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Urbárnici uzavreli sezónu
Urbárska spoločnosť Spolchov, ktorá
sa venuje predovšetkým chovu oviec,
vyhodnotila uplynulú ovčiarsku sezónu ako úspešnú. Salaš spustili 1. mája
a rozpustili 1. novembra. Na šesť mesiacov prevzali starostlivosť o 529 dojných
oviec a 105 jariek. Šéf Spolchovu Pavol
Vechter však upozornil, že stále sa objavujú prípady, keď chovatelia odovzdajú
na salaš ovce, ktoré nie sú v dobrom stave: „Najčastejší problém je, že ovce nemajú ošetrené paznechty, ale nájdu sa aj
ovečky podvyživené. Preto za ten prvý
týždeň prevádzky salaša dochádza aj
k úhynu. Z celkového úhynu za sezónu
je až jedna tretina tých prípadov, že ovce
uhynú už na začiatku sezóny z dôvodu
podvýživy a slabej kondície.“
Osádku salaša tvorilo na začiatku
šesť pracovníkov, avšak dvaja ukončili
pracovný pomer v polovici pastebnej
sezóny zo zdravotných dôvodov. „Dokončenie prevádzky salaša zostalo na
štyroch pracovníkoch. Napriek tomu
salaš fungoval v plnej prevádzke, kvalita
syra bola dobrá a bol aj dostatok kvalitnej žinčice. Nezaznamenali sme žiadne
sťažnosti od chovateľov. Ukončenie
sezóny sme však museli zvládnuť len
s dvoma pracovníkmi, pretože s ostatnými sme predčasne ukončili pracovnú

zmluvu pre porušovanie pracovnej disciplíny,“ dodal P. Vechter.
Napriek extrémne suchému a teplému letu sa Spolchovu podarilo dosiahnuť plánovanú produkciu mlieka
v množstve 20 litrov na jednu ovcu.
Celkovo (mliekareň a deputátny syr)
vyprodukovali 45 952 litrov mlieka.
„Už v auguste sme ukončili dodávku
mlieka pre mliekareň Milex v Liptovskom Mikuláši, pretože sme sa obávali,
že v dôsledku sucha klesne dojivosť
a nebudeme môcť splniť záväzok pri
výdaji deputátneho syra chovateľom.
Nakoniec sme syr vydali podľa plánu,
ešte sme mali v októbri aj rezervu 1400
litrov mlieka, ktoré sme predali ďalším
záujemcom,“ spresnil P. Vechter.
Spolchov sa venuje aj výrobe sena
pre vlastnú potrebu aj na predaj.
Obhospodarujú spolu 326 hektárov
lúk a pasienkov a na tejto ploche vyprodukovali 3000 balíkov sena. Pavol
Vechter hodnotí pozitívne aj túto oblasť
hospodárenia: „Podmienky na výrobu
sena boli tohto roku výborné, celé leto
bolo teplo. Aj keď je v poslednej dobe
menej záujemcov o naše seno - pretože
súkromne hospodáriaci roľníci v dedine
tiež predávajú seno tým, čo boli v minulosti aj naši zákazníci - vyše 2000 balíkov

sena sme odpredali a niečo si necháme
pre vlastnú potrebu pri chove baranov.
Tento rok bola naozaj výborná spolupráca pri výrobe sena aj s poľnohospodárskym družstvom. Pomáhali sme si
s výmenou poľnohospodárskej techniky,
strojov a boli by sme radi, keby to tak
fungovalo aj do budúcna.“
Urbárnici pri plánoch do budúcna
nezabúdajú ani na prípravy na ďalšiu
sezónu. Dôraz kladú predovšetkým
na zvyšovanie kvality. Aby zabezpečili
ovciam kvalitnejšiu pašu, rekultivovali
zhruba 20 hektárov pasienkov v lokalite
Čiertež, kde plánujú na jar vysiať ďatelino-lúčne trávy. Od poľnohospodárskeho družstva kúpili staršiu maštaľ
(prístrešok pre jalovice) v lokalite Uvaľanec, ktorú plánujú zrekonštruovať na
maštaľ pre ovce (ustajnenie v prípade
nepriaznivého počasia) a využívať aj
na uskladnenie sena. „Zapojili sme sa
do výzvy v rámci programu rozvoja
vidieka na investície do poľnohospodárskych podnikov v oblasti živočíšnej
výroby. Dali sme vypracovať projekt na
rekonštrukciu tejto maštale. Jeho hodnota je 97 tisíc € a spoluúčasť je na 50 %
z vlastných zdrojov. Vyhodnotenie projektov bude v marci,“ uzavrel predseda
urbáru Juraj Halahija.
(mm)

