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Spomínali na oslobodenie
30. januára si s úctou, obdivom a pietou pripomíname
výročie oslobodenia našej
obce. Tohto roku to bolo už po
72.-krát. „V tento deň vojská
sovietskej Červenej armády
a vojská 1. čs. armádneho
zboru o 2 hodine po polnoci
oslobodili našu obec spod
nadvlády fašizmu. Posledné
januárové dni každoročne patria spomienke na ťažké chvíle i
hrdinstvo našich osloboditeľov
v národnooslobodzovacom
boji. V dnešnej dobe si už ani
nevieme predstaviť, koľko utrpenia, koľko ľudských životov
sa skrýva za touto spomienkou,“ pripomenul starosta obce Juraj Blaško vo
svojom príhovore po položení vencov
k pamätníku.
Prítomným sa prihovoril i modlitbou evanjelický farár Viktor Sabo
a slávnostnú chvíľu umocnil i spev
ženskej speváckej skupiny a báseň,

ktorú predniesla Danka Kabátová.
Spomienkovej slávnosti sa tiež zúčastnili – zástupca starostu Milan Kokavec, evanjelická farárka Marcela Sabová,
rímsko-katolícky farár Stanislav Misál,
riaditeľ ZŠ František Pitoňák, riaditeľka MŠ Zuzana Fridmanová, predseda
PSBU Juraj Halahija, zástupcovia PD

Peter Pelach a Ľubomír Kružliak,
predsedníčka JDS Pavlína Točeková
i predsedníčka MO MS Anna Brezinová. Pamiatku osloboditeľov si prišli
uctiť i pracovníci obecného úradu, žiaci
zo základnej školy, členovia JDS a MO
MS i ďalší občania obce.
(red)
Foto: mks

Pribudnú nájomné byty i pozemky
na výstavbu domov
V blízkej budúcnosti by mohli vo
Východnej pribudnúť nové nájomné
byty a niekoľko parciel na individuálnu výstavbu. Poslanci na februárovom
rokovaní dali starostovi zelenú pri
príprave projektov na dobudovanie
cestnej komunikácie Mládežnícka
ulica – Medzi cesty spolu s prípravou
stavebných pozemkov v tejto lokalite
a tiež na vybudovanie bytového domu
v lokalite Za školou.
Podľa starostu Juraja Blaška je problémom Východnej nedostatok možností
bývania pre mladých občanov, ktorí následne opúšťajú obec. „Myslím, že sme
dosť veľká obec na to, aby sme ponúkli
našim občanom kvalitné možnosti bývania, či už v bytoch alebo domoch. Verím, že týmto spôsobom presvedčíme
našich občanov, aby zostali bývať v obci

a dokážeme prilákať aj mladých ľudí,
mladé rodiny z okolia. Mám už nejaké
informácie od občanov, ktorí majú záujem o byty alebo stavebné pozemky, ale
určite urobíme ešte reálny prieskum ,
aby sme vedeli, aký veľký tento záujem
je. Aj touto cestou si dovoľujem osloviť
ľudí, ktorí majú záujem o nové bývanie,
aby sa prihlásili na obecnom úrade,“
dodal starosta.
Po rozšírení Mládežníckej ulice
smerom na Medzi cesty a následne
prepojením na Kokavskú cestu by
v prvej etape mohlo vzniknúť v danej
lokalite 11 až 12 stavebných pozemkov. Lokalita je v územnom pláne určená na individuálnu výstavbu. Obec
bude s majiteľmi pozemkov rokovať
o možnostiach odkúpenia. „Chceme,
samozrejme, všetko riešiť v spolupráci

s vlastníkmi pozemkov. Jedno stretnutie s vlastníkmi sa už uskutočnilo,
ale je to veľká lokalita, takže s ďalšími
budeme rokovať postupne v ďalších
etapách. Doterajšie reakcie boli pozitívne, tak verím, že v podobnom duchu to
bude aj pokračovať. Chceme pripraviť
kvalitné stavebné pozemky, s dobrou
rozlohou, inžinierskymi sieťami,“
upresnil starosta.
Alternatívou k stavebným pozemkom na výstavbu domov by mal byť
bytový dom za základnou školou.
Konkrétnu predstavu o počte bytov
vedenie obce zatiaľ nemá. „Situácia
s nájomnými bytmi v obci je trošku
komplikovaná. Máme ich prakticky
len v budove škôlky, ktoré však chceme zrušiť kvôli vybudovaniu stacio(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Obec plánuje stacionár pre seniorov

