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Vianočná akadémia priniesla
krásu a radosť
Kresťania v období adventu žijú
v znamení príprav na očakávaný príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista.
Každá zo štyroch adventných nedieľ
nesie v sebe zvláštne posolstvo, upriamujúce človeka na Jeho príchod.
Ale štvrtá adventná nedeľa bola pre
náš Evanjelický a. v. cirkevný zbor,
ale aj pre ostatných obyvateľov našej
obce, v niečom výnimočná, slávnostnejšia. Stalo sa už dobrým zvykom, že
Evanjelický a. v. cirkevný zbor každý
rok pripravuje vianočný program. Tak
to bolo aj 20. decembra 2015, keď sa
v našom Evanjelickom dome konala
Vianočná akadémia.
V úvode tohto slávnostného kresťanského podujatia pozdravil prítomných
farár Viktor Sabo biblickým textom
a modlitbou. A potom nám už v pásme
básní, piesní a scénok približovali deti
od tých najmenších až po mládež posolstvo prichádzajúcich Vianoc. Sviatočnú
atmosféru obohatili spevom piesní detský spevokol Plamienok a spevokol
dospelých Jordán. Prvá časť programu
vyvrcholila veľmi dojemnou scénkou,
keď sa traja mudrci od východu prišli
pokloniť narodenému betlehemskému
dieťaťu uloženému v jasliach na slame
a doniesli mu svoje dary.
V predvianočnom čase sa snažíme
byť lepšími, ohľaduplnejšími a často
sa pristihneme pri tom, keď oživujeme
spomienky na Vianoce nášho detstva,

ale oživujeme aj tradície a snažíme sa čo
najviac si spríjemniť tých pár krátkych,
vianočných chvíľ.
V druhej časti programu oživili
vianočné tradície spred mnohých rokov
členovia Folklórnej skupiny Kriváň. Po
príchode z kostola na Štedrý večer sa posadili za skromne prestretý stôl, na ktorom
boli opekance s makom a šúľky s bryndzou,
štyri generácie. Prv, ako začali večerať, otec
vstal a pomodlil sa a s ním sa modlila aj
celá rodina. Milučkým vianočným vinšom
potešila najmladšia členka rodiny. Po
skromnej večeri porozprávala stará mať,
ako ona prežívala v detstve Štedrý večer
so svojimi najbližšími. Skromný pokrm
na stole, vianočný stromček ozdobený
jablkami a orechmi, žiadne drahé dary...
Ale o čo skromnejšie boli tieto sviatky, o to

boli radostnejšie. V rodinách vládol pokoj,
porozumenie a úcta. Za každý jeden pokrm
ďakovali Pánu Bohu. Omrvinky, čo zostali
na stole, pozbierali a odniesli zvieratkám do
maštale. Keď sa už poriadne zotmelo, prišli
dievky, ale aj o trochu staršie ženy, zaspievať pod okná koledy.
Druhý deň Božieho narodenia sa v každej evanjelickej rodine začal spevom piesne „Rano stavajíce Pána Boha chválim“.
Potom sa odobrala celá rodina do kostola
a poobede čakala na regrútov, ktorí zavinšovali ten náš východnianský verš „A zase
nám nadišli tie radostnie sviatky“. Gazdovi
poliali pálenky, za čo im tí bohatší udelili aj
nejaký ten groš.
Na záver vianočného programu,
zaspievala celá FS Kriváň pieseň Tichú
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Vianočná akadémia priniesla...
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
noc. Zvečerilo sa, štvrtá adventná nedeľa sa ponorila do tmy. Len silnejúce
svetlo štyroch sviečok na adventnom
venci v našich rodinách smerovalo
k príchodu Toho, ktorý o sebe povedal,
že je Svetlo sveta. Kiežby toto Svetlo
svietilo v našich rodinách, v našej obci,
v našej krajine, ale aj na celom svete nielen počas Vianoc, ale po celý náš život,
aby sme neblúdili v tme hriešnosti.
Veľkosť adventu a Vianoc je v jedinečnosti, pretože toto sa stalo len raz
v dejinách ľudstva. Pripomínajme si
stále túto udalosť a nezabudnime. Obdobie očakávania Spasiteľa prežívajme v znamení lásky, pokánia, nádeje
a pokoja. Čas adventu sa skončil, aj
vianočný čas radosti, veselosti každý
rok skončí, ale posolstvo narodenia
nášho Spasiteľa a Vykupiteľa zostane

