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Fašiangy, Turíce

• Masky z obecného fašiangového sprievodu.
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktoré predchádza
Veľkej noci, alebo najveselšia časť
roka. Fašiangy. Čas plesov, bálov,
karnevalov, maškrtenia. Vo Východnej majú fašiangy silnú tradíciu.
Nepripomínajú si ich len deti v škole
a škôlke, ale obec pripravuje tradičný

fašiangový sprievod a zábavu aj pre
všetkých obyvateľov obce, ktorí majú
chuť a vôľu pripraviť si masky a spoločne sa zabaviť.
Aj tohto roku prešiel obcou
sprievod originálnych masiek dokazujúcich fantáziu a šikovnosť ich
majiteľov. Tradične sa karneval koná

aj v škole a škôlke. Deti si masky často vyrábajú doma spolu s rodičmi, ale
pomáhajú aj učitelia. Deti a žiaci sa
podieľajú aj na výzdobe telocvične, či
už v škôlke, alebo v škole. V deň D si
potom užívajú naplno zábavu, súťaže,
či občerstvenie a tešia sa z odmeny.

• Karneval v škole.

• Karneval v škôlke.

Matičiari v Martine
Osemnásť členov Miestneho odboru
Matice slovenskej (MO MS) sa ešte v
novembri zúčastnilo zájazdu do Slovenského národného múzea v Martine.
Pútavé a zaujímavé slová pracovníčky
múzea nás previedli všetkými deviatimi časťami expozície. Okrem národnej

dvorany je tu prezentovaná staršia
slovenská literatúra od Veľkej Moravy
po barok, od osvietenstva až po slovenskú modernu 20. storočia. Zaujali nás aj
originálne výtvarné diela slovenských
umelcov, cenné rukopisy, historický
nábytok, prvotlače, vzácne texty.

Múzejná aktivita Matice slovenskej je
naozaj veľmi bohatá.
Z Martina naša cesta viedla na cintorín do Černovej, kde sme si minútou
ticha a zapálením sviečok uctili pamiatku pätnástich obetí Černovskej tragédie
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Matičiari v Martine
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
- krvavého masakru, ktorý sa odohral 27. októbra 1907. Často
chodíme alebo jazdíme okolo pomníkov a ani nám nenapadne zamyslieť sa a pozrieť zblízka, o aký pamätník ide. Práve
tretie naše zastavenie viedlo k takémuto pamätníku, ktorý
stojí už vyše 80 rokov na bývalých Ondrašovských lúkach.
Je to Pamätník vyhlásenia Žiadostí slovenského národa z 10.
mája 1848. Nájdete ho na Revolučnej ceste v časti Liptovská
Ondrašová a jeho zaužívaný názov je i pylón s orlom.
Štvrté zastavenie patrilo nádvoriu historickej budovy
známej ako Čierny orol. Práve tu počas prvomájovej demonštrácie v roku 1918 odznela pred jej účastníkmi, zhro-

maždenými na nádvorí Čierneho orla, Mikulášska rezolúcia,
prvý verejný dokument, ktorým sa slovenský národ otvorene
prihlásil k právu na sebaurčenie a k myšlienke česko-slovenskej vzájomnosti.
Po dobrom obede a občerstvení sa naše putovanie skončilo
konštatovaním, že to bol deň plný zážitkov, dojmov a pre
mnohých i nových informácii.
Touto cestou sa chce MO MS vo Východnej poďakovať
starostovi obce Mgr. Pavlovi Krupovi, na podnet ktorého sa
toto podujatie uskutočnilo. Ďakujeme za celý priebeh zájazdu,
za sprievodcovské slová a v neposlednom rade aj za financovanie celej akcie.
Lýdia Poliaková

