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JÚN 2017 • ZADARMO

Festival napísal ďalšiu kapitolu

• Otvárací program 63. ročníka folklórneho festivalu Východná s domácou skupinou Kriváň a príhovorom starostu obce Juraja
Blaška.
Východná má za sebou 63. ročník
festivalu. Najväčšieho a najstaršieho
folklórneho „sviatku“ na Slovensku.
Pod Tatry láka tisícky návštevníkov
a ponúka im rozmanité možnosti zábavy – folklórne vystúpenia, workshopy
(výučbu tanca, tvorivé dielne pre deti

i dospelých...), stánky s tradičnými
remeselnými výrobkami, sprievodné
podujatia, výstavy, ale hlavne atmosféru,
ktorú s týmto všetkým dotvárajú stovky
účinkujúcich a samozrejme diváci.
Podujatia pod holým nebom často
stoja a padajú na počasí. Ani Východná

• Známy tanečník Janko Petrenka - rodák z Východnej - oslávil životné jubileum.
Domáci mu blahoželali - ako inak - priamo na pódiu.

nie je výnimkou a počasie sa výrazne
podpisuje pod úspešnosť a návštevnosť festivalu. Tohtoročné počasie
ideálne nebolo, ale aj napriek chladu
a občasnému dažďu nakoniec slniečko
predsa len prevažovalo.
Každučký jeden návštevník festivalu si z neho odnesie svoj vlastný dojem.
Ako to už býva – sto ľudí, sto chutí. A na
festivale vo Východnej tých ľudí bolo
omnoho viac než sto. Názory sú teda
rôzne – od mimoriadne pozitívnych,
cez prevažnú spokojnosť, ale nájdu sa
aj kritické ohlasy. Tohto roku prevažne
na parkovanie, či dlhé čakanie na vstup
na hlavnú scénu. Všeobecne však možno
konštatovať, že 63. ročník dopadol dobre. Pozitívny názor na uplynulý festival
má aj starosta obce Juraj Blaško: „Ja by
som zhodnotil tento ročník ako dobrý.
Návštevníkov bolo veľa, čo samo o sebe vypovedá o obľúbenosti a atraktivite
festivalu, ktorý má svoje renomé. Počasie bolo síce premenlivé, ale v hlavných
bodoch nepršalo. Mali sme možnosť vi(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Festival napísal ďalšiu kapitolu
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
dieť úspešné a podľa mňa veľmi pekné
programy, pripravená bola špičková
scéna a som rád, že RTVS urobila až
dva priame prenosy z Východnej, čo
doteraz nikdy nebolo a verím, že sa z toho stane tradícia. Dostali sme priestor
večer v hlavných vysielacích časoch, čo
je naozaj veľmi pozitívne. Malo to síce
aj svoje negatíva – napríklad účinkujúce súbory museli absolvovať generálku
pred priamym prenosom a kvôli zlému
počasiu bola generálka v sobotu popoludní, čo ochudobnilo tradičný sprievod obcou – ale prezentácia v televízii
je podľa mňa dôležitá. Uvedomujeme
si aj slabšie stránky, ktoré nám robia
problém a chceme ich vyriešiť. Hlavným problémom je určite parkovanie.
Prichádza sem obrovské množstvo áut,
parkujú nielen v areáli a jeho okolí, ale aj
v obci a na ceste. Túto situáciu musíme
a chceme riešiť a určite sa budeme zaoberať tým, ako zabezpečiť viac možností
na parkovanie.“
V programe festivalu nechýbali ani
domáci folkloristi – tradične v sprievode obcou i pri otváracom programe.
Počas otvorenia sa divákom prihovoril
aj starosta obce Juraj Blaško vo východnianskom kroji. V rámci otváracieho
programu členovia folklórnej skupiny
Kriváň zablahoželali známemu tanečníkovi Jánovi Petrenkovi – rodákovi
z Východnej, k životnému jubileu.
(mm)
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Matičiari počas jarných mesiacov

Členovia MO MS boli 27. apríla svojou
účasťou povzbudiť speváčky Jednoty dôchodcov na Okresnej prehliadke speváckych
súborov seniorov, kde si naše speváčky zaslúžili mimoriadne uznanie poroty a získali
1. miesto, ako aj postup na krajskú súťaž.
Tejto súťaže sa však nezúčastnili, pretože
v auguste sa uskutoční v našom amfiteátri
„Stretnutie na hranici“, kde speváčky vystúpia so svojim programom. Tohto podujatia sa
zúčastnia dôchodcovia zo susedných krajín
– Česka, Poľska, Ukrajiny i Maďarska a vystúpia so svojimi programami.

