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Folklórny festival Východná
sa presúva na budúci rok
Aktuálna situácia spojená s pandémiou COVID – 19 vyústila do zrušenia mnohých podujatí. Jedným z nich
je aj Folklórny festival Východná 2020.
Plánovaný 66. ročník sa na základe
rozhodnutia Ministerstva kultúry SR
presúva o rok. Nový termín konania
festivalu je v dňoch 1. až 4. júla 2021.
Pred pár týždňami bol zverejnený
pôvodný návrh Národného osvetového
centra, podľa ktorého sa tohtoročný festival presunul zo začiatku júla na koniec
augusta. Tento zámer NOC oznámilo
mailom koncom marca aj obci Východná, ako spoluorganizátorovi podujatia.
Generálny riaditeľ NOC Michal Bartók
však v maily zároveň upozornil, že ak
sa situácia nezlepší, tohtoročný festival
bude nutné zrušiť. Definitívne rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o zrušení
tohtoročného festivalu padlo koncom
apríla.
Starosta obce Pavel Krupa pripúšťa,
že rozhodnutie o osude 66. ročníka
festivalu boli veľmi ťažké, ale považuje jeho presunutie na budúci rok za
lepšie riešenie, ako by bolo presunutie

termínu na august tohto roku. Svoje
argumenty starosta zároveň predložil
aj NOC: „Po medializácii zmeny termínu konania Folklórneho festivalu
Východná 2020 sa na našu obec znieslo množstvo negatívnych reakcií v súvislosti s prebiehajúcou mimoriadnou
situáciou ohrozenia verejného zdravia
ochorením COVID 19. Preto naša obec
zaujala stanovisko k zverejnenej zmene, o ktorej rozhodlo vedenie NOC
Bratislava.“
Starosta obce v stanovisku zdôraznil, že zmene termínu konania tak
prestížneho podujatia, akým festival
vo Východnej je, by mala predchádzať
široká diskusia odbornej verejnosti,
ministerstva a v neposlednej miere aj
obce Východná. Riadiaci a koncepčný
orgán FFV však v tejto veci nezasadal.
Pavel Krupa tiež poukázal na ďalšie
problémy tohto prvotného rozhodnutia: „Posledný augustový víkend
je vo Východnej venovaný oslavám
SNP a tradičnému behu Podtatranská
15. Okrem toho obec leží v klimaticky chladnej oblasti, kde sa na konci

• Na zaplnené hľadisko amfiteátra počas festivalu si budeme musieť počkať viac
ako rok.

augusta už vo večerných hodinách
môže výrazne ochladiť. V posledný
prázdninový víkend by mohli vzniknúť aj problémy s ubytovaním tisícky
účinkujúcich a organizačného štábu.
Taktiež kvôli zákazu zhromažďovania
boli úplne pozastavené skúšky folklórnych kolektívov, čo by mohlo znížiť
umeleckú úroveň festivalu. V neposlednom rade aj zhoršená ekonomická
situácia by mala dopad aj na festival.
A nad všetkým musí stáť myšlienka
nehazardovania s verejným zdravím
obyvateľov Slovenska. Oceňujem, že
sa nakoniec v tejto veci rozhodlo na
základe argumentov, a nie emócií.“
„Aj keď je nám to všetkým ľúto, do
poslednej chvíle sme festival pripravovali a premýšľali nad spôsobmi, ako
ho verejnosti sprostredkovať, akceptujeme súčasnú situáciu aj rozhodnutie
ministerstva. Zdravie návštevníkov
a účinkujúcich je pre nás na prvom
mieste,“ uviedla na margo zrušenia
tohtoročného festivalu Alexandra
Žilavá z odboru marketingu a komunikácie NOC.
V histórii konania festivalu je to štvrtýkrát, čo došlo k jeho zrušeniu alebo
presunu. V roku 1959 boli programy
pripravované na Východnú „prenesené“ na oslavy 15. výročia SNP do
Banskej Bystrice.
Z informácie tlačovej správy NOC
sa festival nekonal „zo zdravotných
dôvodov“ (kvôli epidémii žltačky)
v roku 1979. Po tretíkrát sa festival
nepodarilo zrealizovať v roku 2006 z
dôvodu neukončených prác na stavbe
nového amfiteátra.
Ďalším obľúbeným podujatím
celoslovenského rozsahu, ktoré sa
udomácnilo vo Východnej, sú ovčiarske slávnosti – Ovenálie. Dvanásty
ročník bol naplánovaný na 14. júna.
Podujatie je tiež zrušené, ale bližšie
informácie o náhradnom termíne ešte
nie sú k dispozícii.
(red)
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Koronakríza ovplyvní aj obec
Mimoriadna situácia sa dotýka každej oblasti nášho života a nevyhýba sa
ani komunálnej oblasti. Niektoré obce
a mestá sa obávajú, že súčasná situácia
môže v budúcnosti spôsobiť problémy
v samosprávach.
Niektoré negatíva sa prejavili už teraz aj vo Východnej. „Bola úplne zrušená podpora zamestnanosti, teda aktivačné práce, ktoré robili nezamestnaní.
Robili drobné práce potrebné pre obec
a projekt financoval úrad práce. Teraz
si všetky tieto práce musíme zabezpečiť z vlastných zdrojov. Obec si musí
poradiť sama, s vlastnými zamestnan-

