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Od roku 2015 platí nový Zákon o odpadoch číslo 79/2015,
ktorý upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí,
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu.
V oblasti nakladania s komunálnym odpadom Slovensko
stále patrí medzi krajiny, kde sa veľmi málo triedi a recykluje
a priveľa sa skládkuje. V roku 2016 bolo na Slovensku zrecyklovaných (vrátane kompostovania) len 23 % komunálneho
odpadu, zatiaľ čo 66 % skončilo na skládke. V roku 2020 by
sme mali recyklovať minimálne 50 % komunálneho odpadu,
viaceré krajiny Únie to dosahujú už dnes.
Keďže Slovensko je takpovediac na chvoste únie, čo sa
týka recyklovania odpadov, vláda SR sa rozhodla „dramaticky“ navýšiť v priebehu nasledujúcich rokov poplatok za
skládkovanie odpadov.
Dnes obec za uskladnenie zmesového komunálneho odpadu platí 27 € manipulačný poplatok za uloženie odpadu
a 5,04 € ako poplatok za skládkovanie. Tento poplatok bude
už od budúceho roka rásť niekoľkonásobne! V obciach, kde
sa vyseparuje menej ako 10 % odpadu, môže v roku 2023
dosiahnuť až 46 € za tonu! Občania obce dnes platia poplatok
za odpad 8,5 € za osobu na rok. Obec je povinná premietnuť
do výšky poplatku všetky náklady, ktoré jej vznikajú s odpadmi. Preto sa v budúcnosti nevyhneme nárastu poplatku
za odpady.
Tento stav nás núti zodpovedne sa zamýšľať nad tým ako
znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu.
Keď sme v roku 2015 začali so zberom zeleného odpadu
a separovaného odpadu, očakávali sme, že sa rapídne zníži
množstvo komunálneho odpadu. Žiaľ, nestalo sa tak. V roku
2017 sme vyseparovali len 13 % odpadov. V tomto a v ďalších
rokoch by sme toto číslo chceli navýšiť každoročne aspoň
o 10 %. Na to potrebujeme spoluprácu všetkých občanov,
aby dôsledne separovali nielen plasty, sklo, papier, ale aj
stavebný a zelený odpad. Žiadame preto občanov, aby nemiešali jednotlivé zložky odpadov ako konáre, trávu, tehly,
betóny, vňať, atď. spolu a nedávali ich do košov na komunálny odpad.
Predpokladáme, že od júna bude v prevádzke zberný
dvor a tam sa budú zbierať jednotlivé zložky odpadov.
V obci bude k dispozícii aj prenosný štiepkovač konárov
až do priemeru 15 cm.
Obec bola úspešná v podaní žiadosti o eurofondy na
kompostovače. Preto zber zeleného odpadu plošne bude
prebiehať len dovtedy, pokiaľ nebude do každej domácnosti umiestnený kvalitný kompostér, aj to iba v primeranom

Ilustračná snímka: mm

Separácia odpadu je nutnosť, prospieva
životnému prostrediu i peňaženke

množstve, čo je cca 1 kuka nádoba. Lebo v súčasnosti poniektorí dávali do odpadu pozbieranú trávu a vňať z celej
záhrady, alebo konáre z celého stromu, čo nie je v silách obce
spracovať. Tým pádom po zavedení kompostovačov náklady
na zber zeleného odpadu nebudú zaťažovať obecné financie. Výsledkom kompostu je kvalitná zem – hnojivo, ktorú
potrebujeme dodávať do pôdy hlavne tam, kde sa nedáva
maštaľný hnoj.
V súčasnosti obec Východná vozí zmesový komunálny
odpad na prekládkovú stanicu do Popradu a odtiaľ po preložení odpad putuje na skládku do Žakoviec. Celý proces je
monitorovaný kamerovým systémom. Ak sa v komunálnom
odpade nájdu zložky, ktoré tam nemajú čo hľadať, hrozia
obci nemalé pokuty.
Momentálne tiež prebieha výstavba zberného dvora
a zberného miesta. Zberný dvor bude umiestnený pri budove
VPS na „poľnohospodárskom družstve“. Na zbernom dvore
budú môcť občania počas určeného času odovzdať všetky
druhy odpadov. Dôležité bude aj tu mať jednotlivé zložky
dôkladne vytriedené. V nasledujúcich mesiacoch budeme
občanov ďalej informovať.
Juraj Blaško
starosta obce
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Matičiari si uctili pamiatku
Michala Lehotského

Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jeho stále živá.
27. apríla 2018 uplynuli dva roky
od úmrtia nášho rodáka p. Michala
Lehotského, jedného zo zakladateľov
folklórnych slávností vo Východnej. Michal Lehotský bol dlhoročným vedúcim

folklórnej skupiny vo Východnej a pod
jeho vedením dosiahla skupina úspechy doma i v zahraničí a získala mnoho ocenení. Je autorom knihy, v ktorej
zvečnil piesne z Východnej a uverejnil
fotografie folklórnej skupiny.
Pri tejto príležitosti Miestny odbor
Matice slovenskej (MO MS) zorganizoval pietne stretnutie pri jeho hrobe,
ktorý sa nachádza na cintoríne vo
Východnej. Na pietnej spomienke sa
zúčastnili členovia MO MS, ale aj syn
Juraj s manželkou a dcéry Eva a Anna.
Zúčastnení si minútou ticha a mod-

Dieťa je dar

V polovici apríla (13. 4.) sa v Žabokrekoch uskutočnila krajská súťažná
prehliadka programov Zborov pre občianske záležitosti na tému Dieťa je dar.
Na súťaži sa predstavila naša ženská spevácka skupina (ako členky ZPOZ-u).
Vlani súťaž vyhrali a aj v tomto roku si vyslúžili od poroty vynikajúce hodnotenia.
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litbou Zuzany Gajdošovej - Palušky
pripomenuli osobnosť Michala Lehotského. Speváčky Zuzana Žiaková, Anna
Krúpová, Anna Jurčová, Eva Jurčová,
Eva Lagovská, ako i ostatní prítomní
členovia matice zaspievali dve piesne
„Pod úbočou“ a „Slovensko moje“.
Po ukončení pietnej spomienky sa
členovia MO MS stretli vo veľkej zasadačke OÚ. Predsedníčka prítomných
členov poinformovala o záveroch
z Oblastnej rady Liptova a Oravy, ktorá
sa konala 21. februára v Trstenej. Ďalej
si členovia pripomenuli 130. rokov od
narodenia Ľ. Šenšela, 190. rokov od nar.
P. Dobšinského, 130. r. od nar. I. Stodolu
a 90. rokov od smrti M. Kukučína. Diskusia bola venovaná návrhom na výlet,
ktorý matičiari plánujú zorganizovať na
začiatku septembra – Polichno, rodisko
B.S. Timravy, Bachledova dolina. Na
záver stretnutia si matičiari spoločne
zaspievali.
Anna Brezinová
predsedníčka MO MS
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OZNAMY
BRIGÁDA
Hľadáme brigádnikov na folklórny
festival s chuťou zodpovedne a poctivo
pracovať. Vek nad 18 rokov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom
úrade.
VÝSTAVA

• Koncom marca sa v obrazárni obecného úradu uskutočnila tradičná veľkonočná
výstava, ktorú pripravujú žiaci a učitelia zo základnej školy. Návštevníci mohli aj
tohto roku obdivovať nápadité dekorácie s jarnou a veľkonočnou tematikou, ktoré deti
vlastnoručne vyrobili.