Vážení občania,
z dôvodu mimoriadnych opatrení vyhlásených vládou SR v súvislosti s ohrozením verejného zdravia
ochorením COVID19, sa na území našej obce prijímajú nasledovné opatrenia:
•občania vracajúci sa z cudziny sú povinní túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo emailom, nie však
osobne, na Obecný úrad a svojmu ošetrujúcemu lekárovi, zároveň tieto osoby sú povinné dodržiavať 14
– dňovú karanténu, tzn., že sa izolujú vo svojich domácnostiach a nebudú vychádzať na verejnosť a stýkať
sa s inými osobami
•zakazuje sa zhromažďovanie osôb v obci, deti a žiaci ZŠ majú obmedziť pohyb a stretávanie sa
•odporúčame všetkým domácnostiam v našej obci, aby si určili jednu osobu, ktorá bude zabezpečovať
nákupy pre svoje rodiny
•v našej obci sú otvorené všetky obchody, a preto žiadame občanov, aby nevstupovali do prevádzok
vo veľkých skupinách a bez rúšok
•zatvorené zostávajú prevádzky poskytujúce služby: kaderníctvo, krajčírstvo, kozmetika a pohostinstvá
•Obecný úrad obmedzuje svoju činnosť na mieru nevyhnutnú. Stránkové hodiny sú stanovené v prac.
dňoch v čase od 8.00 do 11.00 hod. V prípade nevyhnutnej návštevy obecného úradu je potrebné použiť ochranné rúško. Prednostne žiadame občanov využívať telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
Telefónne čísla v prípade potreby sú uvedené na internetovej stánke www.vychodna.eu. V prípade mimoriadnych udalostí kontaktujte starostu obce na t. č. 0905 633 221, alebo 044/520 74 12.
•Od 16. 03. 2020 na minimálne 14 dní pozastavujeme výber poplatkov a daní. V prípade záujmu je
možné požiadať o zaslanie rozhodnutia elektronickou poštou, na adresu dane@vychodna.eu.
Vážení občania, vzhľadom k mimoriadnej situácii Vás žiadame o dodržiavanie predmetných opatrení
v záujme nášho spoločného zdravia. Keďže situácia sa vyvíja a mení, môže dôjsť aj k ďalším opatreniam.
Informácie budú poskytované najmä miestnym rozhlasom.
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Z aktivít seniorov
V predvianočnom čase – advente, sme priblížili život
a zvyky našich predkov v rodnom dome Martina Rázusa
v Liptovskom Mikuláši. Mnohí prítomní si zaspomínali
a zaspievali staré vianočné piesne z „Tranosiusa“. Všetci
účastníci Klubu spisovateľov boli vďační za tieto milé chvíle
a dlho sme zotrvali v milom rozhovore.
Koncom januára sme cestovali za kultúrou. Hmlisté ráno
sa zmenilo na poriadnu chumelicu, až sme pri nástupe do
autobusu mali veru obavy, ako dôjdeme do cieľa našej cesty.
Tento raz sme sa vybrali do divadla do Košíc. Cesta ubehla
bez problémov, predstavenie bolo nad očakávanie – pohoda, smiech, obsah deja zrozumiteľný našej generácii. Názov
nám veľa nenapovedal, ale dedinské prostredie s intrigami
okolo svadobných nahováračiek, to už bolo iné. Ocenili sme
vynikajúce herecké výkony a po dobrom obede sme sa vracali
domov zase bohatší o krásny kultúrny zážitok.

• Netradičné a veľmi pekné bohoslužby zažili veriaci vo Východnej 23. februára v evanjelickom kostole. Ozvláštnené boli
hudobným programom súborov hrajúcich na ručné zvončeky. V tejto netradičnej hudobnej disciplíne sa predstavili tri súbory
Zvonky dobré zprávy Kateřinice, Ostravské zvonky a Zvonkohra Košariská – Priepastné.

Spomínali sme na oslobodenie obce

Rok čo rok sa zástupcovia obce a kultúrneho života, ale aj hŕstka občanov stretávajú pri pomníku padlých v centre obce, aby
si pripomenuli pohnutú históriu, ktorá je čoraz dávnejšou minulosťou. V januári ubehlo už 75 rokov od oslobodenia obce spod
fašistickej nadvlády a vo Východnej sme si to pripomenuli pietnou spomienkou.
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Obec zvýšila poplatky za odpad
Jednou z výrazných výdavkových
položiek v rozpočte obce je vývoz
a uskladnenie komunálneho odpadu.
Mnohé obce priznávajú, že problematika odpadov ich trápi čoraz viac
a Východná nie je výnimkou. Napriek
tomu, že vedenie obce sa v posledných
rokoch snažilo držať poplatky za vývoz
komunálneho odpadu na veľmi nízkej
úrovni, vzhľadom na neustále rastúce
náklady to ďalej nie je možné. Zastupiteľstvo preto v decembri schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa
poplatky zvýšili z doterajších 8,50 eur na
osobu na 12 eur na osobu (pre právnické
osoby v obci je aktuálny poplatok 3 eurá
na nádobu, právnické osoby mimo obce
– 4 eurá na nádobu).
Starosta obce Pavel Krupa vysvetlil
zvýšenie poplatku ako nevyhnutné
najmä vzhľadom na prognózy do ďalších rokov: „Pri určovaní poplatku za
odpad sa postupuje tak, že sa sčítajú

