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Fragmenty z výstavy
Obecný úrad Východná v rámci FF
Východná každoročne pripravuje sprievodné akcie, ktoré sa konajú priamo v
obci mimo areálu amfiteátra. Či už sú
to rôzne ponuky tradičnej vychodnianskej kuchyne, výstavy na viacerých
miestach, výzdoba dediny a rôzne iné
aktivity. FS Kriváň Východná má na samotnom festivale svoje osobitné poslanie organizované priamo programovým
vedením FF.
Ako rodáčka z Východnej si nesmierne vážim, že už po štvrtý rok som mohla
prezentovať formou rôznych výstav svoje autentické dielka „krojované bábiky“,
ktorých cieľom je znázorniť a uchovať
takmer všetky podoby kroja obce Východná. Túto záľubu som prevzala po
svojej mamičke pred 12-timi rokmi. Na
tohtoročnú výstavu som pripravila 40
krojovaných bábik.
Výstava sa niesla v znamení veľavravnej výpovede „Poďakujme rukám,
čo toľkú krásu vytvorili“ a okrem krojovaných bábik bolo mojim zámerom
osloviť priamo občanov obce, aby na
výstave prezentovali – pre tento rok
ľanové vyšívané košele, či už regrútske
alebo „košele s predkom“, ale i výzdobu
regrútskych klobúkov. Tieto spomínané
krojové časti – najmä regrútske, sú obdivované širokou folklórnou verejnosťou

a viem, že v dedine sa uchovali vzácne
skvosty, ktoré sú hodné obdivu.
Pri samotnom rozmýšľaní o téme výstavy som mala určité obavy, či sa môj
zámer vôbec bude dať zrealizovať, ale
tie sa rozplynuli v momente, keď hneď
v prvý deň príprav ma čakala na stole
kôpka krásnych košieľ, kroj pre regrúta
priamo z obecnej krojovne. Na kôpku
starodávnej krásy som priložila aj ja
päť ľanových košieľ– veľmi starých a
zachovalých. Nesmiernu radosť mi urobil mladý zanietený zberateľ ľudových
tradícií a krojov z Východnej - Renko
Fiačan, ktorý priniesol na výstavu štyri
prenádherné skvosty ľanových košieľ,
svadobný ručník i regrútsky klobúk ,

v snahe pomôcť dobrej veci. Radosť
mi urobila aj p. Anna Šípková rod.
Halahijová, ktorá každoročne obdaruje
návštevníkov výstavy plným košom
vychodnianskych dobrôt – kouačikovbryndzovníkov, kapustníkov a ich
prekrásna ľanová košeľa pribudla tiež
k spomínanej kôpke .
O prekrásne – jedinečné výšivky našej mamky som poprosila aj moje dve
sestry Zuzku a Vierku, ja som doložila
ich staré 25-ročné bábiky, ktoré boli
ušité ešte ich rukami, aby sme si takto
pripomenuli 10. výročie od ich úmrtia.
Bez pomoci mojej rodiny, mojich troch
chlapov, by som takúto výstavu sama
nezvládla – vďaka chlapci.
V závere chcem úprimne a zo srdca naplniť význam slov „Poďakujme
rukám, čo toľkú krásu vytvorili“, a to
prostredníctvom vás občanov a rodákov, nech každý z vás, kto vlastní tieto
cenné poklady starodávnej doby, ich
s láskou opatruje, pripomína svojim
deťom a vnúčatám, ako vznikali, za
akých ťažkých podmienok, že sa po
večeroch táto krása vyšívala pri petrolejových lampách, i po celodennej drine.
Nesmieme zabúdať na dávnu históriu,
lebo len vďaka nej sa môžeme posúvať
dopredu.
Poďakovať za zdarný priebeh
výstavy by som chcela v prvom rade
Obecnému úradu Východná a jeho
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Fragmenty z výstavy
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
zainteresovaným odborom za vytvorenie tých najlepších podmienok na
prípravu a otvorenie výstavy.
Samozrejme, že pri akýchkoľvek výstavách sú najdôležitejší návštevníci, ich
záujem, ich reakcie. Slovíčko „ďakujem“
je veľmi málo v tomto prípade. Na stretnutia s rodákmi, so známymi z celého
Slovenska, ale i s novými hosťami som
sa tešila najviac. Dôvodom je moja snaha
nielen vystaviť krásu, ale voviesť zaujímavým rozprávaním návštevníkov do

