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Oznámenie ministerstva vyvolalo
otázniky aj nevôľu
V polovici júla Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
listom (elektronicky) oznámilo obci
Východná informáciu o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4103 Lúky pod
Tatrami do národného zoznamu území európskeho významu. Zároveň obec
požiadali o spoluprácu a tiež oznámili
termín prerokovania zaradenia navrhovaného územia s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých
zamýšľanou ochranou (na 11. augusta
2021 vo Važci). Ministerstvo tiež požia-

dalo obec o zverejnenie oznámenia na
úradnej tabuli.
Navrhované zmeny sa majú týkať
nielen katastrálneho územia Východnej, ale aj Važca, Lučivnej, Mengusoviec, Veľkého Slavkova, Štrby
a Štrbského Plesa. Ministerstvo v liste
uviedlo, že po schválení národného
zoznamu vládou Slovenskej republiky
a Európskou komisiou sa uvedené
územia stanú súčasťou európskej
sústavy chránených území Natura
2000. Slovenská republika tým podľa

ministerstva prispeje k ochrane prírodného dedičstva Európy, predovšetkým
biotopu európskeho významu nížinné
a podhorské kosné lúky.
Starosta obce požadoval upresnenie
informácií a námietky mal aj k spôsobu
prerokovania. „Nedozvedeli sme sa, na
základe akých kritérií ministerstvo postupovalo, oznámenie vyvolalo neistotu
a prinieslo veľa otázok. Tie sa mali prerokovať vo Važci, kde sa mali zúčastniť
vlastníci, či nájomcovia zo všetkých
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

Kosecké majstrovstvá si pripísali
ďalšiu kapitolu

• Víťaz kategórie do 60 rokov Juraj
Krupa.
V prvé augustové piatkové popoludnie si na lúke v areáli amfiteátra
zmerali sily chlapi i ženy v kosení. Po
slávnostnom príhovore pána starostu
a vylosovaní poradia na vyznačených
parcelách postupne predviedli svoje

• Deti z tanečného tábora Krpčekovo prispeli programom.
kosecké umenie starší i mladší kosci.
Pripravené boli hrabačky, chlapci na
odpratanie pokosenej trávy i rozhodcovia.
S jednotkou odštartoval Marián
Moravčík, jeho snahu pokosiť v čo

najlepšom čase predčasne ukončilo zlomené kosisko. Ako druhý sa do kosenia
pustil Milan Múranica, nasledoval Andrej Halčin z Važca, štvrtým v poradí
bol Martin Krupa, potom prišiel na
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Oznámenie ministerstva vyvolalo...
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
dotknutých katastrov. Miesto konania
rokovania bolo určené bez dohody zúčastnených obcí, ako aj samotnej obce
Važec. Len v obci Východná je počet
organizácií a vlastníkov dotknutých
pozemkov okolo tisíc a celkovo ide
o plochy o výmere zhruba 600 hektárov. Žiadali sme preto o organizovanie
prerokovania návrhu s verejnosťou na
našom amfiteátri, ktorý má kapacitu
na sedenie 7000 osôb. Ministerstvo to
však odmietlo a trvalo na pôvodnom

návrhu. Nakoniec sa stretnutie vo Važci
síce zorganizovalo, ale kvôli veľkému
záujmu a nemožnosti dodržať platné
epidemiologické opatrenia bolo nakoniec zrušené,“ vysvetlil starosta obce
Pavel Krupa.
Okrem týchto výhrad sformuloval
starosta obce vo svojom vyjadrení
ministerstvu aj ďalšie požiadavky.
„Nakoľko nám boli doručené v prílohe
nedostatočné mapové podklady, žiadali
sme o doručenie podrobných mapových
podkladov s priloženým KN-E regis-

trom. Ďalej sme žiadali základné údaje
o projekte Lúky pod Tatrami, odôvodnenie zaradenia do národného zoznamu,
špecifikáciu obmedzení vyplývajúcich
zo zaradenia do národného zoznamu,
prípadne spôsob náhrady za obmedzenia. Zároveň sme žiadali o určenie
nového termínu prerokovania návrhu
s dotknutými subjektmi. Vyzývam preto
všetkých ľudí, vlastníkov, pretože sa to
týka snáď každého jedného občana, aby
sa zaujímali o tento návrh a aby sa všetci
prišli vyjadriť.“
(red)

Kosecké majstrovstvá si pripísali...
lan Múranica a Marián Moravčík, ktoré
pokosilo svoju parcelu za 4 minúty a 10
sekúnd. Na druhom mieste skončilo
družstvo PZ Kamenistá v zložení Pavel
Krupa, Ján Sabaka, Ján Michalko, Ján
Drugaj a Juraj Krupa. Za víťazmi zaostali o 32 sekúnd. Tretie skončilo družstvo
z Važca: Milan Bartko, Andrej Halčin
a Daniel Bartko, tí na víťazov stratili 49
sekúnd. Povestnú zemiakovú medailu
si odnieslo družstvo PZ Grúň: Martin
Krupa, Juraj Halahija mladší, Radoslav
Michalko a Martin Pavella mladší.
Nedá sa nespomenúť, že na piatom
mieste skončilo zmiešané družstvo
• Víťazne družstvo v zložení (zľava)
Milan Múranica, Ján Lehotský a Marián
Moravčík.

