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Dobrovoľný hasičský zbor vo Východnej
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
obce Východná bol založený už pred
120 rokmi a patrí k jedným z najstarších
zborov v okrese.
V roku 2016 došlo k omladeniu
zboru. Zbor sa rozrástol o 18 nových
členov. A na začiatku roka 2018 vzniklo
Občianske združenie DHZ Východná.
Od roku 2016 sa dobrovoľní hasiči
pravidelne stretávajú a pracujú spolu
na obnove hasičskej techniky, vybavenia a priestorov aj za podpory obce
Východná. Od mája 2016 sa konala
rekonštrukcia pôvodného staršieho
hasičského vozidla, ktoré hasiči pomenovali menom „Anička“. „Aničku“
dobrovoľní hasiči považujú za svoj
unikát, ktorý môžete stretávať v obci
pri rôznych podujatiach ako Ovenálie,
folklórne slávnosti... Vzhľadom na to,
že ide o staršie vozidlo, požiadalo DHZ
Východná v súčinnosti so starostom
obce Prezídium hasičského a záchranného zboru v Bratislave o nové vozidlo.
Na vyrozumenie sa zatiaľ čaká.
Dobrovoľníkom sa podarilo svojpomocne spojazdniť v roku 2018 obe
požiarne striekačky do plne funkčného

stavu (požiarna striekačka PS12 a historický kus PS8). Na nákupe novej techniky pre dobrovoľných hasičov v obci sa
podieľal svojim finančným príspevkom
štát a obec Východná. Zakúpila sa hasičská výbava auta, 8 kusov zásahových
oblekov, vysielačky a iné potreby pre
hasičov. V priebehu roku 2016 a 2017
si prešli dobrovoľní hasiči radom ško-

Obecná sánkovačka

• Širočina sa 3. 3. premenila na sánkarskú dráhu a miesto plné zábavy. Za ideálneho
počasia a snehových podmienok si obyvatelia obce opäť raz vyskúšali, že spoločné akcie
majú niečo do seba a sú plné smiechu a dobrej nálady.

lení. Napríklad základnou odbornou
prípravou hasiča, pilčíckym kurzom,
školením na rádiostanice a vysielačky.
A aké sú plány dobrovoľných hasičov na nasledujúce roky?
Dobrovoľní hasiči si budú rozširovať
svoje zručnosti na ďalších odborných
kurzoch ako napríklad kurz prvej pomoci, strojnícky kurz, veliteľský kurz
a budú sa zúčastňovať taktických cvičení s ostatnými DHZ v okrese.
Ďalšou výzvou pre dobrovoľných
hasičov je založenie ženského tímu,
ktorý by reprezentoval DHZ Východná
na súťažiach.
V neposlednom rade sú naplánované
oslavy 120-teho výročia založenia zboru. Termín osláv je vybraný na sobotu
26.5.2018. Program bude vytvorený
v súčinnosti s obcou Východná, Cykloparobkom a Cateringom Východná.
Podujatie bude zamerané na ukážku
zručností a techniky DHZ Východná.
Vyvrcholením oslavy výročia bude
majáles v areáli amfiteátra.
Členovia DHZ Východná veria, že sa
im podarí naplniť plány, ktoré si na tento rok pripravili a tešia sa priaznivému
ohlasu na svoju dobrovoľnú prácu zo
strany obce a jej obyvateľov.
Peter Lechner
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Fašiangový sprievod

• K fašiangom vo Východnej už niekoľko rokov patrí spoločná obecná zábava. Malí i veľkí odvážlivci si pripravia masky a zúčastnia sa fašiangového sprievodu. Od COOP Jednoty k obecnému úradu aj tohto roku 10. februára veselo kráčali vtipné, nápadité
i originálne masky. V obrazárni obecného úradu zábava pokračovala predstavením i ocenením masiek, ktoré spovedal sám starosta
obce Juraj Blaško. Veselý deň vyvrcholil retro zábavou pre dospelých.

Medzinárodný
deň žien

Uvítanie detí

V Hasičskom dome sa 9. marca
stretli členky Jednoty dôchodcov,
aby si pripomenuli Medzinárodný deň žien. Prítomné dámy prijali blahoželanie od starostu obce
Juraja Blaška, ktorý každú ženu
obdaroval aj kvietkom.