živé naveky. Na rozhraní rokov by
sme sa mali na chvíľu zastaviť, stíšiť
sa a obzrieť sa späť. Poďakovať Pánu
Bohu za každé dobrodenie, ktoré sme
od Neho počas uplynulého roka prijali.
Ale poďakovať aj ochotným, obetavým
ľuďom, ktorí svojimi skutkami, slovami a prácou obohacujú život v našom
cirkevnom zbore, ale aj v našej obci.
Touto cestou by som chcela úprimne
poďakovať našej sestre farárke za
každé povzbudzujúce Božie slovo,
za posolstvo lásky a porozumenia.
Aj v mene rodičov účinkujúcich detí
jej ďakujeme za prácu s deťmi, s dorastom aj s mládežou, za každoročnú
prípravu vianočného programu, aj
za všetku duchovnú službu v našom
cirkevnom zbore. Poďakovanie patrí
aj bratovi farárovi, za jeho čas, ktorý
trávi na nácvikoch spevokolu, tiež za

prácu s dorastom a mládežou, za pomoc sestre farárke na Službách Božích,
aj za starosť o majetok a zveľaďovanie
okolia fary a kostola. Vďaka patrí aj Simonke Mikušovej, ktorá vedie Detský
spevokol Plamienok, ale aj všetkým
ochotným deťom, ktoré v ňom spievajú. Ďakujeme členom spevokolu
Jordán, ale aj všetkým účinkujúcim,
tým malým, ale aj starším, ktorí sa
podieľali na tohtoročnom vianočnom
programe. Ďakujeme všetkým vedúcim jednotlivých zložiek FS, všetkým
členom skupiny, všetkým, ktorí prispeli
k čarovnej vianočnej atmosfére a pričinili sa o rozvoj kultúrneho života v našej obci. Najväčšie poďakovanie však
patrí Pánu Bohu za to, že sme z Jeho
milosti mohli prežiť krásny, požehnaný,
predvianočný deň.
Zuzana Mikušová, foto: MKS

Predvianočná mozaika

• 14. 12. Zorganizovalo MKS v spolupráci s JDS predvianočné stretnutie seniorov pri kapustnici v Hasičskom dome.
Stretnutia sa zúčastnil aj starosta obce Juraj Blaško.
(red), foto: mks

