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Vianočná Východná bola pestrá a hojná
Rozmanitosť, pestrosť, hojnosť, krásna, výborná atmosféra a dobrá nálada. To všetko vládlo vo Východnej
2. decembra. Výsledkom spolupráce obce, občanov, VPS,
poslancov, seniorov, detí, pedagógov, školy, rodičov, a ďalších bolo príjemné popoludnie strávené spoločne v centre
Východnej.
Vianočná Východná odštartovala o druhej popoludní
ochutnávkou zabíjačkových špecialít pod vedením šéfkuchára Jána Staroňa a Juraja Halahiju. V galérii obecného
úradu boli pripravení predajcovia originálnych výrobkov
z vlastných dielní – zdobené perníčky (Martina Moravčíková), výrobky z dreva (Ján Drugaj), tkané koberne (Zuzana Stanová, Zuzana Gajdošová, Pavla Brezinová), výrobky pletené
z papiera (Zdenka Lenková), keramika (Zdenka Navrátilová),
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

Dajme si pod stromček úsmev,
čo slzy s era a rany hojí, kus dobrej
vôle, lásky a súcitu, veď to všetko tak
málo stojí.
A sviatky – všetci sa tešia na ne... Nuž...
Nech ľudia zabudnú, že existujú zbrane,
nech láska nie je iba na papieri, nech každý
s každým žije v mieri, nech život plynie ako rozprávočka,
veď najkrajšie sú šťastné detské očká.
Veď koľko rados a šťas a rozdáte, toľko sa ich sami dočkáte.

Krásne a šťastné Vianoce
a úspešný štart do roku 2018!
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Vianočná Východná bola pestrá a hojná
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
výrobky žiakov zo základnej školy, šité výrobky (Anna Krajčiová), darčekové predmety (Adriana Moravčíková, Zuzana
Moravčíková), keramika (Jana Zelenáková), decoupage (Mariana Petrenková), medovina (Peter Gajdoš).
Úžasnú atmosféru vyčarili deti zo súboru Malý Kriváň
(pod vedením Zuzany a Barbory Kamenickej), ktoré spievali
a tancovali naozaj oduševnene a ich úprimný prejav nadchol
každého diváka.

Po zotmení sa centrom diania stalo okolie obecného vianočného stromčeka, ktorý rozsvietili.
Nechýbal Mikuláš s anjelom a čertom, ktorý rozdával
deťom balíčky, medovina, víno, hriatô i oblátky, zaspievali
aj ženy z folklórnej skupiny Kriváň a pre deti boli pripravené tvorivé dielničky so zdobením medovníčkov. Ďakujeme
všetkým za účasť na Vianočnej Východnej a tešíme sa na
stretnutie o rok.
(mm), foto: mks