• Na začiatku marca (4. 3.) sa v obrazárni obecného úradu uskutočnila milá slávnosť
uvítania detí do života. Deti narodené v druhom polroku 2017 boli spolu s rodičmi
pozvané, aby sa slávnostne zaradili medzi obyvateľov Východnej. Nechýbal kultúrny
program, darčeky, kvetinky ani spoločná fotografia.

• V druhej polovici marca
(18. 3.) sa folklórna skupina
Kriváň zúčastnila regionálnej súťažnej prehliadky
folklórnych skupín Nositelia tradícií v Liptovských
Sliačoch. Súťaž zastrešuje
Žilinský samosprávny
kraj, Liptovské osvetové
stredisko a obec Liptovské
Sliače. Naši folkloristi sa
s programom „Krščenja“
umiestnili v zlatom pásme
a postúpili na krajskú
prehliadku. Ďakujeme za
krásnu reprezentáciu obce
a blahoželáme.
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• Deti zo školského klubu...

• Prváci...

• Druháci...

• Predškoláci...
• Miestne kultúrne stredisko v spolupráci so základnou
i materskou školou pripravilo na začiatok marca pre deti podujatia v miestnej knižnici. V rámci Týždňa slovenských knižníc
a pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského bola
tematika jasná – knihy, čítanie, rozprávky. Vydania ľudových
rozprávok P. Dobšinského prispeli v minulosti k upevneniu
postavenia spisovného slovenského jazyka a stali sa klenotmi
slovenskej folkloristiky. Nestarnúce diela ako Slovenské povesti
či Prostonárodné slovenské povesti nestratili nič zo svojho čara
a dnes slúžia ako dôležitý prameň poznania života a kultúry slovenského ľudu. Do knižnice v priebehu pár dní zavítali škôlkari,
prváci, druháci i deti zo školského klubu, aby sa dozvedeli viac
o knihách a spoznali aj prácu významného zberateľa ľudových
rozprávok Pavla Dobšinského. Deťom vybrané rozprávky z kníh
čítali ochotné členky Miestneho odboru Matice slovenskej.

• Deťom čítali členky MO MS.

Spomíname
Dňa 2. apríla
uplynie jeden
rok, čo nás navždy opustil
manžel, otec,
starý otec, švagor, zať a brat
Pavel
LEHOTSKÝ.
Tí, čo ste ho poznali a mali radi, venujte
mu s nami tichú spomienku.