• 17. 12. vystúpila folklórna skupina Kriváň s vianočnými
zvykmi z Východnej v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom
Mikuláši.
(red), foto: mks
• K udržiavaniu tradícií vedú učitelia aj žiakov v základnej škole. V predvianočnom čase (21. 12.) deti pod vedením učiteliek
Emílie Chovanovej a Márie Jurčovej obišli obec, zastavili sa v obchodoch a rôznych inštitúciách, aby všetkých potešili pripraveným
vianočným pásmom. Fotografia je z koledovania na obecnom úrade.
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Vianočná Východná dýchala
kreativitou a kultúrou
Predvianočná sobota so symbolickým dátumom 12. 12.
bola dňom konania vianočných trhov, ktoré v rámci Vianočnej Východnej zorganizovalo Miestne kultúrne stredisko. V areáli amfiteátra sa to len tak hemžilo všakovakými
sprievodnými aktivitami. V kongresovom centre šikovné
„trhovníčky“ predvádzali výrobu svojich výrobkov, v Humne návštevníci okrem stánkov videli aj pripravený kultúrny
program. Samozrejme, prišiel aj Mikuláš s pomocníkmi,
aby obdaril poslušné deti. V programe vystúpili žiaci zo
základnej školy, folklórna skupina Kriváň, Zuzana Kráľová
a Karol Kompas a dychová hudba z L. Mikuláša. V kongresovom centre pracovalo pod záštitou materskej školy aj detské
centrum, kde si deti ozdobili „svoj“ medovník a zhotovili
ozdoby na vianočný stromček.
(dk)
Foto: mks
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Na slovíčko so...
Koniec starého a začiatok nového
roka dávajú príležitosť na bilancovanie. Hodnotíme uplynulé z hľadiska
súkromného i pracovného, želáme si,
aby ten ďalší rok bol dobrý, lepší, najlepší. Dokonca si sľubujeme a dávame
predsavzatia, čo všetko urobíme lepšie.
O bilancii toho obecného roka a plánoch
na najbližšie obdobie sme sa rozprávali
so starostom obce Jurajom Blaškom (na
snímke).
14. decembra uplynul rok od
Vášho nástupu do funkcie. Máte
za sebou štvrtinu volebného obdobia. Je teda už čo hodnotiť. Aký
bol prvý rok vo funkcii starostu
z Vášho pohľadu?
- Prvý rok vo funkcii starostu obce
Východná bol pre mňa, ako novozvoleného starostu obce, dosť náročný, ale
hlavne poučný. Musel som sa naučiť veľa
nových vecí, pretože samospráva obcí je
špecifická svojimi zákonmi a celým svojim fungovaním. Keďže už viem, čo ma
ďalší rok čaká, tak bude pre mňa ľahšie
pokračovať už v začatých projektoch
a plniť aj nové ciele.
Čo bolo pre Vás v týchto súvislostiach najťažšie a v čom ste sa
„našli“?
- Najťažšie pre mňa bolo ihneď po
nástupe do funkcie prijímať dôležité
aj menej dôležité rozhodnutia, pretože
obec nemôže prestať fungovať a čakať,
kým sa zorientujem. Snažím sa urobiť
každé jedno rozhodnutie zodpovedne
a v prospech našej obce. Očakávania
sú možno niekedy väčšie ako sú reálne
možnosti a na niektoré rozhodnutia treba mať aj odvahu, lebo nie vždy budú
všetci spokojní. Práca starostu je práca
s ľuďmi a pre ľudí. Po roku môžem po-

STAROSTOM VÝCHODNEJ JURAJOM BLAŠKOM
vedať, že ma táto práca nielen baví, ale
ma aj vnútorne napĺňa, pretože každý
človek má dobrý pocit, keď môže pomôcť.
Aké konkrétne aktivity z Vášho
pohľadu priniesli obci za posledný rok osoh?
- Tento rok sme začali vo väčšom
meradle spolupracovať s úradom práce
v rámci projektov na zamestnanie dlhodobo nezamestnaných osôb. Pomáhame
nielen nezamestnaným, ale zároveň aj
šetríme obecné financie, keďže si veľa
vecí vieme v obci vybudovať a opraviť
vo vlastnej réžii a nemusíme tak za tieto služby platiť. Napríklad pri údržbe
zelene aktivačnými pracovníkmi, a nie
zamestnancami na dohodu, sme v obci
ušetrili niekoľko tisíc eur. Takýmto
spôsobom sme aj vymaľovali obecné
priestory, vybudovali vodovod na cintoríne, pieskovisko v materskej škole
a v rámci týchto projektov prebiehalo
aj čistenie a úprava jarkov a miestneho
potoka a počas celého roka sa vykonáva čistenie miestnych komunikácií. Teší
ma, že aj s pomocou týchto ľudí sa za
3 týždne podarilo oplotiť areál amfiteátra. Materiál na oplotenie sponzorsky
poskytol Ing. Štefan Mráz, majiteľ
spoločnosti Termostav Mráz spol. s r.o.,
ktorý je veľkým a dlhodobým podporovateľom festivalu. Samozrejme sa robí
aj veľa iných vecí, ktoré nie je možno
až tak vidno.
Určite každý doslova „vidí“, že sme
boli úspešní pri projekte z európskych
fondov „Obnova verejného osvetlenia
v obci Východná“, ktorý bol zameraný na výmenu existujúcich zdrojov
verejného osvetlenia. Vymenilo sa 218
kusov existujúcich svetiel a doplnilo sa
aj 90 kusov nových svetiel, vybudovali

