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Konferencia o reformácii

Pod symbolom Lutherovej ruže
sa konala 24. apríla 2017 v Akadémii
ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši
(AOS) konferencia pri príležitosti 500.
výročia reformácie Dr. Martina Luthera
na Slovensku. Záštitu nad konferenciou
prevzal rektor AOS Jozef Puttera a organizáciu za duchovnú službu školy
Viktor Sabo, dekan EPS. Konferencie sa
zúčastnili a na nej vystúpili významní
predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v.
(ECAV) na Slovensku, ďalej duchovní
ozbrojených síl a zborov SR, HaZZ,
zástupcovia AOS a evanjelickej obce
mesta.
V úvodnej prednáške „500 rokov
reformácie na území dnešného Slovenska“, s ktorou vystúpil Miloš Klátik, generálny biskup ECAV, sa prezentovala
podstata reformácie, jej prínos pre „národnú angažovanosť“, kultúrny rozvoj,
etiku a osvetu ľudu, ktorou reformácia
reagovala na stredovek.
Ďalší prednášajúci Tomáš Huďa,
dekan Ordinariátu AOS sa zaoberal „Spoluprácou katolíckych a evanjelických vojenských duchovných
v poľných podmienkach v rokoch

1941 - 1945“. V prednáške okrem
iného uviedol, že spolupráca vojenských kaplánov oboch najpočetnejších kresťanských vierovyznaní bola
aktívna, spájali ich reálie vojny, láska
k človeku, konfrontácia so skutočnosťou smrti. Konštatuje, že ich spolupráca či ľudská blízkosť ešte neniesli
prívlastok „ekumenická“ v odbornom
teologickom zmysle, ale v pravom slova zmysle títo vojenskí duchovní už

prakticky ekumenizmus žili. V ďalšej
prezentácii s názvom „Dr. Martin
Luther a vojna“, vychádzal Slavomír
Sabol, dištriktuálny biskup VD ECAV
na Slovensku, z prameňov, z ktorých
vyvierali Lutherove postoje k vojne.
Poslednú prednášku s témou „Etika
silových zložiek v učení Dr. Martina
Luthera“ predniesol Marián Bodolló,
generálny duchovný OS a OZ SR,
v ktorej poukázal na pozitívny vzťah
náboženstva k povolaniu vojaka.
Súčasťou „Konferencie 500“ boli
slávnostné Služby Božie v kaplnke
AOS, výstava vyšívaných gobelínov
s tematikou reformácie a výstava na
informačných paneloch s tematikou
histórie ECAV na Slovensku.
Pri príležitosti konania „Konferencie 500“ odovzdal plukovník Marián
Bodolló kapitánovi Viktorovi Sabovi,
dekanovi EPS, vojenskému farárovi
AOS vojenský kríž „za vernosť OS SR
III. stupňa“, ktorý mu udelil náčelník
GŠ OS SR. Udelené boli tiež pamätné
medaily a plakety rektora Akadémie
ozbrojených síl ôsmim duchovným
predstaviteľom ECAV na Slovensku
a mužskej speváckej skupine FS Kriváň z Východnej za spoluprácu v kultúrno-duchovných aktivitách s AOS.
Ocenenie prebral vedúci skupiny Milan
Kokavec (foto hore).
Zdroj: www.aos.sk, krátené
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Mladá kuchárka získala ocenenie

Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov usporiadal
začiatkom mája (3. 5.) už 26. ročník
súťaže vo varení na živo a súťažnej
výstavy výrobkov studenej kuchyne
a cukrárenských výrobkov pod spoločným názvom Tatranský kuchár 2017.
Súťaže sa zúčastnilo takmer štyridsať

súťažiacich, ktorí si merali sily v kategóriách kuchár senior, kuchár junior,
cukrárske práce a studená kuchyňa.
Ich výtvory hodnotila päťčlenná medzinárodná odborná porota zložená
z certifikovaných porotcov. Súťaže sa
zúčastnila aj Barbora Kamenická z Východnej, študentka tretieho ročníka

Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Svojim receptom na jelení steak s omáčkou z malín a ihličia zaujala
porotu a zo súťaže si odniesla krásne
tretie miesto v konkurencii štrnástich
súťažiacich v kategórii kuchár junior.
(red)
Foto: www.szkc.sk

• Začiatkom apríla (4. 4.) navštívili obecnú knižnicu prváčikovia z materskej školy – aby sa oboznámili s knižnicou, prečítali
si rozprávku a porozprávali sa o knihách.