90. výročie posvätenia majestátneho
stánku Božieho vo Východnej
11. decembra 1927 pred 90 rokmi sa
tešila celá Východná. V tento deň bol
posvätený nový evanjelický augsburského vyznania chrám Boží. Posvätil
ho dôstojný brat generálny biskup Jur
Janoška. Brat biskup bol na tejto slávnosti prítomný aj so svojou manželkou,
ktorá pri tejto príležitosti darovala
evanjelikom krstiteľničku, nádobku
ktorou sa dodnes krstia deti a ďalšie
budúce kresťanské pokolenia.
Kostol bol prestavaný zo starých
múrov predchádzajúceho stánku Božieho. Čo je naozaj majestátne na tomto
diele je skutočnosť, že evanjelici vo Východnej to stihli za úcty hodných 127
dní. Chrám Boží sa staval pod vedením pána farára Michala Lúčanského
rodáka z Važca a zborového dozorcu.
Na tejto stavbe pracovalo denne okolo
500 ľudí. Na mieste, kde je terajší kostol boli pred tým dva chrámy Božie.
Kostol sa nachádzal na najnižšie položenom mieste vo Východnej. Terajší
kostol bol vo Východnej ako prvý aj
elektrifikovaný.
Dole klobúk pred vierou ľudí, ktorí
nám zanechali tento stánok Boží. Kde
je dnes naša odhodlanosť, húževnatosť
a služba v cirkvi, rodine, zbore? Kostol
sa týči v obci ako maják. Ten, ktorý ťa
pozýva milá sestra, milý brat svojim
svetlom, slovom Božím a sviatosťami
doň. A my to svetlo obchádzame alebo
sa necháme osvecovať inými svetlami
tohto sveta, ktoré nie sú večné.
V dňoch 9. – 10. decembra 2017 sme
sa tešili opäť. Po 90. rokoch sme si opäť
pripomenuli na slávnostných Službách
Božích pamiatku posvätenia chrámu
Božieho. Áno, náš evanjelický chrám
má 90. narodeniny. Krásna je táto symbolika aj v tom, že je to práve pri 500.
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výročí reformácie. Pri príležitosti, keď
náš reformátor chcel duchovnú obnovu cirkvi a návrat k Písmu Svätému,
Biblii. Chcel, aby evanjelium Ježiša
Krista vyšlo na svetlo a ľudia vnímali
Pána Boha ako Milujúceho Otca, ktorý
sa k nám sklonil v Pánovi Ježišovi.
Slávnostným kazateľom bol opäť
ako pred 90. rokmi biskup. Mgr.
Slavomír Sabol biskup východného
dištriktu. V sobotu pred vyvrcholením
slávnostných Služieb Božích pripravila
sestra farárka Marcela Sabová s dobrovoľníkmi doobedný program pre deti.
Poobede v Evanjelickom dome mal
evanjelizačnú tému riaditeľ Evanjelizačného strediska pre masmédiá Mgr.
Slavomír Slávik a po ňom sa premietal
film MARTIN LUTHER.
V nedeľu to všetko vyvrcholilo. Pozvaní hostia, bratia farári, sestry farárky a návštevníci. Nasávali sme plnými
dúškami milosť, ktorá sa nám dostala
a dostáva na každý deň. Počas slávnosti zaspieval spevokol dospelých Jordán
a na organe hral majstro organista Metod Rakár a sólovým spevom poslúžila
Paulína Hudzíková.
Rozmýšľali sme aj my aký odkaz
nechať pre budúce generácie na tomto chráme. Škoda, že každý si povie
aký je to krásny chrám a majestátny
s krátkou dobou postavenia. Ale
vstúpiť doň a prijímať duchovnú krásu, ktorá sa nám ponúka nám nejako
nevonia. Viete aký je najkrajší kostol?
Ja si dovolím Vám trochu napovedať.
Vtedy, keď je zaplnený a sedíš v ňom
aj ty milá sestra a brat. Pozývam ťa
doň, Pán Boh ťa pozýva. A to nielen
na výročité sviatky a slávnosti. Ale
každý týždeň.
No a tak smer sa rozhodli dať zho-

toviť vytrážové okná. V čele hlavnej
lode sú tri veľké okná. Bočné okná
vytrážami rozprávajú príbeh o narodení a utrpení Pána Ježiša Krista,
o zoslaní ducha Svätého a symbolizujú
a poukazujú na naše dve sviatosti. Krst
Svätý a Večeru Pánovu. Vo vytrážach
vidíme aj symbol cirkvi, loďka a Ježišove zázraky. V strednom okne je
erb nášho reformátora a symbolika
nás evanjelikov, Lutherova ruža. Sú
tam dátumy 1517 – 2017 pamiatka
reformácie a 1927 – 2017 pamiatka
posvätenia chrámu.
Zhotoviteľom bol Stanislav Hudzík.
Ďakujeme za trpezlivosť a umelecké
prevedenie zhotovenia tohto diela.
Tak isto ďakujeme sponzorom, bez
ktorých by toto dielo nebolo možné
zrealizovať.
Najväčší poklad máme v chráme.
Vás bratia a sestry, ktorí možete tu
prijímať poklady duchovné a večné.
Poďte a príďte a okúste aký dobrý je
Boh.
Naše slávnostné dvojdnie s názvom
OBNOVME SA, skončilo poobedným
koncertom v chráme Božom. Odzneli
tu skladby známych autorov svetového formátu v interpretácii organistu
Metoda Rakára a sólovej speváčky
Paulíny Hudzíkovej. Vy, ktorí ste tu
boli ste si duchovne oddýchli
Boh žehnaj a ochraňuj náš chrám
pred živelnými pohromami, ale aj
pred pohromou prázdnoty a opustenosti. Myslime aj my na svoj duchovný
chrám, duchovný život, ktorý si môžeme obnoviť práve na tomto svätom
mieste.
kpt. Mgr. Viktor SABO
– ev. a. v. vojenský farár
AOS LM
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Úspechy z Východnej