cami, alebo prijímať nových napríklad
na dohody. Práce v obci je veľa – či už
kosenie, údržba zelených plôch, údržba
ciest, zbieranie odpadkov. Jarné upratovanie ciest preto tohto roku pre obec
zabezpečil Milan Lúštik, ktorý vlastní
zametacie auto s vysávačom. Ulice pomohli dočistiť naši hasiči, za čo im tiež
ďakujeme. Na druhej strane, momentálne nemusíme pripravovať kultúrne
a spoločenské akcie, takže sa môžeme
v rámci VPS venovať viac iným činnostiam,“ uviedol starosta.
Zároveň pripustil, že v dôsledku
pandémie sa môže objaviť ekonomic-

ká kríza, ktorá sa dotkne aj obecného
rozpočtu. „Sú už scenáre, že sa budú
znižovať podielové dane pre obce, lepší scenár počíta s 10 percentami, katastrofický s 30 percentami. Našťastie,
máme dobré hospodárenie obce, takže
myslím si, že to zvládneme tak, aby
občania nejaké výpadky nepocítili.
Tiež verím, že na investičné akcie naplánované na tento rok budeme mať
peniaze a dokončíme kultúrne centrum, prístavbu hasičskej zbrojnice,
či dažďovú kanalizáciu a spevnenie
plôch pri škole,“ dodal Pavel Krupa.
(red)

KRÁTKO ZO ŽIVOTA OBCE Y KRÁTKO ZO ŽIVOTA OBCE
- pre požičanie alebo vrátenie kníh, pre zaregistrovanie sa, je
potrebné zavolať na tel.č.: 044/520 74 19, 0918 117 787 - pre
rezerváciu termínu vopred (počas pracovných dní - od pondelka do štvrtka v čase od 08:00 do 16:00, v piatok od 08:00
do 13:00 h). Taktiež žiadame čitateľov o vrátenie dlhodobo
požičaných kníh. Vyzývame našich čitateľov, aby sa zapojili
do nášho prieskumu a zaslali nám tipy na svojich obľúbených
autorov, prípadne knižné tituly, ktoré by ste radi našli v našej
obecnej knižnici. Svoje tipy zasielajte na kultura@vychodna.eu
alebo vhoďte lístok so svojím menom a knižným tipom do
schránky „Miestne kultúrne stredisko“ umiestnenej na obecnom úrade. Za Vaše tipy a spoluprácu vopred ďakujeme!
VÝZNAMNÉ MÁJOVÉ DNI

