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Seniori na koncerte

Projekt Integrácia seniorov spája ľudí
rôzneho veku. Tohto roku sa uskutočnil
už 10. ročník zaujímavého podujatia. My,
seniori z celého Slovenska, sme sa stretli
na tomto veľkom podujatí tretíkrát. Po
stretnutiach v Poprade sme tento rok
10. 10. cestovali do Bratislavy. Štadión

Ondreja Nepelu prijal 10-tisíc návštevníkov – členov JDS, ale aj mladších s rôznym postihnutím. Všetci sme potleskom
a spevom odmeňovali vystúpenie známych slovenských aj českých spevákov
(Skrúcaný, Máziková, Čáková...). Mnohé piesne spievali všetci návštevníci,

niektorí si aj zatancovali. Na tento deň
máme krásne zážitky z Devína, odkiaľ
bol výhľad na Bratislavu. Počasie bolo
nádherné, v Dunaji sa zrkadlila obloha.
Jeseň už vyfarbila okolitú prírodu. Cesta domov ubehla pokojne. Tešíme sa na
ďalšie stretnutie.
Z. Moravčíková

Blahoželáme jubilantom
V rámci mesiaca úcty k starším sa každoročne koná
stretnutie jubilantov obce Východná. Tohto roku sa uskutočnilo 21. októbra v Evanjelickom dome. Zúčastnili sa ho
jubilanti, ktorí v tomto roku oslávili alebo oslávia svoje
jubileum - 60, 70, 80, 90 a viac - rokov života. Všetkých prítomných pozdravil a do ďalších rokov života veľa zdravia

• Najstarší občan obce Martin Lehotský má 94 rokov.

zaželal starosta obce Juraj Blaško. Jubilanti sa zapísali do
Pamätnej knihy obce, dostali upomienkové darčeky a spoločne si zaspievali v sprievode muzikantov. Jubilantov prišli so
svojím programom pozdraviť Lúčanskí hudci pod vedením
Mgr. Vladimíra Struhára, ktorý kedysi pôsobil ako učiteľ na
Základnej škole vo Východnej.

• Lúčanskí hudci.
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Z činnosti matičiarov
Človek milujúci svoju domovinu,
tradície a históriu túži po nových
poznatkoch. Na stretnutiach si
pripomíname významné osobnosti
a udalosti, či už z obce, alebo celonárodného významu. Zúčastňujeme sa
v obci (aj mimo obce) spomienkových
stretnutí pri pomníku padlých (najbližšie 11.11. o 11 hod.), aj mnohých
slávností pri výročiach známych
dejateľov.
Minulý rok sme spomínali na spisovateľku Boženu Slančíkovú Timravu,
150 rokov od jej narodenia, preto naša
cesta viedla do Polichna, dedinky so
140 obyvateľmi, rodiska B. S. Timravy.
Rodný dom - faru (jej otec bol farár)
- rekonštruujú. Pán starosta,ktorý nás
sprevádzal, priblížil vtedajšiu situáciu,
veď Timrava tam žila 42 rokov. Po
smrti otca žila v Lučenci do r. 1951 pri
bratovi-dvojčati. Lučenec má tiež mnoho zachovaných pamiatok - obnovenú

synagógu, múzeum, galériu, radnicu
s expozíciou obrazov. Mali sme možnosť vidieť rozdiely v živote bohatých
i chudobných v rôznych obdobiach.
V Dome matice sme si navzájom v
rozhovoroch vymieňali skúsenosti,
ciele a túžby. Povzbudzovali sme sa

k vytrvalosti, pretože záujem mladých
o národnú históriu upadá.Treba pozývať ľudí k aktivitám. Pripomínajme si
vzácne chvíle, udalosti, či ľudí, ktorí
tvorili náš domov. Pamätajme, že aj my
raz budeme “minulosť”. Čo zanecháme?
Z. Moravčíková

• Na začiatku októbra (7. 10.) sa v skanzene v Pribyline konalo tradičné jesenné podujatie Poďakovanie za úrody, ktorého sa
zúčastnila s programom aj Folklórna skupina Kriváň z Východnej.