starodávnych čias, ako vyzeral ten život
u nás na dedine, aké kroje sa nosili, ako
to bolo na starodávnej svadbe. Poviem
vám, že pre mňa sú tieto krásne ľudské
stretnutia veľmi obohacujúce a myslím,
že zámery výstav, keď sa dobre tematicky pripravia, splnia nielen výchovný zámer, ale zviditeľnia a priblížia našu obec
aj širšej verejnosti. O úspešnosti tohtoročnej výstavy svedčia krásne vyznania
samotných návštevníkov osobne i zápismi v kronike, poďakovať osobne boli aj
riaditeľ FF Východná 2018 Pavel Ňuňuk,

starosta obce Východná Juraj Blaško s
ďalšími vzácnymi hosťami. Svojou návštevou nás poctili aj priatelia z Poľska,
s ktorými obec spolupracuje v oblasti
projektu cezhraničnej spolupráce, za čo
im úprimne a zo srdca ďakujem.
Úplne na záver – hovorí sa, že radšej
raz vidieť, ako trikrát počuť. Z toho
vyplýva, že tí, čo neboli, alebo im to
nevyšlo, sami seba ukrátili o pekné zážitky. Náruč plná lásky bola otvorená
pre všetkých.
Anna Kráľová
autorka výstavy

Hasiči reprezentovali i súťažili
V súčinnosti Žilinského samosprávneho kraja, Národopisného múzea
v Liptovskom Hrádku a Okresného
riaditeľstva hasičského a záchranného
zboru v Liptovskom Mikuláši sa 15.
júla konala v Múzeu liptovskej dediny
v Pribyline „Hasičská nedeľa“.
Zúčastnili sa hasičské zbory z Východnej, Liptovského Trnovca, Liptovského Hrádku, Liptovskej Porúbky,
Vavrišova, Liptovskej Kokavy, Pribyliny a SDH Ropice. Podujatie bolo taktiež pripomienkou výročí jednotlivých
zborov: 140. výročie DHZ z Liptovskej
Porúbky, 130. výročie zo Žiaru a Smrečian, 120. výročie DHZ z Východnej, 90.
výročie DHZ z Malužinej a Liptovskej
Kokavy.
V rámci programu si diváci mohli
pozrieť slávnostný nástup hasičských
zborov s príhovorom Evy Krajčiovej,
riaditeľky Okresného hasičského a záchranného zboru v Lipt. Mikuláši.
Zbory zápolili v netradičnej súťaži
hasičských družstiev o „richtársku
palicu“. Súťaž bola sprevádzaná pre-
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zentáciou historickej i modernej hasičskej techniky. Diváci si mali možnosť
prezrieť rôzne hmotné i nehmotné
materiály, ktorými prispeli jednotlivé
zbory do výstavy. Túto výstavu podporil
materiálmi aj Roman Ďuriš z Východnej (člen DHZ Východná). Atmosféru
dopĺňala dychovka - Hrádocká kapela
z Lipt. Hrádku.
Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev.
Družstvo DHZ Východná zastupovali
na súťaži: Peter Lechner, Ján Petrenka,
Roman Spevár, Roman Ďuriš. Chlapci
získali piate miesto.
V rámci súťažnej sezóny hasičov začali v septembri posledné kolá súťaží.
Predposledné kolo sezóny sa uskutočnilo 8. septembra v Ploštíne. Z ôsmich
zúčastnených tímov obsadili hasiči
z Východnej krásne druhé miesto.
Posledná súťaž sa uskutočnila v Liptovskom Mikuláši 28. septembra pod
názvom „Nočná hasičská súťaž pre
dobrovoľné hasičské zbory“. Súťažilo
sa v disciplíne hasičský útok. Celkovo
sa zúčastnilo 11 mužských zborov