Na pripravovanú výstavu do východnianskej drevenice s témou svadba hľadáme exponáty. Prosíme občanov, ktorí
by boli ochotní zapožičať na výstavu
krojové súčasti súvisiace so svadbou
– parta, mladušský čepiec, ručníky starejších a ďalšie, aby priniesli tieto veci na
obecný úrad. Zároveň hľadáme šikovnú
osôbku – lektora/lektorku – ktorá vie
porozprávať o svadobných zvykoch vo
Východnej a bola by ochotná sprevádzať
návštevníkov výstavou (počas FFV).
ZBER ŠATSTVA
Máte doma zachovalé, ale už nepoužívané šatstvo? Darujte ho a pomôžte
ľuďom v núdzi. Prosíme vytriediť zvlášť
mužské, ženské a detské veci. Uvítame
aj spodné prádlo. Obuv sa nezbiera! Pre
deti môžete priniesť aj knihy a hračky
(len v dobrom stave). Veci treba priniesť
do MKS do konca mája.

POZVÁNKA

• Na tohtoročnom Autosalóne v bratislavskej Inchebe sa medzi nablýskanými
autami blysla aj Východnianka. Medzi 85 krásnymi hosteskami automobily značky
Renault prezentovala Barbora Kamenická.

Pozývame vás na spoločné popoludnie s pripomienkou

120. výročia založenia DHZ,
ktoré sa uskutoční

26.5. od 14.00 h v areáli amfiteátra.
(podujatie nadväzuje na dopoludňajšie cyklistické preteky - str. 5)

Hasičské popoludnie odštartuje hasičská súťaž a pripravené
sú rôzne zaujímavé sprievodné aktivity pre deti i dospelých
- horskí záchranári, koníky, pečenie palaciniek, detská zábava v humne...

Tešíme sa na vás!

Dobrovoľný hasičský zbor vo Východnej založili v roku 1898. Prvým veliteľom bol evanjelický učiteľ Jozef Macko
a mal 46 členov. V súčasnosti má DHZ
21 členov, veliteľ – Ing. Tomáš Gajdoš,
strojník – Radoslav Kokavec, tajomník
- Michal Drugaj. DHZ sa okrem svojho
základného poslania aktívne zapája do
života obce – brigády, kultúrne akcie,
protipožiarny dohľad a iné.

DEŇ MATIEK
Vážení občania, srdečne vás pozývame na kultúrny program pri príležitosti
Dňa matiek, ktorý sa uskutoční 13. mája
o 15.00 h v evanjelickom dome.
STARÉ SLOVÁ
Máte radi nárečie z Východnej? Poznáte slová, ktoré sa dnes už nepoužívajú, ale nechcete, aby sa na ne zabudlo?
Radi by sme v obecných novinách uverejňovali rubriku so slovníkom starých
slov, prípadne aj oprášili staré priezviská
a prímenia. Ak viete, prispejte, prosím,
svojou troškou. Slová stačí napísať a priniesť na obecný úrad. Ďakujeme.
OVENÁLIE 2018
Pozývame vás na X. celoslovenské ovčiarske slávnosti, ktoré sa uskutočnia v
areáli amfiteátra 10. 6. od 9.30 h. Okrem
tradičných programov a sprievodných
podujatí je pripravená aj novinka - pečenie jahniat v keramických peciach, ktoré
budú predvádzať kuchári Ivan Rusina
a František Sedlák, známi z televíznej
šou o varení.
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Cezhraničná spolupráca pomôže
udržať tradície
V poľskom Nowom Targu sa 19. apríla uskutočnilo slávnostné podpísanie
zmluvy o cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráci v rámci projektu Interreg na obdobie do roku 2020. Projekt
realizuje Euroregión Tatry a cezhraničné
projekty sa týkajú zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva a rozvoja cestovného ruchu. V rámci programu bude
obec Východná spolupracovať s poľskou
gminou Poronin a konkrétnou náplňou
bude prezentácia a uchovávanie zvykov
a tradícií.
V polovici júna je naplánovaná prvá
návšteva delegácie z Východnej do
gminy Poronin (15. – 16. 5.), kde si budú
môcť pozrieť tradičnú prácu s kožou.
Ďalšia návšteva Poľska bude v dňoch
22. – 23. júna. Záujemcovia, ktorí by
sa chceli zúčastniť tejto cesty, sa môžu

prihlásiť v MKS. V septembri sa zase
vo Východnej uskutočnia stretnutia, na
ktorých naše ženy odprezentujú tkanie
a vyšívanie.
Na projekty boli poskytnuté finančné
prostriedky z európskeho fondu regio-

nálneho rozvoja vo výške viac ako 2 milióny eur. Do programov budú zapojené
nielen obce a mestá, ale aj iné kultúrne
organizácie z viacerých regiónov Poľska
a Slovenska.
(red)
Foto: net

