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Ovenálie jubilovali
Symbolicky 10. júna sa vo Východnej
uskutočnil 10. ročník celoslovenských
ovčiarskych slávností – Ovenálie 2018.
Tradične obľúbené podujatie opäť prilákalo pod Tatry širokú verejnosť. Chovatelia zvierat, milovníci ovčiarstva a tradičných špecialít z jahňaciny či baraniny
mohli na Ovenáliách zažiť atmosféru
sviatku slovenských ovčiarov. Spievalo
sa, tancovalo, ochutnávalo, súťažilo.
V programe vystúpili folklórne súbory,
medzi ktorými nechýbali domáci folkloristi – malí i starší, návštevníci videli
ukážky výroby syra, bryndze, či strihanie oviec. Chovatelia súťažili o najlepší
syr a syrové výrobky, najkrajšiu syrovú
tortu, aj vo varení guláša. Z domácich
sa zadarilo Farme Východná – ich syr
Horal uspel v kategórii „ostatné syry“
a obsadil druhé miesto. Nechýbali Majstrovstvá Slovenska v ťahaní syrovej
nite, na ktorých padol nový slovenský
rekord. Janka Mäsiarová zo Zázrivej za
10 minút a 18 sekúnd naťahala niť dlhú
196,5 metra.
(red), foto: MKS
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Obrazom zo 64. ročníka FF
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O podnetoch a cieľoch
III. Memoriálu Jožka Majerčíka
Jožko Majerčík (1928 – 2011) bol
ešte za živa legendou, ako tanečník,
spevák, filmový herec, ale aj formovateľ folklórneho hnutia na Slovensku,
najmä dedinských folklórnych skupín.
Rodák z Východnej bol aj pri začiatku
formovania myšlienky usporiadať vo
Východnej festival, na ktorom by sa
predstavilo ľudové umenie a tradície
Slovenska v takej inscenačnej podobe,
k akej Jožko Majerčík svojím všestranným úsilím smeroval.
Začalo to tým, že Folklórna skupina
Kriváň z Východnej dostala v máji 1952
pozvanie na Festival do Strážnice. Bol to
prvý festival v Československu a mal už
6. ročník. Východňanci si prizvali medzi
seba aj rodáka, Jožka Majerčíka, ktorý
vtedy už druhý rok tancoval v SĽUK-u,
čím prenikol do tajov choreografie
a prispel k vybrúseniu scénického výstupu skupiny. Tá mala v Strážnici taký
ohlas, že Východná sa stala senzáciou
– miláčikom obecenstva.
Na Slovensku taký festival v tom
čase ešte nebol. Zážitok zo Strážnice bol
podhubím myšlienky usporiadať aj vo Východnej festival s celoslovenskou, neskôr
aj medzinárodnou pôsobnosťou. Prvý
ročník Festivalu piesní a tancov sa potom
konal už na ďalší rok, v roku 1953.
Na pieskovisku nad Východnou sa
rokmi ťažil piesok, čím sa vytvoril terénny „kotol“, ktorý ponúkal miesto pre
niekoľko tisíc divákov. Tí prišli nielen
zo Slovenska, ale aj z Moravy, Čiech aj
z Maďarska. Jožko Majerčík bol potom
16 rokov tanečník – sólista Lúčnice a súbežne študent VŠMU. Po skončení štúdia sa zamestnal na Osvetovom ústave
(neskôr v Národnom osvetovom centre),
kde pôsobil, popri tancovaní v Lúčnici,
ako odborný pracovník Tanečného oddelenia až do roku 1993. Zomrel v roku
2011 vo veku 82 rokov.
Rozlúčku s ním pripravil V.J.Gruska,
ktorý s ním tancoval v Lúčnici celých 16
rokov. Stali sa dôvernými priateľmi nielen skrz Lúčnicu, či skrz spoluprácu na
formovaní scénickej tvorby dedinských
folklórnych skupín, ale aj skrz prácu na
rôznych objektoch v areáli amfiteátra,
ktoré V. J. Gruska navrhoval a Jozef
Majerčík st., otec, takmer 15 rokov riadil ako stavbyvedúci. Hneď na ďalší rok
po Jožkovej smrti sa zrodila myšlienka

