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Poprad musí vidieť svoje postavenie 
aj z pozície okolitých miest a obcí

Pod jeho dohľadom sa konsolido-
val územný plán mesta a pozornosť 
venoval aj materským a  základ-
ným školám, najmä čo sa týka 
rekonštrukcií a  stavebných úprav. 
Pavol Gašper sa angažuje aj v riešení 
výziev v oblasti športu  a kultúry. 

Pavol Gašper, druhý viceprimátor mesta Poprad je členom mest- 
skej rady, ktorá je poradným orgánom primátora a  mestského 
zastupiteľstva. Okrem toho je predsedom komisie na ochranu 
verejného záujmu a  sociálnej, bytovej a zdravotnej komisie. 

V spolupráci s primátorom, vedením mesta, poslancami a za- 
mestnancami sa venuje sociálnej a bytovej oblasti a zaoberá sa 
záležitosťami, ktoré sa týkajú výstavby. Je vo veľmi úzkom kontakte 
s občanmi mesta, iniciuje stretnutia so zástupcami organizácií, ktoré 
pracujú v sociálnej oblasti, pravidelne navštevuje denné centrá a zau-
jíma sa hlavne o to, kde seniori vidia potreby zásahu mesta. Za jeho 
éry bol prijatý nový komunitný plán a seniorom venuje pozornosť vo 
všetkých oblastiach ich života. 

Aktívne prispieva k  vybudovaniu 
ďalších športovísk, ktoré by slúžili 
profesionálnym aj rekreačným 
športovcom, ako sú napríklad 
skate park a workout park. Spolu 
s  ostatnými sa podieľa na riešení 
parkovania v meste, ale i prispôso-

bení mestskej dopravy potrebám 
občanov. Aktívny je aj v obnovovaní 
spolupráce s partnerskými mestami 
a zabezpečení nových pracovných 
miest a bývania pre mladé rodiny, 
aby sa zastavil odchod mladých ľudí 
z mesta.

Ako zdôraznil, všetko, čo sa mu 
podarilo za rok od nástupu do funk-
cie urobiť, je závislé od spolupráce 
s občanmi, poslancami, primáto-
rom, vedením mesta, s úradníkmi, 
organizáciami, inštitúciami i pod-
nikmi a podnikateľmi v meste. „Bu-
dem rád, ak by sa do veci verejných 
podarilo čo najviac zaangažovať 
obyvateľov mesta,“ uviedol a dodal, 
že najvyššou prioritou je pre neho 
človek.  
 Pokračovanie na 2. strane Ing. Pavol Gašper
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Krehká krása 
Batizoviec 2016
Od 15. marca si mohli návštevníci 

Batizoviec navodiť pravú veľkonoč-
nú atmosféru na výstave  Krehká 
krása Batizoviec. S 330-timi prá-
cami sa predstavilo 31 súťažiacich 
z celého Slovenska a najstaršou  
z nich bola 77-ročná Anna Mihaľo-
vá z Dolného Smokovca. 

Obdivovať sme mohli vajíčka 
zdobené až 25 technikami a pribud-
li nové techniky vo veľkonočných 
dekoráciách, čoho dôkazom bola 
pestrosť vystavených prác. 

O vynikajúcu náladu počas vy-
hodnotenia súťaže, ktoré bolo v ne- 
deľu, sa postarali Folklórna skupina 
z Batizoviec, Vychodniarske Šar-
kanice a Ľudová hudba Košuľa zo 
Spišskej Novej Vsi. 

Levočská nemocnica má magnetickú rezonanciu Nastavte si hodiny

Ocenili Ing. Jána Kuruca
Členovia Základnej organizácie Slovenského zvä-

zu protifašistických bojovníkov vo Svite sa v Do- 
me kultúry stretli na pravidelnej členskej schôdzi.  
„Z úprimného srdca by som chcel poďakovať Ing. Já-
novi Kurucovi za všetko to, čo odviedol pre našu or-
ganizáciu zostavením kroniky ZO SZPB vo Svite. 
Vyzdvihol v nej ľudí, ktorí tu žili, pracovali a bojovali za 
našu súčasnosť,“ uviedol  okrem iného Dr. Pavlovčin, ta-
jomník Oblastnej organizácie SZPB Poprad - Kežmarok 
a odovzdal mu Pamätnú medailu SZPB za obetavú prá-
cu pre rozvoj SZPB. Keďže sa členská schôdza konala 
8. marca, ktorému dominuje Deň žien, prítomní muži 
poďakovali členkám za všetko, čo robia pre spoločnosť, 
popriali im všetko dobré a odovzdali kvety.  (red)

Členovia Slovenskej speleologic-
kej spoločnosti si dali 2. apríla o 9. h 
už tradične zraz v Dome kultúry vo 
Svite na celoslovenskom stretnutí 
jaskyniarov Speleomíting 2016.

Na podujatí odprezentujú aktuál- 
ne výsledky prieskumu, výskumu 
jaskýň a krasu u nás i vo svete a di-
vákov oboznámia so zaujímavosťa-
mi z oblasti speleológie.

Samozrejme, na stretnutie pozý- 
vajú všetkých záujemcov, ktorí chcú 
spoznať nové objavy doma i v za-
hraničí a byť prítomní pri ocenení 
jaskyniarov. Aj tohoto roku sa budú 
udeľovať Divácke ceny za najhod-
notnejší príspevok z domácich lo-
kalít, najhodnotnejší príspevok zo 
zahraničných ciest a tiež v kategó- 
riách speleologická fotografia, spe-
leologická dokumentácia a zobra-
zenie jaskýň na mapách. Súčasťou 
podujatia bude Speleoburza a pre-
daj speleologickej literatúry.  (red)

 Speleomíting 2016

Zima pomaly končí a je tu čas, 
kedy si opäť budeme posúvať 
ručičky na hodinách, tento raz 
o  hodinu dopredu. Zimný čas 
tohto roku končí v noci zo sobo-
ty 26. marca na nedeľu 27. marca. 
V nedeľu o 2. hodine ráno stredo-
európskeho času (SEČ) sa posunú 
ručičky hodín na 3. hodinu stredo-
európskeho letného času (SELČ).

Letný čas na zimný sa tohto roku 
bude meniť v nedeľu, 30. októbra.  
O 3. hodine ráno si ručičky posu-
nieme na 2. hodinu a teda budeme 
spať o hodinu dlhšie.  (red)

Predĺžené úradné hodiny
Aj tohto roku budú posilnené podateľne a dlhšie otvorené daňové úra-

dy. Finančná správa sa pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových 
priznaní na daň z príjmu za rok 2015. Daňové priznanie treba podať a daň 
zaplatiť do 31. marca 2016. 

Daňové úrady (vrátane pobočiek a kontaktných miest) budú pre verej-
nosť otvorené: 

22. – 24. marec 2016: 8. – 17. hodiny
29. – 30. marec 2016: 8. – 18. hodiny
31. marec 2015: 8. – 19. hodiny
Finančná správa posilňuje aj dostupnosť call centra: 
23. – 24. marec 2016: 8. – 19. hodiny
29. – 31. marec 2016: 8. – 24. hodiny.  (pma)

Novovybudované pracovisko 
magnetickej rezonancie 15. mar- 
ca slávnostne uviedla do prevádz-
ky Všeobecná nemocnica s poli- 
klinikou Levoča, a. s., ktorá je 
členom skupiny AGEL. Vďaka 
kvalitnému a modernému prístro-
ju magnetickej rezonancie 1,5T 
bude možné realizovať včasnú 
a  kvalitnú diagnostiku, a  tým 
prispieť k správnej liečbe pacien-
tov. Investícia do stavebných úprav 

priestorov a prístrojového vybave-
nia vyšla nemocnicu na takmer 
300 tisíc eur.

„Moderné magnetické praco-
visko by malo slúžiť pre pacientov 
z Levoče, ale aj z okresu Poprad, 
Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabi-
nov. Mnohokrát ide o  akútnych 
pacientov, ktorí si na svoje vyšetre-
nia nemôžu dovoliť čakať tak dlho 
ako je to v okolitých zariadeniach. 
Vďaka tomuto novému pracovis-

ku MR, by sme mohli znížiť čaka-
ciu dobu okolitých MR pracovísk  
a zrýchliť vyšetrenia,“ uviedol pri 
slávnostnom otvorení riaditeľ ne-
mocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Na vyšetrenie magnetickou re-
zonanciou vo Všeobecnej nemoc-
nici s poliklinikou Levoča sa mô-
žete objednať na telefónnom čísle: 
053 3913 033. Pracovisko MR sa 
nachádza na križovatke smerom 
na interné oddelenie.  (mca)
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Dokončenie z 1. strany
V  predvolebnom čase ste 

sa stretli s  predsedami po-
litických strán v  Poprade. 
Čo bolo cieľom týchto naj- 
prv separátnych stretnutí 
a následne rokovaní za jed-
ným stolom?

- Chcel som spoznať štruk- 
túru politických strán v ok- 
rese, akú majú členskú zák- 
ladňu, aké sú ich priority. 
Chcel som tiež vedieť, či je 
možné počítať s  pomocou 
všetkých politických strán, 
ktoré v okrese a v meste pôso-
bia, majú tu členskú základňu 
a  z  ktorých viaceré budú aj 
v parlamente. Toto stretnutie 
vidím ako veľmi užitočné po 
každej stránke, a to nie len pre 
mňa osobne, ale aj pre poli-
tické strany a predovšetkým 
pre mesto a  celý región. 
Veľmi otvorene sme hovo-
rili o súčasnosti a o najbližšej 
budúcnosti, ktorá je pred 
nami a  možno aj o  trochu 
vzdialenejšej. Som zástupcom 
primátora Popradu, stále to 
však vnímam tak, že Poprad 
je mestom, ktoré združuje celé 
svoje okolie. S  predsedami 
politických strán sme hovorili 
o témach, ktoré by napomohli 
rozvoju Popradu, ale aj nášho 
okolia a  spolupráci samo-
správ. Predsedovia všetkých 
politických strán, s ktorými sa 
mi podarilo stretnúť, rozhovo- 
ry za jedným stolom ocenili, 
považovali ich za zmyslu-
plné a  hodnotné a  prisľúbili 
všestrannú podporu. 