Peter Lechner, rodák z Východnej
a člen tímu Catering Východná, sa
pravidelne zúčastňuje na súťažiach so
zameraním na gastronómiu. V novembri prezentoval svoje kuchárske umenie
na celoslovenskej súťaži Žilinská gastronomická jeseň 2017 v hoteli Slovakia
v Žiline.

Súťažilo sa v kategóriách junior a senior, súťažné disciplíny – pekár, cukrár,
studená kuchyňa, teplá kuchyňa. Peter
súťažil v v kategórii kuchár senior a pekár. Strieborné pásmo získal za domáci
chlebík z údenej múky v kombinácii slaninkovo-cibuľový, orechovo-brusnicový,
dubákovo-tymiánový, krúpkovo-majo-

ránkový. Zlaté pásmo získal v súťažnej
disciplíne teplá kuchyňa – kuchár senior
so svojím kaprom pečeným v gazdovskom chlebe s cibuľovou marmeládou
a citrónovo vínovou omáčkou, jedlo sa
pripravovalo priamo na mieste.
Peťovi želáme veľa ďalších úspechov
a tešíme sa na výborné recepty! (zm)

Katarínske kačacie hody vo Východnej
Meno Katarína sa spojilo dňa 25. 11.
2017 s prvým ročníkom kačacích hodov
vo Východnej.
Akcia sa konala v Kongresovom
centre (modrý domček) v areáli amfiteátra vo večerných hodinách. Hostí
čakalo príjemné privítanie domácim
chlebíkom, bryndzovníkmi, kapustníkmi a drinkom. Všetci si pochutili na
4-chodovom menu pri kvalitnom vínku.
Kuchári celé menu varili a pripravovali
priamo na mieste, všetko voňalo a chutilo domácou poctivou kuchyňou.
Hody sa niesli v ľudovom duchu
a väčšina hostí využila príležitosť

a vytiahla na obdiv svoje kroje, košele
alebo obľúbené ľudové prvky. Kuchári aj
obsluha boli taktiež odetí v krojoch, aby
doplnili túto ľudovú atmosféru.
Čestným hosťom bola aj pani Zuzana
Gajdošová (v obci známa ako teta Paluška), ktorá otvorila tento večer ľudovou
piesňou a zaspievala ešte niekoľkokrát.
Počas večera hostí bavila cigánska
kapela – Liptákovci, ktorí hrali ľudové
slovenské i cigánske piesne. Všetci sa s
radosťou zapájali, spievali a tancovali.
Radi by sme touto cestou poďakovali všetkým hosťom za účasť na prvom
ročníku kačacích hodov vo Východnej.