všetky náklady na vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) a poplatky
za jeho uskladnenie. Keďže si odpad
vyvážame sami, musíme počítač náklady na vozidlo. To naše je už morálne
aj fyzicky opotrebované a vyžaduje
opravy a údržbu, ktoré musíme počítať
tiež. Za rok 2019 boli náklady na vývoz
TKO z obce vo výške 33 111 eur. V tom
boli poistky, pohonné hmoty, náhradné
diely, STK, mzdy zamestnancov, pneumatiky a podobne. Za uloženie odpadu na skládke – dávame do Brantneru
v Poprade – to bolo 25 306 eur. Spolu
teda boli náklady vo výške 58 417 eur.
Príjem z poplatkov od občanov bol
celkovo 25 987 eur. Pokryli sme teda
44 % nákladov. Zvyšok dotovala obec.
Pri hrubom prepočte bola táto dotácia
14,26 eur na občana. Vnútorne som presvedčený, že to bola dobre vynaložená
dotácia – pre každého rovnako. Lenže
už v tomto roku sa navyšujú náklady

Úroveň triedenia KO Sadzba za príslušný rok v eurách
menej ako 10 %
10 – 20 %
20 – 30 %
30 – 40 %
40 – 50 %
50 – 60 %
viac ako 60 %

2019
17
12
10
8
7
7
7

2020
26
24
22
15
12
11
8

2021
33
30
27
22
18
15
11

na uskladnenie TKO – dvíhajú sa ceny
za uskladnenie a zneškodnenie odpadu
a aj my sme museli pristúpiť k zvýšeniu
poplatkov.“
Cenová politika, ktorú určuje štát
pri odpadoch, sleduje najmä motiváciu
obyvateľstva k čo najväčšej separácii
odpadu. Suma, ktorú obec zaplatí za
skládkovanie zmesového odpadu, závisí
od úrovne jeho vytriedenia. Platí priama
úmernosť, že čím je úroveň vytriedeného odpadu vyššia, tým je nižší poplatok
za jeho uskladnenie a likvidáciu. Vláda
už v roku 2018 nariadením vydala tabuľku, podľa ktorej sa obce a organizácie
narábajúce s odpadom musia riadiť (viď
tabuľka vľavo).
Vedenie obce preto vyzýva všetkých
občanov, aby prispeli k zlepšeniu situácie s odpadmi. „Ľudia vo Východnej si
musia uvedomiť, aké dôležité je separovanie. Bohužiaľ, v úrovni separácie

¦¦¦¦

Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje
spotrebu surových prírodných materiálov, množstvo
uskladnených odpadov a spotrebu energie, čím prispieva
k redukcii emisií skleníkových plynov.
Svetový deň recyklácie, ktorý je 18. marca, pripomína ľuďom to, prečo je dôležité, aby každý z nás dbal na
odpad, ktorý vyprodukuje, a najmä na to, kde ten odpad
skončí. Ak ste ešte nezačali recyklovať, tak skúste začať
práve v marci.

