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Výsledky komunálnych volieb
Po komunálnych voľbách, ktoré sa konali v novembri, bude
mať obec Východná na štyri roky „nového“ starostu. Do kresla
sa po štyroch rokoch vracia Pavel Krupa, ktorý tesne porazil
doterajšieho starostu Juraja Blaška.
Volieb vo Východnej sa zúčastnilo 58,1 % oprávnených voličov. Pavel Krupa (nezávislý kandidát) získal 463 hlasov (44,6 %),
Juraj Blaško (SMER – SD) 440 hlasov (42,3 %), Ľubomír Kokavec (nezávislý kandidát) získal 136 hlasov (13,1 %).
Do poslaneckých kresiel zasadne deväť úspešných kandidátov, ktorí získali najviac hlasov od občanov:
Juraj Halahija (SMER – SD)
566 hlasov
Juraj Blaško (SMER – SD)
557 hlasov
Viktor Sabo (nezávislý)
527 hlasov

Ľubomír Kokavec (nezávislý)
Viera Tekelová (Národná koalícia)
Stanislav Poljak (SNS)
Ervín Bublák (nezávislý)
Ján Žiak (SNS)
Peter Lechner (nezávislý)

419 hlasov
361 hlasov
359 hlasov
351 hlasov
308 hlasov
263 hlasov

Ďalší kandidáti na poslancov získali nasledujúci počet hlasov: Pavel Krupa 476, Martin Gajdoš 260, Jaroslav
Michalko 253, Radoslav Kokavec 249, Vladimír Hoško 228,
Martin Debnár 227, Zuzana Kamenická 223, Martin Kokavec
211, Milan Kokavec 207, Pavel Jurík 199, Ján Zvada 198, Ján
Užík 166, Ján Vechter 159, Radoslav Michalko 139, Marcel
Linek 113, Martin Jakubčiak 96, Peter Hanuska 59.

Milí občania,
ďakujem Vám za prejavenú dôveru
vo voľbách do orgánov obecnej samosprávy.
Pokúsim sa urobiť všetko pre to, aby som vás
vo volebnom období 2019 - 2022 nesklamal.
S časom príchodu Vianoc vám všetkým želám
pokojné, ničím nerušené, požehnané vianočné
sviatky a úspešný nový rok 2019.
Pavel Krupa
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• Deň vojnových veteránov je dňom ukončenia I. svetovej vojny. Tohto roku sme si v našej obci 11. 11. o 11 hodine a 11 minúte
pri pomníku padlých pripomenuli spomienkovou slávnosťou 100. výročie jej ukončenia. Prítomným spoluobčanom sa prihovoril
starosta obce Juraj Blaško a evanjelický farár Vladimír Ferenčík.

Gmina Poronin a obec Východná nedajú
zabudnúť ľudovým remeslám
V rámci mikroprojektu INTERREG sa účastníčky projektu
– naše ženy, naučili veľa zaujímavých techník zdedených
od predkov v Poronine, ale aj vo Východnej. Vyšívanie,
snovanie, tkanie, šitie krojov, vyšívanie na súkne, vyšívanie

na koži, šitie kožených výrobkov, ako aj maľovanie na textil.
Projekt sa blíži k svojmu ukončeniu a všetky vytvorené výrobky budú predstavené návštevníkom Folklórneho festivalu
Východná 2019.

Cesta okolo sveta
Dňa 20. novembra do materskej školy prišlo divadlo
PRÍBEH zo Žiliny s divadelným predstavením Cesta okolo
sveta.
Za sprievodu jednoduchých piesní a dialógov sa deti ocitli
vo svete fantázie a spolu s hercami cestovali vzducholoďou z
Afriky do Antarktídy, potom rovno do Ameriky a k protinožcom do Austrálie a odtiaľ do Ázie. Cesta končila v Európe.
Deti sa oboznámili s dôležitými dopravnými značkami,
pomohli herečke Dorotke s výberom vhodného dopravného
prostriedku a na každom svetadiele spoznávali zvieratká,
ktoré tam žijú. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a hercov
odmenili búrlivým potleskom.
(ab)
Foto: mš
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Katarínska tradícia vo Východnej pokračuje
Katarínske kačacie hody vo Východnej už po druhýkrát spríjemnili zúčastneným hosťom novembrový predzimný a predsviatočný čas. Sobotný večer
(24. 11.) sa niesol v znamení veselosti
a priateľskej nálady. Opäť sa podarilo
vytvoriť príjemnú domácku atmosféru,
kde sa hostia veselili spevom, tancom
a pochutili si na výbornom jedle.
Večer bol zahájený spoločným prípitkom, kedy sa predstavili členovia
tímu Catering Východná (Jaroslav Michalko, Peter Lechner, Zuzana Mizeráková

