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Vianočná tržnica sa rozrastá

Mikulášsky víkend patril tohto roku
už tradičnej akcii s názvom Vianočná
tržnica. Program tej tohtoročnej bol naozaj bohatý a rozdelený do dvoch dní.
Piatkové popoludnie (6. 12.) patrilo
najmä deťom, ktoré sa tešili na príchod
Mikuláša. O 16.00 sa v Evanjelickom
dome začal program zložený z vystúpení detí z materskej a základnej školy,
malých folkloristov z Malého Kriváňa
a nechýbala ani folklórna skupina
Kriváň. Príchod Mikuláša s darčekmi
a rozsvietenie vianočného stromčeka
len umocnili krásnu predvianočnú
atmosféru.
Otvorenie programu a úvod patrili
Malému Kriváňu pod vedením Evky
Lechnerovej. Škôlkari si nacvičili vianočné čísla pod vedením učiteliek Anny
Hoškovej, Veroniky Mikušovej, Miroslavy Bartkovej, Anny Brezinovej a Anny Majerčíkovej. Program základnej
školy odštartovali divadielkom tretia-

ci a štvrtáci pod vedením pani učiteľky
Jurčovej a Tučekovej. Prváci predviedli
tanec a pieseň, ktorý s nimi nacvičila

učiteľka Ivana Brezinová. Nasledovalo vystúpenie gymnastiek z krúžkovej
činnosti pod vedením p. Stračiakovej.
Šiestaci zaspievali vianočnú pieseň pod
vedením I. Brezinovej a s deťmi z tanečného krúžku nacvičila špeciálne číslo
vedúca krúžku Dominika Gordanová.
Príjemným spestrením bolo vystúpenie
mažoretiek pod vedením Bronislavy
Lištiakovej a na záver prišlo zamyslenie
o adventných sviečkach, ktoré s deťmi
nacvičila Veronika Ilavská. Divákom sa
prihovoril i starosta obce Pavel Krupa
a ženy z folklórnej skupiny Kriváň zaspievali koledy.
V sobotu popoludní program pokračoval v zábavnom i kultúrnom duchu.
O 15.00 odštartoval v Evanjelickom
dome koncert Jána Majerčíka a po ňom
nasledovalo ďalšie kolo obecného kvízu. Vianočného zápolenia sa zúčastnili
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

Príjemné sviatočné dni a úspešný
vstup do nového roku 2020
prajú starosta obce, poslanci
a zamestnanci obecného úradu
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Do čoho investujeme
Blíži sa koniec roka a aj obec finišuje s niektorými investičnými akciami:
dostavbou stredovej časti pokračuje
rekonštrukcia budúceho kultúrno-komunikačného centra, na amfiteátri
pred modrou budovou sa doasfaltoval
úsek parkovacej plochy, pri základnej
škole sa pripravilo provizórne parkovisko, ktorého vybudovanie je naplánované už v budúcom roku. V lokalite
na Smrekovici sa riešil problém s vodou. „Obyvatelia tejto časti obce mali
problém s vodou po dažďoch. Aby
sme eliminovali množstvo vody stekajúcej po ceste, prezerali sme komu-

nikáciu, uložili tzv. hydrobege žľaby
– betónový žľab s liatinovou mrežou
a vymenili sme tri poklopy z plných
na dierované,“ spresnil starosta Pavel
Krupa.
Aj v budúcom roku obec plánuje
s výstavbou dažďovej kanalizácie na
Farskej ulici. Okrem toho sú v pláne
a rozpočte ďalšie investičné akcie – prístavba hasičskej zbrojnice, dostavba
kultúrno-komunikačného centra, parkovacie plochy pred základnou a materskou školou, či prepojenie chatky
Monika na amfiteátri s Humnom.
Obec by chcela zameniť s evanjelickou