OZNAM pre pacientov
Pociťujem potrebu ako ošetrujúci lekár v tejto obci prihovoriť sa vám a upokojiť situáciu, ktorá v obci i v spoločnosti nastala.
Prosím vás, dodržiavajte pokyny a nariadenia našej ambulancie, hlavne čo sa týka časov príchodov pacientov na kontroly, vyšetrenia
i predpisy liečby. Aby sa akútne chorí ľudia v čakárni nemiešali s chronickými pacientmi, hlavne staršími ľuďmi.
Predpis liekov a kontroly chronických stavov vždy nasledujú až po práceneschopných ľuďoch, a po ošetrení pacientov, ktorí sú v
pracovnom pomere. TERAZ JE OBZVLÁŠŤ dôležité toto naše doporučenie rešpektovať, predídete tým zbytočným obavám a komplikáciám.
PRI PREDPISE LIEKOV VYUŽÍVAJTE TELEFONICKÝ KONTAKT, lieky dostanete predpísané ELEKTRONICKOU FORMOU, bez toho,
aby ste museli navštíviť ambulanciu !!!
PROSÍME VÁS, aby ste v tejto súvislosti TELEFONOVALI podľa možnosti až po 10,00 hodine, aby sme sa vám mohli telefonicky
dostatočne venovať a vybavili vaše požiadavky. Ak vaše zdravotné problémy nie sú naliehavé a znesú odklad, prípadne nie ste pozvaní
nami na vyšetrenie, zvážte návštevu ambulancie a radšej ju odložte o nejaký čas. Vyriešime ich neskôr, keď opadne vlna nebezpečenstva, ktorá teraz panuje na celom svete. Žite svoj život pokiaľ možno bez strachu, zbytočnej paniky a obáv, ale s vierou, dôverou
a nádejou, že sa dočkáme aj lepších časov.
Pravdaže, dôsledne dbajte na pokyny autorít štátu, dodržiavajte dôslednú hygienu, umývajte si ruky i ústa niekoľkokrát denne. Vyhýbajte
sa miestam, kde je vysoká koncentrácia ľudí. Je úplne najlepšie, keď v týchto dňoch budete opúšťať svoje domovy čo najmenej.
V súvislosti s ďalšou situáciou budete informovaní, ak by nastali skutočnosti, o ktorých by ste mali vedieť.
Želám vám veľa zdravia, požehnania, lásky i trpezlivosti, pretože aj to najťažšie obdobie sa dá prekonať, len treba veriť a mať v sebe
úctu a rešpekt. A vy to určite dokážete, pretože sa nám to spoločnými silami podarí.
MUDr. Ján Zachar
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¦¦¦¦
odpadu nás predbehli všetci naši susedia. Napríklad vo Važci separovali na
úrovni 25 %, v Hybiach 32 % a v Kokave
až 45 %. My sme minulý rok patrili do
druhej kategórie. Poplatok za uskladnenie bol 12 eur za tonu odpadu (separovali sme na úrovni 12,6 %). V roku 2020
je tento poplatok raz toľko. Aj keď sme
za minulý rok separovali trošku viac,
dostali sme sa len na úroveň 19,16 %,
čiže sme stále v tej istej kategórii, ale
poplatok v nej je za tento rok už 24 eur
za tonu. Ak nezlepšíme separovanie
a zostaneme v tej istej kategórii, na budúci rok bude tento poplatok už 30 eur
za tonu. A štát vydá ďalšiu tabuľku so
sadzbami na ďalšie roky, ktoré sa budú
zrejme len a len zvyšovať. Každý by si
to mal uvedomiť a začať poctivo separovať,“ upresnil Pavel Krupa.
Podľa aktuálnych údajov sa ročne vyprodukuje vo Východnej 560 ton TKO
a 132 ton separovaných zložiek. Spolu
je to 692 ton odpadu. Čiže priemerne
každý občan (aj malé deti) vyprodukuje cca 315 kg odpadu. Východisko na
zlepšenie situácie a aj udržanie výšky
poplatku za vývoz odpadu je disciplinovanosť a uvedomelosť obyvateľov.
Množstvo odpadov z domácností končí
zbytočne na skládke napriek tomu, že
podstatnú časť by bolo možné zhodnotiť
ako druhotnú surovinu, čo by výraznou
mierou prispelo k ochrane životného
prostredia.
Najlepšie podmienky na triedenie
odpadu sú totiž v mieste ich vzniku
– v domácnostiach. Preto najviac pre
úspech triedeného zberu môžu urobiť
práve občania, jednotlivci. „Situácia
s odpadmi sa bude stále sprísňovať. Už
dnes musíme uvažovať nad tým, že za
všetko sa bude viac a viac platiť. Preto
vyzývam všetkých ľudí, aby naozaj rozmýšľali, čo hádžu do koša a vynášajú do
smetných nádob. Každá domácnosť na
začiatku roka dostáva kalendár vývozu
odpadu, kde sú uvedené aj spôsoby separovania. Plastové fľaše, konzervy, sklo
a mnoho iných vecí určite nepatrí do komunálneho odpadu. Separovanie by sa
malo stať bežnou súčasťou nášho života.
Nechcem ľudí zbytočne zaťažovať, ale
toto je ozaj dôležité. Keď bude doplácať
obec, dopláca vlastne každý občan.
A ak sa situácia nezmení a nezlepší, tak
sa budú musieť občania pripraviť na
ešte vyššie poplatky. Podstatné je, že sa
tomu dá predísť a každý sa o to môže
pričiniť,“ dodal starosta.