v zložení Ján Zvada s priateľkou Stanislavou Rysuľovou a Peter Moravčík
s manželkou Luciou.
Po krátkom občerstvení a odovzdaní cien víťazom si všetci účastníci koseckých majstrovstiev mohli pozrieť
na malom pódiu v areáli amfiteátra
kultúrny program, ktorý si pre svojich
rodičov a príbuzných nacvičili deti
z tanečného tábora Krpčekovo. Aj takto
príjemne sa skončilo jedno augustové
predvíkendové popoludnie vo Východnej. Veríme, že budúci ročník pritiahne
viac súťažiacich, a ani diváci nezostanú
doma.
(ml)

Po uvoľnení opatrení opäť na výlete

(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
rad Ján Lehotský. Staršiu generáciu
vystriedala mladá krv, šestku si vylosoval Juraj Krupa, ďalším v poradí bol
druhý zástupca z Važca Milan Bartko.
Súťažnú štafetu jednotlivcov ukončil
domáci Pavel Krupa mladší.
V kategórii od 18 do 60 rokov zvíťazil
Juraj Krupa s časom 3 minúty a 6 sekúnd
pred bratom Pavlom Krupom, ten zaostal o 19 sekúnd a tretí skončil Milan
Bartko s časom 3 min. 36 sekúnd. V kategórii nad 60 rokov si najlepšie počínal
Ján Lehotský (parcelu pokosil za 4 min.
a 8 sekúnd), ktorý na druhé miesto odsunul Milana Múranicu, ktorý zaostal len
o 7 sekúnd. Tretie miesto nebolo udelené
pre diskvalifikáciu pretekára.
V súťaži družstiev bolo prihlásených
päť skupín. Zvíťazilo družstvo Matice
slovenskej v zložení Ján Lehotský, Mi-
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Konečne! Mnohí sme si vzdychli po tých mesiacoch obmedzení, samoty a strachu. Čakali sme na možnosť osobného stretnutia v prírode. Potešil nás výlet na
známe miesta (29. 6.) - Štrbské pleso, Podbanské, Pribylina. Počasie nám prialo, v
Tatrách sme sa poriadne nadýchli. Sú to miesta, kde sa vždy dá potešiť nádherou
našej domoviny, navzájom zdieľať spomienky... Prekvapili nás mnohé zmeny, ale
nasýtení dojmami aj dobrým obedom sme sa, vďaka Bohu, šťastne vrátili domov.
A tešíme sa nabudúce! Mladí penzisti, pridajte sa!
Z. Moravčiková, JDS
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Spomínali na farára Pavla Tomku
Pri príležitosti 120. výročia narodenia evanjelického farára Pavla Tomku
sa na sklonku augusta (28. – 29. 8.)
konali vo Východnej a Štrbe spomienkové slávnosti. Zúčastnili sa ich nielen
miestni veriaci, ale aj členovia rodiny
niekdajšieho farára.
Po sobotných stretnutiach v Štrbe vyvrcholili spomienkové slávnosti nedeľnými Službami Božími vo Východnej.
Prítomných domácich aj hostí privítala
zborová farárka Marcela Sabová, ktorá
pripomenula 24-ročné pôsobenie Pavla
Tomku ako kňaza vo Východnej, aktívneho aj v iných oblastiach spoločenského
života. Medzi pozvanými duchovnými
bol aj senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega a Martin Zaťko,
zborový farár zo Šváboviec. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup
ECAV Ivan Eľko.
Medzi rečníkmi nechýbala cirkevná
historička Viola Fronková, ktorá pripomenula skonfiškovanie zborového
domu vo Východnej. Farár Tomko
sa vzoprel a bol odsúdený na nútené
práce. Emotívne posolstvo odovzdal aj
Pavel Tomko, najstarší syn farára, ktorý
si zaspomínal na detské roky a krásny
život vo Východnej. Spomienky a zápisky z farárskych správ Pavla Tomku
priblížil Viktor Sabo. Vyzdvihol, že v
nedele v roku 1947 prichádzalo do kos-

• Spomienkové slávnosti na farára Pavla Tomku boli prepojené s pripomienkou
SNP. Zástupcovia obce a cirkvi zdôraznili aj jeho zásluhy v odboji.
tola vo Východnej aj 600 ľudí. V programe vystúpil aj zborový spevokol.
V popoludňajších hodinách si pri
pomníku padlých v centre obce zástupcovia cirkvi aj obce pripomenuli
77. výročie Slovenského národného
povstania. V príhovoroch sa spomínal
aj farár Tomko, ktorý bol v povstaní
aktívny a vo Východnej bol organizátorom a účastníkom občianskeho
protifašistického odboja.

