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Aj takto by sa mohlo bývať vo Východnej
V minulom vydaní obecných novín
sme vás informovali o zámere obce
riešiť možnosti bývania v obci formou
vytvorenia stavebných pozemkov na
výstavbu domov a tiež formou výstavby bytového domu. Podľa prieskumu,
ktorý vykonal starosta obce, by jednou
z alternatív, o ktorej by sa rozhodovalo, mohol byť moderný bytový dom so
samostatným vchodom ku každému
bytu. „Je to výhodné pre nájomníkov
z hľadiska súkromia, kde každý má
svoj vlastný vchod, kúsok svojho
priestoru pred vchodom a následne aj
kúsok záhradky pred „domom“. Toto
riešenie je náročnejšie na priestor, ale
z pohľadu kvality bývanie je na úplne
inej úrovni ako bežná „bytovka“. Urbanisticky vhodne zapadne do prostredia
obce,“ myslí si starosta Juraj Blaško.
(red)

Denný stacionár pre seniorov
Starosta obce v posledných marcových dňoch navštívil existujúce denné
stacionáre v meste Dobšiná a obci Plešivec. O téme denných stacionárov pre
seniorov sme písali v minulých novinách a ide o projekt, ktorý vedenie obce

plánuje aj vo Východnej. „Chceli sme na
vlastné oči vidieť ako denné stacionáre
fungujú v praxi, čo prinášajú pre občanov obce a zvlášť pre seniorov a aké
sú „problémy“ spojené s ich prevádzkovaním,“ uviedol starosta obce Juraj

ELÁN v amfiteátri
Určite ste už zaregistrovali, že 28. augusta bude v miestnom amfiteátri koncertovať populárna skupina ELÁN v rámci svojho Open Air turné Živých nás nedostanú.
Starosta obce víta toto podujatie ako príležitosť zviditeľniť Východnú aj pre iných
umelcov. Koncert Elánu je prvou lastovičkou možnej budúcej spolupráce obce
Východná s anglickou agentúrou European Leisure Management Group, ktorá
zastrešuje viaceré hviezdy slovenskej i európskej scény rôznych žánrov. „Určite by
bolo zaujímavé prilákať do Východnej väčšie hviezdy, či už hudobného, divadelného
alebo iného charakteru. Spolupráca s profesionálnymi agentúrami môže byť dobrým
riešením, agentúra sa postará o umelcov, my o úpravu amfiteátra. Verím, že keď sa
koncert podarí a bude úspešný, aj ďalší promotéri uvidia, že sa tu dá urobiť kvalitné
podujatie a verím, že to povedie ku konaniu takýchto podujatí aj do budúcnosti.
Začíname pracovať na tom, aby sa Východná dostala do hľadáčika manažérov, ktorí
dokážu zorganizovať pekné veci. Amfiteáter má potenciál, hľadanie správnych ľudí
a vyjednávanie podmienok určite nie je jednoduché a chce to veľa práce, ale myslím,
že veľké aktivity nemusia byť len v hlavnom meste, ale aj u nás, v tomto krásnom
prostredí,“ zhodnotil starosta Juraj Blaško.

