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Obzrime sa za festivalom

Kto raz príde na Folklórny festival
Východná, príde zas. Dokazuje to
prieskum, ktorý sa konal priamo počas
tohtoročného 65. ročníka festivalu. Až
dve tretiny návštevníkov zachovávajú
festivalu svoju vernosť a v roku 2019 boli
vo Východnej už štvrtý až šiestykrát.
Medzi návštevníkmi bola mierna
prevaha mužov (53 %), mladšej (25 až
34 rokov – 24 %) a strednej generácie
(45 až 54 rokov – 24 %) z menších obcí
(50 % do 5-tisíc obyvateľov), zo severných regiónov (Žilina a Prešov). Najviac
ľudí prišlo z okresov Liptovský Mikuláš
(7 %), Poprad (6 %) a Kežmarok (4 %).
Návštevníci sa zhodli, že k najlepším programom patrili vystúpenia
folklórnych telies, ktoré boli ťahákom
minuloročnej sezóny: Umelecký súbor Lúčnica, SĽUK, Ifjú Szivek, ale aj
programy: Z najlepších, v ktorom sa
predviedli víťazi folklórnych postupových prehliadok a súťaží NOC, a Na
ďalekú cestu, kde sa predstavili rôzne
slovenské regióny.
Prevažná väčšina účastníkov festivalu v roku 2019 (94 %), z toho viac ako
polovica určite, sa chystá aj na Folklórny festival 2020. Podiel tých, ktorí túto
možnosť zamietajú, je zanedbateľný.
Najviac určite rozhodnutých je medzi
najmladšími účastníkmi (60 %). Bohaté
ľudové tradície tak opäť ožijú v obci
Východná 2. až 5. júla 2020.
Prieskum s názvom sa realizoval pomocou face to face rozhovorov prostredníctvom tabletu (TAPI) v priestoroch
amfiteátra, mimo scén a programov.
Od 5. do 7. júla 2019 bolo náhodne
oslovených 504 účastníkov starších
ako 15 rokov. Cieľom prieskumu bolo
zistiť sociálno-demografický popis návštevníkov vrátane ich zvykov a vzťahu
k festivalu, ich spokojnosť s programom,
ale aj s celým tohtoročným folklórnym
festivalom.
V prvý júlový štvrtok hľadisko
veľkej scény vo Východnej praskalo
vo švíkoch. Krátko pred siedmou sa
na parkovisku začali zhromažďovať
aj vládne limuzíny. Pozvanie prijala

• Z vystúpenia v evanjelickom kostole.
prezidentka Slovenskej republiky
Zuzana Čaputová, bývalí prezidenti
Ivan Gašparovič a Andrej Kiska, ministerka kultúry Ľubica Laššáková, aj
minister financií Ladislav Kamenický.
Všetci prišli na vystúpenie Umeleckého súboru Lúčnica, ktorý predviedol
program Z tvorby prof. Štefana Nosáľa.
Krátko pred deviatou už Veľká scéna
praskala vo švíkoch a brány amfiteátra sa zavreli, pretože bolo jednoducho
vypredané.
Druhý festivalový deň v piatok sa situácia opakovala. Pred siedmou večer
už bola kapacita amfiteátra naplnená.
V tento deň sa na Malej scéne predstavil
vynikajúci SĽUK s programom pre deti
a k svojmu 70. výročiu.
Súčasťou festivalu bolo samozrejme
množstvo ďalších vystúpení, sprievodných podujatí, výstav, tvorivých dielní,
výučby tanca, spevu, remesiel, či stánkov. Východnianska izba ožila v rámci
festivalu prezentáciou tradičného bývania a gastronómie a vo Východnianskej
drevenici sa prezentoval projekt slovensko-poľskej spolupráce.
Počas 65. ročníka festivalu už po
piatykrát pripravila v Hasičskom dome
naša rodáčka Anna Kráľová výstavu

krojovaných bábik, miniatúrnych replík
vyšitých na ovčej kožušine a výstavu venovanú kráse výšivky na ženskom kroji. Hlavné motto výstavy „Poďakujme
rukám, ktoré toľkú krásu vytvorili“ sa
naplnilo. Pani Kráľová v dňoch 6. a 7.
júla prichystala výstavu zo skvostov
ukrývaných v truhliciach pre ďalšie
generácie a ukázala okrem nádherných
bábik aj krásu pôvodnej výšivky na
ženskom kroji. Tak ako po minulé roky
mali občania Východnej možnosť zapojiť
sa aktívne so svojou pomocou a priložiť
ruku k dielu. Svoje krásne starodávne
vyšívané súčasti ženských krojov na
výstavu poskytli Anna Kurilová, Anna
Michalková, Renko Fiačan, Anna Šípková, Michal Budinský a Anna Bednárová,
za čo im zo srdca ďakujeme.
Občania Východnej sa tradične podieľajú aj na výzdobe obce a svojich
domov, za čo im patrí nielen vďaka, ale
aj symbolická finančná odmena. Tri najkrajšie vyzdobené domy získali odmenu
po 50 eur a ostatní zapojení občania boli
odmenení desiatimi eurami.
Ocenení: 1. Pavlína Brezinová (č.d.
72), 2. Norbert Nitsch, Poprad (č.d.188),
3. Jana Lehotská (222).
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
Ostatní zapojení občania:
Dušan Debnár (697), Zuzana Hošková (685), Zuzana Moravčíková (45),
Mária Juríková (56), Viera Ištoková (98),
Eva Poliaková (99), Obec Východná
(122, 123, 169), Eva Valkovcová (607),
Veronika Šimunková (221), Zuzana
Mikušová (206), Viera Sýkorová (208),
Milan Miláček (323), Dušan Krupa (450),
Viera Chovanová (462), Oľga Strelecká
(464), Ján Kokavec (464), Anna Kupčová
(486), Anna Kráľová (488), Anna Lehotská (506), Viera Sabaková (798), René
Fiačan (723), Anna Hošková 692 (735),
Marta Garajová (621), Mária Bubláková
(562), Zuzana Valentínyová (548), Stanislav Muráň (593), Anna Bednárová
(588), Zuzana Petrenková (423), Eva
Gajdošová (428), Anna Bartková (426),
Anna Kojšová (534), Anna Krupová
(536), Ján Krajči (535), Anna Vančíková
(837), Zuzana Kokavcová (201), Vladimír

• Výstava krojovaných bábik Anny Kráľovej.
Majerčík (191), Anna Taragelová (312),
Ján Gut (580), Zuzana Stanová (422),
Eva Kokavcová (554), Anna Bartková
(1426), Peter Žiak (546), Ľuboš Mikuš

