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Obzretie za Vianocami...
10. 12. 2016 sa konal už 3. ročník
Vianočných trhov spojený s obecnou
zabíjačkou. Už od piatej hodiny rannej
„nastúpili k hrncom“ Ján Staroň z Laziska s pomocníkmi a Juraj Halahija st.
a Juraj Halahija ml. Pustili sa do výroby špecialít – polievka, kapustnica,
klobásy, jaternice, tlačenky a pečené
mäso. Všetko sa muselo stihnúť do
otvorenia trhov – do 13.00 hod. „Pri
hrncoch“ pomáhali a všetky riady
umývali p. Ďumbalová, p. Blašková,
p. Strelecká a p. Kokavcová.
Trhy a ochutnávku zabíjačkových
špecialít otvoril starosta obce Juraj
Blaško, ktorý využil príležitosť, aby
poďakoval Milanovi Koreňovi za
doterajšiu propagáciu obce a vydanie
knihy o školstve v našej obci. Otvorenie spríjemnili spevom ženy z Folklórnej skupiny Kriváň a teta Gajdošová
a Milan Kokavec - vinšom.
Potom nasledovalo „hodovanie“ –
ochutnávka špecialít, hriatô na pretrávenie a nákup darčekov a pozorností,
ktoré si mohli návštevníci zakúpiť od
– tkáčok Gajdošovej, Stanovej, Brezinovej, od ZŠ – p. Majerskej a p. Brezinovej, od p. Lenkovej, p. Krajčiovej, p.
Blaškovej, p. Petrenkovej, p. Moravčí-

• Počas trhov fungoval i detsky kútik pod vedením p. Giraškovej. Pripravila pre
deti koláčiky a polevu, ktorou si deti mohli ozdobiť svoj medovníček.
kovej, p. Drugaja a od p. Navrátilovej
a p. Moravčíkovej z Hýb.
Predvečer o 16.00 hodine sme sa
všetci stretli pri stromčeku. Žiaci zo
ZŠ pod vedením p. uč. Chovanovej
pripravili pásmo kolied a spevov, aby
nám všetkým spríjemnili adventný
čas. Ku stromčeku prišiel aj Mikuláš
s darčekmi a pomocníkmi čertom a anjelom, aby deťom za básničku rozdali

• Deti zo základnej školy spievali a koledovali pod vianočným stromčekom.

sladkosti. Na ukončenie slávnosti pri
stromčeku starosta s prítomnými
deťmi rozsvietili vianočný stromček
a pripravenú svetelnú výzdobu.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
k uskutočneniu krásnej predvianočnej
akcie a tešíme sa, že sa všetci v zdraví
o rok stretneme na 4. ročníku Vianočných trhov.
Text a foto:
mks

• Starosta obce ocenil Milana Koreňa
(vľavo) za publikačnú činnosť.
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Obzretie za Vianocami...

• Stánky boli plné originálnych ručne vyrábaných predmetov
na rôzne použitie.

• Šikovní chlapi vyrábali zabíjačkové špeciality.

• Mikuláš s pomocníkmi rozdávali sladkosti.

• Stánky boli plné originálnych ručne vyrábaných predmetov na rôzne použitie.

Poteší aj pieseň
V predvianočnom čase
určite každý z nás viac túži
po láske a ľudskej blízkosti.
Najmä, ak je jeho život ťažší
a možno i osamelý. Naše spevavé východnianske ženy už
roky pred Vianocami navštevujú Domov sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku,
aby jeho obyvateľom priniesli
krásny dar – pocit, že nie sú
sami, že na nich niekto myslí
a poteší ich krásnou piesňou.
Stretnutie je vždy dojímavé,
objavia sa i slzičky, ale starkí
sú šťastní a vďační.
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Najmenší koledovali

Stalo sa už dobrým zvykom, že deti zo základnej školy pred Vianocami nacvičia
vhodný program a poberú sa koledovať po dedine. Obídu obecný úrad, obchody
a iné inštitúcie a určite všade vnesú príjemnú a tradičnú atmosféru.

