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Východnianky sa vo svete nestratia
Dostať sa na titulku časopisu – to nie je len tak.
☺ O to väčšia je to udalosť, keď je na tej titulke
skutočná osobnosť, nie len taká „rýchlokvasená“.
A o to väčšia je to radosť, keď je tou osobnosťou
na prvý pohľad „obyčajná“ žena z malej dedinky
pod Kriváňom. Zuzanu Gajdošovú – alebo tetu
Palušku – netreba vo Východnej nikomu zvlášť
predstavovať. Usmievavá a skromná a k tomu
ešte výborná speváčka. Nie je to tak dávno, čo
sme písali o jej úspechu v televíznej šou Zem
spieva. A dnes si ju už všimli aj veľké redakcie
a z tety Palušky je „legenda slovenského folklóru“. ☺ O svoje životné zážitky sa podelila s čitateľmi časopisu Život i portálu Aktuality.sk. Rozprávková teta Paluška
neodmysliteľne patrí najmä na javisko Folklórneho festivalu
vo svojej rodnej obci. Veď nevynechala ani jediný ročník
od premiérového ročníka festivalu, ktorý absolvovala ako
trinásťročná.
Mladosť, krásu, talent a lásku k folklóru a tradíciám prezentovala i Barbora Kamenická na súťaží MISS folklór. Mladá

východnianka sa vďaka svojej kráse a šikovnosti
prebojovala do finále celoslovenskej súťaže, ktorá bola v polovici septembra v hoteli Galileo na
Donovaloch. „Do súťaže ma prihlásila mamina,
ktorá je tiež folkloristka. Sama by som asi nemala
na to odvahu. Ale potom som jej ďakovala. Určite
neľutujem, že som to absolvovala, bola to úžasná
skúsenosť, nové zážitky, spoznala som nových
skvelých ľudí,“ zhodnotila Barbora.
Folklór zo svojej rodnej obce prezentovala nielen krojom, ale aj pôvodným svadobným čepcom.
„Čepiec bol od Zuzany Vechterovej, ktorá sa narodila v roku 1913 a vydávala sa v ňom v januári 1932. Stuhu
mi požičala teta Paluška. Veľmi pekne za to ďakujem.“
Barbora sa vo voľnej disciplíne predstavila spevom
a tancom zo svadobnej veselice. Tanečným partnerom jej
bol Jaroslav Michalko. Barbora síce súťaž nevyhrala (bola
však najvyššia a najmladšia a ako jediná z folklórnej skupiny ☺), ale veľmi úspešne reprezentovala nielen seba, ale aj
Východnú a Folklórnu skupinu Kriváň.
(mm)
Foto: archív, net

• Barbora Kamenická s tanečným partnerom.
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Zdravotné stredisko dýcha novotou
Od polovice novembra sa pacientom navštevujúcim lekárov v zdravotnom stredisku vo Východnej citeľne zvýšil
štandard služieb súvisiacich s prevádzkou budovy. Obec totiž investovala zhruba 90-tisíc € do kompletnej rekonštrukcie
interiérov budovy. Starosta obce prízvukoval, že úpravy sa
týkali všetkého: „Nanovo sa urobila elektrika, vykurovanie,
voda, omietky, podlahy aj stropy, nová je sanita, dvere. Obnovili sme aj vybavenie čakární a lekári si zakúpili aj nové

vybavenie ambulancií. Celú rekonštrukciu sme financovali
z obecného rozpočtu. Na budúci rok plánujeme ešte vonkajšie
zateplenie a úpravu exteriéru budovy,“ dodal Juraj Blaško.
Foto: mm

Vítame deti a blahoželáme jubilantom
Približne raz za pol roka sa v našej
obci uskutočňuje uvítanie detí, ktoré
sa stali novými „občaníkmi“ Východnej. Starosta obce sa stretol s rodičmi
a ich detičkami, ktoré sa narodili v prvom polroku 2017 koncom septembra
v galérii obecného úradu.
V príjemnej atmosfére posedenia
nechýbal kultúrny program, zápis do
pamätnej knihy a starosta Juraj Blaško
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odovzdal mamičkám malé darčeky.
Začiatkom novembra sa v Evanjelickom dome zase stretli tí skôr narodení občania Východnej, ktorí prijali
pozvanie spoločne so zástupcami
obce osláviť svoje životné jubileá – 60,
70, 80, 90, 93, 95 a 98 rokov života.
Opäť sa rozdávali darčeky, blahoželania, stisnutia rúk a slávnosť doplnil
i kultúrny program. Šesťdesiatku si