a 3 ženské zbory. Družstvo DHZ Východná štartovalo ako jedenáste v poradí. Družstvu sa podarilo umiestniť
na treťom mieste.
Podľa vyjadrení prítomných organizátorov súťaží bol náš zbor DHZ Východná svojimi zlepšujúcimi sa výkonmi
milým prekvapením tejto sezóny.
V celkovom bodovaní za súťažnú sezónu 2018 obsadil náš zbor šieste miesto
zo sedemnástich zaregistrovaných
súťažných dobrovoľných hasičských
zborov na Liptove.
Naše výsledky sú odrazom našej
poctivej prípravy a snahy reprezentovať
našu obec v tomto regióne. Pravidelné
tréningy a zanietenie celého zboru prinieslo svoje ovocie. Vážime si pozitívne
ohlasy obyvateľov obce na našu činnosť
a ďakujeme za podporu aj Obecnému
úradu vo Východnej a pánovi starostovi
Jurajovi Blaškovi. Naše výsledky nech
sú prejavom úcty a vďaky za všetku
podporu, ktorá sa k nám dostáva.
Peter Lechner DHZ Východná
Zuzana Mizeráková
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OBRAZOM Z KULTÚRY Y OBRAZOM Z KULTÚRY Y OBRAZOM

• V rámci Projektu s názvom “Gmina Poronin a Obec Východná nedajú zabudnúť ľudovým remeslám” sme pokračovali v našej
obci s ďalšou úlohou - zachovanie východnianskej výšivky. Na stretnutiach v mesiaci august sme sa oboznámili s materiálmi,
vyšívacími bavlnkami, technikami a začali sme vyšívať obrúsky.

• Ďakujeme všetkým majiteľom vyzdobených domov, ktorí tak skrášlili našu obec počas FFV. Za tri najkrajšie vyzdobené domy
získali ich majitelia po 30 eur (Drugaj č. 176, Bednárová 588, Fiačan 723), ostatní po 10 eur.
Zároveň poďakovanie patrí všetkým ochotným občanom, ktorí priniesli potrebný materiál na výstavy - Marta Petrenková,
Zuzana Lehotská, Eva Jurčová, Zuzana Žiaková, Zuzana Čupková, Zuzana Bubláková, Zuzana Brezinová, Mária Blašková,
Zuzana Strelecká, Zdenka Lenková, Elena Chovanová, Michal Budinský, René Fiačan a veľké ďakujem patrí našej rodáčke Anne
Kráľovej z Popradu, ktorá s láskou pripravila výstavu v Hasičskom dome.

• Každoročne našou obcou prechádza Cyklojazda histórie, ktorá symbolicky spája Spišský hrad s Pustým hradom nad Zvolenom. Organizátorom Cyklojazdy je Mesto Zvolen a Mesto Spišské Podhradie. Tento rok sa uskutočnil už jej 17. ročník, ktorého
sa zúčastnili aj cyklisti z Poľskej republiky. 30. augusta 2018 navštívili cyklisti našu obec počas krátkej prestávky, uvítal ich
starosta obce Juraj Blaško a uviazal symbolickú stužku priateľstva.
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OBRAZOM Z KULTÚRY Y OBRAZOM Z KULTÚRY Y OBRAZOM

• Koncom augusta (29. 8.) sme si pripomenuli 74. výročie SNP pietnou spomienkou pri pomníku padlých v našej obci. Členky
JDS a MO MS v obci sa zúčastnili regionálnych osláv na Podbanskom.

• Mužská spevácka skupina FSk Kriváň sa zúčastnila 4. augusta 2018 spievania okolo Štrbského Plesa pri príležitosti uvedenia
divadelného predstavenia “Kuba” na Štrbskom Plese.

• Prvého septembra sme vyrazili v dobrej nálade z Východnej cez Oravu do rázovitej obce Terchová, rodiska Juraja Jánošíka.
Tešili sme sa z dobrého počasia a nádhernej prírody. V múzeu sme si pozreli filmy a množstvo predmetov a krojov. V Starej Bystrici sme obdivovali Slovensky orloj. Po krátkom pobyte pri Oravskej priehrade sme sa plní dojmov šťastne vrátili a tešíme sa na
ďalšie poznávanie našej drahej domoviny. Seniori, pridajte sa!
Zuzana Moravčíková
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OBRAZOM Z KULTÚRY Y OBRAZOM Z KULTÚRY Y OBRAZOM

• Folklórna skupina Kriváň sa dňa 4. augusta 2018 zúčastnila v Zuberci celoslovenskej prehliadky Nositelia tradícií s pásmom
“Krščenja”. Všetkým zúčastneným členom ďakujeme za účasť v krajskom (získali zlaté pásmo), ako aj v celoslovenskom kole
(získali bronzové pásmo) a za reprezentáciu obce.