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa lásky, spokojnosti a porozumenia
v kruhu rodiny a priateľov.
Želáme Vám šťastné vykročenie do nového
roka a plné priehrštie ľudskosti, tolerancie
a vzájomnej pomoci aj do medziľudských
vzťahov nielen v našej obci.
starosta obce Juraj Blaško, poslanci obecného
zastupiteľstva a kolektív zamestnancov obce
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Ekuména ako prejav
lásky, úcty a tolerancie
Počas nastávajúcich a blížiacich sa
vianočných sviatkov sme si bližší. Cítiť to v rodine, v obci, v práci, všade.
Organizujú sa charitatívne a benefičné
koncerty, finančné zbierky a zbierky
oblečenia pre ľudí v núdzi. Práve preto
som sa rozhodol napísať aj týchto pár
riadkov z článku, ktorý bol uverejnený
v Evanjelickom východe od talianskeho
autora Claudia Geymonata.
17. septembra 2015 sa v Taliansku
priamo v Ríme, v „hlavnom“ meste rímsko–katolíckej cirkvi, pri ekumenickom
stretnutí ľudí rôzneho vierovyznania
otvorilo námestie s názvom Námestie
Martina Luthera. Bolo to na Collo, (vrchu) Oppio. Slová ako jednota v rôznosti
a ekuména ako znak jednoty kresťanstva
tam niekoľkokrát odzneli z úst všetkých
zúčastnených predstaviteľov cirkví. Istotne sa všetci veriaci bez rozdielu vierovyznania stretali hlavne v radosti. Mali
radosť z tohto historického momentu a
to aj preto, lebo o dva roky bude práve
500 rokov, kedy reformátor Dr. Martin
Luther (ktorý bol pred tým augustínsky
mních) očistil cirkev od nánosov svetáctva, klerikalizmu a korupcie a na dvere
chrámu vo Wittenbergu pribil 95 téz.
Ignazio Marino, primátor mesta
Rím, prijal pri tejto udalosti pozvanie
do Nemecka práve v roku 2017, keď
budú oslavy 500. výročia reformácie.
Primátor vyzdvihol tento moment
inaugurácie námestia po reformátorovi
aj v tom, že je to dôležitý krok ku kresťanskému spoločnému dialógu. Svoj
príhovor ukončil vetou v nemčine práve od Luthera: Wir sind bettler – das ist
wahr (sme všetci žobráci – to je pravda).
Po tomto príhovore bolo pomenované
námestie na Námestie Martina Luthera
a na ňom odhalená tabuľa s podtitulkom „nemecký teológ reformácie“
(1483 – 1546). Na margo toho primátor

zopakoval: „Dnešné gesto vyjadruje
rešpekt, ktorý má Rím voči každému
náboženstvu a viere.“
Dva roky pred päťstoročnicou výročia reformácie navštívil 15. novembra
2015 rímsky biskup, pápež František
(celým menom Jorge Mario Bergoglio)
evanjelický kostol na Sicílskej ulici na
službách Božích. Jednalo sa o pastorálnu návštevu, ktorá sa koná už v duchu
pravidelnosti predchádzajúcich pápežov. Prvý z pápežov, ktorý sa v tomto
kostole zúčastnil na službách Božích, bol
pápež Ján Pavol II. v roku 1983, práve pri
500. výročí narodenia Dr. Martina Luthera. V roku 2010 tak urobil Benedikt XVI.
Evanjelický tunajší farár Jens–Martin
Krause uviedol, že vzťahy medzi evanjelikmi a katolíkmi sa za posledné roky
výrazne zlepšili.
František pokračuje v ekumenickom
dialógu aj s inými cirkvami. Pred návštevou evanjelikov navštívil aj Valdenskú
cirkev (predreformátorská cirkev, podľa
Petra Valda).
Pred piatimi rokmi pápež Benedikt
XVI. vyhlásil na službách Božích: „Naše