v uplynulých mesiacoch pripomenulo 23 občanov, sedemdesiatku oslávili
šestnásti, štyria slávili osemdesiatku,
traja deväťdesiatku. Najstaršími obyvateľmi obce sú 93-ročný Martin Lehotský, 95-ročný Ján Gašperčík a 98-ročná Mária Chovanová. Všetkým
jubilantom želáme veľa zdravíčka.
(red)
Foto: mks
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Umenie je potravou pre dušu

• 28. októbra sa v evanjelickom
kostole uskutočnil koncert CON
MOTO SLOVAKIA – zboru dirigentov
a nadšencov s dirigentom Jiřím Slovíkom. Podujatie organizoval Cirkevný
zbor ECAV Východná, Rímskokatolíc-

ka farnosť Východná a obec. Prítomní,
ktorí prijali pozvanie, si odniesli krásny
umelecký zážitok.
• 12. novembra sa evanjelický kostol
opäť stal dejiskom umeleckého koncertu Antonína Dvořáka Hudba života,

tentokrát pod organizačnou taktovkou
Cirkevného zboru ECAV Východná
a obce. Organizátori plánujú v podobných aktivitách pokračovať a pripraviť
koncertné predstavenie na každú adventnú nedeľu.
(red), foto: mks

Seniori na
koncerte
Integrácie

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

0904 653 071
noviny.vychodna@gmail.com

Koncom októbra sa seniori z Východnej zúčastnili druhého ročníka
koncertu Integrácia seniorov, ktorý
sa uskutočnil v Aréne v Poprade.
Projekt Integrácia pripravuje
najväčší detský benefičný koncert,
ktorý spája deti z rôznych sociálnych skupín a dáva im priestor na
kreativitu, formuje ich k väčšej úcte
a tolerancii. Organizátori sa rozhodli ponúknuť model integrácie
aj pre ďalšiu skupinu obyvateľov,
ktorí často stoja na okraji spoločnosti
– pre seniorov. Úlohou koncertu Integrácia seniorov je potešiť seniorov,
ktorí potrebujú lásku takisto prijímať
ako deti.
Koncert a celý projekt má aj charitatívny rozmer a pre dôchodcov je
pripravený veľký počet prekvapení,
ktoré im pomôžu zlepšiť život (liečebné a rehabilitačné pomôcky, liečebné pobyty...). Práve naši seniori
z Východnej vlani vďaka projektu
Integrácia a súťaži o najkrajší transparent vyhrali pobyt v Pieninách.
(red), foto: mks
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Hlas zvonu a plameň sviečky padlým
Pred 98 rokmi, 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte
vstúpila na západnom fronte do platnosti dohoda o prímerí
medzi Nemeckom a spojeneckými mocnosťami.
Koniec l. svetovej vojny si pripomína málokto, ale na 11.
november 1918 by sa nemalo zabúdať.
Po štyroch rokoch, troch mesiacoch a trinástich dňoch sa
skončila najstrašnejšia vojna, akú dovtedy ľudstvo zažilo. Zapojilo sa do nej 38 štátov. Do zbrane bolo zmobilizovaných
115 miliónov mužov, z ktorých 10 miliónov zahynulo. Drvivá

väčšina z nich nemala ani 30 rokov. Ďalším miliónom zostali
trvalé následky v podobe zmrzačenia, psychických porúch a
iných zdravotných problémov.
Zo slovenských vojakov mobilizovaných do rakúsko-uhorskej armády padlo skoro 70 tisíc. Pre malý národ zahŕňajúci
v tom čase necelých 2,5 milióna obyvateľov, to bola obrovská
tragédia. Sotva preto nájdeme na Slovensku dedinu, v ktorej
by chýbal pomník s menami padlých z rokov 1914 – 1918.
Aj vo Východnej stála začiatkom novembra pri pamätníku
padlým skupinka zástupcov obce, aby venovali pietnu spomienku všetkým obetiam ozbrojených konfliktov, všetkým
padlým vojnovým veteránom.
Starosta obce príhovor zakončil slovami: „Symbolmi
dnešného dňa sú červený kvet poľného maku z Flanderských polí, hlas zvonu mieru a plamienky horiacich sviečok.
Položme maky a zapáľme teda sviečky, aby svietili nielen na
pamiatku padlým, ale aj nám živým na cestu k mieru a porozumeniu medzi ľuďmi celého sveta.“
(red)
Foto: mks

YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y
Hlasovanie za školu
Podporte, prosím, našu školu
a pomôžte nám získať peniaze na jej
rozvoj. Zahlasujte za projekt Lepšie
športom ku zdraviu ako s drogami do
hrobu. Na hlasovanie využite internetovú stránku: www.gestopremesto.sk/
hlasovanie/liptovsky-mikulas. Za podporu ďakujeme!
Exkurzia
Na začiatku októbra sa žiaci našej
školy zúčastnili exkurzie do podniku
Okrasa Čadca na Kysuciach (foto vpravo).
Je to jediná firma na Slovensku, ktorá
sa špecializuje na výrobu vianočných
ozdôb rôzneho druhu. Priamo vo výrobe sme mali možnosť vidieť, akým
spôsobom vznikajú ručne vyrábané

¦¦¦¦
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YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y
¦¦¦¦
výrobky. Žiaci si mohli hotové výrobky
zakúpiť v podnikovej predajni. Aj keď
nás trošku potrápilo počasie, sme radi,
že sme spoznali opäť niečo nové.
Brejky
Od októbra sa deti v škole môžu opäť

zapojiť do mliečneho programu a kupovať si dotované mliečka BREJKY. Každé
dieťa má mesačne nárok na toľko dávok,
koľko je v danom mesiaci školských dní.
Jedná dávka = jedno mliečko 250 ml. Pri
kúpe mlieka 1 liter sa počíta, že žiak si
minul štyri dávky. Cereálie, džúsy
a jablkové pyré si môžu deti objednať

v neobmedzenom množstve. Objednávky je potrebné robiť každý mesiac. Objednané výrobky prídu do školy, odkiaľ
si ich deti alebo rodičia vezmú domov.
Termín dodania bude stále uvedený na
stránke školy, kde nájdete aj ponúkaný
sortiment za zvýhodnené ceny. Objednávky sú záväzné.
(red), foto: ZŠ
vytvárali z darov záhrady a lesa rôzne
zaujímavé trojrozmerné predmety.
Všetci dospelí prišli vyzbrojení dobrými
nápadmi a naši malí šikovníci im veľmi
intenzívne pomáhali. Hotové práce sme
vystavili na medziposchodí. Spoločné
stretnutie sa páčilo najmä rodičom, ktorí
sa na ňom zúčastnili prvýkrát, spokojní
boli aj stáli účastníci (p. Petrášková sa
zúčastnila už niekoľko rokov po sebe,
ako mama a potom ako stará mama ☺).
Ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré sa
postarali o pohostenie pre deti, ďakujeme
kuchárkam za dobrý čaj. Tešíme sa opäť
o rok na skvelé nápady a šikovné ruky.
NAPANT a naše deti

Na návšteve v dielni
Koncom septembra deti z predškolskej triedy navštívili dielňu pani Bartkovej, ktorá prevádzkuje čalúnnictvo
v našej obci. Ukázala deťom nástroje
a stroje, ktoré používa pri práci, deti si
prezreli vzorkovnice rôznych druhov
poťahových látok. Vysvetlila im, ako sa
dostala k tomuto remeslu a aký „fortieľ“
je k tejto práci potrebný. Keďže práve
pracovala na oprave lavičiek z čakárne
lekára pre dospelých a detskej lekárky,
ktorí sídlia v našom zdravotnom stredisku, deti videli aj opravu lavičky. Trpezlivo im vysvetlila, ako musí lavičku
rozobrať, vystužiť, vyplniť a obtiahnuť

novou poťahovou látkou. Deti boli
prekvapené, ako sa to rýchlo robí, keď
je remeselník zručný. Pani Erika deti
pochválila za pozornosť a nezabudla
ani na to, čo majú všetky deti najradšej
- na sladkú odmenu. Ďakujeme, že sme
mohli prísť a vidieť zaujímavé remeslo.
Jesenné dielne v škôlke
V našej škôlke sa stalo dobrou tradíciou dať priestor na stretnutie rodičov
a detí v tvorivých dielňach s podtitulom Plody jesene ožívajú. Tento rok
sme sa stretli v termíne od 23. do 25. 10.
V jednotlivých triedach pani učiteľky
pripravili priestor, potrebné pomôcky
a rodičia a starí rodičia spolu s deťmi