• V minulom čísle obecných novín sme písali o podnetoch a cieľoch III. Memoriálu Jožka Majerčíka. Krásne podujatie pod taktovkou
Viliama Jána Grusku privítalo vo Východnej okolo 180 účinkujúcich, okrem domácich folkloristov účinkovali hostia z Bratislavy,
Telgártu, Krpelian, Brusna, Rabčíc, L. Sliačov, Turčianskych Teplíc, Oravskej Polhory, Martina, Štrby, Terchovej i Zakopaneho.

• Fungujúce partnerstvo obce Východná a rumunského
mesta Nadlak sa opäť potvrdilo zaujímavou akciou. Delegácia
z Východnej zavítala koncom septembra do Nadlaku, aby tam
spolu so zástupcami ďalších partnerských miest zasadili stromy v mestskom parku. Projekt Spolku nadlackých záhradkárov
financovalo mestské zastupiteľstvo pri príležitosti Dňa mesta
Nadlak.
Foto: Cristian Iamriska

• Jubilejný tridsiaty ročník bežeckých pretekov Podtatranská
pätnástka sa uskutočnil v náhradnom termíne 16. septembra
(pôvodný plán 26. 8.). Celkovo sa na preteky zaregistrovalo 95
pretekárov s rôznych kútov Slovenska, dokonca aj z Ukrajiny.
Domáci mali zastúpenie len v detských a juniorských kategóriách, spolu 16 bežcov (najpočetnejšie v kategórii detí). Najlepšie výsledky dosiahli: kategória detí – 1. Ema Jastrabíková,
2. Katka Bobál, predkategória – 2. Jakub Michalko, 3. Filip
Gajdoš a jediní pretekári v kategóriách dorastencov a juniorov
– 1. Andrej Gajdoš, 1. Martin Pavella.
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Voľby - 10. novembra 2018
Kandidáti na starostu obce
01. Juraj Blaško, Ing., 40 r., starosta, SMER - sociálna demokracia
02. Ľubomír Kokavec, JUDr., 48 r., SZČO, nezávislý kandidát
03. Pavel Krupa, Mgr., 48 r., učiteľ, nezávislý kandidát
Kandidáti na poslancov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Volí sa 9 poslancov
01. Juraj Blaško, Ing., 40 r., starosta, SMER - sociálna demokracia
02. Ervín Bublák, 53 r., elektromechanik, nezávislý kandidát
03. Martin Debnár, 32 r., vodič, Slovenská národná strana
04. Martin Gajdoš, Bc., 48 r., štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia
05. Juraj Halahija, Ing., 33 r., lesný inžinier, SMER - sociálna demokracia
06. Peter Hanuska, 51 r., vedúci strediska, Slovenská národná strana
07. Vladimír Hoško, 50 r., majiteľ firmy, NOVA
08. Martin Jakubčiak, 45 r., policajt, NÁRODNÁ KOALÍCIA
09. Pavel Jurík, Ing., 39 r., programátor, NÁRODNÁ KOALÍCIA
10. Zuzana Kamenická, 53 r., finančná agentka, SME RODINA - Boris Kollár