rozdelenia sú hriech, ktorého vinu
nesieme.“ Túto myšlienku prevzal aj
František, ktorý viackrát odsúdil rozdelenia kresťanov ako škandál. Pápež
František pri účasti na službách Božích
v evanjelickom kostole venoval evanjelikom kalich.
Minulý rok v decembri evanjelická
delegácia navštívila Rím. V rozhovoroch s Vatikánom sa zhodli na tom, že
pri blížiacom sa 500. výročí reformácie,
ktoré bude v roku 2017, by sa mali konať
ekumenické bohoslužby po celom svete,
ktoré budú krásnym vyznaním jednoty
v kresťanskej viere.
Drahí spoluobčania, v tomto „mäkkom“ období vyjadrujem úctu zúčastneným stranám viesť kresťanský dialóg
ekumény a obdiv pápeža Františka na
účasti na službách Božích s darom
kalicha pre evanjelikov. Verím, že to aj
nami trochu pohne a budeme si prakticky, ale aj skutočne ekumenicky blízko.
Veď betlehemské dieťa sa na nás pozerá
láskou Spasiteľa, ktorý prišiel na svet,
aby spasil hriešnikov, a to bez rozdielu
vierovyznania. Boh nás miluje a preto
poslal svojho Syna Pána Ježiša Krista na
svet, aby nás On zjednotil.
Soli Deo gloria – Jedine Bohu sláva.
kpt. Mgr. Viktor SABO,
evanjelický a. v. vojenský farár

Požehnané Vianočné sviatky,
radosť z narodeného betlehemského
Dieťaťa, hojnosť Božieho požehnania
po všetky dni a do Nového roku
blízkosť lásky jeden voči druhému,
súdržnosť, pomoc a dobroprianie
Vám praje Cirkevný zbor
ECAV Východná a farárovci
Viktor a Marcela Saboví s rodinou.

Služby Božie ECAV Východná počas vianočných sviatkov a sviatkov v Novom občianskom roku
24. 12. 2015 (štvrtok)
25. 12. 2015 (piatok)
26. 12. 2015 (sobota)
27. 12. 2015 (nedeľa)
31. 12. 2015 (štvrtok)
1. 1. 2016 (piatok)
3. 1. 2016 (nedeľa)
6. 1. 2016 (streda)
10. 1. 2016 (nedeľa)
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Štedrý večer
1. slávnosť vianočná
2. slávnosť vianočná
Nedeľa po Vianociach
Starý rok
Nový rok
Nedeľa po Novom roku
Zjavenie Pána (Traja králi)
1. nedeľa po Zjavení

Služby Božie
15.30 h a 17.00 h
Slávnostné Služby Božie
10.00 h
Večera Pánova so spoveďou
09.00 h
Služby Božie
10.00 h
Služby Božie na záver obč. roka 17.00 h
Služby Božie
10.00 h
Služby Božie
10.00 h
Služby Božie
10.00 h
Služby Božie
10.00 h

HHH
Slávnostné Služby Božie 10.00 h
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Prajem všetkým
obyvateľom Východnej
prežiť cez tohoročné Vianoce
KTO je podstatný pre každodenný život
a KTO je pre veriaceho človeka
najvzácnejší dar.
Je to JEŽIŠ KRISTUS.
Stanislav Misál