(430), Evanjelický dom (Mikušová Zuzana, 111), Anna Kurilová (409), Anna
Ščerbová (766), Mária Kukurová (269).
(red), foto: mks

Oslavovala obec, hasiči aj folkloristi
Prvý augustový víkend patrí vo Východnej veľkým oslavám. Obec si pripomínala 750 rokov od prvej písomnej
zmienky, folkloristi 105 rokov folklórnej skupiny a dobrovoľní domáci hasiči
si pripomenuli 120 rokov fungovania.
Oslavy trvali tri dni.
V piatok dopoludnia začali prednáškou. Riaditeľ mikulášskej pobočky
Štátneho archívu v Bytči Peter Vítek
oboznámil domácich i hostí s dejinami
Východnej. P. Vítek aktuálne pracuje
aj na publikácii o obci. Kniha by mala
svetlo sveta uzrieť do konca roka. Obyvatelia ju dostanú ako darček. Rovnako
aj publikáciu Čarovný Liptov, kde sa
autori venovali nielen Východnej, ale aj
ostatným liptovským dedinám.
Podvečer oslavy pokračovali originálnou domácou súťažou – majstrovstvách obce v ručnom kosení. Do súťaže
sa prihlásilo 21 koscov, z toho dve ženy.
Kosci kosili vyčlenený úsek na lúke,
ktorú im na tento účel vyčlenila Farma
Východná p.d. Súťažilo sa v piatich kategóriách - mládež do 18 rokov, muži
od 18 do 60 rokov, muži nad 60 rokov, ženy a družstvá. Hodnotila sa nielen
rýchlosť, ale aj kvalita. Najlepšie uspeli
v družstvách hasiči (2. PZ Grúň, 3. PZ
Kamenistá, 4. dôchodcovia).
Výsledky jednotlivcov: muži - 1.
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Milan Bartko, 2. Pavel Krupa ml., 3.
Martin Matejko, 4. Peter Garaj, 5. Michal Ondrejkov, 6. Miroslav Stračiak.
Ženy - 1. Kristína Dunajská, 2. Janka
Dunajská. Mládež - 1. Juraj Krupa, 2.
Igor Brezina. Občania dôchodcovia
- 1. Marián Moravčík, 2. Ľubomír
Moravčík, 3. Ján Lehotský. Súťažiacich
povzbudzovali nielen diváci, ale aj
členovia FsK Kriváň, ktorí k robote aj
zaspievali. Nejeden súťažiaci sa pridal
aj k spevu.

Piatkový večer uzavrel obľúbený
vedomostný kvíz v priestoroch humna
amfiteátra. O kultúrny program sa postarala muzikálová speváčka a herečka
Jana Puklušová.
Hlavný program sa odohral v sobotu v priestoroch amfiteátra. Otvoril
ho sprievod obcou, ktorý od nižného
konca doviedol k amfiteátru zástupcov
obce, obecných organizácií, gratulantov i mnohých hostí. Zablahoželať
jubilujúcej Východnej prišli všetci susedia – delegácie z Važca, Hýb, Malužinej, Liptovskej Tepličky, Polomky,

Závadky nad Hronom, Heľpy, ale aj
Štrby, zástupcovia mesta Vysoké Tatry a delegácia z družobného Nadlaku
v Rumunsku. Nechýbali ani zástupcovia žilinskej župy, okresného úradu L.
Mikuláš a mesta L. Hrádok.
Sprievod bol bohatý a nápaditý.
V čele dva jazdecké kone, ktorých
jazdci niesli zástavu obce a SR. Ženy
z FsK Kriváň šli na rebriniaku (voze)
s rúchom a rozdávali domáce koláče.
Farma Východná prišla s alegorickým
vozom, rovnako Verejnoprospešné
služby a pridali sa aj hasiči so svojou
technikou. Prvé gratulácie odzneli kvôli dažďu v humne, neskôr sa program
presunul na malú scénu amfiteátra.
Program otvorila domáca FsK Kriváň. Vystúpili najmenšie deti, tanečná
zložka, speváci i speváčky. Folkloristi
tiež oslavovali – FsK Kriváň má medzi
slovenskými skupinami výnimočné postavenie. Je najstaršia – vznikla v roku
1913 ešte v období Rakúsko-Uhorska
ako Krojovaná skupina z Východnej.
V rámci programu uviedli do života
aj novú knihu autorky Oľgy Gáfrikovej
„Keď amfiteáter buráca“, ktorú dostane
každá domácnosť vo Východnej. Kniha je o histórii Folklórneho festivalu
Východná. „Autorka spolupracovala
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SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ

¦¦¦¦
s našim rodákom, zanietencom a tanečníkom SĽUK-u Jankom Petrenkom,“
doplnil starosta Pavel Krupa.
V programe ďalej vystúpili Stráne
z Važca, Štrbän zo Štrby, Chlopi z Heľpy, Zavačan zo Závadky nad Hronom,
Brezinky z Polomky, tanečná skupina
Bardfa, Peter Vajda s kolektívom, hudobná skupina Tatranka z Popradu a
FS Vranovčan. Zábava pokračovala
ľudovou veselicou v humne.
Po folklórnom programe sa predviedli aj ďalší oslávenci - domáci
dobrovoľní hasiči. Pripravili výstavu
historických uniforiem a prílb. Z Kráľovej Lehoty doniesli ukázať historickú
striekačku a pripravili ukážku hasenia
a používania súčasnej techniky. Okrem
hasičov sa o program postarali aj domáci poľovníci zo združení Kamenistá
a Grúň výstavou trofejí a na futbalovom
ihrisku hrali priateľský turnaj.
V nedeľu sa oslavy zavŕšili spoločnou ekumenickou bohoslužbou, ktorej
sa zúčastnili evanjelický cirkevný zbor,
katolícka cirkev a Adventisti siedmeho
dňa z Východnej.
Obec financovala trojdňové oslavy aj
z verejných zdrojov, podujatie podporil
Fond na podporu umenia a prispeli aj
ďalší sponzori. Významnou súčasťou
jubilejných osláv obce bývajú oceňovania osobností Východnej. Aj tohto
roku ocenili desiatku ľudí, ktorí sa
pričinili o rozvoj Východnej v rôznych
oblastiach. Ocenení dostali ďakovný list
a pamätný keramický tanier.
V roku 2019 pri 750. výročí boli
ocenení: Michal Blaško (Východná
362), Milan Duriš „In memoriam“ (Východná 20), Milan Kokavec (Východná
148), Martin Lehotský (Východná 800),
Vladimír Majerčík (Východná 191), Vla-

• Prednáška o histórii obce.

