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Elán zaplnil amfiteáter
Očakávaný koncert populárnej skupiny Elán prilákal koncom augusta
do Východnej tisícky ľudí. Zaplnený
amfiteáter, výborné počasie a skvelá atmosféra síce boli, ale fanúšikovia si neodpustili ani kritiku na organizátorov
kvôli technickým nedostatkom (systém
predaja a kontroly vstupeniek, systém
občerstvenia, nedostatok toaliet... ).
Obec v tomto prípade zabezpečovala
pripravenosť areálu a parkoviská. „Vytvorili sme priestor na nové parkovacie
miesta, aby parkoviská stačili na predpokladanú návštevnosť, keďže na koncert do Východnej prišlo okolo 10-tisíc
návštevníkov, mnohí na autách. Overili
sme si možnosti parkovania, aby sme
aj v budúcnosti mohli využívať väčšie
parkovacie plochy, či už kvôli festivalu
alebo iným podujatiam, a myslím, že
sme to zvládli. Všetko ostatné zastrešovala externá agentúra, ktorá koncert
organizovala a kvôli niektorým problémom si vyslúžila od divákov nemálo
kritiky. Za obec môžem povedať, že sme
radi, že sa vo Východnej uskutočnilo
takéto veľké podujatie. Vyskúšali sme
si, či to dokážeme zvládnuť, vieme, kde
sú slabé miesta, ale tie boli väčšinou

• Amfiteáter tesne pred koncertom Elánu.
na strane organizátora koncertu. Na
niektoré veci sme aj my dopredu upozorňovali. Máme z toho ponaučenie, že
keď budeme v budúcnosti robiť niečo
podobné, budeme sa snažiť viac tlačiť
na organizátorov, aby sa takéto veci
neopakovali. Celkovo to malo pre nás
pozitívny efekt, už nás oslovili aj ďalší
promotéri, ktorí videli, že vo Východnej
sa dá niečo pekné urobiť aj vo veľkom

• Obec pripravila pre návštevníkov množstvo parkovacích miest.

meradle. Chceli by sme do konca roka
pripraviť plán podujatí na ďalší rok.
Z koncertu má aj obec nejaký zisk, okolo 4 500 €. Možno to nie je veľká suma,
ale nejako sme začať museli,“ zhodnotil
starosta obce Juraj Blaško.
Koncert vo Východnej (28. 8.) sa konal
ako jedno z troch vystúpení letných koncertov pod holým nebom v rámci turné
Živých nás nedostanú. Veľkolepú scénu
s trojstupňovým pódiom pripravovalo
160 ľudí tri dni. Elán odohral tri desiatky
najväčších hitov i piesne z najnovšieho
albumu. Vo Východnej, samozrejme, ako
prídavok nesmela chýbať ani ikonická
pieseň Tanečnice z Lúčnice. Ako pre
TASR skonštatoval gitarista Ján Baláž,
koncert vo Východnej bol dobrou voľbou. „Jednak, vo Východnej sme už
jeden koncert absolvovali s Lúčnicou
a tiež, niektoré z našich pesničiek sa už
takisto stali folklórom.“
Elán oslávi budúci rok už polstoročie
od svojho založenia. Turné Živých nás
nedostanú bolo venované 30. výročiu
albumu Hodina slovenčiny, štvrtého
štúdiového albumu kapely, na ktorom
na nachádzajú hity ako Zaľúbil sa
chlapec, Hodina slovenčiny, Stužková,
či Kráľovná bielych tenisiek.
(red)
Foto: mm, ou
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Ešte čosi z festivalu...
Obec Východná pre zvýšenie návštevnosti obce počas
konania 63. ročníka Folklórneho festivalu pripravila niekoľko akcií. V Hasičskom dome bola nainštalovaná výstava
výšiviek a vytkávaní (foto 1), v zrekonštruovanej kováčskej
dielni sa mohli návštevníci na chvíľku posadiť a ochutnať
východniansku zamrvanku (foto 2). Vo Východnianskej
izbe sa už tradične varili šulky a ôhaza (foto 3) a vo Východnianskej drevenici pomohla obec pri príprave výstavy pod
názvom Krása kožúškov z Východnej - autorke krojovaných
bábik Anne Kráľovej z Popradu (foto 4). Všetkým, ktorí sa
pričinili počas festivalu o spríjemnenie atmosféry v obci, či
už svojou prácou alebo zapožičaním materiálu, patrí veľké
poďakovanie! Zároveň ďakujeme aj občanom, ktorí vyzdobili
svoje domy (foto 5). Tohto roku ich bolo 47.
(red)
Foto: mks