Blaško. Denný stacionár je zariadenie,
ktoré zabezpečuje sociálnu službu pre
ľudí, ktorí túto službu potrebujú, resp.
prejavia záujem o jej využívanie a splnia kritéria. Pomáha hlavne osamelým
seniorom alebo seniorom, ktorí majú
pracujúcich príbuzných a nechcú
ich umiestniť do domova sociálnych
služieb.
Stacionár je zariadenie, ktoré funguje
spravidla počas pracovných dní od 8:00
do 16:00 hodiny. Klientom je tu poskytovaná starostlivosť vo forme stravovania, teda čaj, káva, drobné občerstvenie
a plnohodnotný obed. Okrem toho v takomto zariadení prebiehajú rozmanité
aktivity, ako sú rôzne záujmové krúžky,
terapie, rozhovory, stretnutia, alebo si
seniori môžu oddýchnuť v oddychovej
časti. Poplatok za pobyt je 1 € za deň.
V tejto sume je zahrnutá strava a aj všetky menované aktivity. Okrem toho sa
za poplatok môžu podľa záujmu a možností využiť služby maséra, kaderníka
alebo si dať spraviť manikúru.
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Východnianske piesne v semifinále
Koncom marca sa v Bratislave
uskutočnilo semifinále populárnej
súťaže Zem spieva, do ktorého sa svojim typickým prejavom prebojovala
aj Zuzana Gajdošová z Východnej.
Starosta obce a niekoľko folkloristov
boli pani Gajdošovú podporiť priamo
v hľadisku. Speváčka síce do finále nepostúpila, ale opäť predviedla výborný
výkon. „Ďakujeme pani Gajdošovej za
naozaj krásnu reprezentáciu obce a autentického folklóru v jeho pôvodnej podobe. Zaspievala veľmi pekne, dostala
„stending ovejšn“, a aj keď nepostúpila,
myslím si, že dôstojne reprezentovala
Východnú a staré tradície. Je to veľký
úspech dostať sa do semifinále v takej
súťaži, kde sa prebojovali len tí najlepší.
Prajeme jej, aby do ďalších rokov ešte
naďalej reprezentovala našu tradičnú
kultúru, aj veľa elánu a chuti do života,“ poprial pani Gajdošovej starosta
obce Juraj Blaško.
(red)

Staň sa prvou Miss Liptov

Denný
stacionár...
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
„Podľa informácií, ktoré sme získali
návštevou uvedených zariadení, po
roku od ich uvedenia do prevádzky
sú už ich kapacity naplnené. Pevne
veríme, že aj v našej obci sa nájdu záujemcovia a „odvážlivci“, ktorí prejavia
záujem o uvedenú sociálnu službu,“
dodal starosta.
Obec zisťuje predbežný záujem
o využitie služieb denného stacionára
a prosí prípadných záujemcov, aby
sa v prípade záujmu, alebo aj iných
otázok, obrátili na starostu obce, resp.
obecný úrad.
(red)
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Je to ženská krása. Chceme túto krásu
objaviť a vyzdvihnúť. Miss Liptov bude
tradičnou súťažou krásy v netradičnom
šate. Spojíme krásu ženy s krásou nášho
regiónu. Súťažou priblížime zvyky, remeslá, naše ľudové tradície a folklór
inou formou. Našim cieľom bude nájsť
najkrajšie dievča Liptova, spropagovať
miestne atrakcie, firmy a podnikateľov.
V súčasnosti sa čoraz častejšie objavuje
trend využívania folklórnych prvkov a
motívov v modernej tvorbe. Množstvo
mladých umelcov a dizajnérov vytvorilo krásne šaty, šperky, topánky, či iné
produkty s využitím takýchto motívov.
Chceme dať tvorcom šancu odprezentovať ich produkty, a tak ešte viac vy-

OZNAM

Na Liptov prichádza nová súťaž krásy, ktorá má ambíciu zaradiť sa medzi
najprestížnejšie kultúrno-spoločenské
podujatia v regióne. Autori projektu
však nechcú vytvoriť len ďalšiu súťaž
krásy, ale dať podujatiu aj širší význam.
„Oblasť Liptova je bohatá na kultúrne
pamiatky, vyznačuje sa krásnou prírodou, svojráznou ľudovou architektúrou
a folklórom. To však stále nie je všetko.
Okrem krásy nášho regiónu sa v mestečkách a dedinkách ukrýva ešte niečo iné.

zdvihnúť bohatstvo nášho regiónu. Do
projektu bude zapojených množstvo
ľudí (hudobní umelci, módni návrhári,
kaderníci, vizážisti, atď...) Súťaž má aj
benefičný charakter. Prostredníctvom
našej súťaže podporíme osoby so zdravotným postihnutím,“ uviedol výkonný
riaditeľ Milan Surový.
Do súťaže sa môžu zapojiť dievčatá
a ženy vo veku 17 – 24 rokov, ktoré majú
trvalé bydlisko v niektorej obci alebo
meste na Liptove. Kastingy sa uskutočnia 4. mája v hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši a 12. mája v hoteli
Kultúra v Ružomberku. Viac informácií o súťaží, podmienkach a prihlasovaní
nájdete na www.missliptov.sk.
(red)

Kto môže, pomôže...