Vianočná tržnica...
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
družstvá evanjelikov, základnej školy
a poslancov obecného zastupiteľstva
a v tomto poradí sa aj umiestnili, pričom rozdiely boli minimálne.
Všetci boli pozvaní aj na ochutnávku tradičných zabíjačkových špecialít,
dobrého punču a vína. Predajcovia pre
divákov a hostí pripravili aj veľa krásnych vianočných výrobkov. Výrobu
zabíjačkových špecialít zabezpečili pracovníci obecného úradu. „Obec zabezpečila 110 kilogramové prasiatko a na
výrobou zabíjačkových špecialít dohliadali Jaroslav Michalko a Peter Lechner.
Vyrobili sa klobásy, jaternice, tlačenka,
polievka, naplnili sa mäsá. Ľudí prišlo
naozaj veľa, podľa odhadov okolo štyristo, a zostali len prázdne misy. Podával
sa aj punč, varené víno a čaj. Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať
všetkým, ktorí pomáhali. Z obecného
úradu Michal Blaško, Martin Nahálka,
Michal Hoško, Eva Mikušová, Janka
Zelenáková, Aďa Moravčíková, Elena
Chovanová. Všetci sme si priniesli svoje vlastné náradie, mlynec nám požičal
Martin Petrenka. Ďakujem Cateringu

Východná a osobitné poďakovanie
patrí Jankovi Zvadovi a Stanislavovi
Kamenickému, ktorí nezištne pripravili
a v piatok i v sobotu obsluhovali stánok
s občerstvením počas vianočnej tržnice i zakáľačky a Jankovi Zvadovi aj za
sponzorské hot-dogy,“ dodal starosta
Pavel Krupa.
(mm)
Foto: mks

cirkvou pozemok Na šajbách, kde by
mohla vzniknúť individuálna bytová
výstavba. Tému prerokuje starosta
obce s presbyterstvom evanjelického
cirkevného zboru a vo februári by mal
zasadnúť konvent.
(red)

Vynovili sme
obecný úrad
V júni 2019 obec Východná získala
finančnú podporu z Ministerstva financií Slovenskej republiky na obnovu majetku vo výške 7 000 €. Obnova
majetku sa týkala zabezpečenia nového
vybavenia kancelárií, ako aj zakúpenia
nových elektrospotrebičov. Novým
nábytkom sme vybavili kanceláriu
podateľne, ekonomiky, daní a poplatkov, kanceláriu starostu a kanceláriu
kultúry. Zakúpili sme umývačku riadu
a chladničku do hasičského domu.

V knižnici
pribudla
čitáreň
Vo februári 2019 sme sa zapojili do výzvy Fondu na podporu
umenia. V tomto roku sme získali
podporu vo výške 4 000 € na vybudovanie čitárne pri knižnici v našej
obci. V rámci tohto projektu sme zakúpili 50 stoličiek, 12 stolov a nový
dataprojektor. Veríme, že vytvorenie
čitárne bude prínosom pre všetkých
čitateľov, ako aj pre deti zo základnej a materskej školy, ktoré sa budú
môcť vo väčšom počte stretávať pri
rôznych akciách organizovaných obcou v príjemných a pekných priestoroch. Projekt vybudovania čitárne
podporil z verejných zdrojov Fond
na podporu umenia.
(mks)

Vytvorenie čitárne pri obecnej
knižnici vo Východnej z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
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Spomienky a prednášky
Dôležité udalosti z našej histórie by sme si mali nielen
pripomínať, ale ich aj poznať a rozumieť im. Veľmi dobrou
možnosťou, ako sa priblížiť k poznaniu sú aj prednášky a spomienkové akcie. Vo Východnej sa v posledných mesiacoch
uskutočnilo hneď niekoľko takýchto udalostí.
Pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika a 30. výročia Nežnej revolúcie pripravil
evanjelický cirkevný zbor prednášku odborníka na M. R.
Štefánika, vedeckého pracovníka Historického ústavu Slo-

venskej akadémie vied Michala Kšiňana. Na tému Nežnej
revolúcie prednášal rodák z Východnej, učiteľ slovenčiny
a dejepisu Milan Ďuriš.
Ďalšiu prednášku pri príležitosti 101. Výročia vzniku
Československej republiky pripravil starosta obce Pavel
Krupa.
Zástupcovia obce si tiež 11. 11. o 11. 11 hod. pripomenuli
pri pomníku padlých aj Deň vojnových veteránov a ukončenie prvej svetovej vojny.
(red), Foto: mks

• Starosta obce Pavel Krupa prednášal o výročí vzniku
ČSR.

• Pri pomníku v centre obce sa konala pietna spomienka na
ukončenie prvej svetovej vojny.