• Krajská rada združenia ZPOZ „Človek človeku“ zorganizovala dňa 7. 4. 2017 v Bystričke krajskú prehliadku obradov a slávností organizovaných v rámci obce ZPOZ. Za našu obec sa zúčastnila Ženská spevácka skupina FSk Kriváň s pásmom – „Uvítanie
vedúcich súborov počas FFV 2017“. Pripravené pásmo odporučili na celoslovenskú prehliadku ZPOZ. Koncom apríla sa Ženská
spevácka skupina zúčastnila aj okresnej súťaže organizovanej Jednotou dôchodcov Slovenska, odkiaľ postúpili na krajskú súťaž.
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• Tradičné zvyky veľkonočného pondelka, ktoré sa vo Východnej stále udržiavajú, zaujali aj štáb televízie JOJ, ktorý prišiel
o pravej podtatranskej krojovanej oblievačke natočiť reportáž.

• 6. 4. starosta obce slávnostne privítal na pôde obecného
úradu rodičov Jurčovcov s ich ratolesťami – dvojičkami. Novým
„občaníkom“ daroval aj vyšívané vankúšiky so spomienkou na
rodnú obec.

Na kolesách proti rakovine opäť vo Východnej
Projekt „Na kolesách proti rakovine“ po roku opäť prichádza do
Východnej. Do cyklistických pretekov, ktoré sa uskutočnia 27. mája
sa môžu zapojiť deti i dospelí, aby
tak s pomocou Nadácie Výskum
rakoviny podporili ľudí bojujúcich
s touto zákernou chorobou. Viac
o organizácii súťaží nájdete na plagáte na strane 6.
Prvý krát sa vo Východnej rozkrútili „kolesá proti rakovine“ vlani, 10.
9. 2016. Hlavnými organizátormi boli
ECAV Východná a Obec Východná
a zúčastnilo sa ich do 90 účastníkov,
ktorí prispeli sumou 868,50 Nadácii
Výskum rakoviny. Nadácia na základe predložených dokladov preplatila
liečbu nášmu mladému spoluobčanovi Patrikovi Bohunčákovi.
Patrónkou 15. ročníka kampane
je naša vynikajúca paralympijská
športovkyňa – strelkyňa Veronika
Vadovičová (držiteľka viacerých zlatých medailí a svetových rekordov)
a kampaň podporujú aj vynikajúci
cyklistickí reprezentanti Juraj Sagan
a Michael Kolář.
Kolesá proti rakovine sa prvýkrát
rozkrútili v roku 2003 pod záštitou
paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte, onkologického pacienta
Radovana Kaufmana (Sydney 2000).
Ten počas prvého ročníka podľahol
rakovine, ale jeho meno sa stalo sym-

bolom kampane Na kolesách proti rakovine. V 15. ročníku chcú organizátori
opäť naplno rozkrútiť kolesá na pomoc
onkologickým pacientom a rozširovať
osvetu o výskume, prevencii, liečbe rakoviny a zdravom životnom štýle. Kvalitatívne výsledky projektu sú priamo
spojené s kvantitatívnymi: čím väčšia
účasť na podujatiach kampane - tým
širší záber jej osvetových a vzdelávacích
aktivít s pozitívnym vývojom názorov
na problémy zdravotne postihnutých
ľudí a onkologických pacientov - tým
pozitívnejší účinok na zdravý životný
štýl - tým väčší finančný príspevok do
verejnej zbierky.
Podstatu a logiku projektu najlepšie
vysvetľuje príhovor Radovana Kaufmana z novembra 2002, osem mesiacov
pred jeho smrťou:
“Boj s rakovinou, týmto zákerným
ochorením, si vyžaduje veľa síl nielen
pacientov, ale aj ich rodín, blízkych
a priateľov. Práve pomoc zo strany
vedcov je v tomto boji veľmi dôležitá.
A v tom vidím najväčší zmysel práce
Nadácie Výskum rakoviny. A ako to
súvisí s kolesami? Kolesá predstavujú
niečo, čo sa neustále pohybuje. Napríklad taký bicykel. Aby nespadol, musí
sa stále pohybovať. A v tom vidím
obrovskú symboliku! Aby sa uľahčil
život ľuďom trpiacim na rakovinu,
musí sa niečo pohnúť, je tam potrebná
tá dynamika, ktorú práve kolesá vedia