Obec Východná hľadá voz
– „rebriniak“.
Ak vám nejaký doma zavadzia, dajte
nám vedieť na obecnom úrade.
ĎAKUJEME ☺

SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ
KRAJŠIE
BUDOVY

• Pracovníci obce sa pustili do skrášľovania a úpravy obecných budov. Vymaľovali chodbu aj miestnosti v Hasičskom dome,
toalety v galérii na obecnom úrade a dali do poriadku aj budovu kultúrno-informačného centra na amfiteátri – vymaľovali všetky
izby a chodby, vyčistili upchaté odkvapové žľaby a dokúpilo sa aj zariadenie kuchyne.

OPRAVUJÚ
DIELŇU

• V minulom roku obec Východná získala prostredníctvom projektu z Nadácie Slovenskej sporiteľne dotáciu na opravu strechy
starej kováčskej dielne – šmikne. Teraz v marci pracovníci obecného úradu v spolupráci s Úradom práce a pod vedením Ervína
Bubláka začali s jej vnútornou opravou vybíjaním podlahy.
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MALÍ
RECITÁTORI

Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL

• V materskej škole sa v posledný marcový deň konala recitačná súťaž Mám básničku na jazýčku, do ktorej sa tohto roku prihlásilo 17 recitátorov. Všetci boli za svoj výkon a odvahu ocenení diplomom a od obce peknou knižkou.

ŠKÔLKARI
V KNIŽNICI

• V rámci Mesiaca knihy navštívili miestnu knižnicu deti z materskej školy – druháci a predškoláci so svojimi učiteľmi. Oboznámili sa so systémom fungovania knižnice, prezreli si knižky a spoločne si prečítali rozprávky a zarecitovali básničky. Niektorí
z nich knižnicu poznajú, pretože ju navštevujú s rodičmi a spolu si večer aj čítavajú pred spaním.

NÁVŠTEVA
FARMY

• V polovici marca sme s deťmi zo školského klubu navštívili Farmu vo Východnej. Sprievod nám robil pán Kružliak, ktorý
nám podrobne ukázal všetky časti farmy: sýpku, pôrodnicu, dojáreň, škôlku. Deti naživo videli dojenie kráv, prípravu zmesi pre
kravičky, na ktorú majú tajný recept. Najväčším zážitkom pre nich bolo pohladkanie malých teliatok, ktoré boli čerstvo narodené.
Mali sme možnosť vidieť aj jahniatka. Deťom sa návšteva farmy veľmi páčila.
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KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y

EXKURZIE V
O
VYUČOVANÍ

• Žiaci zo základnej školy často využívajú exkurzie na získavanie vedomostí o rôznych oblastiach života. Do „najmodernejšieho“
múzea na Slovensku – Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa napríklad vybrali tretiaci,
aby si pozreli výstavu fauny, získali informácie o zvieratách žijúcich v rôznych biotopoch. Videli medvedí brloh, vypočuli si zvuky
zvierat, zahrali sa na archeológov a zoznámili sa s pravekými zvieratami. Šiestaci a ôsmaci zase zašli do susednej obce Hybe, kde
v rámci regionálnej výchovy a výchovy umením navštívili Dom Dobroslava Chrobáka. V jeho priestoroch je inštalovaná expozícia,
ktorá predstavuje minulosť obce. Žiaci sa oboznámili s históriou obce, s tým, ako žili a pracovali jej obyvatelia. Miestne múzeum
prezentuje aj tradičné remeslá rozšírené v minulosti. Časť exponátov predstavuje významného spisovateľa Dobroslava Chrobáka,
ktorý tu strávil podstatnú časť života.

E
NA NÁVŠTEV
U PRVÁKOV

• Aj tohto roku sa základná škola zapojila do medzinárodnej súťaže Vianočná pohľadnica. V rámci
13. ročníka zasielali výtvarné práce, ktoré mohli
byť pripravené rôznou technikou – maľba, kresba,
grafika, počítačová technika, kombinovane. Cieľom
súťaže bolo prezentovať rôzne pohľady a predstavy
vnímania vianočného sviatočného obdobia. Milo
nás prekvapilo vyhlásenie medzinárodnej poroty,
ktorá ocenila prácu našej žiačky Radky Debnárovej.
Získala vo svojej kategórii krásne tretie miesto. Toto
ocenenie si veľmi vážime a Radke blahoželáme. A to,
že to nebolo hocijaké ocenenie, musíme uznať, pretože do súťaže bolo zaslaných 5 500 detských prác
z 350 škôl zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska,
Ukrajiny a Srbska. Radka dostala aj vecné ocenenie
pri vyhlasovaní výsledkov v Oravskom kultúrnom
stredisku v Dolnom Kubíne. A my zase potešenie
z pohľadu na jej milú pohľadnicu. Krásna výstavná
kolekcia víťazných prác bola sprístupnená v Liptovskom Mikuláši v mestskej knižnici G.F.Belopotockého. Na budúci rok vám ju odporúčame pozrieť.