Osobitné poďakovanie patrí Jankovi Lehotskému nie len za hudobnú výpomoc
popri ľudovke, ale aj za pozvanie svojich
priateľov a Cykloparobkov, ktorí svojou
účasťou výrazne prispeli k samotnej realizácii akcie.
Ďakujeme občanom Východnej aj
hosťom spoza kopca, ktorí prijali naše
pozvanie a boli s nami pri tomto prvom
ročníku.
Užili sme si s vami skvelý večer a
tešíme sa o rok! (Tím Catering Východná – Jaroslav Michalko, Peter Lechner,
Zuzana Mizeráková)
Zuzana Mizeráková
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Deti a putovanie kvapky

14. novembra deťom v Materskej
škole Elenka a Miky z NAPANT-u
predviedli, ako kvapka vody putuje v
nekonečnom cykle, ktorý sa volá kolobeh vody v prírode. Nebolo to ale len
rozprávanie a práca s obrázkom. Deti
sa hrali na vyparovanie, tvorenie morských vĺn, na ticho, ktorým je obklopená
podzemná voda. Na ich vlastnoručne
zhotovenom veľkoplošnom obraze deti
videli celý cyklus, spoznali vyparovanie
vody z mora, putovanie vody z vrchov,
premenu potoka na rieku a putovanie
rieky do mora. Elenka ich upozornila
na šetrenie pitnou vodou. Voda sa
stáva najvzácnejšou komoditou a to,
čo je pre nás samozrejmosť, je v iných
krajinách veľká vzácnosť. Nakoniec sa
deti zahrali na dážď a ako poďakovanie
deti naučili Elenku a Mikiho inú verziu
známej pesničky Prší, prší.
(ab)
Foto: mš

Zo života seniorov
Miestny odbor Jednoty dôchodcov
Slovenska je súčasťou diania v našej
obci. Na schôdzach si pripomíname
významné výročia a prijímame pripomienky členov na zlepšenie a spríjemnenie života občanov.
• 11. októbra sme sa spolu so starostom obce Jurajom Blaškom zúčastnili
okresného aktívu JDS v Pribyline, kde
prijali pozvanie zástupcovia organizácií
JDS miest a obcí aj so svojimi starostami. V našom okrese je 38 organizácií.
Myšlienka stretnutí so starostami
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a primátormi vznikla pred sedemnástimi rokmi. Predseda VÚC pán Blanár
a predseda krajskej organizácie JDS pán
Kotian poďakovali starostom a primátorom za podporu JDS.
• 19. októbra sme boli na poznávacom výlete v Brezne, kde sme si prezreli
múzeá a výstavy, ktoré nám pripomenuli život na dedine nášho detstva.
Cestou sme navštívili Bystriansku
jaskyňu, ktorá upútala hlbokými
priepasťami aj neobvyklou výzdobou.
Celou cestou sme obdivovali prírodu

