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Lampiónový sprievod zožal úspech
Dňa 22. októbra 2021 sme v našej
obci obnovili tradíciu lampiónového
sprievodu. Deti, rodičia a pedagógovia
sa zišli v areáli základnej školy, odkiaľ
sprievod odštartoval. Postupoval po
Školskej ulici, Triezvakovou ulicou
smerom k strednej zastávke a späť
k základnej škole. Sprievod sa v pokojnej atmosfére presúval dedinou
a rozsvietené lampióny pripomínali
malých svetlonosov, ktorí ako sa v minulosti tradovalo, zvestovali koniec leta
a začiatok vlády zimy.
Po skončení sprievodu čakal účastníkov teplý čaj a pre deti bola pripravená
sladká odmena. Nasledoval krátky kultúrny program v podaní žiačok základnej školy Tamary Jaseníkovej a Laury
Žufajovej, ktoré spolu v duete zaspievali pieseň Tota Heľpa. V hudobnom
vystúpení pokračovali aj pedagógovia
Základnej umeleckej školy Heuréka,
ktorá pôsobí vo Východnej na našej

základnej škole - Andrea Klaučová
(klavír a spev) a Pavol Čorba (gitara).
Zlatým klincom programu bola ohňová show Black Fire, ktorú predviedli
Sokoliari z Bojníc.
Vydarená akcia spojila malých i veľ-

kých v hojnom počte, a preto veríme, že
sa lampiónový sprievod stane neoddeliteľnou súčasťou podujatí našej obce.
Pozn.: Podujatie prebiehalo v súlade
s aktuálnymi protiepidemiologickými
opatreniami.
(zm)

Milí spoluobčania,
drahí Východňania,
krôčik po krôčiku sa blížia vianočné sviatky, obdobie
vzájomnej blízkosti, pokoja a lásky. Aj keď nás už
istý čas ťaží náročné obdobie, pevne veríme, že
nádej zvíťazí nad strachom a prežijeme
nielen nádherné Vianoce v kruhu
najbližších, ale prichádzajúci nový
rok prinesie skutočné ozdravenie
vo všetkých významoch tohto
slova. Pevné zdravie, lásku,
šťastie i duchovné bohatstvo
vám všetkým zo srdca želajú
Pavel Krupa, starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva,
kolektív zamestnancov obecného úradu
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Pomník padlých v novom šate
Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády Slovenskej republiky
Jednou z dominánt v našej obci je
aj Pamätník padlých v I. a II. svetovej
vojne, ktorý sa nachádza na otvorenom
priestranstve parku v strede obce. Bol
postavený v roku 1947. Na jeho výstavbu sa v tej dobe použil biely travertín.
Určite ste si všimli, že v mesiaci
október a november tohto roku bol na
pomníku čulý pracovný ruch. Zub času
sa počas desaťročí podpísal na vzhľade
pomníka a až na menšiu opravu, ktorá
prebehla v roku 2002, sa jeho vzhľad
rokmi nemenil.
Naša obec ešte v roku 2020 využila možnosť a požiadala o dotáciu
z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov. Na základe podanej
žiadosti nám bola na projekt Obnova
a rekonštrukcia pomníka padlých vo
Východnej odsúhlasená dotácia vo
výške 9 000 eur. Samotná obec zo svoj-

ho rozpočtu prispela na túto obnovu
sumou 7 804,80 eur.
Po celkovej rekonštrukcii pomníka
i jeho okolia toto miesto dostane nový
šat dôstojný k spomienke na našich
spoluobčanov, ktorí položili svoje
životy v oboch svetových vojnách za

našu slobodu. Rekonštrukciu pamätníka vysúťažila firma KAMEX Vosátko Jaroslav Kamenárstvo z Liptovského
Hrádku. V I. svetovej vojne položilo
svoje životy 69 obyvateľov Východnej.
V II. svetovej vojne bolo 15 obetí. Česť
ich pamiatke!
(ml)