• Predškoláci z MŠ Východná si boli
vyskúšať, ako sa sedí v naozajstných školských laviciach. Stalo sa tak 9. marca, keď
po prvýkrát prišli na návštevu do „veľkej“ školy. Plní odhodlania, ale niektorí aj
s trochou obáv, vstúpili do základnej školy. Privítali ich prváci – bývalí škôlkarskí
kamaráti a prvácka pani učiteľka a mohli
sa zúčastniť vyučovania. Prváci im predviedli aspoň časť z toho, čo sa stihli za
pol roka v škole naučiť. Ani predškoláci
sa nedali zahanbiť. Spoznávali písmenká, číslice, písali v laviciach aj na tabuľu,
hrali sa na vláčik, spievali, tancovali. Na
záver si deti vymenili pekné darčeky, ktoré
svojim kamarátom vyrobili.

ÚSPECH
POHĽADNIC
E
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SÚŤAŽE
A ÚSPECHY

Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
• Uprostred marca sa v Liptovskom Mikuláši
uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre šiesty
a siedmy ročník. Pre piatakov sme okresné kolo
organizovali v našej škole. Z piatich našich zúčastnených žiakov, ktorí boli úspešní na školskom
kole, bol na okresnom kole úspešný iba jeden žiak
– piatak Damián František Girašek. Vyriešil 12 úloh
z pätnástich, navyše získal šesť bodov za čas, takže
spolu 18 bodov. Úspešnému riešiteľovi srdečne blahoželáme. Začiatkom apríla sa naše žiačky Nikolka
Nahálková, Dominika Garajová, Tánička Tivadarová
a Ninka Michalková zúčastnili obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Liptovskom
Mikuláši (foto). Aj keď sa neumiestnili na popredných miestach, výborne reprezentovali našu školu
v recitácii, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Lyžiari majú sezónu za sebou
Po úspešnej lyžiarskej sezóne 2015/2016 a oddychu na regeneráciu sa začala nová príprava od júna 2016 v kategórii
mladších a starších dorastencov. Tréningový proces sa riadil
vypracovaným tréningovým plánom pre jednotlivé kategórie.
Tréning prebiehal štyri až päťkrát týždenne formou atletického behu, behu na kolieskových lyžiach, jazdou na bicykloch,
turistickými túrami do vysokohorského prostredia, tréningom sily, obratnosti, pohyblivosti a športových hier. Mladší
a starší žiaci začali prípravu od augusta 2016. V priebehu
prípravy sme sa zúčastnili cezpoľných behov Podtatranská
15 vo Východnej, Beh okolo Liptovských Sliačov, Beh okolo
Poludnice – Závažná Poruba, Lesný beh lyžiarov Hybe.
V sezóne 2016/2017 trénovalo 16 pretekárov: traja za dorast, dvaja starší žiaci, deväť mladších žiakov a dvaja v kategórii prípravka. Prípravu na snehu sme začali v polovici
novembra na Štrbskom Plese. V priebehu decembra napadlo
dostatok snehu i v nižších polohách, a tak tréningový proces
prebiehal na upravených bežeckých tratiach v Hybiach a vo
Východnej.
V sezóne sme sa zúčastnili mnohých lyžiarskych bežeckých pretekov – Slovenského pohára na Štrbskom Plese (trikrát), Kremnica-Skalka (štyrikrát), Látky-Mláky (dvakrát),
Košice – Kojšovská hoľa (jedenkrát). Uvádzame najlepšie
výsledky našich pretekárov:
Majstrovstvá Slovenska Banská Bystrica – Králiky (4. – 5.
2.), šprint dvojíc (štafety) – 2. miesto: Jaroslav Gajdoš, Martin Pavella, 2. miesto: Michaela Vajdová, Monika Vajdová,
3. miesto: Dominika Garajová, Laura Rusinová, 4. miesto:
Tomáš Rusina, Marin Mičev. Beh klasický – 1. miesto: Michaela Vajdová, Laura Rusinová, 4. miesto: Tomáš Rusina, 5.
miesto: Jaroslav Gajdoš, 6. miesto: Martin Pavella, 8. miesto:
Dominik Jariabek, Jaroslav Jariabek, 9. miesto: Jana Mičevová,
10. miesto: Vanesa Brezinová, 11. miesto: Marin Mičev, Peter
Eliška, Monika Vajdová, 13. miesto: Dominik Brezina. Získané medaile: dve zlaté, dve strieborné, jedna bronzová.
Zimná Kalokagatia 2017 – súťaž základných škôl Slovenska – Štrbské Pleso (14. – 15. 3.), šprint dvojíc (štafety)
– 3. miesto: Dominika Garajová, Vanesa Brezinová, beh
klasický - 8.-17.miesto: Dominika Garajová, 11.-27. miesto:
Vanesa Brezinová.
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Majstrovstvá Slovenska Štrbské Pleso (25. – 26. 3.), 2.
miesto: Michaela Vajdová, 4. - 5. miesto: Tomáš Rusina, 5. - 4.
miesto: Laura Rusinová, 6. - 11. miesto: Marin Mičev, 10. - 10.
miesto: Dominik Jariabek, 10. - 12. miesto: Martin Pavella,
11. - 16. miesto: Jaroslav Jariabek, 11. - 12. miesto: Dominika
Garajová, 11. miesto: Monika Vajdová, Jaroslav Gajdoš, 12.
miesto: Jana Mičevová, 14. - 15. miesto: Martina Lehotská,
16.-16. miesto: Dominik Brezina.
Dlhodobá súťaž Slovenský pohár: štyrikrát prvé miesto,
deväťkrát druhé miesto, trikrát tretie miesto, šesťkrát štvrté
miesto, sedemkrát piate miesto, štyrikrát šieste miesto.
Za tieto dobré výsledky našich pretekárov patrí veľké
poďakovanie trénerom, ostatným pomocníkom, rodičom
a šoférom Obecného úradu Východná. Poďakovanie patrí
Obecnému úradu Východná, ZŠ Východná, TJ Družstevník
Východná, ktorí rôznou formou prispeli na činnosť lyžiarskeho oddielu. Ďakujeme.
(jž), foto: archív ZŠ