• Pokračujeme v začatej tradícii - 23. septembra sa konalo uvítanie detí narodených v I. polroku 2018.
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Na Púti spod Tatier do Ríma

V nedeľu 23. septembra sa 43
pútnikov pozbieraných z celého Slovenska, s najpočetnejším zastúpením
z Východnej, vydalo na putovanie po
duchovne významných pútnických
miestach Talianska. Hlavným cieľom
nášho putovania bolo večné mesto Rím
a v ňom malý štát Vatikán. Po prechode
cez Slovensko , Rakúsko a Alpy sme sa
zastavili na niekoľko hodín v rodnom
meste sv. Františka v malebnom, historickom mestečku v Umbrii v strednom
Taliansku - Assisi. Tam sme si priblížili
jeho život v chudobe a obetavú službu
pre tých, ktorí to veľmi potrebovali.
Utorok a streda patrili návšteve
Ríma a Vatikánu. Dva dni je na Rím
veľmi málo, ale tie najzákladanejšie
pamiatky a duchovné miesta sme navštívili. Nádheru Ríma a jeho históriu
nám približovala naša skvelá sprievodkyňa Mgr. Ivana Kvetánová, PhD., ktorá
na nás neustále chrlila svoje vedomosti
získané počas 10 rokov pobytu v Ríme
a štúdia archeológie. V Ríme sme nav-

štívili Baziliku sv. Petra. Tí z nás, ktorí
boli telesne zdatnejší, vystúpili na
kupolu tohto majestátneho chrámu až
do výšky 132 metrov po 551 schodoch.
Z kupoly bol nádherný výhľad na celý
Vatikán, Vatikánske záhrady i mesto
Rím. V tieto dni sme tiež navštívili Baziliku Santa Maria Maggiore, Forum
Romanum, Koloseum. V stredu sme
sa zúčastnili na audiencii u Sv. Otca
Františka. V Ríme sme tiež navštívili
Anjelský hrad, Anjelský most, Piazza
Navonu, Pantheon, Fontánu di Trevi,
Španielske schody, Baziliku sv. Jána
v Lateráne a Sv. schody. Večer po 15
km v nohách sme sa tešili na zaslúžený odpočinok v našom ubytovaní,
ktoré bolo len dve zastávky vlakom
od Vatikánu. V stredu večer sme mali
nezabudnuteľnú spoločnú sv. omšu
v areáli nášho ubytovania. Večerné
hodiny boli naplnené oddychom,
spoločným posedením a spevom,
ktorý k nám priťahoval aj ľudí z iných
kontinentov. Pri našich stoloch sa hostili

turisti z Austrálie, Indie aj USA.
Štvrtok patril návšteve Cascie, kde
žila, pôsobila aj zomrela sv. Rita, patrónka nemožných vecí. Jej život bol pre
nás všetkých povzbudením v dôvere
Bohu. Piatok sme pri spiatočnej ceste na
Slovensko navštívili Padovu, kde sme
boli v chráme sv. Antona, ktorý bol významným františkánskym kazateľom.
Po poslednej spoločnej sv. omši v kaplnke tohto chrámu sme pokračovali
v ceste do Východnej, kde sme šťastne
dorazili v sobotu v dopoludňajších
hodinách. Privítala nás Dianka Jacková
v kroji s chlebom a soľou.
Bol to nádherne strávený týždeň
s krásnymi zážitkami a duchovným
povzbudením. Veríme, že toto nebola
naša posledná spoločná púť a na budúci
rok sa možno vydáme spolu objavovať
ďalšie pútnické miesta. Veľká vďaka
patrí všetkým pútnikom za vytvorenie
rodinnej atmosféry, spolupatričnosť
a trpezlivosť aj pri ťažších momentoch
nášho spoločného putovania. Ján Buc