Pracovníci NAPANT-u pripravili
pre deti edukačné aktivity zamerané na
rozšírenie vedomostí o lese, zvieratách,
ochrane prírody, vode, mokradiach.
Dohodli sme sa s nimi na pravidelnej
spolupráci a v októbri sme mali prvé
stretnutie s tetou Elenkou a ujom Mikim. Pripravili si pre deti prezentáciu
o lese, ktorý je domovom pre rôzne
zvieratá. Deťom sa najviac páčili exponáty zvierat, odliatky stôp, nahrávky
zvukov zvierat. Deti si vyslúžili veľkú
pochvalu za aktivitu a predškoláci aj za
vedomosti o lesných rastlinách a zvieratách. Na budúcom stretnutí budeme
putovať s kvapkou po svete.
(ab)
Foto: mš
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Catering Východná
- kuchárske umenie spod Kriváňa
Predstavujeme sa vám ako tím nadšencov výborného jedla
a kreatívneho umenia na tanieri. V poskytovaní gastro služieb
vidíme svoje poslanie a máme radosť zo svojej práce a vašej
spokojnosti. Preto nás práca v gastronómii tak baví! Máme
blízko k tradíciám Liptova, čo sa prejavuje aj v našej práci.
Ponúkame Vám priateľský a otvorený prístup od prvého
stretnutia, až po úspešné ukončenie akcie. Pôsobíme v obci
Východná už štvrtým rokom a sme presvedčení, že svojimi
cateringovými službami spríjemňujeme spoločenské chvíle
nie len vám domácim pri súkromných akciách, ale aj pri
verejných podujatiach v obci.
Naše služby môžete využiť priamo vo svojej obci. Varíme pre rodinné oslavy, svadobné hostiny, kary, posedenia,
firemné akcie a iné spoločenské udalosti.
V tomto čísle spravodajcu Vám prinášame recept na vynikajúce jahňacie rebierka marinované v ďumbierovo-medovej omáčke so štipkou chilli. Vynikajúci tip na jesenné
obdobie!
Na prípravu budete potrebovať:
- jahňacie rebierka alebo kotletky
- ďumbier, med, chilli, kvalitný kečup, červené víno
- soľ, olej, čierne mleté korenie, cesnak, borievka, rozmarín
Rebierka osolíme, okoreníme a odložíme na hodinu do
chladu. Medzitým si pripravíme omáčku z postrúhaného
ďumbiera, červeného vína, drvenej borievky, kečupu, medu
a cesnaku. Všetko spolu zmiešame a prevaríme, necháme
vychladnúť. Rebierka podlejeme vodou a pečieme s cesnakom približne 45 minút pri 150 stupňoch. Upečené rebierka
prelejeme pripravenou omáčkou a pečieme ďalej do zlata.
Rebierka servírujeme s domácim chlebom. Recept na domáci
chlebík pre Vás pripravíme v ďalšom príspevku.
Ďakujeme všetkým, ktorí naše služby už využili a opako-

• Ovenálie 2017.
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vane nás oslovujú na zabezpečenie občerstvenia pri rôznych
udalostiach.
Catering Východná v obci zastupuje Jaroslav Michalko,
Peter Lechner a Zuzana Mizeráková.