uskutočniť I. memoriál Jožka Majerčíka
(2012), ako základný obsah VII. ročníka
festivalu Letokruhy človeka a krajiny
vo Veľkom Borovom. Pozval naň aj tie
speváčky z Východnej, ktoré sa s Jožkom boli rozlúčiť v Bratislave.
Na II. memoriál Jožka Majerčíka
(2017) zas, okrem mnohých iných,
pozval spevákov mužov z Východnej.
Tých myšlienka a obsah podujatia tak
oslovili, že hneď, skrz starostu, ktorý aj
spieval, prejavili záujem pripraviť ďalší
memoriál v roku 2018 vo Východnej.
Príležitosť bola. Jožko Majerčík by sa

bol v tomto roku dožil 90 rokov. Taká
bola cesta Memoriálu Jožka Majerčíka
od Krematória v Bratislave, až po rodisko pod Kriváňom vo Východnej.

III. memoriál Jožka Majerčíka sa
uskutoční 18. augusta vo Východnej.
Srdečne vás všetkých pozývame na
podujatie, ktoré bude spojené i
s pripomienkou 105. výročia založenia
folklórnej skupiny Kriváň.
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IMT SMILE
Prešovská skupina IMT Smile spôsobila vo Východnej ošiaľ. Koncert zo
série Amfiteáter Tour 2018 mal priam
neuveriteľnú atmosféru, fanúšikovia
nešetrili slovami chvály a amfiteáter
praskal vo švíkoch. Nadšený bol aj líder
IMT Smile Ivan Tásler, ktorý skonštatoval, že to vo Východnej bolo „šialené“.
V tom najlepšom slova zmysle. ☺
Júlový koncert vo Východnej (7. 7.)
bol jedným z pätice úspešných koncertov, ktoré spolu navštívilo 31-tisíc
divákov. Do Východnej ich prišlo 8-tisíc. Ďalšie koncerty pod holým nebom
sa konali v Prešove, Martine, Banskej
Bystrici a Nitre. IMT Smile pre fanúšikov pripravili veľkolepú šou a pozvali
skvelých hostí – otvárala prešovská kapela ElevenHill, Ľudová hudba Hornád
a Štefan Štec a vo Východnej nechýbali
ani úžasní Kandráčovci.
(red)

• Ženská spevácka skupina na 53. folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve
vystúpila v záverečnom programe Keď sme sa tak zišli.

Cudzinci sa učili vo Východnej tancovať
Koncom júna (24. 6. 2018) navštívili našu obec účastníci
Letnej školy choreografie slovenského ľudového tanca UK
Bratislava. V obci ich privítal starosta Juraj Blaško spolu s
Folklórnou skupinou Kriváň.
Mužská spevácka skupina ohromila účastníkov svojim
spevom a krásnymi piesňami a tanečníci v doprovode ľudovej hudby ich učili východnianske tance. Všetci navštívili
Východniansku drevenicu a aj izbu, kde si so záujmom prezreli náš kroj a dievčatá tiež vyskúšali mladušský čepiec.
Na amfiteátri si
z vyhliadkovej veže
pozreli okolie našej
obce. Veríme, že všetci,
ktorí na školu tanca
pricestovali z USA,
Kanady, Poľska, Česka, Srbska, či Ukrajiny,
sa do Východnej radi
vrátia.
(mks), foto: mks
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Cezhraničné udržiavanie tradícií
V predminulom čísle novín sme vás
informovali o spoločnom poľsko–slovenskom projekte v rámci programu
prihraničnej spolupráce Interreg medzi
PR a SR, venovanom udržaniu starých
remesiel.
V dňoch 15. – 16. 6. 2018 sa uskutočnila naša prvá návšteva v poľskom
Poronine. Medzi tradičné remeslo,
ktorým si tam ozdobujú aj svoje kroje,
patrí maľovanie na textil, ktoré sme si
počas dvoch dní vyskúšali.
Druhá návšteva sa uskutočnila
v dňoch 22. – 23. 6. 2018 a bola veno-

vaná spracovaniu vlny, výrobe súkna
a vyšívaniu na súkno tradičných goralských vzorov.
V septembri sa záujemcovia z Poľska
zúčastnia workshopov organizovaných
slovenskou stranou. Vo Východnej pre
nich pripravujeme krížikové vyšívanie
ručné aj strojové, tkanie kobercov, vytkávanie a šitie niektorej krojovej
súčasti.
Zároveň chceme požiadať vlastníkov starých funkčných krosien, ktorí
by boli ochotní ich predať, nech nám
to oznámia na obecnom úrade.

