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Deň venovali deťom a športu

Ako sa už stalo tradíciou, poslednú májovú sobotu si rukávy opäť vyhrnuli chlapci z občianskeho združenia Cykloparobok Východná, a pripravili pre všetkých športuchtivých
obyvateľov obce aj blízkeho okolia ďalší ročník cyklojazdy
ku prameňom Tri studničky.
Už tradične sme sa mohli potešiť z pekného počasia a opäť
aj veľmi peknej účasti. Piateho ročníka sa zúčastnilo spolu
118 cyklistov každého veku, keď najmladší účastník nemal
ani 3 roky a najstarší účastníci sa vekom už blížili k sedemdesiatke. Takmer 60 cyklistov bolo priamo z obce Východná,
hojne boli zastúpení aj cyklisti zo susednej obce Hybe.
Zdatnejší športovci sa už po tretíkrát vybrali na Tri studničky dlhšou (17 km) trasou cez Hybské lúky a Sihli. Ostatní
účastníci zvolili klasickú kratšiu (12 km) trasu východnianskym chotárom, ktorá poslúžila aj na návrat obom skupinám
cyklistov. Po krátkej zastávke na oddych pri prameňoch Tri
studničky a vyfotografovaní sa pod majestátnym Kriváňom
nasledoval návrat do Východnej.
V cieli už bol pre všetkých účastníkov navarený vyni-

kajúci gulášik, pripravený pod záštitou Obecného úradu
vo Východnej a k tomu pivko či kofola, všetko zdarma pre
všetkých účastníkov cyklojazdy. Po peknom športovom výkone si mohli účastníci posedieť a podebatovať v Humne,
prípadne sa zúčastniť ešte ďalších aktivít s deťmi, ktoré boli
na sobotňajšie popoludnie pripravené pri príležitosti blížiaceho sa dňa detí.
Deti sa tešili z maľovania na tvár, pochutnávali si na
výborných palacinkách s čokoládou a šľahačkou, mohli si
vyskúšať zlaňovanie, povoziť sa na koníkoch, pozrieť si hasičskú techniku a vidieť aj cvičný zásah miestnych hasičov,
ktorí predviedli simulované hasenie horiaceho minidomčeka.
Deti dostali aj odznaky DHZ, čiapky a perá.
Popoludní sa v areáli uskutočnila aj okrsková hasičská súťaž previerok pripravenosti. Zúčastnilo sa jej deväť družstiev
okrsku číslo päť (v okrese Liptovský Mikuláš je 5 okrskov, piaty zahŕňa dobrovoľné hasičské zbory od Liptovského Hrádku
po Važec). Zabojovať sa snažili aj hasiči z Východnej, kde
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obnovené družstvo funguje už dva roky. „Bola to naša prvá
súťaž a skončili sme síce poslední, ale chlapci hasičský útok
zvládli technicky veľmi dobre. Mali sme ale smolu, pretože
zlyhala technika a na konci zásahu nezasvietili terče. Dostali
sme opravný pokus, ktorý sa nám už ale nevydaril. Diváci
si okrem súťažných útokov mohli pozrieť aj našu techniku – vynovenú Škodu 706, ktorú sme si opravili, s novou
výbavou, ako sú hadice, prúdnice, či zásahové obleky. Bol
tam aj povodňový vozík, súťažná striekačka PS 12 a staršia
„historická“ striekačka PS 8,“ uviedol veliteľ DHZ Východná
Tomáš Gajdoš.
(red)
Foto: Marek Sabaka, archív Cykloparobok

Za vydarený deň patrí poďakovanie „hlavnému organizátorovi“ Jánovi Lehotskému z OZ Cykloparobok, ktorý spolu
s manželkou prispel na akciu aj finančne.
„Finančne ďalej pomohli Farma Východná, Štefan Ratkoš
UNIMIX a GUDE Liptovský Hrádok. Lanovku pripravili Janko
Žiška a Tomáš Klein z Hýb a Milan Lizúch z L. Hrádku. Maľovanie robili pod vedením Ľubky Jurčovej dievčatá Janka Zelenáková a Evka Lechnerová. Koníky z Farmy viedol Miško Kubáň.
Za Catering Východná palacinkovali Jarko Michalko a Zuzka
Mizeráková. Veľmi pekne chcem poďakovať aj mojej manželke,
ktorá celý deň lietala medzi gulášom, humnom a deťmi. Všetkým
veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a podporu.“
Ján Lehotský