• Uprostred októbra (17. 10.) sa už po druhýkrát v tomto roku konal na evanjelickej fare odber krvi mobilnou transfúznou
jednotkou z UVN Ružomberok. Zúčastnilo sa ho 29 darcov - ĎAKUJEME!
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Komunálne voľby 10. 11. 2018
KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE
Juraj Blaško, Ing., 40 r., starosta, SMER - sociálna demokracia
K rozhodnutiu znovu sa uchádzať o Vašu priazeň pri kandidovaní na funkciu starostu ma vedie snaha pokračovať v začatých
projektoch a dokončiť ich. Nesmierne si vážim a cítim podporu
obyvateľov, preto by som rád zhodnotil svoje skúsenosti v prospech
všetkých občanov našej obce. Chcem, aby sme zrealizovali projekty
na podporu bývania pre mladé rodiny, starostlivosti pre seniorov,
zlepšili a dobudovali infraštruktúru, služby a naďalej podporovali bohatý komunitný
a kultúrny život v obci. Za posledné štyri roky sme čerpali množstvo grantov a fondov.
Preto verím, že s podporou novozvolených poslancov budeme naďalej úspešní,
a tým si spoločne zlepšíme životné podmienky pre nás všetkých, aby Východná
bola miestom, kde sa dobre žije.
Pavel Krupa, Mgr., 48 r., nezávislý kandidát, učiteľ – technicko-ekonomický
zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie
v Liptovskom Hrádku.

Ľubomír Kokavec,
JUDr., 48 r., SZČO,
nezávislý kandidát
Budem presadzovať zefektívnenie čerpania prostriedkov z
fondov EÚ, grantov
a dotácií určených obciam za účelom rozvoja občianskej vybavenosti,
dopravnej infraštruktúry, kultúry,
cestovného ruchu a voľnočasových
aktivít, podporovať poskytovanie
sociálnych a asistenčných služieb,
rozvoj individuálnej bytovej výstavby, za úzkej spolupráci predstaviteľov
obce nielen s obecnými záujmovými
občianskymi združeniami, ale aj v
rámci regiónu Liptov.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Volí sa 9 poslancov.
Juraj Blaško, Ing., 40 r., starosta,
SMER - sociálna demokracia

Martin Debnár, 32 r., vodič, Slovenská národná strana

Peter Hanuska, 51 r., vedúci strediska, Slovenská národná strana

Ervín Bublák, 53 r.,
elektromechanik,
nezávislý kandidát
- chcem podporovať rozvoj obce
a kultúry v nej
- ako kandidát na
poslanca vidím priority obce a ponúkam na ne konkrétne riešenia

Martn Gajdoš, Bc.,
48 r., štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia
Zvoliť starostu
obce a poslancov
je zodpovednosťou
všetkých občanov obce, tých, čo
pôjdu voliť, aj tých, čo voliť nepôjdu.

Juraj Halahija, Ing.,
33 r., lesný inžinier,
SMER - sociálna
demokracia
Poslanec OZ
Východná od roku
2014. Zaujímam sa
o veci verejné, nie je mi jedno, kde žijeme a kde budú žiť naše deti. Verím,
že svojím zodpovedným prístupom a
svojimi schopnosťami prispejem k
zveľaďovaniu našej obce aj v nasledujúcom volebnom období.

Pavel Jurík, Ing., 39
r., programátor, NÁRODNÁ KOALÍCIA

Radoslav Kokavec, 27 r., vodič,
NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ako mladý občan tejto obce a
otec rodiny sa aj ja
zaujímam o dianie a lepšiu budúcnosť našej obce, pre ktorú môžeme
spoločne urobiť niečo viac.
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Zuzana Kamenická, 53 r., finančná
agentka, SME RODINA - Boris Kollár
Dovoľte, aby som
sa Vám predstavila.
Volám sa Zuzana
Kamenická a uchádzam sa o Váš
hlas do obecného zastupiteľstva
v našej obci. Chcem pracovať hlavne
pre Vás, presadzovať Vaše záujmy,
chcem prispieť ku všetkým správnym
rozhodnutiam, navrhovať a hlasovať
za dobré veci pre našu obec. Chcem
načúvať a komunikovať o požiadavkách našich občanov a riešiť ich
každodenné problémy. Ďakujem za
Vašu podporu.