Pavel Tomko sa narodil 26. augusta 1901 v podtatranskej obci Štrba.
Ako evanjelický kňaz pôsobil v Liptovskom Mikuláši, vo Východnej a
v Švábovciach. Patril k popredným
predstaviteľom verejného života prvej
polovice 20. storočia, ako publicista, politik a organizátor evanjelickej mládeže
na Slovensku. Ako farár bol perzekvovaný a bol nezmieriteľným odporcom
komunizmu.
(red)

Katolícka farnosť privítala nového kňaza
Od začiatku letných prázdnin začal
v rímsko-katolíckej farnosti vo Východnej svoje pôsobenie nový kňaz Marek
Boča. V cirkevnej „funkcii“ nahradil
dovtedajšieho kňaza Jána Buca, ktorý vo
Východnej pôsobil od roku 2017. Marek
Boča sa narodil v roku 1982 v Dolnom
Kubíne. Za kňaza bol vysvätený v roku
2006. Za sebou má pôsobenie vo viacerých
farnostiach na východnom Slovensku, do Východnej prišiel
po ročnom kaplánskom pôsobení v Okoličnom.

Jeho doterajší život sa zrkadlí v knihe
Život plný lásky, ktorá vyšla v roku 2020.
Za jeho pôsobenie vo Východnej sme sa
mu na sviatok Petra a Pavla poďakovali
slovami:
Odchádza od nás človek s veľkým srdcom, priveľkým pre neveľkú dedinu. Nelúčime sa, pretože vieme, že on do svojho
srdca vmestí celú otčinu, takže naďalej
ostaneme v ňom. A on v našich srdciach. Chceme však Bohu
poďakovať za roky, počas ktorých ho vyslal k nám.

POĎAKOVANIE JANKOVI BUCOVI

Ťažko uchopiť slová, ktorými Vám našu vďačnosť dokážeme vyjadriť. Za dar lásky - korunu všetkých darov, čo
ľuďom pán Boh dal, a ktorým Vás tak hojne požehnal. Za
Vaše kázne, vlastne epištoly, ktorými našu vieru vzbudzujete,
za obetavosť, nehľadiac na deň ani hodinu, za živý príklad
ako má človek na tomto svete žiť.
Ďakujeme, dôstojný pán farár, Bohu za Vaše bytie, že sme
Vás poznali a mohli aspoň štyri roky s Vami žiť.
Milan Koreň

Ján Buc sa narodil v roku 1972 v Spišskej Teplici. Katolíckym kňazom je od roku 1997. Pôsobil ako kaplán v Žakovciach a ako predstavený Domu charitas svätého Jána Bosca
v Spišskej Kapitule. Bol tiež tajomníkom Sekcie pre mládež
Konferencie biskupov Slovenska. Mládeži sa venuje aj v súčasnosti ako predseda Združenia kresťanských spoločenstiev
mládeže. Tri roky viedol katolícku televíziu LUX. Farárom
farnosti Východná bol menovaný v roku 2017.
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Hasiči mali rušné leto

hliadka na koncerte Lucie Bílej na amfiteátri vo Východnej.
V Liptovskom Mikuláši sa 10. septembra zúčastnili nočnej
súťaže, z ktorej si odniesli krásne druhé miesto spomedzi
jedenástich súťažných tímov. Rozhodovali stotiny sekúnd
a našim hasičom sa podarilo dosiahnuť rovnaký čas ako víťazom súťaže, kolegom z Partizánskej Ľupče. O konečnom
výsledku rozhodol rýchlejší čas z obidvoch pokusov. (red)

Staré autá zaujali

Členovia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru sa
nenudili ani v lete. Pomáhali pri hasení požiarov, ale aj pri
odstraňovaní následkov iných prírodných živlov, trénovali,
súťažili a zapájali sa aj do kultúrneho života v obci.
Začiatkom júla hasiči zasahovali pri likvidácii požiaru
v priestoroch salaša v katastri Východnej. V júli tiež hasiči absolvovali v Liptovskej Sielnici školenie zo základnej prípravy
členov hasičských jednotiek. Z DHZ Východná sa zúčastnili
traja členovia, ktorí po trojdňovom školení úspešne zložili
ústnu skúšku aj písomný test.
V polovici júla sa piati členovia DHZ zúčastnili brigády
pri odstraňovaní po búrke odtrhnutej strechy v obci Kráľova
Lehota.
Prvý august patril v skanzene v Pribyline Hasičskej nedeli,
na ktorej nechýbali ani naši hasiči. V netradičnej hasičskej
súťaži tam obsadili šieste miesto. Siedmeho augusta hasiči
bilancovali svoju činnosť na výročnej schôdzi, na ktorej boli
štyria členovia povýšení.
Na druhý deň (nedeľa 8. 8.) zavítali hasiči k susedom do
Važca, kde sa konala oslava 100 rokov hasičstva. Koncom
augusta (29. 8.) hasiči z Východnej opäť mierili do Važca,
tentokrát nie na slávnosť, ale pomáhať hasiť a zachraňovať
kultúrnu pamiatku – pamätnú drevenicu maliara Jána Hálu.
V ten istý deň stihli doma aj rozlúčku s letom v rámci podujatia Z rozprávky do rozprávky. Pre deti pripravili súťažné
disciplíny a predviedli ukážku hasenia.
Začiatkom septembra hasiči asistovali ako protipožiarna
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Historické vozidlá pri prejazde našou obcou v rámci akcie
Oldtimer Rally Tatry si v piatok 27. augusta urobili krátku
zastávku v jej centre. Jazda áut s rokom výroby ešte v minulom storočí sa stala už pravidelnou súčasťou augustových
dní. Na svojom krátkom zastavení si mohli domáci pozrieť
autá, ktoré sa stali srdcovou záležitosťou svojich majiteľov.
Účastníkov podujatia sme pohostili chlebom s bryndzovou
nátierkou a pažítkou, ktorý im ponúkali krojované dievčatá
Tamarka Jaseníková a Miška Kupčová. Po zhruba polhodinovom zastavení, ktoré predčasne ukončil dážď, pokračovali
účastníci smerom na Liptovský Hrádok.
(ml)