Vinšujem vám, vinšujem...
V sobotu pred Vianocami, 19. decembra, tak ako po každý rok, sme s deťmi
z Nedeľnej besiedky, dorastu a mládeže išli občanom, spolubratom a spolusestrám z našej obce, ktorí sú chorí, nevládni a nemôžu ísť do kostola, vinšovať.
Každý rok sa to deje s vinšom, piesňou a prinesením oplátok. Táto tradícia
má tu vo Východnej už skoro 20 rokov. Ďakujeme ženám, že boli ochotné napiecť oplátky a dobrovoľníkov za ochotu potešiť koledami a piesňami našich
drahých. Ďakujeme aj ľuďom, ktorí nás prijali a neodmietli.
kpt. Mgr. Viktor SABO,
ev. a. v. vojenský farár
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sa nové káblové rozvody a elektrické
rozvádzače s novým ovládaním. Aby
bola komplet celá obec osvetlená, budeme sa v priebehu roka 2016 snažiť
dobudovať osvetlenie aj na takých
uliciach, kde doteraz nebolo ani jedno
svietidlo. Predpokladaná celková úspora podľa projektu za elektrickú energiu
je 80 % a za údržbu 80 % po 7-ročnej
záruke na LED svietidlá. V peňažnom
vyjadrení by sme za elektrickú energiu
mali ušetriť 16 000 eur ročne. Úžitok
z nového osvetlenia tak nemá len obec
v podobe šetrenia elektrickej energie, ale
aj všetci občania a návštevníci v podobe
kvalitného osvetlenia obce. Na vlastnú
žiadosť o pomoc s bývaním sme pomohli rodine Oravkovej a Zubajovej,
kde si oni sami našli náhradné bývanie
v obci Kameňany v okrese Revúca, lebo
podmienky, v akých žili tu vo Východnej, boli nevyhovujúce.
Ktoré ďalšie investície považujete za prioritné v nasledujúcom
roku?
- V roku 2016 by sme chceli zatepliť
materskú školu a dokončiť aj rekonštrukciu tzv. starých škôl pri evanjelickom
dome. Ak chceme mať aj v budúcnosti
naplnenú materskú a základnú školu
a chceme, aby sa obec ďalej rozvíjala,
potrebujeme riešiť bytovú otázku.
V obci je záujem o stavebné pozemky,
ale aj o byty. Je potrebné skúmať možnosti nadstavby budovy bývalých jaslí
a zdravotného strediska, prípadne iné
miesta na výstavbu, kde by bolo mož(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
né vybudovať byty. Káblovú televíziu
v obci máme už viac ako 20 rokov. Na
„káblovku“ je napojených stále cca 300
domácností a takmer každý týždeň sú
nejaké problémy, preto sa nám treba zaoberať jej obnovou. Možno by bolo dobré
vybudovať novú optickú sieť, ktorá by
slúžila nielen na káblovú televíziu, ale aj
ako internetová sieť a na telefonovanie.
Už čoskoro sa chystá zmena v zbere separovaných surovín. Separovať sa bude
v každej domácnosti do farebných vriec.
Tie sa budú v zberové dni odvážať od
každého domu podľa harmonogramu.

Na návšteve pri strige

V čom sú podľa Vás silné stránky
obce a v čom máte medzery?
- Obec Východná je známa nielen na
Slovensku, ale aj vo svete, organizáciou
jedinečného podujatia a tým je Folklórny
festival. Je to jediný naozaj národný festival. Pohostinnosť a tradície, ktoré v obci
máme, sú veci, ktoré treba zachovať pre
budúce generácie. Teší ma, že je v obci aj
záujem detí a regrútov o pokračovanie
tradícií. Všetky organizácie pôsobiace
v obci sú prínosom pre obec a život
v nej. Osobne som sa počas roka stretával so všetkými organizáciami a ich
problémami. Pozitívne je, že majú aj
naďalej chuť robiť pre dobro obce.
Slabá stránka je spolupráca medzi
ľuďmi, závisť a zloba a aj veľakrát
nezáujem o veci, ktoré sa v obci dejú.
Mnohokrát počúvam, že sa v obci nič
nedeje, ale keď sa pozrieme na účasť
domácich ľudí na podujatiach v obci, tak
je väčšinou dosť nízka. Ale to je asi dané
dobou, v ktorej žijeme, že si viac vážime
cudzie, ako to, čo máme doma.