AKO SME PREŽÍVALI MIMORIADNU VEĽKÚ NOC
Tohtoročné veľkonočné sviatky boli vzdialené od tých,
ktoré si pamätáme. Zostali sme izolovaní vo svojich domácnostiach, neprichádzali sme do priameho kontaktu
s okolitým svetom, a to v niektorých mohlo vyvolať obavy,
strach a neistotu. Niektorí z nás zažívali pocity osamelosti
a opustenosti. Ale aj napriek zložitej situácii sa občanom
prihovorili úprimnými slovami prostredníctvom obecného
rozhlasu z obce pán starosta Pavel Krupa, z evanjelického
cirkevného zboru pani farárka Marcela Sabová a pán farár
z rímskokatolíckej farnosti Ján Buc so zvesťou Veľkej noci.
Vyzdvihli myšlienku spoločného prežitia duchovna tohto
veľkonočného obdobia vo svojich domovoch, so svojimi
rodinami. Na sociálnych sieťach sme mohli postrehnúť, že
Východňania nezabudli na tieto najvýznamnejšie udalosti
roka a rodičia s deťmi sa venovali napríklad pečeniu koláčikov, maľovaniu veľkonočných vajíčok, či pečeniu domáceho
chleba.
Foto: mks
OBECNÁ KNIŽNICA
Viacerí z nás trávime čas pre obmedzenia kvôli vírusu
doma. Pomôcť s vyplnením času môže práve čítanie kníh.
V prípade záujmu o návštevu našej knižnice vo Východnej
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Prvý májový deň je medzinárodným sviatkom práce a
pracujúcich. V našej obci je tento deň zväčša spojený so začiatkom obrábania polí a s prácou v záhradkách. Vzhľadom
na preventívne opatrenia a zákaz organizovania hromadných
podujatí sme si v tomto roku Deň víťazstva nad fašizmom
(8. 5.) pripomenuli vo svojich domácnostiach reláciami v televízii, prípadne článkami v novinách. V minulom roku to bola
prednáška starostu obce, ktorý priblížil tieto udalosti nielen
žiakom, ale aj občanom, ktorí prejavili záujem o históriu.
Taktiež deň matiek (10. 5.), ktorý sme si zvykli spojiť každý
rok s milým vystúpením našich detí aj dospelých v programe
Veľká rodina, sme si v tomto roku v obci pripomenuli len
prostredníctvom obecného rozhlasu piesňou od Karola Duchoňa Matka a básničkou od Milana Rúfusa – Mama.
OCHRANNÉ RÚŠKA PRE OBEC
V našej obci boli v mesiaci apríl distribuované do poštových schránok ochranné rúška pre všetkých občanov (od 2
rokov) a rozdeľovali sa podľa občanov prihlásených na trvalý
pobyt. K rúškam bol priložený aj sprievodný list s oznámením
o aktuálnom nariadení vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR o nosení rúšok s pokynmi pri použití rúšok.
Rúška pre občanov Východnej ušili spoluobčianky
Martina Debnárová, Erika Bartková, Eva Mikušová a Jana
Dunajská z Čierneho Váhu. Spolu pripravili zhruba 2 200
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rúšok. „Ďakujem týmto ochotným ženám, že aj takýmto spôsobom vyjadrujeme spolupatričnosť a robíme všetko pre to,
aby sme dokázali zvládnuť túto pandémiu,“ povedal starosta
obce Pavel Krupa.
Za rizikovú skupinu pre hrozbu nákazy novým koronavírusom sa najčastejšie považujú osoby nad 65 rokov. Vo
Východnej máme 2235 obyvateľov a z toho 329 občanov
v tejto vekovej kategórii. Nateraz v našej obci neevidujeme
žiaden pozitívne potvrdený prípad nákazy.
Aj po uvoľnení opatrení súvisiacich s vírusom COVID-19
si môžeme zachovať niekoľko zvykov, ktoré by mohli byť
osožné aj pri zamedzení iných ochorení. Napríklad hygienu
rúk - počas dňa sa dotkneme nevedomky veľkého množstva
vecí a predmetov, preto je dôležité umývať si ruky pri každom
návrate domov, tiež ak si pri kašľaní a kýchaní prekrývame
ústa rukou.