– na foto), ktorí stoja za organizáciou tejto novembrovej
akcie, a ktorí sa počas celého
večera starali o svojich hostí.
Večer bol otvorený nádherným vystúpením detskej
folklórnej skupiny Malý Kriváň Východná. Deti svojimi
piesňami a krátkym programom chytili za srdce snáď
každého. Vyslúžili si od hostí
dlhý a silný potlesk, ktorý bol
vyjadrením nie len úcty k práci
zodpovedných vedúcich, ale aj
k úžasnému talentu detí, ktorý
v ten večer ukázali.
Hostí povzbudzovala do
tanca aj tentokrát ľudová
kapela „Liptákovci“ z Kežmarku.
Pre hostí bolo pripravené 4-chodové menu, ktoré sa servírovalo pomedzi
tanečné kolá. Menu bolo pozmenené
oproti minulému roku. Na tanieri sa
spájali tradície s trendmi modernej
kuchyne. Všetci boli veľmi spokojní,
čomu nasvedčovali prázdne taniere
vracajúce sa do kuchyne. ☺
Hosťom bol odprezentovaný a podávaný k jedlu domáci chlebík od
Petra Lechnera, s ktorým sa aj tohto
roku zúčastnil v Žiline na celosloven-

Beseda o vode
V novembri sme mali ďalšie stretnutie s pracovníkmi
NAPANT-u na tému „Ako kvapka putovala“.
Teta Elenka deťom rozprávala príbeh o troch kvapkách,
ktoré žili v mori. Jedného dňa sa vyparili, putovali po rôznych cestách a znova sa vrátili do mora. Formou aktivít sa
deti dozvedeli, kde všade sa používa voda, na čo je potrebná
a ako s ňou treba zaobchádzať. Zistili, aká je voda vzácna
tekutina, a ako ju treba šetriť. Deti boli aktívne, zapájali sa do
rozhovoru a aktivít. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v materskej
škole.
mš, foto: mš

skej súťaži „Žilinská gastronomická
jeseň 2018“ a opäť si odniesol ocenenie – medailu za 2. miesto. Po večeri
bolo pre hostí pripravené ďalšie milé
spestrenie. Muži aj ženy si zasúťažili
v klobúkovom tanci a veselilo sa do
skorých ranných hodín.
Tešíme sa na ďalší rok, ktorý budeme
spestrovať svojimi cateringovými službami a aktivitami všetkým obyvateľom
Východnej i ďalším priateľom spoza
kopca.
Zuzana Mizeráková
Catering Východná

Chovateľom pribudli
povinnosti
Od novembra tohto roku došlo k legislatívnej zmene, ktorá
prináša nové povinnosti chovateľom ošípaných.
Po novom všetky chovy ošípaných, teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť
podľa platnej legislatívy registrované. Chovatelia majú tiež
povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) v Liptovskom Mikuláši minimálne jeden pracovný deň vopred (tel.:
044/552 38 14, e-mail: sekretariat.lm@svps.sk).
Pri zabíjaní ošípaných na súkromnú domácu spotrebu
v chovoch v okrese Liptovský Mikuláš je potrebné odobrať
vzorku svaloviny (bráničný pilier) na vyšetrenie trichinelózy
a doručiť ju na RVPS Liptovský Mikuláš.
(red)