Martin Kokavec,
Ing., 43 r., programátor, NÁRODNÁ
KOALÍCIA

Ľubomír Kokavec, JUDr., 48 r.,
SZČO, nezávislý kandidát
Vladimír Hoško, 50 r., majiteľ firmy,
NOVA
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Martin Jakubčiak, 45 r., policajt,
NÁRODNÁ KOALÍCIA

Pavel Krupa, Mgr., 48 r., učiteľ,
nezávislý kandidát

Milan Kokavec,
66 r., dôchodca,
SMER - sociálna
demokracia
Pokiaľ budem
zvolený za poslanca, svoj mandát
využijem k tomu, aby bola dokončená plynofikácia v celej obci. Aby
bola začatá a dokončená výstavba
nájomných bytov, zrekonštruované
historické budovy pri ev. dome pre
FS Kriváň a kultúrno-spoločenské
využitie pre všetkých občanov, aby
bola zdokonalená infraštruktúra dopravy (autobusy, vlaky), ktorá uľahčí
našim občanom dochádzku do zamestnania, škôl, k lekárovi.

Marcel Linek, Ing., 42 r., IT špecialista, Slovenská národná strana

Ján Vechter, 51 r., lesník, Slovenská národná strana

Stanislav Poljak,
37 r., policajt, Slovenská národná
strana
Svojou prácou
chcem prispieť
k všestrannému
rozvoju našej obce, navrhovať a
podporovať aktivity a projekty, ktoré
skvalitnia život občanov a byť nápomocný pri riešení ich problémov.

Ján Zvada, 32 r.,
manažér čerpacej
stanice, nezávislý
kandidát
Moje priority:
- zvýšenie bezpečnosti v obci
Východná osadením dopravného
značenia,
- vybudovanie oddychovej zóny
s preliezkami pre mamičky s deťmi,
- vybudovanie novej infraštruktúry, vďaka ktorej by vznikli v obci
stavebné pozemky,
- efektívnejšie využitie obecných
budov,
- vybudovanie turistických trás
a cyklotrás v okolí obce Východná,
Ďakujem vám za podporu.

Ján Užík, Ing., 50
r., SZČO, Kresťanskodemokratické
hnutie,OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO),
Sloboda a Solidarita
Budem sa snažiť využiť všetky svoje
schopnosti a získané skúsenosti pre
zlepšenie života všetkých spoluobčanov našej obce a takto pomáhať pri jej
ďalšom rozvoji.
Radoslav Michalko, Mgr., 42 r., živnostník, nezávislý
kandidát
„Za mňa hovoria
skutky.“

Viktor Sabo, Mgr., 42 r., vojenský
duchovný, nezávislý kandidát

Ján Žiak, 71 r., dôchodca, Slovenská národná strana

Jaroslav Michalko,
39 r., kuchár, nezávislý kandidát
Milí občania! Nechcem Vám tu písať,
čo všetko pre Vás
chcem urobiť alebo
urobím. Môžem Vám len sľúbiť, že
Vám budem načúvať, hlasovať za
správne veci, aby sa naša dedinka
posúvala rýchlejším tempom a správnym smerom dopredu.
Peter Lechner,
28 r., kuchár, nezávislý kandidát, člen
DHZ Východná
Ako poslanec
chcem
pomôcť
vytvoriť priestor pre
aktivity v prospech obce Východná
a v prospech jej obyvateľov.
Viera Tekelová,
Ing., 43 r., manažérka, NÁRODNÁ
KOALÍCIA
Priestor na zlepšenie vidím v mnohých oblastiach,
ale dôležité je, aby sa o tom nielen
diskutovalo, ale hlavne konalo. Bola
by som rada, keby každý občan si
raz mohol povedať: „Som rád, že
bývam tu, vo Východnej.“

Kandidátom bol poskytnutý na prezentáciu v obecných novinách priestor, ktorý
využili podľa vlastného uváženia. Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnených
príspevkov.
Čas konania volieb: 10. november
2018 (sobota) v čase od 7.00 hod
– 22.00 h.
Volebný okrsok č. 1 (volebná
miestnosť): Obecný úrad Východná
- malá zasadačka
• občania s trvalým pobytom od č. 1
po č. d. 433
Volebný okrsok č. 2 (volebná miestnosť): Obecný úrad Východná - veľká zasadačka
• občania s trvalým pobytom od č.
434 – 1900
• Svarín
• Čierny Váh
Počet oprávnených voličov je 1 821.