Začiatkom mája sme navštívili Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. Pozreli
sme si hru Jozefa Mokoša - Jánošík, alebo
pravda je len jedna. Hra v nás zanechala skvelý umelecký zážitok a kultúrne
obohatenie.

prednášajúceho zahrnuli mnohými otázkami
ohľadom užívania byliniek na konkrétne choroby. E. Valo ochotne odpovedal a vysvetlil
postupy prípravy čajov, mastičiek a tinktúr
z dostupných bylín. Za prednášku mu patrí
naše poďakovanie.

22. mája sme sa stretli na členskej schôdzi
v Hasičskom dome. Prínosom bola pre nás
najmä prednáška spojená s prezentáciou
Ervína Vala z Farmy Východná. Ervín Valo
nám porozprával o pestovaní a využití bio
byliniek a bio drobného ovocia z Farmy
Východná. Dozvedeli sme sa o liečivých
účinkoch byliniek a ich využití v praxi. Fundovaný výklad nám priniesol veľa podnetov
o tom, ako bylinky nielen pestovať, zbierať,
ale najmä ako ich užívať, aby nám pomáhali pri udržiavaní zdravia. Členky MO MS

27. mája sa v Liptovskom Mikuláši
v Synagóge konala krajská prehliadka
seniorov v umeleckom prednese poézie
a prózy, kde vystúpili seniori zo Žilinského kraja v zastúpení všetkých okresov. Bola to nezabudnuteľná kultúrna
akcia pre nás všetkých, ktorí sme sa tam
zúčastnili a uctili si liptovského rodáka
Milana Rúfusa - slovenského básnika,
literárneho historika a prekladateľa, ako
aj ďalšieho rodáka Martina Rázusa - slovenského básnika, prozaika, dramatika
publicistu a evanjelického kňaza.

(rek)

Počas jarných mesiacov 2017 sa
činnosť Miestneho odboru Matice
slovenskej zameriavala na podporu
národného, kultúrneho a umeleckého
života, ale aj na podporu zdravia.

V Hasičskom dome sa 5. júna uskutočnila
zdravotná prednáška o bylinkách a mastičkách lektora z Bio Mediky – Praha Karla
Štenbauna. Lektor nám odporučil rôzne
výrobky na rôzne choroby, ktoré nás trápia.
Mnohí sme využili túto možnosť a výrobky
sme si kúpili a teraz ich využívame.
V júni sme prijali pozvanie na 43.
ročník Belopotockého Mikuláš. Zúčastnili sme sa 9. júna na divadelnom
predstavení KIPLING verzus THÁKUR
- Rovnobežné priamky, ktorého autorkou i režisérkou je Renata Jurčová. Dve
rovnobežné priamky, ktoré sa v živote
nikdy nestretli, sa pretli vo fiktívnej realite. Inscenácia hľadá odpoveď a núti nás
zamyslieť sa nad tým, či odlišné pohľady
na svet, odlišné perspektívy, názory, zázemie vytvárajú živnú pôdu len pre konflikt, alebo či je možné aj zmierenie, ak
dôjde k pochopeniu. Z tohto predstavenia sme odišli plní umeleckých zážitkov
a obohatení o nové názory, cesty vedúce
k spoločnému spolužitiu.
Mesiac jún je mesiacom príprav na FFV.
Aj naši členovia pomohli pri organizovaní,
pomáhali pri príprave tradičných jedál,
vyzdobili svoje príbytky, svojou účasťou
podporili výstavy v obci a zúčastnili sa
mnohých programových vystúpení.
Činnosť MO MS je pomerne bohatá.
Touto cestou ďakujeme všetkým členom, ktorí sa zapájajú do činnosti a do
kultúrneho diania v obci.
MO MS
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Skromný prišiel, skromný odišiel...
Kňazi vo farnostiach sa striedajú.
Dôležité je, čo prinášajú a čo po nich
zostane. Tentoraz je reč o rímskokatolíckom kňazovi PaedDr. Stanislavovi
Misálovi, ktorý tu bol s nami 8 rokov.
Keď sme sa s ním 29. júna lúčili,
povedali sme mu, že vo Východnej sa
predstavil ako úžasný duchovný otec,
ako múdry správca farnosti a ako skvelý človek, proste ako kňaz, na ktorého
by sme mali byť všetci hrdí. Pracoval
pre všetkých a v obci zanechal veľa
dôkazov úcty a lásky k Všemohúcemu i k ľuďom. Presvedčila nás o tom
dôsledná príprava každodenných
bohoslužieb a ostatných, príležitostných cirkevných obradov, vrúcne
modlitby pred oltárom, povzbudivé
návštevy nevládnych a nemocných
v ich domovoch, ako aj príkladná
náboženská výchova mládeže, a to
nielen vo Východnej, ale aj v Liptovskom Hrádku.
Nemožno zabudnúť na práce, ktorými sa pričinil o zveľadenie cirkevných
objektov - kostola, farskej záhrady
a fary. V kostole pribudol oltár s novým
bohostánkom a zreštaurovaný obraz sv.
Štefana prvomučeníka. Zlepšil odvodnenie základov staručkého kostolíka.
Dal k nemu vydláždiť prístupový
chodník a postaral sa o ochranu zvetrávajúceho vstupného kamenného
portálu prostredníctvom striešky nad
vchodom do kostola.
Prispôsobil dobe staré, takmer
50-ročné oplotenie farskej záhrady
(nepodarilo sa opraviť len časť plota
od materskej škôlky a dokončiť jeho
úpravu pri niekdajšej farskej studni).
K trom vchodom do fary dal postaviť
striešky, ktoré významne zlepšili bezpečnosť pohybu po vstupných scho-