Prispejte k vytvoreniu výstavy
Obec Východná sa usiluje pripraviť a realizovať stálu
výstavu umiestnenú v areáli amfiteátra nazvanú Fenomén
Východná – história, premeny a poslanie FF Východná.
S týmto cieľom sme začali so zberom písomného a fotografického materiálu pre túto stálu výstavu, ktorá bude
umiestnená v areáli amfiteátra a bude zameraná na históriu a na kultúrne – osvetové poslanie Folklórneho festivalu
Východná.
Obraciame sa s prosbou na všetkých, ktorí sa svojou účasťou podieľali na tvorbe programov a profilácii FFV zakrátko
65 rokov a tých, ktorí vlastníte fotografie, letáky, plagáty, či
iné dokumenty z vašej účasti na jednotlivých ročníkoch Festivalu vo Východnej, máte originálne spomienky a zážitky,
na ktoré sa nedá zabudnúť, a s ktorými sa chcete podeliť
s ostatnou verejnosťou. Pošlite nám ich (doneste) na nižšie
uvedenú adresu (Obecný úrad Východná) v čo najkratšom
čase. Fotografie môžu byť scanované na 600 dpi, s popisom
obsahu a uvedením autora (vlastníka archívu) alebo originál
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s popisom na zadnej strane tiež s uvedením autora. Textové
materiály napísané vo Worde s uvedením autora. Po vytvorení kópie vám budú všetky materiály vrátené na adresu,
ktorú uvediete.
Veríme, že poslanie našej prosby pochopíte a aj vy sa
stanete spoluúčastní na vytvorení rozsiahleho svedectva
o významnej súčasti našej kultúry, akým FF Východná je
a vašimi materiálmi prispejete k zdarnému priebehu pripravovanej výstavy.
Hlavní garanti projektu:
Libreto, realizácia a grafika výstavy: doc. Ing. Viliam Ján Gruska
Produkčný garant výstavy: Vladimír Majerčík
Adresa pre listové zásielky: Obecný úrad, výstava o FFV, 032 32
Východná 616
E-mail adresa:
fenomen.vychodna@gmail.com
Mobilné kontakty: doc. Ing. Viliam Ján Gruska 0917 113 174
Vladimír Majerčík 0905 437 775
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Folklóristi spievali folklóristovi
V piatok 27. apríla 2018 sa zúčastnila mužská spevácka skupina Kriváň
na základe pozvania verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho koncertu
Hrajte že mi, hrajte , ktorú pripravilo
Štúdio RTVS v Banskej Bystrici. Z úcty
a vďaky – to bol podtitul rozhlasovej
nahrávky, ktorá bola pripravená pri
príležitosti životného jubilea 80 rokov
výraznej a činorodej osobnosti folklórneho hnutia, vynikajúceho tanečníka,
choreografa, dlhoročného umeleckého
vedúceho folklórneho súboru Partizán
a čestného občana Východnej pána
Igora Kovačoviča.
Takto uviedol spomedzi množstva folklórnych súborov moderátor
programu našu mužskú spevácku
skupinu: „Keď sa povie Východná,
predstavíme si buď rázovitú podtatranskú obec, alebo najväčší a najstarší
slovenský folklórny festival. Igor Kovačovič má k Východnej ako k obci, tak aj
k festivalu, osobitý vzťah. Prvýkrát tu
Igor účinkoval s mladými folkloristami z Kokavy v roku 1956 a ako hovorí
- Východná – to je veľa rokov, veľa
dní naplnených poctivou prácou, veľa

hľadaní pravdy, veľa odpúšťania i veľa
pochopenia. Nášho vzácneho jubilanta
prichádza pozdraviť mužská spevácka
skupina Kriváň z Východnej.“ A po