Píšte, čítajte, mailujte...
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Popis systému nakladania s komunálnymi
odpadmi vrátane triedeného zberu vo Východnej
Zmesový komunálny odpad
Zmesový komunálny odpad sa ukladá do zberných nádob
– plastové nádoby alebo plechové nádoby, druh nádoby:
a) 110 l kovové, 120 l plastové
b) 1100 l kovové
vo frekvencii pre celú obec : 1 x za 1 týžden, 2 x za týždeň.
Pre právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov je na
území obce zavedený množstvový systém zberu odpadov,
druh nádoby:
a) 110 l kovové, 120 l plastové
b) 1100 l kovové
Frekvencia zberu pri množstvovom systéme zberu odpadov
je 1 x za 1 týždeň.
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej
triediť.
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek
stavebné odpady a podobné odpady, zložky triedeného systému zberu,
nebezpečné odpady, BIO odpady.
Drobný stavebný odpad
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného
stavebného odpadu a to za poplatok, ktorý obec určila podľa
zákona o miestnych daniach a poplatkoch. Miesto uloženie ja
vedľa zberného dvora v obci.
Interval vývozu - priebežne, podľa potreby.
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady, k drobnému
stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom
škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu,
či zložiek triedeného zberu odpadov.
Objemný odpad
Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje - do veľkoobjemových kontajnerov na zbernom dvore v obci. Iné nakladanie s objemným odpadom, najmä ukladanie do zberných
nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho
odpadu, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch
stanoviska zberných nádob sa zakazuje.
Interval vývozu - podľa potreby.
Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú
do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci, napr.: nábytok,
dvere, nádoby, koberce, okná a pod.
Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov,
BIO odpady ... .
Nebezpečný odpad - odpad z domácností
s obsahom škodlivých látok
Odpad s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať:
v rámci mobilného zberu alebo kalendárového zberu na určené
miesto, vo vyhlásených termínoch: 2-krát ročne /jar, jeseň/.
Zbiera sa: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky,
pesticídy, oleje a tuky (ako motorové, prevodové, mazacie oleje a pod.),
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
detergenty obsahujúce nebezpečné látky, drevo obsahujúce nebezpečné
látky, rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami...
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Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov,
BIO odpady...
Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
Elektroodpad z domácností je možné odovzdať na zberný
dvor v obci, alebo počas kalendárového zberu priamo z pred
rod. domov vo vyhlásených termínoch: – 2x ročne /jar, jeseň/
Zbiera sa: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, variče,
ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické
náradie, mobilné klimatizačné zariadenia ... . Elektroodpad musí byť
kompletný, nesmie byť z neho nič odmontované!
Nezbiera sa: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom
škodlivých látok ako sú samotné elektroodpady, odpady, ktoré nie sú
elektroodpadom, zmesový komunálny odpad ...
Odpady z obalov a odpady z neobalových
výrobkov zbieraných spolu s obalmi
Zber papiera:
Zber papiera sa uskutočňuje podľa určených termínov
v zvozovom kalendári. Držitelia odpadu ukladajú papier do
vriec, alebo zberných nádob, ktoré umiestňujú na vlastných
nehnuteľnostiach. V deň vývozu si držiteľ odpadu umiestni
vrece, zbernú nádobu s papierom pred rod. dom do 6,00 hod.
ráno na viditeľné miesto, kde mu ho oprávnená organizácia
odoberie.
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci
papier ... .
Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály
(napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou
fóliou, silne znečistený, či mastný papier, kopírovací papier ... .
Zber plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov
a kovov:
Zber plastov, kombinovaných materiálov a kovových obalov
sa uskutočňuje podľa určených termínov v zvozovom kalendári.
Držitelia odpadu ukladajú plasty do vriec, zberných nádob,
ktoré si držiteľ odpadu umiestňuje na vlastných nehnuteľnostiach. V deň vývozu podľa zvozového kalendára umiestni vrece,
zbernú nádobu s plastom do 6,00 hod. ráno pred rod. dom na
viditeľné miesto, kde mu ho oprávnená organizácia odoberie.
Zbiera sa: Plasty - fľaše od nápojov a olejov (PET fľaše), plastové
obaly z drogérie, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapakové obaly - obaly od mlieka, vína, džúsu). Obaly z plastov (napr. PET fľaše)
musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil
ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby. Kovové plechovky od
nápojov, konzervy - pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla.
Nezbiera sa: kovové obaly od farieb, lepidiel, chemikálií, kovové
obaly kombinované s iným materiálom.
Zber skla:
Zber skla sa uskutočňuje podľa určených termínov v zvozovom kalendári. Držitelia odpadu si sklo umiestňujú do vriec,
zberných nádob, ktoré si umiestňujú na vlastných nehnuteľnos-
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tiach. V deň vývozu podľa zvozového kalendára si držitelia
odpadu umiestnia sklo vo vreciach, zberných nádobach pred
rod. dom do 6,00 hod. ráno na viditeľné miesto, kde mu ho
oprávnená organizácia odoberie.
Zbiera sa: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre,
fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy,
okenné sklo, sklo z okuliarov ... .
Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov
fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou,
farbami, potravinami) ... .
Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov:
Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať:
počas kalendárového zberu, – 2-krát ročne /jar, jeseň/. Použité
prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať
prostredníctvom spätného zberu, alebo prostredníctvom
zberného miesta.
Zbiera sa: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a automobilové
batérie a akumulátory ... .
Nezbiera sa: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady
s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory,
odpady, zmesový komunálny odpad ... .
Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
Nespotrebované humánne a veterinárne lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekární. Nespotrebované lieky
nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd
odvádzaných v rámci obecnej kanalizácie.

