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Oslavy SNP na Podbanskom
organizovala Východná
Organizácia regionálnych osláv výročia SNP na Podbanskom sa každoročne uskutočňuje pod záštitou inej obce alebo mesta, ktoré sa zmluvne zaviazali k uvedenej spolupráci.
Rok 2020 a 76. ročník osláv SNP na Podbanskom patril obci
Východná a konal sa 30. augusta.
Počas osláv každoročne vyjadrujeme úctu a zdieľame
spomienky, aby sme nezabudli na tých, ktorí v SNP a v boji
proti fašistom položili svoje životy za našu slobodu.
Okrem obce Východná sa na pietnom akte položenia venca
k Pamätníku padlých zúčastnili zástupcovia mesta Vysoké
Tatry, Liptovský Hrádok, zástupcovia obce Hybe, Kráľova
Lehota, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Pribylina, Štrba, Vavrišovo, Važec, zástupcovia ŠL TANAP, zástupcovia
Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, Slovenského
Zväzu protifašistických bojovníkov z Liptovského Mikuláša
a Popradu, Klub vojenských výsadkárov SR, Občianske združenie rodákov a priateľov Ruska – Beriozka. Zaznela hymna
Slovenskej republiky v podaní mužskej zložky FSk Kriváň
a verše z poézie priameho účastníka SNP Františka Bábela.
Následne boli predstavení hlavní predstavitelia jednotlivých
miest, obcí, Zväzov protifašistických bojovníkov, Slovenskej
armády a ctení hostia.
Účastníkom osláv sa prihovorili starosta obce Východná
Pavel Krupa, ctený hosť tohtoročných osláv - zástupkyňa
Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Maria Saratkina, predseda Združenia miest a obcí Slovenska a zároveň
primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger, plukovník v. v. a zástupca oblastnej organizácie SZPB Liptovský
Mikuláš Ján Martinko, tajomník oblastnej organizácie SZPB
Poprad Ján Pavlovčin.

Následne bolo odovzdané vyznamenanie genmjr. Jánovi
Iľanovskému a plk. v. v. Jánovi Martinkovi. Bol to významný
akt, ktorý sa stal súčasťou 76. výročia osláv. Záverečné slová a
modlitba patrili Viktorovi Sabovi, generálnemu duchovnému
Ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Nasledovalo zapálenie partizánskej vatry
a kultúrny program v podaní mužskej i ženskej speváckej
zložky FSk Kriváň a hudobnej skupiny NOVA.
Popoludnie hosťom spestrila dychová hudba Sviťanka
zo Svitu. Hostia sa občerstvovali našou domácou „ôhazou“,
ktorú pripravil náš poslanec obecného zastupiteľstva Peter
Lechner v spolupráci s pani Kokavcovou a pani Streleckou.
Na bezpečnosť dohliadali dobrovoľní hasiči z Východnej.
Účasť na tohtoročných oslavách bola početná a zúčastnili
sa aj vzácni hostia, ktorí svojou prítomnosťou podčiarkli
význam osláv SNP.
Touto cestou v mene obecného úradu ďakujeme všetkým
občanom Východnej za dôstojnú účasť na tomto ročníku regionálnych osláv. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a realizácii, taktiež zamestnancom obecného úradu
a zamestnancom VPS Východná. Veľmi pekne ďakujeme ženskej a mužskej speváckej zložke FSk Kriváň, skupine NOVA
za skvelú reprezentáciu, o čom hovorili najmä pozitívne ohlasy prítomných hostí. Ďakujeme za vydarenú spoluprácu.
(mks)
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Pripomienka výročia SNP vo Východnej

Po skončení oficiálnej časti osláv na Podbanskom sa konalo pripomienkové stretnutie v obci Východná pri Pomníku
padlých. Prítomným sa prihovoril pán farár Ján Buc (rímskokatolícka farnosť) a pán farár Viktor Sabo (cirkevný zbor
ECAV). Zaznela hymna Slovenskej republiky a partizánske

piesne v podaní mužskej a ženskej zložky FSk Kriváň. Pod
záštitou katolíckeho farára Jána Buca deti z obce pred akciou
vyčistili pomník v centre obce.
(mks)

Festival nebol, folklóristi sa aj tak stretli
V areáli amfiteátra Východná sme si 4. júla pripomenuli
nerealizovaný tohtoročný festival aspoň malou náplasťou.
Pre nás tradične „festivalová sobota“ sa niesla v atmosfére
rôznych ľudových krojov, prezentácií a spevov. Išlo o stretnutie nadšencov folklóru v úzkom kruhu, ktorí si pre tento
ročník vybrali našu Východnú.
Súčasťou programu bola komentovaná prezentácia autentických krojov z Liptova. K videniu bolo niekoľko ľudových
súborov, ktoré vystúpili na malej scéne, zaspievali a nositelia
tradícií opísali krojové súčiastky, ktoré mali na sebe oblečené.
Nechýbali ani pikošky a historky o tom, ako niektoré súčiastky vznikli, a prečo dostali rôzne pomenovania. Súčasťou bol
krátky kurz bezdotykových tancov, ako napríklad cindruška
a odzemok.
Účasť v kroji nebola podmienkou, avšak väčšina zúčastnených využila príležitosť a mohli sme vidieť veľa moderných
aj tradičných folklórnych prvkov, či už išlo o doplnky alebo
oblečenie, z rôznych regiónov Slovenska.
Podujatie otvorila na malej scéne naša Folklórna skupina
Kriváň v podaní mužského a ženského spevu. Milan Kokavec
a Zuzana Žiaková následne po speve opísali náš východniansky kroj. Pani Žiaková pobavila publikum veselou historkou