Dane na budúci rok sa nemenia
Blíži sa nový rok a s ním aj rôzne daňové povinnosti. Pre lepšiu orientáciu
vám prinášame prehľad najčastejších
„otázok“ súvisiacich s miestnymi
daňami.
• Čo je daň z nehnuteľností a kto
ju platí?
Daň z nehnuteľnosti je miestna daň,
ktorú ukladá obec. Obec zabezpečuje
aj celú agendu k správe daní z nehnuteľnosti (podanie daňového priznania,
vyrubenie dane a príjem úhrady dane
do pokladne). Povinnosť platiť daň z
nehnuteľnosti má každý, kto je majiteľom nehnuteľnosti – pozemku, stavby
alebo bytu a tento stav je zapísaný
v katastri nehnuteľností.
• Kto je povinný podať daňové
priznanie, do kedy a komu?
Na vyrubenie (vypočítanie) dane
z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia., t.z., že
pre zdaňovacie obdobie roku 2016 bude
rozhodujúci stav k 1. 1. 2016. Na zmeny v priebehu zdaňovacieho obdobia
sa neprihliada. Výnimkou je dedenie
a dražba. V týchto dvoch prípadoch je
povinnosť podať daňové priznanie do
30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Nové daňové priznanie je povinný
podať každý, kto v priebehu roku
2015 získal do vlastníctva (napr.
kúpil, dostal do daru, zdedil alebo
získal v dražbe) nehnuteľnosť (pozemok, stavbu alebo byt) a doteraz

ešte nebol daňovníkom (neplatil daň
z nehnuteľností).
Čiastkové daňové priznanie je
povinný podať každý, kto už daňovníkom počas predchádzajúcich rokov
bol a v priebehu roku 2015 kúpil, získal
darovaním, alebo predal či daroval pozemok, dom alebo byt a tým sa zmenila
skutočnosť, ktorá platila k 1. 1. 2015.
Daňové priznanie sa podáva správcovi dane – priamo na obecnom úrade
alebo poštou vždy do 31. januára.
• Ako postupovať, keď nehnuteľnosť vlastní viac ľudí?
Zákon hovorí: ak je pozemok, stavba, byt v spoluvlastníctve viacerých
daňovníkov, daňovníkom je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, daňovníkom dane sú obaja
manželia, ktorí ručia za daň spoločne
a nerozdielne.
Vyrubenie dane z nehnuteľnosti
Správca dane vyrubí daň na základe
daňového priznania. Daň sa vypočíta
ako súčin hodnoty nehnuteľnosti, výmery nehnuteľnosti a ročnej sadzby
dane. Obec každoročne upravuje všeobecným záväzným nariadením:
• hodnotu pozemkov

• sadzbu dane za pozemky
• sadzbu dane zo stavieb
• sadzbu dane z bytov
• sadzbu dane za psa
• sadzbu dane za užívanie verejného
priestranstva
• sadzbu dane za ubytovanie
• oslobodenie od dane a zníženie
dane
Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na verejnej tabuli obce Východná a na internetovej
stránke obce. Schvaľovanie prebehne
na zasadnutí obecného zastupiteľstva
15. 12. 2015.
Daň za psa
Spolu s daňou z nehnuteľností sa
platí aj daň za psa. Daň za psa sa
platí na celý kalendárny rok. Ak dôjde
v priebehu roka k zmene, platiteľ
dane je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne správcovi dane. Daň za
psa platí každý, kto má psa staršieho
ako 6 mesiacov. Daň za psa sa podľa
zákona neplatí, ak je pes chovaný na
vedecké, výskumné účely, alebo je
pes umiestnený v útulku, alebo je to
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého
vlastní alebo používa držiteľ preukazu
ŤZP alebo ŤZP-S. Iné oslobodenie od
platenia dane za psa upravuje VZN
obce (všeobecné záväzné nariadenie).
Výška sadzby dane za psa na rok 2016
je 4 € za psa.
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Dane...

(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
Poplatok za TKO
Sadzba poplatku za vývoz TKO na
rok 2016 pre poplatníkov, ktorí nie sú
zapojení do množstevného zberu je
rovnaká ako v roku 2015, teda 8,50 €
za jedného poplatníka. Sadzba dane
z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok
za vývoz komunálneho odpadu na rok
2016 zostáva v rovnakej výške ako bola
v roku 2015. Novinkou bude poplatok
za drobný stavebný odpad, ktorý vzniká pri údržbe domácnosti.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na Obecnom úrade – sekcia daní
a poplatkov.
Obec Východná oznamuje svojim občanom – platiteľom dane
z nehnuteľnosti, že výber dane
z nehnuteľnosti sa začne od 15.
februára 2016. Mesiac január je
vyhradený pre podávanie daňových priznaní.