• Z rozlúčky farníkov s pánom farárom Stanislavom Misálom v kostole na sviatok
sv. Petra a Pavla 29. 6. 2017.
doch i ochranu budovy pred vplyvom
dažďa a snehu. Práce boli spojené
s celkovou elimináciou vplyvu podzemných vôd na faru odvodnením základov v šťastnom spojení s výstavbou
kanalizácie odpadových vôd celej obce,
pričom si vyžiadali pomerne náročné
terénne úpravy farskej záhrady. Potom
nasledovali nevyhnutné vnútorné stavebné úpravy farskej budovy, ktorá má

slúžiť nielen ako byt farára, ale aj ako
farský úrad.
K úsiliu pána farára Stanislava Misála o oživenie kultúrno-spoločenského
života je potrebné pripočítať rôzne spomienkové podujatia, poznávacie výlety,
ale aj neformálne priateľské stretnutia.
Pomerne často sme sa stretávali a diskutovali o minulosti, súčasnosti i mož-

¦¦¦¦

• Pohľad do kostola na začiatku druhej sv. omše v nedeľu 2. 7. 2017.
• Obsah oficiálne registrovaného erbu symbolicky pripomína starobylé patrocínium
svätého Štefana prvomučeníka. Je to z ľavého okraja červeného štítu vyrastajúce,
tri strieborné kamene držiace rameno svätého Štefana prvomučeníka v striebornom
zlatolemom rukáve. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane
s jedným strapcom na čiernej šnúre.
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• Formálne potvrdenie platnosti heraldických znamení
žezlom herolda Slovensko.

¦¦¦¦
nom budúcom vývoji obce, horného Liptova, ba celého sveta.
Zakaždým ma zaujal zmierlivým postojom k spoločenským
udalostiam a ľuďom. Nepamätám si, že by sa niekedy, čo
i len v náznakoch, vyjadril o niekom neúctivo. Hovoril,
že my, ľudia, nemáme právo niekoho súdiť, pretože toto
právo prináleží len Pánu Bohu. Vždy sme sa rozchádzali
s pokojom v duši.
Je obdivuhodné, že popri kňazskej práci ešte stihol napísať aj viacero kníh, ktorými nadviazal na literárnu činnosť
pána farára Jána Kováča. Počas pôsobenia vo Východnej mu
vyšli knihy: Stromy poznania a viery Jána Kováča (2010), Jedna
farnosť (2014), Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát
krásy (2015), Veríme v návrat do rodnej zeme (2016), Hlas Štefana
Náhalku z Ríma - prvé desaťročie (2016) a Hlas Štefana Náhalku
z Ríma II. - druhé desaťročie (2017).
Veľké prekvapenie pre farníkov i návštevníkov 63. folklór-