sa zaregistrovať do informačného systéme ROZaNA.
Pomocou aplikácie V OBRAZE môžete dostávať všetky
aktuálne informácie z webovej stránke obce priamo do svojho
mobilného telefónu. Na novú správu vás upozorní notifikácia. Aplikácia prináša nielen prehľad aktualít, ale môžete
si prehliadnuť aj fotografie alebo dokumenty zverejnené na
úradnej tabuli. K aktivácii aplikácie potrebujete inteligentný telefón alebo tablet s operačným systémom Android či
iOS a prístup na internet. Informácie o postupe aj QR kódy
nájdete na webovej stránke obce www.vychodna.eu v ľavom
stĺpci. V tom istom stĺpci nájdete aj odkaz na mobilný rozhlas
ROZaNA, ktorý vám zabezpečí prístup k oznamom miestneho rozhlasu, ktoré ste možno nepočuli a zároveň môžete
tieto oznamy dostávať formou SMS správy do mobilu.
(red)
ZÁPIS DO ŠKOLY BEZ ÚČASTI DETÍ
V Základnej škole sa 15. apríla 2020 uskutočnil zápis do
1. ročníka. Tohtoročný bol ale netradičný. Nezúčastnili sa ho
hlavní aktéri – deti. „Je to veľká škoda, že prišli o tento zážitok, o prvý kontakt so školou. Ale dnešná doba nám prináša
aj takéto veci, a budeme si musieť na ne zvyknúť,“ podotkol
riaditeľ školy František Pitoňák.
Na zápis prišli len zákonní zástupcovia detí. Pri dodržaní všetkých hygienických predpisov predložili dokumenty
potrebné k prijatiu dieťaťa do školy. Celkový počet detičiek
v budúcom školskom roku v 1. ročníku bude 15. Sú to deti
z Východnej a aj z Važca. „Som rád, že o našu školu majú
záujem aj rodičia detí so susedných obcí. Počet detí, ktoré
sme prijali, je ideálny. Takýto máme aj vo väčšine tried. Nie
je to ani veľa, a ani málo. Pri takomto počte má vyučujúci
dostatok času venovať sa každému dieťaťu aj individuálne,“
zhodnotil riaditeľ školy František Pitoňák.
(red)
ŽIACI BUDÚ MAŤ MENEJ ZNÁMOK

AKTUÁLNE NARIADENIE ÚRADU VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA SR
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla
2020 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti
bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) – rúškom,
šálom, šatkou alebo iným prostriedkom, ktorý bráni šíreniu
kvapôčok. Výnimku z nariadenia majú deti do dvoch rokov
veku, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky zo spoločnej
domácnosti, vodiči verejnej dopravy (v uzavretej kabíne),
osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak
je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov, osoby
nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich
vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov. Foto: mks
BUĎTE INFORMOVANÍ
V súčasnej mimoriadnej situácii azda viac ako inokedy
všetci potrebujeme aktuálne informácie. Pre občanov obce
sú určite dôležité najmä tie „domáce“. Občania Východnej
môžu využiť jednoduché a rýchle spôsoby, ako mať aktuálne
informácie z obce vždy poruke – vo svojom mobilnom telefóne alebo tablete. Stačí využiť výdobytky modernej doby
a zdarma si nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE alebo