Jedlé oleje a tuky
Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje na zbernom dvore v obci. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach
s funkčným uzáverom.
Zbiera sa: oleje a tuky z jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov,
prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla, či tuku...
Nezbiera sa: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli
pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla...
Pneumatiky
Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú na zbernom dvore
v obci.
Staré vozidlá
Držiteľ starého vozidla je povinný odovzdať staré vozidlo
osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi
starých vozidiel.
Železný odpad
Železný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore v obci.
Spaľovanie a vypaľovanie
Z A K Á Z A N É!
Vypaľovanie suchých porastov je vypaľovaním suchých
bylín, tráv, buriny alebo kríkov, ktoré ešte rastú na koreni
a po zapálení sa oheň voľne šíri po ploche. Táto činnosť je
zákonom o ochrane pred požiarmi zakázaná.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
vrátane odpadu z cintorínov a kuchynský odpad

ODPORÚČANÉ
Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve je
spaľovaním zvyškov konárov stromov a kríkov, ktoré sa
získavajú napr. rezom ovocných stromov a kríkov v záhradách alebo ťažbou dreva. Zvyšky sa naukladajú na hromadu
a pália sa na bezpečnom mieste.

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a kuchynský odpad
si občania ukladajú na vlastné kompostoviská. Obec zabezpečí
občanom možnosť podrviť si konáre stromov obecným drvičom drevnej hmoty za stanovenú cenu.

Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia obce Východná č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi.

Východná je od 1. 12. 2018 monitorovaná kamerovým systémom
Na základe zmluvy v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky na rok 2017 bola
obci Východná poskytnutá dotácia na
vybudovanie Kamerového systému
obce Východná vo výške 20-tisíc eur na
kapitálové výdavky. Tento projekt obec spolufinancovala
v sume 6 390,18 eur. V mesiaci november bolo v našej
obci nainštalovaných 15 kamier. Projekt bol zameraný na
elimináciu poškodzovania objektov (majetok obce) a verejných priestranstiev. Na umiestnenie monitorovacieho
systému bude verejnosť upozornená príslušným nápisom
umiestneným na objektoch. Pevne veríme, že sa nám podarí
skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku
obyvateľov a návštevníkov obce.
Projekt bol finančne podporený
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ Obec Východná v súčasnosti (stav k 1. 12.
2018) monitoruje kamerovým IS tieto záujmové objekty,
priestory, resp. lokality v obci:
01 - Obecný úrad - pomník, park
02 - Obecný úrad - križovatka
03 - Obecný úrad - dvor
04 - Pošta - zberné miesto
05 - Pošta - zberný dvor
06 - Dom smútku - cintorín
07 - Hlavná cesta - križovatka „Muraný most”
08 - Hlavná cesta - zastávka SAD
09 - Hlavná cesta - križovatka Zdravotné stredisko
10 - Hlavná cesta - križovatka Železničná stanica
11 - Hlavná cesta - križovatka Amfiteáter
12 - Amfiteáter - Majka
13 - Amfiteáter - Velká scéna
14 - Amfiteáter - Košiarik
15 - Amfiteáter - Stravovacie centrum
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KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY
štúdia na škole a zároveň zažili praktické výstupy jednotlivých odborov. Pevne veríme, že i na základe účasti na tejto
akcii sa naši deviataci rozhodnú správne. Všetkým držíme
palce nielen pri správnom výbere školy, ale aj prijímacích
pohovoroch, ktoré ich budú čakať v druhom polroku.
Záložka do knihy