Blahoželáme jubilantom a vítame
nových občanov
Príjemné spoločenské povinnosti si
„odkrútil“ starosta obec Pavel Krupa
koncom októbra i koncom novembra.
29. októbra sa vo veľkej zasadačke obecného úradu uskutočnilo uvítanie detí
narodených v druhom polroku 2018.
V tomto období vo Východnej pribudlo dvadsať detí. Na druhý deň starosta privítal na pôde obce ďalšie deti
a ich rodičov – narodených od januára

do septembra 2019. Pozvaných bolo
jedenásť detičiek. Všetkých nových
občaníkov srdečne vítame a prajeme
im, aby sa im vo Východnej dobre žilo
a hrdo ju nazývali domovom.
Dva dni koncom novembra patrili
na obecnom úrade seniorom, ktorí
v tomto roku oslávili okrúhle životné
jubileá – 60, 70 alebo 80-tiny. Dvadsaťdva jubilantov šesťdesiatnikov po-

zvali na obecný úrad symbolicky 22.
novembra. O pár dní (27. 11.) starosta
obce hostil a blahoželal aj sedemdesiatnikom a osemdesiatnikom (70
rokov oslávilo 16 občanov, 80 rokov
6 občanov). Všetkým jubilantom ešte
raz srdečne blahoželáme a prajeme
hlavne veľa zdravia a životnej pohody.
(red)
Foto: mks
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Výstava jabĺk zaujala
Pilotný ročník výstavy jabĺk, ktorý
sa uskutočnil v dňoch 21. – 25. októbra
v priestoroch veľkej zasadačky na
obecnom úrade, sa stretol s veľkým
záujmom nielen zo strany vystavovateľov, ale aj občanov a návštevníkov
obce. „Som rád, že akcia, ktorá vznikla
z iniciatívy obce, mala úspech. Zaznamenali sme veľmi pozitívnu odozvu
najmä medzi cudzími ľuďmi – nie
z našej obce – ktorí si mali záujem jablká
aj kupovať. Radi akciu zopakujeme aj
v budúcom roku a možno aj rozšírime,“
zhodnotil starosta Pavel Krupa.
Na výstavu prispelo ukážkami
svojej jablkovej úrody 31 občanov. Na
výstave sa ocitlo viac ako 25 odrôd
jabĺk. Víťazom sa stal Dušan Jurčo
(odroda Citrónka), druhý skončil Ján
Krajči (Jonatánka) a tretí Ján Lehotský

(Americká). Udelili sa aj špeciálne ceny
– za najlepšiu chuť ju získal Martin Kráľ
(odroda Karmina) a cenu za zachovanie

tradičných odrôd starých otcov a mám
získal Ján Profant (Kožovka červená).
Text a foto: mm

Hasiči modernizujú
Dobrovoľný hasičský zbor vo Východnej má za sebou úspešný „narodeninový“ rok. V tomto roku si nielen
pripomenuli na augustových oslavách
spoločne s obecným výročím 120 rokov
fungovania, ale majú aj iné dôvody na
radosť.
V okrese Liptovský Mikuláš sa
umiestnili na krásnom druhom mieste
v súťažiach všetkých hasičských zborov,
obec investovala do obnovy hasičskej
zbrojnice vyše 40-tisíc eur (zateplenie,
stavebné úpravy, výmena elektroinštalácie, natretie strechy) aj do obnovy
techniky a vybavenia. „Pre hasičov sme
zakúpili nové vozidlo CAS 32 Tatra 815

• Z výročnej schôdze hasičov.
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za 16-tisíc eur a zabezpečili sme pre nich
aj štyri nové zásahové obleky, nové rukavice, zásahovú obuv, rôzne výstrojné
súčasti, či terče na nácviky v celkovej
hodnote 12-tisíc eur. Dovolím si povedať, že momentálne máme hasičský
zbor vybavený na vysokej úrovni, tak
ako to možno ešte nikdy v obci nebolo,“
uviedol starosta Pavel Krupa.
Z Ministerstva vnútra SR bolo pre
DHZ Východná pridelené aj repasované vozidlo Tatra 148, ktoré im bude
slávnostne odovzdané 28. decembra
o 13.00 h a zároveň bude odovzdávanie vozidla spojené aj so slávnostným
odovzdaním zrekonštruovanej hasič-

skej zbrojnice do užívania. Hasiči svoju
doterajšiu činnosť hodnotili a plány
na ďalší rok sumarizovali na výročnej
členskej schôdzi 14. decembra. „Okrem
zhrnutia celého roku 2019 sme povýšili
troch našich členov. Povýšení boli Roman Ďuriš z hodnosti hasič na hodnosť
vrchný hasič a Ján Petrenka a Michal
Jurík z hodnosti hasič na hodnosť starší
hasič. Všetkým členom veľmi pekne
ďakujeme za celoročné aktivity a prajeme veľa zdravia a chuti pokračovať
v činnosti nášho zboru,“ dodal Peter
Lechner, člen DZH Východná a poslanec obecného zastupiteľstva.
(mm)
Foto: mm, DHZ

• Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.

SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ

Z obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Predĺženie nájomných zmlúv:
Stanislava Šimunku v rodinnom dome
Východná č. 612 do 31. 12. 2020, Pavla
Kohúta v rodinnom dome č. 167 do
31. 12. 2020.
• Zakúpenie cisternovej striekačky
CAS 32 Tatra 815 v hodnote 16-tisíc
eur pre Dobrovoľný hasičský zbor
Východná.
• Pridelenie bytu v budove základnej školy Jane Popardovskej, pričom
cena nájomného je vo výške 258,80 eur
za mesiac. Cena za prenájom je bez
energií. Doba nájmu je do 30. 6. 2020.
Poslanci neschválili pridelenie bytu
Kataríne Gajdošovej.
Na výber nájomcu obec uskutočnila
súťaž, do ktorej sa prihlásili dve vyššie
uvedené žiadateľky s najvyššou ponukou
nájomného. Obecné zastupiteľstvo následne
vybralo J. Popardovskú.
• Pridelenie miest na garáž pri zdravotnom stredisku podľa podmienok
určených obcou: Slávke Berešíkovej
(Východná 191), Michalovi Drugajovi
(Východná 176), Michalovi Chovanovi
(Východná 195).

Na mieste určenom obcou je možné postaviť celkovo 5 garáží. Zatiaľ sa prihlásili
traja záujemcovia, ktorí si podali žiadosť na
výstavbu garáže v termíne určenom obcou.
Získať miesto na výstavbu garáže majú ešte
dvaja záujemcovia. Obec o situácii informovala obyvateľov obce prostredníctvom
miestneho rozhlasu. Uprednostnení budú
záujemcovia z bytového domu pri zdravotnom stredisku, obyvatelia blízkeho okolia,
následne ďalší záujemcovia. Na výzvu sa
prihlásili traja záujemcovia, dvoch z nich
vyberie komisia a obecné zastupiteľstvo.
Obec určila aj konkrétne podmienky výstavby garáží – obec poskytne pozemok,
projektovú dokumentáciu, ktorú musia
stavebníci akceptovať a stavebné povolenie. Samotná výstavba je už vo vlastnej

Otestujte sa
VI. kolo obecného kvízu
1. Kto viedol diskusné fóra Verejnosti proti násiliu v novembri 1989?
2. Ako sa volá časť kože odovzdávaná v minulosti na kontigenty?
3. Uveďte presný dátum výstupu Ľudevíta Štúra na Kriváň.
4. Stojíte na rázcestí Pálenice - Suché, ktorým smerom pôjdete na Suché?
5. Uveďte počet stolnotenisových družstiev, ktoré hrajú v ligových súťažiach.
6. Za vlády ktorého panovníka sa objavil názov Wihadna?
7. Aká je výmera katastrálneho územia Východná v km2?
8. Doplňte pieseň: Kač dolu kač voôa vas ....
9. Koľko kráv plemena Higlander sa podľa webu chová na Farme?
10. Z akého dôvodu bol presunutý FFV 1959 do Banskej Bystrice?
11. Uveďte iniciály najmladšieho súčasného poslanca OZ.
12. Uveďte rok ukončenia výstavby splaškovej kanalizácie v obci.
13. Čo pomenováva výraz „macej“ v zakáľačkovom názvosloví?
14. Na ktorom mieste sa umiestnili muži A v jesennej časti vo futbale?
15. Maroš Madačov je umelecké meno našej osobnosti, aké je jeho skutočné
rodné priezvisko?
16. Uveďte rok dokončenia výstavby železničného ťahu cez Východnú.
17. Je slové spojenie „Materské mliečko“ názov sypaného čaju vyrábaného
na farme Východná?
18. Ktorá ingrediencia nepatrí do švankesu?
19. Povedzte názov zlatonosnej rieky alebo potoka v našom katastri.
20. Ako vo Východnej voláme Čremchu strapcovitú?