Nová zubná ambulancia
Od nového roka funguje v priestoroch zdravotného strediska vo Východnej zubná ambulancia TatraDent s.r.o.,
ktorá poskytuje zubnú starostlivosť pre
všetkých pacientov.
Ordinačné hodiny sú v pracovné dni
od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h.
Na vyšetrenie sa môžete objednať na

telefónnom čísle 0901 710 554.
Nový stomatológ prebral zdravotnú
dokumentáciu po doktorke Jurčovej
a doktorovi Kapasnom, ale prijíma aj
nových pacientov. Zároveň uvedeným
riešením nie je dotknuté právo pacienta na výber poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti.

Obec Východná a športové združenie Cykloparobok
Východná zorganizovali 21. januára verejný lyžiarsky
pochod na Vrch Hybice a späť. Na trasu dlhú celkovo 16
kilometrov sa postavilo necelých tridsať účastníkov, čo
organizátorov síce nesklamalo, ale ani veľmi nepotešilo.
Viacerí skalní priaznivci športu pociťujú v poslednom

Podporiť
môžete aj
„svojich“
Úvod roka patrí nielen novým začiatkom, predsavzatiam, či plánom,
ale aj daniam. Povinné odvádzanie
dane si môžete spríjemniť dobrým
skutkom, ak venujete 2 % zo svojich
daní na rozvoj niečoho prospešného.
Vo Východnej sú registrovanými prijímateľmi 2 % z daní štyri občianske
združenia, ktoré môžete podporiť –
Cykloparobok Východná, OZ Motýlik
pri Materskej škole Východná, SRRZ
RZ pri Základnej škole Východná
a Telovýchovná jednota Družstevník
Východná.
Ak ste zamestnanec a chcete darovať dve percentá, požiadajte zamestnávateľa o potvrdenie (do 15. 2.).
Vyplnené tlačivo je následne nutné
podať na daňovom úrade do konca
apríla. Ak podnikáte, na poukázanie
dvoch percent z daní máte čas do termínu podávania daňového priznania
(vyznačuje sa na tlačive daňového
priznania).
Potrebné administratívne údaje
o občianskych združeniach nájdete
napríklad na stránke www.notar.sk
(v sekcii „notárske centrálne registre“
v časti „zoznam prijímateľov...“).

období klesajúci záujem verejnosti o podobné aktivity,
napríklad len v porovnaní so susednými obcami. Bežci
absolvovali trať síce v hmlistom počasí, ale na dobrom
pocite pri návrate do cieľa im to určite neubralo. Ani na
chuti na voňavé klobásky, ktoré si po akcii mohol každý
dopriať bez výčitiek (takmer). ☺
(red)
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YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y
Pitoňák sa ešte
koncom novembra
stretol v Bratislave na zasadnutí
olympijského výboru s ministrom
školstva Petrom
Plavčanom. Spoločne diskutovali
o športe a regionálnom školstve.
Minister prisľúbil,
že osobne navštívi
aj Základnú školu
vo Východnej.
• Riaditeľ ZŠ Východná František Pitoňák (vpravo) s ministrom školstva Petrom Plavčanom.
Úspešní matematici i technici
V decembri sa v základnej škole konalo školské kolo Pytagoriády z matematiky. V piatom ročníku boli úspešní
Damián František Girašek (1.) a Martin Filip (2.), v šiestom Matúš Hyben
a v siedom ročníku Patrik Halahyja (1.)
a Martin Bohunčák (2.).
Dvojica Stanislav Koreň (8.A)
a Jaroslav Mikuš (9.A) sa v decembri
zúčastnili okresného kola Technickej
olympiády v Ružomberku. Žiaci
museli zvládnuť vedomostný test
a praktickú časť, ktorá pozostávala
z prípravy a zostavenia výrobku podľa
daných parametrov. Naša dvojica obsadila piate miesto.
Stretnutie s ministrom
Riaditeľ ZŠ Východná František

Exkurzia
vo Viedni

tradičné techniky aj vyskúšať. Koncom
minulého roka žiaci zavítali do priestorov bývalého krajčírstva v našej obci,
kde si pod vedením pani Gajdošovej,
Brezinovej a Stanovej mohli vyskúšať
trhanie handier na tkanie, namotávanie nití a samotné tkanie na krosnách.
Žiačky vyšších ročníkov si zaspievali
aj ľudové piesne, ktoré sa spievali pri
práci a tkaní kobercov. V januári tohto
roku si to žiaci pre zmenu namierili do
Východnianskej izby, kde im p. Strelecká a p. Kokavcová predviedli výrobu
tradičných východnianskych „šulok“.
Deti si prípravu jednoduchého jedla
vyskúšali a na hotovom pokrme si aj
pochutnali.

