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Menia sa podmienky separovaného zberu
Problematika odpadov a separácie je
čoraz aktuálnejšia v mnohých mestách
a obciach. Legislatíva pritvrdzuje a nedostatky vo fungovaní odpadového
hospodárenia sa budú prejavovať vo
zvýšených nákladoch a poplatkoch. Aj
naša obec sa snaží hľadať spôsoby a ponúkať riešenia, aby systém nakladania
s odpadmi fungoval čo najefektívnejšie.
Bez spolupráce každého občana to však
jednoducho nepôjde.
Starosta obce priznáva, že postoj občanov k odpadom stále nie je dostatočne
zodpovedný. „V súčasnosti je pri rozumnom nakladaní s odpadmi najdôležitejšie čo najviac separovať. Vyseparované
zložky odpadu nám zdarma vyváža firma Brantner. Po odvezení na centrálne
miesto sa tento odpad kontroluje a ak
jednotlivé komodity nie sú dostatočne
vytriedené, putujú do komunálneho odpadu, za ktorý na rozdiel od separovaného odpadu musíme platiť. Mení sa aj
poplatok za uskladnenie odpadu, ktorý
zohľadňuje jednoduchý princíp – čím je
väčší stupeň separácie, tým je poplatok
nižší. Naša obec sa dostala na 12,7 %, len
toľko z celého množstva odpadu, ktoré
vyprodukujeme, je vyseparovaného.
Susedné Hybe majú okolo 22 %. Takže
na tom nie sme dobre. V ďalších rokoch

sa tento poplatok môže ešte zvýšiť,“ priblížil Pavel Krupa.
Podľa analýzy sa za rok 2018 vyviezlo
z Východnej 657 ton odpadu, z toho
577 ton tvoril komunálny odpad, 20
ton plasty, 27 ton sklo, 13 ton papier
a lepenka a 20 ton tonery, žiarivky,
batérie, elektrické a elektronické zariadenia. Za minulý rok sa za komunálny
odpad zaplatilo 20 292 eur. Poplatok za
odpad sa skladá z dvoch častí – poplatok
za zneškodnenie bol 34 € za tonu a za

uloženie 5 € za tonu. Od marca 2019 sa
poplatok za uloženie zvýšil o 7 €, teda
na 12 € za tonu.
Občania platia za vývoz TKO 8,50
eur ročne. Vybrané financie (cca 25-tisíc
eur) však náklady na vývoz a uskladnenie odpadu nepokryjú úplne. Je preto
možné, že pri tvorbe budúcoročného
rozpočtu obecné zastupiteľstvo bude
musieť prehodnotiť aj výšku poplatku
za TKO. Pomôcť pri správnom nakla(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

Urbárnici volili zástupcov na päť rokov
Začiatkom apríla (6. 4.) sa konalo valné zhromaždenie
Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce
Východná, ktoré bolo tohto roku spojené s voľbami do orgánov spoločenstva. Päťročný mandát uplynul predsedovi,
členom výboru i dozornej rady.
O funkciu predsedu pozemkového spoločenstva na
ďalšie päťročné obdobie sa uchádzal jediný kandidát
– doterajší predseda Juraj Halahija. Do výboru kandidovalo desať záujemcov a do dozornej rady traja. Na zvolenie
do funkcie je podľa zákona potrebné získať nadpolovičnú
väčšinu všetkých členov spoločenstva. Účasť na valnom
zhromaždení bola 66 % (aj so splnomocneniami).
Juraj Halahija získal presvedčivých 4 502 hlasov
(62,29 %), takže funkciu predsedu PSBU bude vykonávať
ďalších päť rokov. Z desiatich kandidátov do výboru uspeli
siedmi. Najviac hlasov získal Juraj Halahija mladší (4 542

hlasov, 62,85 %), ďalej v poradí Ľubomír Chovan (4 170
hlasov, 57,70 %), Milan Koreň (4 099 hlasov, 56,72 %), Juraj
Blaško (4 015 hlasov, 55,56 %), Pavel Bohunčák (4 009 hlasov,
55,47 %), Pavol Vechter (3 817 hlasov, 52,82 %) a Martin Jurčo
(3 764 hlasov, 52,08 %).
Do dozornej rady boli zvolení všetci traja kandidáti: Helena Brtánová (4 120 hlasov, 57,01 %), Marián Lehotský (4 098
hlasov, 56,70 %), Mária Ratkošová (4 048 hlasov, 56,01 %).
Urbárnici na schôdzi prejednali aj ďalšie dôležité spoločné
záležitosti – rozpočty, uzávierky, rozdelenie zisku, podali
detailné správy o hospodárení.
„Chcel by som sa poďakovať všetkým členom, ktorí sa
zúčastnili schôdze za ich zodpovedný prístup. Bol som
rád, že panovala pokojná atmosféra a ľudia dostali potrebné a dôležité informácie,“ zhodnotil staro-nový predseda
Juraj Halahija.
(red)
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Pripravujú projekt na investičné akcie
V rozpočte obce na tento rok sa počíta s rôznymi investičnými akciami.
Podľa slov starostu obce je však na
každú investíciu nevyhnutná projektová dokumentácia. „Ak sa má niečo
v tejto obci robiť, musíme byť pripravený projektovo. Momentálne máme
pripravené projekty s výkazom výmer
a rozpočtom na rekonštrukciu bývalých
evanjelických škôl, kde už začalo aj verejné obstarávanie, pretože tento proces
môže trvať aj pár mesiacov. Projekty sú

od architekta Igora Karkošiaka. Máme
už aj projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu hasičského domu od
architekta Zdenka Brnoliaka. Pripravujeme projekty na výmenu kanalizácie na Farskej ulici, ktoré rieši architekt
Juraj Vavro a architektonickú štúdiu
na výstavbu garáží pri zdravotnom
stredisku od Jána Prcina,“ vymenoval
Pavel Krupa.
Bývalé evanjelické školy by mali po
rekonštrukcii slúžiť v prvom rade ako

• Na mieste nevyužitých hospodárskych budov vzniknú parkovacie miesta.