Riaditeľ Základnej školy Východná v súlade s usmernením ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných
škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania a po prerokovaní na pedagogickej rade rozhodol
o neklasifikovaní niektorých predmetov v záverečnom hodnotení žiakov školy v školskom roku 2019/2020.
Žiaci prvého stupňa nebudú z predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, telesná výchova,
informatická výchova, etická výchova a náboženská výchova
hodnotení známkou. Na vysvedčení budú mať uvedené slovo
„absolvoval/-a“.
Žiaci druhého stupňa nebudú hodnotení známkou
z predmetov občianska náuka, výtvarná výchova, hudobná
výchova, technika, telesná výchova, etická výchova, náboženská výchova, regionálna výchova a športová príprava. Na
vysvedčení budú mať uvedené slovo „absolvoval/-a“.
Dôvodom je, že v čase prerušeného vyučovania nie je
možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou. Tieto predmety sa preto neklasifikujú, aj keď pôvodne boli klasifikované. Vedenie školy však
upozorňuje, že neklasifikácia neznamená, že žiaci si nemusia
plniť učiteľmi zadané úlohy, ktoré im vyučujúci zasielajú
elektronicky alebo formou pracovných listov.
Záverečné hodnotenie pre ostatné predmety bude realizované podľa usmernenia ministerstva školstva po rozhodnutí
riaditeľa a pedagogickej rady.
(red)
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Hasiči hasili aj dezinfikovali
Prvý štvrťrok bol pre náš zbor aktívny. Dňa 21. marca
2020 sme zasahovali pri odstraňovaní spadnutého stromu
na miestnej komunikácii smerom na železničnú stanicu a jej
spriechodňovaní (foto 4).
Venovali sme sa nielen službe našej obci, ale aj údržbe
zverených vozidiel. V apríli sme sa mohli pochváliť premenou vozidla CAS 32 TATRA 815 – toto vozidlo sme opravili
a zrenovovali za niekoľko mesiacov.Do nášho vozového
parku pribudlo v novembri 2019 (foto 2).
Promptne sme tiež zareagovali na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu a pustili sme sa do
dezinfekcie miest v obci so zvýšenou koncentráciou občanov
(autobusové zástavky, priestory pred predajňami potravín,
pred poštou, ambulanciou lekárov, priestor smetných košov
pri pošte a pod.). Dezinfekciu na tieto účely nám poskytol
obecný úrad (foto 1).
Vzhľadom na prašnú a suchú jar sme v apríli začali aj
s „jarným upratovaním“ a zaradili sme do svojej činnosti
umývanie obecnej komunikácie. Využili sme vozidlo z nášho
vozového parku: Tatra 148 CAS 32 s asanačnými tryskami.
S vozidlom sme prešli cesty v celej obci (foto 5).
24. apríla 2020 sme v popoludňajších hodinách realizovali výjazd k požiaru suchého trávnatého porastu v oblasti
za cintorínom. Požiar sme uhasili, ale jeho príčina zostala
neznáma.
Aj 7. mája podvečer bol Krajským operačným strediskom
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veliteľovi DHZ Východná ohlásený lesný požiar v katastri
našej obce. Na výjazd odišla jednotka v zložení Peter Lechner,
Roman Duriš a Radoslav Kokavec na vozidle Tatra 148 CAS
32. Jednalo sa o požiar suchej trávy popri železničnej trati,
ktorý sa rozširoval aj na priľahlý les. Na miesto požiaru sa
nedalo dostať našou technikou, preto sme sa museli na miesto
dostať po vlastných.☺ Za pomoci genfo vakov a tlmice sa
nám podarilo požiar uhasiť. Hlásenie sme dostali o 17.23 h,
vyrazili sme o 17.30 h, na miesto sme dorazili o 17.53 h a späť
do zbrojnice sme sa vrátili o 19.27 h (foto 3).
Každoročne počas suchých mesiacov Okresné riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
v okrese Liptovský Mikuláš, kedy je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa napr.
zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu,fajčiť alebo používať otvorený oheň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,vypaľovať porasty
bylín, kríkov a stromov.
Aj napriek zákazu a pravidelným upozorneniam prostredníctvom obecného rozhlasu zvyknú ľudia v obci vypaľovať
suché porasty a každoročne sa objavia požiare práve v suchých jarných mesiacoch.
Touto cestou žiadame našich spoluobčanov, aby sa vyhli
takejto činnosti. Vzniknutý požiar môže ohroziť životy a spôsobiť škody, za ktoré následne hrozí občanom okrem pokuty
i trestné stíhanie.
Peter Lechner, veliteľ DHZO
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Na slovíčko s...
Po absolvovaní vysokej
školy UPJŠ pri Právnickej fakulte v Košiciach som založil
spoločnosť a pracoval v nej
ako manažér. Spoločnosť sa
zaoberala: správou nehnuteľností, ochranou objektov, lektorskou činnosťou na základe
akreditácie udelenej MV SR,
poradenstvom. Priemerný počet zamestnancov cca 300, počet rokov praxe
20. Podnikateľskú činnosť som potom
doslova zavesil na klinec. Aj keď nejaký
čas som pôsobil mimo obce Východná
a mal v nej len prechodný pobyt, k mojej
rodnej obci mám veľmi blízky, otvorený,
až citový vzťah, pretože som sa tu narodil, prežil celé detstvo, tu žijú moji priatelia a známi, moja rodina a príbuzní. Aj
rodičia mojej manželky tiež pochádzajú
z Východnej. Vo Východnej som niekoľko rokov členom Poľovníckeho združenia Grúň. Ako samostatne hospodáriaci