• V budove materskej školy by mohol byť po rekonštrukcii stacionár pre seniorov.
Vedenie obce plánuje vybudovať
v obci priestory na denný stacionár,
ktorý by slúžil pre občanov v dôchodkovom veku. Poslanci na tento účel
odsúhlasili rekonštrukciu časti budovy
materskej školy (bývalé jasle).
Starosta obce v súvislosti s touto
témou uviedol, že jedným z najvýhodnejších riešení by bola rekonštrukcia
priestorov v réžii obce a následné
prevádzkovanie stacionára prostredníctvom špecializovanej organizácie,
s ktorou by obec uzatvorila zmluvu.
Ďalej uviedol, že v súčasnosti existuje

aj možnosť podania projektu, prostredníctvom ktorého by obec mohla získať
financie na prevádzku denného stacionára pre dôchodcov. „Dostali sme už
ponuku od neziskovej organizácie Krok
do cieľa, ktorá takéto denné stacionáre
prevádzkuje na viacerých miestach.
Budeme s nimi rokovať o ďalších
možnostiach, prípadne hľadať aj iných
prevádzkovateľov. Určite využijeme
možnosť získať peniaze na prevádzku
stacionára od štátu. V súčasnosti pracujeme na projektoch na rekonštrukciu
budovy. Momentálne sú tam síce bytové

priestory s troma nájomníkmi, ale jeden
z nich už požiadal o ukončenie nájmu
a pre zvyšných dvoch máme v prípade
potreby náhradné priestory na bývanie.
Denný stacionár je určite prospešný pre
obec, považujem to za dobrú možnosť,
ako ponúknuť seniorom starostlivosť,
stravovanie, spoločenské i kultúrne
vyžitie, prípadne ďalšie služby. Máme
v obci veľa takých občanov, ktorí
potrebujú nejakú starostlivosť a je to
tiež dobrá príležitosť pre starších občanov na rôzne aktivity a posilnenie
sociálnych väzieb. Mohli by tráviť čas
v peknom prostredí, s rovesníkmi, nebyť len sami doma a sledovať televíziu.
Kapacita denného stacionára by mohla
byť zhruba 40 miest. Priamo v obci by
sa takto vytvorili aj nové pracovné
miesta,“ dodal Juraj Blaško.
Poslaním denného stacionára pre
seniorov je poskytovať v ambulantnom zariadení starostlivosť a dennú
podporu seniorom, ktorí potrebujú
dohľad a starostlivosť druhej osoby.
Pomoc a podpora vychádza z individuálnych potrieb a cieľov klientov a je
poskytovaná s ohľadom na možnosti,
schopnosti a záujem klienta. Ambulantná forma znamená, že občan prichádza
do zariadenia ráno a popoludní sa vráti
do svojho prirodzeného rodinného
prostredia. Môže tráviť v zariadení
osem hodín, alebo len nejaký čas (dve
hodiny, tri hodiny...). Sociálna služba
býva spravidla poskytovaná v pracovných dňoch (podľa dohody možnosť aj
cez sviatky).
(mm), foto: jb

Pribudnú
nájomné byty...