Rozpis omší a bohoslužieb cez veľkonočné sviatky
Evanjelický kostol

29. 3. Zelený štvrtok 17:00 Služby Božie s Večerou Pánovou a spoveďou
30. 3. Veľký piatok
9:00 Večera Pánova so spoveďou
10:00 pašiové Služby Božie
1. 4. nedeľa
10:00 1. slávnosť veľkonočná, slávnostné SB
2. 4. pondelok
10:00 2. Slávnosť veľkonočná, slávnostné SB
Rímskokatolícky kostol
29. 3. Zelený štvrtok 18:00 Zelený štvrtok Pánovej večere
30. 3. Veľký piatok 14:15 Krížová cesta
15:00 Obrady Veľkého piatku
31. 3. Biela sobota 19:30 Biela sobota – Veľkonočná vigília
1. 4. nedeľa
10:00 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
2. 4. pondelok
9:00 Veľkonočný pondelok
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YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y
Fašiangy, Turíce...
Už od začiatku februára sme si s deťmi rozprávali o fašiangoch. Fašiangy to je najveselšia časť v roku – bály, plesy,
tancovačky, karnevaly, chutné fánky,
šišky a iné maškrty. Všetci sme veselí,
hodujeme, maškrtíme. Deti vymýšľali,
čím budú na karnevale a spolu s rodičmi si pripravili masky. Konečne prišiel
očakávaný karneval. Naša telocvičňa sa
premenila na karnevalovú miestnosť,
vyzdobenú balónmi, maskami, reťazami. Deti aj pani učiteľky si obliekli
masky - pod maskou som ja i ty, pred
svetom sme ukrytí, nespozná nás veru
nik, ani čertík nezbedník. Karneval sa
začal sprievodom masiek podľa rytmu
hudby a predstavovaním sa. Predstavili
sa nám princezné, baletky, snehulienka, muchotrávka, zvieratká, motýle,
spajdermani, piráti, kovboji, sestrička
a nechýbal ani čert. Každý bol hrdý na
svoju masku. Spoločne sme sa odfotili,
potom pokračovala zábava v triedach.
Pripravené bolo občerstvenie – čaj, koláče, ktoré priniesli rodičia. Pripravili
sme pre masky aj súťaže. Každá maska
dostala odmenu balón a sladkosť.
Lyžiarsky výcvik
Naši škôlkari aj v tomto školskom
roku mali možnosť získať, či upevniť
si lyžiarske zručnosti. Keďže vhodné
snehové podmienky vo februári doslova lákali na rôzne zimné športové
aktivity, ani naša materská škola neostala pasívna. V dňoch od 12.2. do
16.2.2018 sa deti druhej a tretej triedy
MŠ Východná spolu s pani učiteľkami
vybrali oboznamovať sa s lyžami a s lyžiarskym vlekom vo Važci. Denne nás
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na lyžiarsky vlek dopravil pán šofér
z autobusovej a minibusovej dopravy
Kohút z Liptovského Hrádku, ktorému
by sme aj touto cestou chceli poďakovať. Na svahu nás už čakali skúsení
páni inštruktori, s ktorými sme denne
zdolávali važecký svah. Najskôr sme
sa oboznámili s lyžiarskym výstrojom,
a po rannej rozcvičke sa spoločne učili
základné postoje na lyžiach. Následne
sa deti oboznámili s detským lyžiarskym vlekom, na ktorom sa postupne
všetci naučili ťahať. Veľkou pomocou
boli páni inštruktori z Važca, za čo im
patrí naše veľké ĎAKUJEME, ktorí
našim deťom denne pripravili aj teplý
čaj. Nakoniec každé dieťa samostatne
a bez strachu zlyžovalo svah. Na záver
dostali ocenenie za odvahu v podobe
medaily a diplomu. Naše deti si osvojili
základy lyžovania, no ako sa budú ďalej
zdokonaľovať v tomto športe, to je už na

pleciach rodičov. Ktovie, či nám z nich
nevyrastú aj budúci olympionici.
Škôlkari na návšteve v škole
Zápis do prvého ročníka základnej
školy sa blíži, a tak sme ako každý rok
navštívili s predškolákmi prvú triedu.
Deti sa stretli so svojimi bývalými kamarátmi, boli prekvapení, aká zmena
u nich nastala. Z detí sa stali žiaci,
ktorí sami píšu a čítajú, počítajú, sedia
v lavici, rozprávajú len po vyzvaní
pani učiteľkou. Naše deti sa aktívne
zapojili do spoločných aktivít a nedali
sa zahanbiť staršími kamarátmi. Počítali, vyhľadávali tvary, určovali farby,
recitovali, spievali. Pani učiteľka Martinka nás labyrintom chodieb zaviedla
do telocvične, aby deti videli, že v škole
sa nesedí len v lavici. Navzájom sme si
vymenili darčeky a rozlúčili sme sa so
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YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y
¦¦¦¦
slovami: do skorého videnia. Veď zápis
je za dverami.
Mám básničku na jazýčku

DVD a nezabudla na to najdôležitejšie
- odmeny pre deti. Už vlani prekvapila veľmi dobrým výberom, deti dostali
knihu. Tento rok každé účinkujúce die-

ťa dostalo knihu z edície Macko Pu a
diplom. Ďakujeme MKS za sponzorské
dary a všetkým rodičom za prípravu
detí na prehliadku recitátorov.
mš

Karneval

Recyklohry

Na začiatku februára si aj v škole
pripravili fašiangový karneval. V telocvični sa ocitli najrozmanitejšie masky
a porota mala ťažkú úlohu vybrať tie
najoriginálnejšie. Napokon sa každá
maska dočkala drobnej odmeny, takže
ocenení boli všetci. Správnu náladu
pomohol vytvoriť aj DJ Vlado Handrk.
Ďakujeme všetkým za pomoc pri príprave školského karnevalu – pani upratovačkám za super čajík a aj rodičom,
ktorí vyzdobili telocvičňu a pomáhali
s predajom občerstvenia.