• Ekumenická bohoslužba.

• Majstrovstvá v kosení.
dimír Michalko (Suchá 145, Vernár),
Zuzana Mikušová (Východná 206),
Mária Petrenková (Východná 532),
Milan Sýkora (Východná 207), Anna
Žiaková (Východná 191).
V roku 2009 pri 740. výročí boli
ocenení: Ján Žiak (Východná 667), Ján
Šípoš (učiteľ), Pavol Vechter (Východná
339), Mária Šípková (manželka J. Šípku), Ján Svetlan Majerčík (hudobník),
Zuzana Gajdošová (Východná 361),
Zuzana Gajdošová (Východná 428),
Ing. Milan Koreň CSc. (Východná
871), Ivan Dugát (predseda družstva),

Ján Halahija (Východná 508), Žofia Čellárová (Východná 790), In memoriam:
Ján Kováč (rímsko-katolícky kňaz),
Hermína Petrenková.
V roku 1999 pri 730. Výročí boli
ocenení: Prof. Milan Jurčo (B. Bystrica, folklór), Jozef Majerčík (folklór), Ján
Brezina (spisovateľ), Mgr. Peter Hrnčiar
(ev. farár), Martin Mikuš (ovčiarstvo),
Peter Ratkoš (historik), Ján Petrenka
(SĽUK), Ján Bartko (Východná 600),
Michal Lehotský (Východná 353), Michal Blaško (Východná 483).
(red), foto: mks

• Sprievod obcou.
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Rušné kultúrne leto
Od júna do septembra má Východná hlavnú kultúrno-spoločenskú sezónu. V obci a hlavne v priestoroch amfiteátra sa
konajú rôzne podujatia, ktorých počet z roka na rok narastá.
Tradičné sa opakujú, nové sa udomácňujú.
Začiatkom júna štartujú sezónu obľúbené ovčiarske slávnosti Ovenálie. Tohto roku sa 9. júna konal už 11. ročník. Oslavy
ovčiarstva prinášajú nielen propagáciu chovu oviec, ukážky
tohto remesla a aktivít s ním spojených, ale prilákajú aj odborníkov a otvárajú diskusie o aktuálnych otázkach súvisiacich
s ovčiarstvom samotným.
Začiatok júla už roky rokúce patrí Folklórnemu festivalu
Východná – najstaršiemu a najväčšiemu folklórnemu festivalu na Slovensku. 65. ročník sa konal 4. – 7. júla a na jubi-

• Pripomienka výročia SNP vo Východnej.

lejný ročník zavítala aj prezidentka Zuzana Čaputová.
Amfiteáter láka do Východnej i hudobníkov, ktorí tu organizujú svoje koncerty. Tohto roku Východná hostila IMT
Smile (13. 7.), monumentálnu operu NABUCCO (1. 9.), či
Kollárovcov a Kandráčovcov (10. 8.). Nechýbali ani obľúbené
podujatia z „dielne“ občianskeho združenia Dobrá Východná,
či už populárne Rozhybkosti, tábor Krpčekovo, či Tancovanie
pod Kriváňom.
V auguste sa konali hasičské preteky, Podtatranská pätnástka a pripomenuli sme si aj výročie Slovenského národného
povstania 29. augusta spoločnou slávnosťou na Podbanskom,
kde sa zúčastnila delegácia z Východnej, aj komornejším podujatím pri pomníku v centre obce.
(red), foto: mks

• Počas Ovenálií sa v kultúrnom programe predstavili aj
najmenší folkloristi z Východnej.

Východná v médiách
Že naša obec je rázovitá, historická, bohatá na kultúrne i prírodné krásy, folklór i tradície, to vie azda každý jej obyvateľ.
A určite aj preto je lákavá aj pre iných. Všimli si to aj slovenské
médiá a pripravili o Východnej zaujímavé a pútavé relácie.
Hodinový prierez zaujímavosťami Východnej natočili
redaktorky RTVS do rozhlasovej série Zvony nad krajinou.
Premiéra bola odvysielaná už v júni, ale vypočuť si ju môžete
v archíve RTVS a priamy odklik nájdete aj na obecnej webovej
stránke. Obec a jej čaro predstavili priamo jej mnohí obyvatelia, či priaznivci. Zuzana Žiaková porozprávala o folklóre,
tradíciách, zvykoch, či nárečí, Pavol Vechter o salaši a ovečkách, Stanislav Glejdura o práci na salaši, Zuzana Mikušová
o Východnianskej izbe, Jana Zelenáková o kultúrnom dianí,
Ján Svetlan Majerčík o svojom detstve vo Východnej, Milan
Kokavec o mužskej speváckej skupine, Ján Drugaj o rezbárstve, Vladimír Majerčík o folklórnom festivale, Michal Blaško
o amfiteátri, Ján Michalko o včelách a starosta Pavel Krupa
o všeličom – histórii, chotári, rodákoch, či dokonca aj o Pachovi. Ďalšie informácie pridali Ľubomír Kružliak o farme,
Peter Krišák o rybách, Ján Lupták o elektrárni Čierny Váh a Ján
Vrbenský o osade Čierny Váh a jej zaujímavostiach.
Východňanci sa dostali aj na obrazovky televízie, a to vďaka
účinkovaniu vo folklórnej hitparáde Kapura. Tvorcovia natáčali priamo počas koseckých pretekov, ktoré boli súčasťou osláv
750. výročia prvej písomnej zmienky o obci. V Kapure súťaží
mužská spevácka skupina Kriváň s pásmom Piesne spod Kriváňa.
(red)
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Hasiči zakladajú novú tradíciu

Dňa 24. augusta sme pripravili
v súčinnosti s obcou Východná prvú
súťaž dobrovoľných hasičov (Hasičská
súťaž o pohár starostu obce Východná,
kategória klasika, nultý ročník), kde sme
vystupovali my ako usporiadatelia na
domácej pôde historicky prvýkrát. Akcia
sa konala na lúke v areáli amfiteátra. Bol
krásny slnečný deň, počasie ako stvorené na takúto súťaž.
Zaregistrovali sme 12 súťažných
družstiev, z toho 5 ženských a 7 mužských. Súťažilo sa v kategórii klasika.
Súťaž sa začala o 10:30hod. pod dohľadom rozhodcov hasičskej ligy (Pavel
Holbus, Robert Ozdinyi, Pavel Tomčík).
Mali na starosti presné meranie časov
a vyhodnotenie.
Prvé tri miesta v ženskej kategórii
obsadili tímy z Liptovskej Kokavy
(1. miesto), Oravskej Poruby (2. miesto)
a Uhorskej Vsi (3. miesto). V mužskej kategórii sa umiestnili tímy z Oravskej Poruby (1. miesto), Východnej (2. miesto)
a Liptovského Jána (3. miesto).
Súťažné družstvá v úvode privítal
náš evanjelický farár, kpt. Mgr. Viktor
Sabo (ako poslanec obec. zastupiteľstva
zastupoval počas tejto akcie pána starostu, ktorý bol v tom čase na služobnej
ceste mimo Slovenska). Pán farár aj celú