• V polovici februára starosta obce Juraj Blaško slávnostne privítal najmladších
„občaníkov“ obce Východná, ktorí prijali pozvanie na slávnostné podujatie. Uvítanie
bolo pripravené pre deti narodené v druhom polroku 2016.
Foto: mks
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(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
nára a ďalšie máme v základnej škole.
O týchto bytoch si ale myslím, že by
mali prioritne slúžiť ako učiteľské byty.
Školské byty by mali nepriamo slúžiť
škole ako nástroj motivácie pre učiteľov.
V súčasnosti sú v týchto bytoch učitelia,
ale aj nie učitelia. Väčšina obcí na Liptove má bytový dom a som presvedčený,
že by takéto bývanie malo uplatnenie
aj u nás. Nemusí to byť na začiatok
veľa bytov, možno postačí 8 alebo 10,
uvidíme, ako dopadne prieskum. Ale
myslím si, že takúto ponuku by sme
v obci každopádne mali mať,“ uzavrel
J. Blaško.
(mm)
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Fašiangy sa opäť vydarili
V sobotu 25. februára za slnečného
počasia prešiel našou obcou fašiangový sprievod masiek už po šiestykrát.
Zúčastnilo sa ho skoro 70 masiek, pre
ktoré bolo pripravené fašiangové pohostenie s hudbou v priestoroch galérie
na obecnom úrade. Po predstavení masiek boli najkrajšie masky odmenené za
nápaditosť a snahu. Pre všetky detské
masky boli pripravené sladké balíčky.

Najmladším účastníkom bol Adamko
Bublák (necelé 2 roky) v maske včielky
a najstaršou „Máša“ – p. Mária Petrenková. K „fašiangovaniu“ sa pripojili
aj členky Miestneho odboru Matice
slovenskej, ktoré pre svojich členov
napiekli kapustníky. Všetci spoločne
si môžeme poďakovať za vydarenú
akciu a do budúceho roku zaželať veľa
zdravia!
Text a foto: MKS

VYHODN
N A J L E P Š OT E N I E
ÍCH MAS
IEK
na str
ane 5

Folklóristi seniorom
Folklórna skupina Kriváň vystúpila 18. februára v Domove sociálnych služieb
v Štrbe. Seniorom predviedli program plný hudby, spevu i tanca a reakcie divákov boli viac než pozitívne – ako sami zhodnotili – „folkloristi priniesli do DSS
radosť a mladosť“.
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Deti a remeslá
Vo februári sme sa v materskej škole
venovali obsahovému celku „Remeslo
má zlaté dno“. Je to rokmi overená pravda. Majstrovstvo a remeselná zručnosť
je to, čo preslávilo Slovákov vo svete.
Ak chceme, aby aj z našich malých detí
vyrástli zruční a šikovní ľudia, musíme
im dovoliť „ohmatať“ a prakticky si
vyskúšať niektoré remeselné zručnosti.
Deti v škôlke pracovali s hlinou a hrnčiarskym kruhom ako majstri hrnčiari,
farbili látky ako farbiari, vyrábali batiku
na spôsob modrotlače, navrhovali šperky z hliny. Spoznávali staré remeslá,
náradie a nástroje starých remeselníkov.
Moderné digitálne technológie pomôžu
učiteľovi sprostredkovať mnohé poznatky, ale pre deti je lepšie vidieť nástroje
a náradie na vlastné oči. V spolupráci
s MKS sme s deťmi navštívili „Východniansku izbu“. Prezreli sme si priestory
domu a hlavnú pozornosť sme venovali
hospodárskej časti s rôznymi pomôckami pre domáce spracovanie ľanu. Ďakujeme pani Kabátovej za ochotu a čas,
ktorý venovala našim deťom.
(mš), foto: mks

Úspech tety
Palušky
Teta „Paluška“ – Zuzana Gajdošová,
je vo Východnej dobre známa. Ale vďaka populárnej folklórnej šou RVTS Zem
spieva ju už pozná celé Slovensko. Výborná speváčka ľudových piesní, ktorá
spieva od srdca a celý svoj život, si totiž
zaspievala aj na javisku pred porotou
a svojim krásnym speváckym prejavom
si vybojovala postup do semifinále
súťaže. S východnianskymi piesňami
opäť zabojuje 25. 3., tentokrát o postup
do finále. Držíme palce!
Foto: FB Zem spieva

Divadelné
predstavenia
Miestny odbor Matice slovenskej
vo Východnej v spolupráci s Obcou
Východná zorganizovali nedeľné divadelné predstavenie Na liptovskom
jarmoku, s ktorým v našej obci vystúpili
19. februára členovia divadelného odboru Matice slovenskej z Liptovského
Mikuláša. Koncom februára si diváci
mohli vychutnať aj divadelné predstavenie Svadobný závoj v podaní
ochotníkov z Hýb.
(red), foto: mks
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Lyžiarsky výcvik