• Dominika Garajová a Vanesa Brezinová získali tretie miesto
v kategórii šprint dvojíc na súťaži základných škôl Slovenska
Zimná Kalokagatia 2017.
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O ježkovi a žabiakovi Žofrém
• V stredu 8. marca navštívili Materskú školu vo Východnej pracovníci
Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva (SMOPAJ) z Liptovského Mikuláša. Našim druhákom a tretiakom rozprávali o ježkovi, čo počas a po
zime ježko robí. Vysvetlili im tiež, že sa
neživí jablkami a hruškami tak, ako je
to v rozprávkach. Po prezentácii prišla
na rad diskusia, kde sa deti mohli pýtať
na to, čo ich ešte zaujíma o živote ježka.

Potom sme si všetci spolu zatancovali na
pieseň o ježkovi. Deti sa potom presunuli do triedy, kde spoločne s pracovníkom
SMOPAJ pomocou otlačkov dlaní vytvorili svojho vlastného ježka. Na záver sa
deti spolu s pracovníkmi SMOPAJ aj
svojimi ježkami odfotili. Ďakujeme za
obohacujúcu prednášku a tešíme sa na
ďalšie spoločné stretnutie.
• Dňa 10. 3. 2017 navštívilo našu
materskú školu divadlo Crocus The-