Vážení spoluobčania,
končí sa 4-ročné volebné obdobie a chcel by
som sa v mene obce Východná, ako aj v mene
svojom, poďakovať všetkým spoluobčanom,
poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu a verejnoprospešných
služieb, základnej a materskej škole, telovýchovnej jednote, folklórnej skupine, dobrovoľnému
hasičskému zboru obce, jednote dôchodcov,
matici slovenskej, evanjelickej cirkvi, rímsko-katolíckej cirkvi, adventistom siedmeho dňa,
poľovníckym združeniam, urbárskemu pozemkovému spoločenstvu, farme PD, pracovníčkam
pošty, všetkých predajní a služieb, ako aj ďalším
nemenovaným organizáciám a združeniam za
spoločnú prácu pre našu obec a jej dobré
meno.
Juraj Blaško, starosta obce
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Čo sa v obci za posledné štyri roky
vybudovalo a zrealizovalo:
1. Verejné osvetlenie
Kompletná rekonštrukcia vedení, napájania a doplnenie
svietidiel v počte 300 ks, celková cena za projekt 350 000 €,
príspevok z EU fondov 270 000 €. Každé svietidlo je ovládané cez počítač, čo šetrí elektrickú energiu (10 000 € ročne).
2. Rekonštrukcia vykurovania a komplexná obnova
interiéru zdravotného strediska vo Východnej
Kompletne sme obnovili interiér a vybudovali sme novú
vykurovaciu sústavu spolu s moderným kotlom na pelety
a drevnú štiepku. Celý vykurovací systém je napojený na
internet a je diaľkovo monitorovaný a ovládaný.
3. Komplexné zateplenie budovy Materskej školy
a bývalých jaslí
Zrealizovalo sa kompletné zateplenie obvodového
plášťa spolu s novou izoláciou striech a výmeny okien na
bývalých jasliach. Taktiež sa upravili vstupy do budovy,
opravila terasa, vymenili dažďové zvody a bleskozvod.
Predpokladaná úspora na vykurovaní je 50 %. Celkové
náklady za toto dielo sú 185 000 €.
4. Zberný dvor
Vybudovali sme zberný dvor a zberné miesto v obci.
Okrem toho sa zakúpili nové kontajnery na odpad, profesionálny štiepkovač na samostatnom podvozku a do konca
roka očakávame dodanie nového traktora spolu s vlečkou
a čelným nakladačom. Príspevok z EU fondov je 155 000 €.
5. Obnova komunikácií
Začali sme s veľkou obnovou komunikácií a dobudovaním doteraz nevyasfaltovaných prístupových plôch k rodinným domom. Rozpočet projektu je 139 000 €.
6. Kamerový systém v obci
Obec dostala na základe žiadosti dotáciu z ministerstva
vnútra vo výške 20 000 € na vybudovanie nového kamerového systému, ktorý bude slúžiť na prevenciu kriminality.
7. Obnova starej „ŠMIKNE“, kde sme z nadácie Slovenskej sporiteľne dostali 3 500 €.
8. Obnova strechy dreveničky z nadácie automobilky
KIA, kde sme dostali 3 000 €.
9. Výmena osvetlenia v telocvični ZŠ za LED osvetlenie
– celkové náklady 4 500 €, predpokladaná úspora za elektrickú energiu je 60 %.
10. Obnova kuchyne v Materskej škole - bola vykonaná
plynofikácia kuchyne a zakúpené nové plynové spotrebiče
a moderný parný konvektomat na prípravu jedál.Celkové
náklady 15 000 €.
11. Nová preliezka a pieskovisko v MŠ - celkové náklady 4 500 €.
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12. Areál amfiteátra
Na výstavbu oplotenia sme dostali 6 000 € od čestného
občana našej obce p. Štefana Mráza, majiteľa firmy Termostav Mráz. Zrealizovali sme natieranie „Humna“ cez medzinarodný študenstský program ERASMUS a kompletné
natretie striech celého amfiteátra (22 000 €). Dobudovali
sme nové rozvody vody a elektriny. Zväčšili sme kuchyňu
v kongresovom centre a zakúpili konvektomat. Vybudovali
sme 4 sprchy pre návštevníkov, postavili réžiu na veľkej
scéne a tento rok sme zrovnali a rozšírili parkovacie plochy
na amfiteátri.
13. Drobné projekty v našej obci
- vybudovali priepust a prekryli jarok „Bodrog“
- postavili zábradlie pri cestnej priekope na „Krajanke“
- opravili a rozšírili most a vybudovali chodník pri predajni COOP Jednota na vyšnom konci
- postavili informačné tabule v obci
- opravili partizánsky pomník vo Svaríne
- na cintoríne sme zrealizovali nové osvetlenie, vodovodnú prípojku, celkovú pasportizáciu hrobov a novú informačnú tabuľu hrobových miest s možnosťou
prístupu cez internet ku všetkým údajom o hrobových
miestach
- opravili most pred „Gašperčíkom“
- opravili lavičku pred „Hoškom“
- vymenili dvere a spravili liatinový žľab na Hasičskej
zbrojnici
- vybudovali sme spevnenú predajnú plochu za obecným
úradom
- opravili a osvetlili autobusovú zastávku
- vybudovali spevnené plochy a nový príjazd do zberného dvora v areáli VPS na družstve
- vymenili sme okná a osvetlenie v dielňach VPS
- vyčistili priekopy a krajnice na Veľkej krivánskej ceste
- upravili a vyrovnali skládku pri „Maliarke“
- dobudovali sme viacero vpustov a odvodňovacích
prvkov na komunikáciách v celej obci
- urobili sme novú krojáreň v evanjelickom dome
- na obecnom úrade sme vybudovali novú počítačovo
- komunikačnú sieť s centrálnym serverom a novou
digitálnou ústredňou
- podporili sme Hasičský zbor zakúpením nového vybavenia (zásahové obleky a vybavenie, nová motorová
striekačka PS 12 atď. )
- zakúpili sme do obecného káblového rozvodu digitálnu
stanicu za 23 000 €
- zabezpečili sme obvod zubného lekára vo Východnej
- kúpili sme viacero rodinných domov na nájomné bývanie a tiež sme pomohli 4 rodinám z centra obce a „Kocúrky“ s bývaním v Kameňanoch
- vymaľovali, upravili a skultúrnili prostredie na obecnom úrade a v hasičskom dome
- zakúpili sme nábytok pre materskú školu a základnú
školu