Obdivovali sme jesenné plody
V týždni od 18. – 22. októbra 2021 sa v priestoroch veľkej zasadačky na Obecnom úrade uskutočnila už v poradí tretia výstava jabĺk i ostatných plodov jesene, ktoré sa
urodili v našich záhradách. Plody jabloní boli súčasťou
hodnotenia o najkrajšie jablko. Súčasťou výstavy boli
aj vyrezávané tekvice a výtvarné diela detí z materskej
i základnej školy na tému tekvica, ktoré doplnili výstavné
priestory o zaujímavé výrobky a krásne výkresy. Niektorí
občania priniesli i rôzne raritné plody zeleniny i ovocia,
ktoré sa im urodili, tieto všetky plody boli zakomponované
do výstavy.
Súťaže o najkrajšie jablko sa zúčastnilo celkovo 38 záhradkárov, ktorí priniesli dokopy 58 odrôd jabĺk. Všetky vystavované jablká boli anonymné, každá vystavovaná vzorka
mala svoje číslo a až po hlasovaní a sčítaní výsledkov sa
za jednotlivými číslami objavili pestovatelia. Tohtoročnej
výstavy sa ako súťažiaci zúčastnili aj deti zo ZŠ. Celkom
jedenásť detí nazbieralo jabĺčka so svojimi rodičmi a prinieslo
ich na výstavu.
Hlasovala verejnosť priamo na výstave i prostredníctvom
sociálnej siete a samostatne jablká hodnotila porota. Na základe hlasovania návštevníkov výstavy vzniklo po sčítaní
lístkov nasledovné poradie: na prvom mieste sa umiestnili
jablká, ktoré narástli na záhrade Jána Sabaku (neznáma odroda), druhý skončil s odrodou Rubín Pavel Krupa a tretí
s rovnakou odrodou Vladimír Špiak.
U poroty v zložení Martin Roth, Monika Fiačanová a Marek Boča došlo k vzácnej zhode s hlasovaním návštevníkov,
keď najvyššie hodnotenie získal tiež Ján Sabaka s neznámou
odrodou, na druhom mieste s odrodou Citronka sa umiest-
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nila Anna Chovanová a Ján Jurčík s odrodou Rubín skončil
tretí.
Annu Chovanovú navrhla porota oceniť za pestovanie
pôvodnej odrody jabĺk – kožoviek. Takáto stará odroda sa
v tomto ročníku výstavy objavila len jedna.
V tomto roku sme hodnotili len najkrajšie jablko, chuť jabĺk
sa nehodnotila, pretože pri rôznych odrodách je ich konzumná
zrelosť v inom čase. Víťazom blahoželáme, ďakujeme porote
i návštevníkom za zhodnotenie vystavovaných produktov a
všetkým, ktorým priniesli úrodu z vlastných záhrad na výstavu, prajeme do budúcej pestovateľskej sezóny veľa síl, bohatú
úrodu, aby sa aj o rok mali čím pochváliť.
O naaranžovanie celej výstavy sa postarali Adriana Moravčíková a Eva Mikušová, ďakujeme.
Ovocie a zelenina z tejto výstavy skončila v kuchyni materskej školy.
(ml)
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Desať rokov od obnovenia činnosti

Cieľom a úlohou nášho odboru Matice slovenskej vo Východnej je udržiavať
kultúrne tradície našej obce a nezabúdať
ani na jej históriu.
Za rok 2020 sme uskutočnili len minimum akcií. Všetci vieme, že pandemická
situácia „zastavila“ život. Len dúfame
a modlíme sa, aby sa to už nevrátilo
späť.
MO MS vo Východnej bol obnovený
na Valnom zhromaždení 27. júla 2011.
MO pomáha pri kultúrnom dianí v obci a rozvíja folklórne tradície, a tiež sa
venuje poznávaniu rodákov, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj obce a pozdvihovali
jej kultúru. MO MS vo Východnej
spolupracuje s JDS, OÚ, MKS, ZŠ a
MŠ vo Východnej. Členovia sa aktívne
zúčastňujú akcií MO MS, ale aj podujatí,
ktoré organizuje MKS a OÚ. Tento rok
sme si pripomenuli 10. výročie jej znovuoživenia a je to matičný rok Alexandra
Dubčeka.
Práca matice začala plánovaním akcií a podujatí počas každého roka. Na
začiatku sme získavali členov z radov
JDS a starších členov, ktorí pracovali do
80-tych rokov minulého storočia. K 31.
12. 2020 nás bolo až 73.
Naša činnosť sa zameriavala na históriu a poznávanie práce dejateľov – spisovateľov, maliarov, básnikov, najmä z
Liptova a Oravy, podľa výroku Milana
Rúfusa „Kultúrne národy sa starajú
o svoje studničky“.
Schôdzová činnosť bola pomerne častá, plánovali sme akcie na každý mesiac
v roku. Jednotlivých akcií sa zúčastňovalo priemerne 20 – 30 členov.
Historické osobnosti, ako Michal
Miloslav Hodža v Liptovskom Mikuláši, Rázusovci v Liptovskom Mikuláši, K.
Bendová v Kráľovej Lehote, D. Chrobák
v Hybiach, Peter Michal Bohúň v Lip-