Menia sa podmienky...
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
daní s odpadmi a budovaní návykov
na separáciu má aj obecný zberný dvor
nachádzajúci sa pri garážach poľnohospodárskeho družstva. Na toto miesto
môžu občania odniesť rôzne druhy
odpadu, okrem komunálneho. Zberný
dvor je otvorený každý deň od 8:00 do
15:00, v piatok do 14:00 a každý párny
týždeň v sobotu od 8:00 do 11:00. V tomto čase je možné na zberný dvor priniesť
biologický zelený odpad (tráva, seno...,
ktorého zber a zvoz už obec nebude zabezpečovať priamo z domácností ako
doteraz), ako aj ďalšie druhy odpadu:
pneumatiky, elektro odpad (spotrebiče v celosti!), nadrozmerné odpady,
nábytok (dôležité je vždy vyseparovať
jednotlivé zložky odpadu – napríklad
pri nábytku – odčalúniť, rozobrať na
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základné časti a až potom odviesť do
zberného dvora).
„Zberný dvor neslúži na zbieranie základných separovaných druhov odpadu
– plasty, sklo, papier, lepenka. Na plasty
a sklo sú určené vývozné dni, tento systém pravidelného vývozu z domácností
podľa kalendára, ktorý každý dostal, zostáva ako doteraz. Papier neberieme, ten
sa vykupuje v zberniach alebo v priebehu roka, podobne lepenka. V žiadnom
prípade neberieme na zberný dvor komunálny odpad, ten sa vyváža každému
spred domu,“ zdôraznil starosta.
Vedenie obce od týchto zmien očakáva zvýšenie separácie odpadu. „Podmienky sú vytvorené, každý občan by
si mal uvedomiť, že separovanie nie je
až také náročné, ale je veľmi dôležité,“
dodal P. Krupa.
Text, foto: mm

nácvičné priestory pre folklórnu skupinu so zázemím (šatne, sprchy, sociálne
zariadenia), na múzejné účely a ako
polyfunkčný priestor pre všetkých
občanov na spoločensko-kultúrne
podujatia. V hasičskom dome sa plánuje nová elektroinštalácia, stavebné
úpravy v rámci zbrojnice a zateplenie
budovy. V budúcom roku obec plánuje začať s prístavbou hasičského domu.
Projektová dokumentácia už je hotová
a obec sa pokúsi získať financie od štátu. V projekte výmeny kanalizácie na
Farskej ulici sa ráta s novou dažďovou
kanalizáciou (od obecného úradu smerom ku škole) a vybudovaním parkovacích miest pri základnej škole.
S parkovaním súvisia aj ďalšie dva
plánované projekty. „Búrame hospodárske budovy bývalého Filipovho domu,
ktoré zastupiteľstvo určilo na výstavbu
parkoviska. Na zastupiteľstve sme sa zaoberali aj riešením parkovania pre obyvateľov školskej bytovky. Pripravujeme
projekt na výstavbu štyroch garáží na
ploche za telocvičňou pri ihrisku. Toto
miesto v súčasnosti nie je využité a je
terčom vandalizmu. Vybudované garáže plánujeme prednostne prenajímať
obyvateľom školskej bytovky. Títo majú
zároveň pri bytovke rôzne provizórne
skladovacie priestory, čo by sa mohlo
tiež zlepšiť práve výstavbou garáží,“
konkretizoval starosta.
(mm)
Foto: mm

Krátko...
• Obec Východná pripravuje
vydanie knihy poviedok inšpirovaných príbehmi z Východnej.
Dovoľujeme si vyzvať občanov,
ktorí by mali námety na poviedky – udalosti z minulosti obce,
skutočné udalosti, zaujímavosti,
príbehy, aby sa prihlásili na obecnom úrade.
• Rádio Regina odvysielalo 16.
júna v rámci cyklu Zvony nad krajinou hodinovú reláciu o Východnej.
Pre veľký záujem občanov obec
túto reláciu odvysiela v miestnom
rozhlase a umiestni aj na obecnú
stránku.
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Východňania darovali krv

Cirkevný zbor ECAV Východná a Ústav klinickej hematológie a transfuziológie Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku zorganizovali 10. mája odber krvi pre darcov priamo vo Východnej. Akcia sa konala už po tretíkrát a najvzácnejšiu
tekutinu prišlo do zborovej miestnosti na evanjelickej fare darovať 17 darcov. Každému jednému darcovi patrí veľká vďaka
za nezištnú pomoc tým, ktorí to veľmi potrebujú. Partnermi akcie boli Rímskokatolícka cirkev Východná, ZŠ a MŠ Východná,
Farma Východná, PSBU Východná, MKS Východná.
(red), foto: ecav

Občania pôjdu na festival zadarmo
Na tohtoročný folklórny festival sa
budú môcť obyvatelia Východnej ísť
pozrieť zadarmo. Trvalý pobyt v obci
oprávňuje občanov k bezplatnému
vstupu do areálu amfiteátra počas celého konania festivalu. Zároveň vďaka
dohode obce a Národného osvetového
centra (NOC) majú Východňania bezplatný vstup aj na štvrtkový program.

Ostatné dni môžu využiť zvýhodnené
ceny vstupného na program.
Na základe zmluvy obce a NOC
dostane každý občan Východnej špeciálny náramok, ktorý bude slúžiť na
identifikáciu. Náramky sú v súčasnosti distribuované do domácností
a na základe podpisu odovzdané
občanom.

Vedenie obce zároveň vyzýva občanov k tradičnej spolupráci pri výzdobe
domov počas konania festivalu. Obecné
zastupiteľstvo opäť schválilo aj finančnú odmenu za vyzdobené domy – za
každý vyzdobený dom odmenu 10
eur a majitelia troch najkrajšie vyzdobených domov získajú po 50 eur.
(red)

Cyklojazda s rekordnou účasťou

Šiesty ročník Cyklojazdy k prameňom Tri studničky sa
konal 26. mája. Na štart obľúbenej cykloturistickej akcie
v areáli amfiteátra vo Východnej sa tohto roku postavilo
132 cyklistov, čo bolo najviac za všetky doterajšie ročníky.
Cyklistov čakala celkovo 32 kilometrová trať v chotári

obcí Hybe a Východná. Akcia si vyslúžila veľa superlatívov – výborné počasie, výborná účasť, skvelá nálada
i výborný guláš, takže spokojní mohli byť organizátori
– OZ Cykloparobok Východná s obecnou spoluúčasťou
i cyklisti.
(red), foto: CV
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Obecný kvíz naberá na popularite

