2

Spravodajca obce VÝCHODNÁ
ROČNÍK XVIII. • MESAČNÍK

FEBRUÁR 2016 • ZADARMO

Nový festival s bohatým programom
Obec Východná s občianskym
združením Slovenská sekcia UNICA
z Bratislavy sa dohodli na uskutočnení
nového festivalu v areáli amfiteátra. Ako
napovedá samotný názov festivalu – TRI
DNI VO VÝCHODNEJ – ide o trojdňové
podujatie, ktoré sa uskutoční v dňoch 3.
až 5. júna. Organizácia festivalu je v réžii občianskeho združenia, obec sa bude
podieľať súvisiacim technickým zabezpečením priestorov amfiteátra.
Organizátori označujú podujatie za
stretnutie priateľov tradícií, prírody,
hudby a tanca na netradičnom festivale
s tradičným životom. Starosta obce
Juraj Blaško novú aktivitu v amfiteátri
víta: „Takúto snahu berieme pozitívne,
amfiteáter je tu na to, aby sa používal.
Je to nová akcia, zameraná na rodiny
s deťmi. Dúfam, že dopadne dobre,
že nám bude priať počasie a prídu aj

návštevníci a do tejto novej tradície
vykročíme správnou nohou. Pripravený je zaujímavý program a verím, že aj
naši občania sa zapoja do tejto akcie, že
si tam nájdu svoje miesto, či už miestni
remeselníci, alebo kreatívni tvorcovia.“
Tvorcovia festivalu sľubujú bohatý
program pre široké publikum, ktorý
zahŕňa ukážky starých remesiel, tvorivé dielne, hudbu rôznych žánrov,
tanečné školy, prednášky o životnom
štýle, cvičenie jogy, ochutnávky tradičných jedál, vegeteriánsku či vegánsku
kuchyňu. Súčasťou bude aj možnosť
ochutnať biopotraviny priamo z dediny.
Prostredníctvom workshopov budú mať
návštevníci možnosť oboznámiť sa s lesnými škôlkami, včelárstvom, permakultúrou – zdravým sedliackym rozumom,
spôsobom stravovania raw food (surová
strava), ako aj s bretariánstvom – živo-

tom bez jedla. Pre najmenších je pripravené množstvo hier, detských predstavení (FIDLIBUM, ELÁ-HOP), naučia sa
vyrábať papier, či strúhať píšťalku. Tešiť
sa môžu aj na výstavu zvieratiek, kynológov so psíkmi alebo vystúpenia hviezd
zo Superstar. Skôr narodených potešia
hudobné vystúpenia i večerné tanečné
zábavy. Vystúpi Zuzana Smatanová,
Polemic, Gladiátor i domáci interpreti
Družina, Mince vo fontáne, Jano Svetlan
Majerčík, Peter Uhrín – Uhroš a Jasoň,
Tatranka a ďalší.
Organizátori sú otvorení aj spolupráci
s ďalšími umelcami, remeselníkmi, predajcami handmade výrobkov, lektormi
tvorivých dielní, kurzov a workshopov,
pestovateľmi, chovateľmi, či animátormi. Prihlásiť sa môžete na facebookovej
stránke alebo e-mailom: tridni.vovychodnej@gmail.com.
(red)

Ako volili naši občania
Voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnili 5. marca, priniesli výsledky, kvôli
ktorým sa dodnes vedú rôzne diskusie
o tom, ako bude v nasledujúcich štyroch
rokoch vyzerať vláda na Slovensku.
Občania v našej obci svoje hlasy odovzdali 22 stranám z možných 23. Najviac hlasov v našej obci získala strana
Smer-Sociálna demokracia – 400. Druhý
najväčší počet hlasov – 124 získala Slovenská národná strana. Ďalšia v poradí
skončila s 88 hlasmi strana Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko. Pomyselné
štvrté miesto u nás obsadila strana Sme
rodina – Boris Kollár, ktorá získala 84
hlasov.
Ďalšie strany získali takéto počty hlasov: Sloboda a Solidarita – 57,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO – NOVA) – 45, Sieť – 33, Komunistická strana Slovenska – 18, Kresťanskodemokratické hnutie – 17, Most
- Híd – 14, Strana TIP – 14, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 7, Strana zelených
Slovenska – 4, Šanca – 2, Odvaha – Veľká

národná a proruská koalícia – 2.
Po jednom hlase získali strany: Strana maďarskej komunity, Vzdor – strana
práce, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia, Strana moderného Slovenska, Koalícia Spoločne za Slovensko,
Priama demokracia, Slovenská občianska koalícia.