Naša škola je zapojená do školského
recyklačného programu Recyklohry.
Program usporadúva spoločnosť Asekol SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu
elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie
o triedení odpadov u mladej generácie
a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.
V rámci projektu Recyklohry je naša
škola vybavená zbernou nádobou na
vyradené drobné elektrozariadenia.
Taktiež máme zberné nádoby na
nepotrebné drobné batérie a tonery
z tlačiarní. Každý žiak môže do školy
nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (mobil, kalkulačku, telefón,
elektrohračku, drobné počítačové
vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež varnú kanvicu, kulmu,
fén, aku-skrutkovač atď.). Naši žiaci
sa môžu zapojiť aj do zábavných hier
a súťaží, výtvarných či fotografických
úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať. Za nazbierané
drobné elektrozariadenia a splnené
úlohy získa naša škola body, za ktoré
žiakom budeme môcť obstarať rôzne
učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre
voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie in(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

Materská škola pripravila prehliadku malých recitátorov - Mám básničku
na jazýčku. Do akcie sa mohli zapojiť
deti všetkých vekových kategórií,
spolu s rodičmi sa básničku naučili a
14. marca sa predviedli pred svojimi
kamarátmi. Chceme naše deti viesť ku
kultivovanému správaniu, a tak sme si
z akcie urobili malé kultúrne podujatie. Trieda bola slávnostne vyzdobená,
malí recitátori spoločensky vyobliekaní
a prehliadka mala aj moderátorku. Nechýbali ani vďační diváci, ktorí každý
výkon odmenili potleskom. Predstavilo
sa nám 32 detí, je to zatiaľ rekordný počet účinkujúcich. Na tejto akcii sa spolu
podieľa MKS Východná. Pani Kabátová nám všetky deti natočila, pripravila

Zápis do školy
Riaditeľstvo Základnej školy vo Východnej vás a vaše ratolesti narodené
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 srdečne
pozýva na zápis do prvého ročníka,
ktorý sa uskutoční dňa

10. apríla od 13.00 do 16.30 h.
Počas zápisu vám poradí detský psychológ. Na zápis prosíme priniesť
rodný list dieťaťa, občiansky preukaz
matky a vyplnený dotazník.
Tešíme sa na vás.
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KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
formácie o projekte sú k dispozícii na
stránke www.recyklohry.sk.
Milí rodičia, aj vy sa môžete do
Recyklohier zapojiť. Ak máte doma
vyradené drobné elektrospotrebiče,
venujte ich svojim deťom. Získate tak
ich recykláciu a deťom pomôžete získať
doby na odmeny.
Lyžiarsky výcvik
V dňoch od 29. 1. do 2. 2. sa žiaci 7.A
triedy zúčastnili lyžiarskeho výcviku
vo Vyšnej Boci. Žiaci spolu s pedagógmi boli ubytovaní v chatke Barborka
v blízkosti lyžiarskeho strediska. Stravovacie služby nám boli poskytnuté
v hoteli Barbora. Okrem samotného
lyžovania sme navštívili múzeum Banícky dom, v ktorom sme sa dozvedeli,
ako niekedy žila istá banícka rodinka.
Pri prechádzke po tejto krásnej dedinke
sme okrem iného objavili aj studničku
so železitou vodou, preliezky, hojdačky
a podobné atrakcie, ktoré sa žiakom veľmi páčili. V ten týždeň oslavovali dvaja