Výsledky volieb do Národnej rady SR (29. 2. 2020) v obci Východná
Okrsok 1
849
462
54,42 %

Okrsok 2
941
635
67,48 %

SPOLU
1790
1097
61,28 %

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Dobrá voľba
Sloboda a Solidarita
SME RODINA
Slovenské Hnutie Obrody
ZA ĽUDÍ
MÁME TOHO DOSŤ!
Slovenská národná strana
Demokratická strana
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Koalícia PS a SPOLU – občianska demokracia
Starostovia a nezvislí kandidáti
99 % - občiansky hlas
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská liga
VLASŤ
MOST – HÍD
SMER – sociálna demokracia
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby
HLAS ĽUDU
Maďarská komunitná spolupatričnosť
Práca slovenského národa
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
Socialisti.sk

0
22
8
29
0
26
3
15
2
115
11
0
0
7
0
13
0
116
0
2
0
0
74
1

1
35
16
80
1
28
1
23
1
90
24
0
0
7
0
29
3
146
1
1
0
0
140
2

1
57
24
109
1
54
4
38
3
205
35
0
0
14
0
42
3
262
1
3
0
0
214
3

SPOLU odovzdané hlasy

444

629

1 073

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Účasť v %

KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
KOCÚR V ČIŽMÁCH
Manželsko-herecký pár zahral deťom v škôlke mierne upravenú rozprávku o
chudobnom mlynárovi a prešibanom kocúrovi. Divadielko sa začalo naozajstným
zazvonením na divadelný zvonček, odtiahnutím opony a príhovorom Gašparka,
najstaršej bábky na svete. Príbeh prepletený pesničkami a tančekmi sa deťom veľmi páčil. Po predstavení sa deti bezprostredne rozprávali s hercami, dozvedeli sa,
že s výrobou bábok im pomohlo niekoľko dobrých a šikovných ľudí z ich dediny
– Kanianky pri Prievizdy. Bábky, ktoré mali cca 80-90 cm vyrezali dvaja rezbári,
z toho jeden má iba jednu ruku, šaty ušila susedka a herci si sami vyrobili vodiace
mechanizmy.