Ani jeden hlas vo Východnej občania nedali strane Demokrati Slovenska
– Ľudo Kaník.
V zozname voličov bolo zapísaných 1
793 oprávnených voličov. Na hlasovaní
sa zúčastnilo 931 voličov (51,92 % účasť
voličov). Počet odovzdaných platných
hlasov bol 916.
(red)

Príjemné a pokojné prežitie
veľkonočných sviatkov
vám želá starosta obce,
poslanci obecného
zastupiteľstva
a zamestnanci obce
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Záujem o kurzy trvá
Aj vo februári pokračovali tvorivé
kurzy pre šikovné ruky. Zdenka Lenková zaučila do tajov techniky pletenia z papiera začiatočníčky i pokročilé
záujemkyne. Začiatočníčky sa naučili
pliesť košíčky a pokročilé „tvorilky“

vyrábali rôzne dekorácie. Mariana
Petrenková viedla ďalší kurz servítkovej techniky, tentokrát so zameraním na
patinovanie.
Tvorivé kurzy doteraz navštívilo už
51 účastníčok. Posledným z jarných

kurzov je carving – vyrezávanie do
ovocia a zeleniny. S organizovaním
ďalších kurzov bude Miestne kultúrne
stredisko pokračovať v jesennom období.
(red)
Foto: mks

Dôchodcovia a matičiari bilancovali
Členovia MO MS sa 22. januára 2016
stretli v Hasičskom dome, aby zhodnotili činnosť za uplynulý rok. Predsedníčka
Mgr. Anna Brezinová privítala 32 zúčastnených členov, popriala všetko najlepšie
v roku 2016, poďakovala členom za aktívnu činnosť v roku 2015. Prečítala články z Matičného hlasu Liptova a Oravy
o poslaní a význame Matice slovenskej
v štáte, národe a v našej obci, kde je tiež
potrebné pozdvihovať národné povedomie, hlavne u mladých ľudí. Pani Anna
Majerčíková zhodnotila činnosť MO
MS podľa jednotlivých mesiacov, vyhodnotila priebeh akcií a účasť členov,
ako aj ich aktivitu. Pani Petrenková navrhla plán činnosti na rok 2016, ktorý
sa odvíja od spolupráce a plánov MKS
a JDS vo Východnej. Ďalej sme schválili

rozpočet financií na rok 2016. Financie
nám poskytol Obecný úrad a aktívni
členovia odboru prispeli dobrovoľnými
príspevkami. Pokladničnú správu prečítala predsedníčka revíznej rady Mgr.
Paula Točeková. Oživením stretnutia
matičiarov bola zaujímavá prednáška
s prezentáciou, ktorú odprednášal npor.
Mgr. Viktor Sabo, evanjelický farár, pri
príležitosti 160. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra. Dozvedeli sme sa veľa nových
poznatkov pred pôsobením Ľ. Štúra na
Slovensku v dobe Rakúsko-Uhorska.
Počuli sme dejiny a historické fakty
od roku 1 800 až do smrti velikána
z nášho ľudu, ktorý viedol inteligenciu za neľahkých podmienok a bojoval
za slovenský jazyk a jeho používanie.
Pripomenuli sme si aj 195. výročie od

narodenia Janka Matušku, autora textu
slovenskej hymny. Po plodnej diskusii
nám dobre padla fašiangová klobása
a občerstvenie.
29. januára 2016 sa dôchodcovia aj
s matičiarmi stretli pri pomníku padlých, aby si pripomenuli 72. výročie
oslobodenia našej obce. Členovia JDS
v počte 26 sa potom stretli v Hasičskom
dome, kde hodnotili činnosť svojej organizácie. Navrhli vlastné akcie, ako
aj spoločné akcie s matičiarmi a MKS.
Dôchodcovia vyzdvihli aktivitu speváčok, ktoré reprezentujú nielen JDS,
ale aj našu obec a jej tradície. V celom
regióne Liptova sa zúčastňujú podujatí
a osláv. Seniori sa ešte dohodli na účasti
na fašiangovom sprievode, hoci budú
v ňom najstarší.
Mária Petrenková