Začiatkom decembra sa žiaci základnej školy zúčastnili celodennej
školskej exkurzie do predvianočnej
Viedne. Prezreli si historické centrum
mesta (zámok Hofburg, katedrála Stephansdom) a návštevu zakončili medzi
vianočnými stánkami. Záver exkurzie
patril návšteve čokoládovne v mestečku Kittsee, kde si žiaci mohli zamaškrtiť na miestnej čokoláde a nakúpiť pre
svojich najbližších kopu sladkostí pod
vianočný stromček.
Návrat k tradíciám
Súčasťou vyučovacieho procesu
v základnej škole je aj množstvo projektov zameraných na tradície našich
predkov. A keďže najlepšie sa učí
prakticky, žiaci často absolvujú rôzne
exkurzie a tvorivé dielne, kde si môžu

• Tkanie kobercov.

Obec pripravuje
novú stránku

• Žiaci varili a ochutnávali tradičné „šulky“
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Internetová stránka obce by už
onedlho mala zmeniť svoj šat. Podľa
slov starostu obce webová prezentácia
potrebuje modernizáciu, aby bola pútavejšia a jej obsah prehľadnejší. Obsah
by mal byť zameraný predovšetkým
na občana a obyvatelia obce by tu mali
nájsť najmä praktické informácie z fungovania samosprávy. Grafický návrh
novej stránky je už pripravený, po doplnení obsahu bude „webka“ v blízkej
budúcnosti spustená do prevádzky.
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Obecná lyžovačka

Východná, 032 32 Východná do 5. februára 2017 alebo doručte členom volebnej
komisie. Volebná komisia po uvedenom
termíne zverejní volebnú kandidátku.
Následne pripraví volebné lístky s nominovanými kandidátmi, o ktorých zvolení
sa rozhodnete vo voľbách na výročnej
členskej schôdzi Telovýchovnej jednoty
Družstevník Východná podľa platného
volebného poriadku.
Výročná členská schôdza, na ktorej
sa uskutočnia voľby predsedu TJ, členov
výboru a členov revíznej komisie, sa

uskutoční 10. februára 2017 o 18.00 h
v Hasičskom dome.
Volebný poriadok pre voľby do Výboru TJ a revíznej komisie platné od 17. 3.
2013 si môžete pozrieť alebo stiahnuť zo
stránky www.tjvychodna.webnode.sk,
rovnako aj formulár na kandidátku do
volieb i členov volebnej komisie.
Veríme, že táto výzva nezostane z vašej
strany bez odozvy a k budúcnosti športu
v našej obci zaujmete kladný a konštruktívny postoj, zároveň sa aktívne zapojíte
do športového života. Volebná komisia



NÁVRATKA

Kandidátka pre voľby do orgánov
Telovýchovnej jednoty Družstevník Východná,
ktoré sa budú konať 10. februára 2017.
za predsedu TJ navrhujem: ....................................................................................................