• 22. mája sa mužská spevácka skupina zúčastnila Ovčiarskej nedele v skanzene v Pribyline. V rámci programu sa konala súťaž vo varení
halušiek, ktorej sa zúčastnilo aj družstvo z Východnej. „Bačovia“ z Východnej sa umiestnili
na krásnom treťom mieste. Družstvo súťažilo
v zložení A. Kamenický st., A. Kamenický ml.,
J. Michalko, J. Gajdoš. Pomáhali Z. Kamenická
a manželia Bublákovci.
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Seniori za poznaním

Výlet členov ZO JDS, ktorý sa konal 24. mája, bol nielen oddychový,
ale aj poučný. Navštívili sme Čadcu
a Žilinu. V Čadci sme si prezreli celú
výrobňu vianočných ozdôb – Okrasu,
kde pracujú ženy ručne na každej
ozdobe (guli, špici...). Každý výrobok
je malé umelecké dielo, hoci ho berieme
ako jednoduchú vec, keď na Vianoce
skrášľujeme stromčeky a príbytky. Každý kúsok musí prejsť vyfúkaním skla,
striebrením, zlatením, formovaním,
ručným maľovaním, konečnou úpra-

vou a balením. Je to zaujímavá, ale namáhavá práca. Až 95 – 98 % produkcie
ide na export. Teraz si už určite každé
Vianoce na nich spomenieme. Rady sa
s nami rozprávali a ochotne predviedli
svoju zručnosť.
V Žiline sme navštívili Budatínsky
hrad. Prešli sme kamennými schodmi,
honosne zariadenými izbami, prezreli
sme si historické obrazy a nábytok.
Pripomenuli nielen známych majiteľov, ale aj podmienky vtedajšej doby.
Chudobu a biedu života drotárov

pripomenuli výrobky ich šikovných
rúk, obrazy známych maliarov zachytili zasa smutné tváre odchádzajúcich
mužov aj chlapcov za prácou na dlhú
dobu. Mnohí z nás pamätáme, keď sa
dedinou ozývalo: „Hrnce plátať, drótovať“. Poznávať život v našej krásnej
krajine – terajší aj vtedajší, prináša veľa
emócií.
Tešíme sa nabudúce!
Pozývame seniorov do JDS Východná!
Zuzana Moravčíková
Foto: archív JDS

Malí recitátori
Koncom mája (30. 5.) sa dve recitátorky z materskej školy zúčastnili
na prehliadke Mám básničku na jazýčku v Kráľovej Lehote. Nebola to
súťaž, bola to prehliadka odvahy,
šikovnosti a umu malých detí.
Veď postaviť sa pred cudzie pani
učiteľky, cudzie deti, ba dokonca aj
cudzieho pána starostu a predniesť
bez omylu báseň je riadna odvaha.
Naše dve malé recitátorky Laura
Žufajová a Natália Vivien Ďuricová sa správali ako pravé profesionálky. Bez trémy a akéhokoľvek
zaváhania predniesli báseň Ranená
breza a Môj macík. Na prehliadke sa
zúčastnili deti z Východnej, Važca
a Kráľovej Lehoty. Pripomenuli
sme si tak majsterku slova a veľkú
priateľku detí Kristu Bendovú, rodáčku z Kráľovej Lehoty, navštívili
sme miesto jej posledného odpočinku. Deti za svoju odvahu a pekný

prednes dostali pochvalný list a drobné darčeky. Keďže sme sa tam všetci
cítili veľmi dobre, určite prídeme aj na
budúci rok. Ďakujeme pani riaditeľke