• Príhovor hlavného štátneho radcu a herolda Slovensko
Ladislava Vrtela, ktorý z titulu svojho úradu má na starosti
registrovanie erbov a koordináciu činnosti poradných zborov
Heraldického registra ako najvyššieho orgánu pre evidenciu
heraldických znamení (erbov a vlajok) v Slovenskej republike.
Formálne náležitosti vyplývajúce z jeho funkcie sú žezlo, reťaz,
čiapka a tabard (plášť). Miništrant stojaci vedľa drží erbovú
listinu potvrdzujúcu, že erb Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti
Východná, navrhnutý na zapísanie do Heraldického registra
Slovenskej republiky, rešpektuje všetky po stáročia zachovávané
heraldické pravidlá erbovej tvorby a spĺňa všetky požiadavky na
jeho zaregistrovanie a používanie.

neho festivalu Východná pripravil pán farár Stanislav Misál
v nedeľu 2. 7. 2017 na druhej sv. omši (o 9.30 hod.) v preplnenom kostole v podobe slávnostného ceremoniálu odovzdania
erbovej listiny Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Východná,
ktorou hlavný štátny radca SR pre heraldiku pri Ministerstve vnútra SR a herold
Slovensko PhDr. Ladislav Vrtel potvrdil
registráciu erbu tejto farnosti v Heraldickom registri SR a spolu s vlajkou ho
odovzdal do používania. Bola to jeho
posledná služba farníkom vo funkcii
správcu tejto farnosti.
Na svoju prvú ekumenickú bohoslužbu vo Východnej v roku 2009 preniesol
pán farár Stanislav Misál myšlienku
vrytú do múru levočskej historickej radnice „Pulchritudo Civitatis Concordia“
(Ozdobou mesta je svornosť). V analogickom zmysle „ozdobou (každého) spoločenstva je svornosť“ - podriadil svoje konanie vo Východnej, a to s dôstojnosťou
a skromnosťou hodnou jeho povolania.
Na novom pôsobisku v Chlebniciach mu
zaželajme len to najlepšie, v prvom rade
• V nedeľu 2. 6. 2017 sa za obec prišiel do kostola s pánom farárom Stanislavom dobré zdravie.
Misálom rozlúčiť aj starosta obe Juraj Blaško.
Milan Koreň
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Východnianka vo finále MISS folklór
Miss folklór je súťaž, ktorá spája krásu, talent a vzťah k tradičnej
ľudovej kultúre a hľadá najzaujímavejšie dievča z radov folkloristiek.
Myšlienkou podujatia je prepojenie
prirodzenej krásy dievčat so sloven-

Z obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Žiadosť základnej školy o poskytnutie príspevku na zakúpenie 22
sád balíčkov školských potrieb pre
budúcich prvákov v školskom roku
2017/2018 v sume 10 € na žiaka.
• Záverečný účet obce Východná
a ročné hospodárenie za rok 2016 bez
výhrad. Schvaľuje prevedenie prebytku
hospodárenia obce za rok 2016 v sume
348 756,36 € do rezervného fondu
obce.
• Protokol o odovzdaní a prevzatí
majetku obce do správy VPS Východná.
• Predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na modernizáciu
učební v ZŠ Východná. Odhadované
celkové oprávnené výdavky projektu
predstavujú čiastku 129-tisíc €, spolufinancovanie projektu zo strany obce je
vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov, maximálne do výšky 6500 €
a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú
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v priebehu realizácie projektu.
• Predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu prostredníctvom
kompostérov v obci Východná. Hodnota projektu je 94 117 €. Výška maximálneho celkového spolufinancovania
projektu zo strany obce je 5 000 €.
OZ žiada starostu obce:
• Rokovať so zástupcami Liptovskej
vodárenskej spoločnosti vo veci výmeny starého vodovodného potrubia
v obci od č. d. 370 po č. d. 387 a reklamačných vád po výstavbe kanalizácie
v obci.