• Tamarka Jaseníková a Miška Kupčová vítali účastníkov
podujatia.
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Králiky súťažili o zlatú stuhu

Náš gymnazista zvíťazil
Stanislav Koreň, študent Gymnázia Kukučínova v Poprade, získal 1. miesto na celoštátnej prehliadke stredoškolskej
odbornej činnosti v odbore životné prostredie, geografia
a geológia prácou Ichtyologický prieskum Bieleho Váhu.
Jeho práca priniesla vôbec prvé, meraním doložené, veľmi
zaujímavé poznatky o druhovom zložení, veľkosti, vekovej
a pohlavnej štruktúre rýb v tomto vodnom toku. Žiaľ, praktických rybárov nepotešia. V Bielom Váhu miznú pôvodné
pstruhy potočné, za ktorými k nám chodia rybári už desaťročia. Príčinu vidí vo vzraste populácie zákonom chránených vydier a rybožravých vtákov, hlavne privandrovaných volaviek,
ktoré sa prednedávnom u nás vôbec nevyskytovali.
(mk)

Uprostred augusta (14. 8.) sa v priestoroch areálu Základnej školy vo Východnej konal durhý ročník športovo – zabaveného podujatia pretekov v králičom hope pod názvom
O zlatú stuhu Východnej.
Vďaka podpore obce Východná a sponzorom: Hlas zdravia, Farma Východná, Potraviny Mix, Mirad Poprad, boli
preteky veľmi úspešné a pretekári so svojimi ušatými športovcami mali pekné zážitky a odniesli si z Východnej čaro
príjemnej atmosféry, ako aj vecné dary a ocenenia.
Súťaže sa zúčastnilo 12 pretekárov a spolu absolvovali 131
štartov v štyroch disciplínach (rovinke, parkúre, výške a diaľke) v jednotlivých triedach (trieda veteráni, ľahká, stredná,
ťažká a elitná trieda). V každej triede v jednotlivých disciplínach boli ocenení vždy traja najlepší a jeden najlepší králik
- víťaz zlatej stuhy Východnej. Spolu bolo celkom 36 víťazov
a z toho dva králiky získali zlatú stuhu Východnej.
Najviac ocenení získali pretekárky so svojimi králikmi:
Agáta Štveráčková z Českej republiky, Nina Bednáčíková z
Kežmarku, Veronika Kamenická z Popradu, Karin Melušová
z Kežmarku, Jarmila Šimková z Gelnice. Najviac cien získala
pretekárka z Českej republiky Agáta Štveráčková, ktorá si
zlatú stuhu Východnej vybojovalo už po druhýkrát.
Všetci pretekári sa už teraz so svojimi ušatými športovcami
tešia na tretí ročník tohto milého podujatia, ktoré sa bude
konať na budúci rok.
(zm)

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

0904 653 071
noviny.vychodna@gmail.com
alebo využite schránku na obecnom úrade.
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Festival bol bez divákov

Uplynulý, 66. ročník Folklórneho
festivalu Východná, bol iný. Dôsledkom epidemiologických opatrení
bolo „zrušenie“ klasického festivalu
s interakciou účinkujúcich a divákov.
Náhradu sa organizátori rozhodli
zabezpečiť súborom rozhlasových
a televíznych programov. Vysielalo sa
s využitím on-line priestoru na internete a vybrané programy aj prostredníctvom verejnoprávnej televízie
a rozhlasu.
Program bol zostavený z vopred
pripravených nahrávok, čiastočne
z amfiteátra vo Východnej, ale bohato čerpajúc aj z archívnych materiálov
audiovizuálnych a zvukových zázna-
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mov prejavov tradičnej kultúry. Na
niekoľkých programoch sa podieľala
aj miestna folklórna skupina Kriváň.
Tradične na slávnostnom otvorení
festivalu a tiež na záverečnom dokumente Vo Východnej doma, kde
sa tvorcovia v spolupráci s viacerými
miestnymi obyvateľmi snažili predstaviť „skutočnú“ Východnú, ktorá
oku diváka v areáli amfiteátra možno
uniká, priblížiť jej minulosť i súčasnosť
prostredníctvom miest, ľudí a ich príbehov.
On-line festival sa uskutočnil
v dňoch 30. júna až 4. júla. Organizátori pripravili celkovo 26 programov,
medzi nimi nechýbali zostrihy archív-