5

SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ

KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
DETI V GALÉRII
Deti 2. a 3. triedy materskej školy navštívili vo februári
Galériu Jána Šípku vo Východnej. Mladšie deti si prezreli
obrazy, vyhľadávali známe objekty, napríklad vrch Kriváň
a ostatné vrchy Tatier, drevenice. Staršie deti pozorovali
použité techniky a porovnávali s vlastnou skúsenosťou pri
používaní rôzneho materiálu ako sú olejové farby, vodové
farby a najmä suchý pastel, ktorý maliar Ján Šípka rád používal. Predškoláci vymýšľali príbehy, ktoré mohli inšpirovať
autora pri tvorbe obrazu. Najlepšia debata vznikla pri obraze
Balada o krásnej Zuzane. Pri výbere diela, ktoré sa deťom
najviac páčilo, jednoznačne zvíťazil olej Sadenie májov zobrazujúci tradície vo Východnej. Ďakujeme pani Janke z MKS,
že nám otvorila priestory a nezabudla na to, čo majú všetky
deti najradšej. Z návštevy sme odchádzali plní zážitkov a so
sladkosťou pre každé dieťa.
ZÁBAVNÉ VZDELÁVANIE
ZÁBAVA, UČENIE AJ ZÁBAVNÉ UČENIE
Striedať prácu a zábavu je osožné a platí to aj pre deti.
Niekedy treba zabrať pri učení, svoj čas má aj oddych a najlepšie je, ak sa deti môžu niečo naučiť zábavnou formou. Na
to slúžia aj návštevy rôznych múzeí, či galérií, ktoré dokážu
deti zaujať aj poučiť. Naši žiaci sa mohli dozvedieť niečo
o prírode a zažiť rôzne doplnkové edukačné aktivity v Múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Fascinujúci svet optických klamov, kde nič nie je také, ako to
na prvý pohľad vyzerá, zažili v galérii Ilusia v Liptovskom
Mikuláši. Môžete tam čítať noviny na vrchole mrakodrapu,
pohladkať slona, či telefonovať na dne bazéna.
CHUŤ ŽIŤ
Ešte v decembri sa v základnej škole uskutočnil workshop
s názvom Chuť žiť. Ide o celoslovenský projekt, ktorý má
pomôcť v osvete a prevencii porúch prjímania potravy. Siedmaci, ôsmaci a deviataci si najprv vypočuli osobný príbeh
Valentíny Sedilekovej, liečenej anorektičky. Nasledoval psychologický pohľad na problematiku a nutričné poradenstvo.
Žiaci sa dozvedeli cenné informácie o správnom a plnohodnotnom stravovaní.
GEOGRAFICKÁ VYCHÁDZKA
Piataci si už dlhší čas plánovali orientačnú vychádzku do
terénu. Podarilo sa im to v polovici decembra a keďže príroda im v tento deň dopriala pravé zimné počasie, výučbová
vychádzka sa nezaobišla bez nefalšovanej detskej radosti
zo snehu v podobe guľovačky, šmýkania sa, stavania snehuliaka, či váľania v snehu. Popri množstve zábavy sa stihli
naučiť, čím sa líši buzola od kompasu, ako sa určuje azimut
a svetové strany. Po návrate do školy pokračovali besedou
s mladým cestovateľom Martinom Brezinom, ktorý deťom
priblížil zážitky zo svojho študijného pobytu v Londýne,
ale hlavne z Ruska. Rozprávanie oživil fotkami v pútavej
prezentácii i historkami zo života bežných ľudí. Deti boli
zvedavé, vypytovali sa na detaily. Takáto zmena v bežnom
vyučovaní im určite prišla vhod a pochopili, prečo je dôležité
učiť sa geografiu.
(zs)
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Projekt zameraný nielen na zábavu, ale aj vzdelávanie,
ponúkla materskej škole hudobná agentúra NOBBO. V januári k nám prišiel spevák Noro, ktorý si hneď získal svojim
vystupovaním a hrou na gitare naše detské publikum. Témou
veselých pesničiek a textov bolo ľudské telo, a tak si staršie
deti svoje poznatky o ľudskom tele zopakovali, tie mladšie
sa zasa niečo nové naučili. Spoznávali časti ľudského tela,
kostru, svaly, zmysly, ale aj to, ako sa o svoje telo starať, aby
boli zdravé. Deti s Norom spolu spievali, napodobňovali a za
správnu odpoveď na otázky dostali sladkú odmenu.
FLORBALOVÍ FANÚŠIKOVIA
V škole vo Východnej sa pozornosť venuje aj športu.
Žiaci sa vďaka tomu boli pozrieť na zápasy kvalitných
svetových družstiev, ktoré súťažili v Poprade vo florbale.
Februárovej kvalifikácie o postup na Majstrovstvá sveta vo
florbale mužov sa zúčastnilo osem družstiev – Belgicko,
Rusko, Švajčiarsko, Pobrežie Slonoviny, Nórsko, Taliansko,
Maďarsko a Slovensko. Možno aj vďaka výbornému povzbudzovaniu našich žiakov sa podarilo postúpiť družstvu
zo Slovenska.
UZAVRETIE ŠKOLY
Ústredný krízový štáb v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu rozhodol o zatvorení všetkých škôl
i predškolských zariadení. Vo Východnej to tiež znamená
zatvorenie telocvične školy a zrušenie všetkých športových aktivít. O termíne zatvorenia bude rozhodovať štát,
takže rodičom odporúčame sledovať informácie o vývoji
situácie v médiách, prípadne na stránke školy (zsvychodna.edupage.org). Pedagógovia odporúčajú žiakom počas
voľných dní samoštúdium prostredníctvom materiálov
od vyučujúcich, prípadne využitie portálu www.bezkriedy.sk. Rodičia žiakov majú možnosť registrácie svojho
dieťaťa na tejto stránke pomocou kódu, ktorý je zverejnený
aj na stránke školy.
1.A – pZWYxVK, 2.A – 5dcqToK, 3.A – qpS3bLo, 4.A
– 8oaWHAv, 5.A – 6bXE3gt, 6.A – 3GSivFL, 7.A – BA7ctFq,
8.A – pYkEH2r, 9.A – dh8FHfa, ŠT – FJnkCmg

SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ

Z obecného zastupiteľstva
12. DECEMBRA 2019
• Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Východná
na rok 2020 a roky 2021 – 2022, pričom ukazovatele rozpočtu
na rok 2020 sú záväznými ukazovateľmi a položky rozpočtov
na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné.
• Poslanci schválili aj Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (viac na str. 4).
• Žiadateľom predĺžili nájomné zmluy do 31. 12. 2020
– J. Valkovec (byt v MŠ), M. Brezinová (byt v MŠ), Ľ. Zuzaniaková (RD 124), Z. Ilavská (byt v MŠ), N. Zubajová (RD 255),
M. Vrabcová (byt v MŠ), S. Kybová (RD 184), Dr. P. Grytsenko,
Dr. M. Popadynets (byt v ZŠ), L. Petrášková (byt v ZŠ).
• Poslanci zobrali na vedomie žiadosť V. Majerčíka na

VÝBEROVÉ KONANIE
OBEC VÝCHODNÁ
Zastúpená: Mgr. Pavel Krupa, starosta obce v zmysle §
5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Vedúci Verejnoprospešných služieb Východná
Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
• prax v riadiacej činnosti
Iné požiadavky:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť,
koncepčná tvorivosť,
• práca s počítačom na užívateľskej úrovni.
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
• overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• štruktúrovaný životopis,
• doklad o praxi v riadiacej činnosti,
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení
neskorších predpisov,
• návrh koncepcie rozvoja VPS,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.

realizáciu návrhu rozpočtu výstavy „Fenomén folklórneho
festivalu Východná“, kde hlavný garant výstavy bol Ing. Viliam Gruska, odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce, správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky
za 2. štvrťrok 2019 a plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1.
polrok 2020.
14. JANUÁRA 2020
• Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN o financovaní
škôl a školských zariadení v obci Východná.
• Poslanci schválili vyradenie poškodeného, zastaraného majetku a predaj nepotrebného majetku obce a VPS Východná.
„Vyradený majetok obec ponúkne občanom za 10 % obstarávacej
ceny (starší nábytok, náradie..). Ak sa nepredá, zlikviduje sa ako
odpad. Mali sme aj majetok, ktorý je nepoužívaný, nevyužíva sa, ten
je navrhnutý na predaj. Výkričná cena bude polovica obstarávacej
ceny. Ak bude viac záujemcov, uplatníme princíp dražby,“ uviedol
starosta Pavel Krupa.
• Poslanci schválili žiadosť na predĺženie nájmu rodinného
domu 168 do 31. 12. 2020 (J. Knaus a I. Vonglárová). Zaoberali sa aj žiadosťami o pridelenie garáže v objekte základnej
školy a výstavbu garáže pri zdravotnom stredisku. Pridelenie garáže pri ZŠ schválili pre D. Vrabca (715) a J. Žufajovú
(791). Výstavbu garáže pri zdravotnom stredisku schválili E.
Lagovskej (219), M. Šefčovičovej (189).
• Ďalej schválili požiarny poriadok obce Východná, pravidlá kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a predĺženie
zmluvy na spoločný úrad s obcou Važec do 31. marca 2020.
• Poslanci schválili aj poskytovanie bezplatného wi-fi prístupu na viacerých vonkajších a vnútorných prístupových
bodoch v obci.
„Každoročne je možné zapojiť sa do výzvy na 15-tisícovú poukážku z EÚ na zriadenie internetu cez wi-fi sieť. Zapojili sme sa
a vybrali nás, spolu s ďalšími 51 obcami na Slovensku. Na tri roky
tak budeme mať možnosť využívať bezplatný internet na obecnom
úrade, v okolí obecného úradu, v základnej škole, v materskej škole,
v budovanom kultúrnom centre a jeho okolí, ďalej pre katolícku
a evanjelickú cirkev, na amfiteátri v okolí ATC, vo Svaríne a na
Čiernom Váhu,“ vysvetlil starosta.
• Poslanci v januári tiež schválili odkúpenie bývalej 9
bytovej jednotky vo Svaríne za cenu 22-tisíc eur a súvisiacu
úpravu rozpočtu. „Zapojili sme sa do verejnej obchodnej súťaže