žiaci narodeniny, ktoré sme nezabudli
poriadne osláviť. Nechýbala pizza, palacinky, zákusky a detské šampanské.
Ako všetci žiaci na Slovensku, aj tí naši
dostali v tých dňoch, aj keď netradične
počas lyžiarskeho výcviku, výpisy hodnotenia za prvý polrok. Predposledný
deň sa všetci žiaci zúčastnili slalomových pretekov. Ich úlohou bolo prejsť
určenou dráhou za najkratší čas. Každý
žiak mal dva pokusy. Všetci žiaci úspešne absolvovali tieto preteky, čiže môžeme skonštatovať, že každý z nich sa
stal skutočným lyžiarom. Veľká vďaka
patrí aj inštruktorovi, bez ktorého by
žiaci len veľmi ťažko dosiahli takéto
výborné výsledky.
Valentínske pásmo
14. február je deň, kedy oslavujeme
sv. Valentína, sviatok všetkých zamilovaných a vyznávame si lásku viac
ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi,
sladkosťami, či inými drobnosťami
a stretávame sa na romantických
miestach. My sme si ho na druhom

Z obecného zastupiteľstva
13. 2. 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
• Predĺženie nájmu v rodinnom dome
č. 124 pre Ľubicu Zuzaniakovú do 31.
12. 2018 s rozšírením nájmu o priestory
v suteréne rodinného domu.
• Predĺženie nájmu v budove MŠ pre
Máriu Vrabcovú do 31. 12. 2018.
• Predĺženie nájmu v rodinnom
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dome č. 184 pre Simonu Kybovú do
31. 12. 2018.
• Prenájom bytu v budove ZŠ Východná pre Vieru Petráškovú do 31. 7.
2018. (OZ ukladá riaditeľovi školy prípravu bytu v ZŠ na bývanie).
• Zmluvu o spolupráci na príprave
a realizácii 64. ročníka Folklórneho
festivalu Východná 2018 medzi obcou
Východná a Národným osvetovým cen-

stupni pripomenuli tiež a spríjemnili
pásmom básní a piesní o láske. Krásny
umelecký zážitok nám pripravili žiačky
Tatiana Tivadarová a Klaudia Brabcová,
ktoré svojim spevom a hrou na gitare
vytvorili atmosféru plnú pozitívnych
emócií. Táňa sa predstavila i s vlastnou
básnickou a hudobnou tvorbou. Veľká
vďaka patrí aj moderátorkám programu
Martinke Užíkovej a Pavlínke Gajdošovej, ktorá zároveň predniesla ľúbostné
básne našich popredných autorov.
Exkurzia v Košiciach
Koncom februára sa šiestaci, siedmaci a ôsmaci zúčastnili edukačnej
exkurzie v priestoroch Slovenského
technického múzea v Košiciach. Vedecko-technické centrum, ktoré je súčasťou
múzea, ponúklo pre našich žiakov 120
interaktívnych exponátov, kde sme si
zábavno-náučnou formou vyskúšali
rôzne mechanické, optické a akustické
javy, znázornené pomocou hlavolamov.
Návštevu Košíc sme zakončili v nákupnom centre.

trom s pripomienkami – zrušenie výberu vstupného do areálu amfiteátra počas
konania FFV, zapojenie obce do procesu
výberu, kontroly a použitia finančných
prostriedkov zo vstupného, vyčlenenie
finančných prostriedkov z podujatia na
údržbu areálu amfiteátra pre dlhodobú
udržateľnosť životnosti a modernizáciu
areálu amfiteátra.
• Bezodplatný nájom nebytových
priestorov o výmere 30 m2 v budove
OcÚ Východná č. 616 pre príspevkovú
organizáciu Verejnoprospešné služby
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Východná na dobu neurčitú. Rozšírenie podnikateľskej činnosti nad rámec
hlavnej činnosti pre VPS Východná
– zber a vývoz iných ako nebezpečných
odpadov (TKO), separovaný zber, oprava a výmena pneumatík (formálne úkony
v zmysle platnej legislatívy).
• Rozpočtové opatrenia obce a základnej školy v zmysle predložených
návrhov.
• Zámer odpredaja majetku obce
– rodinný dom č. 435 a priľahlé pozemky
a podmienky verejnej obchodnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľností.
OZ žiada
• Starostu obce o prípravu nájomného bývania pre Zuzana Ilavskú (Východná 709).
OZ berie na vedomie
• Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017.
13. 3. 2018
OZ schvaľuje
• Poskytnutie dotácie pre združenie
Cykloparobok Východná vo výške 500