Hovoríte o  meste Pop- 
rad, ale aj o spolupráci samo-
správ v okolí Popradu. V čom 
vidíte ich perspektívu?

- Či sa nám to páči, alebo 
nie, Poprad je stále okresným 
mestom a svoje vlastné posta- 
venie musí vidieť aj z pozície 
okolitých miest a obcí. Firmy 
v Poprade zamestnávajú naj- 
viac občanov a stále je to mes-
to, kde sú sústredené všetky 
úrady,  inštitúcie, dopravné 
uzly, ale aj stredné školy, 
krytý zimný a nový futba-
lový štadión. Hoci je Poprad 
v  mojej hierarchii najvyššie, 
za veľmi dôležitú považujem 
aj spoluprácu blízkych miest 
a obcí. Ak hovoríme o okrese, 
tak aj s mestami Vysoké Tatry, 
Svit, ale aj s mestami širšieho 
regiónu, ako je Kežmarok, 
Spišská Nová Ves, Levoča 
a Stará Ľubovňa. Úzku spolu-
prácu sme nadviazali s mes-
tom Svit, napríklad aj v súvis-
losti so súmestím Poprad – 
Spišská Teplica – Svit, čo zare-
zonovalo na spoločných stret-
nutiach so zástupcami Svitu 
a  Sp. Teplice. Všetkým nám 
je jasné, že nie je možné sa 
izolovať a riešiť si samostatne 
cyklochodníky, železnice ale-
bo rekreačnú zónu Štrkoviska 
pri Batizovciach. Už raz sme to 
zažili, keď sa Poprad odtrhol 
od sveta a  čo to komu pri- 
nieslo? Každá naša spoločná 
aktivita musí mať napojenie 
na ľudí. Ak cyklochodníky, 
tak kde, odkiaľ a kam? Jeden 
koncept, jeden zámer a  na 
takomto základe pokračovať 
spoločne. Je to určite zmys-
luplné, ak si zadefinujeme 
svoje potreby a budeme naraz 
riešiť celú oblasť. V spolu-
práci so Svitom sa už určili aj 
konkrétne okruhy a prioritné 
úlohy. Určite je to integrácia 
toho najbližšieho okolia, či už 

Poprad musí vidieť svoje postavenie aj z pozície okolitých miest a obcí
prostredníctvom turistických 
destinácií a rekreačných zón, 
akou je napríklad Štrkovisko, 
cykloareál v blízkosti Teplice 
a kultúrno-spoločenské cen-
trum v  oblasti Kvetnice tak, 
aby sa všetko pospájalo cyk-
lochodníkmi a aby ľudia mali 
zmysluplné destinácie, kam ísť 
vo voľnom čase.

Spomínate Štrkovisko, kde 
je ale veľmi zlé napojenie zo 
Svitu i Popradu a cyklochod-
ník by bol tiež problémom. 
Hoci už pri výstavbe diaľnice 
sa hovorilo o  nadjazde po- 
nad železničnú trať zo 
štátnej cesty I/18 v smere na 
Batizovce a Tatry, dodnes sa 
nič neudialo...

- V najbližšom období ma- 
jú Železnice SR prikročiť 
k  rekonštrukcii trate z  Lip-
tovského Mikuláša po Pop- 
rad – keď uvažujem z nášho 
pohľadu tak, od Tatrans- 
kej Štrby po Poprad. Na 
tomto úseku sa už vykupujú 
pozemky a popri tom, ako sa 
tvoria projekty, je potrebné 
vzniesť jasné požiadavky 
na križovania železničnej 
trate, pričom sa musia zrušiť 
všetky úrovňové križovania. 
Keďže sa nadjazd neurobil, 
tak kvôli rušeniu úrovňových 
križovatiek sa dnes hovorí 
o  podjazde. Verím, že teraz 
sa to definitívne dorieši. Ale 
opäť, postupovať by sme mali 
spoločne, pretože tak je väčšia 
šanca, že niečo presadíme 
aj s  ostatnými obcami, kde 
majú železnice úrovňové 
križovatky.

V rámci vzájomnej spolu-
práce spomeniem aspoň krát-
ko napríklad vzájomnú propa-
gáciu športových, kultúrnych 
a spoločenských podujatí, his-
torických a kultúrnych pamia-
tok nech ľudia, ktorí navštívia 
tento región,  skutočne 
navštívia región a  dostanú 
plnú informáciu povedzme na 
železničnej stanici v novozria- 
denom informačnom cen-
tre. To poskytuje informácie 
nielen o Poprade, ale o celom 
regióne.

Po jedenástich rokoch 
sa uskutočnilo stretnu-
tie predstaviteľov miest 
Zakopaného, Vysokých 
Tatier a  Popradu. S  akým 
výsledkom?

- Obnovili sme spoluprá-
cu týchto miest a  vytvorili 
spoločnú komisiu, ktorá má 
pripraviť nový dokument 
o spolupráci na úrovni miest, 
lebo doteraz to bola len jedno-
duchá deklarácia o spolupráci 
primátorov. Dohoda o  spo-
lupráci miest síce existuje, 
ale nebola podpísaná. Táto 
dohoda, podľa pamätníkov, 
bola úzko orientovaná na 
komerčné využitie Tatier a Tat- 

ranského národného parku.
Súčasná spolupráca má 

byť postavená na reálnej spo-
lupráci a  reálnych krokoch, 
pretože žiadna z týchto strán 
sa nechce „vznášať“ v nereál-
nych výšinách. Všetky tri stra-
ny sa zhodli, aby sme tu neroz- 
právali o záležitostiach, ktoré 
nevieme ovplyvniť. Riešiť 
chceme len to, čo je v kom-
petencii samosprávy. Ide teda 
hlavne o kultúru, šport, tradí-
cie a podobne. Celé to chceme 
smerovať k tomu, aby región 
Tatier, vrátane poľskej strany, 
bol príťažlivý pre domácich, 
ale aj všetkých návštevníkov, 
ktorí k nám prídu a chcú tu 
stráviť voľný čas. Turistika je 
aj zo širšieho, komerčného 
hľadiska, povedal by som, 
najlepšie rozvinuteľný prvok.

Ako sa mestu darí komu- 
nikovať so zamestnávateľmi, 
keďže konkrétne vašou prio- 
ritou je zastaviť pokles počtu 
obyvateľov Popradu?

- Samotné firmy prišli s ini-
ciatívou, aby boli zastrešené 
primátorom mesta Poprad 
a  pomáhali riešiť prob-
lémy s  nezamestnanosťou. 
Napríklad, keď vo firme vo 
Svite došlo k  hromadnému 
prepúšťaniu, dalo sa tomu 
vyhnúť. Ak by o  tom boli 
ostatné podniky v okrese in-
formované skôr, mohli via- 
cerých z  týchto ľudí prijať 
a zamestnanci by išli z práce 
do práce. Firmám by to 
značne uľahčilo komunikáciu 
so štátnymi orgánmi. Táto 
problematika je v súčasnosti 
v rokovaní a verím, že aj od-
borné školstvo sa podarí 
rozbehnúť tak, aby firmy mali 
svoje odborné školy alebo 
učilišťa.

Jedným z  aspektov spo-
lupráce je aj územné plá- 
novanie a  plánovanie roz-
voja mesta. Aká situácia je 
v tejto dôležitej oblasti?

-Keď hovoríme o  spo-
lupráci, určite je potrebné 
koordinovať naše aktivity. 
Spomínali sme cyklochod-
níky, oddychové zóny, že- 
lezničné či cestné napojenia. 
V tejto oblasti potrebujeme 
veľmi úzko zosúladiť územné 
plány a plány rozvoja a rov- 
nako aj investičné priority 
miest, aby sme kontinuálne 
celý náš región zveľaďovali. 
Poprad v  súčasnosti končí 
fázu skresľovania územného 
plánu do digitálnej podoby. 
Prvýkrát v histórii bude mať 
Poprad digitálny územný plán 
zverejnený na webovej stránke 
mesta a bude verejne prístup- 
ný na nazretie obyvateľom, in-
vestorom alebo komukoľvek. 
Práve v  územnom pláne 
chceme zaviesť poriadok tak, 
aby sa nemenil podľa pot-

rieb akéhokoľvek investora, 
ale skutočne podľa zámerov 
mesta. Aby tie zóny, ktoré sú 
určené na odpočinok, oddych 
a  rekreáciu, a sú vytipované 
kvalitné územia, zostali rek- 
reačnými zónami a  aby sa 
v konečnom dôsledku nestali 
priemyselnými oblasťami ale-
bo oblasťami na zahusťovanie 
výstavby.

Plán rozvoja je postavený 
ambiciózne na približne 
dvadsať rokov dopredu. 
Chceli by sme, aby mes-
to narástlo a  prilákalo na 
bývanie ľudí zo širokého oko-
lia a  samozrejme aj investo-
rov, ktorí vytvoria pracovné 
miesta. Špeciálne sa chceme 
angažovať v  oblasti tvorby 
pracovných miest v priemysle 
s vyššou pridanou hodnotou. 
Či už informačné technológie, 
ale možno aj školy. 

Jednou z  najvážnejších 
oblasti v  meste je energe-
tika, ktorá ovplyvňuje život 
nie iba firiem, ale každého 
občana. Aká je vízia do 
budúcich rokov?

- Dodávku tepla a  teplej 
úžitkovej vody v  Poprade, 
ak nepočítame rodinné 
domy, takmer na sto percent 
zabezpečuje firma Veolia. Tej-
to firme na budúci rok končí 
zmluva, na základe ktorej 
poskytuje teplo, a my potrebu-
jeme urobiť vážne strategické 
rozhodnutia, ako postupovať 
ďalej. Jedna z  možností, 
o ktorú sa Veolia uchádza, je 
predĺženie existujúcej zmluvy. 
Ďalšia možnosť je výberové 
konanie a ešte ďalšia vytvore-
nie samostatnej energetickej 
spoločnosti, ktorú by vlast-
nilo mesto a  zabezpečovalo 
aj výrobu tepla. Všetky tie- 
to témy sú otvorené, diskutu-
jeme s každou stranou a zatiaľ 
nie je prijaté definitívne roz- 
hodnutie. V lete tohto roku 
bude už jasnejší smer, ako 
máme postupovať. V každom 
prípade nechceme, aby sa 
obyvatelia Popradu stali ruko-
jemníkmi akejkoľvek súkrom-
nej spoločnosti, ale chceme, 
aby za prijateľné ceny mali 
teplo i teplú vodu.