Zuzane Jurčovaj a p. starostovi za milé
prijatie. Ďakujeme obecnému úradu za
zabezpečenie dopravy na akciu. (ab)
Foto: mš
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• 31. mája sa v Sliači konala Celoslovenská
súťažná prehliadka
kolektívov ZPOZ pod
názvom Dieťa je dar.
Za našu obec sme sa
zúčastnili s pásmom
uvítania detí do života. Ďakujeme všetkým
člen kám ženskej speváckej skupiny za
šírenie nášho folklóru
a pekné reprezentovanie Východnej na
krajskej i celoslovenskej
úrovni ZPOZ. mks,
Foto: mks

Domáci boli v mariáši opäť úspešní
V sobotu 19. mája 2018 sa uskutočnil
už 10. ročník mariášového turnaja o Pohár starostu obce Východná. Zúčastnilo
sa ho 36 priaznivcov tejto kartovej hry
z Východnej, Važca, Štrby, Liptovského
Hrádku, Liptovského Mikuláša, Lučatína, Spišskej Belej a Popradu. Hral sa
dvojcentový mariáš do 120, a to 5 kôl po
50 minút. Po treťom kole bola prestávka
na obed, ktorý nám pripravila trojica
našich žien Zuzka Majerská, Zuzka
a Majka Jurčové, ktoré sa postarali aj
o fungovanie bufetu a občerstvenie, za
čo im touto cestou ďakujeme.
Mariáš patrí medzi obľúbené kartové
hry, kde k dobrej logike, koncentrácii
a pamäti musí k výhre dopomôcť aj kus
šťastia. To tento rok prialo aj hráčom
domáceho klubu, ktorí z prvých piatich
ocenených miest získali hneď tri:
• 1. miesto: Miroslav Jurík – Východná, ktorý obhájil svoje prvenstvo
z minulého roka

• 2. miesto: Matej Jurčo – Východná
• 3. miesto: Jozef Fedor – Poprad
• 4. miesto: Michal Kokavec – Východná

Literárna súťaž
Nezisková organizácia KongenKult so sídlom v Iľanove v spolupráci
s mestami Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš a ďalšími partnermi, vyhlasuje IV. ročník Literárnej súťaže KongenScript. Súťaž KongenScript 2018
je určená pre neprofesionálne autorky a neprofesionálnych autorov prózy
a poézie s trvalým alebo prechodným pobytom v okrese Liptovský Mikuláš,
alebo študujúcich, či pracujúcich v okrese Liptovský Mikuláš. Spodná veková
hranica súťažiacich je 14 rokov, horná hranica nie je obmedzená.
Súťaží sa v dvoch základných kategóriách: próza a poézia a v tematickej
kategórii, ktorá má názov Ja, my a 100. výročie vzniku Česko-Slovenska
(poézia, próza alebo iné literárne formy). Termín uzávierky súťaže je piatok
31. augusta 2018.
Propozície súťaže a ďalšie podrobnosti o súťaži sú zverejnené na webstránke
www.kongenkult.sk.
(pp)
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5. miesto: Ivan Rysula – Važec
Ďakujeme Obci Východná, firme
GÜDE Slovakia Liptovský Hrádok,
manželom Matiščíkovým zo Žiliny,
Farme Východná a Martinovi Vechterovi za sponzorstvo a pomoc pri
organizovaní turnaja. Poďakovanie
patrí aj zástupcovi starostu obce Milanovi Kokavcovi, ktorý tým najlepším
odovzdal vecné dary a všetkým hráčom
poďakoval za účasť a zároveň ako bývalý hráč mariášu vyjadril obdiv, že túto
hru udržiavajú na takejto úrovni.
Na záver chceme všetkým, ktorí obľubujú túto kartovú hru, oznámiť, že sa
raz do mesiaca v piatok o 18.00 hodine
hrá Podtatranská liga. Každý, kto má
záujem a chcel by rozšíriť rady nášho
klubu, môže podrobné informácie
získať od Miroslava Juríka, vedúceho
pohostinstva JAMA.
(jj)
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Slovom i obrazom

• 24. mája sa členky ženskej speváckej skupiny zúčastnili
krajského snemu Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorý sa konal
v Liptovskom Mikuláši. Snem dôchodcov pozdravili pásmom
Pred krstinami.