o koze a Zuzana Gajdošová (Paluška) vložila do programu
taktiež veľa zaujímavostí z oblasti Východnej, nášho folklóru
a odpovedala na otázky zvedavcov z publika.
V priestore Humna bola odprezentovaná krásna výstava
krojovaných bábik Anny Kráľovej, kde si návštevníci mohli
zakúpiť CD hudobnej skupiny Tatranka. Ženy z Východnej
ukázali aj svoje tkáčske umenie a návštevníci mohli obdivovať
tkané rôznofarebné koberce.
Usporiadateľmi tohto malého rodinného podujatia bol tím
Rozhybkosti a Stanislav Talapka, zberateľ krojov z rôznych
regiónov Slovenska.
Podujatie sa konalo za účasti obmedzeného počtu divákov
aj účinkujúcich vzhľadom na aktuálnu situáciu a obmedzenia
týkajúce sa preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu. Každý, kto sa chcel zúčastniť, musel vopred vyplniť
prihlasovací formulár.
(mks)
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S Kriváňom na Kriváň
Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s koronavírusom sa
aktivity našej Folklórnej skupiny Kriváň výrazne obmedzili.
Zrušili sa podujatia a tiež príležitosti na vystúpenia. Našim
členom chýbajú spoločenské akcie, kde by mohli odprezentovať svoju obec a tiež nám chýbajú naše spoločné stretnutia a
nácviky. Rozhodli sme sa preto, že zrealizujeme akciu aspoň
v malom počte a pripomenieme si tak po svojom folklórny
festival, ktorý sa tradične koná v prvý júlový víkend.
Akciu sme pomenovali „S Kriváňom na Kriváň“ a výstup
na vrchol vo Vysokých Tatrách sme uskutočnili dňa 4. júla.
Mali sme účastníkov z Východnej, blízkeho okolia, ale aj
z Oravy. Pridalo sa aj niekoľko nadšencov folku aj turistiky
a spolu sa vytvorila veselá partia a celý výstup sa niesol
v dobrej nálade.
Podmienkou výstupu s našou skupinou bola folklórna súčiastka oblečenia. Účastníci mali klobúky, stužky, zápästky
a iné doplnky. Myšlienka výstupu vo folklórnom duchu sa
nám teda podarila. Výstup na Kriváň sme začali v skorých
ranných hodinách. Všetci sme sa stretli na Troch studničkách,
odkiaľ sme už išli pešo.
Najzdatnejším členom výstupu bol najmladší účastník,
Adamko Godál z Východnej (7 rokov), ktorý prekvapil svojou vytrvalosťou a odhodlaním. Počas celého výstupu sa
držal na čele skupiny a dodával tak entuziazmus ostatným
členom výstupu.
Napriek zatiahnutej oblohe a nepriaznivým výhľadom na
začiatku sa neskôr obloha vyjasnila a objavili sa pekné výhľady. Aj keď počasie ráno nevyzeralo ideálne, záver túry sa

vydaril. Na vrchole sme si urobili spoločnú fotku na pamiatku nášho prvého ročníka výstupu. Akciu sme zhodnotili ako
vydarenú. Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili
a pozývame ich na ďalšiu spoločnú túru opäť o rok, kde sa
stretneme, dúfajme, vo väčšom počte bez obmedzení.
Celú akciu sa podarilo zrealizovať za pomoci obce Východná, preto ďakujeme za podporu zo strany obce a tešíme
sa na ďalší vydarený ročník.
Eva Lechnerová
členka FSK Kriváň

Výstavba domov na Šajbách nebude
Plán obce na vytvorenie priestoru na
individuálnu bytovú výstavbu v lokalite
Šajby sa realitou nestane. Zamýšľaný pozemok vlastní evanjelická cirkev, ktorú
obec požiadala o odkúpenie pozemku.
Cirkevný zbor v tejto veci zvolal
zborové presbyterstvo, ktoré na svojom
zasadnutí 24. júna rokovalo o žiadosti
o odkúpenie pozemku, ako aj o zámere
vytvorenia parciel pre individuálnu
bytovú výstavbu na pozemkoch cirkevného zboru.
V oficiálnom stanovisku obci uviedli,
že toho času nie je takýto zámer prioritou cirkevného zboru a v krátkom období neplánujú ani predávať pozemky. „Po
diskusii boli prijaté uznesenia, v ktorých
zborové presbyterstvo vyjadrilo svoj nesúhlas so zámerom predaja pozemkov,
rovnako nesúhlasí ani s odpredajom
pozemku na výstavbu cestnej komunikácie. Napriek zápornému stanovisku
zborové presbyterstvo verí, že cirkevný zbor nebude považovaný za objekt,
ktorý brzdí rozvoj obce a predpokladá,
že obecné zastupiteľstvo nájde ďalšie
možnosti pre výstavbu a rozkvet obce,

v ktorej mladí ľudia budú chcieť radi
ostať žiť,“ dodali zástupcovia cirkvi
v stanovisku. Starosta obce Pavel Krupa vkladal do tohto plánu veľké nádeje:
„O situácii sme so zástupcami evanjelickej cirkvi diskutovali. Akceptujeme
ich rozhodnutie. Ale myslím si, že je to
škoda, bola to dobrá možnosť, ako rýchlo pripraviť podmienky na výstavbu.“
Vedenie obce hľadá aj ďalšie možnosti
na individuálnu bytovú výstavbu (IBV).
Na augustovom zasadnutí obecného
zastupiteľstva poslanci schválili zámer
odkúpenia pozemkov v lokalite Medzi

