druhým
príjemným prekvapením bola správa, že
štáb RTVS zavíta do našej obce za účelom dokrútky, ktorá by mala predstaviť našu Spevácku dievčenskú skupinu
Veseličky a vytvoriť pravdivý obraz pre
širokú folklórnu rodinu a divácku verejnosť o jej činnosti, predovšetkým čo ju
viedlo k tomu, že sa dala na neľahkú cestu záchrany našich sliačanských ľudových piesní a ich autentického prejavu.
Na prípravu a stretnutie so štábom RTVS
sme mali málo času a preto sme sa o to
zodpovednejšie pripravovali na prezentáciu činnosti Veseličiek ako aj prezentáciu našej obce.
V prvom rade sme sa obrátili s našimi
obavami a starosťami na nášho starostu obce pána Mgr. Milana Friča, ktorý sa okamžite s nami pustil do prípravy, ktoré sa týkali všetkých požiadaviek
štábu RTVS. Počas tých pár dní, ktoré
nám ostávali na stretnutie s TV, si dievčatá prespievali okrem trávnic aj piesne („rozkazovačky“) pred muzikou, piesne do kolesa, piesne za stolom, piesne
do kroku, obradové piesne, balady a piesne, ktoré sa v našej obci spievali v našej obci pri rôznych príležitostiach, pretože zámer dokrútky RTVS bol taký, aby
čo najviac záznamov bolo z ich činnosti.

Pán starosta bol voči našim požiadavkám nielen ústretový, ale urobil všetko
pre to, aby dokrútka RTVS bola pre naše Veseličky a našu obec tým najlepším
obrazom o živote, tradíciách.
Štáb RTVS začal s natáčaním v kultúrnom dome. Dievčatá začínali spevom trávnic, pokračovali dievockými piesňami do
kolesa pri muzike a pritom si aj zatancovali tak, ako to bývalo v dávnych časoch u nás na ľudových zábavách, ktoré
bývali v prírode. Do tanca im zahrala
ľudová kapela pod vedením primáša Matúša Záborského z Liptovského Mikuláša.
Najväčším a príjemným prekvapením pre
naše dievčatá bol príchod ich patriota,
herca Janka Koleníka, ktorý v zákulisí
počúval ich spev a zrazu počas ich tanca sa pred nimi objavil a po vzájomnom
zvítaní sa, si s nimi aj zatancoval.
Vyjadril sa, že dievčetá ho očarili svojim
krásnym silným hlasom pri speve trávnic a úžasným ujúkaním a samozrejme
svojim zjavom. Pri vstupe do sály KD počas ich spevu, ako sa neskôr vyjadril,
mal zimomriavky nielen na rukách, ale
i po celom tele.
Dokrútka pokračovala cestou do Pažíť
k amfiteátru a ukončila sa v drevenici.
Po ukončení natáčania sa štáb RTVS i s našim vzácnym hosťom Jankom Koleníkom
odobrali, na pozvanie nášho pána starostu na obecný úrad, kde bolo pre všetkých pripravené pohostenie, pri ktorom
nechýbal spev nielen našich dievčat, ale

i spev ich patriota Janka Koleníka a zrazu sme boli všetci ako jedna rodina. Na
rozlúčku naša organizačná vedúca, Anička Ziemianczyková urobila niekoľko fotografií ako milú spomienku na spoločne prežité chvíle.
O štyri dni nato sme odchádzali do Bratislavy, kde sa naše Veseličky v priestoroch RTVS zúčastnili prvého kola súťaže
„Zem spieva“. Bol na nich úžasný pohľad keď vychádzali v krojoch na scénu
a ich spev roztlieskal a zdvihol všetkých
divákov zo sedadiel.
Vyjadrenie poroty: „Dievčence, vybrali
ste si jánske spevy, ktoré patria k tým
najťažším, ale vo vašom podaní zazneli
tak, ako sa spievali v dávnej minulosti
v Sliačoch i s ozdôbkami, ktoré k nim
patria a sú typické pre sliačanský spev.“
Veľkej chvály sa im dostalo aj za prekrásny odev, ktorý porotu doslova fascinoval.
Teraz bude záležať už len na tom, či Veseličky svojim spevom a odevom zaujmú aj divácku verejnosť.
Ďakujeme pánovi starostovi za všestrannú pomoc a podporu, ktorou zahŕňa
naše nádejné speváčky Veseličky. Vieme,
že neodmietne podporu a pomoc nielen nám, ale i tým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom reprezentujú a zviditeľňujú
našu obec.
VĎAKA pán starosta!!!