tovskom Mikuláši, Ľudovít Fulla v
Ružomberku, Milan Rúfus v Závažnej
Porube považovali za nevyhnutné
rozvíjať duševné bohatstvo a odkazy
predkov, takže pri príležitosti ich výročí sme na nich spomínali v ich rodných
domoch, pri pamätných tabuliach
alebo hroboch a chrámoch v Lučenci,
Polichne, Banskej Štiavnici, v Kráľovej
Lehote i v Liptovskom Mikuláši. Vedomosti o Ľudovítovi Štúrovi a Michalovi
i Miloslavovi Hodžovi sme získavali i
na prednáškach nášho člena pána farára
Viktora Saba pri ich výročiach. Podelil
sa s nami i o skúsenosti, ktoré získal na
misii v Afganistane. Vedomosti matičiari
prejavili aj v kvízoch, ktoré organizoval
OÚ.
Naše členky sa starali a starajú o hroby učiteľov, kňazov, ktorí sú pochovaní
na našom miestnom cintoríne, aby sme
si aspoň takto uctili ich pamiatku. Členovia sa s veľkou chuťou nezištne zúčastňovali brigád na Farme Východná
pri zbere byliniek.
Je nutné pripomenúť, že sme nezabúdali na našich rodákov - folkloristov
Michala Lehotského, Jozefa Majerčíka.
Navštívili sme i hrob učiteľky Adely
Teplickej v Hybiach, ktorá dlhé roky
viedla detský folklórny súbor.

Každoročne sa v januári stretávame pri výročí oslobodenia našej obce,
v auguste na oslavách výročia SNP,
v novembri v Deň veteránov.
Veľmi si ceníme pomoc pána starostu
Pavla Krupu, ktorý pre nás zorganizoval
exkurziu do Martina, do Domu MS, do
múzea, k pamätníku v Černovej aj do
Čierneho orla v Liptovskom Mikuláši.
Tento rok sme navštívili Čiernohronskú
železničku v Čiernom Balogu.
Na našich stretnutiach si vždy pripomíname výročia našich národných
dejateľov a prvých zakladajúcich členov MS podľa Národného kalendára
a SNN. Nezabúdame si každý rok 4.
augusta pripomenúť vznik MS.
Vieme, že v marci v roku 2020 nás
všetkých „navštívil Covid 19“ a zastavil našu činnosť i kultúrny život v obci,
ale hlavne, že sa nám v skratke podarilo
zhodnotiť desaťročnú činnosť, ale spomenúť si aj smutné udalosti, kedy sme
stratili desať našich členov.
Činnosť MO MS je pomerne bohatá.
Touto cestou ďakujeme všetkým členom, ktorí sa zapájajú do činnosti a do
kultúrneho diania v obci. Veríme, že aj
naďalej sa nášmu miestnemu odboru
bude dariť a radi vás privítame medzi
nami.
MO MS vo Východnej
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už druhý rok sa ľudstvo zmieta v zápase s pandémiou, aj
kvôli ktorej sa naša spoločnosť dostáva do krízy. Nielen tej
ekonomickej, ktorá na nás dolieha zdražovaním potravín,
energií, služieb, stratou zamestnania, čo v ľuďoch vyvoláva
obavy a rôzne neistoty, či až beznádej. Pandémia koronavírusu odhalila i ďalšiu krízu, ktorú si možno až tak bytostne
neuvedomujeme, lebo sa len postupne vkráda a my
jej nechávame čím ďalej tým väčší priestor. Je to kríza
našich vzájomných medziľudských vzťahov, ktoré sa
pod tlakom udalostí priam zvulgarizovali. Sociálne
siete nám dávajú „slobodu“ prejavu, kde bezhlavo
urážame a kritizujeme, spoločnosť sa polarizuje na
dve skupiny, vzájomná úcta, pokora a rešpekt sa
akosi vytratili... Pandémia koronavírusu, ekologické
výzvy, energetická kríza a zlé medziľudské vzťahy,
to všetko nám akosi prerastá cez hlavu. Aj keď sa
akokoľvek snažíme si poradiť, nájsť riešenia, mať opraty
pevne vo svojich rukách, nedarí sa to.
Prečo začínam svoje zamyslenie v tomto predvianočnom,
sviatočnom čase práve týmto? Lebo práve na Vianoce nám
znie tá úžasná správa, ktorá nám chce s naliehavosťou vliať do
sŕdc odvahu a nádej. Odvahu, aby sme sa nebáli radostne slúžiť Hospodinovi. A nádej, že v Jeho rukách je nielen náš život,
ale aj tento svet. Je to dobré slovo. Veď v posledných časoch
sa nádej vytráca a odvaha mizne ako prvý sneh. Vianočná
zvesť nám ohlasuje, že Boh si neželá ani našu beznádej a už
vôbec našu smrť. Preto poslal Boh svojho Syna na tento svet,
aby nám ponúkol možnosť záchrany. Jedinou podmienkou
je, aby sme uznali, že bez Neho, bez Jeho milostivej otcovskej
ruky to nepôjde.
Boh sa vo svojej milosti a láske rozhodol skloniť k ľuďom,
ako láskavý Otec. Môže tak urobiť, lebo ako hovorí Písmo
sväté, mohol by potrestať ľudskú vzburu, ale rozhodol sa