nych dokumentov, prezentácie a prednášky (remeslá, ľudový odev, rómske
piesne), tanečná škola, škola spevu,
či splávnostný hudobno-spevácky
program Zosveta, naživo nakrúcaný
v evanjelickom kostole vo Východnej
aj s účasťou miestnych folklóristov.
Ohlasy na netradičnú formu festivalu boli rozmanité, ale diváci väčšinou
vyjadrovali nádej, že budúci ročník sa
už uskutoční v podobe, ako ho všetci
poznajú a majú radi.
(red)
Foto: FB festival Východná
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Uvítanie detí
do života
Narodenie dieťatka je najsilnejším
okamihom v živote rodičov, radostnou
chvíľou pre celú rodinu a taktiež významnou udalosťou pre našu obec. 11.
augusta sa uskutočnilo v priestoroch
obrazárne obecného úradu slávnostné
uvítanie detí do života. Uvítania sa
zúčastnili deti narodené od mája 2020
do júna 2021.
Pozvaných bolo 27 detí v sprievode
rodičov, ktorí boli zapísaní do pamätnej knihy obce. Odzneli ľudové piesne
v podaní žien z FSk Kriváň a starosta
obce osobne privítal jednotlivé deti
a zagratuloval rodičom. Deti si odniesli
z uvítania pamätný list a darček.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí
priviedli svoje deti, aby sme ich mohli
verejne uvítať do života v našej spoločnosti. Našim najmladším občanom
želáme, aby rozkvitali zdravím, silou,
múdrosťou a láskou, aby boli pýchou
pre svojich rodičov i našu obec. (zm)

Nedávno sa lúčili, už sú prváci
Čo majú spoločné škôlkari a deviataci? Len pár týždňov ich delí od
veľkých zmien. Koncom júna sa lúčia
a v septembri sú z nich prváci.
Pre škôlkarov je rozlúčka s kamarátmi a zamestnancami škôlky veľká
udalosť. Nacvičili program, v ktorom
spievali, tancovali a ďakovali. Do škôlky zavítal aj starosta Pavel Krupa, ktorý
poprial deťom veľa úspechov v škole.

Každý dostal hlinený tanier s ľudovým motívom a od
riaditeľky škôlky knižku s venovaním. Predškoláci
spoločne zaniesli svoje tablo na obecný úrad.
Dlhoročným zvykom v našej obci je aj rozlúčka
s deviatakmi opúšťajúcimi základnú školu. Spoločné stretnutie so starostom obce bolo nielen o želaní
úspechov v novej životnej etape, ale aj o rozhovoroch o víziách do budúcna a výbere strednej školy.
Veríme, že každý si vybral dobre a nikto nezabudne
na svoju Základnú školu vo Východnej a na všetko
pekné, čo v nej prežil.
(red)
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Z rozprávky do rozprávky vo Východnej
V poslednú prázdninovú nedeľu sa
vo Východnej uskutočnilo netradičné
podujatie pod názvom Z rozprávky do
rozprávky vo Východnej. Tento projekt
bol venovaný predovšetkým rodinám
s deťmi a v našej obci sa podujatie
uskutočnilo po prvýkrát.
S myšlienkou na rozprávkové podujatie prišla Monika Fiačanová, ako jedna
z členov rodičovskej rady Materskej školy vo Východnej. Inšpiráciou jej bola rozprávková cesta, ktorú so svojimi deťmi
zažila v obci Dúbrava. Nápadom nadchla aj ďalších a na príprave a realizácii
podujatia sa podieľala väčšina rodičov
z rodičovskej rady i ďalší dobrovoľníci,
ktorí spolu pripravili desať rozprávkových súťažných stanovíšť.
Deti sa tu stretli s tradične známymi postavičkami ako je čert, ježibaba,
Červená čiapočka, šašo, vodník, Snehulienka, Alica z krajiny zázrakov, ale
aj s postavičkami zo súčasných a obľúbených rozprávok pre deti Miki a Mini,
Šmolkovia a Elza.
Účastníci podujatia si okrem rozprávkových stanovíšť užili bohatý
sprievodný program. Hneď od úvodu
prebiehalo maľovanie na tvár a deti
sa tak samé zmenili na ich obľúbené
rozprávkové postavičky a mohli sa
aktívne vžiť do atmosféry. V amfiteátri
zaznievali známe detské pesničky, deti
šantili a predvádzali tanečné kroky až
do neskorého popoludnia.
Zaujímavým a vzdelávacím prvkom
podujatia bola prednáška Zo života v
lese pod vedením Michala Ondrejku
a Janky Dunajskej z Čierneho Váhu.
Deti sa zábavnou interaktívnou formou dozvedeli veľa zaujímavostí