Blažena Mihulcová,
vedúca DSS Veseličky

Foto: A. Zemianczyková

SLIAČE VO VIANOČNÝCH PROGRAMOCH RTVS
ČAS DOHVIEZDNY – ČAS ĽÚBEZNÝ
nedeľa 24. decembra o 8:30 na Dvojke – Folklórne pásmo o vianočnom zvykosloví v Liptovských Sliačoch.
ZEM SPIEVA VIANOČNE
nedeľa 24. decembra o 20:35 na Jednotke; utorok 26. decembra o 11:00 na Jednotke
Moderátori zo skupiny „S hudbou vesmírnou“ sa vydali na cestu po Európe, za slovenskými rodinami žijúcimi v zahraničí,
aby im priniesli kúsok Slovenska pod vianočný stromček. Nazreli do slovenských domácnosti v Írsku, Rumunsku, Francúzsku, Belgicku a doma na Slovensku navštívili jednu rodinu v Liptovských Sliačoch.
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KONCOROČNÉ PODUJATIA V ZŠ J. HANULU
DO ŠKOLY PRIŠIEL SVÄTÝ MIKULÁŠ
„Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?
Ja mám v tomto vreci samé dobrôtky,
cukríky, oriešky, pre dobré deti…“ takýmito slovami sa prihovoril aj tento rok
Mikuláš, keď k nám prišiel. Bolo že to
výskotu, radosti a úsmevov, keď otvoril
dvere a vstúpil do školy. Mikuláš neprišiel sám, zobral si z neba aj dvoch
pomocníkov na slovo vzatých – anjelov. Keďže Mikuláš už nie je najmladší
a naši žiaci boli po celý rok dobrí, tak
odmien bolo neúrekom a veru a sám by
to nevládal odniesť. Žiaci sa nenechali
zahanbiť a pripravili si krásny program.
Najprv sa na talent našich ratolestí pozrel na prvom stupni, kde si pre neho
pripravili pesničky, básničky, tanec, ale
aj divadielka, ktoré svojou dojemnosťou zahrialo aj nejedno dospelé srdce
a aj samotného Mikuláša, ktorý skonštatoval, že na našej škole máme veľmi
šikovné deti, ale aj pani učiteľky, ktoré
tento program s nimi vymysleli a nacvičili. Ani žiaci na druhom stupni sa
nedali zahanbiť a predviedli čo sa v nich
skrýva.
SVÄTENIE ADVENTNÝCH VENCOV
Tento rok máme najkratší advent, aký
len môže byť. V nedeľu 3. 12. sme v kostoloch posvätili adventné vence a nezaháľali ani naši žiaci. Na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili a ukázali svoje
zručnosti. Aby boli žiaci motivovaní, tak
bola na škole vyhlásená súťaž o najkrajší adventný veniec.
1. miesto – Oliver Mrva a Filip Gejdoš
2. miesto – Sára Likavčanová
3. miesto – Alexandra Littvová
Vo vestibule druhého stupňa sme všetky vence za pomoci pána kaplána Mgr.
Mareka Wolanského posvätili. O atmosféru sa nám postarali aj dievčatá – speváčky, ktoré si pripravili adventnú pieseň „Otváraj Pánovi nášmu“.
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
V ANGLICKOM JAZYKU THE HEROES
Všetci obdivujeme hrdinov. Potreba mať
svojho hrdinu, identifikovať sa s niekým výnimočným, je vlastná každému
z nás. Hemžia sa nimi filmy a všetci im
držíme palce. Najmä dospievajúci a mládež sa potrebujú identifikovať s niekým
lepším, napodobňovať, no niekedy, na
škodu veci zabúdajú na tých hrdinov,
kotí žijú na dosah. Na reálnych hrdinov
z mäsa a kostí – hrdinov, ktorí svojim
konaním pozitívne ovplyvňujú svet okolo seba. Niektorí z nich odvážne zachránili ľudský život, iní sa deň čo deň usilovne starajú o svojich mladších súrodencov