Keď už sme pri energe- 
tike a nových zmluvách, aké 
úlohy čakajú mesto v odpa-
dovom hospodárstve?

- Každé mesto musí pod- 
písať prinajmenšom zmluvu 
o  budúcej zmluve, alebo aj 
samotnú zmluvu s  firmou 
zabezpečujúcou odvoz trie-
deného odpadu. Podľa nové-
ho zákona o odpadoch sú za 
likvidáciu odpadov, ktoré sa 

dajú separovať, zodpovední 
výrobcovia a  tí si vytvorili 
firmy, ktoré majú zabezpečiť 
separovaný zber. Výsledkom 
má byť čo najvyššia úroveň 
separácie odpadu tak, aby 
zmiešaného komunálneho 
odpadu bolo čo najmenej. 
To by mali pocítiť aj obyvate-
lia. V  súčasnosti rokujeme 
s  viacerými organizáciami, 
ktoré by tieto služby vedeli 
poskytnúť mestu Poprad. 
Samozrejme, chceme to urobiť 
aj v  koordinácii s  okolitými 
obcami tak, aby sme všetci do-
siahli čo najvyššiu efektívnosť 
zberu. Na budúci rok tiež 
končí zmluva s firmou Brant-
ner, ktorá zabezpečuje nielen 
odvoz komunálneho odpadu, 
ale aj starostlivosť o  zeleň, 
takže rokujeme aj s touto fir-
mou, aby vedela ukázať, aké 
má ďalšie možnosti a rezervy. 
S  touto firmou máme dobré 
skúsenosti a  nie je dôvod 
vylúčiť ich z  ďalšieho pôso-
benia. Na druhej strane ale 
nechceme prísť ani o možnosť 
výberu. V oblasti energetiky 
i  odpadového hospodárstva 
ide o úlohy, ktoré sú pred 
nami a môžu ovplyvniť mesto 
na najbližšie roky, možno aj 
desaťročia.

Na záver ešte odbočíme. 
Koľko občanov v  súvis-
losti s  končiacimi príspev- 
kami pre neverejných pos- 
kytovateľov sociálnych slu- 
žieb požiadalo mesto Pop- 
rad o túto službu?

- Aj naše mesto pociťuje 
starnutie obyvateľov a stále 
viac a  viac ľudí je odkáza-
ných na sociálnu pomoc, čo 
zvyšuje nároky na rozpočet 
mesta. V minulom roku boli 
ukončené projekty financo-
vané z európskych fondov na 
poskytovanie opatrovateľskej 
činnosti. V  dôsledku toho 
neverejní poskytovatelia – 
súkromné subjekty, ktorí 
pôsobia na území Popra-
du, túto činnosť podstatne 
zredukovali. Mesto z  toho 
dôvodu  prijalo 25 klientov, 
ktorí boli v  starostlivosti 
neverejných poskytovateľov. 
Finančná ťarcha, ktorá s tým 
súvisí, v  konečnom dôsled-
ku leží na rozpočte mesta. 
Budeme musieť veľmi citli-
vo pristupovať k rozpočtu, 
pretože máme záujem, aby 
sociálna starostlivosť bola 
poskytovaná prinajmenšom 
na takej úrovni, ako doteraz. 
Zvýšenie nákladov na sociál-
nu prácu sa bude pohybovať 
rádovo v státisícoch eur.

 Ľ. Rešovská
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Každý rok je to, keď zmizne 
sneh, o tom istom. Všade nes- 
kutočný bordel. Rozumiem, 
že Rómovia, ktorí si nema-
jú kde umyť ruky a potrebu 
spravia tam, kde to na nich 
príde, plastové tašky a od-
padky zo zjedených potravín 
neriešia. 

Ale aj na miestach, kam 
naši spoluobčania necho-
dia, divoké skládky rastú ako 
huby po daždi. Svit, Batizov-
ce, Mengusovce, Poprad, 
Gánovce, Spišská Sobota, 
Matejovce, Veľká Lomnica, 
Vysoké Tatry... Najviac ma 
hnevá, keď vidím, že mestá 
a obce sa „vzorne starajú“  
o zeleň. “Do krvi” často úplne 
zbytočne orezávajú stromy  
a namiesto kríkov zo zeme 
trčia len dokaličené pahýliky. 
Živé osekajú či spília a bor-
del, ktorý tým obnažia, ne-
chajú tak. Veď si s ním vetrík 
poradí... Roznesie ho pekne 
po okolí a zbytky mikroténo-
vých vrecúšok budú desať-
ročia zdobiť konáre košatých 
stromov. 

Vážení páni starostovia  
a primátori, venujte pozor-
nosť nášmu spoločnému 
okoliu a životnému prostre-
diu. Starajte sa o to, aby bol 
poriadok nie len na centrál-
nych námestiach, ale aj za 
humnami, pri železničných  
a autobusových staniciach, 
na lúkach za mestom, v jar-
koch miestnych potokov  
a riek. Čaty nezamestnaných 
verejnoprospešných pracov-
níkov často až nezmyselne 
zbierajú smeti do zbláznenia 
na tých istých uliciach, v tých 
istých parkoch. Postarajte 
sa, aby neporiadok po zime 
zmizol aj z periférií, sídlisk, 
od garáži, ale aj spod živých 
plotov, mostov a mostíkov. 

A vy, milí záhradkári, tu-
risti, rybári, poľovníci, otužil-
ci, psíčkári, cyklisti a všetci, 
ktorí chodievate z rôznych 
dôvodov do prírody. Snažte 
sa všetko, čo tam prinesie-
te aj odniesť. Plechovky od 
piva, plastové i sklenené fľa-
še, poťahy z auta, nábojnice, 
staré handry... Pozbierajte po 
sebe. Alebo do prírody vôbec 
nechoďte, pretože keď jej 
takto škodíte, nezaslúžite si 
zážitky, ktoré vám ponúka.

No a vy, okoloidúci, ktorí sa 
necítite natoľko dotknutí, aby 
ste si vyhrnuli rukávy a spolu 
s priateľmi smeti iniciatívne 
vyzbierali, foťte a upozorňuj-
te na náleziská nedovolené-
ho vývozu smetí i vinníkov 
svoje mestské a obecné úra-
dy. Kvôli možnému narušeniu 
susedských vzťahov môžu 
zamestnanci úradov podnet 
prešetriť aj anonýmne... 

 Petra Vargová

Hnijeme 
v smetiach
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chcem vás po druhýkrát 
informovať prostredníct-
vom Gerlachovského infor-
mátora, čo je v  obci nové, 
čo sa nám podarilo a  čo 
chceme v najbližšom období 
uskutočniť pre zlepšenie pod-
mienok každodenného života 
v našej obci.

5. decembra prišiel naše de- 
ti navštíviť Mikuláš, ktorý 
okrem obdarovania darčekmi 
rozsvietil vianočnú výzdo-
bu. Poslednú predvianočnú 
sobotu sme sa po tretíkrát 
stretli pri obecnej vianočnej 
kapustnici. Táto spoločná ak-
cia má každý rok lepšie ohla-
sy. Príjemnú atmosféru nám 
spríjemňovali aj heligonkári 
z Batizoviec. Dôležité je, že si 
ľudia v predvianočnom zhone 
našli čas, aby sa porozprávali 
a  spoločne strávili chví- 
le medzi priateľmi, susedmi 
a  známymi. Aj touto cestou 
sa chcem poďakovať všetkým, 
ktorí boli nápomocní pri or-
ganizovaní našej vianočnej 
kapustnice.

Ako som už informoval 
v  predchádzajúcom čísle,  
schválili nám projekt - Zní- 
ženie spotreby energie bu-
dovy Obecného úradu Ger-
lachov. Čakáme len na podpis 
zmluvy z envirofondom a keď 
budú všetky podmienky na 
podpis splnené, v najbližšom 
období začneme s realizáciou. 
Ide o výmenu kotla na bioma-
su (palivové drevo a drevené 
peletky), výmenu tepelných 
telies a  rozvodov. V  rámci 
projektu sa urobí i zateplenie 

Spúšťame nový projekt, ďalšie pripravujeme
Vážení spoluobčania, 

vonkajšieho plášťa a zateple-
nie stropu budovy, výmena 
vchodových dverí, dverí do 
Gerlachovskej izby a kotolne. 
Kúrenie v  budove obec-
ného úradu je v havarijnom 
stave, nehovoriac o  úniku 
tepla cez steny a strop. Preto 
bude táto rekonštrukcia pre 
obec i  obecnú kasu veľkým 
prínosom.V tomto roku chce- 
me uskutočniť vyčistenie 
a  úpravu koryta Gerlachov- 
ského potoka v  mieste od 
požiarnej zbrojnice po nový 
most. Brehy chceme vyčistiť 
od odpadov, prerezať staré 
a poškodené stromy a vysadiť 
nové. V  rámci tejto akcie 
chceme vyregulovať koryto 
a opraviť kaskády. Po týchto 
úpravách by sa mohla táto 
časť obce stať oddychovou 
zónou. V tejto časti potoka sa 
nachádza aj kamenný most, 
dokončený v  roku 1865. 
Finančné prostriedky na tento 
projekt nám vyčlenila vláda 
SR na výjazdovom rokovaní 
vo februári v Kežmarku. 