11. Ľubomír Kokavec, JUDr., 48 r., SZČO, nezávislý kandidát
12. Martin Kokavec, Ing., 43 r., programátor, NÁRODNÁ KOALÍCIA
13. Milan Kokavec, 66 r., dôchodca, SMER - sociálna demokracia
14. Radoslav Kokavec, 27 r., vodič, NÁRODNÁ KOALÍCIA
15. Pavel Krupa, Mgr., 48 r., učiteľ, nezávislý kandidát
16. Peter Lechner, 28 r., kuchár, nezávislý kandidát
17. Marcel Linek, Ing., 42 r., IT špecialista, Slovenská národná strana
18. Jaroslav Michalko, 39 r., kuchár, nezávislý kandidát
19. Radoslav Michalko, Mgr., 42 r., živnostník, nezávislý kandidát
20. Stanislav Poljak, 37 r., policajt, Slovenská národná strana
21. Viktor Sabo, Mgr., 42 r., vojenský duchovný, nezávislý kandidát
22. Viera Tekelová, Ing., 43 r., manažérka, NÁRODNÁ KOALÍCIA
23. Ján Užík, Ing., 50 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita
24. Ján Vechter, 51 r., lesník, Slovenská národná strana
25. Ján Zvada, 32 r., manažér čerpacej stanice, nezávislý kandidát
26. Ján Žiak, 71 r., dôchodca, Slovenská národná strana

Škola začala
V novom školskom roku 2018/2019
bude Základnú školu vo Východnej navštevovať 156 žiakov. Je to o šesť viac ako
v minulom školskom roku. V triedach
na prvom stupni máme v priemere 20
žiakov a na druhom stupni priemerne 15
žiakov. Do budúcich školských rokov je
predpoklad ďalšieho zvyšovania počtu
žiakov, nakoľko do prvých ročníkov
nám bude prichádzať každoročne 20
a viac žiakov. V špeciálnych triedach
máme v tomto školskom roku desať
žiakov.

V Školskom klube detí sme opäť
otvorili dve oddelenia, ktoré bude navštevovať 44 žiakov. K dispozícií bude aj
ranná družina už od 6:30 hod. O výchovu a vzdelávanie sa v ŠKD budú starať
dve nové pani vychovávateľky – Mgr.
Anna Halahijová a Mgr. Simona Kokavcová. Žiaci dostali možnosť prihlásiť sa
do mnohých krúžkov a záujmových
útvarov: folklórny krúžok - Malý Kriváň, hra na husle, hra na flautu, bežecké
lyžovanie, futbal, stolný tenis, florbalový
krúžok, mažoretky, biologický krúžok,

doučovanie zo slovenského jazyka,
doučovanie z matematiky, doučovanie
z anglického jazyka, čarovný štetec,
počitačový krúžok, čitateľský krúžok,
šikovníček, po stopách skautov, spoločenské hry, z každého rožku.
V pláne práce školy máme aj tento
rok organizáciu rôznych akcií a aktivít:
vedomostné a športové olympiády,
projekty, exkurzie, divadlá, koncerty,
vystúpenia, kurzy, výlety a ďalšie činnosti, o ktoré majú naši žiaci záujem
a každoročne sa na nich tešia.
(fp)