• Koncom novembra (25. 11.) navštívili členky JDS a zástupkyne MKS Domov
sociálnych služieb Pod Lipami a zariadenie červeného kríža pre seniorov v L. Hrádku.
Seniorom sme odovzdali darčeky a predvianočný čas spríjemnili piesňami. V oboch
zariadeniach žijú aj naši spoluobčania z Východnej.
(red)
Foto: MKS

Z obecného rokovania
10. NOVEMBRA 2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Rozpočtové opatrenia základnej
školy, materskej školy a obce.
• V zmysle zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy zrušenie príspevkovej organizácie Miestne kultúrne stredisko
Východná dňom 31. 12. 2015 bez
právneho nástupcu s prechodom práv
a povinností zaniknutej organizácie nasledujúcim dňom na zriaďovateľa Obec
Východná. OZ zároveň žiada starostu
zabezpečiť príslušné administratívne
a právne úkony súvisiace so zrušením
príspevkovej organizácie MKS.
• Žiadosť Stanislava Petroviča
o predĺženie nájomnej zmluvy na
prenájom rodinného domu súpisné č.
167 vo Východnej na dobu určitú do
31. 12. 2016
• Žiadosť Márie Brezinovej o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
bytu v Materskej škole vo Východnej
súpisné č. 715 na dobu určitú do 31.
12. 2016
• Žiadosť Jána Brezinu o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom bytu
v Materskej škole vo Východnej súpisné
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č. 715 na dobu určitú do 31. 12. 2016
• Zriadenie dotačného účtu v Slovenskej rozvojovej a záručnej banke, a.
s. a zároveň poskytnutie úveru uvedeným peňažným ústavom vo výške
100 000 €, ktorý bude zabezpečený
formou bianko zmenky a záložné právo k pohľadávke z účtu (dotačného) za
účelom prefinancovania časti nenávratného finančného príspevku projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci Východná“.
Rekonštrukciu verejného osvetlenia
musí obec uskutočniť a zaplatiť do konca
roka, ale vyúčtovanie a poukázanie nenávratného finančného príspevku zo štátu
môže trvať dlhšiu dobu. Starosta obce Juraj
Blaško uviedol, že obec nechce zaťažiť svoj
rozpočet tak vysokou sumou, aby zabezpečili bežné fungovanie obce a financovanie
naplánovaných aktivít. „Ide o krátkodobý
preklenovací úver, ktorý sme získali za
veľmi výhodných podmienok a ihneď po
získaní príspevku zo štátu ho splatíme,“
dodal starosta.
• Nájomnú zmluvu s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Liptovský
Mikuláš o prenájme časti pozemku na
parcele KN-E 4807 o výmere 444 m2.
Výška nájomného predstavuje 146,52

€ ročne na dobu určitú do 31. 12. 2016.
• Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2014/2015 zo základnej
i materskej školy.
• V zmysle zák. č.253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest zvýšenie platu starostu obce
o 15 % s účinnosťou od 1.12.2015. OZ
zároveň konštatuje, že v zmysle zákona má obecné zastupiteľstvo povinnosť
raz ročne prerokovať plat starostu.
Podľa spomínaného zákona prináleží
starostovi obce Východná plat, ktorý je
súčinom mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve na základe
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok a jeho 1,98 násobku.
OZ berie na vedomie:
• Predložený návrh rozpočtu obce
Východná, Základnej školy, Materskej
školy a Verejnoprospešných služieb na
roky 2016, 2017, 2018.
• Ponuku Anny Mlynčekovej, Liptovský Ján, Nová 291 na predaj pozemku na parcele CKN č. 2073/13 LV č. 3695
k.ú. Východná.
• Návrh VZN obce Východná
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady s účinnosťou od 1. 1. 2016.
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Spomínali na veteránov
Pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov
sme si symbolicky 11. 11. so začiatkom o 11. 11. hod. pripomenuli ukončenie prvej svetovej vojny položením vencov
s vlčími makmi k pamätníku v centre obce. Prítomným sa
prihovoril starosta obce Juraj Blaško a evanjelický farár Viktor
Sabo. Spomienkovú slávnosť organizovali MKS a JDS.
Vlčie maky a dátum a čas konania slávnosti sú symbolické.
Poľný mak ako symbol dňa vojnových veteránov vychádza
z básne Johna Mc. Craea, ktorý v nej vyjadril žiaľ nad padlými spolubojovníkmi ležiacimi na poliach plných červených
makov. 11. 11. 1919 o 11.11 hod. bola vystrelená posledná
delostrelecká salva pri podpise prímeria v Compiégne vo
Francúzsku, ktoré ukončilo 1. svetovú vojnu.
(red)
Foto: MKS