V  týchto dňoch sa de-
montujú trafostanice a  ob-
nova elektrického vedenia 
v časti ulíc Hlavná a Mlynská. 
Začali sme tiež rokovania  
o možnostiach rekonštrukcie 
verejného osvetlenia, zakú-
pili sme novú rozhlasovú 
ústredňu, keďže stará je už 
nefunkčná a  neopraviteľná. 
Pozornosť musíme venovať 
aj rozhlasovej sieti, ktorá 
je tiež v  havarijnom stave. 
V  škole sa rekonštruovali 
sociálne zariadenia a  zá- 
roveň ideme čiastočne zre- 
konštruovať oplotenie škols- 
kého areálu. V letných me-
siacoch dokončíme oplotenie 
cintorína, chceme upraviť 
okolie a  parkovaciu plochu 
pred hlavnou bránou cin-
torína. Stále nám robí sta-
rosti čistička odpadových 
vôd, ktorá nefunguje tak, ako 
by mala. Dúfam, že sa nám 
ju podarí skolaudovať, lebo 
po čiastočnej rekonštrukcií 
spred dvoch rokoch je stále 
v skúšobnej prevádzke. 

Poprosiť o  spoluprácu 
chceme všetkých obyvateľov 
našej obce. Keď majú kon- 
krétne nápady a postrehy, 
ktoré budú prínosom pre 
zlepšenie života v našej podta-
transkej obci, aby sa ich nebalí 
povedať mne alebo poslan-
com. Komunikácia je dôležitá 
na to, aby sme spoločnými ná-
padmi a myšlienkami v našej 
obci napredovali. 

Na záver chcem nám všet- 
kým popriať krásne prežitie 
veľkonočných sviatkov.

 Ján Hroboň, 
 starosta obce Gerlachov   

Členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Gerla-
chove sa stretli 23. januára 
tohoto roku na výročnej 
členskej schôdzi. Zhodnotili 
svoju činnosť a hospodáre-
nie v roku 2015 a zároveň si 
stanovili ciele a úlohy na rok 
2016. 

Členovia zásahovej jed- 
notky Dobrovoľného hasič- 
ského zboru obce Gerlachov 

absolvujú počas roka ďal- 
šie školenia a cvičenia na 
získanie resp. obnovu prís- 
lušných odborností a prak- 
tických skúseností, keďže náš 
zbor je v rámci celoplošného 
rozmiestnenia síl a prost- 
riedkov zaradený do kate- 
górie A v zásahovom ob-
vode Poprad - Vysoké Tatry. 
Naďalej pokračujú aj práce 
na postupnej rekonštrukcii 

hasičskej zbrojnice. 
V roku 2016 usporiada náš 

zbor dve hasičské súťaže a to 
14. mája 17. ročník súťaže 
mladých hasičov a 11. sep-
tembra finále Podtatranskej 
hasičskej ligy, súťaž O pohár 
obce Gerlachov. Srdečne vás 
na tieto podujatia pozývame 
do nášho hasičského areálu. 
 Ing. Michal Ryša, 

predseda DHZ Gerlachov

Dobrovoľní hasiči rekonštruujú zbrojnicu

Aj u nás v obci nám robí problémy dažďová 
voda zo striech, ktorú občania púšťajú do 
splaškovej kanalizácie. Táto voda v  období 
dažďov narieďuje splaškové odpadové vody 
a  nielen, že hydraulický preťažuje čistiareň, 
ale vyplavuje aj mikroorganizmy, ktoré sú 
potrebné pre dobré čistenie. Aby sa podobné 

situácie neopakovali, žiadame občanov, aby 
zabránili vypúšťaniu dažďovej vody zo striech 
do splaškovej kanalizácie. Aj táto skutočnosť 
môže ovplyvniť výšku vášho stočného a pritom 
dažďové vody možno veľmi cielene využívať 
k zavlažovaniu záhrad. Je to možnosť, ako byť 
šetrnejší nielen k domácnosti, ale aj k prírode.   

Pozor na dažďové vody zo striech

Po krátkych smutných 
dňoch prichádzajú dni dlhšie  
a s nimi jar. Jar je najkrajšia 
časť roka, kedy sa zem pre-
búdza z dlhého zimného sna. 
Všetko začína rozvoniavať 
novým životom.  Z bielej 
jednofarebnej pokrývky sa 
vynára bielučká snežienka 
so zelenými lístkami.  Jar je 
podobná divadelnej hre. 
Všetko sa zrazu prezlieka do 
iných šiat. Slniečko zohrieva 
celú krajinu a roztápa pos- 
ledné vrstvy snehu. Pani jar 
zobúdza všetko, čo v zime 
spalo.  

Samozrejme, s príchodom 
jari sa neodmysliteľne  spája-
jú  veľkonočné sviatky. Dnes, 
často už len z rozprávania 
starých či prastarých mám, 
si môžeme len predstavovať, 
ako asi vyzerali veľkonočné 
sviatky na dedine kedysi. Naši 
predkovia si  totiž spájali výz-
nam Veľkej noci aj s inými 
tradíciami, než kresťanskými. 
Keďže blížiaca sa Veľká noc 
ohlasovala príchod jari a 
nastával čas nového života, 
zachovali sa jej starobylé sym-
boly v podobe ohňa, vody, 

Výstavka s nádychom Veľkej  noci...      

zelene a vajíčka. V našej obci  
bolo tradíciou, že dievčatá 
vyškrabávali vajíčka, zdo-
bili ich rôznymi veselými 
veršíkmi či ornamentami.  
Dnešné „moderné žienky,“ 
ktoré sú veľmi kreatívne, ná-
padité a majú šikovné ruky, sa 
so svojimi  výrobkami chceli 
predstaviť aj nám.  Tak sme 
im dali priestor a usporiadali  
sme výstavno-predajnú akciu. 
Konala sa v dňoch  od 13. do 
16. marca v priestoroch obec-

ného úradu. Naše šikovné 
ženy nám ponúkli  množstvo 
výšiviek, obrázkov, dekorácii  
s  jarnými a  veľkonočnými 
motívmi.  Teší nás, že  i v našej 
obci sa našlo pár ľudí a svoje  
výrobky - krásne vyšívane 
obrazy, maľované obrázky,  
bižutériu a ešte mnoho zau-
jímavých veci ponúkali aj 
nám, ostatným. I  keď záu-
jem bol o naše gerlachovské 
vyškrabavané vajíčka, ktoré 
na výstavke chýbali, verím,  

že sa ešte  v našej obci  nájdu 
šikovné ruky, či už mladšie 
alebo staršie, ktoré vytvoriť 
takéto vajíčko dokážu a tento 
symbol Veľkej noci nevy-
mizne zo žiadnej domácnosti 
v Gerlachove.  

Ďakujem všetkým, ktorí  
podporili tuto akciu a prišli 
sa pochváliť svojimi výrob-
kami, ale aj tým, ktorí pomá- 
hali pri výzdobe  i organizá-
cii pekného  štvordňového 
podujatia.   Alena Kičinová

Najmä z tohto dôvodu som 
sa rozhodla pustiť do orga-
nizácie obecného plesu, aj 
keď pre začiatok v menšom 
vydaní. 

Nápad sa teda stal skutoč-
nosťou a v sobotu 6. februá-
ra tohto roku sa v penzióne 
Omega v Gerlachove usku-
točnil I. obecný ples, na kto-
rom sa do skorých ranných 
hodín zabávalo celkom 46 
hostí. 

Začiatok plesu bol naplá-
novaný na 19.30 h a trval až do 
štvrtej hodiny rannej. O zá- 
bavu počas plesu sa postaral 
skvelý DJ Vlado a večerný 
program hosťom spríjemnila 
tiež výborná Ľudová hudba 
Bystrianka. 

Na plese panovala vyni-
kajúca nálada a atmosfé-
ra, ku ktorej prispel každý 
hosť svojou účasťou, čomu 
určite nasvedčuje aj fakt, 
že tanečný parket bol plný 
počas celého večera a bo- 
lo nepochybné, že hostia sa 

Prvý obecný ples bol úspešný

naozaj bavili. Súčasťou plesu 
bola samozrejme tombola, 
do ktorej sa podarilo zabez-
pečiť zaujímavé a hodnotné 
ceny, za čo ďakujem všetkým 
našim sponzorom. 

Moje poďakovanie patrí 
tiež starostovi obce Mgr. Já-
novi Hroboňovi, reštaurácii 
Pasáž z Kysuckého Nového 
Mesta, ktorá pomohla so za-
bezpečením výzdoby, pani 
kuchárke, ktorá nám vytvo-
rila krásne a chutné bufetové 
stoly a v neposlednom rade 
tiež penziónu Omega za spo-
luprácu pri organizácii. 

Rovnako ďakujeme všet-
kým, ktorí s organizáciou 
plesu pomohli, aby sa mo-
hol uskutočniť minimálne 
na takej úrovni, ako som si 
predstavovala. 

Verím, že všetci hostia od-
chádzali spokojní a z plesu 
sa stane milá tradícia, ktorá 
bude pokračovať aj v nasle-
dujúcich rokoch. 

 JUDr. Lenka Faixová

V širokej škále podujatí organizovaných našou obcou mi 
vždy chýbala akcia, ktorá by mala určitú „noblesu a lesk“. 
Teda aj možnosť stretnúť sa v obci pri takejto elegantnejšej 
príležitosti s tými, ktorí tu žijú, ale rovnako aj s ďalšími 
priateľmi.
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Každý z nás si azda ešte 
živo pamätá na začiatok sep-
tembra a na deň, kedy sme 
všetci spolu – veľkí i malí 
- žiaci, učitelia, vedenie ško-
ly i vedenie obce, stáli na 
školskom dvore a vítali sme 
začiatok šk. roka 2015/2016. 
Nevedeli sme, čo nás v ňom 
čaká, aký bude? Čas je však 
neúprosný, plynie ako voda  
a my už máme za sebou I. pol- 
rok. Čo všetko sme už za ten 
čas v našej škole stihli prežiť  
a uskutočniť?

Zo života Základnej školy s materskou školou v Gerlachove 
Takto si tu žijeme... 

Ekodeň, Šarkaniáda 
a ďalšie aktivity 

Posledné slnečné lúče sme 
využili na prechádzku po blíz- 
kom i vzdialenejšom okolí. Po-
čas Ekodňa sme vybehli do prí-
rody,  poprechádzali sa a spoz- 
návali blízke okolie našej obce. 
K týmto dňom neodmysli-
teľne patrí aj obľúbená Šar-
kaniáda. O tom, že nám zá-
leží na životnom prostredí 
svedčí čistenie areálu oko- 
lia školy, na ktoré ani my ne- 
zabúdame. Mysleli sme aj na 

našich starých rodičov a v ok-
tóbri, Mesiaci úcty k starším, 
sme ich potešili piesňami, tan-
com, milým slovom i darče-
kom vyrobeným z lásky.