Baví ma prekonávať hranice
V polovici septembra (15. 9.)
som sa už po štvrtýkrát postavil
na štart Ponitrianskej stovky. Je
to pretek na 105 km so štartom
v Handlovej a potom sa beží cez
pohoria Vtáčnik a Tríbeč až do
Nitry. Na štarte bolo 300 pretekárov. Tí najlepší zvládli čas okolo
11 hodín a poslední až okolo 26
hodín. Mne sa to podarilo za 15
hodín a pár minút. Počasie nám
vyšlo a bežalo sa mi dobre. Je
ťažké si predstaviť prebehnúť
100 kilometrov, ale ako každý
začiatočník, aj ja som začal behávať pár kilometrov. Postupne
som sa dostal k podtatranskej
pätnástke, k polmaratónom a
maratónom a teraz najnovšie i
ultra maratónom, čo sú preteky
na 100 a viac kilometrov. Baví
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ma prekonávať svoje hranice a
zisťovať, čo všetko dokáže telo,
keď ma dostatočný tréning.
Na jar som absolvoval preteky v Rumunsku, kde sa bežalo
100 km cez Rumunské Karpaty,
ktoré pripomínajú Vysoké Tatry. Pršalo, snežilo a bolo to dosť
náročné, takže zvládnuť trať mi
trvalo niečo cez 26 hodín. Ocitol
som sa medzi tisíckou pretekárov zo 46 štátov sveta (bežali
sa aj kratšie trate na 80, 50 a 30
kilometrov).
V októbri sa chystám na maratón do Košíc, kde pobeží dokopy
10-tisíc ľudí, priamo cez mesto
a okolo celých Košíc. Človek by
mal robiť to, čo ho baví a plniť si
svoje sny.
Michal Vechter
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Tábor TANČEKOVO
Počas prázdnin (23. – 27. 7. 2018) sa konal letný detský tábor v priestoroch areálu
amfiteátra vo Východnej, ktorý organizovala
Rada rodičov pri ZŠ Východná v spolupráci
s Obcou Východná.
Deti sa popri hrách, tvorivých dielňach
a výletoch, naučili o našich folklórnych
tradíciách. V prvý deň si sami vymysleli
názov tábora Tančekovo, hymnu a pokrik
a vyrobili si zástavu. V utorok navštívili
Farmu Východná, kde sa naučili veľa o starostlivosti o zvieratá, pretože aj to kedysi
patrilo k dennej práci našich ľudí. Páčila
sa im sýpka, dojáreň, pôrodnica, nemocnica, hladkanie kravičiek a najmä teliatok.
V rámci programu si vyrobili vlastný čaj
z byliniek, skákali do sena, až mali seno úplne všade a namiešali krmivo, ktorým nakŕmili ovečky. Deti zaujala aj váha
na traktory a chceli vedieť, či spolu ako tábor vážime viac ako
jedna kravička. A zistili, že sa málo najedli, lebo 18 detí spolu
s 3 vedúcimi sme vážili „len“ 720 kg a krava váži 850 až 900 kg.
Ako poďakovanie za peknú prehliadku farmy a za poskytnutý
peňažný dar na tábor, im deti poslali ďakovný list s fotkou
a vlastnoručnými podpismi. Ďalší deň nás navštívil ujo Milan
Kokavec, aby deťom ukázal, ako sa kedysi hrávali deti. Keď bol
on malý, tak si vyrábali hračky sami. Takéto vyrobené hračky
doniesol ukázať a deti sa s nimi aj zahrali. Potom ich čakalo
sladké prekvapenie – šišky od tety Zuzky Bublákovej, ktorá
sa počas celého tábora starala o naše plné brušká.
Štvrtok bol zo všetkých dní najdlhší, ani sme sa domov
nevrátili. Vďaka obcou poskytnutým priestorom v modrej
budove na amfiteátri si mohli deti „oddýchnuť“ od rodičov
(alebo rodičia od detí ☺). Doobeda sme navštívili vo Važci
Múzeum poľnohospodárskeho náradia a ľudových tradícií
a Važeckú jaskyňu. V rámci ukážky hudobných nástrojov
a piesní z Východnej nám ujo Ervín Bublák ukázal, aký je
rozdiel medzi gombičkovou a klávesovou harmonikou, že
gombičková sa volá heligónka a klávesová akordeón, a zahral aj na ústnej harmonike. Deti si spolu s ním zaspievali
a zatancovali a bol zvedavý, či poznajú jednotlivé časti nášho
ženského aj mužského kroja.
Prišla aj teta Paluška a porozprávala im, ako kedysi museli
pomáhať rodičom pri rôznych prácach, či už doma, v maštali, alebo ako nosili na pole fruštik. Ďalším prekvapením bola