Za nami je úspešná sezóna
V Dobrej Východnej máme za sebou
úspešnú a pestrú, no opätovne náročnú
sezónu. Darilo sa nám vo vzdelávacích
a umeleckých aktivitách a naštartovali
sme aj viaceré nové projekty, ktoré však
vo Východnej predstavíme až začiatkom
sezóny 2018.
V roku 2017 sme sezónu odštartovali s novou kolegyňou Ivetou Niňajovou, ktorá sa špecializuje na destinačný
manažment, destinačný marketing a
projekty zamerané na tvorbu značky
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cieľového miesta cestovného ruchu. Má
bohaté skúsenosti a úspešne zrealizovala množstvo projektov. Je zakladateľkou
prvého klastra cestovného ruchu na
Slovensku - Klastra LIPTOV. Následne
pôsobila v Košiciach, kde od založenia
6 rokov viedla mestskú organizáciu
cestovného ruchu KOŠICE – Turizmus
a koordinovala nielen destinačný marketing mesta, ale aj jeho projekty prioritného charakteru, akými boli napr.
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji

v roku 2011– skupina Košice, Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013, či
zriadenie priamych leteckých spojení do
Košíc – primárne na trase Košice – Londýn a ďalšie. Iveta sa vrátila na Liptov,
kde žije a rada by nám pomohla s naštartovaním tzv. folklórneho turizmu, aby
návštevníci liptovského aj tatranského
regiónu zážitkovou formou spoznali
naše folklórne zvyky a tradície spojené
so spevom, tancom a remeslami.

¦¦¦¦
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Za nami je úspešná sezóna
¦¦¦¦
Aj po Ivetinom príchode zostáva v
Dobrej Východnej teda folklór naďalej
hlavnou líniou pri vytváraní nových, ale
aj zveľaďovaní a rozširovaní zabehnutých aktivít. Sme presvedčení, že tradičná ľudová kultúra - hmotná rovnako ako
nehmotná - je niečo, s čím sa stále viac
identifikuje aj mladá generácia, a preto
budeme aj naďalej vytvárať činnosti pre
uchovávanie, ochranu a zveľaďovanie
dedičstva našich predkov.
Súčasná sezóna priniesla viacero
noviniek. S príchodom Ivety vznikla
napríklad nová marketingová značka
Hybajho!, s ktorou máme ambície preraziť komplexne v regióne Liptov, Vysokých Tatier a aj ďalej. Podujatie„Tatry
v kroji“ sme tento rok rozšírili na sériu 7
výstupov v kroji na tatranské končiare.
Zmenili sme aj formát a k turistickému
výstupu na vrchol sme pridali aj tanec,
a to vo forme kurzu ľudového tanca. Pričom stále platilo a platí, že v ľudovom
kroji, alebo aspoň s jednou krojovou
súčiastkou.
Všetky aktivity v Dobrej Východnej
od začiatku vznikajú z nadšenia. Rovnako ako aj stále viac obľúbené podujatie
Rozhýbkosti. Program staviame hlavne

na interakcii, a tak sa účastníci 5-dňového tábora alebo 3-dňového víkendového
festivalu, môžu naučiť spievať, hrať či
tancovať na ľudovú nôtu, ale tiež sa
môžu tí zručnejší naučiť vyrábať rôzne
remeselné vecičky. Účastníci tak neodchádzajú len s dobrým pocitom, ale aj
s pridanou hodnotou, keďže sa voľačo
“naše” naučili. Zúčastnení ocenili precíznu výuku a profesionálny prístup
pedagógov, priateľskú atmosféru a otvorenosť ľudí. A to je to, čo si my v Dobrej
Východnej ceníme najviac.
Veľmi sa tešíme, že aj v tomto roku
prišlo do detského tábora ľudového
tanca Krpčekovo, určeného pre deti
vo veku od 7 do 16 rokov, veľa detí
priamo z Východnej. Mimo samotné-