dať nám ešte čas milosti. Dobu, keď sa môžeme rozhodnúť
odhodiť všetku pýchu a pretvárku a stať sa Jeho deťmi. Ako
hovorí prorok Izaiáš: „Ľud, ktorý chodí vo tme uzrie veľké svetlo: Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine zažiari svetlo... Lebo
dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný; na Jeho pleciach spočinie
kniežatstvo, Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec
večnosti, Knieža pokoja. Veľká bude Jeho vláda a nebude konca
pokoju na tróne Dávidovom a v Jeho kráľovstve, lebo ho upevní
právom a spravodlivosťou. Odteraz až na veky. Horlivosť
Hospodina mocností to urobí.“ (Iz 9, 1, 6 – 9)
Toto všetko sa naplnilo v tú noc, keď sa Ježiš narodil v Betleheme. Nebo zostúpilo na zem a radosť
anjelov, ktorí spievali vianočný chválospev: Sláva
na výsostiach Bohu, a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle, bola úprimná a nefalšovaná. Veď vedeli, že až
do čias druhého príchodu Ježiša na zem, je nebeský
domov a cesta doň otvorená každému z nás. A tento
čas, bratia a sestry, je stále prítomný.
Mám pre teba dobrú správu: Ešte dnes sa môžeš aj ty
stať súčasťou tejto Božej rodiny. Ak si unavený, nahnevaný,
zneistený, rôznymi búrkami zmietaný, chorý, žiješ v sociálnej núdzi, alebo nevieš, či ešte zajtra bude pre teba práca,
tak vedz: práve pre teba je určená táto ponuka. Niet krajších
Vianoc ako sú tie, keď ich môžete ako rodina prežiť spoločne pred tvárou nášho Boha. Neboj sa teda odhaliť všetky
škrupule a obavy, a nájdi konečne pokoj, lásku a zmysel
svojho života v Ježišovi Kristovi. Veď aj kvôli tebe prišiel
na tento svet, aby si nezahynul, ale s Ním mal večný život v
Jeho kráľovstve. Lebo tak Boh miloval tento svet, že svojho
jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal
každý, kto verí v Neho.
Prajem Vám všetkým požehnané prežitie vianočných
sviatkov a Božím pokojom, láskou a milosťou naplnený
Nový rok.
Marcela Sabová
farárka ECAV

Žijeme vo veľmi zvláštnej dobe, dobe, ktorá prináša
človeku nové výzvy, ale zároveň ukazuje krehkosť našej
prirodzenosti.
Človek túži po šťastí, veď predsa chce žiť, rozvíjať sa a napredovať. Potrebuje nádej, silu a pokoj.
Na druhej strane si uvedomujeme, že
v dnešnej rozbúrenej dobe mať nádej je čosi
vzácne, mať silu a pokoj, je akoby nemožné.
A predsa. Vidieť svoj život iným spôsobom, dať
mu inú hodnotu, pochopiť svoje miesto na zemi,
je pre nás kľúčové.
Chystáme sa prežívať najkrajšie sviatky. Aké
budú? Určite nebudú také „naše tradičné“, aké si pamätáme
z minulosti. Všetko záleží od nás, akú im dáme hodnotu,
či sa zameriame iba na pozlátku, alebo pôjdeme do hĺbky
tajomstva Vianoc.
Vianoce, ak majú byť skutočné, tak je potrebné sústrediť sa
na podstatu Vianoc. Ak nebudeme mať v srdci pokoj a nádej,
nemôžeme ich darovať našim blízkym. Čo nás oberá o ten
pokoj? Sú to najmä okolnosti a situácie, ktoré nemáme silu
zvládnuť. Je to najmä naša ľudská slabosť, ktorá nám ukazuje,
že nie sme takí silní, ako si niekedy myslíme.
A práve v tejto náročnej situácii prichádza Ten, ktorý nám
chce ukázať, že všetko má zmysel. Chce nám ukázať lásku.
Najkrajšie posolstvo Vianoc je práve v tom, že Boh tak milo-