cesty na vytvorenie miestnej komunikácie a pozemkov na IBV za cenu určenú
súdnym znalcom. „V danej lokalite je
nevýhodou, že pozemky majú veľa
majiteľov. Celkovo ide o 52 pozemkov,
pričom osloviť treba desiatky až stovky
vlastníkov. Je to zdĺhavejší proces, ako
by bolo napríklad riešenie na Šajbách.
Ale začneme s prieskumom, či ľudia
prejavia záujem pozemky predávať,
alebo nie. V územnom pláne je táto
lokalita zakomponovaná ako možná na
individuálnu bytovú výstavbu,“ uviedol
starosta.
(red)

Privítali sme nových občanov
V dňoch 30. júna a 28. júla sa v priestoroch obrazárne obecného úradu
uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Vítali sme deti narodené do
mája 2020. Spolu bolo pozvaných 25 detí aj s rodičmi. Slávnostné chvíle boli
sprevádzané piesňami v podaní našich žien, starosta obce Pavel Krupa osobne
rodičom zagratuloval, odovzdal pamätný list aj dar. Rodičia sa zapísali do pamätnej knihy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto slávnostnej udalosti zúčastnili.
Najmladším občanom želáme, aby sa im doma vo Východnej dobre žilo, a aby
boli pýchou pre svojich rodičov i obec.
(mks)
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Seniori opäť aktívni
ticho sklonili hlavy v predstavách tých
veľkých obetí za našu slobodu. Vo Svidníku sme si pozreli vojenskú techniku.
Cestou sme navštívili drevené kostoly
aj historické mesto Bardejov. Všetci sme
sa vracali domov plní dojmov, rozmýšľajúc, kam pôjdeme nabudúce? Verím,
že sa ešte máme na čo tešiť.
Z. Moravčíková

Uplynulé obdobie prerušilo našu
činnosť a plány. S napätím a obavami
sme prežívali všetky zákazy a obmedzenia karantény. Možno sme si viac
uvedomili, čo znamená slovo jednota
– spolupatričnosť. Možno sme viac telefonovali, ale to nenahradilo osobné
stretnutia. Až po uvoľnení protiepidemiologických opatrení sme s radosťou
privítali stretnutie pri guláši v prírode.

Pri chate Debnarovcov sme sa mohli vyrozprávať a spolu prežiť krásny slnečný
deň. Radi si to zopakujeme. Pridajte sa,
milí seniori, a potešte sa s nami.
Tretí august, krásny slnečný deň, bol
ako stvorený na výlet. Tento raz sme šli
s pietnou úctou na miesta, kde skončili
svoj život tisíce vojakov rôznych národností - Dukliansky priesmyk. S položením venca a zapálením sviečky sme

Záujem o škôlku prevýšil kapacitu
V školskom roku 2019/2020 bolo
počas zápisu do materskej školy podaných 23 nových žiadostí o prijatie
dieťaťa na nový školský rok 2020/2021.
Predprimárne vzdelávanie k 31. augustu ukončio 14 detí – predškoláci, ktorí
sa od septembra stali žiakmi základnej
školy.
Z 23 nových žiadostí bolo prijatých
16 detí, jedna žiadosť bola zrušená
rodičmi a šesť detí nebolo prijatých
z kapacitných dôvodov.
Riaditeľky Materskej školy vo Východnej Zuzana Fridmanová zdôvodnila neprijatie detí zákonnými obmedzeniami: „Podľa platných zákonov sa
do materskej školy prijímajú spravidla
deti od troch do šiestich rokov veku,
deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a bol
im odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky a deti, ktorým bolo
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dodatočne odložené povinné plnenie
školskej dochádzky. Výnimočne možno do škôlky prijať aj dieťa od dvoch
rokov veku, ak sú vytvorené vhodné
materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky, predovšetkým kapacitné. Šesť detí, ktoré neboli prijaté do
škôlky, sú deti, ktoré až v priebehu
kalendárneho roku 2021 dovŕšia tretí
rok veku a naša materská škola nemá
pre ne vhodné materiálne, personálne
a kapacitné podmienky. Dieťa, ktoré
nedovŕšilo tri roky sa môže počítať
v triede za dve deti a z tohto dôvodu
by bol prekročený kapacitný rámec
detí v triede. Zákon stanovuje maximálne počty detí v triede u troj- až
štvorročných detí na maximum 20.
Zároveň musí byť zohľadnený stav,
že sú prítomné dvojročné deti, ktoré
potrebujú zvýšený dozor. Väčší počet