akciu sprevádzal ako moderátor, dobrovoľník. Týmto príspevkom mu patrí
naše veľké poďakovanie za vytvorenie
výbornej súťažnej, humornej a pohodovej atmosféry.
Súťaž nadmieru ocenila aj okresná
riaditeľka HaZZ Liptovský Mikuláš
- pplk. PhDr. Eva Krajčiová. Pochválila
náš tím a vyjadrila uznanie k celkovej
organizácii a úrovni súťaže. Riaditeľka
v závere odovzdala ocenenia víťazným
družstvám.

• Naši dobrovoľní hasiči získali 27. septembra 2019 krásne tretie miesto v súťaži O
pohár predsedu DHZ mesta Liptovský Mikuláš v nočnom požiarnom útoku a druhé
miesto v rámci 18. ročníka Okresnej hasičskej ligy.
Foto: DHZ

Ďakujeme tiež obci Východná a dobrovoľníkom nielen z radov hasičov, ale
aj priateľom nášho zboru, ktorí sa zapojili a svojou prácou podporili toto podujatie. O plné brušká súťažiacich a divákov
sa postaral Jaroslav Michalko z Catering
Východná. Deti si mohli zaskákať vo
veľkom nafukovacom hrade.
Budeme sa tešiť na ďalší ročník a veríme, že prilákame viac divákov, ktorí
prídu podporiť nielen náš domáci tím
hasičov, ale zatlieskajú aj hosťujúcim
družstvám, cestujúcim neraz vyše sto
kilometrov, aby sa mohli zúčastniť
takejto akcie. Našim cieľom je vytvoriť
tradíciu tejto hasičskej súťaže, ktorá je
hodnotným podujatím, za ktorým nemusíme cestovať dlhé kilometre.
Členstvo v Dobrovoľnom hasičskom zbore vo Východnej je našou
záľubou, je dobrovoľnou aktivitou
v našom voľnom čase, je vyjadrením
našej spolupatričnosti k obci a hlavne
je naším poslaním, ktoré chceme odovzdávať ďalej. Tešíme sa priazni tých
najmenších, pre ktorých chceme byť
pozitívnym vzorom.
„Je milé vidieť medzi divákmi rodiny
s deťmi, lebo oni sú naša budúcnosť, aj
z nich raz môžu byť občania, ktorí budú
chrániť nás a naše obydlia pred rôznymi
vplyvmi, aj z nich raz môžu byť členovia dobrovoľného hasičského zboru,
či profesionálni hasiči,“ tieto slová na
záver vyjadril moderátor akcie, pán farár
Viktor Sabo, a my sa s jeho slovami plne
stotožňujeme.
Peter Lechner, člen DHZ
Východná a poslanec obecného
zastupiteľstva vo Východnej
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Z obecného zastupiteľstva
Poslanci sa na posledných zasadnutiach zaoberali rozmanitými témami.
V súvislosti s prípravami a hodnotením
folklórneho festivalu a iných akcií v amfiteátri rozoberali najmä potrebu nových
parkovacích plôch. Poslanci sa zhodli na
tom, že je nutné zabezpečiť nové plochy, ktoré by obec mohla využívať ako
parkovisko v prípade potreby. Schválili
výkup pozemkov za cenu 1 euro za m2,
v prípade prenájmu 5 centov za m2.
„Nielen počas festivalu, ale aj počas
iných akcií sa potvrdzuje, že parkovacie plochy nám chýbajú. Autá stoja
popri hlavnej ceste až po odpočívadlo
Bereky, celá dedina je obsadená autami.
Hľadáme riešenia, ako rozšíriť parkovacie plochy. Dobrou voľbou by bol výkup
pozemkov v lokalite Sviniarky – Pri lipe.
V súčasnosti to využíva farma, mohli by
sme to vykúpiť a ponechať na využívanie farme a v prípade potreby vyčleniť
na parkovanie, alebo aspoň prenajať na
tieto účely. Budeme rokovať o rôznych
možnostiach,“ uviedol starosta Pavel
Krupa.
Poslanci odsúhlasili príspevok vo
výške 4 000 € pre evanjelický cirkevný
zbor na obnovu fasády a strechy na budove pošty. Rovnakú sumu schválili aj
pre rímskokatolícku cirkev na opravu
oplotenia kostola. Pre Občianske združenie Čierny Váh poslanci schválili
transfer vo výške 1 600 €. OZ sa zaoberá zvýšením životnej úrovne občanov
odľahlých častí od obce (Svarín, Čierny
Váh).
Zaoberali sa viacerými žiadosťami
o predĺženie nájomných zmlúv. Schválili predĺženie zmlúv na byty v základnej
a materskej škole pre štyroch žiadateľov. Tiež posudzovali viaceré žiadosti
o odkúpenie, resp. prenájom obecných
pozemkov.
Do funkcie vedúceho Verejnoprospešných služieb obce Východná vymenovali Michala Hošku (Východná 342).
Zobrali na vedomie správu hlavného
kontrolóra Milana Juríka o výsledkoch
kontrolnej činnosti za druhý kvartál 2019
a zároveň mu pri príležitosti ukončenia
výkonu funkcie schválili mimoriadnu
odmenu vo výške 1000 eur.
Novou hlavnou kontrolórkou obce
Východná na šesťročné funkčné obdobie je od 1. septembra Martina Harichová. Bola jedinou uchádzačkou vo
výberovom konaní a poslancami bola aj
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zvolená. Úväzok hlavnej kontrolórky je
deväť hodín týždenne (0,24 % pracovného úväzku) a plat 375 eur. Poslanci
schválili plán kontrolnej činnosti do
konca roka 2019.
V súlade s legislatívou prijali smernicu o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a schválili aj nové
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
upravuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Východná. Hlavnou zmenou je
zvýšenie výšky príspevku na dieťa
v materskej škole na 15 eur mesačne.
„Skutočné náklady na prevádzku
materskej školy sa za posledné roky
výrazne zvýšili z objektívnych príčin.
Zvýšili sa tabuľkové platy v školstve,
a to pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom. Zvýšili sa počty detí,
takže sme prijali aj nové pracovné sily.
Okrem mzdových nákladov sa zvýšili aj
náklady na vykurovanie. Výška príspevku sa nemenila od roku 2014. Súčasná
cena je v porovnaní s okolitými obcami
normálna,“ vysvetlil P. Krupa.
Podľa analýzy riaditeľky školy Zuzany Fridmanovej boli napríklad v roku
2013 skutočné náklady v materskej
škole na úrovni 101 500 eur pri počte 42
detí. Príspevok na dieťa bol vo výške
8,30 eur. Rodičia tak prispeli sumou
3 835 eur (3,78 %) a obec zaplatila zo
svojho rozpočtu 97 665 eur (96,22 %).
V roku 2015 bolo napríklad v škôlke
61 detí, náklady predstavovali sumu
vyše 154-tisíc eur. Poplatok za dieťa
činil 12 eur. Rodičia sa na nákladoch
podieľali sumou 8-tisíc eur (5,21 %)
a obec prispela niečo vyše 146-tisíc eur
(94,79 %). V roku 2018 bolo v škôlke 59
detí, náklady 197,5 tisíc eur. Rodičia pri
výške poplatku 12 eur za dieťa prispeli
sumou 7788 eur (3,94 %) a obec 189 759
eur (96,06 %). Vo VZN sa zvýšil od 1. októbra aj príspevok na klub detí v základnej škole z doterajších 4,20 eur na 7 eur.
Táto suma nebola zmenená od roku 2008
a hlavným dôvodom je taktiež zvýšenie
mzdových nákladov. V tejto súvislosti
zobrali poslanci na vedomie navýšenie
finančných prostriedkov na mzdy v ZŠ
Východná (klub detí) v sume 2092 eur
do konca roka a v škôlke vo výške 810
eur do konca roka.
V súvislosti s projektom kompostérov do domácností poslanci schválili