Chcete si aj vy vyskúšať svoje vedomosti o Východnej?
Otázky z druhého a tretieho kola obecného kvízu vám
napovedia, ako na tom ste.
1. Kto je autorom architektonického návrhu súčasného obecného úradu?
2. Ako sa volá prírodná pamiatka oddeľujúca katastrálne územie Východnej
od Hýb?
3. K priezvisku Petrenka priraďte aspoň tri prímenia.
4. Ako sa po východňansky povie droždie?
5. V ktorom roku pôsobila vo Východnej nemocnica?
6. Koľko kusov dojných kráv sa chová na Farme Východná?
7. Ktorý panovník porazil Husitov a vyhnal ich z pevnosti na Pozámčisku?
8. V ktorej časti obce sa nachádza Ráztoka?
9. Kto bol posledným predsedom MNV?
10. Najnižšie položené miesto v obci Východná je vo Svaríne. Aká je jeho
nadmorská výška?
11. Najstaršie ovocné stromy v obci majú 100 rokov. Akého sú druhu?
12. Vežové hodiny sú nastavované rádiovým signálom. Z ktorého miesta?
13. Milan Jurčo – Vlna bol významný... ?
14. Aké rozmery má futbalové ihrisko na amfiteátri?
15. Čo je to kapún? (v urbárskych povinnostiach bolo: odovzdať hrádockému
panstvu kapúna)
16. V akom architektonickom slohu je postavený evanjelický kostol?
17. Koľko poslancov tvorí Obecné zastupiteľstvo vo Východnej?
18. Prejazdný voľný priestor v humne nazývame...?
19. Stojíte pri obecnom úrade a máte namierené Za Vrch za farou. Ktorým
smerom pôjdete?
20. Riaditeľom ev. školy v rokoch 1937 – 1945 v Hybiach bol náš rodák
.......
21. V našej obci pôsobia dve poľovnícke združenia. Aké sú ich názvy?
22. Uveďte najstaršiu murovanú stavbu vo Východnej postavenú do roku
1830?
23. V akej športovej disciplíne reprezentoval Východnú Lukáš Vechter na
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ME a M Slovenska?
24. V tomto roku základná škola oslávi svoje jubileum. Aké?
25. V ktorej časti obce sa nachádza v Podtatranskej 15 polovica trate?
26. Koľko metrov má Majka na amfiteátri?
27. K priezvisku Jurčo priraďte aspoň tri prímenia.
28. Kto je autorom obrazov kazetového stropu v rím.-kat. kostole?
29. Koľkokrát sa v 65-ročnej histórii FFV nekonal festival?
30. Čo znamená vo východňanskom nárečí slovo „bôatuch“?
31. V južnej časti územia obce sa nachádza Národná prírodná rezervácia.
Ako sa volá?
32. Koľko dní podľa tereziánskeho urbáru museli odpracovať poddaní vo
Východnej pre hrádocké panstvo?
33. Stojíte pri obecnom úrade a máte namierené na Vlčiu jamu, ktorým
smerom pôjdete?
34. Naša rodáčka Zlata Hajduková bola...?
35. Čo znamená výraz „ofier“?
36. Ako sa po východňansky povie slovo zápalky?
37. Koľko subjektov pôsobiacich v poľnohospodárstve poberá dotácie z MP
SR na pôdu v k.ú. Východná?
38. Z akých základných surovín sa varí „čir“?
39. Ktoré obce spája Spoločný stavebný úrad vo Východnej?
40. Koľko čiastok predstavuje jeden hlas v PSBU Východná?
(1.Stanislav Lehotský, 2. Hybická tiesňava, 3. Bubon, Ťubo, Šefec, Švorcko, Mucis, 4. odmôat, 5. 1945, 6. 468, 7. Matej Korvín, 8. Čierny Váh, 9.
Kokavec, 10. 689, 11. hrušky, 12. Frankfurt n. Mohanom, 13. jazykovedec,
prekladateľ, 14. 107x64 m, 15. kastrovaný kohút, 16. neogotickom, 17. 9,
18. hoôhumnica, 19. severným, 20. Pavel Cholvád, 21. Grúň a Kamenistá,
22. RK kostol, 23. naturálna kulturistika, 24. 60 rokov od začiatku vyučovania, 25. Čierna dolina, 26. 28, 27. Janečka, Luštiak, Dzurbo, Volgo,
Vlna, Meštek, 28. Fero Kráľ, 29., 3, 30. Záružlie močiarne, 31. Turková,
32. 26 dní so záprahom alebo 52 ručne, 33. východným, 34. herečka (hrala
Aničku v Jánošíkovi – film Paľa Bielika), 35. bezzemok, 36. švabielky, 37.
25, 38. voda, múka, 39. Važec, Východná, 40. 90)

Zábavná súťaž pre obyvateľov obce si postupne získava
svojich priaznivcov. Druhé kolo sa konalo koncom apríla,
v máji nasledovalo tretie kolo. Dejiskom je už tradične
evanjelický dom, kam prichádzajú súťažiace trojčlenné tímy
aj s okruhom svojich fanúšikov, aby zabojovali o víťazstvo
a finančnú odmenu. Pokoriť 20 otázok týkajúcich sa obce
a ďalších 20 z celého Slovenska nie je vždy jednoduché.
Niektorí súťažiaci sa už aj zodpovedne pripravujú a dopredu
študujú najmä historické fakty o Východnej. V druhom kole
kvízu si sily merali tímy športovcov, folkloristov a matičiarov. Víťazom sa stalo družstvo športovcov. V treťom kole sa
proti sebe postavili družstvá zo základnej školy, materskej
školy a telovýchodnej jednoty. Víťazstvo si vybojoval tím zo
základnej školy.

• Aj tohtoroční „regrúti“ – mládenci ročníka 2001, dodržali
tradíciu a na „Ducha“ postavili v centre obce máj. Menšie máje
postavili aj dievčatám (rovesníčkam) v dedine.
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VENOVANÉ MAMIČKÁM (foto 1)



Druhú májovú nedeľu (12. 5.) ani vo Východnej nezabúdame na mamičky. Slávnostný program ku Dňu matiek
pre svoje mamičky pripravili deti z folklórnej skupiny Malý
Kriváň pod vedením Barborky a Zuzany Kamenickej, deti
z materskej a základnej školy pod vedením pedagógov
a členovia folklórnej skupiny Kriváň. Krásny program bol
potešením a poďakovaním pre mamičky, ale aj príjemne
stráveným časom pre ostatných divákov.
SUSEDIA ZAHRALI DIVADLO (foto 2)
V prvú májovú nedeľu (5. 5.) sa v Evanjelickom dome vo
Východnej uskutočnilo divadelné predstavenie v podaní
Ochotníckeho divadla Jakuba Grajchmana z Hýb. Divadelníci
si pre občanov pripravili divadelnú hru v štyroch dejstvách
Statky – zmätky od Jozefa Gregora Tajovského pod vedením režisérskej dvojice Evky Melichovej a Ondreja Ferianca.
Klasický príbeh o vypočítavom manželstve z rozumu a kvôli
majetku a o strastiach, ktoré zamotaná situácia prinesie je
aktuálny aj v dnešnej dobe. Divákom prináša nielen zábavu,
ale aj podnet na zamyslenie. Hlavné postavy v hre stvárnili
Ondrej Ferianc, Soňa Korábeková, Táňa Petrulová, Janka
Oláhová, Radko Žiška, Janko Teplický, Mária Krankusová,
Ľuboš Šuchtár, Emília Gregorcová, Ľubomír Duda, Monika
Božoňová.