V jesennom období, v rám-
ci akcie Žijeme zdravo, sme 
si pripomenuli Deň mlieka  
i Deň jabĺk. Zapojili sme sa 
do súťaže Hovorme o  jedle, 
kde žiaci na hodinách anglic-
kého jazyka zhotovili rôzne 
projekty. Tekvičkový deň, 
Strigônsky deň, Deň dobrosr- 
dečnosti, Deň školských 
knižníc, to sú ďalšie zaují-
mavé akcie, ktoré sa tešia ob-
ľube žiakov. Vydarený bol aj 
Mikulášsky deň a Vianočná 
besiedka pre rodičov. Žiaci si 
pripravili piesne, vinše a via- 
nočné príbehy. Poslednou 
akciou v I. polroku bol tradič-
ný Karneval, na ktorý sa deti 
každoročne veľmi tešia. 

Žiaci v divadle
2. februára tohto roku sa 

žiakom našej školy naskyt-
la príležitosť a navštívili di-
vadlo v Spišskej Novej Vsi. 
Ráno, pred budovou základ-
nej školy, čakal pristavený 
autobus, ktorým sme sa do-
pravili do divadla. Niektorí 
žiaci v divadle ešte neboli, 
preto ich radosť a  očakáva-
nia už v autobuse boli veľmi 
veľké. A tak sme prežili jeden 
krásny deň, plný nezabud-

nuteľných zážitkov, umoc-
nený príjemnou atmosférou 
mesta, ktoré sme spoznali. 
Deti zvládli slušné správanie  
v divadle i v autobuse. Hra-
vou a zábavnou formou sme 
sa po ceste autobusom nau-
čili názvy obcí, ktoré sa na-
chádzali od Gerlachova až 
po Spišskú Novú Ves a  tak 
sme sa pocvičili aj vo vlas-
tivede. Precvičili sme si tiež 
slušné správanie s uvoľnením 
miesta starším v autobuse. 
Jednoznačne, akcia mala 
okrem príjemného zážitku aj 
výchovný a  vzdelávací cha-
rakter. V divadle boli všetci 
žiaci očarení a so zatajeným 
dychom sledovali divadelné 
predstavenie Snehulienka  
a sedem trpaslíkov, ktoré 
bolo pekne spracované a oži- 
vené množstvom postáv. 
Spokojnosť detí bola čitateľ-
ná z ich tvarí a preto hercov 
na záver odmenili dlhým po-
tleskom. Cesta domov ubehla 
veľmi rýchlo a my všetci sme 
si odniesli nezabudnuteľný 
zážitok. Každá spoločná ak-
cia upevňuje vzťahy v našej 
škole a buduje lepší kolektív. 
A táto bola jedna z nich.

V školách rekonštrukcia 
hygienických zariadení
O tom, že v  našej ško-

le máme čo zlepšovať, sme 
vedeli už dlho. Po minulo-

ročnej oprave hygienických 
zariadení v  materskej ško-
le prišla tento rok na rad aj 
kompletná rekonštrukcia 
hygienických zariadení v zák- 
ladnej škole. Vymenili sme 
všetko – od kachličiek na 
podlahe až po nové toalety. 
Renováciu sme mali v pláne 
už dlho predtým, akurát, stále 
sme nemali dostatok finanč-
ných  prostriedkov. Preto sme 
radi, že sme za odbornej pod-
pory zriaďovateľa, čo sa týka 
technického riešenia, ceno-
vej ponuky a dodávateľa slu-
žieb tento zámer uskutočnili.  
V dnešnej modernej dobe je 
úplná nevyhnutnosť mať to-
alety na úrovni. Učíme deti 
správnym hygienickým po-
stupom, ale aby ich mali mož-
nosť zužitkovať, musia byť  
v hygienickom prostredí. Tie 
naše boli naozaj v zlom stave  
a už na prvý pohľad bolo vid-
no, že sú staré a roky sa nere- 
novovali. Pôsobili tak ošu- 

melo a ponuro, až sa niektoré 
deti báli ísť na toalety samé. 
Deti sú teraz maximálne spo-
kojné. Nové toalety si nevedia 
vynachváliť a dokonca nám  
i niektorí rodičia hovorili, 
že im o nich deti doma sami 
od seba rozprávali. Teší nás 
ich nadšenie, pretože to bolo 
hlavným úmyslom. 

Našim cieľom je naďalej, 
aby bol aj II. polrok pestrý, 
veselý, plný nových obja-
vov. Aby žiaci v našej škole 
vždy našli človeka, ktorý ich 
podporí, pomôže, vysvetlí 
im, čo nepochopia, podá im 
pomocnú ruku. Úprimne 
si želám, aby naša škola tak 
ako doteraz, fungovala ako 
úspešná výchovno-vzdeláva-
cia inštitúcia v obci, za veľkej 
podpory zriaďovateľa, obec-
ného zastupiteľstva a širokej 
verejnosti.

 Mgr. D. Zelenáková, 
 riaditeľka ZŠ s MŠ 

 Gerlachov

Vďaka TJ Tatran Gerlachov 
a obci Gerlachov patril začia-
tok januára vo Vysokých Tat-
rách bežeckému lyžovaniu. 
Zlé snehové podmienky spô-
sobili, že organizačný výbor 
musel 58. ročník Memoriálu 
24 padlých hrdinov SNP, kto-
rý bol zaradený medzi me-
dzinárodné FIS preteky, pre-

Triumfoval Peter Mlynár

sunúť z Gerlachova na vyššie 
položené Štrbské Pleso. Tak 
isto sme boli nútení zmeniť 
termín z 29. - 30. decembra 
2015 na 5. - 6. januára 2016. 
Vďaka umelému zasnežova-
niu sme boli schopní, v spolu-
práci s obcou Štrba, pripraviť 
trať tak, aby spĺňala náročné 
medzinárodné kritériá.

Prvý súťažný deň bol na 
programe šprint klasickou 
technikou, kde sa z víťazstva 
tešil slovenský reprezentant  
a rodák z Gerlachova, preteka-
júci za Športový klub polície 
Vysoké Tatry, Peter Mlynár. 
V ženskej kategórií bola naj-
rýchlejšia Barbora Klemen-
tová, slovenská reprezen- 
tantka do 23 rokov.

 Druhý deň čakal na prete-
károv v mužskej kategórií beh 
na 10 km voľnou technikou, 
kde opäť triumfoval Peter 
Mlynár pred dvojicou čes-
kých reprezentantov Radkom 
Šretrom a Jakubom Síkorom.

 Ženy absolvovali 5 km 
voľnou technikou a  z  víťaz-
stva sa tešila česká reprezen-
tantka Klára Moravcová. Po- 
obede nás ešte čakali preteky 

Slovenského pohára žiakov 
a veteránov, čo bolo na orga-
nizáciu veľmi náročné, ale za 
pomoci vyše tridsať rozhod-
cov a dobrovoľníkov z Ger-
lachova a z Batizoviec sme to 
úspešne zvládli. 

Na štart 58. ročníka Me-
moriálu sa postavilo 423 pre-
tekárov zo Slovenska, Poľska, 
Českej republiky a Maďarska. 

Už teraz sa začínajú prí-
pravy 59. ročníka, ktorý by sa 
mal uskutočniť v druhej po-
lovici decembra tohto roku. 
Rovnako bude zaradený do 
medzinárodného FIS kalen-
dára, čo nás zaväzuje k udr-
žaniu vysokej úrovne týchto 
najdlhšie organizovaných 
pretekov v behu na lyžiach na 
území Slovenskej republiky.

 Ing. Martin Mynár

Prví traja na 10 km voľným spôsobom - zľava Radek Šretr 
ČR, Peter Mlynár SVK a Jakub Síkora ČR.

58. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP
Gúľaj sa vajíčko, 

cez hory, doliny, prines môj 
Veľkonočný pozdrav 
do každej rodiny...

Príjemné prežitie 
veľkonočných sviatkov 

všetkým  občanom našej obce 
i celého regiónu prajú

 starosta obce,
 poslanci 
 obecného zastupiteľstva
 i zamestnanci 
 obecného úradu v Gerlachove
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Čo sme za prvý rok urobili 
a čo plánujeme?

v každom čísle Batizov- 
ských novín  ste priebežne in- 
formovaní o obecných ak-
tivitách, respektíve o ve-
ciach verejných. Ide hlavne 
o aktivity, ktoré výrazne 
ovplyvňujú dianie v obci.  
Ani po roku môjho sta-
rostovania to nebude inak. 
Takto pred rokom sme spolu  
s poslancami OcZ určovali 
priority a ďalšie smerovanie 
jednotlivých oblastí života 
našej obce. Hoci sme naj- 
podstatnejšie aktivity schvá- 
lili a zahrnuli do rozpočtu 
obce, podľa vzniknutej si-
tuácie v priebehu roka sa 
rozpočet aktualizoval či me-
nil. Po finančnej stránke sme 
rozpočet dodržali. Za prio- 
ritu sme stanovili dobudo-
vanie kanalizácie v obci. Ak 
sa nám podarí získať dotáciu  
z environmentálneho fondu, 
k realizácii by malo dôjsť 
ešte tento rok. V prípade, že 
nebudeme úspešní, podľa 
aktuálnych výziev sa bude 
obec naďalej uchádzať o do- 
táciu z eurofondov. 

Obec ďalej plánuje riešiť 
správu futbalového areálu. 
Chceme posúdiť reálne výdaje 
Obecného futbalového klubu 
a zistiť, či dotácia obce je dos- 

tačujúca. V súvislosti s rozší- 
rením futbalového areálu sme 
sa rozhodli vybudovať novú 
tréningovú plochu, ktorá by 
slúžila aj našim hasičom. 