zmenu rozpočtu – zvýšenie príjmov
v celkovej výške 66 060 eur (príspevok
z projektu) a výdavky na nákup kompostérov v rovnakej výške.
Na letné podujatia obecné zastupiteľstvo vybralo a poverilo zastupovaním
obce poslancov i ďalších občanov. Na
dňoch mesta Nadlak v Rumunsku (23.
– 25. augusta) zastupovala Východná
delegácia na čele so starostom Pavlom
Krupom, učiteľky Zuzana Majerská
a Bronislava Lištiaková. Na súťaži hasičov o pohár starostu (24. augusta) obec
zastupoval Viktor Sabo, na Podtatranskej 15 (25. augusta) Ján Žiak, na Dni
obce Štrba (25. augusta) Ľubomír Kokavec a Ervín Bublák a na oslavách SNP na
Podbanskom (29. augusta) Pavol Krupa,
Zuzana Mizeráková, Jana Zelenáková,
Peter Lechner a Juraj Halahija.
Poslanci schválili predplatné regionálnych novín MY LIPTOV oceneným
občanom pri príležitosti výročia obce na
jeden rok v sume 25 eur, aj úhradu nedoplatku vo výške 369 eur pre zariadenie
pre seniorov Karita obce Partizánska
Ľupča.
Poslanci dali zelenú aj niekoľkým investičným projektom – schválili 15-tisíc
eur na výstavbu garáží pri ZŠ (stavebné
dielo firmy M+M Prefa L. Hrádok v hodnote 13 024 eur), aj uzavretie zmluvy
o dielo so spoločnosťou BBG stav
Poprad na obnovu hasičskej zbrojnice
v sume 40 198 eur (zateplenie, stavebné
úpravy, výmena elektroinštalácie, natretie strechy). Na tento projekt získala
obec príspevok vo výške 30-tisíc z ministerstva vnútra. Ďalšiu zmluvu o dielo
obec uzatvorila so spoločnosťou Petrus
z L. Mikuláša na realizáciu kultúrno-komunikačného a výchovného centra
(bývalé evanjelické budovy). Stavebné
úpravy, dostavba, nadstavba a zmena
užívania existujúcich objektov má stáť
331 051 eur.
Poslanci schválili zámer uzatvorenia
nájomnej zmluvy s Farmou Východná
na prenájom pozemkov s celkovou
výmerou 70,23 ha, po odrátaní časti
pozemkov pod Krivánskou cestou
o výmere 14,69 ha za celkovú ročnú
sumu nájmu 1843,63 eur (orná pôda,
trvalý trávny porast, zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy).
Ďalej schválili zámer uzatvorenia
nájomnej zmluvy na trojizbový byt
v prístavbe ZŠ Východná, a to formou
verejnej súťaže, kde cena regulovaného
nájomného sa môže pohybovať v roz-
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medzí od 2,5 do 5 % obstarávacej hodnoty
bytu za rok, čo predstavuje sumu 129,40
– 258,80 eur za mesiac. Doba nájmu je
určená od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020.
Schválili tiež zámer prevodu majetku obce formou zámeny pozemkov vo
vlastníctve obce Východná s pozemkami evanjelického cirkevného zboru
v lokalite na Šajbách a zámer odpredaja osobného vozidla Opel Astra formou
verejnej súťaže v zmysle zákona.
Poslanci sa zaoberali aj ďalšími témami – možnosťami výstavby parkoviska
pri škole a škôlke, požiadali starostu
o oslovenie záujemcov o stavbu garáží
pri zdravotnom stredisku, aj o rokovania s autobusovými dopravcami o možnostiach rozšírenia spojov smerom na
Poprad. Taktiež do budúcnosti plánujú
pomenovať ulice v obci. Nevyhli sa ani
sťažnostiam občanov kvôli znečisťovaniu potoka, zápachu z kanalizácie a prejazdu nadrozmernej poľnohospodárskej
techniky cez obec a tiež sťažnostiam
občanov obce Kameňany (kam sa presťahovalo niekoľko rómskych rodín).