Foto: archív ZŠ

alebo chorých rodičov. Táto anglicko-slovenská inscenácia Hrdinovia bola mozaikou týchto príbehov a poukázala, že
hrdinstvo má v živote mnoho podôb,
hoci často si ho predstavujeme úplne
inak. Boli sme veľmi radi, že práve žiaci 7. ročníka sa mohli takéhoto predstavenia zúčastniť 1. 12. 2017 v kine kultúra v Ružomberku. Veď svoje poznatky
si mohli obohatiť nielen z anglického
jazyka ale aj odniesť veľkú múdrosť do
života. Hľadajme hrdinov okolo seba a nie
na plátnach kín.
DR. ZEMBOLÍ
14. novembra 2017 spríjemnili vyučovanie žiakom 1. -4. ročníkov chlapci z hudobného zoskupenia LETArt. Priviezli so
sebou aj Dr. Zembolí – lekára, ktorý uzdravuje našu matku Zem. Spolu s Dr. Zembolí si žiaci zopakovali prostredníctvom
piesní, ako sa triedi odpad, ako sa zbierajú batérie, ako sa šetrí voda a elektrická energia. Tiež zistili, že práve oni
sú generáciou šikovných – liečiteľských
rúk, ktorá dokáže našej Zemi pomôcť
a vyliečiť ju.
Mgr. Patrícia Gregvorková

TRINÁSTA KOMNATA
Aj žiaci ročníkov 5. – 9. mali 14. novembra 2017 stretnutie s hudobným zoskupením LETart, Kultúrne vystúpenie, ktoré
nazerá do sveta dnešnej mladej generácie cez dvere zakázanej trinástej komnaty. Ona je symbolom zla, ktoré oslovuje
mladých a ponúka niečo, čo má mladého človeka vytrhnúť z nudnej a šedej
reality. LETart však otvoril mládeži dvere iných komnát, cez ktoré vedie cesta
k úspechu. Empatia a dobro sú pojmy,
ktoré boli uložené na najvyššie miesto
v hodnotovom rebríčku dnešného člove-

ka. Aj napriek tomu, že dnešným svetom vládnu materiálne hodnoty, veríme,
že z našich žiakov vychováme dobrých
a mravne hodnotných ľudí a dúfame,
že k naplneniu tohto cieľa prispelo aj
uvedené kultúrne vystúpenie. Chceme
poďakovať aj vedeniu obce Liptovské
Sliače za poskytnutie kultúrneho domu
a tým príjemného prostredia na kultúrne činnosti školy a našich žiakov.
Mgr. Mária Hatiarová

Podujatia
v Liptovských
Sliačoch
v roku 2018
7. 1.
20. 1.
27. 1.
1. 2.
3. 2.
10. 2.
1. 4.
5. 5. – 6. 5.
11. 5.
13. 5.
1. 6.
3. 6.
24. 6.
14. 7.
27. – 29. 7.
20. 10.
27. 10.
9. 12.
26. 12.
26. 12.
31. 12.

Uvítanie detí
Bursa
Ples priaznivcov folklóru
Karneval ZŠ
Ples turistov Liptova
Sliačanka – 85. výročie
Veľkonočná zábava
Máje
Venček
Deň matiek
MDD
Juniáles MŠ
Juniáles ZŠ
Oslavy 90. výročia DHZO
Liptovské dni matky
Mesiac úcty
Zo sliačanských záhrad
Dobročinný večierok
Šachový turnaj
Štefanská zábava
Silvester
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POZVÁNKA NA PLES

Vstupenky predáva p. Laková t. č. 0908 218 862.