Ťažkú úlohu zdolávali krátko pred
Vianocami najmladší žiaci základnej
školy. Zavítali do skanzenu v Pribyline,
aby vyhľadali strigu Brigu, vychýrenú
liptovskú odborníčku na mágiu. Už
oddávna sa obdobie medzi Ondrejom
a Vianocami považovalo za čas, ku
ktorému neodmysliteľne patria čary
a veštby.
Najskôr sme museli zobudiť strigu
Brigu. Pred prvou chalúpkou sme
kričali: „Striga Briga, zobuď sa!“ A zobudila sa. Nie však striga Briga, ale jej
popletená pomocníčka. Tá nás povodila
kade - tade po skanzene, až napokon

Je začiatok nového roka, čas želaní a predsavzatí, čo by ste si želali
vy?
- Na záver by som chcel v novom
roku 2016 popriať všetkým našim občanom veľa zdravia, šťastia a úspechov,
aby sa im splnilo čo najviac novoročných
prianí a predsavzatí. Prajem si, aby sa
občania našej obce a aj spoločenské
organizácie zapájali do života v obci,
a aby sme sa dokázali navzájom počúvať a brali ohľad jeden na druhého
nielen teraz na začiatku roka, keď nás
tie novoročné predsavzatia držia pri
živote, ale počas celého roka.

V sobotu 19. decembra 2015 sa v telocvični základnej školy uskutočnil v poradí už 10. ročník futbalového turnaja
o Pohár starostu obce Východná.
Turnaja sa tentoraz zúčastnilo len
šesť mužstiev. Hralo sa systémom
každý s každým. Po zahájení turnaja
sa žrebovalo poradie, v akom mužstvá
budú hrať. Potom sa už naplno rozbehol
zápasový kolotoč. Turnaj bol až do záverečných kôl otvorený, päť kolektívov
bojovalo až do konca o miesto na stupni
víťazov. Nakoniec sa šťastena usmiala na
družstvo Polícia team v zložení Martin
Gajdoš, Milan Sýkora, Martin Žiak,
Matej Debnár, Michal Hoško, Anton

sme prišli do kaštieľa a tu, v tmavých
čiernych komnatách, sme objavili strigu Brigu. Tá veštila a čarovala nielen
obyčajnému ľudu, ale aj hradným
dievkam. Aj nám navarila čarovný
odvar, ktorým nás pomazala. Neskôr
sme si zhotovili ochrannú figúrku zo
slaného cesta, ktorá nás bude chrániť
počas 365 dní v roku. V závere návštevy sme si prezreli priestory skanzenu,
nakúpili suveníry, odfotili sa s koňom,
pohojdali na hojdačkách a premrznutí
sa vrátili späť do školy. Bol to taký milý
malý výlet pre 50 žiakov z prvej, druhej
a špeciálnej triedy.
Text a foto: (bl)