val svet, že nám poslal svojho Syna, že prišiel On sám. Je na
našom rozhodnutí, ako toto posolstvo prijmeme. Nedajme
sa oklamať komerčnými Vianocami, ktoré sú o predajoch
tovarov, ale zabúdajú na podstatu. Ak zabudneme na to
najpodstatnejšie, tak zostaneme iba na povrchu
a nikdy nenájdeme skutočný pokoj, ktorý dáva
iba Ten, ktorý je pokoj sám.
Boh nám príchodom na túto zem ukázal, že
chce byť jeden z nás. Chce sa stať súčasťou nášho
života. On chce byť poslom a darcom pokoja pre
naše ľudské vzťahy, ktoré sú často naštrbené
hádkami a nepokojom.
Pred pár rokmi sa populárnej speváčky Evy Farnej spýtali,
čo chce popriať ľuďom na Vianoce. Ona bez váhania povedala: „Každému prajem veľa pokoja, aby naše rodiny boli
pevné, aby v nich bola láska, porozumenie, no najmä, aby
sme nezabúdali kvôli komu tie Vianoce oslavujeme“.
Aké budú tohtoročné Vianoce, akú im dáme hodnotu?
Hodnotu pokoja, lásky. Vianoce sú nielen obdobie, Vianoce
by sme mali žiť celý rok. Veď posolstvo lásky nie je obmedzené na pár dní, ale sa má tiahnuť celým naším životom. Preto
Vám zo srdca prajem, aby ste ich prežívali v tomto náročnom
období najmä duchovne, aby sme všetci prijali do svojho života pokoj, lásku a porozumenie.
Marek Boča
rímskokatolícky kňaz

Milí bratia a sestry,
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Nové knihy
v obecnej
knižnici
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia
Do obecnej knižnice pribudli v mesiaci
november a december nové knižné publikácie. Naša obec sa zapojila do výzvy
o poskytnutie finančných prostriedkov
na zakúpenie kníh z Fondu na podporu
umenia, ktorá bola úspešná a na základe
schválenia boli obci poskytnuté finančné
prostriedky vo forme dotácie v celkovej
výške 1 100 eur.
Obec sa zaviazala podporiť projekt
formou povinného spolufinancovania
najmenej sumou 122,30 eur. Spolu
na zakúpenie nových knižiek sme
mali prostriedky minimálne vo výške
1 222,30 eur.
Nové tituly sa vyberali na základe
viacerých podnetov. Jednu časť tvorili
knižky, ktoré vytipovali a radi by si
prečítali pravidelní návštevníci knižnice,
ďalším impulzom pre výber kníh hlavne
v detskej tvorbe bola snaha doplniť knižničný fond o tituly, ktoré, ako sa hovorí,
„aktuálne letia“.
Zakúpili sme knihy rozprávkové,
knihy z oblasti beletrie i odborno-náučné. Počet titulov po tomto nákupe v našej obecnej knižnici stúpol o 132 kusov.
Celkovo počet kníh v obecnej knižnici
vo Východnej prekročil v súčasnosti
číslicu 4 500.
Naša miestna knižnica je otvorená pre širokú verejnosť v utorok od
14.00 – 16.00 h a stredu v čase od 14.00
– 19.00 h. Aj touto cestou vás srdečne
pozývame na návštevu knižnice s cieľom vybrať si knihu na spríjemnenie
a vyplnenie dlhých zimných večerov,
ktoré nás v tomto predvianočnom období čakajú.
Nie ste ešte členom našej čitateľskej
obce? Za ročný symbolický poplatok
1 € (dospelá osoba) a 0,50 € (deti) sa
dostanete k širokej knižnej databáze
najrôznejšieho charakteru.
Pri návšteve priestorov knižnice dodržujte predpísané hygienické predpisy
a noste rúška.
(ml )



Píšte, čítajte,
mailujte...