učiteliek v triede nám neumožňuje ani
momentálna finančná situácia. Rodičia týchto detí boli informovaní, že ich
žiadosť je v evidencii a v prípade, že
v aktuálnom školskom roku z rôznych
dôvodov nastane možnosť ich prijatia,
budú o tom informovaní.“
Z 23 žiadostí bola nasledovná veková štruktúra: tri päťročné deti, dve
štvorročné deti, jedenásť trojročných
detí a šesť dvojročných detí.
Predbežné počty detí v triedach
v školskom roku 2020/2021:
• 1. trieda – 17 detí (z toho 12 detí
dovŕši tri roky k 31.8.2020, päť detí
dovŕši tri roky do konca kalendárneho
roka 2020)
• 2. trieda – 21 detí (štvor- až päťročné)
• 3. trieda – 21 detí (z toho 20 predškolákov). SPOLU 59 detí.
(red)
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Z obecného zastupiteľstva
14. 7. 2020
OZ berie na vedomie:
• Vzdanie sa funkcie poslanca obecného zastupiteľstva Juraja Blaška. Prvý
náhradník (z volieb 2018) Martin Gajdoš
zložil zákonom predpísaný sľub a stal sa
poslancom obecného zastupiteľstva.
• Správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky Martiny
Harichovej.
• Žiadosť Jaroslava Gajdoša (Východná 596) o povolenie na výrub drevín na
pozemku E KN10685/2.
• Žiadosť Jany Lehotskej (Východná
222) o odkúpenie pozemku C KN2047/2
o veľkosti 22 m2.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Žiadosť ZO SZCHO Martin o poskytnutie dotácie vo výške 100 eur na
organizovanie 1. ročníka športovo-zábavného podujatia králičí hop vo
Východnej O zlatú stuhu Východnej.
• Prevod majetku obce Východná
medzi obcou a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou. Obec odpredala
za cenu 1 000 eur vodojem, čerpaciu
stanicu a výtlačné vodovodné potrubie
(amfiteáter).
• Zmluvu o dielo medzi obcou
a zhotoviteľom MK alarm L. Mikuláš
za účelom rozšírenia kamerového systému v obci.
• Prenájom majetku obce (pozemok)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na výstavbu garáží za cenu 0,50 eur/m2
ročne pre záujemcov: Michal Chovan
(191) – 31 m2, Slávka Berešíková (191)
– 24 m2, Michal Drugaj (176) – 24 m2,
Mária Ševčovičová (L. Hrádok) – 24 m2,
Eva Lagovská (219) – 24 m2.
• Prevod majetku zámenou medzi
obcou a Stanislavom Kamenickým
a Barborou Běhalovou (611) s finanč-

ným vyrovnaním rozdielu v hodnote
zamieňaných pozemkov podľa znaleckého posudku.
• Prenájom majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre Zuzanu Bartkovú (718) s rozlohou 110 m2, na
dobu 10 rokov za cenu 0,50 eur/m2/ rok.
• Zmluvu o dielo na prístavbu hasičskej zbrojnice medzi obcou a zhotoviteľom – GEVOS Galovany.
• Úpravu cenníka pre organizáciu
Dobrá Východná pri akciách určených
pre sústredenia súborov nasledovne:
výška prenájmu budovy „Humno“
na 3 dni (piatok – nedeľa) na 120 eur.
V cene je zahrnutý poplatok za nájom vo
výške 100 eur a poplatok za upratovanie
vo výške 20 eur.
• Poskytnutie dotácie na rok 2020 vo
výške 50 eur na každé dieťa s trvalým
pobytom vo Východnej, ktoré sa zúčastnilo tábora Krpčekovo organizovaného
OZ Dobrá Východná.
• Predĺženie nájomných zmlúv
na byty v budove základnej školy do
31. 8. 2021 pre Jaroslava Kompana a do
31. 7. 2021 pre Žofiu Čellárovú a Vieru
Petráškovú.
11. 8. 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Dodatok č. 1/2020, ktorým sa
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
obce Východná č. 3/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
Východná. (Dodatkom sa konkretizoval
chýbajúci konkrétny druh odpadu – pneumatiky a možnosť zberu na zbernom dvore
vo Východnej).
• Zámer prenájmu pozemku vo
vlastníctve obce v k. ú. Východná C KN
parc.č. 355/1 pri zdravotnom stredisku
za účelom vybudovania spevnenej plochy s rozmermi 5 x 5 metrov.

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.

• Pre potreby Telovýchovnej jednoty
Družstevník dala obec vybudovať pri
futbalovom ihrisku studňu (vrt) na
technické účely (polievanie trávnika).
• Ochranné pásmo pohrebiska v obci Východná vo vzdialenosti 20 metrov
od oplotenia cintorína a žiada starostu
obce o vypracovanie VZN o ochrannom
pásme pohrebiska v obci Východná.
• Zámer odkúpenia pozemkov v lokalite Medzi cesty na vytvorenie miestnej komunikácie a pozemkov na IBV za
cenu určenú súdnym znalcom v odbore
oceňovania nehnuteľností.
Obecné zastupiteľstvo ruší:
• Uznesenie Obecného zastupiteľstva
o prenájme rodinného domu č. 185.
OZ berie na vedomie:
• Zámer zámeny nehnuteľnosti rodinného domu č. 107 za rodinný dom
č. 251 z dôvodu realizácie investičnej
činnosti obce pri Kultúrno-vzdelávacom
centre Východná.
• Žiadosť Mgr. Jána Knižku, bytom
Hlavná 176/60, Vernár o pridelenie nájomného bytu.
Obecné zastupiteľstvo žiada:
• starostu obce o zverejnenie oznamu
o možnosti výrubu drevín 7 ks smreka
obyčajného v blízkosti Veľkej kriváňskej
cesty, v lokalite Vrch Suché. Žiadateľ je
povinný vybaviť si žiadosť na súhlas
výrubu drevín na OU ŽP Liptovský
Mikuláš.
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Hasičom pribudol ďalší medailový úspech
Aj v tomto roku sa naši dobrovoľní
hasiči zúčastnili Hasičskej nedele v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline (2.
augusta). Ide o populárne podujatie
s dlhoročnou tradíciou a netradičnými hasičskými súťažami, kde sa
spájajú prvky tradičné, súčasné, ale aj
historické.
Počas tohto dňa sa každoročne oslavuje dobrovoľné hasičstvo, nebojácnosť,
zručnosti a obetavosť dobrovoľných
hasičov, ktorí svojou prácou napĺňajú
heslo „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“ Diváci môžu vidieť vystavenú
hasičskú techniku, najmodernejšiu aj
historickú.
Tohtoročná Hasičská súťaž o Richtársku palicu bola zameraná na aktuálnu tému týkajúcu sa korona vírusu
COVID-19, v ktorej naši hasiči získali
pekné tretie miesto. Richtársku palicu
si prevzala starostka víťaznej obce