Z obecného zastupiteľstva
14. 3. 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Žiadosť Simony Kybovej o prenájom rodinného domu číslo 184 od 15. 3.
2017 do 31. 12. 2017.
• Prevod majetku obce (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2625) odpredajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v prospech Ing. Juraja Halahiju
za cenu 500 €.
• Prevod nehnuteľností na základe
výsledkov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže zo dňa 14.2.2017 Michalovi
Vechterovi a Anne Vechterovej (rodinný dom č. 600 a priľahlé pozemky) za
celkovú kúpnu cenu 30 000 €.
• Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu 0,30 €/m2/rok Ing. Vladimírovi
Polákovi. Prenájmom uvedeného pozemku sa prispeje k jeho účelnejšiemu
využitiu pre Obec Východná, ako aj pre
V. Poláka.
• Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre PD Východná na dobu neurčitú
za cenu 0,30 € /m2/rok s uplatnením

inflačného vplyvu k uvedenej cene.
Pozemky, ktoré sú predmetom zámeru, sú plánované na vybudovanie
kanalizačnej prípojky PD Východná,
čím sa prispeje k zlepšeniu životného
prostredia v Obci Východná.
• Prenájom pozemkov za cenu 0,30
€ /m2/rok od Pozemkového spoločenstva Bývalí urbarialisti obce Východná
a firmy Tatra Forest Slovakia na dobu
neurčitú v prospech Obce Východná.
Účelom prenájmu je vybudovanie
zberného dvora pre Obec Východná.
• Rozpočtové opatrenia Obce Východná č. 3/2017 (zníženie výdavkov
na položke rekonštrukcia káblovej
televízie 19 550 €, zvýšenie výdavkov
na položke transfer VPS 11 550 € eur,
zvýšenie výdavkov na položke automobil 7-miestny 8 000 €).
• Predloženie žiadosti o poskytnutie
NFP z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Výzva je zameraná
na vybudovanie, resp. dobudovanie
systému triedeného zberu a odvozu
komunálneho odpadu a realizáciu sa-

atre, ktoré zahralo našim deťom príbeh
Žabiak Žofré. Príbeh bol o odvážnom
žabiakovi, ktorý sa rozhodol splniť si
svoj sen, a to aj napriek nechápavému
postoju ostatných. Predstavenie bolo zábavné, zaujímavé a samozrejme poučné.
V určitých chvíľach sa naši škôlkari stali
súčasťou predstavenia. Na záver divadelného predstavenia sa deti s hercami
odfotografovali a rozlúčili.
(red)
Foto: archív MŠ

načných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov
nelegálnej skládky. Výška maximálneho
celkového spolufinancovania zo strany
obce je 5 % z celkových oprávnených
výdavkov. „Zberný dvor chceme vybudovať pri dielňach VPS. V rámci projektu
je možné získať financie na vybudovanie
zberného dvora, vybavenie nádobami aj
technikou. Hodnota projektu je 135-tisíc €,
z toho technika zhruba 80-tisíc,“ spresnil
starosta Juraj Blaško.
OZ žiada starostu obce:
• Zistiť všetky skutočnosti ohľadom
uskutočnenia filmovania na pozemkoch vo vlastníctve obce a ostatných
súkromných vlastníkov v dňoch
4. a 5. 3. 2017.
V tejto veci má starosta obce len
sprostredkované informácie a zvolal stretnutie s dotknutými, aby sa táto situácia vyjasnila. Ak niektorí z občanov majú pocit,
že boli nejakým spôsobom poškodení, alebo
majú nejaké informácie o situácii, nech informujú obecný úrad alebo poslancov.
• Osloviť banky ohľadom umiestnenie bankomatu v obci.
• Informovať dotknuté inštitúcie
o stave ciest a regulácii vodného toku
v obci.
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Futbalová
sezóna
sa začala
Vážení futbaloví priaznivci, do rúk
sa Vám dostáva rozpis majstrovských
futbalových zápasov našich družstiev
v jarnej časti ročníka 2016/2017.
Žiaci majú po jeseni za sebou prvých
deväť majstrovských zápasov. Bolo to
pre nich ťažké, nakoľko nemali žiadne skúsenosti so súťažnými zápasmi.
Postupne musia získavať skúsenosti,
dúfajme, že ich prehry neodradia od
futbalu a že sa im bude mať aj kto
venovať.
Dorastenci v jeseni mali nestále
výkony. Dúfame, že v posledných štyroch jarných zápasoch základnej časti
si vybojujú postup medzi štvoricu mužstiev, ktoré budú hrať o víťaza I. triedy
dorastu. Vylosovanie nadstavby bude
známe po odohraní základnej časti.
V družstve dospelých došlo počas
zimnej prestávky k viacerým zmenám.
Svoju činnosť pri mužstve ukončil tréner Gálet. Jeho miesto zaujal Štefan
Žufaj. Znovu sa obraciame na rodičov
detí i ostatných občanov, aby nám
prišli pomôcť, hlavne pri zabezpečení
zápasov ako usporiadateľská služba,
videotechnik, zdravotník a pod. Nároky na kluby pri organizácii športových
podujatí sú čoraz väčšie a ľudia pre splnenie všetkých požiadaviek nám jednoducho chýbajú.Stále hľadáme trénerov
a vedúcich družstiev k mládežníckym
mužstvám ochotných zodpovedne sa
venovať žiakom a dorastu. Výsledky a
podrobnosti zo zápasov si môžete aktuálne pozrieť na internetovej stránke
www.futbalnet.sk.
(ml)