Zóna bez peňazí aj
vo Východnej
V dňoch 12. až 14. 11. sa aj Východná zapojila do štvrtého
ročníka celoslovenskej akcie Zóna bez peňazí. Akciu u nás
zorganizovali MO MS, JDS a MKS, ktoré ochotne zabezpečili
potrebné pracovníčky. Veríme, že sme tak pomohli ľuďom,
ktorí pomoc potrebovali.
Štvrtý ročník Zóny bez peňazí sa tohto roku uskutočnil v 47 mestách a obciach na celom Slovensku. Podujatie
podporuje medzi ľuďmi darovanie a výmenu vecí, ktoré už
nepotrebujú, ale zároveň ich nechcú vyhodiť. Na jednom
mieste sa počas dňa vystriedajú ľudia, ktorí prinesú veci,
ktoré už nepotrebujú a iní ľudia si ich môžu bezplatne zobrať. Veci, ktoré po Zóne bez peňazí zostanú, budú rozdelené
a posunuté ďalej. O oblečenia majú záujem rôzne neziskové
organizácie pomáhajúce ľuďom bez domova, hračky zas poputujú napríklad rodinám v hmotnej núdzi a podobne. Vo
Východnej našli majiteľov takmer všetky veci, ktoré ľudia
priniesli.
(red), foto: MKS

Divadlo o Štúrovi
MO MS a MKS pripravili na 8. 11. divadelné predstavenie
o životnej ceste Ľudovíta Štúra - Tŕnistá cesta Štúrova, ktoré
predviedol divadelný krúžok MO Matice slovenskej z Liptovského Mikuláša. Pár desiatok divákov si v Evanjelickom
dome pozrelo divadelný pohľad na časy, keď štúrovci bojovali za národnú svojbytnosť Slovákov. Rok 2015 je vyhlásený za
rok Ľudovíta Štúra a pripomíname si v ňom dvojsté výročie
narodenia tejto osobnosti.
(red)

Kreatívne kurzy
dostali nový rozmer

Po úspechu kurzu papierového pletenia (v októbri)
zorganizovalo miestne kultúrne stredisko v spolupráci
s Marianou Petrenkovou kreatívny kurz servítkovej techniky. Vlastne hneď dva. Začiatkom novembra prvý určený
najmä pre začiatočníkov a koncom novembra ďalší – s použitím náročnejších postupov a techniky. Oboch kurzov sa
zúčastnilo 14 žien. Na prvom stretnutí si účastníčky vyrobili
vianočné lopáriky. Nadšenie a entuziazmus sa šikovné ženy
rozhodli využiť aj prakticky a na druhom stretnutí sa pustili
do renovácie starých vyradených stoličiek z materskej školy. Stoličky dostali nový, priam rozprávkový šat a kurzy tak
získali aj nový – užitočný rozmer. ☺ Rovnako účastníčky
októbrového kurzu pletenia z papiera vyrobili pekné veci,
ktoré si už čoskoro nájdu uplatnenie pre potešenie všetkých
– ako dekorácie a ozdoby na vianočný trh. (red), foto: MKS

Evanjelický a. v. cirkevný zbor
vás srdečne pozýva na

Vianočnú akadémiu
– pásmo slova a kresťanských piesní
v podaní spevokolov, ktoré sa uskutoční
20. 12. v Evanjelickom dome o 15.00 h.
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YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
Začiatkom novembra sa v základnej škole uskutočnilo
školské kolo technickej olympiády. V kategórii starší žiaci
sa na prvých miestach umiestnili: 1. Juraj Krupa (9.A), 2.
Adam Poliak (9.A), 3. Radoslav Brezina (9.A). Medzi mladšími žiakmi boli najlepší: 1. Stanislav Koreň (7. A), 2. Matúš
Družbacký (7.A). Okresné kolo technickej olympiády sa konalo 2. decembra v Ružomberku a našim žiakom sa darilo
veľmi dobre. Stanislav Koreň sa vo svojej kategórii umiestnil
na krásnom 1. mieste. V kategórii súťažných dvojíc obsadili
Adam Poliak a Juraj Krupa pekné tretie miesto.