Vavrišovo Ľubica Chlebová. Ocenenia
odovzdávala riaditeľka Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš Eva
Krajčiová. Program spestroval dychový
orchester z Poľska.
Podujatia sa zúčastnili: primátor
mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč,
primátor Liptovského Hrádku Branislav
Tréger, starosta obce Pribylina Milan
Kohút, predseda Územnej organizácie
DPO SR Liptovský Mikuláš Martin
Lenárt, starosta okresného združenia
hasičov Opava, zástupcovia okresného
zväzu hasičov v Babiciach a predstavitelia poľskej strany. Išlo taktiež o spoločné
stretnutie predstaviteľov pri príležitosti
realizácie cezhraničného projektu „Bohu
na chválu, ľuďom na úžitok“, ktorý je
financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu
cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko
Slovensko 2014 – 2020. Pripomenuli sa

vzácne historické výročia pre hasičstvo.
Okrem iného napríklad významná
udalosť prijatia nariadenia uhorského
ministerstva vnútra pred 145 rokmi,
podľa ktorého sa mohli oficiálne zriaďovať dobrovoľné hasičské zbory, čo
veľmi výrazne ovplyvnilo dobrovoľné
hasičstvo.
Po päťdesiatich rokoch bola podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci
a priateľskej družbe medzi dobrovoľnými hasičmi okresu Liptovský Mikuláš
a Opavou, ktorej podpísanie sa uskutočnilo priamo v Pribyline v Múzeu Liptovskej dediny počas tohto podujatia.
Nášmu Dobrovoľnému hasičskému
zboru ďakujeme za reprezentáciu a želáme veľa ďalších úspechov.
(mks)

MAS Horný Liptov opäť vyhlasuje výzvy
na získanie finančného príspevku
Miestna akčná skupina (MAS) Horný Liptov v programovom
období 2014 - 2020 získala už po druhýkrát „štatút MAS“,
ktorý ju oprávňuje vyhlasovať výzvy na podporu rozvojových
projektov v území Horného Liptova. O podporu sa tak môžu
uchádzať podnikatelia z oblasti vidieckeho cestovného ruchu,
poľnohospodári, lesníci, ale aj obce. Formou grantov vo výške
od 2 – 50-tisíc eur bude v regióne Horného Liptova prerozdelených viac ako 900-tisíc eur z PRV SR 2014 - 2020. Ďalších

Európska únia
Európske štrukturálne
a investičné fondy
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600-tisíc eur je plánovaných na prerozdelenie z Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 - 2020. Táto podpora
bude určená pre podnikateľov, obce, ale aj neziskové organizácie
pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Miestna akčná skupina vznikla ako partnerstvo subjektov
z verejného, občianskeho a súkromného sektora v roku 2008.
V súčasnosti má 53 členov, z toho 25 obcí, ktoré tvoria územie
MAS Horný Liptov. Do roku 2015 bolo prostredníctvom MAS podporených 66 projektov v celkovej výške viac ako 2 milióny eur.
O aktuálnych výzvach sa môžete informovať na www.hornyliptov.sk alebo osobne v kancelárii MAS, v budove MsÚ v Liptovskom Hrádku na Hviezdoslavovej ulici 170.
Tešíme sa na vaše projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu
atraktivity nášho regiónu a kvality života jeho obyvateľov
a návštevníkov!
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Majster Európy v silovom trojboji
Pavel Vechter si 4. septembra na amatérskej súťaži asociácie GPC v silovom trojboji
v Trnave vybojoval titul majstra Európy v
tlaku na lavičke (kat. do 75 kg, muži od 40
do 44 rokov), keď zvládol pokoriť činku s
hmotnosťou 140 kilogramov. Pavel sa silovým disciplínam venuje dva roky a stihol
si už vybojovať viacero titulov - okrem
najnovšieho titulu majstra Európy už 2-krát
bol vicemajstrom sveta a 4-krát bodoval na
majstrovstvách Slovenska. Trikrát tam získal
titul najvyšší (z toho jeden v hlavnej kategórii
mužov a dva vo svojej kategórii 40 - 44 rokov)
a raz druhé miesto. Onedlho ho čakajú ďalšie silové boje na Majstrovstvách Slovenska
s medzinárodnou účasťou v Galante.

Školský rok začal s obmedzeniami
Školský rok sa začal za prísnych
protiepidemiologických opatrení.
Žiaci druhého stupňa a aj všetci zamestnanci školy musia stále používať
rúško. Takisto pri vstupe do školy
je deťom meraná teplota a prebieha
dezinfekcia.
V novom školskom roku sa bude
v Základnej škole vo Východnej vzdelávať 166 žiakov. V 1. ročníku to bude
14 detí. V škole nám pribudol jeden
nový učiteľ Mgr. Ján Knižka, ktorý

bude vyučovať telesnú výchovu. „Som
rád, že posledných päť rokov sa počet
žiakov v škole zvyšuje. Sú to väčšinou
žiaci z Východnej. V poslednej dobe sa
nám začínajú hlásiť aj žiaci z Važca,
ktorí by chceli navštevovať našu školu.
Záujem je veľký, ale nemôžeme prijať
všetkých Važťanov. Musíme prihliadať
na naplnenosť našich tried, a hlavne na
to, či budú títo žiaci prínosom pre našu
školu a hlavne pre spolužiakov,“ povedal riaditeľ školy František Pitoňák.