Keďže tento rok sa nám zima ukázala vo svojom najkrajšom šate, tak nám nič nebránilo zrealizovať lyžiarsky výcvik.
V dňoch 13.2. - 17.2.2017 sme s našimi predškolákmi z MŠ
Východná absolvovali lyžiarsky výcvik. Lyžiarskeho výcviku
sa zúčastnilo 13 detí. Lyžovali sme sa na lyžiarskom vleku vo
Važci pod vedením šikovných inštruktorov, ktorým by sme sa
chceli poďakovať aj touto cestou. Dopravu z Východnej do Važca
a späť nám denne poskytla minibusová doprava Pavol Kohút
z Liptovského Hrádku. Počas lyžiarskeho výcviku nám počasie
prialo, deti sa postupne oboznamovali s lyžiarskym výstrojom.
Niektorí stáli na lyžiach prvýkrát, iní si zdokonaľovali svoje lyžiarske zručnosti na svahu. Zo všetkých našich detí sa stali malí
lyžiari, ktorí samostatne zlyžovali svah. Na záver každý dostal
ocenenie vo forme diplomu a medaily.
Text a foto: mš

NAJLEPŠIE MASKY
FAŠIANGOVÉHO SPRIEVODU
skupina Krivana - členky FSk Kriváň
biela pani
- Nelka Šimunková
cigánka
- Marta Garajová
pyžamo
- Michal Jurčo
pavúk
- Michal Jurík
dieťa v košíku
hodiny
malý vodník
tatko Šmolko - Juraj Blaško
žobrák
- Samuel Kokavec, ml.

Karneval v škôlke

Už aj najmenší škôlkari vedia, čo sú
to fašiangy: je to obdobie zábavy, plesov
a kamarátov a dobrého jedla. V tomto
období sme si v materskej škole vytvorili rôzne masky a šašov, naučili sme sa
pesničku Fašiangy - Turíce, vyskúšali
sme si fašiangový sprievod v maskách
po škôlke a čakali sme na ozajstný karneval. Veselo bolo deťom v materskej
škole, keď 22. februára prišiel očakávaný karneval. Deti sa zmenili na víly,
zvieratká, kovbojov, čertov, policajtov...,
zabávali sa, tancovali, súťažili a hostili
sa vo vyzdobenej telocvični a v triedach. Každá maska bola odmenená,
o odmenu sa postaral výbor Rady rodičov. Najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká. Na radosť, dobrú
náladu a pekný zážitok budú deti dlho
spomínať, lebo „Už sa fašiang kráti, už
sa nenavráti“..., až o rok.
(mš)
Foto: mš
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Hasiči sa modernizujú
Dobrovoľný hasičský zbor vo Východnej omladol a zefektívnil svoju
činnosť. V minulom roku sa členská
základňa DHZ obmenila a nových
členov je približne 15. Postupne pribúdajú ďalší mladí ľudia, ktorí majú
záujem stať sa dobrovoľnými hasičmi.
Veliteľom DHZ Východná je od mája
minulého roku Tomáš Gajdoš, ktorý
je zároveň profesionálnym hasičom
v Liptovskom Mikuláši.
Mladí hasiči sa svojej dobrovoľnej
„práce“ chopili s nadšením a jedným
z ich prvých cieľov bolo skrášlenie
a opravy hasičského vozidla Škoda 706
RTHP, ktoré veru veľa pamätá. „Plánujeme auto viac používať a chceli sme,
aby bolo trošku reprezentatívnejšie,“
podotkol veliteľ DHZ Tomáš Gajdoš.
Výsledok vidíte na fotografiách.
V uplynulom roku dobrovoľníci
z Východnej zasahovali trikrát. „Hasili

sme požiar suchých pňov za dedinou
v lokalite Suchý vrch, mali sme nočný
zásah pri požiari hospodárskej budovy v Hybiach a pomáhali sme aj pri
povodni v obci, kde sme odstraňovali