Literárna exkurzia
Koncom októbra navštívili naši žiaci v rámci literárnej
exkurzie Dom Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši.
Pripomenuli si tak výročie narodenia nášho významného
liptovského rodáka, ktorý by sa 18.10. 2018 dožil 130-tych
narodenín. Pán Štefan Packa, správca objektu, si pre nich
pripravil ukážku z filmového spracovania románu Maroško.
Neskôr sa dozvedeli zaujímavosti zo života spisovateľa i
jeho nemenej známej sestry Márie Rázusovej-Martákovej.
Zároveň sa prostredníctvom fotografií preniesli do histórie
mesta Liptovský Mikuláš. Napriek chladnému počasiu žiaci
zažili hrejivé a obohacujúce zážitkové popoludnie.
Olympiáda zo slovenčiny
Slovenský jazyk sa považuje za jeden z najťažších jazykov
sveta. V jeho znalostiach si dňa 28.11. zmerali sily tí najlepší
žiaci v okresnom kole súťaže Olympiáda zo slovenského
jazyka a literatúry, ktoré sa uskutočnilo v Centre voľného
času v Liptovskom Mikuláši. Súťaž bola náročná, pozostávala
z troch častí. Prvou bol vedomostný test, nasledovala transformácia textu na iný slohový žáner. Posledná úloha bola pre
žiakov najnáročnejšia – vymyslieť príhovor na predpísanú
tému a následne ho predniesť, aby zaujal všetkých poslucháčov. Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy Táňa
Tivadarová, ktorá sa umiestnila na krásnom štvrtom mieste
a doslova o chlp jej uniklo umiestnenie v prvej trojke.

Naša škola sa už po šiestykrát zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy. Zúčastnili sa ho žiaci prvého
až štvrtého ročníka, žiaci dvoch špeciálnych tried a žiaci zo
školského klubu. Deti si najprv pripomenuli Medzinárodný
mesiac školských knižníc a vysvetlili význam projektu. Následne začali aktívne pracovať na výrobe záložiek. Každej
predchádzalo čítanie rozprávok, povestí, bájok a rôznych
príbehov. Nasledovali besedy o prečítaných rozprávkach,
príbehoch, bájkach. Príbehy žiakov inšpirovali, záložky
rôznych tvarov, s rôznymi motívmi a použitím najrozličnejších techník vyrábali s chuťou a nadšením. Tešili sa z toho,
že ich darujú kamarátom v partnerskej škole, a tak druhým
prinesú radosť. V tomto ročníku nám bola pridelená neplnoorganizovaná ZŠ Hlinné. Poslali nám 70 veľmi zaujímavých
záložiek. Rozdali sme ich žiakom, ktorí boli nadšení. My sme
ich poslali vyše 80. Časť našich záložiek i tých z partnerskej
školy sme vystavili na nástenku na chodbe školy. Projekt je
pre nás prínosom, vzbudzuje u našich žiakov záujem o knihu, ktorá je pre náš život stále dôležitá.
(net)
Spolupráca s rodičmi
V škole sme veľmi radi, ak nás navštívia rodičia. Všetci
spolu formujeme naše deti. Naposledy to bola mamička,
ktorej by sme sa chceli poďakovať. Našej tete Dáške Ponechalovej, ktorá nás vždy prekvapí a urobí nám radosť,
výborne sme si navarili a upiekli. Naposledy nám upiekla
slivkový koláč, chutil znamenito! Ďakujeme za všetko, čo
pre nás robíte, teta Dáška!
žiaci zo špeciálnej triedy
a triedna učiteľka Zuzana Majerská
Foto: ZŠ

Burza stredných škôl
Správny výber budúceho povolania je dôležitým rozhodnutím v živote každého žiaka. Aj naši deviataci stoja pred dilemou, kam na strednú školu? V polovici novembra sa preto
v Dome kultúry v L. Mikuláši zúčastnili akcie pod názvom
Burza stredných škôl. Stredné školy z nášho i iných okresov
prezentovali svoje študijné odbory a žiaci dostali množstvo
zaujímavých informácií. Následne deviataci navštívili Hotelovú akadémiu, kde sa mohli od študentov dozvedieť výhody
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