• Premiérová rozprávková akcia mala veľký úspech.
o prírode a zvieratách žijúcich v lese.
Do akcie sa zapojil aj miestny Dobrovoľný hasičský zbor. Hasiči predviedli
zásah a zahasili pred divákmi horiacu
vatru, pripravili pre deti súťažné úlohy a deti si tiež mohli nasadnúť do
hasičského auta, či vyskúšali si ťažký
hasičský oblek.
Deti aj dospelí sa zabavili na humornom a poučnom divadelnom predstavení Stará dievka a čert. Za absolvovanie
úloh na jednotlivých stanovištiach
dostali deti na záver za odmenu balíček s prekvapením. Na svoje si prišli
aj dospelí, ktorí sa mohli občerstviť čapovanými nápojmi. O občerstvenie pre
organizátorov aj divákov sa postaral Ján
Zvada a Stanislav Kamenický. Podujatie
malo pozitívny ohlas nie len u rodičov
a detí, ale aj u turistov, ktorí v tom čase

• Sprievodný program miestnych hasičov divákov zaujal.
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navštívili amfiteáter. Monika Fiačanová
takto zhodnotila priebeh podujatia: „Aj
v mene všetkých zúčastnených rodičov,
ktorí priložili ruku k dielu a podieľali sa
na usporiadaní podujatia môžem povedať, že išlo o veľmi vydarenú akciu,
s ktorou môžeme byť spokojní. Zišli
sme sa v priateľskom kolektíve a dobre
sa nám spolupracovalo. Najviac sme sa
obávali nepriaznivého počasia, ktoré je
vo Východnej také nevyspytateľné. Ale
nedali sme sa odradiť a sme veľmi radi,
že počasie neodradilo ani návštevníkov,
ktorí nás svojou účasťou prišli podporiť. Určite by sme boli radi, keby sa zúčastnilo viac detí z Východnej, keďže
sme podujatie prioritne pripravovali
práve pre deti z našej obce. Balíčkom
s prekvapením sme odmenili 160 detí
a približne jednu tretinu tvorili deti z
Východnej. Na druhej strane sa teším,
že sme do Východnej pritiahli aj ďalších návštevníkov. Verím, že sa nám
podarí podujatie zrealizovať aj o rok.
Už teraz plánujeme vylepšenia, viac
rozprávkových postavičiek a súťažných stanovíšť... Na záver by som rada
poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali
na tvorbe tohto vydareného podujatia.
Ďakujem Obci Východná za pomoc pri
celkovej realizácii a poďakovanie patrí
taktiež ďalším, ktorí nás podporili, či
už finančne alebo materiálne: Farma
Východná, Potraviny Mix Východná,
Bereky, Reštaurácia pod starou Zvonicou, potraviny CBA Verex, Ján Zvada,
Penzión Stiv Čertovica.“
(zm)
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Z obecného zastupiteľstva
Na rokovaní obecného zastupiteľstva v mesiacoch jún, júl a august
poslanci prebrali rôzne témy. Zaoberali sa viacerými žiadosťami občanov
o prenájom priestorov, predĺženie
nájomných zmlúv, zmenu územného
plánu z dôvodu záujmu o výstavby rekreačných chát, či odkúpenie obecných
pozemkov. Taktiež schválili niekoľko
kúpno-predajných zmlúv s občanmi,
ktorý súhlasia s odpredajom svojich
pozemkov (nevyužívaných). Obec
pozemky odkupuje v záujme prípravy lokality na individuálnu bytovú
výstavbu, prípadne iné vysporiadania
pozemkov. Cena za vykupované pozemky je 7 eur/m2. Tiež schválili prevod
nehnuteľností formou kúpnej zmluvy
Národnej diaľničnej spoločnosti v cene
16,44 eur/m2 (riešenie doteraz nevysporiadaných pozemkov).
V júni (14. 6.) okrem toho schválili
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Východná na druhý polrok
2021, prenájom amfiteátra pre Folklórne
združenie Cindruška a Majerán Liptovský Hrádok (na 27. 6.), VZN, ktorým sa
schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska, žiadosť Exclusive Agency EU Bratislava na koncert Lucie Bílej v termíne
4. 9. 2021 a žiadosť ZO SZCHO Martin
o bezplatný prenájom priestorov ZŠ na
organizovanie podujatia Králičí hop
O zlatú stuhu Východnej.
Poslanci prerokovali záverečný účet
obce a uzniesli sa previesť do rezervného fondu prebytok rozpočtového
hospodárenia v sume 239 085,71 eur.
Obec uzatvorila aj zmluvy s dodávateľskými firmami na rôzne investície.
Firma ZUS servis Žiar nad Hronom
bude robiť prístavbu skladu výrobnej
montovanej haly (hodnota zákazky
86331 eur). Poslanci sa zhodli aj na
potrebe obnovy a rekonštrukcie pomníka padlých, ktorú bude realizovať firma

POĎAKOVANIE
Srdečne ďakujeme Jánovi Zvadovi
(č. d. 732) za sponzorské poskytnutie hygienických a dezinfekčných
prostriedkov obci na použitie pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach a na obecnom úrade (dezinfekcie, papierové utierky a pod.).