€ na projekt označovania a úpravu lyžiarskych bežeckých tratí v okolí obce
Východná.
• Prevod nehnuteľností – dom č. 435
a priľahlé pozemky – formou kúpnej
zmluvy na základe výsledkov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže Martinovi
Debnárovi, Východná 493 a Veronike
Hudačkovej, Východná 829 za celkovú
kúpnu cenu 25-tisíc €. ´
• Zámer prevodu majetku obce (odpredajom) z dôvodu hodného osobitného zreteľa (vysporiadanie pozemkov).
• Zámer prestavby garáží zdravotného strediska na budovu hasičskej zbrojnice a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu.
• Zrušenie zberných miest pri
budovách COOP Jednoty na Nižnom
a Vyšnom konci obce. (V obci zostane
zberné miesto pri potravinách Farbák, kde
bude vybudované oplotené zberné miesto).
OZ berie na vedomie
• Informáciu starostu obce ohľadom
hranice pozemku obecnej cesty na
parcele C-KN 2037. Starosta Juraj Blaško
považuje vyriešenie tejto situácie za dôležité:
„Chcem to konečne uzavrieť a dať do poriadku. Problém existuje už niekoľko rokov. Kvôli

chybe v katastrálnej mape boli v minulosti
nepresné merania. Dali sme vypracovať geometrický plán a znalecký posudok, podľa ktorého je na obecnom pozemku – ceste vybudované parkovisko. To by mohol byť precedens.
Cesty treba všetkým, je to verejný záujem.
Budem postupovať v zmysle zákona a trvať
na odstránení stavby, ktorá sa tu nachádza.“
Zosúladiť reálny stav s mapami a odstrániť
nepresnosti chce starosta aj v lokalite Šajba
(pod bývalou benzínkou).
OZ žiada
• Starostu obce o zvolanie stretnutia
záujemcov o byt v budove materskej
školy. Starosta obce v tejto súvislosti uviedol, že jeho ambíciou je vytvoriť v budove
MŠ priestory pre seniorov: „Nájomcov bytov
chcem informovať o tomto zámere a diskutovať s nimi o možnostiach ukončenia nájmu,
či náhradného bývania, aby sme mohli pokračovať v krokoch na vytvorenie zázemia
pre seniorov,“ dodal Juraj Blaško.
Starostu obce o zvolanie stavebnej
komisie vo veci riešenia pozemku C-KN
2035, o zabezpečenie vypracovania geometrického plánu parcely C-KN 1932
a o zabezpečenie vyčistenia nelegálnej
skládky v lokalite Padúchová („maliarska búda“).

Poľovníci vystavovali trofeje
Obvodná poľovnícka komora v L. Mikuláši, Okresná
organizácia SPZ LM a Liptovské múzeum v Ružomberku
pripravili v dňoch 18. – 21. marca v priestoroch Domu
kultúry v Liptovskom Hrádku Chovateľskú prehliadku
trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 v revíroch
okresu Liptovský Mikuláš. Úlohou chovateľskej prehliadky
je podľa zákona o poľovníctve posudzovanie jednotlivých
trofejí z hľadiska správnosti odstrelu, ako aj vyhodnotenie
celkovej kvality chovu jelenej a srnčej zveri v jednotlivých
poľovníckych organizáciách a plnenia schválených plánov
lovu zveri. Najlepšie trofeje sú hodnotené pomyslenými
medailami (zlaté, strieborné, bronzové, podľa bodového
hodnotenia).
Svoje trofeje predložili aj členovia poľovníckych združení
Grúň a Žerucha z Východnej.
Poľovnícke združenie Grúň prezentovalo celkovo dvanásť trofejí – šesť jeleních, dve srnčie a po jednej diviak, rys,
jazvec a líška. Štyri z nich získali medailové hodnotenie.
Striebornú medailu získala jelenia trofej strelca Jaroslava
Gajdoša (198,11 bodov). Jedno parožie z uhynutého jeleňa
získalo bronz (187,48 bodov). Jediná diviačia trofej dosiahla
strieborné ohodnotenie (118,85 bodov). Strelcom a majiteľom
trofeje je Juraj Halahija mladší. Tomu sa okrem iného podarilo
uloviť aj jazveca, ktorého trofej získala bronzovú medailu
(22,05 bodov).
Členovia PZ Žerucha predložili celkovo šesť trofejí, tri
jelenie a tri srnčie.
(red), foto: mm
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Lyžiarsky pochod vďaky