• Regrúti vo Východnej pokračujú v tradícii stavania mája
na Ducha. 18. 5. stavali v parku v centre obce veľký máj a na
druhý deň dievčatám v obci.

• Za účasti zástupcov obce a členov organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Východnej (JDS) sme si pripomenuli ukončenie 2. svetovej vojny. Starosta sa prihovoril prítomným a všetci spoločne zaspievali piesne Lastovička a Tichá noc. Nasledovalo
posedenie v galérii obecného úradu a po ňom schôdza JDS.

• 13. mája sa uskutočnil kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Do programu prispeli žiaci základnej a materskej školy,
ženská spevácka skupina a ľudová hudba z Liptovského Hrádku. Pred začiatkom programu sa deti rozbehli do sály s kvietkom pre
svoje mamičky, staré mamy, babky, starké, tety a na nejednej tvári sa objavili i slzičky dojatia.
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v Liptovskom Mikuláši
Hľadá pracovníkov na pozíciu

OPERÁTOR VÝROBY NÁBYTKU
Termín nástupu: Ihneď alebo dohodou
Trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú
Pracovná doba:

1-3 zmenná prevádzka (7,5 hod/ deň)

Ponúkame:

Výhodné a flexibilné finančné ohodnotenie podľa
pracovného zaradenia, sadzba od 4 EUR/hod. brutto
Mesačné prémie v závislosti od výkonu
Bonus za 100% dochádzku
Nadštandardné pracovné podmienky
Možnosť profesijného rastu
Výhodné stravovanie vo firemnej jedálni
Sauna a fitness centrum priamo v závode

Bližšie informácie dostanete na osobnom pohovore.
Kontakt:

Telefonicky na čísle 044/55 10 208
E-mailom: jana.janekova@ikea.com
Poštou:

Personálne odd.
IKEA Industry Slovakia, s.r.o,
500 Závažná Poruba, 032 02

Otázky – pýtajte sa!
Príďte
6

medzi

nás!

(rek)

Príspevok do penzijného fondu, program lojality,
zľava na nákup v obchodnom dome IKEA a ďalšie
iné.
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KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
VÍŤAZSTVO NA
POĽOVNÍCKEJ SÚŤAŽI
Liptovské múzeum v Ružomberku
v spolupráci s Obvodnou poľovníckou
komorou, Slovenským poľovníckym
zväzom v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku a Správou TANAP-u v L.
Mikuláši pripravilo na konci mája (31.
5.) v priestoroch Múzea Čierny orol
v L. Mikuláši vedomostnú súťaž pre
žiakov piateho až deviateho ročníka
z okresov L. Mikuláš a Ružomberok.
Deti súťažili v ôsmich disciplínach:
poznávanie dreva, živočíchov, rastlín,
húb, psov, streľbe zo vzduchovky,
chôdzi na chodúľoch a vedomostnom
teste z poľovníctva a prírody. Súťaže sa
zúčastnilo 63 jednotlivcov v 21 družstvách. Našu školu reprezentovalo
družstvo v zložení Stanislav Koreň,
Lenka Jurčová (9.A) a Andrej Poliak
(8.A). Výsledky súťaže boli veľmi tesné
a rozhodovali desatiny bodov. V rámci družstiev sa naši žiaci umiestnili na
prvom mieste. Medzi jednotlivcami
sa z našej trojice najlepšie umiestnila
Lenka Jurčová, ktorá obsadila tretie
miesto. Ďakujeme žiakom za vzornú
reprezentáciu školy a obce a pani učiteľkám Mlynarčíkovej a Gordanovej za
prípravu detí.