Do obce plánujeme zakúpiť 
nové osobné motorové vo-
zidlo a v parku hotela Gula 
vybudovať drevené pódium a 
podobne. 

V zimných mesiacoch 
činnosť samosprávy spočí-
vala aj vo vyhodnocovaní  
a príprave dokumentov na 
podávanie žiadosti o dotácie. 

V obci vnímam absenciu 
rómskych občianskych hlia-
dok, preto zvažujeme mož-
nosti ich zriadenia ihneď, po 
vyhlásení výzvy cez program 
splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity. 

V nasledujúcom období 
obec plánuje riešiť využitie 
priestorov po ťažbe štrkov v 
lokalite Štrkopiesky II. Ten-
to zámer chceme realizovať 
prevažne financovaním zo 
zdrojov EÚ, aj v spolupráci  
s mestom Svit. Nosnou té-
mou rokovaní bolo využitie 
územia štrkopieskov vzhľa-
dom na rozsiahlosť predmet-
ného zámeru, je tento potreb-
né rozdeliť na etapy. 

Priebežne som sa zúčast-
ňoval na rokovaniach ohľa-
dom výstavby podjazdu pod 
železnicou. V prípade prija-
tia konečného verdiktu ŽSR, 
ktorý by mal byť známy už v 
najbližšom období, vás bude-
me informovať. 

Za najvýznamnejší posun 
vpred väčšina z vás, občanov, 
označuje kultúrno-spolo- 
čenský život v obci. Počas 
roka sme pre vás pripravili 
množstvo podujatí, ktoré boli 
zastrešované najmä kultúr-
nou či športovou komisiou, 
spolu s miestnym kultúrnym 
strediskom.

Milí spoluobčania, 
Marec – mesiac knihy sme 

v  ZŠ začali slávnostným ot-
vorením školskej knižnice. 
Keďže v  škole máme veľa 
žiakov, ktorí radi čítajú, roz- 
hodli sme sa zriadiť školskú 
knižnicu s čitárňou, kde budú 
môcť žiaci tráviť popoludňajší 
čas, alebo využívať jej priestor 
na vyučovacích hodinách. 
Dnes, v  čase televízie a  po- 
čítačových hier, sa na knihy 
často zabúda a  je všeobecne 
známe, že dnešné deti nema-
jú príliš vrúcny vzťah ku 
knihám. Výsledky výsku-
mov v  oblasti gramotnosti 
na celom svete sú jednotné 
v tvrdení, že je veľmi dôležité 
deťom čítať nahlas, aby začali 
chápať, aké sú knihy dôležité 
a akú radosť môže prinášať 
čítanie. V rodine, kde sa veľa 
číta a obdarúva knihami, tam 
aj dieťa väčšinou rado číta, má 
bohatšiu slovnú zásobu a vie 
sa lepšie vyjadrovať. A v tom-
to naša škola môže  a aj chce 
pomôcť rodičom, aby si deti 
knihy obľúbili. Otvorenie 
knižnice malo medzi žiakmi 
veľký ohlas, predovšetkým 
možnosť dopĺňať knižnicu 
vlastnými knihami. Hoci od 
slávnostného prestrihnutia 
pásky prešlo len pár dní, žiaci 
už priniesli mnoho detských 

kníh, ktoré doma nik nečíta, 
ale v knižnici zaujali ďalších 
spolužiakov. Hneď od prvých 
dní nás svojou aktivitou 
prekvapili žiaci 3. A  triedy, 
ktorí prišli so zaujímavými 
návrhmi, ako si predstavujú 
využitie čitárne a štvrtáci zos-
tavili Pravidlá správania sa 
v knižnici. Strážcom knižnice 
je škriatok, ktorého deti po-
menovali Julka Knihulka. 
Jej náplňou práce je zbierať 
knihy od žiakov, prijímať 
požiadavky na nákup nových 
knižných titulov, návrhy 
na zveľadenie a  spríjemne- 
nie priestorov v čitárni a  in- 
formovať žiakov o  poduja- 
tiach organizovaných v škol- 
skej knižnici. 

Otvorením knižnice záro- 
veň pokračujeme v  realizá-
cii projektu Čitateľmánia, 
ktorého cieľom je zapájať do 
čitateľských aktivít všetkých 
žiakov školy a  tak zvyšovať 
úroveň čitateľskej gramot-
nosti. Čitateľmánia je medzi 
deťmi veľmi obľúbená, pre- 
tože svojou pestrosťou úloh 
oslovuje všetkých žiakov od 
1. až po 4. ročník. Úlohy sú 
prideľované podľa náročnosti, 
aby si s  textom poradili aj 
menej zruční čitatelia a  tí 
šikovnejší dokonca sami 

Školská knižnica v základnej škole

prichádzajú s  nápadmi, ako 
sa dá s  knihou pracovať. 
Našim zámerom je vzbudiť 
záujem o čítanie aj u slabších 
žiakov a vytvoriť im priestor 
na zlepšenie, či už individuál-
nym prístupom alebo hra-
vou formou, na ktorú počas 
vyučovania nezostáva čas. 
Ako škola sa pravidelne za-
pájame do recitačných súťaží 
Šaliansky Maťko a Hviezdos- 
lavov Kubín, kde obsadzu-
jeme prvé miesta. A aj v tomto 
má knižnica pomôcť, aby mali 
žiaci a pedagógovia poruke 
bohatý výber vhodných tex-
tov na tieto súťaže. Školská 
knižnica nemá a  ani nechce 
konkurovať obecnej knižnici, 

len chceme, aby aj mladší žiaci 
mali bližšie do „sveta kníh“  
a aby ich cesta od rozpráv- 
kovej knihy k učebniciam bola 
menej náročná. 

Námety na činnosť v škols- 
kej knižnici čerpáme zo ško- 
ly v  dánskom meste Tjor- 
ring, kde je čitáreň, po škols- 
kom ihrisku druhým naj- 
viac využívaným školským 
priestorom. A už prvé dni 
nám dokazujú, že rozhod-
nutie riaditeľky školy zriadiť 
školskú knižnicu bolo správne 
a  aj napriek problémom 
s nedostatkom priestorov sa 
našiel spôsob ako vyjsť deťom 
v ústrety. 

 PaedDr. Erika Kuchárová

Priznávam bez mučenia, 
názov tohto článku som 
ukradol nebohému majst- 
rovi Júliusovi Satinskému. 
Ospravedlňujem sa mu, ale 
keď on tak krásne vystihol 
moje pocity. 

V  jesennom čísle našich 
novín som sa vám prihováral 
v článku „O smetiach, vode 
a  o  ľuďoch“. Iste, nečakal 
som, že po prečítaní článku 
si každý vstúpi hlboko do 
svedomia, ale dúfal som, že 
si do toho svedomia aspoň 
trošku nazrie. Zrejme som 
sa dosť mýlil, lebo neprejde 
týždeň, aby som sa z obec-
ného úradu nedozvedel 
o  novej čiernej skládke 
a o nákladoch spojených s jej 
likvidáciou. Dá sa prižmúriť 
oko nad pár fúrikmi drob-
ného stavebného odpadu 
nasypaného v  koľaji na 
poľnej ceste. Ale nedá sa 
nevšimnúť si klince a  ostré 
skrutky trčiace z  kusa laty 
a hrubé kusy betónu. Pred-
pokladám, že pôvodca tadiaľ 
nejazdí na bicykli alebo au-

Šľak ma ide trafiť... Platíme (aj) za cudzí odpad?
tom. A  naše deformované 
zmýšľanie nám hovorí, že ak 
tam dostane defekt niekto 
iný, mne to môže byť jedno. 
Bolo by načase vyrovnať tieto 
deformácie v našich hlavách, 
ale opravármi sme iba my 
sami, neurobí to ani policajt, 
ani neurochirurg. Možno si 
potom budeme viac všímať 
naše okolie, zbadáme auto, 
z  ktorého niekto vykladá 
v lokalite štrkovísk polámané 
nárazníky, lebo nepredpokla-
dám, že na jednom mies- 
te tam havarovalo 14 áut. 
Namiesto selfie fotky by sme 
možno mohli spraviť sním-
ku auta, ktoré s  naloženým 
vozíkom smeruje do lesa. 
Nepredpokladám ani to, 
že v  lokalite „pod Brehom“ 
si matrace rozložili bezdo-
movci a  samé tam asi došli 
veľmi ťažko. Tak, ako tam 
samé neprišli ani umývadlá, 
WC, práčka, igelitové vre-
cia s  plastovým odpadom. 

Do kríkov okolo cesty k Py-
robatysu odpad tiež musel 
niekto uložiť, z  neba tam 
nespadol. Spomínam tieto 
lokality hlavne kvôli tomu, 
lebo viem, že sú na trase 
prechádzok mnohých z  nás 
a  niekedy stačí iba málo. 
Neotočiť hlavu na druhú 
stranu ale vytočiť číslo polície 
a nadiktovať potrebné údaje, 
prípadne spraviť nepozoro-
vane fotografiu. 

Niekto si možno teraz po-
vie: „To mám teraz zadarmo 
robiť policajta?“ Ono to cel-
kom tak zadarmo nie je. 
Ako som písal už v minulom 
článku, likvidácia skládok 
v  katastri patrí medzi po-
vinnosti obce. Stojí to ne-
malé prostriedky, ktoré by 
mohli byť využité lepšie, na 
prospech nás všetkých. Hovo- 
ril som so starostom, ako tie- 
to záležitosti riešiť a  zhodli 
sme sa na tom, že jednou 
z  možností je inštalácia fo-

topascí. Bude to záležitosť 
niekoľkých tisícok eur, ale 
ak nechceme byť viac sme-
tiarmi, ako slúžiť občanom, 
je to potrebné. Pritom nie 
je až taký veľký problém, ak 
mám doma odpad, s ktorým 
si neviem rady. Stačí prísť na 
obecný úrad a spýtať sa. Na 
dvore je veľkoobjemový kon-
tajner určený pre občanov. 
Samozrejme, že nie je určený 
na stavebný odpad z búračky 
domu. S  likvidáciou takého 
množstva musí stavebník 
počítať už v  rozpočte stav-
by. Ale pár vriec vám nikto 
neodmietne. Vyvezenie kon-
tajnera je určite lacnejšie, ako 
likvidácia skládok. Takisto 
obec organizuje zber elekt- 
roodpadu a  nebezpečného 
odpadu. 