3. februára sa vo Východnej uskutočnil každoročný lyžiarsky turistický pochod vďaky. Vzhľadom na pretrvávajúce
zlé snehové podmienky sa aj tento ročník končil na Vrch
Hybiciach. Je to aj z toho dôvodu, že na ceste na Tri studničky sa pohybuje aj v zimných mesiacoch lesná technika a pre
lyžiarov je neprejazdná. O prípravu podujatia sa postaralo
občianske združenie Cykloparobok Východná, Obecný úrad
Východná a Telovýchodná jednota Družstevník Východná.
Po dohode s Obecným úradom prevzali tohto roku skúter
do svojej starostlivosti chlapci zo združenia Cykloparobok,
s cieľom opraviť skúter a začať s celosezónnou úpravou bežeckých tratí po vzore susednej Liptovskej Kokavy. Hlavne
zásluhou Janka Bartka s rodinou sa to aj čiastočne podarilo, aj
keď s miernym časovým oneskorením spôsobeným nutnými
opravami staršej techniky. V každom prípade na sezónu 2018
/2019 je všetko pripravené a len čo budú vhodné snehové
podmienky, bežecké trate sa budú pripravovať.

Ale vráťme sa k lyžiarskemu pochodu. Na registráciu v
kongresovom centre prišlo tohto roku veľmi pekných 53
účastníkov, z toho 18 bežcov z Východnej, 14 bežcov z Hýb a
zvyšok z okolitých obcí a mestečiek. Počasie bolo vynikajúce,
teplota vzduchu okolo -9° C, polooblačno a bezvetrie. Trasa
pochodu viedla už tradične z amfiteátra popri vodárničke,
popod diaľničný most cez Burindy a Pálenice až na Vrch
Hybice a späť. Na najvzdialenejšom bode pochodu bolo
pre účastníkov vďaka vozidlu obecného úradu pripravené
občerstvenie. Medzi najrýchlejších v cieli sa zaradili bežecké nádeje z klubu bežeckého lyžovania a za nimi ostatní
účastníci, každý podľa svojich možností. V cieli na každého
čakal vynikajúci gulášik, ktorý navarili pani Blašková s pani
Streleckou pod záštitou obecného úradu. Po gulášiku ostal
ešte čas aj na posedenie a vyhodnotenie podujatia. Pochod
ukončil starosta obce Juraj Blaško príhovorom a poďakovaním účastníkom.
(jl)

Stolní tenisti sa stretli vo Východnej
Základná škola Východná v spolupráci so stolnotenisovým oddielom zorganizovali v telocvični
ZŠ Majstrovstvá okresu Liptovský Mikuláš v
stolnom tenise pre rok 2018. Turnaja sa zúčastnili aj hráči domáceho oddielu a počínali si veľmi úspešne.
Získali medaily v súťaži jednotlivcov aj štvorhrách. Opäť
potvrdili, že patria v okrese k najlepším hráčom. Turnaja sa
zúčastnilo 33 hráčov.
VÝSLEDKY TURNAJA
Dvojhra:
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
...

Beňo Pavol OŠK Jamník
Pilarčík Jozef ml. TJ Družstevník Východná
Karolčík Jaroslav ŠK-ST Lipt. Mikuláš

5. až 8. miesto: Volaj Miroslav
9. až 16. miesto: Farbák Marek
9. až 16. miesto: Pitoňák František
9. až 16. miesto: Moravčík Miroslav
9. až 16. miesto: Toman Ján

Východná
Východná
Východná
Východná
Východná

Štvorhra:
1. miesto: Jurkovič Milan a Kollárik Filip
VITALIT L. Hrádok
2. miesto: Demenčík Tibor a Mažári Miroslav TJ Iľanovo
3. miesto: Pilarčík Jozef ml. a Toman Ján
TJ Východná
4. miesto: Farbák Marek a Volaj Miroslav
TJ Východná
5. miesto: Pitoňák František a Moravčík Miroslav
TJ Východná
7. miesto: Krajči Ján a Schober Alexander
TJ Východná
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