Speváčky v striebornom pásme

Posledná septembrová nedeľa v Zázrivej patrila krajskej súťažnej prehliadke
folklóru dospelých s názvom Stretnutie s piesňou. Stretli sa v nej spevácke skupiny,
sólisti speváci, inštrumentalisti a ľudové hudby zo štyroch regiónov Žilinského
kraja – Oravy, Liptova, Kysúc a Horného Považia. Spevácka skupina FsK Kriváň
z Východnej nesklamala a v konkurencii sa určite nestratila. Spolu so skupinou
Čriepky z Ružomberka totiž získali umiestnenie v striebornom pásme. Postup na
samotné krajské kolo si vybojovali dva týždne predtým na okresnej súťaži v Smrečanoch. Vyhlasovateľom súťaže bol Žilinský samosprávny kraj a organizátorom
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s obcou Zázrivá.
(red), foto: mks

Kompostéry do domácností
Naša obec sa cez operačný program
„Kvalita životného prostredia“ zapojila
do projektu na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
prostredníctvom kompostérov. Jeho
cieľom je predchádzať vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
tým, že vďaka kompostérom sa tieto odpady zhodnotia a premenia na prospešný
kompost. Kompostéry bude využívať aj
obec pri starostlivosti o pozemky vo vlastníctve obce. V rámci projektu obec získala
66 060 eur, za ktoré nakúpila 600 kusov
900 litrových kompostérov do domácností
a 15 kompostérov s objemom minimálne
1400 litrov pre obec.
Krátko o kompostovaní
Kompost je vhodný spôsob ako si
vytvoriť ekologické hnojivo do vašej
záhradky. Využijete kuchynský odpad,
zbavíte sa zápachu z odpadkového koša,
dočkáte sa krajších, zdravších a väčších
kvetov a plodov vašich rastlín.
Do kvalitného kompostu môžeme
pridať skoro všetky organické odpady
z dvora, záhrady aj domácnosti. Ideálna
je čo najrôznorodejšia zmes materiálov
– tráva, lístie, seno, slama, burina, hnoj,
trus, piliny, drevná štiepka, káva, čaj,

zvyšky ovocia, zeleniny, podrvené škrupiny
z vajec, dokonca aj papierové utierky, servítky, či lepenka, kôra a orechové škrupiny.
Zvyšky varených jedál sa odporúča dávkovať len v malých množstvách. Do kompostu
nepatria – zvyšky mäsa, kosti, ryby, mliečne
výrobky, sklo, plasty, textil, popol, piliny
z drevotriesky, uhynuté zvieratá, chemicky
ošetrené zvyšky, rastliny napadnuté chorobami, potlačený papier, detské plienky.
Dôležitá je najjemnejšia štruktúra mate-

riálu. Vhodné miesto pre kompostér – najvhodnejšia poloha je pod listnatým stromom
alebo krom, kde je chránený pred priamym
slnečným žiarením a tiež dažďom. Dôležitá
je primeraná vlhkosť, vzdušnosť a kyprosť
(raz mesačne premiešať, v zime zakryť). Ak
budete kompostovať správne, mali by ste
sa vlastného kompostu dočkať v horizonte
8 – 10 týždňov.
Prečo je dôležité kompostovať?
Takmer polovicu odpadu z našich
domácností tvorí biologicky rozložiteľný

odpad (BRO). Jeden Slovák vyprodukuje v priemere 329 kg komunálneho
odpadu ročne.
Mnohí môžu argumentovať, že bioodpad sa predsa ľahko rozloží a teda ide
o „bezproblémovú“ časť komunálu. Nie
je to však celkom tak. Pravdou je, že BRO,
ktorý skládkujeme, podlieha rozkladu
podobne ako bioodpad v kompostárni.
Skládkovaním sa však proces rozkladu
spomaľuje a narobí pritom veľa škôd
a to v dôsledku absencie kyslíka. Ak totiž
prebieha rozklad bioodpadu na skládke,
okrem oxidu uhličitého (CO2) vzniká
týmto anaerobickým procesom (bez
prítomnosti kyslíka) aj metán (CH4),
ktorý škodí našej klíme. Pri rozklade
bioodpadu na skládke môžu vznikať aj
iné toxické látky.
Kompostovanie je naopak aerobický
proces (v prítomnosti kyslíka), pri ktorom
sa mikroorganizmy takpovediac napchávajú organickou hmotou (bioodpadom),
čoho výsledkom je produkcia tepla a CO2.
Väčšia časť oxidu však ostáva v komposte a nevylučuje sa do ovzdušia. Zároveň
kompostovaním vytvárame kvalitné hnojivo, ktoré nahrádza používanie umelých
hnojív.
(red)
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Obecný kvíz sa teší obľube

• Víťazi štvrtého kola kvízu – tím evanjelickej cirkvi.
Foto: mks
Svoje vedomosti si môžete vyskúšať aj vy.

(rek)

IV. kolo:
1. Pomenujte najstaršie hudobné teleso, ktoré vzniklo v roku 1934.
2. Vymenujte aspoň štyri druhy syrových výrobkov Farmy Východná P. D.
3. Akú výmeru malo katastrálne jutro?
4. K priezvisku Garaj priraďte aspoň tri prímenia.
5. Určite poradie farieb tvoriacich východňanskú vlajku. Začnite z hora nadol.
6. Prírodná teplica v blízkosti Bieleho Váhu je odvádzaná do rybničného hospodárstva. Akú má teplotu?
7. Aká ingrediencia je potrebná k tradičnej príprave jedla - CHREN?
8. Čo bolo impulzom výstavby rímsko-katolíckej fary?
9. Napíšte iniciály mena a priezviska víťaza 11. ročníka
Bielej stopy SNP.
10. V ktorom roku vznikol Dobrovoľný hasičský zbor
vo Východnej.
11. Doplňte slová piesne: Hore kutom za krutom tam
je roľa ...
12. Povedzte vo východňanskom nárečí: odrastené
nemluvňa.
13. Akú futbalovú ligu hrajú naši futbalisti?
14. Ktoré lokality v obci majú v názve - pánske?
15. Ktorá súčasná herečka mala otca z Východnej?
16. Reprezentačným trénerom biatlonu je Milan Gašperčík. Uveďte jeho prímenie.
17. Koľko komisií OZ pracuje v súčasnosti v obci?
18. Kto je autorom zvučky Folklórneho festivalu Východná?
19. V ktorom roku bola uvedená do plnej prevádzky
prečerpávacia vodná elektráreň Č. Váh?
20. S koľkými obcami susedí obec Východná v katastrálnom území?
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V. kolo:
1. S koľkými mestami má naša obec uzavretú dohodu o partnerskej spolupráci?
2. Napíšte iniciály mena prvého predsedu JRD v roku 1958?
3. K priezvisku Kráľ priraďte tri prímenia.
4. Uveďte názov lokality, v ktorej sa v minulosti nachádzala strelnica.
5. Koľko rekreačných objektov sa nachádza v lokalite Vrch Hybice? (aj rozostavaných)
6. Stojíte pred obecným úradom a máte namierené na Hroblu, ktorým smerom
pôjdete?
7. Náš olympionik JUDr. Ján Michalko reprezentoval Československo na dvoch
olympiádach. Ktorých?
8. Povedzte vo východňanskom nárečí slov: vankúš
9. Aké významné umiestnenie dosiahol Lukáš Vechter na Majstrovstvách
Slovenska v alternatívnej kulturistike?
10. Akému šľachtickému rodu patrila Východná v čase poddanstva?
11. Aké hlavné ingrediencie tvoria kabačik?
12. Po roku 1711 bola vyrúbená fajčiarska daň. Koľkí občania ju platili v roku
1734?
13. Povedzte jedným slovom - sukňa z modrotlače.
14. Doplňte volebný slogan - Cez Východnú biela čiara ...
15. Martin Mikuš Glina bol celoslovensky uznávaný odborník na?
16. Čo je to HEJUS?
17. Ktorý rímsko-katolícky farár bol najdlhšie pôsobiacim v obci?
18. Uveďte rok, v ktorom bola zavedená elektrina do Východnej.
19. Aká je výška finančného transferu poskytovaná obcou TJ na rok 2019?
20. Čo tvorí v našom erbe zlato?
Odpovede: 1. Hasičská dychovka, 2. Syrošík, Koliba, Ťahaničky, Valach,
Oštiepok, Horal, Bryndza, 3. 0,53 ha, 4. Homko, Veľký , Pekar, 5. žltá, modrá,
biela, zelená, žltá, 6. stabilne 9 stupňov C, 7. sušené hrušky, 8. kalamita
v Tatrách, 9. Jaroslav Kohút, 10. 1898, 11. pod bruchom, 12. ôanštiak, 13. 7,
14. Bielanské – Dielnice, 15. Danica Jurčová, 16. Kapral, 17. 10, 18. Svetozár
Stračina, 19. 1983, 20. 9
1. 3, 2. Blaško Michal, 3. Červen, Pacholenda, Peromko, 4. Strážne, 5. 8, 6.
Východným, 7. Sapporo, Innsbruk, 8. hôavnica, 9. 2., 3. miesto, 10. kráľovi, 11.
múka a voda, 12. 12, 13. vybijanka, 14. my volíme len Mečiara, 15. ovčiarstvo,
16. rys, 17. Ján Kováč, 18. 1925, 19. 20 000 €, 20. rohy, ratice a stromy