Od októbra si budú môcť žiaci
vybrať z ponuky 16 krúžkov: hra
na husle, flautový krúžok, folklórny
krúžok, tanečný krúžok, mažoretky,
gymnastický krúžok, športový krúžok, florbal, konverzácia v anglickom
jazyku, čitateľský krúžok, príprava
na monitor z matematiky, príprava
na monitor zo slovenského jazyka,
čarovný štetec, šikovníček, spoločenské hry, z každého rožka troška.
(zš)

Vo Východnej súťažili králiky
V našej obci, v areáli základnej školy, sa prvého augusta
po prvýkrát konala veľmi netradičná športová akcia - preteky králičieho hopu pod záštitou základnej organizácie
Slovenského zväzu chovateľov Martin Králičí hop s názvom
O zlatú stuhu Východnej.
S nápadom na realizáciu akcie v našej obci prišla pani
Mária Kamenická s dcérou Veronikou, ktorá je taktiež aktív-

nou súťažiacou. Akciu podporila finančným príspevkom aj
obec Východná. O podstielku pre králikov, malé občerstvenie a vecnú pozornosť pre všetkých štartujúcich sa postarali
sponzori: Farma Východná, Potraviny MIX, Hlas zdravia
a reštaurácia Bereky Východná. Súťaže sa zúčastnilo 23 pretekárov z celého Slovenska a svoje zastúpenie mala dokonca
aj Česká republika. Králiky súťažili v štyroch disciplínach
(rovinka, parkúr, výška a diaľka), pričom v rovinke a v parkúre sa súťažilo v štyroch triedach (veteráni, ľahká, stredná
a ťažká). Spolu prebehlo takmer 180 štartov. Na regulérnosť
pretekov dohliadali skúsení rozhodcovia – členovia odbornej
komisie pre SZCH (Erika Melušová, Júlia Chvojková a Simona Krupčíková). Všetky králiky prešli na úvod pred súťažou
veterinárnou prehliadkou. K zdarnému priebehu pretekov
prispelo aj pekné slnečné počasie a diváci, ktorí povzbudzovali súťažné dvojice. Podujatie prilákalo predovšetkým rodiny s deťmi a detských divákov. Starosta obce Pavel Krupa
sa zúčastnil vyhodnotenia súťaže a osobne odovzdal ceny
najúspešnejším účastníkom. Zlatú stuhu Východnej získala
súťažiaca z Českej republiky.
Veríme, že sa podujatie podarí zorganizovať aj o rok a budeme môcť u nás v obci vidieť vynikajúce výkony v tomto
novom a rozvíjajúcom sa športe. Hopu zdar!
(red)
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Súťažne kosili muži aj ženy
Tradičná súťaž v ručnom kosení
trávy pokračovala aj v tomto roku. Súťaž bola zahájená v priestore humna
v amfiteátri v piatok, 31. júla popoludní. Podujatie otvorili svojím spevom
ženy z Folklórnej skupiny Kriváň, ktoré vhodnými piesňami - „trávnicami“
spestrili program popri súťaži v kosení
a zapojili sa tiež do hrabania pokosenej
trávy. Do programu bola zapojená aj
hudobná kapela NOVA. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa realizovalo v priestore humna, kde účastníkov
čakalo zaslúžené občerstvenie.
Do súťaže sa prihlásilo šesť družstiev - Dobrovoľný hasičský zbor
Východná, Jednota dôchodcov, Čierny Váh, Poľovnícke združenie Grúň,
Poľovnícke združenie Kamenistá,
Poľovnícke združenie Kriváň Važec.
Víťazným družstvom s časom 5 minút
30 sekúnd sa stal tím DHZO, druhé
miesto obsadilo s časom 6 minút 58
sekúnd družstvo PZ Kamenistá, tretie
miesto obsadilo s časom 7 minút 25 sekúnd družstvo PZ Grúň. Družstvá boli
3 až 5-členné a každé družstvo kosilo
políčko s rozlohou 100 m2.
V kategórii jednotlivcov sa prihlásilo
14 súťažiacich. V kategórii muži od 18
do 60 rokov, ktorí kosili 50 m2, zvíťazil
Pavel Krupa ml. s časom 2 minúty a 53
sekúnd, druhé miesto obsadil Martin
Matejko s časom 3 minúty a 24 sekúnd,
tretie miesto obsadil Milan Bartko s časom 4 minúty a 20 sekúnd.
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V kategórii muži nad 60 rokov, ktorí
kosili 50 m2, zvíťazil Marián Moravčík
s časom 3 minúty a 19 sekúnd, druhé
miesto obsadil Milan Múranica s časom
5 minút a 26 sekúnd , tretie miesto obsadil Pavel Vechter s časom 5 minút
a 39 sekúnd.
V kategórii ženy od 18 do 60 rokov,
ktoré kosili políčka o rozlohe 25 m2, zvíťazila Jana Dunajská s časom 2 minúty
a 40 sekúnd a druhé miesto obsadila
Kristína Dunajská s časom 4 minúty
a 23 sekúnd.
Všetkým súťažiacim veľmi pekne