Mgr. Radoslavom MICHALKOM
- novým vedúcim VPS
roľník vykonávam tu pestovateľskú a hospodársku činnosť.
Venujem sa včelárstvu, starám
sa o včielky, ktoré mám umiestnené v našom chotári.
27. apríla 2020 som bol na
základe úspešného výberového
konania starostom obce Pavlom
Krupom menovaný do funkcie:
vedúci VPS Východná. Snažím sa, aby
od samého začiatku môjho pôsobenia
som svoju úlohu vykonával zodpovedne, s prínosom pre verejnosť.
Momentálne naša pracovná činnosť
vo VPS Východná pokračuje starostlivosťou o verejnú zeleň obrezávaním
drevín a živých plotov. Ďalej sa venujeme úprave prepadnutých chodníkov,
nášľapných schodov a schodiska na
cintoríne. Realizujeme to obnovou podkladového materiálu. Obruby ukladáme
do suchého betónu. Začali sme obnovu
prístrešku na zdravotnom stredisku

Futbalové súťaže anulovali
Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej
krajine vydali predstavitelia regionálnych futbalových zväzov vyhlásenie
o zrušení všetkých regionálnych súťaží
dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek
jarnej časti 2019/2020 a anulovaní výsledkov všetkých doteraz odohratých regionálnych súťaží 2019/2020. Rozhodnutie
sa týka aj futbalistov z Východnej.
Pre prípravu súťažného ročníka
2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych
regionálnych súťaží žiadny futbalový
klub nepostupuje ani nezostupuje.
Usporiadanie sezóny 2020/2021 bude
v kompetencii príslušného riadiaceho
orgánu pri dodržaní vyššie uvedených
zásad. Kompetentní tieto rozhodnutia
podrobne zdôvodnili. UEFA a všetky

asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou
zdravie pred futbalom. Keď sa UEFA
rozhodla k takému závažnému kroku, aj
predstavitelia amatérskeho futbalu chceli
deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia.
Amatérske súťaže majú tiež svoje
špecifiká. V oblastných a regionálnych
súťažiach hrajú prevažne pracujúci
amatéri, či školopovinné deti a mládež.
Celospoločenské zmeny majú svoj dopad a nie každý môže rovnako trénovať
(individuálne, v prípade uvoľnenia zákazov v skupinách), predpokladá sa, že
nebude priestor na nahustené tréningy
a súťaže. Keďže majstrovská súťaž sa hrá
dvojkolovo systémom jeseň – jar, toto