Jaroslav Vosátko – Kamex Liptovský
Hrádok v celkovej cene 16 804 eur. Na
rekonštrukciu získali dotáciu vo výške
9 000 eur z úradu vlády, zvyšok bude
financovaný z obecného rozpočtu.
Uzatvorená zmluva s firmou CONT
faktory Galanta na dodávku sanitárneho kontajnera v hodnote 11 491
eur zostala nezrealizovaná. „Chceli
sme zabezpečiť WC pri amfiteátri. Firma
však požadovala vyplatiť cenu kontajnera
dopredu, čo sme odmietli, keďže nemôžeme
porušiť rozpočtové pravidlá. Ďalšie ponuky
boli ešte drahšie, avšak v súčasnej dobe sa
ceny prudko hýbu, najmä pri stavebných
materiáloch a nikto nám nevedel garantovať
cenu. Rozhodli sme sa, že počkáme na vývoj
situácie na trhu,“ vysvetlil starosta obce
Pavel Krupa.
Poslanci zobrali na vedomie aj
žiadosť Adriany Petrenkovej o vybudovanie detského ihriska v obci. Starosta skonštatoval, že momentálne je
k dispozícii viacero ihrísk a plôch pre
voľnočasové využitie v obci (ev. fara,
katolícka fara, areál škôlky – počas
prevádzky škôlky, ihrisko pri amfiteátri s pripojením na internet zdarma).
„Chceli by sme využiť výzvu na poskytnutie dotácie, kde sa dajú získať financie
aj na výstavbu ihriska a podali sme žiadosť
o dotáciu vo výške 32-tisíc eur. Ihrisko by
mohlo vzniknúť v centre obce alebo v záhrade základnej školy,“ dodal starosta.
V júli poslanci schváli úpravu
rozpočtu obce. Okrem spomínanej
prístavby výrobnej haly a rekonštrukcie pamätníka obec investuje do
rekonštrukcie Veľkej Krivánskej cesty
(40-tisíc eur) a nákupu techniky pre
VPS (8 000 eur).
Rekonštruovať sa budú aj ďalšie
cesty v obci technológiou umiestnenia
asfaltovej drte v hrúbke 10 centimetrov
a nástrekom asfaltovej emulzie. Takto
sa upravia úseky ciest na Mlynskej ulici,
Jelenke, Kokavskej ceste a Priekope (cca
2 km spolu). Výberové konanie vyhrala
firma Cestné stavby Liptovský Mikuláš
za cenu 33 800 eur. Asfaltovať sa bude aj
Farská ulica so spevnením plôch v okolí
základnej a materskej školy. Celá cesta
bude preklopená smerom ku katolíckej
záhrade, kde je dažďová kanalizácia,
z oboch strán sa umiestnia obrubníky
na zachytenie vody a vozovka sa rozšíri
na šírku 5,5 metra.
Poslanci schválili aj dotáciu vo výške

50 eur na každé dieťa s trvalým pobytom vo Východnej, ktoré sa zúčastnilo
tábora Krpčekovo organizovaného OZ
Dobrá Východná (11 detí) a odpustenie platenia nájomného za obdobie od
15.10. 2020 do 30.4. 2021nájomcovi ATC
chatiek DOBRO production Liptovský
Mikuláš.
Zobrali na vedomie žiadosť obyvateľov Kamenian o presťahovanie nájomníkov rodinného domu Kameňany č.
134 a likvidáciu nelegálnych skládok
odpadu na pozemku vo vlastníctve
obce Východná. Vedenie obce tieto záležitosti rieši v spolupráci so starostom
Kamenian.
Na augustovom rokovaní starosta
obce oboznámil poslancov so zámerom
štátu zaradiť lokality Lúky pod Tatrami
do národného zoznamu území európskeho významu (viac na str... ).
Poslanci zobrali na vedomie výsledky verejného obstarávania na kúpu
vozidla na vývoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom (firma
HANES Slovakia Trnava) a odporúčali pokračovať v procese zakúpenia
vozidla.
Starosta obce predstavil poslancom
aj zámer na revitalizáciu pozemkov
v okolí základnej školy. „Podľa návrhu
od záhradnej architektky by školská záhrada, ktorá je v zlom stave, mohla dostať
úplné nové, multifunkčné využitie. Mohlo
by tam byť miesto pre výučbu v exteriéri,
amfiteáter, vyvýšené záhony, bežecký
okruh, doskočisko, ovocná záhrada, detský
kútik, ihrisko, či fóliovník,“ dodal Pavel
Krupa.
(red)