réžii budúcich majiteľov garáží. Pozemok
zostáva nateraz v majetku obce a prenajme
sa, alebo sa neskôr odpredá.
• Poskytnutie dotácie na rok 2020
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Východná, ktoré
navštevujú Centrum voľného času
mesta Liptovský Hrádok, vo výške 50
eur na jedného žiaka.
• Prenájom poľnohospodárskych
pozemkov vo vlastníctve obce Východná Farme Východná p.d. v zmysle schváleného zámeru k prenájmu.
Celková výmera pozemkov je 70,23 ha
(orná pôda, trvalý trávny porast, zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plochy)
po odrátaní časti pozemkov pod Krivánskou cestou o výmere 14,69 ha za
celkovú ročnú sumu nájmu 1843,63 eur
(čo predstavuje 33,20 eur za hektár).
• Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti základnej školy v školskom
roku 2018/2019.
• Vybudovanie kúrenia na pevné
palivo v predajni p. Kamenického č.
130.
OZ berie na vedomie:
• Zámenu parcely z dôvodu výstavby plota pri rodinnom dome na základe
žiadosti Štefana Salaja (Olcnava 31).
• Žiadosti o zmenu územného plánu obce Východná pre účely výstavby
rekreačných chát (Martin Ratkoš, Východná 762 v lokalite Žiakova dolina,
Eva Halahijová, Východná 508, lokalita
Vrch suchý, Ján Petrenka, Východná
725, začlenenie pozemku v lokalite
Hybica – Vyšné Belianske).
Keďže sa stále množia žiadosti občanov
o rekreačné chaty, starosta obce v tejto
súvislosti uviedol, že obec bude musieť
pristúpiť k otvoreniu územného plánu
a jeho zmenám a doplnkom.
• Správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Východná Ing. Martiny Harichovej.