Zubná ambulancia TatraDent, s. r. o.
Zdravotné stredisko Východná č. 190
Kontakt: 0901 710 554,
tatradentvychodna@gmail.com
Ordinačné hodiny:
Pondelok - Streda:
7.30 - 19.00 h
Štvrtok - Sobota:
7.30 - 16.00 h
Objednávame aj mimo ordinačných hodín.
Prijímame nových pacientov.
Ošetria Vás:
6

Dr. PAVLO GRYTSENKO
Dr. MARHARYTA POPADYNETS

naplavené drevo a následne monitorovali hladinu potoka a povodňovú
situáciu do neskorých nočných hodín,“
konkretizoval T. Gajdoš.
Okrem týchto zásahov hasiči pomáhali aj inak. „Snažíme sa robiť hlavne
pre obec a pre občanov. Mali sme hasičskú hliadku na Ovenáliách aj akcii
MISS folklór a nonstop hliadku sme
zabezpečovali aj počas folklórneho festivalu. Tiež sme pomáhali miestnemu
urbáru čistiť priepusty v lokalite Rígeľ
a so spoločnosťou EUROVIA sme čistili
odtoky na dažďovú vodu na diaľnici,“
vymenoval veliteľ.
Ako dodal, hasiči chcú v podobných
aktivitách pokračovať aj naďalej. V pláne majú aj rekonštrukciu vnútorných
priestorov hasičskej zbrojnice a opravu
sušiarne hadíc. Naďalej sa však budú
venovať aj údržbe hasičskej techniky.
V budúcnosti nevylučujú ani účasť na
súťažiach, táto aktivita však momentálne nie je prioritou DHZ.
(mm)
Foto: archív DHZ

POĎAKOVANIE
Dňa 14. januára 2017 sa
uskutočnil 1. reprezentačný
ples SOŠ polytechnickej
v Liptovskom Mikuláši.
Touto cestou chceme
poďakovať Vladimírovi
Hoškovi a obci Východná za
podporu a poskytnuté ceny
do tomboly.
vedenie školy
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Občianske združenie V POHYBE
29 ks smrek, 25 ks jelša, 25 ks topoľ-osika, 6 ks vŕba-rakyta, 1 ks breza.
Ak predpokladáme, že tieto odstránené dreviny budú zdravé, vhodné na
tesárske konštrukcie, tak v prípade
úspešného podania projektu a získania podpory z EÚ ich použijeme na
premostenie nad tokom Hybice v celkovom počte 14-krát. V močaristých úsekoch plánujeme pre pohodlný priechod
vybudovať drevené chodníky z drevín
vyťažených z týchto úsekov (jelša, topoľ). Jednotlivé dreviny určené na odstránenie sú z vrchnej strany (od Sihál)
označené bielou nastriekanou bodkou
vo výške cca 1,5 m nad zemou.
V prípade, že vlastníci pozemkov
prejavia záujem o drevo z odstránených náletových drevín, žiadame ich,
aby preukázali vlastníctvo a do začiatku prác na stavbe mostíkov si drevnú
hmotu odviezli na vlastné náklady. Inak

Z obecného rokovania
14. 2. 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Vyhlásenie, podmienky a členov
komisie na vyhodnotenie obchodnej
verejnej súťaže na predaj nehnuteľností:
stavba – rodinný dom č. 600 a priľahlé
pozemky. Členovia komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
v zložení: Milan Kokavec, Ing. Martin
Nahálka, Ing. Milan Rezník.
• Rozpočtové opatrenie Základnej
školy vo Východnej.
• Zámer prevodu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou kúpnej zmluvy zapísaných na
LV č. 2625 v k. ú. Východná v zmysle
geometrického plánu v prospech Ing.
Juraja Halahiju, bytom Východná 381
v podiele 1/1 za celkovú kúpnu cenu
500 € v zmysle znaleckého posudku.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky, ktoré sú predmetom prevodu,
sú pod stavbou rodinného domu č.
406 vo vlastníctve Ing. Juraja Halahiju,
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neod-

deliteľný celok so stavbou, pričom
prevodom uvedených pozemkov sa
prispeje k ich účelnejšiemu využitiu
pre Obec Východná, ako aj pre Ing. Juraja Halahiju. (OZ ruší uznesenie OZ č.
6/7/2015 zo dňa 14. 7. 2015 vzhľadom na
vypracovaný nový GP a s tým súvisiace
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