pri lekárni, ktorý po desiatkach rokov
nahlodal zub času, vrátane betónových
múrikov a dlažby. Postupne meníme
zvetrané a nahnité drevené časti na
amfiteátri za nové, ktoré sme narezali na našej píle a ošetrili ochranným
náterom. Jednou z hlavných činností
Verejnoprospešných služieb Východná
je, samozrejme, zber a vývoz TKO a
separovaný zber.
Rád využijem túto príležitosť a prosím a vyzývam našich občanov, aby
nevytvárali v okolí obce čierne skládky,
a aby odpad separovali. Ak nevedia,
kde majú odviezť železo, papier, umelé
hmoty, sklo, autobatérie, bielu techniku
alebo iné druhy odpadu, prípadne ak
nemajú možnosť odvozu vlastným dopravným prostriedkom, rád im v tejto
situácii pomôžem.
S akýmkoľvek problémom, nejasnosťami a podobne sa môžete na mňa
obrátiť a kontaktovať ma.
Tel: 0911 494 321
Email: vps.veduci@vychodna.eu
Foto: vps

nebude možné dodržať a preto pristúpili k anulovaniu doterajších výsledkov.
V prípade postupov a zostupov musí
existovať rovnosť šancí. Keďže odvetná
časť jarných súťaží bude zrušená, nie je
možnosť dodržať túto zásadu, a preto sa
neuskutoční žiaden postup ani zostup na
všetkých úrovniach amatérskeho futbalu
v ročníku 2019/2020. Tento ročník bude
mimoriadny, aký história dlho nepamätá.
Ale nadšenci futbalu, športovci i funkcionári veria, že navrhované opatrenia sa
v tejto neľahkej dobe stretnú s pochopením širokej športovej verejnosti v snahe
futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu
škodiť. Po postupnom uvoľnení zákazov,
ktoré postihli aj oblasť športu, budú môcť
aj futbalisti postupne začať so spoločnými
tréningami, avšak s dodržaním určených
prísnych hygienických podmienok.
(red)
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Z obecného zastupiteľstva
Na marcovom zasadnutí (10. 3.) poslanci obecného zastupiteľstva schválili Petra Lechnera za nového veliteľa DHZO
Východná. Doterajší veliteľ sa vzdal funkcie a v hasičskom
tíme boli dvaja adepti, ktorí majú veliteľské skúšky – Peter
Lechner a Roman Duriš. Veliteľom sa stal Peter Lechner,
ktorý je zároveň poslancom obecného zastupiteľstva, čo
prospeje úzkej spolupráce hasičov a obce. Roman Duriš je
predsedom DHZO Východná.
Poslanci zobrali na vedomie ďalší podnet Márie Zuzindlákovej z obce Kameňany a požiadali starostu obce o usporiadanie susedských vzťahov v Kameňanoch, ktoré súvisia
s podaným podnetom. Starosta v tejto súvislosti uviedol, že
dotyčná pani podala už viacero sťažností na nájomníkov,
ktorí bývajú v obci Kameňany v domoch, ktoré vlastní obec
Východná. Ide o rómskych spoluobčanov, ktorí sa pred
časom odsťahovali z Východnej. „Obec má v Kameňanoch
štyri domy a obyvatelia jedného sú predmetom sťažností. Na
základe toho som navštívil Kameňany, porozprával som sa
so susedmi i nájomníkmi. Dohodli sme sa, že ak sa situácia
nezmení a sťažnosti budú pokračovať, nájomníci budú presťahovaní do iného domu, ktorý je v koncovej časti obce, kde
by ich spôsob života nemusel zaťažovať susedov,“ uviedol
Pavel Krupa.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o výsledkoch
kontrol hlavnej kontrolórky obce, žiadosť Jána Ďumbalu
a Rut Ďumbalovej o zmenu Územného plánu obce v lokalite
„Lazy“ z dôvodu zámeru postaviť si na pozemku rekreačnú
chatu, žiadosť Stanislava Kamenického o odkúpenie nebytovej budovy č. 130 na rozšírenie prevádzky a skladových
priestorov a ďalšiu jeho žiadosť o rozdelenie pozemku (zámena s obcou, vysporiadanie dvor RD).
Poslanci schválili žiadosť občianskeho združenia Čierny
Váh o finančnú podporu vo výške 1 650 eur. OZ Čierny Váh
je vytvorené pre rozvoj mikroregiónu obce Východná so zameraním na rozvoj osady Čierny Váh a okolitých usadlostí,
ktoré predstavujú miesta s veľkým potenciálom na rozvoj
rôznych voľnočasových aktivít. V minulosti už OZ vybudovalo prístrešok na odpady a teraz majú v pláne vybudovať
odpočinkové miesto pre ľudí.
Ďalej schválili žiadosť Dany a Pavla Vechterovcov o prevod pozemku o výmere 38 m2 za cenu 210 eur (osobitný
zreteľ – usporiadanie vlastníckych vzťahov).
Na rokovaní sa poslanci zaoberali ešte viacerými témami,
ktoré v uznesení vzali na vedomie. Medzi najdôležitejšie
patrila informácia starostu obce o podanej žiadosti na
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku o zámenu pozemkov
v intraviláne obce. Zastupiteľstvo sa zhodlo na zvolaní spoločného stretnutia s presbytermi, kde budú zámery a názory oboch strán podrobne vysvetlené a prerokované. „Jedno
stretnutie sa už uskutočnilo, ale radi by sme o tejto téme
rokovali podrobnejšie. Obec by chcela vytvoriť podmienky
na individuálnu bytovú výstavbu pre cca 20 domov. Ak
by cirkev vydala súhlasné stanovisko, od rozhodnutia by