V  súvislosti s  vodou mô- 
žem povedať, že sa urobila 
kontrola kanalizačnej sús- 
tavy, utesnili sa niektoré 
poškodené šachty a zistilo sa 

napojenie dažďového zberača 
z ulice Partizánskej do šachty 
splaškovej kanalizácie na 
Záhradnej ulici. Z  tohto 
dôvodu sa rokuje o preložke 
dažďového zberača z  tejto 
šachty do potoka a  tým 
zníženie zaťaženia čistiarne 
odpadových vôd. Zároveň 
ale pripravujeme Všeobecne 
záväzné nariadenie o  záka-
ze napájania povrchových 
vôd do splaškovej kanal-
izácie. Tento zákaz bol síce 
každému účastníkovi kanali- 
zácie tlmočený pri pripájaní, 
no týmto spôsobom chceme 
získať aj právnu úpravu pri 
prípadných postihoch za 
porušenie tohto zákazu.

Ak by sme s  obecných 
peňazí nemuseli financovať 
likvidáciu skládok a zvýšené 
nák lady na  prevádzku 
ČOV, možno by sme ne-
museli hľadať riešenia, ako 
z rozpočtu obce pomôcť fut-
balovému oddielu pri oprave 

ihriska, nemuseli by sme 
uvažovať nad tým, či nám 
vystačia financie na výstavbu 
krásneho dreveného altánu 
v  parku pri Guli, alebo ako 
si na tohtoročné oslavy SNP 
spojené s  Vatrou zvrcho-
vanosti nebudeme musieť 
požičať pódiu.

Verím, že spoločne sa nám 
podarí realizovať plány na 
skrášlenie našej obce. Ale to 
nie je iba o nových cestách, 
chodníkoch, o krásnych fasá-
dach na našich domoch. Je to 
aj o prázdnych fľašiach, plas-
tových vreckách v priekope, 
o nás. Obec nie sú iba ulice. 
Obec je aj za vašou záhra-
dou, obec je aj kráter po 
ťažbe štrku. Odmietli sme na 
zastupiteľstve rozširovanie 
tohto kráteru. Odmietni- 
me vo svojich mysliach aj 
znečisťovanie obce a  jej 
katastra. Bude to na úžitok 
nám a našim potomkom. 

 S poďakovaním  
 za trpezlivosť a pochopenie 

 Jaroslav Kuzmík, 
 poslanec OcZ

 Pokračovanie 
 na druhej strane

Ustanovujúcou schôdzou 
13. októbra 2015 sa rozbehla 
činnosť Únie žien Slovenska 
v  Batizovciach. Na členskej 
schôdzi 6. novembra 2015 
sme si básňou pripome- 
nuli 200. výročie narodenia 
Ľudovíta Štúra, keďže práve 
my, mamy a  staré mamy, 
sme pokračovateľkami jeho 
učenia. Prednesom prózy  
o Kozliatkach nám spestril 
schôdzu Peťko Šaling, žiak ZŠ 
V Batizovciach, ktorý sa ak-
tívne zúčastňuje okresných, 
krajských a  celosloven-

ských kôl v prednese poézie 
a prózy a  získava popredné 
umiestnenia. Naše členky 
reprezentovali organizáciu 
Únie žien na tradičnom Bati-
zovskom vinobraní, kde sme 
získali druhé miesto v súťaži 
o najlepšie škvarkovníky.

Významnou udalosťou pre 
nás bola aj oslava 70. výročia 
založenia ÚŽS, ktorú zorga-
nizovala ÚŽS, Okresná or-
ganizácia vo Svite, kde nás 
úspešne reprezentoval  náš 
folklórny súbor. Krásnou 
akciou, ktorú sme zorgani-

zovali, bolo Predvianočné 
stretnutie detí, na ktorom 
sme deti naučili ozdobo-
vať  medovníčky, pripraviť 
vianočné ozdoby z papiera, 
z ktorých boli deti nadšené 
a naučili sa aj nové techniky. 
Pri teplom čajíku a medov-
níčkoch sa deti príjemne za-
bavili. Domácimi koláčikmi, 
šiškami, chlebíkom s nátier-
kami sme aktívne pomohli 
obecnému úradu pri vítaní 
Mikuláša a zapálení vianoč-
ného stromčeka. Rozžiarené 
očká detí a veľká účasť obča-

nov a hostí nám spríjemnili 
predvianočnú atmosféru. 

Dajme šancu každému, 
v  tomto duchu sa nieslo 
vianočné posedenie, ktoré 
nám spríjemnili žiaci Spoje- 
nej školy Partizánska 2 z Pop- 
radu a  ich spevom a  hrou 
na heligónku dokázali svoju 
šikovnosť.

Kuchárske a  cukrárske 
umenie našich členiek ocenili 
aj hostia na tradičnej Zabíjač-
ke a fašiangoch, ktoré organi-
zuje naša obec a dobrovoľní 
hasiči. 

Aktívne mamy a staré mamy v Batizovciach
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Adekvátne vyjadrenie Generálneho biskupského úradu ECAV 
k neodhaleniu pamätnej tabule neb. farárovi Ondrejovi Šimekovi na fare

Slovenský zväz protifašis-
tických bojovníkov, Základná 
organizácia Batizovce – Ger-
lachov, dostal dňa 3. 2. 2016 
písomné vyjadrenie Gene- 
rálneho biskupského úradu 
ECAV ohľadom neosade- 
nia pamätnej tabule nebo-
hému evanjelickému farárovi 
Ondrejovi Šimekovi na bu- 
dove evanjel ickej  far y, 
s  ktorým sa plne stotož- 
ňujeme. List generálneho 
biskupa doc. PhDr. Miloša 
Klátika, PhD. uvádzame  
v plnom znení: 

 „Vážená pani predsedníčka, 
dostal som Vašu sťažnosť 

ohľadom okolností okolo 
osadzovania pamätnej tab-
ule nebohému evanjelic- 
kému farárovi Ondrejovi 

Šimekovi. Keďže do riešenia 
predmetu sťažnosti už boli 
zainteresovaní predstavitelia 
ECAV na Slovensku na úrovni 
Cirkevného zboru ECAV Ba-
tizovce, Tatranského seniorátu 
a Východného dištriktu, prv 
než by sme v  Predsedníctve 
ECAV sa vyjadrili k  celému 
poľutovaniahodnému prob- 
lému neosadenia pamät-
nej tabule evanjelickému 
duchovnému na budove fary, 
v ktorej pôsobil, vyžiadali sme 
si stanovisko od dotknutých 
cirkevnoorganizačných  jed- 
notiek.

Chcem Vás v  mene Pred- 
sedníctva ECAV ubezpečiť, 
že ECAV na Slovensku si 
angažovanosť evanjelick-
ých kňazov pri záchrane 

židovských spoluobčanov 
a  v  boji proti fašizmu váži 
a  je hrdá na takýchto sved-
kov viery, ktorí napriek 
ohrozeniu vlastného života 
neváhali pomáhať tým, ktorí 
pomoc potrebovali. O  to 
viac je pre Predsedníctvo 
ECAV nepochopiteľné sta-
novisko cirkevného zboru, 
ktorého presbyterstvo od-
mietlo umiestniť na bu-
dove fary pamätnú tabuľu 
jednému z  takýchto našich 
farárov – nebohému Ondre-
jovi Šimekovi. Predsedníctvo 
ECAV sa nemôže stotožniť 
ani so stanoviskom zo dňa 
18. mája 2015, ktoré za CZ 
ECAV Batizovce podpísal 
vtedajší zborový farár – kon-
senior Ján Matys, z  ktorého 

cítiť, ako keby sa terajší 
cirkevný zbor dištancoval od 
verejnej angažovanosti svoj- 
ho bývalého farára Ondreja 
Šimeka v  protifašistickom 
odboji.

Predsedníctvo ECAV oslo-
vilo dištriktuálne presbyter-
stvo Východného dištriktu 
ECAV na Slovensku, se-
niorálne presbyterstvo Ta-
tranského seniorátu ECAV 
na Slovensku aj zborové pres-
byterstvo Cirkevného zboru 
ECAV Batizovce, avšak okrem 
formálnych odkazov na naše 
cirkevnoprávne predpisy ani 
v  jednom prípade neuviedli, 
prečo nemohla byť pamätnou 
tabuľou na budove cirkev-
ného zboru pre nás a budúce 
generácie sprítomnená spo-

mienka na evanjelického 
farára Ondreja Šimeka, bojov- 
níka proti fašizmu, účastníka 
Slovenského národného 
povstania, politického väzňa 
v koncentračných táboroch. 

Odhliadnuc od cirkevno-
právnych predpisov, ktoré 
neumožňujú v  takýchto 
prípadoch predsedníctvu 
cirkvi zasiahnuť do kompe-
tencií cirkevného zboru, 
chceme verejne deklarovať, 
že ECAV na Slovensku sa 
hlásila, hlási a bude sa hlásiť 
k  odkazu všetkých tých, 
ktorí svoju vieru dokazovali 
nielen v slovách, ale aj v skut-
koch. A  skutky lásky, naj- 
mä ak ide o pomoc blížnym 
v  hraničných životných si-
tuáciách, o záchranu životov, 

ak sú tieto ohrozované poli-
tickou svojvôľou, sú pre nás 
evanjelikov imperatívom bez 
akéhokoľvek podmieňovania. 
Postoj vtedajšieho vedenia 
Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku k protižidovským 
zákonom, ale aj praktické 
skutky mnohých ďalších 
farárov i  neordinovaných 
členov našej cirkvi, ktorí ra-
sovú a kultúrnu odlišnosť, ale 
i  konfesionálnu príslušnosť 
nenadradili nad ľudskosť 
a  humanitu, patria k  tomu 
dobrému, k čomu sa v našej 
histórii budeme i  naďalej 
odvolávať.  