¦¦¦¦
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14. Na čo všetko sme dostali financie z externých zdrojov a bude sa to realizovať v nasledujúcom období
• 30 000 € na vybudovanie požiarnej zbrojnice v bývalých
garážach za zdravotným strediskom
• 90 000 € na zakúpenie profesionálnych kompostérov
do každej domácnosti v obci
• 4 000 € na rekonštrukciu obecnej knižnice
• 6 000 € z nadácie COOP Jednoty na výstavu o histórii
folklórneho festivalu
15. Začali sme s prípravou predĺženia Mládežníckej ulice
na výstavbu domov a bytového domu za základnou školou
16. V obci sme zaviedli okrem doterajších tradičných
aj ďalšie kultúrne akcie a podujatia

- vianočné trhy, výstavy počas FFV, ochutnávka jedál v šmykni, uvítavanie detí, prijatie žiakov MŠ a ZŠ pri príležitosti ukončenia dochádzky, účasť dôchodcov na koncertoch Integrácia, obecná
sánkovačka, obecný ples, podpora regrútov a zábav
- kurzy pre šikovné ruky
- detský tábor
- obnova práce Zboru pre občianske záležitosti
- veľké kultúrne podujatia – koncert skupiny Elán, IMT
Smile, Memoriál Jožka Majerčíka
- podpora vydania kníh
- záchrana starých historických vecí
- podpora Folklórnej skupiny „Kriváň“
- nová internetová stránka obce
- medzinárodný program s Gminou Poronin z Poľska na
zachovanie tradičných ľudových remesiel (tkanie, vyšívanie,
práca s textilom a kožou)