začiatkom roka 2017 sa skončí štvorročné funkčné obdobie terajšieho Výboru
Telovýchovnej jednoty Družstevník Východná a revíznej komisie TJ.
Výbor TJ v súčasnosti zastrešuje štyri
športové odvetvia: futbal, stolný tenis,
bežecké lyžovanie a akrobatické bicyklovanie, to predstavuje okolo 80 aktívnych
športovcov.
Leží vám osud športu v našej obci
na srdci, máte svoje predstavy, akým
smerom by sa mal šport uberať, čo
treba zmeniť alebo vylepšiť, ako by mali
pracovať jednotlivé športové oddiely,
prípadne chcete rozšíriť činnosť TJ o
nové športové odvetvie? Ak áno, potom
si dovoľujeme Vás touto cestou osloviť,
pretože teraz máte jedinečnú možnosť
svoje predstavy začať realizovať.
Kandidujte v nastávajúcich voľbách
na pozíciu predsedu TJ, členov výboru,
respektíve členov revíznej komisie.
Svoj záujem kandidovať na jednotlivé
pozície vo vedení TJ potvrďte vyplnením
kandidačného formulára, ktorý je súčasťou tejto informácie. Podobne môžete
navrhnúť aj iných kandidátov, ktorí s
touto kandidatúrou budú súhlasiť. Takto
vyplnený formulár potom zašlite v uzavretej obálke s označením „Voľby 2017“na
adresu Telovýchovná jednota Družstevník

i počasím, treba to využiť naplno. Rád
by som poďakoval všetkým, ktorí nám
nezištne pomáhajú pri týchto činnostiach,“ dodal Juraj Blaško.
(red)
Foto: mks



Vážení priatelia športu,

kolektívnych akciách organizovaných
alebo spoluorganizovaných obcou, ale
samozrejme, že všetko môžu ľudia využívať aj individuálne. Tohtoročná zima
nám naozaj praje snehovou nádielkou

za člena výboru TJ navrhujem: ..............................................................................................
za člena revíznej komisie navrhujem: ...................................................................................

Členovia volebnej komisie, ktorým môžete osobne odovzdať lístky s kandidátmi na predsedu
výboru TJ, členov výboru a členov revíznej komisie: Štefan Žufaj, Východná č. 446 a Dušan
Petrenka, Východná č. 423.



Krásne zimné počasie a rozprávkové podmienky vylákali pár obyvateľov
obce na Širočinu, kde sa 22. januára
uskutočnila obecná sánkovačka. Biele
pláne, modrá obloha a panoráma hôr
boli dokonalou kulisou sánkovačky,
ktorú si užívali deti aj dospelí. Účastníkov bolo „tak akurát“, atmosféra
bola príjemná a zábava dobrá. Sane
a iné kĺzacie potreby fungovali celkom
dobre a sánkovaniachtiví Východňania
niekoľkokrát zdolali aj šľapanie do
kopca. A kto nevládal? „Hodil“ sa do
snehu. ☺
Starosta obce pozýva občanov aj
na iné športové aktivity, na ktoré sú
túto zimu ideálne podmienky. „Obec
za pomoci dobrovoľníkov robí a upravuje bežecké trate, v areáli školy je
udržiavaná ľadová plocha, pripravili
sme dráhu na sánkovanie. Snažíme
sa aj touto cestou podporiť našich
mladších aj starších spoluobčanov
k zimným športovým aktivitám a pohybu na čerstvom vzduchu, či už na
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Z obecného rokovania
13. 12. 2016

Obce Východná na roky 2018, 2019.
• Predaj nadbytočného palivového
dreva pre občanov obce Východná
v sume 20 € za priestorový meter.
• Transfer na záujmové vzdelávanie
pre všetky deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Východná
vo výške 40 € na žiaka za rok 2016.