Na aktíve Jednoty dôchodcov
Slovenska, ktorý sa uskutočnil
9. októbra v Bobrovci boli
ocenení aj seniori z radov našich občanov:
• Zuzana Žiaková
• Eva Jurčová
• Adam Kokavec
Srdečne blahoželáme!
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Riešenie: 1. Zuzana Lehotská, 2. krupón, 3. 16. 8. 1841, 4. vpravo, 5. 2, 6. Belo IV., 7. 193,5 km2,
8. mac, 9. 26, 10. výročie SNP, 11. P. L., 12. 2012, 13. bravčový žalúdok, 14. 6, 15. Števček, 16.
1871, 17. Áno, 18. pečeň, 19. Hybica, 20. Trpka
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KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
VIANOCE V MÚZEU
Naši žiaci sa 4. decembra v Múzeu jaskyniarstva a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši zúčastnili tvorivých dielní
a ukážok šikovnosti zručných dospelákov. Naživo videli výrobu vianočných oblátok, zdobenie medovníkov, či tvorbu
háčkovaných ozdôb, vianočných venčekov, hračiek. Zároveň
si mohli krásne výrobky zakúpiť i pre svojich blízkych. Prišiel ich navštíviť aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom
a čertom.
OLYMPIÁDA ZO SLOVENČINY
Koncom novembra (27. 11.) sa v Centre voľného času
v Liptovskom Mikuláši konalo okresné kolo Olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala
deviatačka Alexandra Chrapčiaková. Súťaž sa skladala z troch
častí – v prvej si žiaci prostredníctvom testu preverili svoje
vedomosti z gramatiky a literatúry, druhá časť predstavovala
transformáciu zadaného textu na iný slohový útvar (plagát)
a v poslednej ústnej časti prezentovali žiaci svoje rečnícke
schopnosti. Naša žiačka síce neobsadila popredné priečky,
napriek tomu bojovala naozaj statočne.
BURZA STREDNÝCH ŠKÔL
Naši deviataci stoja pred veľmi dôležitým životným
rozhodnutím – vybrať si pre seba tú správnu strednú školu,
ktorá by splnila všetky ich očakávania a zároveň ich dobre
pripravila na život. V novembri sme zorganizovali Deň kariérového poradenstva. Navštívili nás psychologičky z Centra
pedagogicko-psychologickej poradne v Liptovskom Mikuláši,
aby žiakom pomohli na základe osobnostných testov a predpokladov s výberom správnej profesie. Začiatkom decembra
(3. 12.) sa žiaci zúčastnili v Dome kultúry v L. Mikuláši Burzy
stredných škôl. Dozvedeli sa tu veľa zaujímavostí, informácií
a získali lepší prehľad pri výbere svojho budúceho povolania. Okrem burzy žiaci navštívili aj Deň otvorených dverí na
Hotelovej akadémii v L. Mikuláši, kde na nich čakal veľmi
pestrý a zaujímavý program. Deviatakom držíme palce, aby
sa rozhodli správne.
UČÍME SA O PRÍRODE
Na začiatku decembra nás v škole navštívil Igor Stavný zo
Štátnych lesov TANAPu. Pre štvrtákov a piatakov si pripravil
krásnu prednášku o zvieratkách žijúcich v našich lesoch. Žiaci
sa naučili identifikovať živočíchov na základe ich zvukových
prejavov. Koncom novembra zase žiakom tretieho a štvrtého
ročníka spestrila vyučovanie beseda s názvom KuUL. Milovníci lesa p. Kučera a p. Uličný pútavo rozprávali deťom o lese,
zvieratách, ktoré v ňom žijú. Predviedli im trofeje, vábničky
na zver, maskovanie v prírode, ktoré si žiaci vyskúšali. Pútavé
a napínavé bolo najmä rozprávanie o príhodách z lesa, ktoré
zažili počas vábenia, fotografovania a filmovania života zvierat
v ich blízkosti.
ČERVENÉ STUŽKY
Naša škola sa aktívne zapojila do kampane Červené stužky.
So žiakmi na druhom stupni sme vytvorili pozdravy s tematikou boja proti AIDS. Zorganizovali sme besedu s prezentáciou,
ktorú viedli žiačky zo siedmeho ročníka, kde sme žiakom pri-
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pomenuli, že vo svete je veľa rizikových krajín, kde je vysoký
výskyt tohto ochorenia. V relácii sme si pohovorili aj o chudobe, ktorá s ochorením súvisí, o predchádzaní duševných
chorôb a o obchode s ľuďmi. Varovali sme žiakov pred týmito
negatívnymi javmi a vyzvali ich, aby nedôverovali cudzím
ľuďom a na prípadné nebezpečenstvo upozornili v škole alebo
doma. 2. decembra sme si v celoškolskej rozhlasovej relácii
pripomenuli základné fakty o ochorení, prenose a príčinách
ochorenia. Spoločne sme pripravili nástenku s tematikou boja
proti HIV a AIDS. Ôsmačky prišli do každej triedy, aby pripli
ostatným žiakom červené stužky ako symbol boja a podpory
ľuďom bojujúcim s týmto zákerným ochorením. Zapojili sme
sa aj do súťaže v tvorbe pohľadníc a symbolicky sme prišli
2. decembra oblečení v červenom.
VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
Siedmaci a ôsmaci venovali 22. november výrobe vianočných ozdôb z prírodných materiálov. Vytvorili krásne
svietniky, vianočné dekorácie na stôl, ozdoby na vianočný
stromček a podobne. Pri práci hrala vianočná hudba a mikulášske čapice na našich hlavách dotvárali pravú vianočnú
atmosféru. Výrobky si mohli zakúpiť návštevníci vianočnej
výstavky na obecnom úrade.
TURISTIKA
So žiakmi ôsmeho ročníka sme sa 21. novembra vybrali
obdivovať krásy našich Tatier (foto hore). Výletu sa zúčastnili
deviati žiaci, ktorí sú zapojení do súťaže s názvom Putovná
sova. Jednou z úloh v tejto súťaži je aj absolvovanie turistiky
do Tatier. Vyrazili sme skoro ráno autobusom do Popradu, odtiaľ električkou na Štrbské Pleso, kde sme absolvovali krásnu
prechádzku. Do Východnej sme šli naspäť opäť autobusom.
Sme veľmi radi, že sme si mohli dobiť energiu z krásnej prírody aj napriek nepriazni počasia.
POMOHLI SME PSÍKOM
Zima je kruté obdobie pre psíkov bez domova. Naši žiaci
sa rozhodli pomôcť zvieratkám prekonať toto chladné obdobie a uskutočnili zbierku. Podonášali deky, koberce, plachty,
vankúše, nepotrebné, ale funkčné potreby pre psíkov (obojky,
hračky, vodítka, búdy, pelechy), granule, maškrty a podobne.
Vyzbierali sme aj krásnych 87 eur (prispeli žiaci i učitelia),
ktoré využijú na kúpu granúl a veterinárnych ošetrení. Veci
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aj peniaze sme boli zaniesť osobne (za odvoz materiálnych
vecí ďakujeme Jankovi Paškovi). Psíkov v útulku sme boli aj
„vyhladkať“ a vyvenčiť.
BOJ PROTI CHUDOBE
V roku 1987 (17. 10.) sa v Paríži na výzvu kňaza Josepha
Wresinského uskutočnilo prvé zhromaždenie približne
100-tisíc obhajcov ľudských práv. Vzdali česť obetiam hladu,
násilia a nevzdelanosti, vyjadrili odmietavý postoj k chudobe
a vyzvali ľudstvo, aby sa k nim pripojilo s cieľom podporiť
rešpektovanie základných ľudských práv. Odvtedy sa 17.
októbra každoročne pripomína situácia najchudobnejších
ľudí. Všetci, čo odmietajú chudobu sa na celom svete v tento
deň stretávajú, aby vyjadrili spolupatričnosť s chudobnými
a tiež stanovisko k tomu, že dôstojnosť a sloboda človeka sa
musia dodržiavať. K tejto myšlienke sa pripojila i naša škola
v rámci kampane Červené stužky. Žiaci sa prostredníctvom
počítačovej prezentácie dozvedeli základné fakty o chudobe
a jej následkoch v celom svete. Následne si pozreli film Pomôžme Haiti. Vykreslil zlú situáciu v krajine, ktorá nastala
po hrozivom zemetrasení v roku 2010. Približne tri milióny
ľudí v núdzi, stovky mŕtvych, zničené budovy, poškodená
infraštruktúra. Slovenská republika pomocou zbierok a charitatívnych organizácií pomáha týmto nešťastným ľuďom.
Veríme, že naša školská akcia pomohla žiakom vytvoriť si
nový pohľad na problematiku chudoby a naštartovala v nich
chuť pomáhať tým, čo to najviac potrebujú. Lebo nikdy nevieme, či pomoc nebudeme potrebovať i my.
EXKURZIE
V septembri žiaci prvého stupňa spolu s piatakmi, šiestakmi a siedmakmi navštívili závod Semenoles v Liptovskom
Hrádku. Pomocou pútavej prezentácie si zopakovali vedomosti o lese, lesných zvieratách a rastlinách, učili sa spoznávať
stromy a ich plody a svoje poznatky zužitkovali aj v napínavej
súťaži.
V októbri škola uskutočnila exkurziu do historického
areálu Solivaru pri Prešove. Národná kultúrna pamiatka Solivar je jediným miestom na Slovensku, kde sa v minulosti
ťažila a spracovávala soľ. Pamiatka prešla v minulých rokoch
rozsiahlou rekonštrukciou. Dnes sa tu nachádza expozícia
Dejiny ťažby a výroby soli. Okrem skladu soli sú tu aj objekty
na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky – šachta Leopold,