ŠTVRTÁCI
NA CYKLOJAZDE
Aj Základná škola Východná sa
zapojila do peknej a tradičnej akcie,
ktorú usporiadalo občianske združenie Cykloparobok. V sobotu 26. mája
cykloparobci odštartovali cyklojazdu
k prameňom Tri studničky. Štartovalo
sa od amfiteátra, popri družstve, cez
nádhernú hornoliptovskú prírodu
k prameňom Zuzke, Marke a Žofke
– približne 14 kilometrov. Počasie bolo
akurát, aj slnko, aj oblaky, aj dážď. ☺
Jazdy sa zúčastnilo šesť žiakov zo
štvrtej triedy (pôvodne ich malo byť
12) pod vedením učiteľky Lištiakovej
– Viki Hybenová, Tobi Petráško, Sebi
Luštik, Dominik Brezina, Miško Jurík
a Matúško Lehotský. Za rodičov veľmi
pomohli Jofo Lehotský a Ľubka Hybenová. Okrem štvrtákov sa do akcie
zapojili aj žiaci Lukáško Roth, Vanesa
Brezinová a Filip Kráľ a pani učiteľka
Jurčová. Všetkým ďakujeme za účasť
a tešíme sa na ďalšie cyklojazdy.

¦¦¦¦
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KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
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SLÁVIK SLOVENSKA
11. mája sa v budove Centra voľného
času v Liptovskom Mikuláši uskutočnila
okresná súťaž v speve ľudových piesní
Slávik Slovenska. Našu školu aj obec
Východná reprezentovali dievčence
v krásnych východnianskych krojoch
– Katka Bobal (1.A), Dianka Gajdošová
(4.A) a Tánička Tivadarová (8.A). Hudobným doprovodom ich sprevádzala
ľudová hudba pod vedením Ivety
Šimunkovej. V silnej konkurencii súťažiacich z celého okresu naša Tánička
Tivadarová zabojovala a umiestnila sa
na krásnom druhom mieste vo svojej
kategórii (7. – 9. ročník). K úspechu jej
srdečne blahoželáme. Veľká vďaka patrí
aj ďalším dvom speváčkam, že sa zúčastnili speváckej súťaže v interpretácii
ľudových piesní. Určite z nich vyrastú
výborné speváčky. Nech im to teda spieva. Veľké poďakovanie patrí aj ľudovej
hudbe (Iveta Šimunková, Pavol Šimunka, Petra Zátrochová, Ema Pavlíková,
Michal Gábor) za nezištný hudobný
doprovod, Zuzke Kamenickej a Jankovi
Gajdošovi za podporu pri speve.

LITERÁRNA EXKURZIA
VO VAŽCI
Literárna výchova v piatom ročníku
je zameraná na diela ľudovej slovesnosti a tradície. Preto piataci z našej školy
koncom apríla navštívili Múzeum ľudových remesiel a tradícií vo Važci, aby
na vlastné oči videli a pocítili, ako žili
a pracovali naši predkovia. Zaujímavá

¦¦¦¦
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KRÁTKO ZO ŠKÔL
¦¦¦¦
expozícia bola sprevádzaná pútavým
rozprávaním Jána Kováča, majiteľa
múzea. Žiaci 5. A strávili príjemné popoludnie, ktorému dala sladkú bodku
na záver návšteva miestnej cukrárne.

Pripomenuli si 170. výročie
Žiadosti slovenského národa

DOPRAVNÁ VÝCHOVA
Poznatky z dopravnej výchovy sú
pre žiakov veľmi dôležité. Aj preto
k nám do školy prišla policajná preventistka Anna Poljaková. Žiakov prvého stupňa oboznámila s teoretickou
časťou dopravnej výchovy zameranou
najmä na zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke. Teóriu deti
zvládli 7. mája a praktickú časť si v júni
vyskúšajú na dopravnom ihrisku v areáli materskej školy.

ŠKOLSKÉ POLÍČKA
V rámci predmetu svet práce si naši
žiaci neupevňujú len teoretické vedomosti, ale získavajú aj praktické zručnosti na políčkach, ktoré sú umiestnené
za školskou budovou. Každoročne sa
venujeme príprave pôdy, kypríme ju,
vyzbierame kamene, a takto je pripravená na výsadbu. Tohto roku nám so
zavlažovaním pomohol pán Ľ. Girašek.
Zabezpečil nám nádrž na vodu, ku ktorej pribudne kompostér na biologický
odpad. V tomto čase sú už na jednotlivých políčkach zasadené napríklad
uhorky, mrkva, fazuľa, zemiaky, petržlen, ale aj kel, reďkovka, či cibuľa.
Žiaci sa pod vedením pani učiteľky
Gordanovej pravidelne oboznamujú
s poľnohospodárskymi prácami, ktoré
boli v minulosti bežnou súčasťou života
na dedine.
zš, foto: archív zš