11. 7. 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Štatút obce Východná, pričom sa



13. 6. 2017

ským tradičným umením (ľudový
spev, tanec, hra na hudobný nástroj,
zručnosť v ľudových výšivkách, či inej
tradičnej remeselnej výrobe) s prvkami
súťaže miss.
(red)

ruší pôvodný štatút obce z 11. 2. 2003.
• Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 2. polrok 2017.
• Odmeny za výzdobu domov počas
FF Východná podľa návrhu hodnotiacej
komisie.
• Zmluvu o nájme so spoločnosťou
TatraDent s.r.o. na zubnú techniku vo
výške 400 € na druhý polrok 2017.
• Zabezpečenie stráženia Veľkej
krivánskej cesty na rampe PD na letnú
sezónu.
OZ berie na vedomie:
• Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za druhý kvartál 2017.
OZ žiada starostu obce:
• Zvolať stretnutie s obyvateľmi
Čierneho Váhu a Svarína (ohľadom
riešenia dopravy detí do škôl).
• Podať reklamáciu Liptovskej
vodárenskej spoločnosti po budovaní
kanalizácie (popredávané šachty na
chodníkoch, cestách a podobne).



Východná bude mať svoju zástupkyňu vo finále tretieho ročníka súťaže
Miss folklór. Po úspešnom kastingovom vystúpení sa medzi najlepšie prebojovala Barbora Kamenická. Finále
súťaže sa uskutoční 14. septembra.

Píšte, čítajte, mailujte...
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KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
22. jún bol slávnostný deň. Slávnostný a rozlúčkový pre deviatakov,
ktorí opustili brány základnej školy
a pre predškolákov, ktorí sa rozlúčili
so škôlkou, aby v septembri mohli
„zaklopať“ na tie školské brány.
Vo štvrtok 22. júna sa symbolicky
dvadsaťdva detí – budúcich školáčikov, rozlúčilo s materskou školou. Hneď ráno predškolákov prijal
na Obecnom úrade vo Východnej pán
starosta Juraj Blaško. Tu deti priniesli
svoje tablo, zaspievali, zatancovali a
pán starosta im poprial úspešný
štart v škole a veselé chvíle bez úrazov počas prázdnin. Spoločne s pani
riaditeľkou odovzdali deťom osvedčenia o ukončení predprimárneho
vzdelávania a peknú knižku. Okrem
toho bolo pre deti pripravené aj malé
pohostenie.
Slávnostná rozlúčka pokračovala
v škôlke - so zamestnancami a deťmi
1. a 2. triedy. Predškoláci spievali,
recitovali aj tancovali a všetkým sa
poďakovali. Mamičky z výboru Rady
rodičov pripravili pre deti hostinu
a prekvapením pre nich bola aj krásna
torta, na ktorej si všetky deti pochutili.
Nechýbala ani veselá zábava a tanec
s predškolákmi. Budúcim prvákom
sme zaželali úspešný začiatok prvác-

keho života, aby v septembri vykročili
tou správnou nohou.
Starosta obce Juraj Blaško prijal na
pôde obecného úradu aj končiacich de-

viatakov. Pekným programom sa rozlúčili so školou i učiteľmi a nechýbali ani
slzičky dojatia. V nových školách prajeme študentom veľa úspechov.
(red)

PONÚKAM
VÝKOPOVÉ
PRÁCE
(MINIBAGER)

(rek)

• Adamko Pribylinec z 3. A sa
v súťaži „Matematický klokan 2017“
stal nielen úspešným riešiteľom, ale aj
školským šampiónom, čím obhájil svoj
minuloročný titul. Adamko, srdečne
gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!
(bl)