ďakujeme za účasť a gratulujeme
k dosiahnutým výsledkom. Tešíme sa
o rok.
(mks)
DOMÁCI VEDOMOSTNÝ KVÍZ
Po pretekoch v kosení nasledovalo
v priestore humna v amfiteátri 7. kolo
domáceho vedomostného kvízu. Zasúťažili si a svoje vedomosti si zmerali
tímy: Poľovnícke združenie Grúň, Poľovnícke združenie Kamenistá a tím
ECAV.
Víťazom sa stal tím PZ Grúň, ktorý

¦¦¦¦
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Súťažne kosili muži aj ženy
tak získal postup do ďalšieho kola
a finančnú odmenu. Otázky na 7. kolo
kvízu do bloku o Východnej pripravil
starosta obce Pavel Krupa a Dušan
Petrenka (423). Ďalšie otázky, ktoré sa
týkali oblastí z celého Slovenska pripravil priamo kvízmajster Jozef Eštvanc.
Počas prestávok bavila divákov hudobná kapela NOVA.
Otestujte si svoje vedomosti aj vy:
1. Pri príležitosti 750. výročia obce
vznikla publikácia „Východná dejiny
obce“. Napíšte iniciály aspoň jedného
autora.
2. Aký má názov žlto kvitnúca drevina rastúca pri Evanjelickom dome?
3. V ktorom storočí sa po prvýkrát
deklaruje chov včiel vo Východnej?
4. V roku 2020 sme zrekonštruovali

bývalé evanjelické školy, aké súčasné
pomenovanie dostali?
5. V ktorom roku vznikla tradícia
výroby drevených sôch na amfiteátri?
6. Miestny stavebný úrad stavebníkovi povolí drobnú stavbu ak táto má:
.... m² ?
7. V roku 1719 začal pôsobiť poštový
úrad, v ktorej časti sa nachádzal?
8. Aký názov má v našom nárečí
Kostihoj lekársky?
9. Stojím v amfiteátri a mám namierené na Sviniarky. Určite smer podľa
svetovej strany.
10. Kto je autorom zvučky FFV?
11. Uveďte rok vzniku prvého športového klubu v obci.
12. Uveďte spolu počet všetkých členov PZ Grúň a PZ Kamenistá.
13. Aký názov nesie tradičný halový
vianočný futbalový turnaj?

14. Vymenujte ingrediencie na prípravu tradičného jedla „kukuričianka“.
15. Ako sa volá žrď na upevnenie
sena na vlečke?
16. K prímeniu Entrichel priraďte
priezvisko.
17. Martin Jurčo Glina bol významný
slovenský odborník v oblasti ..........
18. Doplňte slová piesne: „ Rano nad
ranami s troma .......
19. Film Tisícročná včela bol natáčaný aj vo Východnej. Kto bol režisérom
tohto filmu?

Správne odpovede:
1. P. V., M. M.,P. L., 2. Štedrec ovisnutý, 3. 18. storočie, 4. Kultúrne a výchovné centrum, 5. 1974, 6. 25
m², 7. Bielansko, 8. Čierny koreň, 9. Sever, 10. Svetozár Stračina, 11. 1935, 12. 37, 13. O pohár starostu
obce, 14. voda, kukurica, soľ, 15. paôus, 16. Užík, 17.
psychológie, 18. Hodzinami, 19. Jakubisko

¦¦¦¦

Podtatranskú pätnástku nezrušili
Amfiteáter v našej obci bol v nedeľu 23. augusta dejiskom už 32. ročníka
cestného behu Podtatranská pätnástka.
Pôvodne to mala byť ôsma zastávka
Liptovskej bežeckej ligy 2020. Pre pandémiu koranavírusu táto dlhodobá súťaž pod organizátorským zastrešením
Olympijského klubu Liptova bola síce
zrušená, no niektoré podujatia zostali,
alebo si našli nové dátumy. Podtatranská pätnástka bola prvou lastovičkou
z pôvodného programu LBL.
V roku 1988 Telovýchovná jednota
Družstevník Východná a JRD Východná dali podnet usporiadať 1. ročník,

ktorý sa niesol v znamení 44. výročia
SNP a 40. výročia zjednotenia telesnej
výchovy. Štart a cieľ preteku bol vtedy
pred budovou JRD a trať viedla po
asfaltovej ceste smerom pod Kriváň za
krásneho slnečného počasia. Pre spríjemnenie preteku v priestoroch štartu
a cieľa vyhrávala hudobná skupina
NOVA z našej obce. Pri prvom ročníku bola navrhnutá a vyrobená vlajka
preteku, ktorá sa vydáva v pôvodnej
forme každý rok len v inej farbe. Od
roku 1991 sa miesto preteku presťahovalo do priestorov amfiteátra.
Úvodný štart 32. ročníka bol o 10.00