odetú v jesennom šate.
• 27. októbra sme sa opäť zúčastnili
stretnutia seniorov v Poprade – Integrácia 2017. V popradskej Aréne sme
s tisícami dôchodcov tlieskali našim
obľúbeným spevákom, Alexandrovcom, ale aj deťom so zdravotným postihnutím, ktoré nám svojou radosťou
aj ťažkým životom na vozíčkoch hnali
slzy do očí.
• 2. novembra nás navždy opustila
Pavlína Točeková, naša dlhoročná
spoluobčianka a predsedníčka JDS.
5. novembra sme sa s ňou rozlúčili.
Nezabudneme. Ďakujeme. Česť jej
pamiatke.
• 7. novembra sa členky JDS p. Juríková a p. Moravčíková zúčastnili aktívu v Liptovskom Mikuláši. Dr. Kotian
hodnotil a vyzdvihol mnohé aktivity.
Poďakoval nám za účasť pri organizovaní Stretnutia na hranici. Upozornil
na prípravu hodnotiacich schôdzí a na
Deň veteránov – deň, keď sa pred 99
rokmi skončila prvá svetová vojna.
• 11. novembra sme si spolu s ďalšími obcami a mestami za hlaholu
zvonov pripomenuli obete vojen. Pán
starosta položil na pomník padlých kyticu červených divých makov na znak
vďaky za našu slobodu. Spomínajme,
ďakujme, nielen my starší, ale pripomínajme významné svetové udalosti aj
mladým a deťom. Nech je červený kvet
aj výstrahou.
(m)
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Narodenie Ježiša nie je rozprávka
Evanjelium podľa Matúša 1,18 – 25 : „Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka
Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom
stave z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel
ju tajne prepustiť. Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal:
Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha
Svätého. Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.
Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka: Ajhľa, panna počne a
porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef
prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov: prijal svoju ženu, neobcoval s ňou,
kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.“
Veľkolepé rozprávky a legendy ako
Kráska a zviera, Snehulienka, Kráľ
Artuš, Faust, sa samozrejme skutočne nestali. Nie sú fakticky pravdivé.
Predsa sa však zdá, že napĺňajú túžby
ľudského srdca tak, ako ich nikdy
nedokážu naplniť príbehy realistickej
fikcie. Je to preto, že hlboko v ľudskom
srdci existujú túžby, ako je zakúsiť
nadprirodzené, uniknúť smrti, poznať
lásku, ktorú nemôžeme nikdy stratiť,
nezostarnúť, ale žiť dosť dlho na to,
aby sme uskutočnili svoje kreatívne
sny, lietali, komunikovali s inými než
ľudskými bytosťami, zvíťazili nad existuje vznešený princ, ktorý príde
zlom. Keď sa tieto fantastické príbehy, a zachráni nás. Počúvame tieto príberozprávky dobre podajú, považujeme hy, ktoré na nás silne pôsobia, pretože
ich za mimoriadne dojímavé a uspo- hlboko v srdci veríme, že tieto veci sú
koja nás.
pravdivé. Hoci tomu tak nie je.
Precčo? Preto, že aj keď vieme, že sa
Smrť by nemala byť koncom. Nemali
tieto príbehy reálne nestali, naše srdce by sme strácať milovaných. Zlo by nepo nich túži a dobre rozpovedaný prí- malo víťaziť. Naše srdce tuší, že aj keď
beh, rozprávka na chvíľu upokojí túžby, tieto príbehy, rozprávky samé osebe nie
zmierni to hrozné svrbenie a dráždenie sú skutočné, zásadná realita za nimi je
vôle.
skutočná, alebo by mala byť.
Kráska a zviera nám hovorí, že exisNaša myseľ však vraví nie. Aj kritici
tuje láska, ktorá pomôže uniknúť pred hovoria nie. Trvajú na tom, že ak podbeštiou, ktorú sme sami vytvorili.
ľahnete rozprávkam a skutočne uveríte
Snehulienka hovorí, že sa nachádza- v absolútne platné morálne pravdy
me v akomsi začarovanom spánku a že v nadprirodzeno a ideál, že budete žiť

NA PREDAJ
Rodinný dom Východná, č. 709

Dom je 2-podlažný, má 2 kuchyne,
4 izby, 2 chodby, pivnicu, 2 špajze,
kúpeľňu, WC.
Má ústredné kúrenie na pevné
palivo a elektrické kúrenie.
K domu prináleží hospodárska
budova a nádvorie. Za domom je
orná pôda o výmere 2 816 m2.
Cena je 60- síc €, dohoda na cene
možná.

Kontakt: mobil 0908 902 416

večne, nie je to skutočné a je zbabelé sa
tomu oddať. A potom prichádza vianočný príbeh. Tak ako ste si ho mohli
prečítať. Na prvý pohľad vyzerá ako
ďalšia legenda, rozprávka. Máme tu
príbeh o Niekom z iného sveta, kto
prenikne do toho nášho a má zázračné
schopnosti – dokáže utíšiť búrku, uzdraviť ľudí a oživiť mŕtvych. Povstanú proti
Nemu nepriatelia, popravia Ho a vyzerá
to, že každá nádej skončila.
On ale nakoniec vstane z mŕtvych
a všetkých zachráni. Prečítame si to
a pomyslíme si: „Ďalšia úžasná rozprávka!“ Naozaj to vyzerá tak, že vianočný
príbeh je ďalším z príbehov, ktoré poukazujú na zásadnú skutočnosť za týmito
príbehmi.
Matúšovo evanjelium ale vyvracia
tento názor tým, že včlení Ježiša do
histórie. Nehovorí: „Za siedmimi horami.“ Hovorí, že to nie je rozprávka.
Ježiš Kristus nie je ďalším z rozkošných
príbehov, ktoré poukazujú na zásadnú
realitu, Ježiš je tou zásadnou realitou, na
ktorú poukazujú všetky príbehy. Aj ten
tvoj. Spracoval z web evs,
kpt. Mgr. Viktor SABO –
ev. a. v. vojenský farár AOS LM