YKRÁTKO ZO ŠKÔLKY Y KRÁTKO ZO ŠKÔLKY Y KRÁTKO ZO
Policajtka v škôlke

Nemaj strach zo psa

Do škôlky sme pozvali policajtku
pani Poliakovú, ktorá oboznámila deti
s bezpečnosťou na cestách. V úvode
predstavila deťom svoju uniformu
a doplnky, ako obušok, putá, zbraň,
nepriestrelná vesta. Mala pre deti pripravené aktivity. V prvej aktivite sa deti
oboznámili s dopravnými značkami,
kde do geometrických tvarov dopĺňali
značky a dozvedeli sa, že značky sú
informačné a zákazové. V druhej aktivite poskladali hlavnú cestu a mali
usporiadať dopravné prostriedky, ako
jazdia na ceste. V tretej aktivite deti
dostali vesty dopravných prostriedkov,
semafor a spolu s chodcami sa riadili na
ceste podľa semaforov, kde si zopakovali
farby. Najviac sa deťom páčilo, keď si
na záver mohli vyskúšať putá. Pani
policajtka deti odmenila sladkosťou
a obrázkom.

Našu materskú školu navštívila
24. 10. pani Janovová so svojimi
psíkmi. Najdúch z útulku Kimi a čistokrvný hovawart Adelka výborne
spolupracovali so svojou majiteľkou.
Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých
vecí o psích zmysloch, o správnej
komunikácii so psom, o hrách, ktoré
majú tieto zvieratá najradšej, čím
máme kŕmiť psa, aby sa cítil dobre.
Prakticky si vyskúšali komunikáciu
so psíkom, naučili sa ako pes vyhľadá
a vezme si z dlane maškrtu. Najmenšie
deti s obavami, väčšie deti bez problémov, zvládli všetky aktivity, ktoré si
majiteľka a jej štvornohí priatelia pre
deti pripravili. Ďakujeme za návštevu
a tešíme sa niekedy nabudúce.
NAPANT
Dňa 11. 10. 2018 sa začala séria stret-

nutí s pracovníkmi NAPANT-u zameranými na rozvoj environmentálneho
cítenia detí predškolského veku. Na
prvom stretnutí sa deti zoznámili so
zvieratami našich lesov, ich spôsobom
života, typickou stravou, tvarom stôp.
Deti videli vypreparovaného jazveca,
veveričku, mláďa medveďa hnedého.
Rozlišovali a napodobňovali zvuky
zvierat, dokázali samé porozprávať
zážitky z lesa a opísať, s akými zvieratami a vtákmi sa v lese stretli. Teta
Elenka a ujo Mikuláš deti chválili za
aktivitu a prisľúbili skoré stretnutie.
Exkurzia na farme
Miestne poľnohospodárske družstvo organizovalo 12. októbra Deň
otvorených dverí pri príležitosti 60. výročia vzniku JRD v našej obci. Pozvánku na prehliadku farmy sme dostali aj
my v materskej škole. A tak si deti 2.
a 3. triedy obuli gumáky a vydali sa na
dlhú cestu na farmu. Tam nás už čakala
sprievodkyňa Laura, ktorá nás sprevádzala na prehliadke a podrobnými
informáciami nás oboznámila s prácou
na farme. Deti sa tak mohli dozvedieť,
aké pochúťky dostávajú zvieratá, videli
dojáreň, pôrodnicu, hotel aj nemocnicu
pre kravičky. A chlapci, samozrejme,
obdivovali stroje, ktoré pracujú na
poliach a teraz stáli pekne zoradené
na prehliadku. Nakoniec bolo pre
deti pripravené občerstvenie - sladké
lízatko, džús a výborné kysnuté koláčiky. Prehliadka bola veľmi zaujímavá
a deti sa s novými zážitkami vrátili do
materskej školy na obed. Ďakujeme vedeniu farmy za pozvanie.
(red)
Foto: archív MŠ