Tiež vyzývame záujemkyne, ktoré
by mali záujem sa naučiť staré remeslo
tkania kobercov a vyšívanie krížikovou
technikou, aby sa prihlásili na obecnom
úrade.
(mks), foto: mks

Obec
VÝCHODNÁ

Gmina
PORONIN
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KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
Aj keď prázdniny sú v plnom prúde, prinášame
vám ešte prehľad aktivít, ktoré školáci stihli pred
prázdninami.
PLAVECKÝ VÝCVIK
Žiaci 4. triedy absolvovali plavecký výcvik na krytej plavárni v Liptovskom Mikuláši. Pod dohľadom
plaveckého inštruktora Tomáša Perončíka sa žiaci
venovali základom plaveckej výuky. V posledný deň
si každý vyskúšal svoje plavecké schopnosti, získal
mokré vysvedčenie, no najmä pocit, že plávanie je
pekný šport, ktorému sa oplatí venovať.
NETRADIČNÁ HODINA SLOVENČINY
Naši piataci preberali v júni na jednej z hodín
slovenského jazyka tému dynamický opis (návody,
recepty...). A práve naša učebnica nás inšpirovala
k skvelému nápadu. Na jej stránkach sa objavili
obrázky, ktoré mali piataci sformovať do návodu
– receptu na prípravu ovocného šalátu v jogurtovej
omáčke. A pretože v škole máme útulnú kuchynku,
rozhodli sme sa jedlo pripraviť a vyskúšať na vlastnej koži. Z triedneho fondu žiaci nakúpili potrebné
ingrediencie a príprava mohla začať. Pracovali
usilovne ako včeličky, boli veľmi šikovní, či už pri
spracovaní surovín alebo následnom upratovaní kuchynky. Ovocný šalát dopadol na jednotku, piataci
ho spoločne skonzumovali a, samozrejme, o hlade
neostalo ani vedenie našej školy.☺
ŠKOLSKÝ VÝLET
Deň detí žiaci druhého, tretieho, piateho a siedmeho ročníka oslávili výletom na západné Slovensko. Našim cieľom sa stal kaštieľ Topoľčianky,
ktorý nás ohromil svojou krásou a vdýchol na nás
kúsok histórie. Zážitok bol o to silnejší, že obedové
menu sme absolvovali v nádherných priestoroch
reštaurácie, ktorá je súčasťou kaštieľa. Potom sme
sa presunuli o pár kilometrov ďalej, do zubrej obory,
jedinej nachádzajúcej sa na území Slovenska. Okrem
obdivovania majestátnych zvierat sme sa prešli aj
náučným chodníkom, na ktorom nám sympatický
pán lesník vyrozprával zaujímavé informácie z prírodnej ríše. Nakoniec sme sa občerstvili v miestnom
bufete a vybrali sa na dlhú cestu domov, no obohatení o nové zážitky.
ŠKOLA V PRÍRODE
Vôňa kvitnúcich líp, zmrzlina s chuťou čiernej vanilky, indiánska uspávanka, škrekot páva uprostred
noci, bukový les, jedlá džungľa so zemiakmi na
chodníku, jazierko s malými káčatkami, vôňa zemiakových hranolčekov z rozprávkového domu,
usmiati ľudia, voda a slnko – to všetko nám vyvolá
úsmev na tvári a spomienky na spoločne prežité
dni v Rajeckých Tepliciach. Naša 3.A spolu s tetou
Michalkovou a pani učiteľkou Ankou Brezinovou
tu od pondelka 18. júna do piatka 22. júna prežívala