Obec Východná
vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nehnuteľností
vo vlastníctve obce
Vlastník/vyhlasovateľ: Obec Východná
V zastúpení starostom obce: Mgr. Pavlom Krupom
Tel. č.: 044/529 52 50
e-mail: starosta@vychodna.eu
Predmet obchodnej verejnej súťaže: prenájom nehnuteľností v k. ú. Východná
Pozemky vo vlastníctve Obce Východná v podiele k celku 1/1 zapísané na LV
č. 467 (v celkovej výmere 460 m2).
• parc. č. C KN 488 o výmere 195 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria
• parc. č. C KN 486 o výmere 81 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria
• parc. č. C KN 491 o výmere 27 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria
• parc. č. C KN 492 o výmere 23 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria
• parc. č. C KN 493 o výmere 20 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria
• parc. č. C KN 494 o výmere 19 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria
• parc. č. C KN 495 o výmere 20 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria
• časť pozemku o výmere 75 m2 z parc. č. C KN 490 o výmere 178 m2 vedený
ako zastavané plochy a nádvoria
Podmienka: víťaz súťaže na predmetných pozemkoch v lehote do dvoch
rokov zrealizuje stavbu rodinného domu v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou Obce Východná.
Minimálna cena za prenájom všetkých uvedených nehnuteľností za rok je
230 eur.
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanej časti obce. Obhliadka
nehnuteľností bude možná po dohode s vlastníkom.
Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 11. 1. 2022 do12.00 h.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v zapečatenom obale
s označením VOS – Prenájom nehnuteľností - NEOTVÁRAŤ.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Súťažný návrh musí obsahovať
ponuku s celkovou navrhovanou cenou za prenájom a zdôvodnenie záujmu
o prenájom nehnuteľností.
Úspešným bude ten účastník súťaže, ktorý predloží návrh s najvyššou ponúknutou cenou. S úspešným uchádzačom súťaže vyhlasovateľ uzavrie nájomnú
zmluvu až po jej schválení Obecným zastupiteľstvom vo Východnej.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného uchádzača a verejnú
obchodnú súťaž zrušiť. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži. Uchádzači musia mať splnené
všetky daňové, odvodové a iné povinnosti voči vyhlasovateľovi obchodnej
verejnej súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť prenájom nehnuteľností ďalšiemu v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťazný uchádzač písomne
oznámi, že nemá záujem o uzavretie nájomnej zmluvy, ďalej ak nepodpíše
nájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia nájomnej zmluvy obecným
zastupiteľstvom.
Podrobné znenie verejnej obchodnej súťaže je zverejnené na internetovej
stránke obce www.vychodna.eu.
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Z obecného zastupiteľstva
Pravidelné mesačné rokovania poslancov obecného
zastupiteľstva sa konajú z pravidla každý druhý pondelok v mesiaci. Na septembrovom rokovaní (14. 9.) sa
poslanci zaoberali správou nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke Obce Východná za rok 2020
a ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Východná za
rok 2020. Zobrali ju na vedomie bez pripomienok. Zobrali
na vedomie aj žiadosti občanov o zmenu územného plánu
z dôvodu investičného zámeru výstavby rekreačnej chaty
a pridelenie bytu.
Na septembrovom rokovaní ďalej schválili:
• Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce (C KN 488, 486, 491, 492, 493, 494,
495) s podmienkou, že víťaz súťaže postaví na predmetných
pozemkoch v lehote do dvoch rokov rodinný dom.
• Predbežný zámer zriadenia vecného bremena spočívajúcom v práve uloženia zemného káblového vedenia
stavby NN prípojok k rekreačným chatám pre budúceho
oprávneného na pozemku vo vlastníctve obce Východná za
jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku.
• Zakúpenie dvoch bezdotykových stojanov na dezinfekciu rúk pre ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast
a pre ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých.
• Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením.
• Zmluvu o dielo na realizáciu stavby Rekonštrukcia
miestnych komunikácií – ul. Farská, ul. Školská so zhotoviteľom Cestné stavby L. Mikuláš. Cena diela je 152 998 eur
(FOTO)
• Dodatok k zmluve o budúcom nájme nebytových
priestorov medzi obcou a občianskym združením Heuréka

• Rekonštrukcia Farskej ulice.
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• Pri materskej škole pribudne parkovisko.
Slovakia (súkromná základná umelecká škola). Súkromná
základná umelecká škola funguje vo Východnej od septembra v dvoch odboroch – hudobnom (hra na gitaru, hra na
klavír, spev a hlasová výchova) a výtvarnom.
• Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na výstavbu garáží takto: Michal Chovan (č. 191)
– 37,56 m2, Mária Ševčovičová (L. Hrádok) – 48,96 m2, Eva
Lagovská (č. 219) – 23,40 m2, za cenu 0,50 eur/m2.
• Poslanci neschválili žiadosť Ľ. Poštarčíka (812) a J. Gajdoša (813) o odkúpenie obecného pozemku.
Na rokovaní v októbri (11. 10.) poslanci vzali na vedomie správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce
Východná a tiež žiadosti vlastníkov nehnuteľností v obci
Kameňany - na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na
pozemkoch vo vlastníctve obce Východná a o presťahovanie
neprispôsobivých nájomníkov, kde OZ prihliada na právnu
istotu bývania v zmysle ochrany pred svojvoľným núteným
vysťahovaním.
Poslanci schválili:
• Prenájom bytu v prístavbe ZŠ pre J. Kompána, žiadosť M.
Lutyšanovej (215) o pridelenie obecného nájomného rodinného domu, žiadosť Ľ. Sekeja o prenájom bytu v budove ZŠ.
• Žiadosť o inštaláciu kamerového systému k podniku
Jama umiestneného v budove COOP Jednota č. 50 na dolnom konci.
• Žiadosť Centra voľného času v L. Hrádku o poskytnutie
dotácie na rok 2022 na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom v obci Východná vo výške 50,50 eur na dieťa.
• Rozpočtové opatrenia obce.
Na novembrovom zasadnutí (8. 11.) sa poslanci zaoberali návrhom rozpočtu obce na rok 2022. Návrh počíta
s viacerými investíciami, z ktorých medzi najväčšie patrí
prístavba materskej školy (150-tisíc eur), revitalizácia
záhrady základnej školy (100-tisíc eur), rekonštrukcie
miestnych komunikácií (60-tisíc eur), nákup vozidla na
vývoz TKO (67-tisíc eur), individuálna bytová výstavba
(30-tisíc eur), verejné toalety amfiteáter (20-tisíc eur), rekonštrukcia dažďovej kanalizácie (20-tisíc eur), či závlaha
ihriska TJ (17-tisíc eur) a ďalšie menšie investície. V čase
našej uzávierky nebol rozpočet schválený a poslanci mohli
prekladať svoje pripomienky.