tomto uvedení už zneli mužské spevy
z Východnej. Zostrih programu odvysiela Rádio Regina 19. mája v cykle
Klenotnica ľudovej hudby. V. Majerčík
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YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y
DEŇ ZEME
V našej škole sme si Deň Zeme pripomenuli už v piatok 20.
apríla. Žiaci prišli ráno s potrebným náradím (hrable, metly,
vedrá) a s dobrou náladou sa pustili upratovať pridelené úseky okolo školy. Starší žiaci porýľovali školské políčka, mladší
pozametali vstupné priestory areálu. Každý mal dosť práce so
skrášlením školského areálu. Sme radi, že aj takouto formou
prehlbujeme u detí environmentálne povedomie a význam
ochrany našej planéty.

BRIGÁDA
18. apríla sa ôsmaci a deviataci zúčastnili jarného upratovania v spolupráci s miestnym urbárom. V priebehu štyroch
hodín sme čistili priestor od amfiteátra smerom na železničnú
stanicu. Rôzne plasty, sklo, igelit, stavebný materiál, pneumatiky... zaplnili celú vlečku. Dúfame, že príroda si na dlhú
dobu oddýchne od vecí, ktoré do nej určite nepatria.

SLÁVIK SLOVENSKA 2018
V polovici apríla sa v našej škole uskutočnilo školské kolo
speváckej súťaže Slávik Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 14
detí. Krásnym spevom ľudových piesní prezentovali svoj
talent a vzťah ku spevu. Tešíme sa, že aj v dnešnej dobe
sú v škole deti, ktoré majú k našej ľudovej piesni kladný
vzťah. Ale ako to už v súťaží býva, zvíťaziť nemôže každý.
Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci: 1. kategória
– 1. Katarína Bobal (1.A), 2. Beáta Sabaková (3.A), 3. Nina

¦¦¦¦

Divadlo v škôlke
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Do našej materskej školy zavítalo divadlo zo
Žiliny s rozprávkou O neposlušnej Alici. Deti
boli do deja vtiahnuté hneď od začiatku. Herec, ktorý hral na gitare, počas celej rozprávky
v deťoch rozprúdil všetky žilky a herečka, ktorá
hrala neposlušnú Alicu, ho veru musela počúvať,
inak sa s ňou nechcel vôbec hrať.
Rozprávka bola zameraná na osvojenie si hygienických návykov. Keďže Alica bola špinavá
a od rána sa chcela len hrať, musela sa najprv
naučiť poslúchať. Hneď po prebudení si teda
rýchlo umyla oči, vyčistila zuby, pekne sa obliekla a učesala a už tancovala a spievala spolu
s gitarou. S deťmi sa zahrala aj na školu.
Deti boli aktívne, kreslili na tabuľu, pomáhali
Alici, aby sa z nej stalo čistotné dievča. Rozprávka trvala hodinu a veru s hercami sa nechcel
nikto rozlúčiť. Deti nadšene tlieskali, herci sa
vracali, všetci boli spokojní. Dúfame, že touto
rozprávkou sa deti priučili každodenným návykom, ktoré sú také dôležité. Ďakujeme hercom za
krásny zážitok.
(mš)
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KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
¦¦¦¦
Bartková (2.A), 2. kategória – 1. Diana Gajdošová (4.A), 2.
Freya Ingunn Brown (4.A), 3. Adam Pribylinec (4.A), 3.
kategória – 1. Tatiana Tivadarová (8.A), 2. Andrea Zubajová (7.A). Sladkou odmenou boli odmenení všetci súťažiaci
a víťazi dostali diplom a vecné ceny. Víťazom blahoželáme
a ostatným spevákom ďakujeme za účasť. Veľké poďakovanie
patrí aj ľudovej hudbe, ktorá pôsobí pri strednej lesníckej
a drevárskej škole v Liptovskom Hrádku – Pavel Šimunka,
Petra Zátrochová, Iveta Šimunková a Štefan Kramec, ktorá
výborne sprevádzala našich žiakov pri speve. Nech nám to
teda spieva!