• Svadba v Modrom domčeku, 2015, Jaroslav Michalko.
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Z obecného zastupiteľstva
12. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 za účelom realizácie
projektu v spolupráci s poľským
partnerom Gmina Poronin s názvom
„Východná a Gmina Poronin nedajú
zabudnúť ľudovým remeslám“. Žiadosť bude predložená v rámci druhej
výzvy cez prioritnú os Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného regiónu so špecifickým
cieľom – zvýšenie úrovne udržateľnosti
využitia kultúrneho dedičstva. Celkový
rozpočet obidvoch partnerov na projekt
je vo výške 117 600 € (po 58 800 € pre
oboch partnerov). Spolufinancovanie
z vlastných zdrojov obce bude vo
výške 2940 €.
• Prevod nehnuteľností (pozemky) v k.ú. Východná formou kúpnej
zmluvy kupujúcej Anne Bartkovej,
Východná 728 v zmysle znaleckého
posudku.
• Zámer priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
vybavenia zubnej ambulancie v zdravotnom stredisku vo Východnej pre
firmu TatraDent, Východná 190, za
sumu 23 378,50 €. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je poskytovanie
zdravotnej – dentálnej starostlivosti
občanom v obci Východná. Vybavenie
zubnej ambulancie bolo uskutočnené
za účelom zachovania obvodu pre obec
Východná. Žilinský samosprávny kraj
14. 11. 2016 povolil prevádzku ambulancie zubného lekára vo Východnej
pre spoločnosť TatraDent.
• Uhradenie nákladov za materiál
pri oprave domu č. 167 vo výške 1110
€ pre S. Petroviča, Východná 191, na
základe obhliadky stavebnej komisie
a predloženia účtovných dokladov.
• Finančný príspevok vo výške 400
€ pre firmu Ing. Viliam Gruska – AIA
CENTRUM na výdavky súvisiace s organizáciou podujatia 2. Memoriál Jožka
Majerčíka.
• Vecné bremeno na zriadenie telekomunikačnej prípojky na parcele
C-KN 10689/1 v k.ú. Východná za
odplatu 5 €/m2 pre spoločnosť Slovak
Telekom.
• Pridelenie dotácie vo výške 200 €

na usporiadanie výstavy zvierat pre
Slovenský zväz chovateľov Jamník.
• Nájom bytu pre M. Jaseníka a L.
Jaseníkovú, Východná 510, v budove
MŠ do 30. 4. 2018.
OZ berie na vedomie:
• Žiadosť p. Jurčíka, Východná 439,
vo veci zaplavovania záhrad rodinných
domov na ceste „Smrekovica“ z dôvodu zle zospádovanej cesty.
OZ žiada starostu:
• O inštaláciu súmrakových stmievačov na verejné osvetlenie v obci.
• O zaslanie žiadosti na VÚC Žilina
a VÚC Prešov vo veci zastavovania
autobusu na pravidelnej linke Martin
– Prešov v ranných hodinách. (Autobus
bude mať vo Východnej opäť zastávku,
avšak dopravca môže v budúcnosti opäť
prehodnotiť vyťaženosť spoja a zastávku
zrušiť).

návrhu finančnej komisie.
• Rozpočtové opatrania Obce Východná a Verejnoprospešných služieb
Východná v zmysle predložených
návrhov.
• Predaj hmotného majetku obce
– vybavenie zubnej ambulancie v zdravotnom stredisku vo Východnej.
• Protokoly o odovzdaní a prevzatí
majetku obce do správy Verejnoprospešných služieb Východná a Základnej školy Východná.
• Správu riaditeľa Základnej školy
vo Východnej o metodicko-výchovnej
činnosti školy v školskom roku 2016/
2017.

10. 10. 2017

OZ berie na vedomie:
• Správu hlavného kontrolóra obce
Východná za tretí štvrťrok 2017.
• Žiadosť J. Jurča a J. Jurčovej,
Z. Mlynarčíkovej a J. Kohúta o vybudovanie prístupovej cesty k nehnuteľnostiam. Podľa slov starostu Juraja
Blaška obec plánuje rekonštruovať úseky
ciest a dobudovať prístupové cesty k nehnuteľnostiam v budúcom roku.
• Žiadosť S. Luštíka, Východná 1612,
o prenájom rodinného domu č. 167.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Zriadenie vecného bremena
k stavbe „Východná – rekreačné chaty
– VNK – TS“ pre spoločnosť Tatra Forest Slovakia za cenu 5 €/m2 v zmysle

OZ ruší:
• Všeobecne záväzné nariadenie
z roku 2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na
území obce Východná.