¦¦¦¦
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KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
¦¦¦¦
svoju prvú školu v prírode. Nielenže sme pobudli
nejaký ten čas v lone prírody a objavili Slnečné skaly,
pobehovali sme po kúpeľných parkoch, za vidna
i tmy sme sa prechádzali v lipovej aleji, ale navštívili
sme aj mesto Žilina, ktoré nám ukázalo starobylú,
ako aj súčasnú krásu svojich uličiek, námestí, parkov,
cyklotrás v okolí Váhu a Budatínskeho zámku.
Aktívny pohyb bol súčasťou každého dňa od rozlepenia očí až po ich zatvorenie. Hra na naháňačku
sa strhla v ktorejkoľvek chvíli a na ktoromkoľvek
mieste, rozcvičkami sme si nielen rozcvičili telo, ale
aj rozosmiali srdcia, plávanie v neďalekom bazéne
sme si užívali a dosť sme sa naučili, hlavne tí, čo
nechodili poza bazén. Pochopili sme, že príroda
je najlepší lekár a niet nad kamaráta, ktorý nám
v správnej chvíli podá ruku, že keď má problém
jeden z nás, stáva sa problémom nás všetkých, že
s úsmevom a dobrou náladou ide všetko oveľa
ľahšie – ľahšie sa skamarátime s rušňovodičom,
šoférom autobusu, tetou na plavárni, kuchárkami,
predavačkou či zmrzlinárom, ktorí sú na nás nielen milí a ťažko sa s nami lúčia, ale obdarujú nás
aj niečím navyše. Že nik nemusí robiť nič, ale jeho
ničnerobenie ohrozí celú skupinu, že každý z nás
môže mať slabšiu chvíľku, my mu prepáčime, ak si
sám prepáči, že dobre vyspať a najesť sa dá nielen
doma, že vybrať kliešťa uprostred rušného mesta
nemusí byť vždy stres. Ďakujeme teta Zuzka a pani
učiteľka Anka, veľa ste nám pomohli, ale oveľa viac
ste nás naučili.
PRAKTICKÁ DOPRAVNÁ VÝCHOVA
Ďakujeme Anne Poljakovej, policajnej preventistke, ktorá nás tradične každým rokom sprevádza
dopravnou výchovou. Trpezlivo ukazuje a opisuje
dopravné situácie, dopravné značky, výborne vysvetlí, čo súvisí s dopravou a deťmi na cestách. Aj
preto ju v našej škole máme veľmi radi a tešíme sa
na ňu aj o rok.
VÝLET DO KINA
13. júna sme sa vybrali na výlet do Liptovského
Mikuláša. My, štvrtáci, a pani učiteľky Lištiaková
a Anna Brezinová. Dopoludnia sme sa učili a presne
na poludnie sme nastúpili na spojový autobus a odviezli sa do nášho okresného mesta. V Kamennom
poli sme sa najskôr vybláznili v detkom kútiku Handy-Dandy. Keďže sme dosť vyhladli, nasledovalo
občerstvenie v podobe McDonaldu alebo pizzérie.
Potom sme mali malý rozchod a hor sa všetci do
5D kina. A na záver zlatý klinec programu: film
Sebastián a Bella 3 v Golden Apple Cinema. Bol to
pekný svieži výlet.
Spravodajca obce Východná. Vydáva: Obec Východná, Východná 616, IČO: 00315893. Vedúca redaktorka: Mgr. Michaela Matejková.
Kontakt: 0904 653 071, noviny.vychodna@gmail.com. Registračné číslo: EV 4518/12. ISSN: 1339-1461. Grafika: Mgr. Anton Vízner. Dátum
vydania: 15. 7. 2018.
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Rozlúčka
so školou
a škôlkou
Každý deň sa niečo začína a niečo
končí. Každý rok prichádzajú do základnej školy a škôlky noví žiačikovia
a každý rok opúšťajú jej brány tí najstarší – deviataci a predškoláci. Plní
očakávaní, čo prinesie zmena. Že je to
pre deti i tínedžerov dôležitý krok, sa
snažia neprehliadnuť ani na obecnom
úrade. Starosta obce sa stretol na konci
júna s deviatakmi (26. 6.) i predškolákmi (27. 6.). Deviataci si pripravili krátky
program, v ktorom poinformovali starostu o štúdiu, ktoré si vybrali. Všetci
dostali od obce darčeky na pamiatku
na tento deň a zapísali sa do pamätnej
knihy obce.
(red), foto: mks