DÔSTOJNÉ ROZLÚČKY (foto 3)
Na pozvanie Krajskej rady združenia zborov pre občianske záležitosti (ZPOZ) sa zástupkyne ZPOZ z Východnej
zúčastnili krajskej prehliadky programov na tému Človek
v spomienkach 17. mája v Malom Čepčíne. Odprezentovali
sa pásmom občianskej rozlúčky so zosnulým v dome smútku.
Krajskej prehliadky sa zúčastnilo 5 zborov, ale vzhľadom na
tému sa tentokrát programy neoceňovali. Zbory si odniesli
pamätné listy za účasť. Súčasťou programu bola aj metodická
pomoc a konzultácie týkajúce sa obradov.



FUJARA ZNEJ VLKOLÍNCOM (foto 4)
Na začiatku júna (8. 6.) sa konal v neďalekom Vlkolínci
VIII. ročník festivalovej prehliadky umenia ľudových výrob(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Z KULTÚRY Y Z KULTÚRY
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
cov a hráčov na unikátne hudobné nástroje, ako sú fujara,
píšťaly, trombity, či gajdy. V pestrom programe okrem iných
vystúpila aj mužská spevácka skupina FSK Kriváň z Východnej v zostave Milan Kokavec, Adam Kokavec, Ján Kokavec,
Ervín Bublák, Radoslav Bublák, Ján Ďumbala, Juraj Blaško,
Alojz Kamenický, Marián Moravčík, Ľubomír Majerčík
a Ľubomír Petrenka, ktorí v rámci programu prehliadky
zaspievali mnoho piesní z Východnej, ako napríklad v Garajovci v hustom lese, Liptovská odbierka, Poľana, Poľana,
Z východnianskej krčmičky, Ovečky, barany a iné. Piesne
z Východnej v podaní mužskej speváckej skupiny zanechali
v divákoch a organizátoroch prehliadky vo Vlkolínci hlboký
dojem. Za reprezentáciu Východnej všetkým členom mužskej
speváckej skupiny srdečne ďakujeme.
VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA
Počas troch aprílových dní (15. – 18. 4.) sa veľká zasadačka
obecného úradu premenila na výstavnú sieň plnú zaujímavých, tradičných i netradičných ručne vyrábaných výrobkov
s veľkonočnou tematikou, ktorú zorganizovalo miestne kultúrne stredisko. Darčeky, aranžmány, či dekorácie z dielní
našich občanov si návštevníci výstavy mohli nielen prezerať,
ale aj zakúpiť. Cieľom výstavy bolo nielen podporiť tvorivú
prácu našich šikovných ľudí, ale aj pripomenúť tradície
veľkonočných sviatkov.
NETRADIČNÁ PRIPOMIENKA VÍŤAZSTVA
NAD FAŠIZMOM
Tohtoročná pietna spomienka pri príležitosti dňa víťazstva nad fašizmom (9. 5.) sa niesla úplne v inom duchu,
ako bolo doteraz zvykom. Starosta obce sa osobne zhostil
prípravy špeciálnej prednášky o druhej svetovej vojne, ktorú
následne aj odprezentoval žiakom školy i občanom obce na
prednáške vo veľkej zasadačke obecného úradu. „Myslím
si, že je dôležité nielen pripomínať si udalosti z histórie, ale
hlavne vysvetliť najmä mladej generácii príčiny a súvislosti. V prednáške odzneli dôvody vypuknutia vojny, prierez
udalosťami, zameranie sa na situáciu na Slovensku, SNP,
všetko bolo doplnené fotografiami, piesňami aj filmovými
ukážkami. Na záver sme si zaspievali pieseň Kto za pravdu
horí. Pre všetkých bolo pripravené aj malé občerstvenie,“
priblížil starosta obce Pavel Krupa.
(mks)
Foto: mks