v priebehu dvoch rokov mohli na ploche stáť prvé domy,“
podotkol starosta.
Na vedomie poslanci vzali informáciu starostu o vydanom povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby (zmena prevádzkovateľa), ponuku firmy
MK hlas na doplnenie mobilného rozhlasovo-informačného
softwaru na odosielanie oznamov v obci prostredníctvom
SMS správ (viac na strane 3), informáciu o úrovni vytriedenia
komunálnych odpadov za minulý rok, informáciu o zriadení elokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej
školy v ZŠ Východná a informáciu o personálnych zmenách
na obecnom úrade (nový vedúci VPS Radoslav Michalko
a nová pracovníčka MKS Zuzana Mizeráková).
Na aprílovom zasadnutí (14. 4.) poslanci schválili Radoslava Michalku za vedúceho VPS Východná (na pozíciu sa
uskutočnilo výberové konanie, prihlásil sa len jeden záujemca), schválili nový Rokovací poriadok (aktualizácia podľa
platnej legislatívy) i žiadosť Milana Ilavského o prenájom
garáže za ZŠ Východná.
Poslanci sa zaoberali aj možnosťou vybudovať vo Východnej polyfunkčný objekt v spolupráci s firmou CBA VEREX
a požiadali starostu, aby rokoval o možnostiach a finančnej
spoluúčasti na výstavbe. „Chceme vybudovať polyfunkčný
objekt, kde by boli priestory na služby na prízemí aj na bývanie na poschodí. Uvažujeme o ôsmich bytoch bežného štandardu a štyroch bytoch nižšieho štandardu, ktoré by mohli
slúžiť aj pre starších ľudí, ktorí by potrebovali celodennú
opatrovateľskú službu. Plánujeme využiť pozemok v centre
obce medzi domom smútku a evanjelickým kostolom, kde
sa v súčasnosti nachádzajú tri nehnuteľnosti, ktoré by sa
zbúrali. Prízemie s predajňou a skladmi by mohla financovať CBA VEREX, čiastočne aj základy a strechu. Obec by
financovala výstavbu z dotácie a z úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania,“ priblížil zámer starosta obce.
Poslanci sa zaoberali aj možnosťami zvýšeného monitorovania verejne prístupných oblastí kamerovým systémom
v časti obce Kocúrka.

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

0904 653 071
noviny.vychodna@gmail.com
alebo využite schránku
na obecnom úrade.
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