¦¦¦¦

Prihlášku do výberového konania a potrebné doklady do
výberového konania je nutné doručiť na adresu: Obec
Východná, 032 32 Východná.
Uzávierka prijímania prihlášok je 30. marca 2020
o 13.00 h. Obálku označte heslom: Výberové konanie
– Vedúci VPS „NEOTVÁRAŤ“
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¦¦¦¦
na predaj budovy, ktorá patrila Lesom SR. Jediným kritériom bola
najvyššia cena a Lesy SR nám potvrdili predaj. Budovu chceme
postupne zrekonštruovať a využívať ako úradovňu napríklad na
výjazdové zasadnutie obecného zastupiteľstva, alebo aj pre občanov
na rekreačné účely,“ priblížil zámery starosta.
• Poslanci zobrali na vedomie žiadosť P. Jastrabíka o odkúpenie parcely EKN č. 4518/3 a časti parcely EKN č. 4518/2.
11. FEBRUÁRA 2020
• Poslanci schválili novú smernicu o vybavovaní sťažností
a petícií. Odsúhlasili aj dotáciu 100 eur pre Základnú organizáciu Zväzu chovateľov Jamník, za účelom usporiadania výstavy zvierat, ktorá sa bude konať počas Ovčiarskych slávností
2020 s podmienkou, že ZO predloží potvrdenie o registrácii na
Ministerstve vnútra SR a splní všetky podmienky pre poskytovanie dotácií od obce.
• Poslanci schválili za zástupcu sobášiaceho Stanislava
Poliaka, poslanca OZ, a sobášne dni piatok a sobota.
• Schválili zámer odpredaja pozemku o výmere 38 m2 D.
Vechterovej a P. Vechterovi (121) v zmysle zákona o majetku
obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
• Ďalej schválili úpravu rozpočtu obce, rozpočtu základnej
školy, práce naviac na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice (11047
€), v zmysle zákona zvýšenie platu starostu o 25 % od 1. 3. 2020
a predaj prebytočného majetku obce za minimálne polovicu

obstarávacej ceny formou verejnej súťaže. (Vyradený majetok:
zvárací agregát – obstarávacia cena 195 eur, stolová vŕtačka GTB 13
– OC 87,70 eur, strojový zverák 65 mm – OC 15,90 eru, kompresor
335/10/50 – OC 350 eur, mulčovač TM140 Jarmet – OC 875,25
eur, biomaser DUO- OC 8925 eur, biomaser SOLO 50 - OC 1190
eur, rezačka na slamu a seno – OC 1190 eur, zváračka WTU+kábel
– OC 124,48 eur, motorová kosa HBM 34 – OC 165,80 eur, krovinorez GR2036 – OC 350 eur, šrotovník – OC 796,65 eur, obracač
a zhrabovač SP4-15 - OC 585 eur, krovinorz Dolmar MS43OU
– OC 481 eur.)
• Poslanci vzali na vedomie žiadosť Mareka Gajdoša (6)
o výstavbu rekreačnej chaty s následnou zmenou územného
plánu obce, žiadosť Radoslava Gajdoša (6) o výstavbu rekreačnej chaty s následnou zmenou územného plánu, a písomné
vyjadrenie Márie Zuzindlákovej z obce Kameňany.
• Zastupiteľstvo požiadalo starostu obce zistiť možnosť
zasielania správ a oznamov miestneho rozhlasu občanom
prostredníctvom SMS správ a zistiť záujem zo strany občanov o zasielanie SMS správ.
• Starosta obce uviedol, že v najbližšom období sa chcú
zaoberať aj rokovaním so zástupcami evanjelickej cirkvi
o možnosti zámeny pozemkov. Cirkev vlastní pozemky, ktoré
by boli vhodné na individuálnu bytovú výstavbu. Obec chce
cirkvi ponúknuť zámenu za iné pozemky z majetku obce.
Hodnotu vymieňaných pozemkov vedenie obce navrhuje
oceniť znalcom z dôvodu stanovenia adekvátnej hodnoty.

Základná škola a Stolnotenisový
oddiel Východná zorganizovali začiatkom januára v telocvični základnej
školy stolnotenisový turnaj pre občanov
obce. Turnaja sa zúčastnilo dohromady
24 hráčov. Hralo sa systémom každý s
každým na tri víťazné sety. Na záver
sa odohrali zápasy v štvorhrách. Pre
víťazov boli pripravené trofeje a pre
každého súťažiaceho občerstvenie
v bufete.

VÝSLEDKY

Novoročný turnaj v stolnom tenise
Neregistrovaní hráči
1. Poljak Ľubomír
2. Poljak Marián
3. Mikuš Miroslav

Registrovaní hráči
1. Farbák Marek
2. Schober Alexander
3. Moravčík Miroslav

Žiaci
1. Pribylinec Adam
2. Zelenák Martin
3. Linek Timotej

Štvorhra
1. Pitoňák František, Toman Ján
2. Poliak Vladimír, Mičev Martin
3. Farbák Marek, Krajčiová Veronika
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