Jubilejný vianočný turnaj
o Pohár starostu
Valíček a Michal Cibuľa, ktoré zvíťazilo
a zároveň aj obhájilo prvenstvo z predchádzajúceho ročníka. Na druhom
mieste skončil Čvirko team a z tretieho
miesta sa tešili chlapci z Kožák teamu.
Vyhodnotili sme aj najlepšieho strelca,
ktorým sa stal Marek Petrenka z družstva Kožák team so siedmimi gólmi.
Druhým najlepším strelcom bol Peter
Lehotský zo Stano team-u (6 gólov)
a tretím Pavel Vechter (Autozulu team,
5 gólov). Ceny víťazom odovzdal starosta obce Juraj Blaško spolu so zástupcami
Telovýchovnej jednoty. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa
nasledujúci ročník.
(ml)
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Z obecného rokovania
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Všeobecné záväzné nariadenie
obce Východná č. 1/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s úpravou k § 33 ods. 3 s najnižšou
sadzbou zo zákona.
• Rozpočtové opatrenie Obce Východná, Základnej školy Východná
• Rozpočet obce na rok 2016 a zároveň berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k rozpočtu obce
na rok 2016 a návrh rozpočtu na roky
2017 – 2018.
• Predĺženie nájomných zmlúv
v obecných priestoroch do 31. 12.
2016: Marte Kubišovej v budove ZŠ
Východná, Jánovi Knausovi a Ivete
Vonglárovej v RD č. 168, Nataši Zubajovej v RD č. 255, Jánovi Valkovcovi
na byt v piestoroch budovy Materskej
školy, Márii Vrabcovej na byt v priestoroch budovy Materskej školy.
• Žiadosť Dušana Krupu Východná
450 o prenájom nebytového priestoru
v RD vo Východnej č. 124.
• Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Východná na I. polrok
2016.
• V zmysle zákona o obecnom
zriadení oprávnenie starostu obce
Východná s vykonávaním zmeny rozpočtu obce v priebehu rozpočtového
roka rozpočtovými opatreniami presunu rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného bežného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v jednotlivom prípade do výšky
5 000 € s účinnosťou od 16. 12. 2015.
• OZ schvaľuje Zmluvu o nájme
pozemkov medzi Obcou Východná a Cirkevným zborom ECAV na
Slovensku Východná. Ide o pozemok
v areáli amfiteátra, ktorý patrí ev. cirkvi.
Nová zmluva je uzatvorená na 15 rokov
a oprávňuje obec využívať pozemok tak ako
doteraz, prípadne aj na iné aktivity, ktoré sa
budú konať v areáli amfiteátra (parkovisko
počas konania festivalu, stánkový predaj).
Nájomné je vo výške 3 500 € za rok za pozemky s celkovou rozlohou cca 5 hektárov.
• OZ schvaluje zámer o spolupráci
na príprave a realizácii festivalu „3 dni
vo Východnej“ medzi Obcou Východná
a Slovenskou sekciou UNICA, Kubačova 13, Bratislava zastúpená predsedom
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PhDr. Pavlom Ňuňukom v dňoch 3. 5. 6. 2016 a 16. - 18. 9. 2016.
• Zámer prestrešenia hľadiska amfiteátra.
OZ berie na vedomie:
• Žiadosť Alojza Kamenického,
Východná 519, o prenájom obecného
bytu.
• Žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku Občianskemu združeniu
„Dobrá Východná“ na podujatia v roku 2016.
• Ponuku Anny Mlynčekovej Liptovský Ján, Nová 291, na odpredaj
parciel CKN č. 2073/3, 2073/13 za cenu
10 €/m2.
• Žiadosť Materskej školy o odmenu
100 € brutto na jedného zamestnanca.
• Žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce pre Centrum voľného

OZNAM

15. 12. 2015

času Lienka, Hradná 342, Liptovský
Hrádok na rok 2016 na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom vo
Východnej, ktoré navštevujú uvedené
centrá voľného času.
OZ poveruje:
• Finančnú komisiu na preskúmanie
podmienok zúčtovania aktív a pasív PD
Východná a VPS Východná.
OZ neschvaľuje:
• Predložený projekt na výstavbu
čerpacej stanice firmou KOVO ZBER,
Ing. Ľubor Pavlík, Radlinského 28,
Spišská Nová Ves, na parkovisku pri
areáli amfiteátra.
• OZ prerokovalo návrh Spoločného
programu rozvoja Horného Liptova na
roky 2015 – 2022, časť obec Východná.

Miestne kultúrne stredisko plánuje v mesiacoch január až marec pokračovať v organizovaní tvorivých dielní a kurzov s rôznym zameraním.
Predbežne je v pláne kurz výroby keramiky (v dielničke v Hybiach), kurz
vyrezávania do ovocia a zeleniny a tiež pokračovanie kurzu pletenia
z papiera a servítkovej techniky. Uskutočnenie jednotlivých kurzov
je závislé od dostatočného záujmu obyvateľov obce. Záujemcovia sa
preto môžu už teraz predbežne prihlásiť v kancelárii MKS, kde získajú aj
podrobnejšie informácie.

Druháci a Oliho príbeh
Veľmi silno zapôsobil na žiakov 2.
triedy Oliho príbeh - krátky animovaný
film o deťoch, ktoré porušovali pravidlá
pri prechode cez koľajnice a v ich blízkosti. Ich život skončil tragicky.
O úskaliach a nebezpečenstvách pri
pohybe v okolí železníc prišla porozprávať druhákom kapitánka Anna Poljako-

vá. V úvode besedy videli žiaci krátky
film, následne rozoberali jednotlivé
príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a aké môžu byť následky spojené
s danou situáciou. Druháci odchádzali
zamyslení. Veríme, že Oliho príbeh
bude pre nich dostatočnou výstrahou
a poučením.
Text a foto: (bl)