Milí občania, priatelia Východnej,
srdečne vás pozývame
do VIANOČNEJ VÝCHODNEJ
2. decembra sa môžete tešiť
na 4. ročník vianočných trhov,
zabíjačku, kultúrny program,
skvelú atmosféru a dobrú náladu.
Príďte medzi nás!
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Futbalová jeseň neoslnila
Futbalisti Východnej zimujú na
chvoste tabuľky. Z celkového počtu 14
mužstiev v skupine obsadili dvanáste
miesto. Z dvanástich zápasov jesennej
časti futbalovej ligy vyhrali dva, prehrali deväť a jeden remizovali (skóre
24:55).
Prehľad zápasov: 6.8. Východná
– Komjatná 2:2, 13.8. Východná – Hrboltová 1:2, 20.8. Vavrišovo – Východná
2:0, 27.8. Východná – Jamník 2:1, 3.9.
Sv. Kríž – Východná 5:6, 10.9. Východná
– Prosiek 2:4, 17.9. P. Ľupča – Východná
7:3, 24.9. Východná – Beňadiková 3:10,
1.10. Stankovany – Východná 3:0, 8.10.
Východná – L. Ján 0:7, 15.10. Iľanovo
– Východná 7:3, 22.10. Východná

– L. Lúžna 2:5. Záverečný zápas Kvačany – Východná (29. 10.) bol kvôli
nepriaznivým poveternostným podmienkam preložený.
Dorast je na tom v celkovom hodnotení podobne. Z jedenástich odohraných zápasov si vybojovali dve výhry
a deväť prehier. V tabuľke im patrí
jedenáste miesto (skóre 18:68).
Prehľad zápasov: 19. 8. Iľanovo
– Východná 4:7, 24. 8. Východná
– L. Mikuláš Palúdzka 1:4, 26. 8. Východná – L. Ondrašová 2:11, 31. 8.
Východná – L. Revúce (odstúpené) 6:
0, 2. 9. Prosiek – Východná 3:1, 8. 9. Východná – K. Lehota 3:2, 16. 9. Likavka
– Východná 13:0, 30. 9. L. Sliače – Vý-

chodná 8:1, 7. 10. Východná – Ľubochňa
1:2, 14. 10. Švošov – Východná 9:0, 21.
10. Východná – Bobrovec 2:5, 28. 10. Ľubeľa – Východná 7:0. Zápas Východná
– Lúčky (4. 11.) bol odložený.
Žiaci odohrali v jeseni osem zápasov
a s bilanciou jedna výhra a sedem prehier uzatvárajú tabuľku na piatej priečke (skóre 19:83). Prehľad zápasov: 31. 8.
Východná – Bešeňová 1:14, 7. 9. Demänová – Východná 9:4, 14. 9. Východná
– Dúbrava 2:13, 26. 9. L. Ján - Východná
9:4, 5. 10. Bešeňová – Východná 15:3,
12. 10. Východná – Demänová 0:15, 19.
10. Dúbrava – Východná 6:1, 26. 10.
Východná – L. Ján 4:2.
(red)

Cykloparobci nelenia
Keď sa spojí šport na kolesách, krásne horské terény
a ešte krajšie výhľady, je radosť byť cyklistom. Alebo rovno Cykloparobkom z Východnej. Lebo tí sa starajú nielen
o svoje zdravie a bicykle, ale aj o organizáciu spoločných
cyklo – potuliek. Aj v uplynulých mesiacoch ich pár zorganizovali. Začiatkom septembra to bol cyklovýstup na hornú
nádrž vodnej elektrárne Čierny Váh. Tohtoročné Hybaj na
Neznámu sa však nestretlo so záujmom cyklistov z okolia
a účastníci sa spočítali na prstoch jednej ruky. Napriek tomu
si užili skvelú cyklistiku.
Skupina skalných Cykloparobkov absolvovala aj tradičný
jesenný cyklovýlet na Južnú Moravu.
Uprostred októbra cyklisti zorganizovali jazdu z Liptovského Hrádku cez Benkovo na Tepličku a späť cez
Važec a Východnú. Krásny jesenný deň priniesol príjemnú
turistickú pohodičku na hrebeňovkách a najmä nádherné
výhľady.
(red)

• Okruh na Tepličku...

• Hybaj na Neznámu...

• Z Južnej Moravy...

Spravodajca obce Východná. Vydáva: Obec Východná, Východná 616, IČO: 00315893. Vedúca redaktorka: Mgr. Michaela Matejková.
Kontakt: 0904 653 071, noviny.vychodna@gmail.com. Registračné číslo: EV 4518/12. ISSN: 1339-1461. Grafika: Mgr. Anton Vízner. Dátum
vydania: 19. 11. 2017.

8