Ešte koncom júna sa v evanjelickom dome konalo štvrté kolo domáceho vedomostného kvízu. Svoje vedomosti
v súťaži preukazovali tímy zo základnej školy, evanjelickej
cirkvi a rímsko-katolíckej cirkvi. Víťazom štvrtého kola bol
tím evanjelickej cirkvi.
Piate kolo kvízu sa konalo 2. augusta v humne na amfiteátri a bolo súčasťou osláv výročia obce. Súťažili výhercovia
predošlých kôl, ktoré sa konajú už od jari. Slávnostné kvízové
kolo vyhrali zástupcovia základnej školy.
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KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY

EXKURZIA DO ČADCE

CEZPOĽNÝ BEH

V dňoch 7. a 8. októbra sme pre našich žiakov zorganizovali exkurziu do Čadce. Boli sme si pozrieť výrobu vianočných ozdôb vo výrobnom družstve Okrasa. Tety „maliarky,
fukárky aj baličky“ nám ukázali kúzlo výroby sklenených
vianočných gúľ. Ich práca je veľmi náročná, musia pracovať
presne a zodpovedne, aby sme si na Vianoce mohli vyzdobiť
stromček tými najkrajšími ozdobami. Domov sme sa vrátili
s krabičkami vianočných ozdôb, ktorými všetci potešíme našich blízkych. Zároveň sa chceme poďakovať Rade rodičov
za to, že nám pomohli zaplatiť autobus pre žiakov.

Koncom septembra (24. 9.) sa žiaci našej školy zúčastnili
na okresnom kole v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši.
Trať dlhú 3000 metrov absolvovalo 56 chlapcov z devätnástich základných škôl. Z našich pretekárov si najlepšie počínal
Patrik Krupa z 9. A, ktorý dobehol na 16. mieste.

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



Na začiatku októbra (4.10.) sa v ZŠ Východná uskutočnilo
školské kolo technickej olympiády (10. ročník). Do súťaže sa
zapojili žiaci 8. A a 9. A triedy. Žiaci si na olympiáde preverili
svoje vedomosti z oblasti životného prostredia, technického
kreslenia, technických materiálov, poznávania stromov, elektrických obvodov a podobne. Poslednou úlohou v školskom
kole bolo pomenovať a popísať použitie dvoch predmetov
bežne používaných v domácnosti. Olympiády sa zúčastnilo
spolu 20 žiakov – osem ôsmakov a 12 deviatakov. Úspešnými
riešiteľmi sa stalo päť ôsmakov a všetci deviataci. V jednotlivých triedach sme ocenili najúspešnejších: 8. A – 1. miesto
– Bianka Strelecká, 2. miesto Ninka Halahijová, 3. miesto
– Dominika Garajová. 9. A – 1. miesto – Timea Brezinová,
2. miesto – Radoslava Hotaryová, 3. miesto – Matúš Hyben.
Úplnou víťazkou školského kola sa stala Bianka Strelecká,
ktorá získala plný počet bodov.

V dňoch 23. – 27. septembra sme v škole zorganizovali
športový týždeň. Každý deň sa v škole konali športové aktivity. Program športových akcií sme museli prispôsobiť aj
počasiu. V pondelok v telocvični súťažili žiaci prvého stupňa
v rôznych hrách. Vyskúšali si, akí sú silní, obratní a rýchli.
Víťazstvo patrilo žiakom 3. ročníka. Dievčatá z druhého stupňa si merali sily vo vybíjanej, zvíťazili deviatačky. V utorok
sme aj vďaka peknému počasiu zabehli Beh zdravia, ktorý sa
konal nad vonkajšími ihriskami. V stredu hrali chlapci malý
futbal. Najlepší futbalisti sú v ôsmej triede. Vo štvrtok sa naša
telocvičňa zaplnila tenisovými stolmi a bielymi poskakujúcimi loptičkami. Prihlásení žiaci si zahrali majstrovstvá školy
v stolnom tenise. Absolútnou víťazkou sa stala Veronika
Krajčiová. Táto súťaž poslúžila aj na výber ďalších talentov
na okresné kolo v tomto športe. Cieľom športových dní bolo
zapojiť do aktivít čo najviac žiakov, motivovať ich k pohybu
a tak rozvíjať zdravý vývoj. Celkovo sa do aktivít zapojilo 133
žiakov (71 z prvého stupňa a 62 z druhého stupňa). Srdečne
ďakujeme našim sponzorom, hlavne potravinám pani Cibuľovej a Mix potravinám, ktorí nám poskytli sladké odmeny
pre žiakov.
(net), foto: ZŠ