• Návrh zmeny plánu zasadnutí
OZ na rok 2017. (Starosta navrhoval
menej zasadnutí do roka, aby sa príprava
na zasadnutie skvalitnila).
• Návrh VZN Obce Východná č.
4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Podľa návrhu podaného starostom
obce sa mal poplatok za vývoz odpadu
zvýšiť z 8,50 € na 10 € na osobu a rok.
Starosta zdôvodňoval potrebu zvýšenia
poplatku opakovaným upozorňovaním zo
strany hlavného kontrolóra obce na to, že
súčasný poplatok nepokrýva výdavky na
vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu. Poslanci návrh neschválili a všetky
poplatky tak zostali na úrovni minulého
roka. Starosta obce si však myslí, že problematiku cien za odpad je nutné riešiť.
„Vo Východnej je poplatok za vývoz odpadu veľmi nízky, ani navrhovaných 10
€ za osobu a rok by v porovnaní s inými
obcami nebol vysoký. Naša obec tiež
poskytuje služby na vývoz odpadu pre
ďalšie štyri obce, čím vieme získať nejaké
financie. Stále to však nepokrýva náklady.
Celkové výdavky na vývoz odpadu a jeho
uskladnenie pre našu obec a na vývoz pre
ostatné obce sú na úrovni 90 tisíc €. V obci
vyberieme na poplatkoch od občanov a firiem zhruba 22 300 € a od obcí, ktorým
vyvážame odpad vyinkasujeme zhruba 55
tisíc €. Táto suma však stále nestačí na
pokrytie všetkých nákladov. Samozrejme,
okrem návrhu na zvýšenie poplatku pre
občanov rokujeme aj s obcami o zvýšení
(Pokračovanie na 8. strane)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Preplatenie nákladov Márii Brezinovej, Východná 715, spojených s výmenou podlahy a dverí v nájomnom
byte v budove Materskej školy vo
výške 433,19 €.
• Kúpu nehnuteľnosti v k.ú VýchodOZ berie na vedomie:
ná: od Ing. Michala Vechtera, Martin,
• Žiadosť Dany Zubajovej o pridelepozemky s celkovou výmerou 171,88
m2 za kúpnu cenu 5 € za m2, od Pavla nie obecného domu do nájmu.
• Stanovisko hlavného kontrolóra
Nezníka, Liptovský Hrádok, rodinný
dom č. 171 a priľahlé pozemky za obce k návrhu rozpočtu na rok 2017.
• Žiadosť o finančný príspevok
kúpnu cenu 2 500 €, od Janky Rašmanovej, Východná 600, rodinný dom č. pre Občianske združenie V POHYBE,
600 a priľahlé pozemky za kúpnu cenu Hybe, na projektovú dokumentáciu
pre trasu na vybudovanie náučného
30 tisíc €.
• Predĺženie nájomných zmlúv: Já- chodníka Hybickou tiesňavou.
• Žiadosť o sprístupnenie informánovi Knausovi a Ivete Vonglarovej na
rodinný dom č. 168 (do 31. 12. 2017), cie podľa zákona o slobodnom prístuJánovi Brezinovi na byt v budove MŠ pe k informáciám ohľadom pozemkov
(do 30. 6. 2017), Lucii Petraškovej na byt obce, ktoré nie sú určené na obecné
v budove ZŠ (do 31. 12. 2017), Ľubici účely, pre stavebnú spoločnosť SWIEZuzaniakovej na rodinný dom č. 124 TELSKY- SLOVAKIA, Divízia doprav(do 31. 12. 2017), Márii Brezinovej na ných a inžinierskych stavieb vhodných
byt v budove MŠ (do 31. 12. 2017), Na- na vybudovanie prevádzkovej jednotky
taši Zubajovej na rodinný dom č. 255 a obaľovačky asfaltových zmesí , ktorá
(do 31. 12. 2017), Márii Vrabcovej na byt bude spĺňať najvyššie environmentálne
štandardy.
v budove MŠ (do 31. 12. 2017).
• Nájomnú zmluvu bytu v prístavbe
OZ neschvaľuje
budovy ZŠ Pavlovi Grytsenko a Mar• Žiadosť Mareka Bartku, Východná
haryte Popadynets od 10. 1. 2017 do
577, o predĺženie nájomnej zmluvy na
31. 12. 2017.
• Prevod majetku obce odpredajom byt v prístavbe ZŠ Východná 790.
podľa znaleckého
posudku (pozemky
o výmere 114 m 2 )
z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Kupujúcim je Ján
SRQXNDãW~GLDSUHãNROVNê
Petrenka, Východ- rok 2017/2018
3RĐQRKRVSRGiUVNHRGERU\
ná 725. Osobitný
4210 M 11 Agropodnikanie - agroturistika
zreteľ je daný tým,
4 - URþQêãWXGLMQêRGERUVPDWXULWRX
že pozemky, ktoré
+$JURPHFKDQL]iWRURSUDYiU
sú predmetom pre3 - URþQêXþHEQêRGERUVYêXþQêPOLVWRP
vodu sú susediace
)3RĐQRKRVSRGiUVNDYêURED
s pozemkami kupu2 - URþQêXþHEQêRGERUVR]iYHUHþQRXVN~ãNRX
júceho a prevodom
7HFKQLFNpRGERU\
uvedených pozem.0HFKDQLNVWURMRYD]DULDGHQt
kov sa prispeje k ich
4 - URþQêãWXGLMQêRGERUVPDWXULWRX
účelnejšiemu využi.2SHUiWRUJXPiUVNHMDSODVWLNiUVNHMYêURE\
tiu pre obec, ako aj
4 - URþQêãWXGLMQêRGERUVPDWXULWRX
pre kupujúceho.
RGERU\V~YV\VWpPHGXiOQHKRY]GHOiYDQLD
• Rozpočet Obce
Východná na rok
WHOHIyQ
KONTAKT:
e-mail: sekretariat@polytechnika.sk
675('1È2'%251Èâ.2/$32/<7(&+1,&.È
2017 a berie na vedowww.polytechnika.sk
'HPlQRYVNiFHVWD/LSWRYVNê0LNXOiã
mie návrh rozpočtu
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Stolnotenisti na turnajoch
11. ročník Novoročného turnaja v stolnom tenise
Na Troch kráľov zorganizovala Základná škola
Východná v spolupráci so
stolnotenisovým oddielom
už 11. ročník Novoročného stolnotenisového turnaja.
Turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov. Súťažilo sa v troch kategóriách - neregistrovaní hráči, registrovaní hráči a štvorhra.
V úvode turnaja sa hrali zápasy jednotlivcov systémom každý proti každému
na tri víťazné sety. Na záver sa odohrali zápasy v štvorhrách, kde sa dvojice
spoluhráčov vylosovali. Najlepší hráči
v každej kategórii boli ocenení a pre
každého súťažiaceho bolo pripravené
občerstvenie v bufete. Po celý deň sa
hralo s vysokým nasadením, v priateľskej a športovej atmosfére. Pod úspech
vydarenej akcie sa podpísali perfektné
organizačné, technické i priestorové
podmienky. Garantom podujatia je
riaditeľ školy František Pitoňák.