zabezpečiť. Vyzývam všetkých vás,
vašich priateľov, kamarátov a známych, aby ste sa pripojili k akcii Na
kolesách proti rakovine a nasadli na
svoje bicykle, kolobežky, skateboardy,
či si obuli kolieskové korčule a pripojili sa k širokej rodine bojovníkov
proti rakovine. Som presvedčený, že
keď Vás bude veľa, pocítia to aj onkologickí pacienti.”
Cieľom kampane 2017 je osveta
– upozorniť širokú verejnosť na
problémy zdravotne postihnutých
ľudí a onkologických pacientov,
zdravý životný štýl – zapojiť čo
najviac detí, mládeže aj dospelých
do pohybových aktivít, a dobročinnosť – zbierať financie na zakúpenie
prístrojov (verejná zbierka povolená
Ministerstvom vnútra SR). V roku
2017 je cieľom kúpiť zariadenie laminárny box, naliehavo dôležité pre
prácu s nádorovými bunkami onkologických pacientov. Cena jedného
zariadenia je 12-tisíc €.
(red)
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KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL


MLADÍ ZÁCHRANÁRI (FOTO 1)

Na začiatku mája (2. 5.) sa na Námestí osloboditeľov v L. Mikuláši uskutočnilo okresné kolo súťaže mladých
zdravotníkov pod záštitou Červeného
kríža. V súťaži našu školu reprezentovali Radka Sipková (9.A, kapitánka), Timea Strelecká (9.A), Viktória Bartková
(9.A), Stanislav Koreň (8.A) a Klaudia
Brabcová (8.A). Žiaci predvádzali svoje
vedomosti pri resuscitácii, ošetrovaní
rôznych poranení a absolvovali aj vedomostné testy. Po tuhom boji sa družstvo
umiestnilo na piatom mieste.
EXKURZIA V POPRADE (FOTO 2)

V druhej polovici apríla (20. 4) sa 48
detí z našej školy zúčastnilo celodennej exkurzie do Popradu. Najskôr nás
upútala výstava „TatraBRICK FEST“
v priestoroch Tatranskej galérie Poprad (známe stavby Slovenska i sveta
z lego kociek). Cez obed sme doplnili

„zásoby“ v obchodnom centre a tešili sa na vyvrcholenie celej akcie na
popradskom zimnom štadióne, kde
boli na programe dva štvrťfinálové
zápasy Majstrovstiev sveta v ľadovom
hokeji hráčov do 18 rokov. Aj keď sa
nášmu tímu nepodarilo prebojovať do
semifinále a trošku nás sklamalo nevyspytateľné počasie, večer sme sa vrátili
domov plní nových zážitkov.

žiakov v základnej škole sa zastavila
a každoročne prichádza na zápis viac
žiakov. V triedach prvého stupňa máme
v každej triede okolo 20 žiakov. Maximálny povolený počet v jednej triede
je 22, čo bude počet budúcich prvákov.
Som rád, že počet žiakov v škole nám
každoročne stúpa. Je to znakom toho,
že obec sa rozvíja. Nemusíme sa tak báť
o budúcnosť školy,“ zhodnotil riaditeľ
školy František Pitoňák.

PRVÁČIKOV PRIBÚDA (FOTO 3)

Začiatkom apríla (3. 4.) sa v základnej škole konal zápis žiakov do prvého
ročníka. Zápisu sa zúčastnilo 28 detí
narodených od 1. septembra 2010 do
31. augusta 2011. Po preskúšaní žiakov
a vyšetreniach v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Liptovskom Mikuláši bolo v školskom
roku 2017/2018 prijatých do prvého
ročníka 22 žiakov. „Na druhom stupni máme triedy, kde je počet žiakov
okolo 15. Je dobré, že krivka poklesu
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VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA (FOTO 4)

Každoročne sa pred Veľkou nocou
deti v základnej škole pripravujú na tieto krásne sviatky. Okrem piesní, básní
a veršovaniek pripravili aj veľkonočnú
výzdobu. Svoje umenie prezentovali na
Veľkonočnej výstave, ktorá bola inštalovaná týždeň pred sviatkami v obrazárni
obecného úradu. Rodičia, starí rodičia
a aj široká verejnosť mali možnosť
prezrieť si, čo dokázali vytvoriť ich
ratolesti.
(red), foto: archív ZŠ
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Futbalová jar v plnom prúde
V posledný marcový víkend sa rozbehli futbalové súťaže riadené Liptovským futbalovým zväzom. Do jarných
zápasov nevykročili naše mužstvá
správnou nohou. Vo väčšine zápasov
k 7. máju ťahali za kratší koniec. Nepremieňanie ani tých najvyloženejších
gólových príležitosti má za následok výsledky bez bodového zisku. Svoju úlohu
v doterajšom období zohralo aj počasie,
niekoľko stretnutí bolo preložených na
náhradné termíny.