četerne (rezervoáre soľanky), huta, varňa, kováčske dielne
a klopačka. Na záver výletu sme sa zastavili v historickom
centre krajského mesta Prešov.
BESEDA S KOZMONAUTOM
V druhej polovici októbra (18. 10.) nás poctil svojou návštevou prvý slovenský kozmonaut plukovník Ivan Bella (foto
dole). Na jeho príchod sme sa všetci veľmi tešili. Celá naša
škola bola vyzdobená výrobkami, výkresmi vesmíru od našich žiakov. Ivan Bella si pre nás pripravil veľmi zaujímavú
prednášku o prípravách a pobyte vo vesmíre. Deti sa prvého
slovenského kozmonauta mohli pýtať rôzne otázky, odfotografovať sa s ním a dokonca si mohli dať podpísať aj svoje
knihy o vesmíre. Veľmi sa tešíme, že taký významný človek
motivoval našich žiakov a presvedčil ich, že tvrdou prácou na
sebe sa dá v živote splniť každý jeden sen.
(zš), foto: zš
LEGOVŇA
Našu škôlku navštívili lektorky z detského kreatívneho
centra vzdelávania Legovňa v Poprade (foto hore). Pre každú
dvojicu detí doniesli stavebnice lego Duplo. Deti spoločne
pracovali a postupne po malých krôčikoch si deti druhej triedy
vytvorili dúhu a deti tretej triedy si skonštruovali lietadlá. Dozvedeli sa aj rôzne zaujímavosti o dúhe, či lietadlách. Okrem
zábavy táto činnosť zlepšuje deťom jemnú motoriku, predstavivosť a technické zručnosti. Aktivity deti veľmi zaujali
a dúfame, že toto naše spoločné stretnutie nebolo posledné.
MLÁDEŽ Z SČK
Na konci októbra prišli do materskej školy mládežníci
– dobrovoľníci z organizácie Slovenského červeného kríža.
Stručne deťom vysvetlili fungovanie tejto organizácie, ale
našich predškolákov najviac zaujímali veci a pomôcky, ktoré
si Martin a Matúš so sebou priniesli. Na starom tlačítkovom
telefóne sa naučili správne používať číslo 112 a oznámiť nehodu alebo úraz. Vo dvojiciach sa vzájomne obväzovali a tíšili
zraneného figuranta do príchodu záchranárov. Oboznámili
sa s princípom 5 T, dôležitým pre správne poskytnutie prvej pomoci. Títo dvaja študenti (Gymnázium M. M. Hodžu
L. Mikuláš) úplne bez zásahov učiteľky zvládli všetky aktivity
s deťmi, striedali informácie s hrami a praktickými činnosťami. Prisľúbili nám skorú návštevu a deti sa už teraz tešia na
ukážky a nacvičovanie umelého dýchania na figurínach.
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triedach a sklamanie v očiach detí tých, ktorí sa z rôznych
dôvodov nezúčastnili.