Kozmetický úspech
Začiatkom marca sa v Trenčíne uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v predlžovaní rias. Súťaž bola súčasťou 24. medzinárodného kozmetického veľtrhu Beaty Forum Trenčín (4. – 5.3.). Veronika Hudáčková
z Východnej si na tejto súťaži vybojovala krásne tretie miesto.
Okrem majstrovstiev v predlžovaní rias kozmetičky, kaderníci, vizážisti, manikérky, či nechtové dizajnérky súťažili o najkrajší make-up,
nechtový dizajn, v maľovaní na telo a ďalších disciplínach.
Podujatie venované kráse zastrešuje všetky oblasti kozmetického
priemyslu a je zameraný na novinky zo sveta kozmetiky, nechtového
dizajnu, pedikúry, či účesov. Ponúklo prezentáciu viac ako 250 kozmetických značiek a možnosť osobného stretnutia s profesionálmi. Tento rok sa
v Trenčíne predstavilo 85 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky,
Poľska, Rakúska, Maďarska, Talianska a Belgicka.
(red)
Foto: archív V. Hudáčkovej
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Fašiangy boli opäť veselé

6. 2. 2016 sa od Jednoty na nižnom konci pohol fašiangový
sprievod masiek už piaty raz. Vyše 60 masiek rôzneho veku
a rôznych tvárí sprevádzala harmonika a svoje zábavné putovanie hore dedinou ukončili na obecnom úrade, kde pre
nich boli prichystané ceny, fašiangové dobroty a reprodukovaná hudba. Najkrajšia maska - PASTELKY - bola ocenená
darčekovým košom od Cestných stavieb L. Mikuláš. Spolu
bolo ocenených osem masiek a všetky detské masky dostali
sladkú odmenu. Masky sa veselo zabávali, mladší so staršími,
dáma so žobrákom, šašo so smrtkou, baletka s kovbojom a
už sa tešia na budúcoročné pokračovanie tradície.
Text a foto: mks

Karneval v škôlke

Zápisy posunuté
Tohtoročný zápis detí do základnej školy sa uskutoční
v apríli. Dôvodom je zmena legislatívy. Termín na uskutočnenie zápisu sa v školskom zákone zmenil z rozmedzia
15. 1. až 15. 2. na rozmedzie 1. 4. až 30. 4.. V Základnej
škole vo Východnej sa zápis uskutoční 7. apríla od 13:00
do 16:30 hod. (pre deti narodené od 1.9.2009 do 31.8.2010).
Počas zápisu rodičom poradí detský psychológ. Na zápis
je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.
V nadväznosti na novelu školského zákona vydalo Ministerstvo školstva SR odporúčanie aj o posunutí termínu
na podávanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy.
Doposiaľ sa zápisy do materských škôl uskutočňovali
spravidla v termíne od 15. februára do 15. marca, pretože tento termín nadväzoval na termín zápisu detí do
školy. Po novom budú môcť rodičia (zákonní zástupcovia)
detí podávať žiadosti o prijatie detí do materských škôl
v termíne od 30. apríla do 31. mája.
(red)

Poučné divadlo

Dňa 24. februára sa naša materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli rôzne rozprávkové bytosti – princezné, čarodejnice, policajti, piráti, ale i zvieratká
a rôzne iné zaujímavé masky. Škôlka ožila veselou hudbou.
Masky sa hrali, spievali, tancovali a hodovali. Každé jedno
dieťa bolo jedinečné, preto i každé zvíťazilo. Odmenou bol
darček, o ktorý sa postarala rodičovská rada. Atmosféra na
karnevale bola vynikajúca, a už teraz sa tešíme na ďalší rok.
Na záver chceme v mene celého kolektívu MŠ poďakovať
všetkým zúčastneným deťom a ich rodičov pochváliť za
zhotovenie karnevalových kostýmov.
Text a foto:(mš)