ho tancovania si užili výlety, hry a iné
bláznovstvá, no vzdelávanie pre deti je
vždy základom každého dňa. V sobotu
večer do tábora zavítali aj rodičia detí,
pozreli si program a večer, keď sme
ich ratolesti uložili spať, sme my robili
tanečný program rodičom. Na základe
spätnej väzby vieme, že rovnakú návštevu rodičov zorganizujeme znova aj
v budúcom roku.
Deti sú to najdôležitejšie, čo máme, a
preto je potrebná ich zmysluplná výchova a rovnako aj vedenie k spoznávaniu
kultúrneho dedičstva. No my svojimi
aktivitami pamätáme aj na dospelákov,
pretože ako sa hovorí “...kto nevie odkiaľ prišiel, nevie kam má ísť.”
(Tím Dobrá Východná/HybajHo)

Východná hostila seniorov
Uprostred augusta (19. 8.) sa
v amfiteátri vo Východnej konal už
deviaty ročník Stretnutia pri hranici
– stretnutia viac ako tisícky seniorov zo Slovenska, Česka a Poľska.
Účastníkov privítal Michal Kotian,
predseda Krajskej organizácie Jednoty
dôchodcov Žilinského kraja, ktorá bola
organizátorom podujatia. Seniorom sa

prihovoril aj predseda Združenia miest
a obcí Liptova a primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč. Pozvanie prijali aj
štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
a viceprimátor L. Mikuláša Rudolf Urbanovič a prednostka Okresného úradu
v L. Mikuláši Lenka Mitrengová. Pre seniorov bol pripravený bohatý kultúrny
program.
(red)

Zdravotné stredisko v rekonštrukcii
Od polovice leta je v zdravotnom
stredisku vo Východnej rušno kvôli
rekonštrukčným stavebným prácam.
Pôvodný plán vedenia obce zrekonštruovať problematické kúrenie sa
však postupne zmenil na kompletnú
rekonštrukciu. „Chceli sme meniť
len kúrenie, ale po odkrytí omietok

sa odhalili viaceré problémy. V zlom
stave bola aj elektrina, aj vodovod,
takže sme sa rozhodli všetko poriadne
zrekonštruovať,“ uviedol starosta Juraj
Blaško.
Po zrekonštruovaní sietí prídu na rad
stropy, osvetlenie, omietky aj podlahové krytiny. Detská lekárka a všeobecný

lekár pre dospelých ordinujú počas
prestavby len vo Važci. Ukončenie
rekonštrukcie sa predpokladá koncom
septembra.
(red)
Foto: mm
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Pripomínali sme si SNP
73. výročie Slovenského národného
povstania si zástupcovia obce a občania uctili pri pamätníku v obci a tiež
na oblastných oslavách na Partizánskej lúke na Podbanskom. Tu si už od
roku 1997 podtatranské obce podávajú
usporiadateľské žezlo k organizácii
spomienkového podujatia pri výročí
SNP. Tohto roku slávnosť organizovala
obec Liptovská Kokava. Zároveň zástupcovia jednotlivých obcí podpísali
nový dodatok k zmluve, v ktorom sa
zaviazali pokračovať v tejto tradícií aj
v ďalších rokoch. Osláv na Podbanskom sa za obec Východnú zúčastnil
starosta obce Juraj Blaško, vedúca MKS
Danka Kabátová, zástupkyne Miestneho
odboru Matice slovenskej Anna Brezinová a Mária Petrenková a za JDS Zuzana
Moravčíková a Marta Juríková. (red)
Foto: mks

Púť ku cti sv. Martina
Spišská diecéza si v tomto roku
pripomína 1700 rokov od narodenia
a 1620 rokov od smrti patróna našej
diecézy, sv. Martina. Naši farníci spolu
s farnosťou Važec sa 15. 7. 2017 zúčastnili dekanskej púte ku cti sv. Martina.
Púť začala svätou omšou v Katedrále sv.
Martina, ktorú celebroval emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich za
účasti dekana Liptovskomikulášskeho
dekanátu Mgr. Ing. Stanislava Culku a
viacerých kňazov z nášho dekanátu.
Po skončení svätej omše sme mali
možnosť navštíviť biskupskú rezidenciu, kde nám bola venovaná prehliadka
interiérových priestorov s výkladom
historických udalostí spojených so
spišským biskupstvom. Potom sme sa
presunuli na miestny cintorín kňazov
a k hrobu spišského diecézneho bis-
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kupa Mons. Františka Tondru. Naša
púť vrcholila obedom na miestnom
salaši v Spišskej kapitule. Na tvárach