CELKOVÉ PORADIE
Neregistrovaní hráči:
1. Ľubomír Poljak
2. Ľubomír Kojš
3. Miroslav Mikuš
Registrovaní hráči:
1. Miroslav Volaj

2. Peter Stano
3. Miroslav Moravčík
Štvorhra:
1. Ľubomír Kojš – Marek Farbák
2. Ľubomír Poljak –Vladimír Poliak
3. Miroslav Mikuš – Igor Csanyi
(fp)

Majstrovstvá
okresu
v stolnom tenise
V Liptovskom Mikuláši
sa 7. januára konali Majstrovstvá okresu v stolnom
tenise mužov a žien. Medzi
súťažiacimi mal zastúpenie aj stolnotenisový klub Východná.
V kategórii jednotlivcov obsadil Miroslav Moravčík 2. miesto a v kategórii
štvorhier dvojica Miroslav Volaj – Miroslav Moravčík obsadila 5. miesto.

Turnaj o pohár
starostu obce
Závažná Poruba
Stolnotenisový oddiel
Závažná Poruba organizoval začiatkom januára stolnotenisový turnaj. Turnaja
sa zúčastnilo 52 účastníkov
zo 14 klubov z Liptova. Z Východnej
sa turnaja zúčastnili dvaja súťažiaci.
Obstáli na výbornú. Víťazom turnaja
sa stal Ján Krajči a 3. miesto obsadil
Vladimír Poliak.
(fp)