Ešte vieme,
čo je čo?
Biglajz
Buchkaô
Buket
Česaô
Dach
Dohan
Doščiak
Dzježa
Fertucha
Firhangy
Frumbije
Fruščik
Gjace
Hamovačka
Hamrik
Hokerlik
Kanap
Koch
Nadkaslik
Ôpar
Paklik
Pekarnik

Putna
Rištok
Runkla
Šaflik
Šechtar
Širan
Škrabna
Šlajdrava
Šoudra
Šparhet
Špuliar
Štromfle
Šurc
Švabjelky
Tere-fere
Trepna
Trlica
Vigan
Vuačuhy
Zakôvka
Zanoska
Mária Halahijová

Píšte, čítajte,
mailujte...
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Boje o futbalové body v sezóne
2017 – 2018 dospeli do záveru
V sobotu 16. júna 2018 naše A-čko
malo odohrať posledný majstrovský
zápas, súper z Kvačian sa však na stretnutie nedostavil, a tak naplánovaný
záver sezóny s gulášom predchádzalo
futbalové stretnutie, v ktorom si naši
muži a dorastenci zahrali medzi sebou.
Takto sa ukončila naša futbalová sezóna
2017 - 2018.
Družstvo mužov malo slabú jeseň,
získalo len 6 bodov! V jarnej časti sa
výkon mužstva zlepšil a nakoniec
obsadili v tabuľke konečné deviate
miesto za 9 výhier, jednu remízu a 14
prehier, získali 28 bodov. Aj pre nasledujúci ročník si muži zabezpečili účasť
v súťaži, ktorá ponesie názov Penzión
Larion – 7. liga LFZ dospelí, čo je po
starom II. trieda.
Dorastencov po jeseni sme z jarnej
časti odhlásili pre nedostatok hráčov.
Takáto situácia sa v našom futbale za
posledné roky nestala. Nech bolo akokoľvek, sezónu mužstvá vždy dohrali.
Dorastencov, ktorí mali záujem, sme
dali na hosťovanie do Kráľovej Lehoty
do konca sezóny. Žiaci v malom futbale U13 v tejto sezóne zaznamenali prvé
výhry. Porazili trikrát Liptovský Ján.
S ostatnými súpermi však naďalej ťahali
za kratší koniec. V konečnom účtovaní
obsadili štvrté miesto.
Po poslednom zápase nastala letná
futbalová prestávka. Počas nej sa 2. júla

2018 konala Konferencia Liptovského
futbalového zväzu, ktorej súčasťou
bolo aj losovanie nového ročníka 2018
– 2019. Prihlásili sme kolektív mužov
a do malého futbalu U19 dorast a žiakov
U15. Podrobné vylosovanie nájdete na
internetovej stránke www.futbalnet.sk .
Hracími dňami pre naše družstvá budú
sobota a nedeľa. Žiaci budú hrávať domáce zápasy ako predzápasy dospelých.
Dorast bude hrávať v sobotu. Začiatok
sezóny pre dospelých je naplánovaný
na 5. augusta. V prvých dvoch kolách
muži privítajú na domácom trávniku
družstvá, ktoré postúpili do našej 7. ligy
- Podtúreň a Hybe. Mládežnícke súťaže
sa rozbehnú začiatkom septembra.
Počas letnej prestávky naši muži absolvujú turnaj vo Valči pri Martine (14.
7. 2018) a do začiatku súťaže absolvujú
ešte niekoľko prípravných zápasov.
Mládež začne s tréningovým procesom
v 29. týždni.
V závere sa znovu touto cestou obraciame na prípadných záujemcov, ktorí
by radi trénovali futbalistov, hlavne
žiakov, aby sa prihlásili u zástupcov
klubu, kde by sa dohodli podrobnosti.
Ak si nevychováme malých futbalistov,
tak nebude mať kto hrať v budúcnosti.
Do nasledujúcej sezóny želáme
všetkým športovcom i realizačným
tímom veľa chuti a športových úspechov.
(ml)