Obecné zastupiteľstvo upravilo cenníky
Krátkodobý prenájom Hasičského domu:
prenájom priestorov počas letného obdobia 10 eur,
počas zimného obdobia 15 eur, upratovanie 10 eur,
spotreba elektrickej energie 0,20 eur /kWh.
Prenájom telocvične:
Kolektívne športy (futbal, florbal, basketbal, volejbal..)
8 eur/hod.
Individuálne športy (stolný tenis, tenis, bedminton,
posilňovňa ženy...)
2 eur/hod.
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YKRÁTKO ZO ŠKÔLKY Y
DEŇ DETÍ
Druhý júnový týždeň učiteľky v spolupráci s výborom
Rady rodičov pri MŠ pripravili pre deti zábavno-športové
dopoludnie ako oslavu Dňa detí. Na školskom dvore si triedy
našli vhodné trávnaté miesto a pani učiteľky pripravili pre deti
rôzne súťaže. Za mohutného povzbudzovania si deti zmerali
sily v rôznych druhoch behu, skákania, hádzania, prenášania
lopty. Víťazom sa stal každý, kto mal odvahu a zapojil sa. Na
záver si škôlkari zahrali futbal. Ďakujeme mamičkám z výboru za pripravené darčekové balíčky.
PLAVECKÝ VÝCVIK ŠKÔLKAROV
Deti z našej materskej školy absolvovali koncom mája
(28. 5. - 31. 5) plavecký výcvik, v ktorom si pod vedením
pani plavčíčky osvojili základy predplaveckej prípravy. Deti
spolu s pani učiteľkami sa denne prepravovali na minibusoch
na plaváreň do Svitu. V bazéne sa deti oboznámili s vodným
prostredím, s vhodným správaním, či so správnym dýchaním
vo vode. Hravou formou deti postupne prekonali aj strach
z vody. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 15 detí z materskej
školy, z toho 13 predškolákov. Posledný deň takmer všetky
deti technikou splývania preplávali určitý úsek v bazéne. Na
záver dostali diplom za odvahu a statočnosť. Veľká vďaka patrí pani plavčíčke Táni za vedenie detí počas výcviku a pánovi
Kohútovi za bezpečnú prepravu.
MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU
V materskej škole sa uskutočnila recitačná súťaž „Mám
básničku na jazýčku“. Do súťaže sa prihlásilo 20 detí, ktoré sa
doma s rodičmi naučili básničku a v škôlke pred kamarátmi
recitovali. Pozvali sme do škôlky aj pani Zelenákovú z MKS,
ktorá prišla povzbudiť našich recitátorov. Za recitáciu básne
každé dieťa dostalo Pamätný list a knihu. Tri deti z našej
materskej školy sa zúčastnili súťaže v recitácii aj v Kráľovej
Lehote pri príležitosti výročia spisovateľky Kristy Bendovej.
Navštívili sme aj Múzeum Kristy Bendovej na železničnej
stanici v Kráľovej Lehote. Deti mali pekný zážitok a dostali
darčekový balíček.
ROZLÚČKA SO ŠKÔLKOU
„Milá škôlka, mám pre teba zvesť, nie som malý drobec, už
mám šesť. Kto má šesť, to tak musí byť, so škôlkou sa musí rozlúčiť!“ Aj týmito slovami sa lúčili naši predškoláci s materskou
školou, z ktorých sa po letných prázdninách stanú prváci. Pri
tejto príležitosti si deti spolu s pani učiteľkami pripravili rozlúčkový program. 19. júna sa s týmto programom rozlúčili
v škôlke s mladšími kamarátmi, poďakovali pani učiteľkám,
tetám kuchárkam, upratovačkám aj ujovi kuričovi. Po programe dostali knihu, osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania a čakalo ich aj pohostenie, o ktoré sa postarali
mamičky z Rodičovskej rady. Nakoniec nasledovala veselá
zábava. Pani učiteľky si spolu s deťmi pripravili aj rozlúčkové
tablo, ktoré 20. júna zaniesli na obecný úrad, kde ich privítal
pán starosta Pavel Krupa a kultúrna referentka Jana Zelenáková. Deti vystúpili s krátkym programom a na záver dostali
knihu a chutné občerstvenie. Zážitkom pre deti bola exkurzia
obecným úradom, ktorú deťom zariadil starosta. Budúcim
školákom prajeme v škole veľa úspechov.
(mš), foto: mš
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KRÁTKO ZO ŠKOLY
ÚSPEŠNÍ ŠPORTOVCI (foto 1)
Začiatkom júna (4. 6.) sa na Štrbskom Plese zapojilo 257 detí z desiatich podtatranských škôl do prvého
Prekážkového behu, ktorý organizovala Základná škola Štrba. Pretekalo
sa v kategóriách rozdelených podľa
ročníkov. Organizátori pripravili tri
trate so štartom a cieľom pod skokanským mostíkom. Prvá 1300 metrová
trať pre najstarších mala 22 rôznych
prekážok (beh cez pneumatiky, podlezenie, ťahanie a preskakovanie brvna,
prudké stúpania a klesania, hod metlou a ďalšie). Mladší žiaci pretekali na
1000 metrovej trati so 17 prekážkami
a najmladší žiaci súťažili na 400 metrovej trati s 11 prekážkami. Naši žiaci
si počínali veľmi úspešne a získali sme
štyri medailové umiestnenia: Natália
Juríková (1.ročník) – 2. miesto, Katarína
Blašková (3.ročník) – 2. miesto, Nikola
Sorgerová (6.ročník) – 2. miesto, Patrik
Halahyja (9.ročník) – 3. miesto.
DEŇ ZEME
Svetový Deň Zeme, ktorý si svet
pripomína 22. apríla už skoro 50
rokov, sme si tento rok pripomenuli
v miernom predstihu. Žiaci si priniesli
potrebné pracovné náradie a každá trieda vyčistila, pohrabala alebo pozametala priestory školského areálu. Veríme,
že podobné aktivity zvyšujú environmentálne povedomie a uvedomenie si
potreby ochrany našej planéty, o ktorú
sa musíme starať každý deň. Akcia sa
vydarila a žiaci sa rozišli domov s pocitom dobre vykonanej práce.
POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA (2)
Koncom mája sa žiaci základnej
školy ako každý rok zúčastnili súťaže
Poľovníctvo a príroda v priestoroch
Múzea Čierny orol v Lipovskom
Mikuláši. Východnú reprezentovalo
jedno trojčlenné družstvo v zložení
Andrej Poliak (9.A), Ján Koreň (9.A)
a Samuel Brezina (8.A). Žiaci mali súťažiť v ôsmich disciplínach, avšak kvôli
nepriazni počasia bola zrušená streľba
zo vzduchovky. Zostalo teda sedem disciplín: vedomostný test z poľovníctva
a prírody, poznávanie živočíchov, poznávanie rastlín, poznávanie drevín,
poznávanie húb, poznávanie psov,
športová disciplína – chodúle. V každej
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súťažnej disciplíne mohli získať najviac 10 bodov. Napriek
vzornej príprave žiakov na súťaž sa nám nepodarilo umiestniť
na prvých troch víťazných miestach. Žiaci si zo súťaže okrem
zážitkov odniesli aj rôzne menšie ceny útechy.
SLÁVIK SLOVENSKA (foto 3)
10. mája sa víťazi školského kola súťaže v interpretácii
ľudovej piesne Slávik Slovenska zúčastnili okresného kola
v CVČ v Liptovskom Mikuláši. Našu školu reprezentovali
Katarína Bobal (2.A) v prvej kategórii, Viktória Hybenová
(5.A) v druhej kategórii a Tatiana Tivadarová (9.A) v tretej
kategórii. Dievčatá spievali po dve ľudové piesne, jednu
ľubovoľnú podľa vlastného výberu a druhú „povinno“ zo
spevníčka Slávik Slovenska 2019. Dievčatá sprevádzala ľudová hudba Stanislava Šimunku.



HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (foto 4)
V prvej polovici apríla sa v CVČ v Liptovskom Mikuláši
uskutočnilo okresné kolo prestížnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci získali vo svojich kategóriách
krásne ocenenia. Aďko Bobrovčan získal nové skúsenosti.
Markus Čonka (6.A) dostal čestné uznanie za krásnu výslovnosť. Beátka Sabaková (4.A) si vybojovala tretie miesto
a Ninka Michalková (9.A) krásne druhé miesto – prvenstvo
jej ušlo len o vlások, pretože rozhodovali doslova detaily. Za
svoj vynikajúci recitačný výkon si Táňa Tivadarová vyslúžila
fantastické prvé miesto a reprezentovala našu školu na krajskom kole v Martine. Ninka Michalková si svojou recitáciou
získala porotu natoľko, že tiež dostala pozvanie uvidieť
výkony víťazov okresných kôl v Martine naživo. Všetkým
deťom, ktoré reprezentujú školu ďakujeme a želáme veľa
umeleckých úspechov.



MLADÍ ZDRAVOTNÍCI (foto 5, 6)
V júni sa žiaci zúčastnili aj okresného kola súťaže družstiev Mladých zdravotníkov Slovenského červeného kríža.
Našu školu reprezentovali: Nela Šimunková – kapitánka,
Nikola Nahálková, Natália Žiaková, Alex Halahija, Martin Zelenák a Dominik Brezina (všetci z 5. ročníka). Žiaci
súťažili vo vedomostiach o Červenom kríži, Červenom
polmesiaci a Slovenskom Červenom kríži. Dôležitou súčasťou súťaže bolo praktické poskytovanie prvej pomoci,
pri ktorom robili oživovanie zranenej osoby masážou srdca a umelým dýchaním. Potom poskytovali prvú pomoc
dvom zraneným figurantkám s poraneniami predkolenia
a opuchom ruky.
V máji sa druháci zúčastnili aj zážitkovej besedy zameranej na sprostredkovanie základov v oblasti prvej pomoci.
V spolupráci s Červeným krížom sme u detí chceli zvýšiť
povedomie o dôležitosti záchranárov a organizácií poskytujúcich humanitárnu pomoc. Prioritou však bolo informovať
deti o tom, ako sa správne správať pri život ohrozujúcich
a nebezpečných situáciách, vedieť sa chrániť, či poskytnúť
kamarátovi prvú pomoc. Deti sú prirodzene zvedavé, rady
sa hrajú a napodobňujú situácie zo skutočného života, a tak
si základné postupy a jednoduché návody pri poskytovaní
prvej pomoci mohli samé prakticky vyskúšať na „zranenom“
kamartovi. Naučili sa privolať a poskytnúť prvú pomoc pri
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zlomenine, krvácajúcej rane alebo bezvedomí. Vyskúšali si
oživovanie a masáž srdca na figuríne.
EXKURZIA V KRAKOVE (foto 6)
Tento rok sa 43 žiakov a 5 učiteľov vybralo spoznávať sta(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
robylé poľské mesto Krakov. Na úvod sme si užili hodinovú
plavbu loďou na rieke Visla. Pokračovali sme návštevou sídla
poľských kráľov – hradom Wawel, kde nás pani sprievodkyňa stručne oboznámila s jeho históriou. Naša prehliadka
mesta pokračovala na pôde najstaršej univerzity v Poľsku.
Jagelovská univerzita bola založená v roku 1364. Záver výletu
patril samotnému centru mesta. Na hlavnom námestí sme
si na miestnej tržnici (Sukienice) nakúpili zopár suvenírov
na pamiatku.





VÝLETY ZA POZNANÍM I ZÁBAVOU (foto 7, 8)
Koncoročné školské výlety sú odmenou, na ktorú sa žiaci
vždy tešia po celoročnej práci na svojom vzdelaní. Aj tohto
roku boli témy a ciele výletov rozmanité. Prváci sa napríklad
vybrali do divadla do Spišskej Novej Vsi na predstavenie Tri
zlaté vlasy deda Vševeda. Viaceré deti boli v divadle prvýkrát
a bol to pre nich veľký zážitok. Nechýbala krátka prehliadka
mesta, návšteva ZOO, či zmrzlina. Druháci, tretiaci a šiestaci sa vybrali poznávať Banskú Štiavnicu a okolie. Najprv
navštívili banskú štôlňu, zastavili sa v botanickej záhrade
a potúlali sa aj po meste. Ôsmaci si zašli do neďalekého
Liptovského Mikuláša, aby si tu zahrali obľúbený bowling
a biliard. Najstarší deviataci podľa tradície odišli na dve
noci na chatu. Vybrali si Slovenský Raj, aby oddych spojili
aj s turistikou. Prešli nádhernú roklinu Suchá Belá i Prielom
Hornádu. Okrem toho hrali futbal, volejbal, robili táborák,
spievali, skrátka užili si výlet naplno so všetkým, čo k tomu
patrí.
(net), foto: ZŠ
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Poslanci rokovali
Na rokovaniach obecného zastupiteľstva (máj, jún) poslanci schválili predaj dvojkolesového výsuvného rebríka
pre žiadateľa V. Lehotského (Východná
821) za cenu 150 eur, zámer na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce na
základe žiadosti Evy Veľkej (Východná 1639) s celkovou výmerou 100 m2 za
cenu 0,50 eur za m2 a tiež ponuku Márie
Luštikovej (Východná 256) na odpredaj
pozemku o výmere 224 m2 za cenu 1344
eur (6 eur za m2).
Poslanci zobrali na vedomie ďalšie
dve žiadosti o zmenu územného plánu
a výstavbu rekreačnej chaty.

note viac ako 170-tisíc eur, verejné obstarávanie musí vykonať odborne spôsobilá
osoba. Preto sme oslovili profesionálnu
firmu, ktorá za cenu 1 700 eur vykoná pre
obec kompletné verejné obstarávanie,“
uviedol starosta Pavel Krupa.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie
aj správu z kontroly projektu zberného
dvora, pri ktorej boli zistené nedostatky – nezrealizovaná práca v hodnote
1 700 eur. Vedenie obce s dodávateľskou firmou komunikuje o spôsobe
vrátenia financií za nedodaný materiál a prácu.
Poslanci sa zaoberali aj situáciou