Vylosovanie družstiev Východnej v súťažiach
Liptovského futbalového zväzu 2016/2017
II. TRIEDA MUŽI - ZÁKLADNÁ ČASŤ
kolo

dátum

začiatok
hrací deň
zápasu

odchod
na zápas

výsledok
zápasu

14.

Iľanovo

Východná

26.3.2017

15.00

nedeľa

13.20

:

15.

Vavrišovo

Východná

2.4.2017

15.30

nedeľa

14.10

:

16.

Východná

Hrboltová

9.4.2017

15.30

17.

voľno

voľno

16.4.2017

voľno

voľno

18.

Východná

nedeľa
nedeľa

Lipt. Lužná

23.4.2017

16.00

nedeľa

30.4.2017

16.00

nedeľa

7.5.2017

16.30

nedeľa

19.

Partiz. Ľupča

Východná

20.

Východná

Prosiek

21.

Svätý Kríž

Východná

14.5.2017

10.30

nedeľa

22.

Východná

Komjatná

21.5.2017

17.00

nedeľa

23.

Jamník

Východná

28.5.2017

17.00

nedeľa

24.

Východná

Lipt. Trnovec

4.6.2017

17.00

nedeľa

25.

Važec

Východná

11.6.2017

17.00

nedeľa

26.

Východná

Kvačany

18.6.2017

17.00

nedeľa

:
:
14.20

:
:

9.00

:
:

15.45

:
:

16.00

:
:

I. B TRIEDA DORAST - ZÁKLADNÁ ČASŤ + NADSTAVBA
kolo
11.

dátum
Bobrovec

Východná

12.

Východná

13.

Kráľová
Lehota

14.

Východná

Iľanovo

začiatok
hrací deň
zápasu

25.3.2017

15.00

sobota

Palúdzka

1.4.2017

15.30

sobota

Východná

8.4.2017

15.30

sobota

15.4.2017

15.30

odchod
na zápas

výsledok
zápasu

13.45

:
:

14.30

:

sobota

:

sobota

:

1.

22.4.2017

2.

29.4.2017

sobota

:

3.

6.5.2017

sobota

:

4.

13.5.2017

sobota

:

5.

20.5.2017

sobota

:

6.

27.5.2017

sobota

:

7.

3.6.2017

sobota

:

8.

10.6.2017

sobota

:

U13 ŽIACI - MALÝ FUTBAL
kolo

dátum

11.

Demänová

Východná

začiatok
odchod
hrací deň
zápasu
na zápas

výsledok
zápasu

6.4.2017

16.30

štvrtok

15.15

:

voľno

voľno

12.

voľno

voľno

13.4.2017

16.30

štvrtok

13.

Východná

Važec

20.4.2017

17.00

štvrtok

14.

Bešeňová

Východná

27.4.2017

17.00

štvrtok

15.

Východná

SmrečanyŽiar

4.5.2017

17.00

štvrtok

:

16.

Východná

Demänová

11.5.2017

17.00

štvrtok

:

17.

voľno

voľno

18.5.2017

17.00

štvrtok

voľno

voľno

18.

Važec

Východná

25.5.2017

17.00

štvrtok

16.00

:

19.

Východná

Bešeňová

1.6.2017

17.00

štvrtok

20.

SmrečanyŽiar

Východná

8.6.2017

17.00

štvrtok

:
15.30

:

:
15.45

:
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