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

V roku 1848 sa na mikulášskej fare
u Michala Miloslava Hodžu zišli národovci Štúr, Hurban, Francisci, Daxner
a ďalší, aby prijali Žiadosti slovenského
národa. Žiadosti sú jedným z najdôležitejších dokumentov a významnou udalosťou v histórii nášho národa. Z obavy
pred represáliami ich potom vyhlásili
10. mája 1848 mimo mesta v kúpeľoch
zemianskeho rodu Pongrácovcov v Ondrašovej.
Široká verejnosť si túto udalosť pripomenula 12. mája 2018 v evanjelickom
kostole a v priestoroch starej evanjelickej
fary. Zhromaždili sa tu matičiari z Liptova, Turca, Oravy i celého Slovenska.
Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili
i poslanci Národnej SR Juraj Paška, Anton Hrnka, štátny tajomník Ministerstva
vnútra SR Rudolf Urbanovič, primátor
mesta Ján Blcháč, čelní funkcionári MS
– Marián Gešper, Marek Hanuska,
Marek Nemec i zborový farár v Liptovskom Mikuláši Marián Bochnička. Po

príhovoroch členovia Matičnej ochotníckej divadelnej scény v Liptovskom
Mikuláši pripomenuli túto udalosť
krátkou scénkou. Po programe sme sa
presunuli pred starú evanjelickú faru,
kde boli Žiadosti spísané. Bola tam tiež
odhalená pamätná tabuľa s textom Žiadostí. Oslavy pokračovali pri pamätníku v Ondrašovej. Matiční herci prečítali
text Žiadostí a predniesli báseň. Potom
účastníci položili k pamätníku vence
a zaznela pieseň „Kto za pravdu horí“.
Z nášho MO MS sa zúčastnili slávnosti starosta obce Juraj Blaško, Anna
Brezinová, Marta Lacková, Rut Ďumbalová, Mária Blašková, Anna Krajčiová,
Alena Jurčová, Viera Vechterová a Janka
Lehotská.
Ďakujem členom MO MS, že ďalej
pokračujú v poslaní MS a za to, že podporili odkaz spred stosedemdesiatich
rokov. A i my nezabúdajme, kto sme,
kam patríme a kam kráčame.
Anna Brezinová
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Lukáš Vechter bodoval v kulturistike
Na jarnú súťažnú sezónu som nastúpil prvýkrát v kategórii mužov.
Minulý rok som bol ešte junior, takže som vedel, že tento rok ma čaká
väčšia konkurencia. Prvú súťaž som
mal 8. 4., a preto som prípravu začal
už začiatkom februára, kedy som
nastúpil do diéty, aby som zhodil
tuk a vynikli na pódiu svaly.
Súčasťou diéty je to, že nejem
žiadne pečivo, zemiaky alebo cestoviny, môj jedálniček je vyskladaný
len z vajec, zeleniny, kuraciny a ryže. O nejakých sladkostiach alebo
iných dobrotách ani neuvažujem.
Takto fungujem dva mesiace pred
súťažou. K tomu 6-krát do týždňa
tréning a práca. Je to dosť náročné
aj po psychickej stránke a človek
potom ani nevie, ako chutí sladké,
vrátane ovocia. Posledný týždeň
pred súťažou je vždy najťažší, vtedy
fungujete len na kuracine bez soli
a ryžových chlebíčkoch. Tri dni
pred súťažou začnete odvodňovať
telo, prestanete pomaly piť a v deň
súťaže vypijete len malú kávu, nech
vytiahne ešte zvyšnú vodu a vyniknú čisté svaly.