ich chceme použiť na vyššie uvedené
tesárske konštrukcie.
Za pochopenie a podporu nášho
snaženia vám ďakujeme a veríme, že
po úspešnom absolvovaní všetkých
nevyhnutných krokov sa budeme môcť
stretávať pri prechádzkach po náučnom
chodníku. Vašu podporu môžete prejaviť aj zaplatením členského príspevku 5
€/rok. Všetky informácie o činnosti OZ
V POHYBE získate na telefónnom čísle
0903 641 605 a na stránke OZ www.vpohybe.hybe.sk .
Ing. Ján Žiška
predseda OZ V POHYBE



Vážení občania Východnej – potencionálni vlastníci poľnohospodárskych
pozemkov v časti katastrov (Pod Kundrátovo, Diely, resp. Lazy a Dolina)
– dovoľujeme si vás touto cestou
informovať o zámere Občianskeho
združenia V POHYBE sprístupniť
a vybudovať náučný chodník po trase
bývalej lesnej železničky nad meandrami Hybice v Hybickej tiesňave.
Posledných 60 – 70 rokov neboli
v tejto lokalite ľudskou činnosťou porasty náletových drevín redukované
a takto sa tiesňava stala veľmi ťažko
priechodná. Preto, aby sme umožnili
priechod touto, z krajinárskeho hľadiska najkrajšou časťou našich katastrov,
chceme do jarných mesiacov (marec
2017) odstrániť nevyhnutne potrebný
počet krov a stromov. Pri predbežnom
spočítaní sme okrem krov napočítali na
poľnohospodárskom pôdnom fonde:

Píšte, čítajte,
mailujte...

Aj vy môžete prispieť
do východnianskych novín. Radi
privítame vaše tipy a námety.

0904 653 071
noviny.vychodna@gmail.com
alebo využite schránku
na obecnom úrade.

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: 3. 3. 2017.
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SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
okolnosti s prevodom pozemkov.)
• Vyradenie majetku Obce Východná
v zmysle Protokolu o vyradení majetku
a jeho likvidácii.
• Zámer vybudovania denného
stacionáru pre seniorov v budove MŠ
Východná „bývalých jaslí“.
• Zámer začať projektovú a inžiniersku činnosť na novú miestnu komunikáciu v trase - predĺženie Mládežníckej
ulice až do lokality Medzi cesty spolu
s prípravou nových stavebných pozemkov v zmysle schváleného dodatku č. 1
k Územnému plánu Obce Východná.
• Zámer vybudovania nájomného
bytového domu v lokalite „Za školou“.
• VZN č. 1/2017 obce Východná
o spôsobe určenia úhrady, výšky
úhrady a spôsobe platenia úhrady za
opatrovateľskú službu poskytovanú
obcou Východná na jej území. „Poplatky za opatrovateľskú službu sme na podnet
občana znížili z 2 eur na hodinu na 1,5 eura
na hodinu. U nás v obci využívajú opatrovateľskú službu dvaja občania, služby
zabezpečuje evanjelická cirkev, s ktorou má
obec zmluvu. Obec financuje plnú mzdu pre
opatrovateľky. Znížením poplatku chceme
pomôcť našim občanom, ktorí to potrebujú, aby bola pre nich opatrovateľská služba
dostupnejšia,“ vysvetlil starosta obce Juraj
Blaško.
• Finančný transfer vo výške 500
€ pre CZ ECAV Hybe na odstránenie
škôd po požiari kostola.
• OZ súhlasí s úhradou nákladov
súvisiacich s odberom elektrického
prúdu a plynu prevádzkovaného
objektu dielní VPS Východná v areáli
PD Východná v zmysle odporúčania
Finančnej komisie zo dňa 20. 1. 2016.
OZ berie na vedomie:
• Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Východné za rok 2016.
• Žiadosť OZ Dobrá Východná o prenájom Humna v areáli amfiteátra.

Pozývame všetkých,
ktorí majú záujem
o zdravé recepty
a zdravý životný štýl,
aby sa prihlásili na
obecnom úrade (MKS) pripravujeme kurz zdravia.
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