všetkých účastníkov bolo možné vidieť radosť a naplnenie z prežitých
chvíľ.
(rš)
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Seniori spoznávali Pieniny
Vlani v októbri sa v Poprade konal spoločný koncert pre
seniorov pod heslom „Integrácia“. Členovia Jednoty dôchodcov z Východnej sa na koncert dôkladne pripravili a vyrobili
originálny a nápaditý transparent, vďaka ktorému vyhrali
pobyt v Pieninách. Užili si ho naplno uprostred júla.
„Hej, idzeme, idzeme, chodnička nevjeme, dobri ludzia vedzia,
horehaj, azdaj nam povedzia, naozaj“
... a aj nám povedali (tak, ako je to vo východnianskej
pesničke) a sprevádzali nás počas celého 3-dňového pobytu v Lesnici, v penzióne CHATA PIENINY (14. 7 – 16. 7.
2017).
Pieniny – oblasť na severe Slovenska je mnohým známa,
ale my sme nevedeli, čo môžeme očakávať. Tento výlet
sme získali minulý rok na podujatí Integrácia seniorov
v Poprade. Sponzor celého pobytu (ubytovanie, strava,
plte) bol majiteľ penziónu pán Janko Gondek. Milo nás
prijal, ubytoval a pri obede pozdravil aj s muzikou, ktorá
nám hrala na želanie. Pravdaže, prvá bola „Z Východnej
dievčatá“ a spolu s nami spievali mnohí hostia. Po obede
nás autobus odviezol na pltnícke „prístavisko“ na Majeroch.
Odhodlali sme sa všetci nastúpiť, aj keď mnohí s rešpektom
aj strachom a plavili sme sa s mladými veselými pltníkmi
celé dve hodiny po Dunajci pomedzi vysoké skaliská. Celý
čas sme spievali, z čoho mali radosť nielen naši sprievodcovia, chodci či bicyklisti na brehu a mostoch, ale aj okolo nás
plávajúci Španieli, ktorí sa tiež odvážili k spevu. Na konci
cesty sme si mohli kúpiť fotky z plavby. Večerali sme pred
chatou pri hudbe s ďalšími návštevníkmi, aj spoza hraníc.
V sobotu sme mali voľný program. Zašli sme do poľského
kúpeľného mesta Sczavnica, obdivovali sme okolité kopce,
skaliská i rieku plnú rýb a kačičiek. Na trhu si každý našiel
vhodný suvenír pre blízkych. Cestou sme navštívili múzeum
prírody, dali sme si nanuky a stretli veľa ľudí peších, ale aj
vozmo na koňoch. Goral pieninský pán Janko Gondek prišiel k nám v goralskom kroji, ktorý je preň samozrejmosťou.

Pýtal sa, či je všetko v poriadku, všetko nám dal k dispozícii
– spoločenskú miestnosť, bazén, saunu ... „Všetko pre vás,
všetko môžete“. Večer sme sa boli prejsť po cestičke, ktorú
osvetľovali len svetlá z okien chaty a oheň neďalekého krbu.
Pri lese je tma taká naozajstná, že sme mohli chytiť svätojánske mušky, ktoré v našom vysvietenom svete už nevidíme.
V nedeľu poobede, keď sme sa všetci podpísali do kroniky
plnej poďakovaní od hostí z blízka i ďaleka, poďakovali sme
sa, každý osobne, štedrému vedúcemu, ohliadli sme sa ešte
po okolí a plní dojmov vrátili sme sa pod náš Kriváň (ktorý
je aj tak najkrajší). Vďaka Pánu Bohu, prišli sme bez ujmy na
zdraví, natešení a plní zážitkov. Nádhera!
Ďakujeme Integrácia!
Slniečkoví seniori – podľa tričiek nás tak volali