WIFI 4 EU
Naša obec sa zapojila do programu, ktorý dáva možnosť všetkým ľuďom pripojiť sa na vysokorýchlostný
internet. U nás v obci je takýchto
miest niekoľko – evanjelický kostol
a okolie, obecný úrad a okolie, okolie
evanjelického domu, rímsko-katolícka
fara a okolie, materská škola a okolie, základná škola a okolie, obchod
Jednoty na Nižnom konci a okolie,
zdravotné stredisko a okolie, amfiteáter, telovýchovná jednota (ihrisko, tribúny). Všade je k dispozícii bezplatné
pripojenie na internet (sieť WIFI 4 EU).
Projekt financuje Európska únia (na tri
roky) a spustili sme ho v našej obci
v auguste 2021. Technickú realizáciu
zabezpečila firma NITRANET z Nitry.
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Futbal sa v lete vrátil na ihriská
Po niekoľkomesačnej prestávke naši futbalisti v júni odohrali dva majstrovské zápasy dospelých, preložené z jesene
2020. Tým sa naplnila regula súťažného poriadku, aby sa
futbalový ročník 2020/2021 neanuloval.
Počas letnej prestávky sa družstvo mužov prihlásili do
Liptovského pohára. V prvom kole na domácom ihrisku sme
prehrali s Ludrovou vysoko 1 : 6, v druhom kole sme mali
hrať proti Smrečanom – Žiaru. Súper sa na zápas nedostavil,
a tak sme vyhrali kontumačne 3 : 0. V boji o konečné piate
miesto sme v Liptovskej Kokave prehrali 6 : 1.
Na začiatku júla na aktíve Liptovského futbalového zväzu boli vylosované jednotlivé súťaže pre futbalovú sezónu
2021/2022. Pred sezónou sme angažovali viacerých hráčov.
Naši muži budú počas jesene domáce zápasy hrávať v sobotu. Na prvý majstrovský zápas nastúpili 31. júla doma proti
Beňadikovej, ktorej podľahli 2 : 4. V druhom kole pocestovali
za súperom do Lúčok kde prehrali 5 : 1. 14. augusta doma
privítali Liptovský Trnovec, nad nováčikom v 7. lige vyhrali 3
: 0. V nasledujúcom týždni znovu na domácom ihrisku v zápase bohatom na góly remizovali s Prosiekom 4 : 4. Piate kolo
odohrali poslednú augustovú nedeľu vo Vavrišove, odkiaľ
priviezli tri body, keď domácich zdolali 2 : 3.
17. júla 2021 sme pre deti usporiadali futbalový turnaj
spolu s gulášom, na ktorý sme pozvali aj rodičov detí. Rodičia
podporujú malých futbalistov a zodpovedne ich vozia na
tréningy a zápasy. Súčasťou turnaja bolo aj ocenenie hráčov
za celú minuloročnú sezónu. Martin Tekel bol vyhlásený za

• Družstvo žiakov spolu s realizačným tímom
najlepšieho hráča a Adam Petraško za najusilovnejšieho
hráča na tréningoch. Guláš navarila teta Vrabcová so synom Dušanom a pri príprave im pomáhali i rodičia detí.
K zdarnému priebehu podujatia prispeli aj sponzori Obec
Východná a EMKa Bistro.
V kategórii žiakov sme prihlásili deti do súťaže U13 – malý
futbal. Malý futbal sa hrá na ihrisku medzi šestnástkami
a počet hráčov na ihrisku je sedem plus brankár. Striedanie
je ako na hokeji. Detské súťaže začali v prvom septembrovom týždni. V budúcej sezóne by sme radi vytvorili detskú
kategóriu U9, sú to najmenšie deti od 6 do 9 rokov. Či bude
zo strany deti a ich rodičov záujem o futbal v tejto vekovej
skupine sa pokúsime na začiatku nového školského roku
zistiť v spolupráci so základnou školou.
(ml)

Podtatranská 15-ka v hľadáčiku bežcov
V areáli amfiteátra vo Východnej
v nedeľu 22. augusta výstrel zo štartovacej pištole po 33-krát vypustil
pretekárov na trate cezpoľného behu
Podtatranská pätnástka. Napriek
priam ideálnemu počasiu pre bežecký
šport sa asi aj pod vplyvom pandémie
na tratiach nezúčastnilo také množstvo
bežcov ako po minulé ročníky.
Obsadené boli hlavne detské ka-

tegórie a kategórie mužov. Tí, ktorí
si miestne trate obľúbili, sa sem radi
vracajú. Domácich pretekárov sme narátali len šesť, vlastne ich bolo sedem,
ale jeden preteká za iný klub. Napriek
tomu sa naši bežci nestratili a odniesli
si aj nejaký pohár i medailu.
V kategórii detí si tretie miesto vybojovala Tereza Žiaková, hneď za ňou
sa umiestnila Lucia Kupčová. Na trati

• Účastníci 33-ročníka Podtatranskej pätnástky vo Východnej.

1 km si medzi mladšími žiačkami rovnako tretie miesto vybojovala Katarína
Bobal, v tejto kategórii sa na piatom
mieste umiestnila Ema Jastrabíková. Na
trati 10 km bol Andrejovi Gajdošovi súperom len čas, pretože v tejto kategórii
bol sám. V hlavnej kategórii mužov od
19 do 39 rokov si víťazstvo vybojoval
Martin Pavella, pretekár z Východnej,
ktorý behá pod hlavičkou KBT SPIŠ,
na druhom mieste sa umiestnil domáci
Rastislav Žiška.
Najstarším účastníkom 33. ročníka
bol 74-ročný Jaroslav Mikuštiak z klubu
HK Tatrín Ružomberok, najmladšími
boli dvaja chlapci a jedno dievčatko
narodení v roku 2016. O sprievodný
program sa prítomným športovcom
i povzbudzujúcim divákom postarala
hudobná skupina Nova. Vydarené
podujatie, pekné prostredie si účastníci
pochvaľovali, škoda, že Východňania,
až na pár výnimiek, spali v nedeľu až
do obeda. ☺
(ml)
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