PLODY JESENE
V priebehu októbra sa v našej materskej škole, postupne
v každej triede, uskutočnili jesenné tvorivé dielne s rodičmi.
V našich priestoroch tak pribudli všakovaké strašidlá, zvieratá a dekorácie vytvorené z rôznych plodov pozbieraných na
poli či v lese. Tvorivé dielne pre rodičov sú výbornou cestou
na spoluprácu rodiny a materskej školy. Deti sa vždy veľmi
tešia, keď ich rodičia prídu k nám do triedy a majú z toho
pekný zážitok. Je to priestor vytvorený aj na zbližovanie
rodičov so svojimi deťmi, keďže mnohí popri všetkých
povinnostiach už nemajú veľa času na to, aby sa naplno
venovali deťom. Mrzí nás nízka účasť rodičov v niektorých

SPOLUPRÁCA S POLÍCIOU POKRAČUJE
Aj v tomto školskom roku pokračuje naša materská škola
v spolupráci s rôznymi organizáciami. A tak v októbri k nám
opäť prišla „teta policajtka“ Anka Poljaková, ktorá oboznámila
deti s pravidlami bezpečného správania sa v cestnej premávke,
a to nielen teoreticky, ale ja prakticky. Priaznivé počasie nám
dovolilo využiť aj naše dopravné ihrisko, kde si deti 2. aj 3.
triedy mohli vyskúšať bezpečnú jazdu na kolobežkách a bicykloch so správnou reakciou na svetelné signály a poznávali
niektoré dopravné značky.
(mš), Foto: mš

Malí futbalisti sa stretli s profesionálmi
Malí futbalisti z TJ Družstevník Východná si na záver sezóny užili skutočne netradičný zážitok. V deň konania
ich posledného zápasu v skupine U-11
(malý futbal) si mohli vďaka iniciatíve trénerov Miroslava Mikuša, Jána
Mikuša a Dušana Vrabca „odskočiť“
do Ružomberka na západ dospelákov
Ružomberok verzus Trenčín. Spolu s
„veľkými“ futbalistami nastúpili na
hraciu plochu, užili si zápas zblízka
priamo z hráčskej lavičky a cez prestávku v zápase si dokonca mali možnosť
zahrať na hlavnom ihrisku.
Aj keď deti momentálne zimujú
na predposlednom mieste v tabuľke
(z 12 družstiev – odohrali 9 zápasov,
pripísali si jednu výhru, jednu remízu
a 7 prehier, dva zápasy budú dohrávať
v jarnej časti), nadšenie a radosť z hry
im nechýbala a medzi skúsenými futbalistami si to užili. Veríme, že to pre ne
bude aj dobrou motiváciou do ďalšieho
futbalového snaženia.

Muži, ktorí hrajú v siedmej lige, zimujú na 6. mieste v tabuľke (14 družstiev). Z trinástich zápasov sedem vyhrali, jeden remizovali a päť prehrali
(skóre 30:23).
Touto cestou sa chceme veľmi pekne

poďakovať Jánovi Vrabcovi za zabezpečenie návštevy futbalového zápasu
v Ružomberku a za občerstvenie a tiež
Milanovi Luštikovi za zakúpenie športových búnd pre detské družstvo.
(TJ)
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