3. Natália Godálová (3.A). 2. kategória – poézia: 2. Markus
Čonka (5.A), 3. Martin Filip (6.A), próza: 1. Veronika Gazdičová (5.A). 3. kategória – poézia: 2. Klaudia Brabcová (9.A),
3. Stanislav Koreň (9.A).
(zš), foto: zš

EXKURZIA V POPRADE
19. apríla žiaci šiesteho a ôsmeho ročníka navštívili Podtatranské múzeum v Poprade. V rámci regionálnej výchovy
a výchovy umením sme si prezreli novootvorené priestory
múzea. Múzeum prezentuje návštevníkom pohľad na osídlenie, kultúru, prírodu, spoločenský a hospodársky život
v Poprade a okolí. Expozícia zachytáva časové obdobie od
praveku po súčasnosť. Poobede sme si našli čas aj na blízke
nákupné centrum.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Začiatkom apríla sa v CVČ v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali víťazi školského
kola Jakub Michalko (3.A), Nikola Nahálková (4.A), Martina
Užíková (5.A), Nina Michalková a Tatiana Tivadarová (8.A).
Všetci recitátori sa v silnej konkurencii držali statočne. Tatiana dokonca získala vo svojej kategórii nádherné druhé
miesto, ku ktorému jej srdečne gratulujeme. Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za výbornú reprezentáciu
školy. Školského kola HK (15.3.) sa zúčastnilo 28 recitátorov.
Okrem spomínaných víťazov sa v jednotlivých kategóriách
umiestnili: 1. kategória - poézia: 2. Diana Gajdošová (4.A), 3.
Freya Ingunn Brown (4.A), próza: 2. Beáta Sabaková (3.A),

Z obecného zastupiteľstva
10. APRÍLA 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Dodatok k zmluve o spolupráci
medzi Obcou Východná a Národným
osvetovým centrom pri organizovaní
Folklórneho festivalu Východná.
Podľa slov starostu obce Juraja Blaška
sa po dlhých jednaniach obci podarilo vyrokovať navyše sumu 2 000 € za využívanie
areálu amfiteátra počas FFV. Podľa doterajšej
zmluvy obec získala za prenájom amfiteátra,
humna, spotrebu energií a podobne zhruba
7 000 €. Tento rok k tejto sume pribudne ešte
paušál 2000 € navyše. Ďalej si obec vo vlastnej réžii vyberá poplatky za parkovanie (cca

5-tisíc €) a stánky (cca 20-tisíc €). Financie
sa využívajú na údržbu areálu amfiteátra.
„Postupne sa opravuje, čo treba. Urobili sme
oplotenie, brány, vybudovali sprchy, v stravovacom centre sa rekonštruovala elektrika.
Aj keď sa to možno nezdá, ale údržba takého
areálu nás stojí tisíce eur a tieto peniaze sa
vždy minú,“ dodal starosta.
• Predmet Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na parc. KN
C 10685/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 193 731 m2, parc. KN C 10715
ostatné plochy o výmere 4 257 m2, parc.
KN E 10680 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 5 661 m2 spočívajúcej v práve
uloženia zemného káblového vedenia