Memoriál Jožka Majerčíka
AIA Centrum Viliam Ján Gruska
Bratislava, Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši a Tuz-

luk Martin usporiadali 2. septembra
v rámci 9. letokruhov človeka a krajiny
vo Veľkom Borovom 2. memoriál nášho

rodáka JOŽKA MAJERČÍKA. Program
sa niesol v znamení pripomenutia si
účinkovania Jožka Majerčíka v SĽUKU, LÚČNICI, v slovenských filmoch
a v programe, ktoré tu uvádzali pozvané skupiny z Chrenovca, Chlebníc, Šútova, V. Borového, L. Sliačov, Terchovej,
Habovky, Zamutova, Detvy, spevákov
z Lúčnice a ďalší.
Medzi účinkujúcimi nechýbala ani
naša mužská spevácka skupina KRIVÁŇ, ktorá v programe účinkovala
veľmi úspešne niekoľkokrát a dôstojne reprezentovala našu obec. Piesne,
ktoré tu zaspievala boli tie, ktoré mal
Jožko Majerčík najradšej. Pokračovanie
tohto memoriálu v budúcich rokoch by
sa malo presťahovať do našej obce, do
rodiska Jožka Majerčíka.
(vm)
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Odštartovali školský rok

Spoločným stretnutím žiakov a učiteľov v Evnjelickom
dome sa 4. septembra slávnostne začal školský rok vo
Východnej. Tohto roku bude základnú školu navštevovať
150 žiakov (79 na prvom stupni, 61 na druhom stupni, 10
špeciálne triedy), z čoho je 70 dievčat a 80 chlapcov. Brány
školy po prvýkrát prekročilo 22 prváčikov. Okrem hlavných vyučovacích predmetov čaká na žiakov ZŠ Východná
aj množstvo aktivít a projektov, do ktorých sa škola zapája
počas celého roka – výchovné koncerty, súťaže, olympiády,
lyžiarsky a plavecký výcvik, výlety, projekty (prevencia
kriminality, škola priateľská k deťom, prevencia obezity,
Červené stužky...). Žiaci si môžu vybrať aj z bohatej ponuky
záujmových krúžkov (príprava na testovanie 9, čitateľský,
počítačový, z každého rožku trošku, futbal, florbal, stolný
tenis, turistický, malí kuchári, čarovný štetec, mažoretky,
šikovníček, háčkovanie-štrikovanie, hudobno-spevácky,
folklórny – Malý kriváň).
V materskej škole začali po krátkych prázdninách nový
školský rok tiež 4. septembra. Škôlkari však mali možnosť
navštevovať materskú školu aj počas prvých troch júlových
týždňov. Túto možnosť využili rodičia 23 detí. Od septembra

je v škôlke zapísaných 63 detí, ktoré sú rozdelené do troch
tried podľa veku. Počas prázdnin stihli v škôlke aj „skrášľovacie procedúry“ – zrekonštruovali toalety v druhej a tretej
triede a vymaľovali jedáleň.
(mm), foto: archív ZŠ

Východnianci v Terchovej
Folklórna skupina
Kriváň účinkovala začiatkom augusta (6. 8.)
ako hosť na 55. ročníku
Jánošíkových dní v Terchovej. V programe vyprevádzania chlapcov
na vojnu sa predstavila
celá skupina a tiež
rodák z Východnej
Janko Petrenka, ktorý
v programe účinkoval
ako richtár.
(red), foto: mks
MILÍ OBČANIA VÝCHODNEJ, BRATIA A SESTRY V JEŽIŠOVI KRISTOVI!
Všetkých Vás srdečne pozdravujem a ešte raz chcem každému
povedať ďakujem. Viac ako polovicu kňazských rokov som prežil
„tam, kde je to vhodné, priamo vo Východnej“. Napísal som to teraz
tak, ako som väčšinou po príchode do dediny a farnosti odpovedal.
Odpovedal som slovami známej piesne v nádeji, že vetu doplní, kto
sa ma na miesto pôsobenia pýta. Neskôr som sa k tomuto spôsobu
rád vracal.
Na výročie prvej písomnej zmienky o Východnej, v auguste
2001, som o. i. spomenul túto latinskú vetu: Pulchritudo civitatis
concordia – Ozdobou mesta je svornosť. Ponúkol som príbeh, ako
konať celý život dobro. Už len predstava je ťažká, náročná. O jej
realizácii ani nehovoriac. Pomôžme si riešením sv. Jána XXIII.,
ktorý radí aj nám. Život človeka, to sú prežité roky. Ich počítanie.
Rok, to sú mesiace, tie zase majú týždne a tie dni. Konať dobro
každý deň je predstava, ktorá sa už dá zvládnuť. Toto bola aj moja
predstava pri napĺňaní múdrosti o svornosti. Nevedel som, aký dlhý
čas budem pôsobiť vo Východnej. Vedel som však, že každé ráno
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začína nová možnosť ozdobiť dedinu či farskú rodinu svornosťou.
Nakoniec tých rokov vo Východnej, medzi Vami, bolo osem.
Tieto riadky píšem v prvý deň pôsobenia v novej farnosti. Píšem ich s tým istým vedomím napĺňať vetu zo starobylej levočskej
radnice v súradniciach nového miesta, teda pokračujem v dávno
začatom.
S úctou
Stanislav Misál
Poznámka:
Novým farárom rímsko-katolíckej farnosti vo Východnej je od
4. júla Ján Buc. Katolíckym kňazom je od roku 1997. Pôsobil ako
kaplán v Žakovciach, ako predstavený Domu charitas sv. Jána
Bosca v Spišskej Kapitule, bol tiež tajomníkom Sekcie pre mládež
Konferencie biskupov Slovenska. Mládeži sa venuje aj ako predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Od roku 2011
pôsobil v Bratislavskej arcidiecéze a TV LUX, ktorú tri roky viedol.
V roku 2016 pracoval ako výpomocný duchovný vo Važci.

SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ

Rozlúčka so Štefanom Nosáľom
Koncom júla zarmútila slovenskú verejnosť správa o úmrtí Štefana Nosáľa,
umeleckého vedúceho súboru Lúčnica. Navždy odišiel v sobotu, 22. júla vo veku
90 rokov. Posledná rozlúčka sa konala 28. júla v Bratislave. S nezabudnuteľnou
osobnosťou našej kultúry sa prišli rozlúčiť najmä folkloristi. Nechýbali medzi
nimi ani zástupcovia z Východnej – Vladimír Majerčík s manželkou Danou, ktorí
symbolicky odovzdali posledné zbohom legende folklóru od všetkých Východniancov.
(red)

Výsledky našich futbalistov v doterajších
zápasoch futbalovej jesene
MUŽI, II. TRIEDA
6. 8.
13. 8.
20. 8.
27. 8.
3. 9.
10. 9.

Východná – Komjatná
Východná – Hrboltová
Vavrišovo – Východná
Východná – Jamník
Svätý Kríž – Východná
Východná – Prosiek

2:2
1:2
2:0
2:1
5:6
2:4

DORAST, I.B TRIEDA
19. 8.
24. 8.
26. 8.
31. 8.
2. 9.
8. 9.

Iľanovo – Východná
Východná – Palúdzka
Východná – L. Ondrašová
Východná – L. Revúce
Prosiek – Východná
Východná – K. Lehota

4:7
1:4
2:11
6:0
3:1
3:2

ZOSTÁVAJÚCE ZÁPASY NAŠICH DRUŽSTIEV
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

MUŽI, II. trieda
Východná – Beňadiková
24. 9.
Stankovany – Východná
1. 10.
Východná – Liptovský Ján
8. 10.
Iľanovo – Východná
15. 10.
Východná – L. Lužná
22. 10.
Kvačany – Východná
29. 10.

15:00 h
10:30 h
14:30 h
14:30 h
14:00 h
14:00 h

8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

DORAST, I. B trieda
Východná – Lúčky
23. 9.
Liptovské Sliače – Východná
30. 9.
Východná – Ľubochňa
7. 10.
Švošov – Východná
14. 10.
Východná – Bobrovec
21. 10.
Ľubeľa – Východná
28. 10.

15:00 h
15:00 h
14:30 h
14:30 h
14:00 h
14:00 h

5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo

ŽIACI U 13, malý futbal
Liptovský Ján – Východná
21. 9.
voľno
Bešeňová – Východná
5. 10.
Východná – Demänová
12. 10.
Dúbrava – Východná
19. 10.
Východná – Liptovský Ján
26. 10.