Bohoslužby počas sviatkov
24. 12. 4. nedeľa adventná
10.00
24. 12. Štedrý večer
15.30, 17.00
25. 12. 1. slávnosť vianočná 10.00
26. 12. 2. slávnosť vianočná 10.00
31. 12. Silvester
17.00
1. 1. Nový občiansky rok
10.00
6. 1. Zjavenie Krista
10.00
7. 1. 1. nedeľa po Zjavení
10.00

OPRAVA
Vážení čitatelia, v minulom čísle sme
v článku Východnianky sa vo svete
nestratia uverejnili informácie o účasti Barbory Kamenickej v súťaži Miss
folklór a o parte, s ktorou sa na súťaži
prezentovala. V pôvodnom článku je
uvedené, že parta bola zapožičaná od
pani Vechterovej. Táto parta však má
viac ako 90 rokov, kvôli krehkosti bola
na súťaž nepoužiteľná. Barborka mala
na súťaži svadobnú partu zapožičanú
od pani Zuzany Brezinovej (Kačnikovej), ktorá sa v nej vydávala v roku
1965. Za nepresnú informáciu sa
ospravedlňujeme.
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Vianoce nie sú náhoda
Milí Východňanci, som medzi vami
len krátky čas, ale aj toto obdobie mi
stačilo na to, aby som sa tu veľmi
rýchlo cítil ako doma a spoznal trochu
váš život, vaše radosti, zápasy i bolesti.
Ďakujem za prijatie a možnosť byť súčasťou života v tejto nádhernej obci pod
Kriváňom. Stále ma pohľad na Kriváň a
Tatry nadchýna a pripomína mi Božiu
žičlivosť pre nás, ktorí tu môžeme žiť.
Vstupujeme do vianočného času,
ktorý nie je žiadnou náhodou, ale
vychádza z milujúceho srdca nášho
Nebeského Otca. Práve On sa rozhodol poslať na našu zem svojho Syna
Ježiša Krista. Príchod Boha medzi nás
v ľudskom tele, je pre nás všetkých
pozvaním, poznávať hodnotu človeka
v Božích očiach a tiež vidieť veľkosť lásky a dobroty Boha samého. Boh sa stal

jedným z nás, aby sme sa my mohli stať
Božími synmi a dcérami. Ježiš priniesol
pre každého z nás nádej večnosti a posilu v časnosti. Je na každom jednom
z nás, či tento čas ostane len pri stromčekoch, darčekoch, svetielkach, alebo
pôjdeme aj hlbšie a uvidíme, že pravé
svetlo, ktoré osvecuje každého človeka,
prišlo na svet (porov. Jn 1, 9).

Prajem nám všetkým, aby prežitie
pokojných a radostných vianočných
sviatkov bolo nádherným štartom do
ďalšieho roka, ktorý je už predo dverami. Nech je ten nastávajúci rok, pre nás
všetkých, rokom požehnania a nádeje,
radosti a pokoja, lásky a hlbkého šťastia
v našich srdciach, v rodinách aj v našej
Východnej.
Ján Buc

Rozpis sv. omší
24. 12. 2017
24. 12. 2017
25. 12.2017
26. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018
6. 1. 2018
7. 1. 2018

10.00 - 4. adventná nedeľa
24.00 - Vigília narodenia Pána - polnočná
10.00 - Narodenie Pána
10.00 - Sv. Štefana, prvomučeníka –odpustová slávnosť
10.00 - Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa
10.00 - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
10.00 – Slávnosť Zjavenia Pána
10.00 – Krst Krista Pána

KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY
ČERVENÉ STUŽKY
Naša škola sa tak ako po iné roky zapojila prostredníctvom
rôznych aktivít 1. decembra, v deň Svetového boja proti AIDS,
do kampane Červené stužky. Chodbu na druhom stupni
zdobila nástenka s problematikou AIDS. Žiačky 8.A triedy
vyrobili a rozdávali žiakom i učiteľom červené stužky ako
symbol boja proti tejto zákernej chorobe. Na prvej vyučovacej
hodine sme odvysielali v školskom rozhlase krátke náučné
pásmo. Žiaci šiesteho až deviateho ročníka sledovali film
Anjeli o afrických deťoch, ktoré trpia a zomierajú na toto
ochorenie. Ešte predtým sa dozvedeli prostredníctvom
počítačovej prezentácie základné informácie o AIDS/HIV
a kampani Červené stužky. Žiaci mali príležitosť uvedomiť
si, že zdravie je ten najcennejší dar na svete. Akcia sa vydarila a veľká vďaka patrí žiačkam 8.A triedy, ktoré sa svojou
aktívnou účasťou podieľali na jej úspešnom priebehu. (vi)
ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY
Naša škola sa už po piatykrát zapojila do projektu Záložka
do knihy spája školy – Tajuplný svet knižných príbehov. Zúčastnili sa ho žiaci prvého až piateho ročníka, špeciálnych tried
a žiaci z ŠKD. Deti pracovali na výrobe záložiek s veľkou chuťou. Najskôr si pripomenuli Medzinárodný mesiac školských
knižníc, vysvetlili význam projektu a na internete sa dozvedeli
niečo o ich partnerskej škole zo ZŠ Hostie. Stretávali sa v školskej i obecnej knižnici. Každej výrobe záložky predchádzalo
čítanie kníh, besedy o prečítaných knihách, rozprávkach. Pri
práci na záložkách nechýbala žiakom chuť, nadšenie a radosť,
že záložka poteší niekoho v inej základnej škole. Pripravovali
sa záložky rôznych tvarov, s rôznymi motívmi a technikou.
Odzrkadľujú príbehy rozprávok ako napr. Maťko a Kubko,
O krtkovi, Trojruža, Hľadá sa Nemo a podobne. Dokonca sa
zhotovili záložky s folklórnym motívom, veď sme obec známa
folklórnymi tradíciami. Bola nám pridelená neplnoorganizovaná ZŠ Hostie, ktorá má v súčasnosti 41 žiakov. Pripravili pre
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nás dostatok záložiek. Každý žiak, ktorý sa zapojil do projektu,
dostal jednu záložku. My sme im poslali vyše 90 záložiek, aby
každý žiak dostal dve. K záložkám im naši žiaci napísali list
a pribalili brožúru o našej škole. Projekt bol pre nás prínosom,
vzbudzuje u našich žiakov záujem o knihu, ktorá je pre náš
život stále dôležitá.
(ab)

¦¦¦¦
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KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY
¦¦¦¦
OCHRANÁRIK
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do výtvarnej
súťaže Ochranárik. Žiaci kreslili na tému „Akú záchranársku
techniku som videl zasahovať a čím by som pomohol ja“.
V kategórii žiakov prvého stupňa sa Nikolka Nahálková zo
4.A triedy umiestnila na krásnom prvom mieste. V kategórii žiakov druhého stupňa obsadil Janko Koreň z 8.A pekné
druhé miesto. Srdečne blahoželáme a všetkým, ktorí sa do
súťaže zapojili, ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
MIKULÁŠ
O tom, že Mikuláš rozžiari očká všetkých detí, určite netreba pochybovať. Veď kto by nebol rád obdarovaný? Deti zo
základnej školy si Mikuláša užili naozaj naplno, keď okrem
prijímania darčekov od Mikuláša sa obdarovávali aj sami
navzájom – piesňami, básňami, či tancom – a strávili tak
príjemné spoločné chvíle.
ROZPRÁVKA V SPIŠSKOM DIVADLE
„Krásna rozprávka!“ - týmito slovami reagovali deti aj učitelia na divadelné predstavenie, z ktorého odchádzali. Žiaci
prvého stupňa sa 5. decembra zúčastnili divadelného predstavenia Tri zlaté vlasy deda Vševeda. Za nezabudnuteľným
zážitkom cestovali do Spišskej Novej Vsi, kde im majstrovské
umenie predviedli herci Spišského divadla. Herci stvárnili
rozprávku o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a o múdrom
dedovi Vševedovi. Dozvedeli sme sa, že láska, vytrvalosť
a dobré srdce sú tou najmocnejšou zbraňou proti zlu a pýche.
Divadelnou sálou sa ozýval intenzívny potlesk a my sme
neskrývali svoje nadšenie. Ešte dlho budeme spomínať na
predstavenie aj na návštevu „naozajstného“ divadla. (bl)