Prerokovali záverečný účet obce
za rok 2018 a zhodli sa na prevedení
prebytku rozpočtového hospodárenia
vo výške 2119 eur do rezervného fondu
obce. Zároveň si vypočuli a zobrali na
vedomie aj stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
Novým technikom požiarnej ochrany a autorizovaným bezpečnostným
technikom pre obec Východná bude
Ján Halahija (L. Mikuláš), s ktorým obec
so súhlasom zastupiteľstva uzatvorila
mandátnu zmluvu. Ďalšiu zmluvu obec
uzatvorila s Petrom Vítkom (Jamník),
ktorej predmetom je zozbieranie
a spracovanie textu do pripravovanej
publikácie k dejinám obce Východná.
Poslanci zároveň odsúhlasili vydanie
novej publikácie k 65. výročiu FFV od
autorky Oľgy Gáfrikovej. Publikácia
bude prierezom histórie festivalu od
jeho vzniku až po súčasnosť. Mala by
mať okolo 80 strán, predpokladaný
náklad je 1500 kusov. Tlač knihy bude
obec stáť 2615 eur.
Poslanci schválili ponuku na predaj
čerpacej stanice a vodojemu na amfiteátri
za cenu 1 000 eur Liptovskej vodárenskej
spoločnosti, zmluvu s IMT Smile media
na prenájom amfiteátra 13. júla na koncert skupiny IMT Smile, investíciu do
objektu potraviny MIX vo výške 5 000
eur a uzavretie zmluvy o poskytovaní
služby v oblasti verejného obstarávania
s firmou ULTIMA INVEST L. Mikuláš
na zabezpečenie verejného obstarávania na realizáciu výstavby „kultúrno-komunikačného a výchovného centra“
(rekonštrukcia bývalých evanjelických
škôl). „Keďže sa jedná o projekt v hod-
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nájomcov domu vo vlastníctve obce
Východná, ktorý sa nachádza v obci
Kameňany. „Máme tam nehnuteľnosti, v ktorých bývajú ako nájomníci
naši bývalí občania. Už od minulého
roka sa množia sťažnosti zo strany
pôvodných obvyvateľov Kamenian, že
susedia im spôsobujú hluk, či narúšajú
susedské vzťahy. Situácia sa dlhodobo
neriešila. S troma poslancami sme sa
boli pozrieť priamo na mieste a snažíme sa nájsť riešenie, ako pomôcť
týmto ľuďom. Zrejme budú potrebné
aj nejaké investície. Situáciou sa ešte
budeme podrobnejšie zaoberať na zastupiteľstve,“ uviedol starosta Pavel
Krupa.
(red)

VÝBEROVÉ KONANIE
Obecné zastupiteľstvo vo Východnej vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Východná na deň 13. 8. 2019 na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva vo Východnej.
Obecné zastupiteľstvo ustanovuje
1. spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Východná v zmysle § 18a
ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
verejným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva vo Východnej
2. každý kandidát, ktorý splní podmienky zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v platnom znení § 18 a § 18a má právo na vystúpenie v obecnom
zastupiteľstve v časovom rozsahu max. do 10 minút; kandidáti vystúpia
v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad;
3. náležitosti písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
obce Východná, ktorá musí obsahovať:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktný údaj (e-mail, telefón)
- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods.4 písm.
a zák. č. 330/2007 Z.z, v znení zák. č. 91/2016 Z.z.)
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov
4. ďalšie predpoklady:
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, zákon o finančnej kontrole, o rozpočtových pravidlách, o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich právnych
predpisov
OZ určuje
1. pracovný čas hlavného kontrolóra 9 hod. týždenne, čo predstavuje 0,24 %
pracovného úväzku
2. kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie
3. termín ukončenia podávania prihlášok najneskôr: 31. 7. 2019 do 12.00 h
4. miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Obec Východná Obecný
úrad Východná. Obálku je potrebné označiť „Voľba hlavného kontrolóra
- NEOTVÁRAŤ“.
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Lukáš Vechter zabodoval
na majstrovských súťažiach
O kulturistických úspechoch Lukáša Vechtera ste na stránkach obecných novín
už čítali. Za uplynulé mesiace má mladý športovec za sebou pár ďalších súťaží a to
hneď majstrovského kalibru. O ceste za úspechmi porozprával Lukáš takto:
„Prvá moja súťaž v kulturistike sa tento rok konala 6. apríla vo Veľkej Dubnici.
Prípravu, ktorá spočívala z tréningu 6-krát do týždňa a prísnej diéty, som začal
už začiatkom februára. Na prvej súťaži som obsadil štvrté miesto.
O týždeň na to sa konali Majstrovstvá Slovenska v kulturistike, takže ďalší
predsúťažný týždeň predo mnou znamenal jedlo bez soli a odvodňovanie. V deň
súťaže som sa cítil dobre a vedel som, že sa potrebujem dostať do prvej trojky,
aby som mal šancu nanominovať sa na Majstrovstvá Európy. Podarilo sa. Skončil
som na treťom mieste a bol som zapísaný medzi 35 ďalších reprezentantov zo
Slovenska, ktorí o týždeň mali cestovať do Španielska. V dejisku majstrovstiev sa
zišlo 1200 športovcov zo 45 krajín. Na jednej strane som bol šťastný, ale mal som aj
strach postaviť sa na pódium s najlepšími kulturistami z Európy. Súťažilo sa štyri
dni od rána do večera, čo bolo fakt dosť aj pre súťažiacich aj pre rozhodcov. Pred
súťažou som mal váhu ešte nad môj limit v kategórii, čo nebolo dobre. Vedel som,
že ak „nenavážim“, tak ma ráno čaká ešte sauna, kde by som vypotil aj poslednú
vodu z tela. Po troch mesiacoch diéty, dvoch súťažiach a predchádzajúcom dni,
kedy som už mal obmedzený pitný režim, som už nevládal. Nakoniec všetko
dobre dopadlo. Dostal som sa až do finále a skončil som na Majstrovstvách Európy
v kulturistike na 5. mieste. Na medailu to teda nevyšlo, ale porovnať sa s najlepšími
a takto skončiť bol pre mňa veľký úspech. Jesennú súťažnú časť vynechám a na
pódium sa postavím zas o rok.“
Lukáš Vechter