vlastnoručne vyrobená večera – pizza. Ujo
Jaro Michalko nám pripravil cesto a deti si
ho vyvaľkali a podľa svojej fantázie a chuti
obložili. To sa deťom veľmi páčilo, lebo ako
správni kuchári dostali aj kuchárske čapice
a mali dovolené byť celí od múky a narobiť
neporiadok. A ako sa hovorí, čo si navaríš, to
si aj zješ ☺. A aký by to bol tábor bez nočnej
hry? Nudný... A preto pátrali po poklade.
Aby ho našli, museli zdolať prekážky s otázkami z celého týždňa, až potom dostali indície, ktoré ich viedli k jeho nájdeniu. Všetci
boli veľmi šikovní a hravo si s tým poradili.
Odmenou za nájdenie pokladu neboli len
sladkosti, ale aj nočná diskotéka. Aj keď sa
to deťom nepáčilo, o jedenástej už sa patrí
ísť spať! Aby sa nám to úspešne podarilo a dostali sme deti do
postieľok, a aby sa v noci nebáli, pomohli nám ďalšie mamičky
– Lenka Bartková a Zuzana Godálová.
V piatok ráno nás čakali sladké palacinky od uja Jara
a keď sme sa poriadne najedli, mohli sme vyraziť na rybníky
na stanicu. Tam nám ujo Stano Koreň ochotne ukázal, kde sa
liahnu rybičky a ako rybičky sme si aj „zaplávali“ v bazéne.
Pred cestou späť sme si na ražni poopekali špekáčky. Výlet
dopadol neočakávane. Stalo sa to, o čom sa mnohým rodičom
môže len snívať... Unavil deti až natoľko, že si všetky dobrovoľne ľahli a zaspali. Lenže sme neprišli do tábora len sa hrať
a zabávať, ale sa aj naučiť spievať a tancovať. Pre rodičov sme
si na záver pripravili program, na ktorom deti pilne cvičili
každý deň. Za hudobného sprievodu Stana Šimunku, Klaudii Brabcovej a Aničky Brabcovej, zatancovali dievčatá tance
z Východnej – A môj ocec na matuši, Cindruška, Ej majeran,
majeran a chlapci Odzemok a Medveďu. Spoločne ešte zatancovali Na zelenej lúke a zaspievali Z Východnej dievčatá. Za
veľkú snahu dostali diplomy a darčeky. Domov si okrem nich
odniesli aj množstvo svojich výrobkov vyrobených v tvorivých
dielňach. Po slávnostnom ukončení letného tábora bolo spoločné posedenie s občerstvením.
Veľké ďakujem patrí Soničke Fabiánovej z Handlovej za pedagogickú výpomoc, Janke Žufajovej za zdravotný dozor, Márii
Filipovej a Kataríne Blaškovej za tance, spevy, tvorivé dielne a za
celú organizáciu tábora. Ďakujeme sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí aj malou čiastkou prispeli k tomu, aby sa tento tábor
uskutočnil a deti mali na čo spomínať.
KB a MF
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Z obecného zastupiteľstva
14. 8. 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Žiadosť o predĺženie nájmu bytov
v budove ZŠ pre J. Kompana, Ž. Čellárovú, V. Petraškovú do 31. 8. 2019.
• Žiadosť o prenájom bytu v budove
MŠ pre Z. Ilavskú do 31. 12. 2018.
• Žiadosť M. Vrabcovej o rekonštrukciu bytu v budove MŠ Východná.
• Žiadosť L. Rothovej o prenájom
obecného pozemku na jedno trvalé
parkovacie miesto pre osobný automobil (parcela C KN 2060/1).
• Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Východná na druhý
polrok 2018.
• Zámer odpredaja rodinného domu
č. 167 s priľahlými pozemkami v zmysle
zákona o majetku obcí formou verejnej
obchodnej súťaže.
• Odmenu za výzdobu rodinných
domov počas FFV 2018 v sume 10 eur
za vyzdobený rodinný dom a za tri najkrajšie vyzdobené domy po 30 eur.
• Rozpočtové opatrenie na úpravu
areálu dvora VPS – prístupovej komunikácie a plochy pri zbernom dvore
s rozpočtovým nákladom 13 505,40
eur.
• Rekonštrukciu (rozšírenie) verejného osvetlenia na cintoríne vo Východnej
s rozpočtovým nákladom 7 600 eur
(nové lampy, stĺpy, kabeláž, vedenie
zemou)
OZ berie na vedomie:
• Žiadosť vlastníkov Bytového domu
č. 464 o prenájom priľahlých pozemkov
k bytovému domu.
• Žiadosť D. Debnára o zámenu
nehnuteľností (parcela C KN 921 vo
vlastníctve žiadateľa a C KN 922 vo
vlastníctve obce).
• Žiadosť S. Kamenického o prenájom Chatky ATC Východná.
• Žiadosť Slovenského zväzu chovateľov, základnej organizácie Jamník
o dotáciu na usporiadanie Oblastnej
výstavy zvierat Liptova.
• Správu z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2017 pre obec
Východná.