Spravodajca obce Východná. Vydáva: Obec Východná, Východná 616, IČO: 00315893. Vedúca redaktorka: Mgr. Michaela Matejková.
Kontakt: 0904 653 071, noviny.vychodna@gmail.com. Registračné číslo: EV 4518/12. ISSN: 1339-1461. Grafika: Mgr. Anton Vízner. Dátum
vydania: 14. 12. 2017.
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Z obecného zastupiteľstva
14. 11. a 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
• Predĺženie nájmu: rodinného
domu č. 168 pre Jána Knausa a Ivetu
Vonglárovú, rodinného domu č. 255 pre
Natašu Zubajovú, bytu v budove ZŠ
pre Luciu Petraškovú, bytu v priestoroch MŠ pre Jána Valkovca, rodinného
domu č. 612 pre Stanislava Šimunku,
bytu v prístavbe ZŠ pre Martu Kubišovú, všetky do 31. 12. 2018.
• Nájom rodinného domu č. 167 pre
Pavla Kohúta a Janku Kohútovú, bytu
v prístavbe budovy ZŠ pre Dr. Pavla
Grytsenka a Dr. Marharytu Popadynets
do 31. 12. 2018.
• Dodatok k nájomnej zmluve medzi
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obcou Východná a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou (predĺženie).
• Rozpočtové opatrenie obce Východná.
• Rozpočet obce Východná na rok
2018. Zároveň berie na vedomie návrh
rozpočtu na roky 2019 – 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtov. (Investičné akcie plánované
v rozpočte priblížime v budúcom vydaní
novín).
• Protokol o odovzdaní a prevzatí
majetku obce do správy Verejnoprospešných služieb Východná.
• Odkúpenie nehnuteľností rodinný dom č. 630 a pozemky od PhDr.
Martina Krupu za celkovú kúpnu
cenu 15-tisíc €. V zmysle znaleckého

posudku bola všeobecná hodnota nehnuteľností stanovená na 25 800 €.
• Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy vo Východnej
v školskom roku 2017/2018.
OZ ukladá:
• Vedúcemu VPS riešiť problémy
odpadového hospodárstva a separovaného zberu v obci.
OZ berie na vedomie:
• Informácie vedúceho VPS o činnosti organizácie.

Ďalší úspech
kulturistu
Koncom októbra sa Lukáš Vechter
zúčastnil ďalšej súťaže v kulturistike
v Dubnici nad Váhom. Na súťaži sa
zúčastnilo celkovo vyše 100 športovcov z celého Slovenska v 14-tich
kategóriách.
„Ja som bol v kategórii klasická kulturistika do 172 cm. Pred súťažou ma
čakali 2 mesiace ťažkej diéty. Nakoniec
som sa umiestnil na štvrtom mieste, čo
pre mňa znamenalo úspech medzi takou veľkou konkurenciou a mám zas
o to väčšiu motiváciu pracovať na sebe
ďalej. Toto bol pre mňa záver sezóny a
v roku 2018 nastúpim už do kategórie
mužov, kde to bude ešte ťažšie,“ zhodnotil Lukáš.