7

SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ

KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY
Na poľovníckych chodníčkoch
Dňa 4. októbra navštívili žiaci 6.
ročníka v rámci regionálnej výchovy
Múzeum Čierny orol v Liptovskom
Mikuláši, kde sa zúčastnili na kultúrno-vzdelávacom programe pre žiakov ZŠ
pod názvom ,,Na poľovníckych chodníčkoch Mateja Korvína“. Zamestnanci
v dobových kostýmoch pútavým rozprávaním vtiahli žiakov do stredoveku
– priamo na dvor kráľa Mateja Korvína.
Žiaci si spolu so zamestnancami múzea
zahrali ,,pasovanie urodzeného lovca na
rytiera“. Okrem toho sa veľa dozvedeli
o love v stredoveku, o používaní luku
a zbraní urodzeného lovca, ako to vyzeralo na chodníčkoch stredoeurópskych
kráľov, hádali hlasy a stopy zvierat.

Po ukončení kultúrno-vzdelávacieho programu sa žiaci presunuli do
miestnosti s expozíciou vystavovanej
modrotlače ,,Modrobiely svet“. Tu
mali možnosť stretnúť sa s fotografiami a krojovými prvkami aj priamo z ich
rodnej obce – Východnej. Spoznali najznámejšieho a najvychýrenejšieho modrotlačiara pána Žižku, ktorý pochádzal
zasa zo susednej obce – z Hýb.
Obohatení o nové vedomosti a poznatky, s plným bruškom pizze sme sa
vrátili domov.
Predprázdninové Halloweenske
popoludnie
Dňa 25. októbra nám naše pani
vychovávateľky z ŠKD pripravili prvý
ročník „Halloweenpárty“. Účasť bola

Z obecného zastupiteľstva
9. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Žiadosť o ukončenie nájmu ATC
chatiek dohodou k 30. 11. 2018.
• Žiadosť o poskytnutie dotácie vo
výške 1 000 eur pre Rímsko-katolícku
cirkev – farnosť Východná na stavebné úpravy v zmysle predloženej
žiadosti.
• Žiadosť o poskytnutie dotácie
vo výške 3 000 eur pre Cirkevný zbor
ECAV na Slovensku Východná na
opravu priestorov v Evanjelickom

dome v zmysle predloženej žiadosti.
• Prevod majetku obce formou zámennej zmluvy medzi obcou Východná a Dávidom Debnárom a odpredajom medzi obcou Východná a Vierou
Barbierikovou a obcou a Miroslavom
Lenkom.
• Zámer odpredaja majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Juraja Užíka, pre Radoslava
Kokavca a pre JUDr. Jána Michalka.
• Žiadosť o navýšenie transferu pre
opatrovateľskú službu ECAV Východná o 2 300 eur na rok 2018.

veru hojná. Do triedy vchádzali rôzne príšerky a masky. Vyzeralo to ako
v stráááášidelnej rozprávke. Čerti, čarodejnice, múmie, duchovia, tekvičky,
netopiere, či kostlivci nás obklopovali
zo všetkých strán s rôznymi úsmevmi
a úškrnmi. Celé dopoludnie sa nieslo
v duchu tanca, spevu a súťaží pri hudbe. Nechýbal ani balónový tanec. Na
stole sme mali pripravené dobrotky
– samozrejme, že sme nič nenechali. ☺
Nechýbala ani diskotéka. Atmosféra
bola úžasná a uvoľnená. Veľmi pekne
ďakujeme rodičom detí za sladké občerstvenie, pani zástupkyni za pomoc,
pánovi riaditeľovi za podporu a poskytnutie repráka (bez toho by sme ani
hudbu nemali ☺). Už teraz sa tešíme na
ďalší ročník.
(ah), foto: archív ZŠ

OZ berie na vedomie:
• Žiadosť o rekonštrukciu miestnej
komunikácie Pod amfiteátrom. Do
budúcnosti bude rekonštrukcia realizovaná podľa usmernenia projektanta,
prípadne odborne spôsobilej osoby.
• Žiadosť o pripojenie na kanalizáciu V. Gajdoša.
• Prevod majetku obce na základe
výsledkov obchodnej verejnej súťaže
pre Ing. Ivetu Niňajovú a Ing. Katarínu
Niňajovú, Závažná Poruba.
OZ žiada:
• Starostu obce zabezpečiť súhlas na
výrub poškodených stromov v úseku
Veľkej krivánskej cesty.
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