Tomáš Ilavský, Školská 1040, Važec

0907 228 196
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Bodka za jarnou časťou
S vrcholiacou jarou skončil ďalší
ročník futbalových bojov o body v súťažiach Liptovského futbalového zväzu.
Po jeho skončení musíme skonštatovať,
že naše družstvá si udržali miesta vo
svojich kategóriach, i keď ani jedno
výsledkami neoslnilo.
Dospelí v konečnom účtovaní skončili v II. triede na deviatom mieste.
Z 24 zápasov 9 vyhrali, 4 remizovali
a 11 prehrali. Vybojovali 31 bodov
s celkovým skóre 46:62. Za pozornosť
stojí divoký výsledok z posledného
kola, keď so súperom z Lipt. Lužnej sa
rozišli po remíze 7:7! Najlepším strelcom mužstva sa stal Ján Mikuš, ktorý
strelil 17 gólov, nasledovali ho Peter
Brezina a Miroslav Mikuš so šiestimi
úspešnými zásahmi.
Dorastenci sa presvedčili počas celej
sezóny, že bez poctivej prípravy výsledky samé neprídu. V základnej časti
hrali ešte ako tak vyrovnané zápasy,
po postupe do nadstavby s kolektívmi
z dolného Liptova sami zistili, že ak sa
im chcú vyrovnať, musia na sebe riadne
popracovať. Dorast obsadil v nadstavbe
posledné ôsme miesto. Zo 14 zápasov
jeden vyhrali, dva remizovali a 11
prehrali. Získali iba 5 bodov so skóre
17:51. Najlepším strelcom družstva sa
stal Lukáš Ilavský so 14 gólmi. O slabej
morálke v družstve svedčia aj obdržané červené karty za hrubé nešportové
správanie, ktoré zastavili činnosť viacerým hráčom na viac týždňov.
Žiaci v malom futbale si postupne
zvykali na futbalový tréning, zápasy
i pravidlá, podľa ktorých sa futbal hrá.
Odohrali 16 majstrovských zápasov.
Pri skúsenostiach, ktoré deti mali, vo
všetkých stretnutiach ťahali za kratší
koniec. Nezískali ani bod, so skóre
13:200. Najlepším naším strelcom bol
Alex Petráško, ktorý strelil 6 gólov,
Martin Žiak pridal 3, Martin Filip 2
a po jednom dali Filip Kráľ a Sebastián Luštik.
Pristavím sa k tejto kategórii trochu
podrobnejšie, lebo bez mládežníckej
základne budúcnosť nášho dedinského futbalu je ohrozená. Pred rokom pri
stretnutí s deťmi a ich rodičmi sa na futbal prihlásilo okolo dvadsať detí. Dnes

už ich chodí sotva polovica. Bez toho,
aby do procesu aktívneho športovania
neboli zainteresovaní aj rodičia, nám to
jednoducho nebude fungovať. Dobré by
bolo, keby sa rodičia trochu zaujímali
o túto aktivitu, prišli na majstrovské zápasy povzbudiť malých hráčov. Podporiť ich, aby vytrvali, aby sa nevzdávali
hneď po prvých sklamaniach a neúspechov. Začiatky bývajú ťažké, ale tí, čo
vytrvajú, majú neskôr radosť z tejto hry
a tí najlepší to môžu dotiahnuť ďaleko.
Občas by rodičia mohli prísť pozrieť aj
na tréning skontrolovať svoje deti bez
toho, aby o tom deti vedeli. Potom by
možno boli sami prekvapení, ako sa

správajú niektoré ich deti, voči spoluhráčom, ako rešpektujú trénerov.
V dnešnej dobe je čoraz ťažšie nájsť
obetavých ľudí, ktorí by sa venovali
hlavne futbalovej mládeži. Ak sa
nám občas podarí niekoho nahovoriť,
častokrát postupne klesajúci počet detí
ich odrádza od ďalšej spolupráce. Celá
takto vznikajúca situácia je mnohokrát
patová.
Aj touto cestou opakovane pozývame medzi seba všetkých, ktorí chcú
nášmu futbalu pomáhať a realizovať
sa v tejto oblasti, či už ako hráči alebo
tréneri či vedúci mužstiev, atď. Všetci
ste vo futbalovom klube vítaní. (ml)

Riaditeľ školy ocenený

Riaditeľ Základnej školy vo Východnej František Pitoňák dostal ocenenie
od Slovenského olympijského výboru.
Vyznamenania odovzdávali zástupcovia SOV za účasti predsedu Národnej
rady SR Andreja Danka a bývalého
prezidenta SR Ivana Gašparoviča 9.
júna v Bratislave.
Čestnými uznaniami SOV oceňuje
mimoriadne a vynikajúce zásluhy domácich i zahraničných osobností alebo
subjektov v rozvoji športu a olympizmu, úspešné rozvíjanie a uplatňovanie
olympijských ideí a princípov v športe,

školstve, výchove, kultúre a inej spoločenskej činnosti.
František Pitoňák (44) je bývalým
majstrom Slovenska v atletike a držiteľom slovenského rekordu v behu
na 500 metrov v hale. Po ukončení
kariéry atléta bol spoluzakladateľom
Slovenského curlingového zväzu. Od
roku 2006 je slovenským reprezentantom v curlingu. Ako tréner viedol
paralympijské družsto Slovenska na
ZPH 2014 v Soči. Aj ako riaditeľ školy vo Východnej podporuje u žiakov
vzťah k športu.
(red)
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