hod. Celkovo bolo vypísaných 19 kategórii, od detských po päť mužských
a tri ženské. Podtatranská pätnástka
má už svoju tradíciu, a aj keď počasie
pretekom neprialo, súťažilo sa v plnom nasadení. Medzi pretekármi sme
privítali skalných priaznivcov, ale
aj nových, ktorí mohli spoznať našu
súťaž a trať. Dôkazom toho je aj víťaz
hlavnej kategórie mužov od 19 do 39
rokov Jozef Urban z Obalservis Košice, ktorý sa pretekov zúčastnil prvýkrát
a zhodnotil ich veľmi kladne. Zároveň
tento pretekár získava putovný pohár
a finančnú odmenu.
Organizátori súťaže - Obecný úrad
Východná a Telovýchovná jednota
Družstevník Východná sa už teraz
zamýšľajú nad 33 ročníkom, ako ešte
lepšie zorganizovať podujatie. Touto
cestou ďakujeme členom výboru preteku a organizačnej komisii - starostovi
P. Krupovi, Z. Mizerákovej, M. Blaškovi, M. Lehotskému, V. Majerčíkovi, F.
Pitoňákovi, D. Mikušovi, M. Nahálkovi,
členom hliadok a ďalším. Taktiež ďakujeme sponzorom Farme Východná,
COOP Jednota ČZ Východná, Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti
obce Východná, Mäso Liptov s.r.o.
Všetci sa tešíme na 33. ročník cestného
behu Podtatranská pätnástka, na ktorý
vás už teraz srdečne pozývame.
V. Majerčík
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Mariášový turnaj
V sobotu 4. júla sa v našej obci uskutočnil už 12. ročník Turnaja v mariáši o
pohár starostu obce. Turnaja sa zúčastnilo 30 priaznivcov tejto kartovej hry a
to z Východnej, Važca, Štrby, Liptovského Hrádku, Liptovského Mikuláša,

Spišskej Belej, Spišskej Novej Vsi,
Lučatína a Horných Semeroviec. Víťazom turnaja sa stal Milan Holub zo
Spišskej Novej Vsi. Na druhom mieste
sa umiestnil Pavol Erdziak zo Štrby a
z domáceho klubu sa na treťom mieste

umiestnil Ján Ďumbala. Za podporu pri
organizovaní turnaja patrí poďakovanie
obci Východná, rodine Matiščíkovej zo
Žiliny, Farme Východná a tiež Zuzane
Jurčovej a Anne Brezinovej za výpomoc
v kuchyni a v bufete.
(red)

Futbal v období pandémie
Futbalový život v našej obci sa po
dlhej prestávke spôsobenej koronavírusom a po čiastočnom uvoľnení
opatrení začal prebúdzať koncom
júna. Hráči začali trénovať koncom
júna a v mesiaci júl odohrali aj niekoľko prípravných zápasov. Majstrovské
futbalové súťaže dospelých v pôsobnosti Liptovského futbalového zväzu
sa naplno rozbehli 1. augusta 2020.
V prvých piatich kolách naši muži
získali 10 bodov za tri víťazstva, jednu
remízu a jednu prehru.
Žiaci začali trénovať tiež v júni podobne ako dospelí, odohrali počas letných prázdnin niekoľko prípravných
zápasov. Žiacka súťaž sa rozbehne až
na začiatku septembra.
O všetkých výsledkoch našich družstiev sa podrobne dočítate na stránke
futbalnet.sk.
Aby sa futbalové tréningy a zápasy
mohli uskutočniť, je potrebné riadiť sa
nasledovnými nariadeniami, s ktorými
vás chceme oboznámiť.
Všetky futbalové kluby musia dodržiavať Opatrenie úradu verejného
zdravotníctva SR č.4592 z 2.6.2020 vo

veci prevádzky vonkajších športovísk
a organizovania hromadných podujatí. Najdôležitejšie opatrenia týkajúce sa organizovania majstrovských
futbalových zápasov v podmienkach
Liptovského futbalového zväzu sú
nasledovné:
- pred príchodom družstiev a delegovaných osôb musia byť všetky
miestnosti vydezinfikované a podľa
možnosti aj otvorené, aby sa osoby
nedotýkali kľučiek.
- zabezpečiť príchod družstiev do
areálu štadióna s dostatočným časovým
ako aj vzdialenostným rozostupom.
Hráči si pri príchode nepodávajú ruky.
Pri vchode do budovy štadióna musí
byť zabezpečená dezinfekcia rúk.
- obmedziť pobyt a počet osôb
v šatni na minimálne časové obdobie.
Najprv sa prezlečú hráči základnej
11-tky a až keď vyjdú von zo šatne,
idú tam náhradníci.
- predzápasová rozcvička sa vykonáva pri dostatočných rozostupoch.
- spoločný nástup pred výkopom sa
nevykonáva, ale hráči sa postavia na
vylosované polovičky podľa postov,

kde asistenti rozhodcu vykonajú kontrolu hráčov obidvoch FK.
- počas MFS pri prerušení hry sa
vyžaduje dostatočný odstup hráčov.
Počas hry, resp. pri prerušení sú zbytočné diskusie medzi hráčmi, resp.
s delegovanými osobami neakceptovateľné. Pri dosiahnutí gólu sa zakazujú spoločné a bujaré oslavy spojené
s objímaním.
- po skončení MFS si hráči opäť nepodávajú ruky a z hracej plochy schádzajú v dostatočných rozostupoch.
Doporučuje sa individuálne sprchovanie v dostatočných rozostupoch.
Prípadne sa doporučuje sprchovanie
doma.
- domáci futbalový klub je povinný
upozorniť divákov na dodržiavanie
rozostupov, ako aj na dodržiavanie
hygienických zásad. Taktiež je zodpovedný za dodržiavanie zásad pri
prevádzke bufetov.
Aj touto cestou apelujeme na
všetkých účastníkov, hráčov i fanúšikov majstrovských futbalových zápasov, dodržujme uvedené nariadenia
a nepokazme si to!
(ml)
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