Dospelí odohrali k spomínanému dátumu len 5 zápasov, tri u súperov a dva
na domácom ihrisku. Vybojovali si jedno
víťazstvo, jednu remízu a tri prehry, len
4 body so skóre 8:13. Družstvo sa borí
dlhodobo s maródkou viacerých hráčov,
pridali sa k tomu nové zranenia i karty
a tréner má so zostavou často nemalé
problémy.
Dorastenci majú za sebou štyri zápasy v základnej časti a dve stretnutia
v nadstavbe. Za jedno víťazstvo, jednu

ZÁPASY DRUŽSTIEV VÝCHODNEJ V SÚŤAŽIACH
LIPTOVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
kolo
22.
23.
24.
25.
26.
18.

II. trieda
Východná
Jamník
Východná
Važec
Východná
Východná

MUŽI
Komjatná
Východná
L. Trnovec
Východná
Kvačany
L. Lužná

dátum
21. 5. 2017
28. 5. 2017
4. 6. 2017
11. 6. 2017
18. 6. 2017
25. 6. 2017

začiatok
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

deň
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa

odchod

kolo
5.
6.
7.
8.
1.

I. B trieda
Východná
Východná
Východná
Švošov
Bešeňová

DORAST
Bešeňová
L. Sliače
Likavka
Východná
Východná

dátum
20. 5. 2017
27. 5. 2017
3. 6. 2017
10. 6. 2017
17. 6. 2017

začiatok
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

deň
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

odchod

kolo
14.
17.
18.
19.
20.

U13 ŽIACI
Bešeňová
voľno
Važec
Východná
Smrečany-Žiar

dátum
16. 5. 2017
18. 5. 2017
25. 5. 2017
1. 6. 2017
8. 6. 2017

začiatok
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

deň
utorok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok

odchod
15:30
voľno
16:00

Malý futbal
Východná
voľno
Východná
Bešeňová
Východná

15:45
16:00

15:15
15:15

15:45

Z obecného zastupiteľstva
11. 4. 2017
Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie:
• Žiadosť Ondreja Budza o prenájom
rodinného domu č. 390.
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Východná za prvý
štvrťrok 2017.
OZ schvaľuje:
• Zásady hospodárenia s majetkom
obce.

• Prenájom majetku obce (pozemok
o výmere 25 m2) z dôvodu hodného
osobitného zreteľa Vladimírovi Polákovi (Smolenice) na dobu neurčitú za
cenu 0,30 €/m2 a rok.
• Prenájom pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre PD
Východná na dobu neurčitú za cenu
0,30 €/m2 a rok.
• Rozpočtové opatrenie obce.
• Poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pri narodení detí (R.

remízu a štyri prehry získali 4 body so
skóre 8:15. Žiačikov vytrápilo v prvom
kole v Demänovej počasie, snehová fujavica dala zabrať všetkým aktérom stretnutia. Pre nepriaznivé počasie odohrali
deti len dve stretnutia. Obe prehrali. Teraz ich čaká zhustený program zápasov.
Od začiatku mája sme k deťom angažovali skúseného trénera Pavla Frigmanského z Liptovského Hrádku. Dúfame,
že aj jeho pričinením prilákame nových
adeptov futbalu.
(ml)

POZVÁNKA
Vážení občania i priatelia Východnej,
srdečne Vás pozývame na

DEŇ OBCE,

ktorý sa uskutoční 10. júna 2017
v priestoroch amfiteátra.
Organizátori pripravujú súťaž
v kosení, na ktorú sa môžu prihlásiť
jednotlivci i družstvá.
Chýbať nebude ani kultúrny program
pre deti aj dospelých a o zábavu sa
postará skupina NOVA.

OZNAM
Obec spustila do prevádzky novú internetovú stránku. Nájdete na nej rôzne informácie
a snahou vedenia obce bude najmä zverejňovanie aktualít. „Chceme ešte doladiť detaily
a uvítame aj konštruktívne pripomienky od
občanov,“ uviedol starosta Juraj Blaško.
Jurčo a K. Jurčová, Východná 54) vo
výške 200 €.
OZ prerokovalo:
• Predložený návrh VZN o trhovom
poriadku a o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce
Východná.
Obec dostala upozornenie zo Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy, ktorá
do odstránenia nedostatkov pozastavila
predaj na trhovom mieste za obecným
úradom (potraviny). Po úprave VZN
a splnení legislatívnych podmienok bude
trhový predaj pokračovať.
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