Prvá súťaž jarnej sezóny bola
v Liptovskom Mikuláši, kde som bol
zaradený do open kategórie, kde boli
všetky váhové kategórie a bolo nás
tam až 22. Skončil som na ôsmom
mieste, čo nebol zlý výsledok v takej
veľkej konkurencii. O týždeň na to
sa konali Majstrovstvá Slovenska
v Nitre, takže ťažký predsúťažný
týždeň pokračoval. Táto súťaž bola
pre mňa veľmi dôležitá, a tak som
si dal na nej záležať. V deň súťaže
som sa cítil dobre a v mojej kategórii – klasická kulturistika do 175 cm,
som skončil nakoniec druhý. Znova
som sa stal vicemajstrom Slovenska.
Bolo to pre mňa neskutočne emotívne, keďže pred rokom som takto
ako junior získal tiež striebro a tento
rok sa mi to podarilo znovu, ale už
medzi mužmi, za čo som nesmierne
vďačný.
Jesennú sezónu vynechám, lebo
by to boli ďalšie dva mesiace diéty.
Chcem si oddýchnuť a poriadne sa
pripraviť na jarnú sezónu 2019, kde
by som sa chcel znova nominovať na
Majstrovstvá Európy.
Lukáš Vechter

Z obecného zastupiteľstva
15. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Zakúpenie balíčkov školských
potrieb pre prvákov v školskom roku
2018/2019 podľa predloženej žiadosti.
• Poskytnutie dotácie pre Zväz
chovateľov oviec a kôz na Slovensku
na organizáciu X. ročníka podujatia
OVENÁLIE 2018 v sume 5 850 eur.
(Obec poskytuje na podujatie dotáciu,
ale zároveň inkasuje poplatky za poskytnutie priestorov amfiteátra vo výške 6 500 €.
Podľa starostu Juraja Blaška sú Ovenálie
vydareným podujatím: „Sme radi, že vo
Východnej sa udomácnila takáto pekná akcia.
Ovce k Východnej patria a radi podporíme
slovenských chovateľov“.)
• Výšku poplatkov za umiestnenie
predajných stánkov počas konania
folklórneho festivalu Východná v roku
2018 podľa návrhu.
(Kvôli veľkému záujmu zo strany predajcov obec pristúpila k zvýšeniu poplatkov
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za predajné miesta pre „komerčné“ stánky.
Poplatky pre stánky ľudových výrobcov
zostali na pôvodnej výške. Podľa slov starostu obce Juraja Blaška sú tieto poplatky
aj po zvýšení na nižšej úrovni v porovnaní
s inými slovenskými festivalmi. Príjmy zo
stánkového predaja tvoria podstatnú časť
celkových príjmov za využitie amfiteátra
a priľahlých priestorov počas FFV. Na
ilustráciu v minulom roku boli príjmy zo
stánkov takmer 20-tisíc eur, celkové príjmy
obce za nájom amfiteátra 38-tisíc eur a náklady obce na FFV 43-tisíc eur.)
• Zriadenie vecného bremena spočívajúcom v práve uloženia zemného
káblového vedenia stavby NN prípojok k rekreačným chatám pre budúcich
oprávnených na pozemkoch vo vlastníctve obce Východná za jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku.
• Výkup pozemkov „Medzi cesty“
v zmysle znaleckého posudku za cenu
6,45 € za m2. (Zámerom obce je v budúcnosti
v tejto lokalite vybudovať novú komunikáciu
a stavebné pozemky).

OZ berie na vedomie:
• Žiadosť Pavla Jurču, Liptovský
Hrádok, o zmenu územného plánu obce
Východná v lokalite Žiakova dolina par.
č. 8444.
(Obec v tomto čase neplánuje zmeny
územného plánu. V danej lokalite bolo naplánovaných 17 rekreačných chát a tento limit
je nateraz vyčerpaný. Ďalšie rozširovanie
by podliehalo rôznym povoleniam, keďže
lokalita je v ochrannom pásme národného
parku.)
• Žiadosť o finančnú podporu na
zborový zájazd pre Evanjelickú cirkev
a. v. Východná „Po stopách Martina
Luthera“.
OZ sa uznáša:
• Na Všeobecne záväznom nariadení
obce Východná o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018.
OZ žiada starostu
• Zabezpečiť vývoz stavebného odpadu od občanov obce.
• Zabezpečiť zakúpenie novej prenosnej motorovej striekačky pre DHZ
Východná.