¦¦¦¦
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Poslanci vzali na vedomie žiadosť advokáta Ľ. Racku
vo veci vlastníckeho práva V. Gajdoša a V. Gajdošovej (29)
na pozemok C KN 1995/4 v k.ú. Východná a požiadali starostu obce, aby v rámci riešenia dopravnej situácie v obci
navrhol umiestnenie dopravného zrkadla na predmetný
pozemok. Vzali na vedomie aj žiadosť Ľ. Ilavského (708)
o odpredaj rodinného domu č. 183 vo vlastníctve obce
Východná.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
• Predĺženie nájomnej zmluvy so Z. Ilavskou (715)
v byte materskej školy, so S. Šimunkom (221) v rodinnom
dome č. 612, s J. Valkovcom (715) v byte materskej školy,
s M. Brezinovou v byte materskej školy, s Ľ. Zuzaniakovou
v rodinnom dome č. 124, s P. Kohútom v rodinnom dome
č. 167, nájom trojizbového bytu v prístavbe budovy ZŠ
pre M. Jurčovú.
• Majetkovo-právne vysporiadanie časti pozemku C
KN 2059/3 vo vlastníctve obce a požiadalo Z. Valentínyovú
vypracovať geometrický plán a znalecký posudok na cenu
predmetného pozemku.
• Zámer odpredaja rodinného domu č. 626 s pozemkom

z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou kúpnej zmluvy v prospech Pavla Schmida.
• Poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz chovateľov vo
výške 200 eur, pre Jednotu dôchodcov vo výške 700 eur, pre
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku na opatrovateľskú službu
vo výške 10 650 eur, pre TJ Družstevník Východná vo výške
22-tisíc eur, pre MO Matice slovenskej vo výške 600 eur, pre
OZ Čierny Váh vo výške 1 500 eur.
• Zmluvu o dielo medzi obcou Východná a FORM-AT
s.r.o. L. Hrádok na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Východná. Cena
za dielo je 8 760 eur.
• Správy Základnej školy Východná a Materskej školy vo
Východnej o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2020/2021.
• Nájom rodinného domu v obci Kameňany pre N. Mihokovú.
• Výrub lipy pred budovou obecného úradu vo Východnej.
Poslanci neschválili predĺženie nájomnej zmluvy s J. Popardovskou v byte základnej školy a požiadali starostu obce
ponúknuť záujemkyni nájom jednoizbového bytu v budove
ZŠ po oprave bytu.
(red)

V elokovanom pracovisku Východná
(súkromnej umeleckej školy Heuréka) sa
prvý rok vyučuje aj hra na gitare. V triede je deväť žiakov, osem dievčat a jeden
chlapec. Deti k štúdiu na veľké potešenie pána učiteľa Čorbu pristupujú veľmi
svedomito, so záujmom a nadšením:
„Vo Východnej sme sa stretli s veľkou
ústretovosťou pána starostu, riaditeľa,
pedagogického zboru ZŠ Východná. Zamestnávateľ nás vybavuje veľmi slušným
materiálom, či už sú to nástroje, pomôcky
ku hre a nábytkom. Rodičia so záujmom,
vďakou a porozumením spolupracujú.
Už dávno som sa nestretol s tak výbornou
konšteláciou. Čo viac si priať?“
(text a fotograie zo školského
žurnálu Heuréka news)

KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY
Napriek neustálemu kolotoču
triednych karantén, ktoré zažívajú
žiaci základnej školy, sa deti i učitelia
snažia spestriť školský život ako sa
len dá. Zapojili sa do výtvarnej súťaže
Liptov 2021. Do kategórie základných
škôl bolo zaslaných 197 výtvarných
prác a v kategórii 6 – 8 rokov získala
Tamarka Lehotská z 3.A triedy krásne
tretie miesto.
Koncom novembra sa piataci zúčastnili prvého kola geografickej olympiády. Na prvom mieste sa umiestnila
Tamarka Jaseníková, druhé miesto
obsadila Miška Kupčová a na treťom sa
umiestnil Miško Jurík. Všetci traja si tak

vybojovali postup do okresného kola,
kde budú reprezentovať našu školu.
Deti zo školského klubu využili jeseň
na tvorivé hry. Zbierali šípky, lisovali
listy, maľovali drevené obrázky. Časť
výtvorov predstavili aj na obecnej výstave plodov jesennej záhrady.
Škola sa zapojila aj do projektu
Spolu múdrejší. V mesiacoch október
až december funguje v rámci tohto
projektu doučovanie žiakov, ktorí majú
záujem dobrať, doplniť alebo prehĺbiť
si vedomosti (v dôsledku dlhodobého
dištančného vzdelávania). Aktivita je
financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.
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Ohliadnutie sa za futbalovou jeseňou
Napriek prísnejším opatreniam sa
futbalové zápasy súťažného ročníka
2021/2022 na Liptove odohrali, až na
pár výnimiek. Kolektív mužov Východnej, hrajúci v 7. lige, si viac bodov
vybojoval na trávnikoch súperov ako
doma. Do mužstva prišlo niekoľko nových posíl, ktorí sa postupne zohrávajú
s kolektívom.
Po konečnom účtovaní skončili muži
v tabuľke na 4. mieste. Z trinástich zápasov sedem vyhrali, dva remizovali
a štyri prehrali. Získali celkovo 23 bodov s aktívnym skóre 44:27. Na lídra
7. ligy Hrboltovú strácajú 14 bodov.
Najlepším naším strelcom jesennej
časti sa stal Ján Mikuš, ktorý bránkovú sieť súperov napol celkom 11 krát.
Sedem gólov strelil Radovan Hudáček
a šiestimi zásahmi prispel Rastislav
Žiška. Najviac žltých kariet nazbieral
Adam Demko, tri. Celkom si aspoň
jednu žltú kartu „vybojovalo“ trinásť
našich hráčov. Červenú kartu po druhej
žltej v derby zápase v Hybiach dostal
Ľubomír Roth. Najväčšiu minutáž na
ihrisku v jeseni mal Peter Brezina 1 170
minút, Radovan Hudáček 1 162 minút
a Rastislav Žiška 1 070 minút.
Prehľad výsledkov jesene: Východná – Beňadiková 2:4, Lúčky – Východná 5:1, Východná – Lipt. Trnovec 3:
0, Východná – Prosiek 4:4, Vavrišovo
– Východná 2:3, Východná – Demänová
8:0, Liptovská Štiavnička - Východná
2:2, Východná – Part. Ľupča 0:1, Hybe
– Východná 0:1, Východná – Bobro-

vec 8:2, Uhorská Ves – Východná 0:6,
Východná – Hrboltová 1:3, Liptovské
Vlachy – Východná 4:5.
Kolektív detí v kategórii U13 – malý
futbal postupne zlepšuje svoju hru od
zápasu k zápasu. Šancu občas dostávajú
už i tí najmenší. V jesennej časti odohrali žiaci sedem zápasov, z toho štyri
vyhrali a tri prehrali. Získali 12 bodov
so skóre 27:21 a obsadili v tabuľke po jeseni 5. miesto. Lídrom súťaže je Bešeňová, ktorá nazbierala 19 bodov. Najviac
gólov v našom drese nastrieľala Viktória Hybenová, v šiestich zápasoch dala
šesť gólov. Po päť gólov strelili Lukáš
Roth a Samuel Vrabec. Posledné jesenné kolo naše deti pre ochorenie Covid

19 neodohrali. Dohrávka sa uskutoční
v jarnom období roku 2022. Táto súťaž
sa hrá trojkolovo, a preto v jarnej časti
by mali deti odohrať 14 zápasov.
Výsledky jesene U13 malý futbal
v kocke: Východná – Vavrišovo 2:3,
Závažná Poruba – Východná 2:10,
Východná – Černová 1:0, Hybe – Východná 6:2, Východná – Bobrovec 4:0,
Bešeňová – Východná 8:2, Východná
– Lúčky 6:2.
Koncom októbra pre šíriacu sa
pandémiu boli všetky amatérske zápasy zrušené. Momentálne sú všetky
športové aktivity, či už súťažné alebo
tréningové, zastavené. Kedy sa situácia
uvoľní a budeme môcť zahájiť zimnú
prípravu, je otázne.
(ml)

POĎAKOVANIE
Srdečne ďakujeme pani
Anne Michalkovej (č. 789)
za darované ručne vyrobené vianočné ozdoby a dekorácie, ktoré sme využili
na skrášlenie priestorov
obecného úradu.
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