na stavbu „SO 02 Elektrické prípojky
a vonkajšie NN rozvody – novostavba“
za jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku.
• Prevod majetku obce odpredajom
formou kúpnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa (vysporiadanie
pozemkov v dlhodobom užívaní občanov). Celkovo ide o 141 m2 za celkovú
cenu 353 €.
OZ berie na vedomie:
• Informatívnu finančnú správu
kontrolóra obce Ing. Milana Juríka
o vykonaní kontroly za posledný štvrťrok 2017.
• Žiadosť o prenájom parcely
C-KN91 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 91 m2 pre Jána Brezinu, Východná č. 126.
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Lyžiari vyhrali nejednu medailu
Po predchádzajúcej lyžiarskej
sezóne a oddychu na regeneráciu
sa začala nová príprava na sezónu
2017/2018 koncom júna minulého
roku v kategóriách dorastu a starších
žiakov. Tréningový proces sa riadil
vypracovaným tréningovým plánom
pre jednotlivé kategórie. Tréning prebiehal 4 až 5-krát týždenne a pozostával
z atletického behu, kolieskových lyží,
cyklistiky, turistických túr, tréningom
sily, obratnosti, pohyblivosti a športových hier. V priebehu prípravy sme sa
zúčastňovali pretekov v rámci okresu
Liptovský Mikuláš, rôznych atletických
a cezpoľných behov.
V sezóne 2017/2018 za Východnú
pretekali dvaja dorastenci, štyria starší žiaci a päť pretekárov v kategórii
mladší žiaci. Príprava na snehu začala
v polovici novembra na Štrbskom Plese
a celú zimnú prípravu sme absolvovali
tam. Bolo to náročné na čas i finančné
prostriedky.

Futbal
MUŽI
1. 4.
8. 4.
14. 4.
22. 4.
29. 4.
1. 5.
6. 5.
12. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.
17. 6.

Hrboltová – Východná
0:2
Východná – Vavrišovo
3:2
Jamník – Východná
1:3
Východná – Svätý Kríž
1:0
Prosiek – Východná
5:0
Kvačany – Východná
Východná – Part. Ľupča 16:30
Beňadiková – Východná 16:30
Východná – Stankovany 17:00
Lipt. Ján – Východná
17:00
Východná – Iľanovo
17:00
Lipt. Lužná – Východná 17:00
Východná – Kvačany 17:00
ŽIACI (U 13)

19. 4. Východná – Bešeňová 17:00
26. 4. Demänová – Východná 17:00
3. 5. Východná – Dúbrava 17:00
10. 5. Lipt. Ján – Východná 17:00
24. 5. Bešeňová – Východná 17:00
31. 5. Východná – Demänová 17:00
7. 6. Dúbrava – Východná 17:00
14. 6. Východná – Lipt. Ján 17:00

Najlepšie výsledky našich pretekárov:
Majstrovstvá Slovenska Kremnica – Skalka (január 2018) – šprinty – Gajdoš
Jaroslav 3., Rusinová Laura, Rusina Tomáš 4., Pavella Martin 5., Eliška Peter 6.,
Mičev Marin 7., Garajová Dominika 9., Brezina Dominik, Lehotská Martina 10.
Klasický beh – Rusinová Laura 1., Gajdoš Jaroslav, Rusina Tomáš 4., Pavella Martin 5., Brezina Dominik, Eliška Peter 6., Mičev Marin 7., Garajová Dominika 8.,
Lehotská Martina 9.
Majstrovstvá Slovenska Štrbské Pleso (marec 2018) – team šprint – Gajdoš
Jaroslav, Pavella Martin 2., Rusina Tomáš, Mičev Marin 3., Brezina Dominik (06),
Brezina Dominik (07) 10., Lehotská Martina, Brezinová Vanesa 13.
Preteky 25. 3. 2018 – Rusinová Laura 2., Gajdoš Jaroslav 4., Rusina Tomáš 5.,
Mičev Marin 6., Brezina Dominik (06) 7., Lehotská Martina 14., Brezinová Vanesa
17., Brezina Dominik (07) 22.
Dlhodobá súťaž Slovenský pohár – 1. miesto – dvakrát, 2. miesto – štyrikrát,
3. miesto – 11-krát, 4. miesto – 14-krát, 5. miesto – 8-krát, 6. miesto – 11-krát.
Za tieto výsledky našich pretekárov patrí veľké poďakovanie trénerom, rodičom, ostatným pomocníkom a šoférom Obecného úradu Východná. Poďakovanie
patrí i Obecnému úradu Východná, ZŠ Východná, TJ Družstevník Východná, ktorí
rôznou formou prispeli na činnosť lyžiarskeho oddielu.
(jž), foto: archív

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

0904 653 071
noviny.vychodna@gmail.com
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