• Správu hlavného kontrolóra obce
Východná o kontrolnej činnosti za druhý
kvartál 2018.
OZ určuje:
• V súlade so zákonom o obecnom
zriadení na ďalšie volebné obdobie
rokov 2018 – 2022 počet poslancov
obecného zastupiteľstva vo Východnej
v jednom volebnom obvode na 9 a rozsah funkcie starostu obce Východná na
1,0 (plný úväzok).
11. 9. 2018
OZ schvaľuje:
• Zámer prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona o majetku
obce pre M. Lenka. Časti pozemkov
v celkovej výmere 384 m2 za celkovú
cenu 1 160 eur v zmysle znaleckého
posudku. Osobitný zreteľ je daný tým,
že pozemky, ktoré sú predmetom prevodu svojim umiestnením a využitím
sú susedné pozemky s pozemkami, ktorých je M. Lenko výlučným vlastníkom,
pričom prevodom týchto pozemkov sa
prispeje k ich účelnejšiemu využitiu
pre obec i kupujúceho. Z rovnakého
dôvodu schválili aj odpredaj pozemkov pre V. Barbierikovú s výmerou
35 m2 za cenu 160 eur. Tiež schválili
zámer prevodu majetku obce formou
zámeny pre D. Debnára (pozemok C
KN 922 a hospodársku budova bez
súpisného čísla za pozemok C KN 921
a hospodársku budovu bez súpisného
čísla bez finančného vyrovnania, nakoľko právny predchodca D. Debnára
sumu 860 eur ako rozdiel hodnoty
určenej znaleckými posudkami predmetných nehnuteľností uhradil obci
v roku 2012).
• Príspevok vo výške 200 eur pre
Slovenský zväz chovateľov Jamník
na usporiadanie 26. oblastnej výstavy
zvierat Liptova.
• Zámer odpredaja majetku obce,
ktorý sa uskutoční formou verejnej
obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh
na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce. Predmetom

obchodnej verejnej súťaže je rodinný
dom č. 630 a priľahlé pozemky.
• Zrušenie pamiatkovej zóny v obci
Východná na základe predloženého
návrhu na zrušenie od Pamiatkového
úradu Slovenskej republiky.
• Vedúcich kontrolných skupín členov DHZ Východná na vykonávanie
preventívnych protipožiarnych kontrol
v obci: Peter Lechner, Martin Lechner,
Róbert Vozis, Ján Petrenka, Roman
Spevár.
• Navýšenie bežného transferu pre
VPS Východná vo výške 7 000 eur na servis a údržbu dopravných prostriedkov.
OZ berie na vedomie:
• Žiadosť R. Kokavca o zámenu
pozemkov.
• Žiadosť R. Halka o zmenu územného plánu obce Východná.
• Žiadosť P. Juríka o prenájom ATC
chatiek.
• Žiadosť členov FSk Kriváň a vedenia detského súboru Malý Kriváň o vrátenie priestorov na skúšanie v budove
ZŠ Východná.
OZ žiada:
• Starostu obce o riešenie parkovania
motorových vozidiel pred objektom MŠ
a ZŠ Východná.
OZ neschvaľuje:
• Žiadosť P. Mikuša o odkúpenie
pozemku C KN 286.

Futbalové výsledky
Jeseň 2018
MUŽI
5. 8. Východná – Podtureň 2:2 (góly Matúš Sipko,
Ľuboš Halko)
12. 8. Východná – Hybe 0:1
19. 8. Vavrišovo – Východná 3:0
26. 8. Východná – Jamník 3:0 (Matúš Kačur, Ladislav Baláž, Radovan Hudáček)
2. 9. Stankovany – Východná 2:3 (Matúš Kačur 2,
súperi – vlastný gól)
9. 9. Východná – Hrboltová 1:0 (Radovan Hudáček)
16. 9. P. Ľupča – Východná 1:0
23. 9. Východná – Beňadiková 1:5 (Ľuboš Halko)
30. 9. Demänová – Východná 1:1 (Lukáš Ilavský)
7. 10. Východná – L. Ján 0:5
Družstvo žiakov v kategórii U-15 zo súťaže odstúpilo.
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