Hasiči trénujú na súťaže i do praxe
Členovia Dobrovoľného hasičského
zboru Východná (DHZ) s príchodom jari
a vhodných podmienok na trénovanie
zahájili novú sezónu príprav na súťaže,
aby sa postupne dostali do formy.
Prvý tréning sa konal začiatkom apríla v areáli amfiteátra, kde sa bude tím
pravidelne stretávať až do zimy.
V tomto roku sa podarilo vytvoriť
aj dámske družstvo, ktoré sa bude zúčastňovať na tréningoch a prípravách na
súťaže. Ženský tím bude pravdepodobne v budúcom roku reprezentovať našu
obec popri mužskom tíme. V prípade,
že sa ženám bude v tréningoch dariť,
zúčastnia sa súťaží už v tomto roku.
O termínoch a našom pôsobení na
súťažiach budeme informovať v obecných novinách.
Peter Lechner, člen DHZ Východná,
na margo súťažného pôsobenia hasičov
uviedol: „Úspech tkvie v pravidelnom
tréningu a zdokonaľovaní sa. Sledujeme, ako sa darí ostatným tímom a tiež
si všímame, čo by sme podľa vzoru tých
lepších vedeli zapracovať do našich
tréningov, aby sa nám darilo úspešne
reprezentovať našu obec Východná
v regionálnych súťažiach.Veríme, že si

užijeme túto sezónu a podarí sa nám
reprezentovať náš zbor minimálne tak
dobre ako v minulom roku. Rád by som
tiež vyzval občanov obce, priateľov, známych, aby nám držali palce a prišli nás
podporiť ako diváci na súťaže.“
Hasiči odštartovali svoju súťažnú
sezónu v Liptovskom Hrádku 4. mája
na okrskovej súťaži, ktorej sa zúčastnilo 11 družstiev. „Naši sa umiestnili na
peknom 3. mieste, čo považujeme za výborný začiatok sezóny súťaží družstiev.

Tento deň mal aj svoju symboliku. Štvrtý
máj je dňom svätého Floriána – patróna
hasičov a záchranárov, ktorý sa podarilo týmto umiestnením aj patrične uctiť,“
dodal P. Lechner.
Členovia DHZ nelenili ani počas
zimy, kedy pomáhali hasiť požiar priamo v obci Východná i v Kráľovej Lehote.
O zmysle fungovania tohto zboru niet
pochýb. Ich dobrovoľná práca prináša
osoh nielen našej obci, ale pomáha
v núdzi aj iným.
(zm)
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Futbalisti ukončili sezónu
Po skončení jarnej časti futbalovej súťaže sú známe
konečné výsledky sezóny 2018/2019. Družstvo mužov TJ
Družstevník Východná obsadilo v rámci 7. oblastnej ligy
Liptovského futbalového zväzu 11. miesto v konečnej tabuľke (14 družstiev, jedno odstúpené). Celkovo odohrali 24
zápasov, z toho sedem vyhrali, tri remizovali a 14 prehrali.
V celkovom skóre nastrieľali 45 gólov, inkasovali 64.
Mládežnícke družstvo (dorast – 5. liga) skončilo v celkovom poradí na treťom mieste (7 družstiev, jedno odstúpené).
Darilo sa im lepšie ako mužom – z pätnástich zápasov osem
vyhrali, dva remizovali a päť prehrali. Nastrieľali úžasných
83 gólov (najviac zo všetkých družstiev), inkasovali 48. Hráč
Lukáš Ilavský si za 27 presných zásahov do súperovej bránky
vyslúžil titul najlepšieho strelca sezóny.
Výsledky jednotlivých zápasov jarnej časti:
MUŽI:
• Východná – Kvačany
16. 6.
5:1
(góly: Lukáš Ilavský, Ján Mikuš, Radovan Hudáček, Lukáš Žiak 2)
• Prosiek – Východná
9. 6.
2:4
(Rastislav Žiška 2, Marek Petrenka 2)
• Východná – Iľanovo
2. 6.
5:3
(Jaroslav Kráľ, Peter Brezina, Rastislav Žiška, Ján Mikuš 2)
• L. Ján – Východná
26. 5.
5:1
(Lukáš Ilavský)
• Východná – Demänová
19. 5.
3:2
(Jaroslav Kráľ, Lukáš Žiak, Ján Mikuš)
• Beňadiková – Východná
11. 5.
5:3
(Juraj Stano, Lukáš Žiak, Ján Mikuš)
• Východná – P. Ľupča
5. 5.
2:4
(Ľuboš Halko, Ján Mikuš)

• Hrboltová – Východná
• Východná – Stankovany

28. 4.
0:0
21. 4.
2:3
(Ľuboš Halko, Jaroslav Kráľ)
• Jamník – Východná
14. 4.
0:4
(Marek Petrenka, Rastislav Žiška, Lukáš Žiak, Lukáš Ilavský)
• Východná – Vavrišovo
7. 4.
1:3
(Pavel Vechter)
• Hybe – Východná
30. 3.
0:1
(Rastislav Žiška)
• Podtureň – Východná
24. 3.
4:0
DORAST:
• Východná – Svätý Kríž
6. 4.
4:5
(Marko Gajdoš, Lukáš Ilavský, Zdenko Jurčo,
Michal Lehotský)
• Lúčky – Východná
20. 4.
0:4
(Pavol Gnidiak 2, František Chytil 2)
• Ľubeľa – Východná
27. 4.
2:2
(František Chytil, vlastný gól súpera)
• L. Revúce – Východná
4. 5.
8:1
(Zdenko Jurčo)
• Vavrišovo – Východná
11. 5.
2:3
(Pavol Gnidiak, Matúš Zubaj, Zdenko Jurčo)
• Svätý Kríž – Východná
25. 5.
5:0
• Východná – Lúčky
8. 6.
1:0
(Karol Ondruš)
• Východná – Ľubeľa
15. 6.
3:8
(Lukáš Ilavský 3)
• Východná – L. Revúce
22. 6.
12:2
(Igor Brezina, Marko Gajdoš, Andrej Gajdoš,
Lukáš Ilavský 3, František Chytil 3, Pavol Gnidiak +
2 vlastné góly súpera)

Jarné upratovanie
Jarnému upratovaniu sa nevyhla ani
naša obec a jej okolie. Koncom apríla
členovia DHZ Východná spolu s dobrovoľníkmi vyzbierali odpadky v časti
obce od amfiteátra po Bielanský most.
Vytvorili päť stanovíšť, kde zozbierali odpad, ktorého bolo veľké množstvo.
Väčšinu odpadu tvorili použité pneumatiky a plasty. Týmto vyzývame občanov,
aby odpad umiestňovali do vlastných
zberných nádob, prípadne zaviezli na
zberný dvor vo Východnej. V našej obci
spolu s nami žije mladá generácia, ktorej
chceme ísť svojou aktivitou príkladom.
Každý občan môže v tomto smere pomôcť už len tým, že bude vzorom pre
iných pri triedení odpadu vo vlastnej
domácnosti a pri jeho umiestňovaní na
určené miesto.
DHZ
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