ŽIACI U13, MALÝ FUTBAL
31. 8. Východná – Bešeňová
7. 9. Demänová – Východná

1:14
9:4

16:30 h
16:00 h
16:00 h
15:30 h
15:30 h
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„Pätnástka“ s rekordnou účasťou

Tohtoročný 29. ročník bežeckej
súťaže Podtatranská pätnástka sa
môže pochváliť doposiaľ najvyššou
účasťou pretekárov. Zaregistrovalo sa
139 bežcov v kategóriách od detí až po
seniorov a do cieľa dobehlo 138. Účasť
domácich až taká potešiteľná nebola,
celkovo sa zúčastnilo len 20 pretekárov
z Východnej, z toho 10 v kategórii deti,
dvaja v predkategórii, traja v kategórii
najmladší žiaci, dvaja v kategórii mladší
žiaci, jeden v kategórii dorastenci, jeden
v kategórii muži a jeden v kategórii nad
70 rokov.
Preteky sa niesli vo výbornej atmosfére, po súťažných výkonoch nechýbalo občerstvenie a o zábavu sa starala
živá kapela NOVA. Každý účastník
dostal tričko, všetky zúčastnené deti

dostali originálnu drevenú pamätnú
medailu a víťazi jednotlivých kategórii,
samozrejme, klasické medaile a poháre
pre víťazov.
Veríme, že nasledujúci jubilejný
30. ročník priláka na budúci rok do
Východnej ešte viac pretekárov. Ďakujeme sponzorom za finančnú a materiálnu podporu – Žilinský samosprávny
kraj, Pozemkové spoločenstvo bývalých
urbarialistov obce Východná, Farma
Východná, COOP Jednota Liptovský
Mikuláš, Dobrá Východná o.z., Miroslavovi Sakáčovi za zapožičanie elektronickej časomiery a štartu a firme
Kofola za nápoje pre pretekárov.
Výsledky našich pretekárov:
• Deti: 7 – Lenka Filipová, 8 – Andrej

Z obecného zastupiteľstva
8. 8. 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Predĺženie nájmu bytu pre Mgr.
Jaroslava Kompana v budove ZŠ do
31. 8. 2018.
• Predĺženie nájmu bytu pre Mgr.
Žofiu Čellárovú v budove ZŠ do 31.
8. 2018.
• Navýšenie transferu pre Jednotu
dôchodcov vo Východnej vo výške
200 € do konca roku 2017 s následnou
úpravou rozpočtu.
• Kúpu pozemku C-KN 1848/3
o výmere 18 m2 v k.ú. Východná za
cenu 6 €/m2.
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• Predĺženie nájmu bytu pre Michala
Vechtera v budove ZŠ do 30. 9. 2017.
OZ žiada starostu obce:
• Požiadať Liptovskú vodárenskú
spoločnosť v L. Mikuláši o riešenie napojenia všetkých občanov na verejnú
splaškovú kanalizáciu.
• Riešiť situáciu vytekania vody na
miestnu komunikáciu pred domom č.
538.
• Zrušiť splnomocnenie starostu
obce advokátovi JUDr. Ivanovi Ilavskému vo veci vypratania nehnuteľnosti pozemku C KN č. 2037, k. ú.
Východná.

Jariabek, 9 – Samuel Hojnoš, 10 – Michal
Jurík, 12 – Natália Psotná, 14 – Simona
Cibuľová, 15 – Barborka Filipová, 16
– Adam Godál, 17 – Liliana Brezinová,
18 – Laura Žufajová.
• Predkategória: 8 – Natália Godálová, 10 – Natália Stanová
• Najmladší žiaci: 6 – Dominik Jariabek, 12 – Dominik Brezina
• Najmladšie žiačky: 4 – Laura
Rusinová
• Mladší žiaci: 4 – Jaroslav Jariabek
• Mladšie žiačky: 6 – Martina Lehotská
• Dorastenci: 1 – Martin Pavella
• Muži 19 – 39 rokov: 9 – Michal
Vechter
• Muži nad 70 rokov: 2 – Ján Muráň
(red), foto: mks
• Požiadať riaditeľa SAD L. Mikuláš,
aby vydal nariadenie zamestnancom
SAD parkovať autobusy v garážach
SAD.
• Vypracovať zámer na vybudovanie
parkoviska na parcelách C KN p. č. 488,
489, 486, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
k. ú. Východná.
OZ berie na vedomie:
• Žiadosť Dariny Matuškovej, r.
Zubajovej, Východná 388 a Tomáša
Matuška, Trnava o prenájom rodinného
domu vo Východnej.
• Informáciu starostu o stretnutí
vlastníkov pozemkov – Kokavská
cesta.
• Informáciu starostu o začatí prác
na vykurovacom systéme zdravotného
strediska.