Dňa 25. 2. navštívilo našu materskú školu bábkové divadlo SLNIEČKO z Piešťan. Predstavenie bolo veselé, pestré a
podnetné, plné pekných piesní a aktivít. Témou predstavenia
bola hygiena, zdravé stravovanie, slušné správanie a „čarovné“ slovíčka. V priebehu predstavenia sa jeho súčasťou stali
aj deti, ktoré sa do pesničiek a pohybových aktivít zapájali
s radosťou. Hravou formou si upevňovali návyky vhodnej
životosprávy a slušného správania.
Text a foto: mš
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Z obecného rokovania
9. 2. 2016

OZ ukladá:
• Stavebnej komisii zabezpečiť
obhliadku priestorov zdravotného
strediska – jednotlivých ambulancií
lekárov k posúdeniu ich technického
stavu a predložiť návrh na obecné
zastupiteľstvo na vykonanie štruktúry
a rozsahu súvisiacich stavebno-technických prác k následnej realizácii
ústredného vykurovania.
Podľa slov starostu obce je budova zdravotného strediska v nevyhovujúcom stave
najmä s ohľadom na vykurovanie, ktoré
je elektrické a elektroinštalácie. Vedenie
obce uvažuje o opravách a rekonštrukcii

vykurovacieho systému, prípadne aj zmene z elektrického vykurovania na pevné
palivo. „Situáciou sa budeme zaoberať,
pripravíme projekty, aby sme vedeli určiť
aj cenu, ktorú si rekonštrukcia vyžiada.
Okná a dvere na budove sú vymenené,
pred rokmi sa urobila aj rekonštrukcia
strechy, ale dlhodobým problémom je
vykurovanie. Pacienti i lekári by uvítali
komfortnejšie prostredie ako je v súčasnosti,“ dodal starosta Juraj Blaško.
OZ berie na vedomie:
• Realizáciu rekonštrukcie vysokého
napätia v obci v mesiaci február 2016.
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016.

Píšte, čítajte,
mailujte...



Obecné zastupiteľstvo schválilo:
• Zmluvu o spolupráci na príprave a realizácii festivalu „3 dni vo
Východnej“ s pripomienkami, medzi
Občianskym združením Slovenska
sekcia UNICA, Bratislava a obcou
Východná.
• Rozpočtové opatrenie obce Východná číslo 1/2016 a Základnej školy
Východná číslo ZŠ/1/2016.
• Zámer prevodu pozemkov C-KN
parc. č. 744 o výmere 136 m 2 a časti
pozemku C-KN parc. č. 742/6 v k.ú.
obce Východná podľa zákona o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou kúpnej zmluvy v prospech Anny Bartkovej, Východná 728.
Dôvodom prevodu pozemkov je ucelenie pozemku užívaného vlastníkom
susednej parcely t. j. Annou Bartkovou,

bytom Východná 728.
• Odkúpenie rodinného domu súp.
č. 265, zapísaného na LV č. 2672 v k.ú.
Východná, za cenu 31 000 €.
• Pravidlá o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce
Východná.

Spoločnosť Chemosvit Fibrochem, a. s., Svit
obsadenie pracovnej pozície pre prácu v 4-zmennej prevádzke

(rek)

ponúka
CHEMIK VÝROBY CHEMICKÝCH VLÁKIEN –
OBSLUHA TEXTILNO-TVAROVACÍCH STROJOV,
VÝROBA PLETENÉHO TOVARU
Predpokladom prijatia je dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť,
manuálna zručnosť
Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventky bez praxe, príp. ženy
po materskej dovolenke.
Ponúkame stabilné zamestnanie a bohatý sociálny program.
V prípade záujmu zašlite životopis e-mailom na adresu rybarova.z@chemosvit.sk, tel. 052/715 26 47,
simakova.a@ﬁbrochem.sk, tel. 052/715 32 57
prípadne poštou na adresu CHEMOSVIT, a. s., Zuzana Rybárová, Štúrova 101, 059 21 Svit
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