0904 653 071



TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

ŠPORTOVÝ TÝŽDEŇ

noviny.vychodna@gmail.com
alebo využite schránku
na obecnom úrade.
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Futbalisti v jesennej sezóne
Do futbalovej sezóny 2019/2020
v súťažiach Liptovského futbalového
zväzu sme prihlásili družstvo dospelých
a družstvo žiakov vo vekovej kategórii
do 11 rokov v súťaži U11 malý futbal.
Počas letnej prestávky došlo v kolektíve mužov k niekoľkým zmenám.
Na lavičku si ako hlavný tréner zasadol
Marián Zuskin, ktorý v tejto sezóne nemôže pravidelne počítať s chlapcami,
ktorí momentálne pracujú v zahraničí
(Petrenka, Stano, Majerský). Do útoku
pribudol Michal Cibuľa, ktorý predchádzajúcu sezónu pôsobil v Tatrane Hybe,
vystužiť obranu nám prišiel pomôcť
Michal Maškulka zo Spišskej Teplice.
Ostaršili sme aj štyroch dorastencov.
Súťaž pre mužov začala druhým
kolom 11. augusta víťazstvom v Kvačanoch 1:2. V treťom kole doma privítali
ambiciózneho nováčika z Lúčok – kúpeľov, ktorému podľahli 1:5. V štvrtom
kole vycestovali do Prosieka, kde prehrali 3:0. V odloženom prvom kole sa
súper z Demänovej k nám nedostavil,
a tak muži tento zápas vyhrali bez boja
po kontumácii 3:0.
Piate kolo na domácom trávniku
prinieslo naše hladké víťazstvo nad
druhým nováčikom v súťaži - súperom
z Uhorskej Vsi 7:1. Šieste kolo sa tak isto
odohralo na našom ihrisku, plný počet
bodov si muži pripísali s Vavrišovom
po výhre 2:0. Potom, čo za súperom
v siedmom kole sme mali cestovať do
Ružomberka, kde na umelej tráve hráva
svoje domáce zápasy Černová, sa situácia nakoniec zmenila po rozhodnutí
ŠTK a stretnutie sa odohralo na našom
ihrisku. Černovú naši zdolali po veľmi
dobrom výkone 4:3. V nasledujúcom ôsmom kole znovu na domácom ihrisku
sme nepotvrdili dobrú hru spred týždňa
a v susedskom derby s Tatranom Hybe
gólom z penalty v poslednej minúte sme
podľahli 0:1.
Deviate kolo skončilo v Partizánskej
Ľupči remízou 2:2. Následne sme si
doma v desiatom kole pripísali víťazstvo
nad súpermi z Podturne 4:3. V ďalšom
kole nás potrápili súperi z TJ Sokol Beňadiková a podľahli sme 3:1. Domáci
zápas v dvanástom kole skončil pre nás
víťazstvom 4:0 nad Bobrovcom.
Žiaci v kategórii U 11 malý futbal

odohrali prvé súťažne zápasy. Deti
v tejto kategórii hrajú na ihrisku 50 x 40
m. Bránky majú veľkosť 5 x 2 m. Hracia
plocha je vyznačená kužeľmi, na hracej
ploche je v družstve sedem hráčov
a brankár. Striedanie je ako na hokeji.
V družstve môžu hrať spolu chlapci aj
dievčatá.
Od jari 2019 túto vekovú kategóriu
začali trénovať Miroslav Mikuš s bra-

tom Jánom. Deti sa učia, nadobúdajú
herné skúsenosti, a aj keď zatiaľ dali len
štyri góly dúfame, že ich prehry neodradia a vydržia pri futbale a inšpirovať
sa budú skôr výhrou, aká sa im podarila
v šiestom súťažnom kole, keď porazili
Demänovú 3:0. Veríme, že pri tom nám
pomôžu aj rodičia detí. Kolektív má momentálne zaregistrovaných 13 chlapcov
a dve dievčatá.
(ml)

Bežecká tradícia pokračuje
V nedeľu 25. augusta 2019 obec Východná v spolupráci s Telovýchovnou
jednotou usporiadali v poradí už XXXI.
ročník cestného behu Podtatranská 15.
Preteku sa zúčastnilo celkovo 95 pretekárov. Za pekného počasia všetci, ktorí
sa postavili na štart, prebehli aj cieľom.
Dvadsaťročný traťový rekord na trati 15
kilometrov odolal aj tohto roku.
Pod hlavičkou Východnej bežalo
11 bežcov. V kategórii najmladších
detí v behu na 300 metrov Radko Zázrivý (3. miesto) a Samuel Pavella (9.
miesto). V kategórii detí na 500 met-

rov Emka Jastrabiková (11. miesto),
Sebastián Féher (12. miesto), Katka
Blašková (13. miesto) a Adrianka
Blašková (14. miesto). V kategórii
najmladší žiaci zastupoval Východnú
Adam Pribylinec (6. miesto). Medzi
dorastencami zažiarili Andrej Gajdoš
(1. miesto) a Juraj Muráň (2. miesto).
V kategórii dospelých mala Východná len dvoch zástupcov – Igor Stano
v kategórii mužov (50 – 59 r., 15 km)
obsadil tretie miesto. Simona Mikušová v kategórii ženy (19 – 34 r., 10 km)
skončila piata.
(red)

Desaťhodinový stolnotenisový turnaj

Dňa 21. septembra sa v telocvični Základnej školy vo Východnej konal stolnotenisový turnaj – Východná 2019. Turnaja sa zúčastnilo 56 hráčov z dvanástich
klubov Žilinského a Prešovského kraja. Súťažilo sa v kategóriách jednotlivcov
a štvorhier. Počas desiatich hodín sa celkovo odohralo až 188 zápasov. Z domácich hráčov sa najlepšie umiestnil v jednotlivcoch Miroslav Volaj na 5. mieste a vo
štvorhrách Peter Stano s Jánom Tomanom na 3. mieste.
Výsledky: Jednotlivci – 1. Pilarčík Jozef (ŠKST Ružomberok), 2. Procházka Marián (Vitalit L. Hrádok), 3. Kollarik Filip (Vitalit L. Hrádok), 4. Jurkovič Milan (ŠKST
Ružomberok), 5. Volaj Miroslav (Východná). Štvorhra – 1. Procházka, Jurkovič (ŠKST
Ružomberok), 2. Pisarčík, Pisarčíková (ŠKST Ružomberok), 3. Stano, Toman (Východná),
4. Humený, Karolčík (L. Mikuláš), 5. Moravčík, Volaj (Východná).
Mgr. František Pitoňák – hlavný rozhodca
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