Milí občania, milovníci zábavy a dobrej nálady,
pozývame vás na

6. FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD obcou.
Chystajte si masky, aby ste ich 25. februára
mohli predviesť v plnej paráde!
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Turnaj vo futbale pozná víťazov
Prvú januárovú sobotu roku 2017 sa
v telocvični základnej školy uskutočnil
v poradí XI. ročník halového turnaja vo
futbale o Pohár starostu obce. Pôvodne
sa toto zápolenie malo uskutočniť ešte
v závere kalendárneho roka 2016, ale
nakoľko termínovo sviatky pripadli na
víkendy, posunul sa termín podujatia
až na začiatok nového roka.
Turnaja sa zúčastnilo 41 hráčov,
ktorí tvorili šesť mužstiev. I tu sme
zaregistrovali slabší záujem zo strany
aktívnych účastníkov. Ak pred pár
rokmi nebol problém naplniť osem
družstiev, čo je maximálny počet tohto
podujatia, postupne záujem o toto športové podujatie klesá. Samotný turnaj
mal hladký priebeh, nechýbali napínavé zápasy i súboj o kráľa strelcov.
Hralo sa systémom každý s každým
a po poslednom zápase bolo poradie
nasledovné: 1. miesto Čvirko team, 2.
Polícia team, 3.Kožak team, 4. Dorast I.,
5. Autozulu team a 6. Dorast II. team.
O najlepšom strelcovi sa rozhodlo až
v úplne poslednom zápase turnaja.
Najlepším strelcom sa stal Martin
Gajdoš z družstva Polícia team, ktorý

strelil osem gólov a len o jeden predstihol Ľuboša Halka z Čvirko teamu.
Za zdarný priebeh podujatia treba
poďakovať všetkým účastníkom, hŕstke divákov, organizátorom, starostovi
Jurajovi Blaškovi, rozhodcovi Roma-

• Víťazné družstvo Čvirko team, horný rad zľava Michal Chovan, Miroslav Mikuš,
Tomáš Mikuš, Patrik Bartko a Pavel Gajdoš, dolu zľava Ján Mikuš a Ľuboš Halko.

Z obecného rokovania
(Dokončenie zo 6. strany)
cien za služby spojené s vývozom odpadu.
Riešenie je možno aj v zavedení množstvového zberu komunálneho odpadu, aby tí
občania, čo produkujú málo odpadov mohli
platiť menej a tí, čo produkujú viac, platili
by viac. Bolo by to spravodlivejšie,“ uviedol starosta obce Juraj Blaško.

Mikuláš, rodinný dom č. 626 a priľahlé
pozemky za celkovú cenu 4 000 €.
• Poskytnutie vecných darov na
organizáciu reprezentačných plesov:
100 € pre ŽS Východná, 50 € pre SOŠ
polytechnickú v L. Mikuláši, 50 € na
Svätohuberský bál, 50 € na ples organizovaný OZ Dobrá Východná.

29. 12. 2016

OZ berie na vedomie:
• Správu o činnosti občianskeho
združenia Dobrá Východná

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Východná na I. polrok
2017.
• Vyradenie drobného hmotného
majetku v ZŠ vo Východnej podľa
predloženého zoznamu do 2500 €.
• Rozpočtové opatrenie obce Východná č. 16/2016.
• Kúpu nehnuteľnosti v k.ú Východná od Silvie Bartkovej, Liptovský

novi Gáletovi i ženám, ktoré sa starali
v bufete o bruchá všetkých účastníkov,
Eve Mikušovej a Veronike Mikušovej.
Podrobné výsledky nájdete na stránke
www.tjvychodna.webnode.sk.
(ml)

10. 1. 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Finančný príspevok vo výške 1 000
€ pre Občianske združenie V POHYBE
na prípravné práce pre vybudovanie
náučného chodníka na Hybskú tiesňavu.
• Žiadosť o prenájom Kongresové-

ho a informačného centra na účel futbalového turnaja ozbrojených zložiek
bezplatne.
• Dodatok č. 9 k zmluve o výkone
prenesenej kompetencie na úseku
územného plánovania a stavebného
poriadku medzi obcou Važec a obcou
Východná na dobu od 1. 1. 2017 do 31.
12. 2017.
OZ berie na vedomie:
• Žiadosť Ivany Juríkovej, Východná
č. 174, o prenájom priestorov za domom
č. 170, za účelom garáže.
• Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Východné za 4. Q v roku
2016.
• OZ vo Východnej zvolilo v zmysle zákona o sudcoch a prísediacich
Ing. Jána Gajdoša, Východná 895,
za prísediaceho na Okresnom súde
v Liptovskom Mikuláši na obdobie
rokov 2017 – 2021.
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