ŠIKOVNÝ KATARÍNSKY TRH
ŠKÔLKAROV NAVŠTÍVILI
MIKULÁŠ I TRPASLÍCI Z RTVS
Tento rok privítali deti z našej MŠ Mikuláša skôr ako po iné
roky. Dňa 4. 12. 2017 navštívili materskú školu profesionálni bábkoherci z divadla Lienka, ktorí deťom zahrali bábkové
predstavenie „O pyšnej Dorotke“. Po predstavení nadišla pre
deti dlho očakávaná chvíľa. Jednotlivé triedy navštívil Mikuláš s čertom. Na tvárach niektorých detí sa v prítomnosti
čerta odzrkadľoval strach, ktorý však rýchlo vystriedala radosť z mikulášskych balíčkov. Deti Mikulášovi na oplátku zarecitovali, zaspievali a napokon sa s ním i odfotografovali.
O deň neskôr (5. 12. 2017), deti dostali ďalší mikulášsky darček v podobe návštevy Trpaslíkov z RTVS, ktorí sa predstavili koncertom vianočných piesní a piesní o zime. Deti sa
s radosťou zapájali do pripraveného programu. Návšteva
Trpaslíkov bola zrealizovaná na základe výhry v súťaži, ktorej usporiadateľom bola spoločnosť Lidl Slovenská republika, v. o. s. Po koncerte dostalo každé dieťa darček v podobe
hrnčeka, omaľovánky, pasteliek, zápisníčka a pexesa.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli vyčariť úsmev na tvárach našich detí.
Na záver Vám v mene celého kolektívu a detí z našej MŠ prajem krásne prežitie vianočných sviatkov a veľa pohody v kruhu rodiny, príbuzných a priateľov.

V sobotu 25. novembra sa mladí turisti a členovia krúžku
Chodníček poznania vybrali na turistickú vychádzku do Ružomberka a blízkeho okolia.
V Ružomberku sme navštívili zreštaurovanú židovskú synagógu, v ktorej sa konal Šikovný Katarínsky trh. Bolo to veľmi zaujímavé podujatie, na ktorom tvorcovia z regiónu od detí
po dospelých prezentovali svoje originálne výrobky spojené s predajom. Platilo sa zaujímavou menou – šikovníčkami
(1 šikovníček = 1 euro).
Naše deti sa zapojili aj do tvorivých dielní, kde využili svoju
kreativitu pri zdobení medových perníčkov.
Ďalšia naša cesta viedla na Námestie Andreja Hlinku a odtiaľ smerom na Kalváriu. Boli sme veľmi radi, že po sychravých dňoch sme mali výborné počasie a mohli sme si dosýta vychutnať náš jesenný pobyt v prírode.
Po výbornom obede v hoteli „Áčko“ sme nemohli vynechať
nákup drobných suvenírov a sladkostí.
Na autobusovú stanicu sme odchádzali spokojní, plní nových
zážitkov a s pocitom príjemne stráveného dňa.
O. Šišková, M. Gejdošová, I. Svajčiaková

Mgr. Miroslava Hosťovecká

Foto: A. Zemianczyková

Foto: archív TK

8

RÔZNE

Zrkadlo Liptovských Sliačov

Zrkadlo Liptovských Sliačov – vydáva Obec Liptovské Sliače, Seč 635/2, IČO: 00 315 745, vychádza 6x ročne, december 2017 (tel. 044/437 21 71).
Redakčná rada: Mgr. Lívia Dvorská, Pavol Bartík, Mgr. Ivana Jacková, Alena Balážecová, Anna Kočibalová. Redakcia si vyhradzuje právo gramatickej a štylistickej úpravy textov. Anonymné príspevky neuverejňujeme. Registrácia MK SR – EV 3761/09. ISSN 2453-692X. E-mail redakcie:
zrkadlo.ls@gmail.com. Grafická úprava a tlač: TESFO Ružomberok