a iné technické detaily. V závere prehliadky sa dostali až na
priehradný múr. Druhou zastávkou bola Jasenová a rodný
dom M. Kukučína. Žiaci si prezreli múzeum i spisovateľovu
sochu. Zaujímavé informácie o živote a diele nášho najslávnejšieho básnika sa žiaci dozvedeli aj v múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde si po skončení exkurzie užili i pár
chvíľu voľna v meste.
(net), foto: archív ZŠ

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
Základná škola sa zapojila do 6. ročníka česko-slovenského projektu, ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a knižnica
J. A. Komenského v Prahe k Medzinárodnému mesiacu
školských knižníc. Témou záložiek bola „múdrosť ukrytá
v knihách“. Výrobe záložky predchádzala návšteva školskej,
či miestnej knižnice, čítanie kníh, beseda o prečítanej knihe,
rozprávke, či nejakom príbehu. Každého žiaka v knihe, príbehu alebo rozprávke zaujalo niečo iné, každý hľadal inú
múdrosť, čo sa snažil vyjadriť vo svojej záložke.
Cestou tohto projektu sme nadviazali kontakt s partnerskou školou vo Varnsdorfe v Českej republike, s ktorými
sme si vymenili vyrobené záložky. K záložkám sme im pripísali aj list a pribalili brožúru o našej škole. Do projektu sme
sa radi zapojili, pretože u našich žiakov vzbudzuje záujem
o čítanie kníh.

TROJITÁ EXKURZIA
Koncom októbra sa žiaci zo základnej školy (druhý stupeň)
zúčastnili exkurzie s troma zastávkami – vodná elektráreň
v Liptovskom Mikuláši, rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a Galéria P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Vo
vodnej elektrárni (foto vpravo) sa dozvedeli základné princípy
jej fungovania, prezreli si riadiace jednotky, spúšťače turbín

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Október je mesiac plný farieb, ktoré nám dávajú listy stromov, zbiera sa posledná úroda, využívajú sa posledné krásne
slnečné dni na prechádzky. Ale mesiac október patrí predovšetkým úcte k starším, starým rodičom, babkám, dedkom,
na ktorých často zabúdame, a až keď je neskoro, zistíme, ako
veľmi nám chýbajú. Staroba je pre nás všetkých prirodzená
a nemôžeme ju zastaviť, čo ale môžeme urobiť, je spríjemniť
si ju so svojou rodinou, vnúčatami, priateľmi.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším naša materská škola
pripravila besiedku pre starých rodičov v Evanjelickom dome.
Deti svojich starých rodičov potešili pásmom básní, piesní,
riekaniek, hier, tancov a krásnym darčekom. Za všetko sa im
deti poďakovali a zaželali ešte veľa zdravia a spoločne strávených chvíľ. Na záver programu sme spievali pieseň: „Každý,
kto je malý chlapec, bude raz aj dedko...“ Nezabúdajme, všetci
raz budeme starí a krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme
starším úctu nielen v danom mesiaci, pretože nám ešte stále
majú čo dať a povedať.
Po programe bolo pripravené malé pohostenie pre starých
rodičov a deti, ktoré pripravil výbor Rady rodičov.
(AM)

JESENNÉ INŠPIRÁCIE
V priebehu novembra sa v našej materskej škole uskutočnili jesenné tvorivé dielne, postupne v každej triede (foto vľavo).
Deti mohli stráviť kreatívne popoludnie so svojimi rodičmi.
Rodičia si okrem dobrej nálady priniesli rôzne plody jesene,
z ktorých potom v spolupráci so svojím dieťaťom vytvorili
postavičky, zvieratá a mnoho iného. Z výtvorov sme si potom
urobili výstavu v priestoroch materskej školy.
Chceli by sme sa poďakovať rodičom, ktorí pripravili
a priniesli malé občerstvenie pre deti.
(vm), foto: MŠ
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