Za predsedníctvo ECAV na 
Slovensku, 

 doc. PhDr. Miloš Klátik, 
 PhD., generálny biskup.“

Naša materská škola je vi-
diecka. Nachádza sa v krásnej 
podtatranskej prírode, bo-
hatej na ľudové zvyky a tradí-
cie, ktoré sa tradujú z pokole-
nia na pokolenie.

Škôlkárikovia a regionálna kultúra

Avšak v dnešnom pretech-
nizovanom období tradičný 
ľudový prejav postupne za- 
niká. Sme hrdí na to, že 
v  našej obci má regionálna 
kultúra svoje významné 

miesto a  uplatnenie. Čím 
skôr sa s ňou deti oboznámia 
a dostanú ju do srdiečka, tým 
viac sa jej budú v budúcnosti 
venovať a tak zabezpečia, aby 
bola zachovaná pre budúce 
generácie.  Nakoľko ide 
o  dedičstvo našich predkov 
pre nás  a  budúce generá-
cie, nechceme, aby zaniklo. 
Práve v  predškolskom veku 
je dieťa veľmi vnímavé a to, 
čo si osvojí, rozvíja aj neskôr. 
Regionálnej výchove sa ve- 
nujeme už niekoľko rokov, 
takže pri pomenovaní a zame- 
raní nášho školského vzde-
lávacieho programu sme ve-
deli, že to je tá správna cesta, 
ktorou chceme ísť. Prostred-
níctvom regionálnej výchovy 
sa dieťa neoboznamuje len 
s  ľudovými tradíciami, ale 
tiež si vytvára rebríček hod-
nôt, ktorý súvisí so zdravým 
životným štýlom a s enviro-
mentálnou výchovou. 

Edukačná činnosť je zame- 
raná aj na to, aby deti v rámci 

regionálnej výchovy poznali 
históriu a kultúru svojej obce.

V  marci sme mali v  MŠ 
veľmi krásnu aktivitu, ktorú 
sme pripravili v  spolupráci 
s  miestnym odborom Ma-
tice slovenskej. Koordinátorka 
našej regionálnej výchovy  
Olina Pastrnáková a jej dcéra 
Jarmilka oboznámili deti so 
spôsobom životom  našich 
predkov, bývaním, pred-
metmi dennej potreby, pra-
covným náradím a nástrojmi. 
Tiež s  tým, ako žili v  súlade 
s prírodou, jej zákonitosťami, 
ako to vedeli využiť vo  svoj 
prospech (kedy je najlepšie 
siať, ako pripraviť pôdu pred 
zimou,...). Teoretické poznat-
ky boli spojené s praktickými 
ukážkami. Deti si vyskúšali 
pradenie, „rajbanie“, kropenie 
plátna, mútenie masla,... Pri 
práci sme si všetci spoločne 
zaspievali naše krásne bati-
zovské piesne.  

 Soňa Chalásová, 
 riaditeľka MŠ 

Každý kút Slovenska má svoje špecifiká. K  ich poznaniu 
a následnému obohateniu prispieva aj oboznamovanie sa s re-
gionálnou výchovou už v materskej škole, ktorá hravou a tvori- 
vou formou sprostredkúva pohľad na prácu a život minulých 
generácií cez prizmu pochopenia a  nadčasovosti. Len cez 
poznanie osobnej minulosti (minulosti obce, krajiny) môže 
prichádzať autentické uvedomenie si vlastnej identity, rozvoj 
a kultivácia pozitívnych postojov detí k regiónu.  

Ako starostovi mi nie je 
ľahostajná ani duchovná 
stránka našej obce. Či sa nám 
to páči alebo nie, aj moderný 
človek je duchovnou bytosťou, 
ktorá túži zažiť niečo nad-
prirodzené. Na území našej 
obce pôsobia viaceré cirkevné 
spoločenstvá. Každé z  nich 
svojimi pastoračnými akti-
vitami prispieva k tomu, aby 
sme nie len ako občania, ale aj 
kresťania duchovne napredo-
vali a každý pracoval na tom, 
byť lepším človekom. Za to im 
patrí veľká vďaka a tiež pod-
pora zo strany obce. 

Ako evanjelik zároveň 
osobne vnímam situáciu 
v  našom cirkevnom zbore. 
Patrím k tej mladšej generá-
cii a pri návšteve bohoslužieb 
evanjelického kostola je mi 
veľmi ľúto, že mnohé miesta 
zívajú prázdnotou. Veľký po-
tenciál ďalšieho napredovania 
je práve v  mladej a strednej 
generácii, ktorá v  sebe nesie 
štafetu viery našich otcov. 

Môj pohľad na vec
Veľmi si prajem, aby uvoľnené 
farárske miesto neostalo dlho 
prázdne. Moderný človek, je 
jedno, či mladý alebo starý, 
potrebuje ucho, ktoré bude 
pozorne kedykoľvek načúvať, 
ústa, ktoré budú veci pravdivo 
pomenovávať podľa  Božieho 
slova a v neposlednom rade 
aj ruku, ktorá bude ochotná 
pomôcť a tiež prispieť pri bu-
dovaní spoločného dobra, na 
ktorom záleží všetkým nám. 

Aj tento rok sa v  čase od 
18. – 25. januára  konali na 
mnohých miestach na Slo- 
vensku spoločné ekumenické 
modlitebné stretnutia za jed-
notu kresťanov. Mám nádej, 
že budúci rok sa pri tejto 
vzácnej príležitosti spoločne 
stretneme aj v našej obci ako 
reprezentanti jednotlivých 
cirkevných spoločenstiev, 
aby sme aj napriek rozdiel-
nosti dokázali nájsť spoločný 
pohľad na budúcnosť, ktorá 
presahuje naše pozemské by- 
tie.   Gabriel Bodnár

Čo sme za prvý rok urobili 
a čo plánujeme?

 Dokončenie 
 z predchádzajúcej strany

V neposlednom rade sa 
obec, spolu s firmou A&B 
Desing, podieľala aj na 
adventných Vianociach 
pod Tatrami. Vzhľadom 
na k ladné ohlasy  nás 
podobný scenár čaká aj  
v tomto roku. 

Keďže počas zimných me-
siacov počasie neumožňovalo 
vykonávať stavebné práce  
v obci, práca aktivačných pra-
covníkov bola zameraná naj- 
mä na odstraňovanie násled-
kov zimy. Podstatnú časť pra-
covného času venujú aktivační 
pracovníci odstraňovaniu 
vzniknutých nelegálnych sklá- 
dok odpadu, ktoré sústavne 
vznikajú či už v extraviláne 
alebo intraviláne obce. Výz-
namným spoluhráčom pri 
zabezpečovaní tzv. malých 
obecných služieb je pre nás 
Úrad práce sociálnych vecí  
a rodiny, hlavne vo využíva- 
ní projektov pre nezamest-
naných. Dôležitým aspek- 
tom je, že mzda týchto ľudí 
je výrazným podielom refi- 

nancovaná práve úradom 
práce. Z radov nezamest-
naných boli preto aj priamo 
na našom obecnom úrade 
dočasne (na 9 mesiacov) ob-
sadené dve pracovné miesta 
v administratívnej oblasti. 
Z dôvodu získania dotá-
cie z úradu splnomocnenca 
vlády pre rómske komunity 
dôjde k vybudovaniu chod-
níka pre peších na Ulici cin-
torínskej. Ako jeden z naj- 
podstatnejších úspechov 
považujem, že za obdobie 
minulého roka sa podľa mne 
dostupných informácii nez-
realizovala v  rómskej osade 
ani jedna čierna stavba. Za 
dosť značný úspech ďalej 
považujem, že sme našli 
nových nájomníkov do všet- 
kých priestorov hotela Gula. 
Verím, že služby, ktoré nám 
ponúknu, prispejú ku skvalit-
neniu života v  našej obci. 

Na záver sa chcem poďa- 
kovať všetkým, ktorí svojou 
prácou pozitívne ovplyvňujú 
chod našej obce.  

 Gabriel Bodnár, 
 starosta obce

Úlohou členov a  členiek 
Miestneho odboru Matice 
slovenskej v  Batizovciach je 
uchovávanie tradícií našich 
predkov a hlavne ich odovzdá-
vanie nastupujúcim generá 
ciám. Aj preto každoročne 
pripravujeme Hudobno - 
slovné pásmo Kúdeľná izba – 
zvyky a tradície Batizoviec, do 
ktorého zapájame už najmen-
ších Batizovčanov. S veľkým 
záujmom sa stretli prednášky 
Oľgy Pastrnákovej O  živote 
našich predkov – spracovanie 
ľanu, nosenie kroja, príprava 
tradičných jedál. Pozornými 
poslucháčmi boli deti z MŠ, 
žiaci ZŠ a  SŠ z  Popradu. Aj 

Zachovávame tradície našich predkov
Podtatranská knižnica pozva-
la Oľgu Pastrnákovú na Via-
nočné pastorále, kde poroz-
právala o našich predvianoč-
ných a vianočných zvykoch.

Zaujímavým obohatením 
ukončenia žatvy je odovzdá-
vanie dožinkového venca 
predsedovi PD Marcelovi 
Stoličnému, ktoré je spo-
jené s  bohatým kultúrnym 
programom.

O holokauste a  životných 
osudoch Ondreja Šimeka,  
a. v. farára z  našej obce ho-
voril Mgr. Vladimír Perička 
pred žiakmi a študentmi škôl 
z celého Slovenska na ZŠ pri 
Šrobárovom ústave v Dolnom 
Smokovci.

Členovia miestneho od-
boru MS sa zapájajú aj do 
športových aktivít a aj takto 
reprezentujú našu obec. Náš 
člen Cyril Františka obsadil 
na Horskom krose v  Gerla-
chove 3. miesto. V Behu po 
schodoch do neba v Liptov-
skej Tepličke získala Anna 
Kovacsová 2. miesto a tra-
dičnej turistickej akcie Cesta 
k prameňu – k Batizovskému 
plesu sa zúčastnil ako najstar-
ší člen Milan Pastrnák v bati-
zovskom kroji.

„Z  hľadiska budúceho čitateľa kroniky treba zápisom do 
kroniky venovať veľkú pozornosť a opisované udalosti opísať 
čo najvernejšie. Vyžaduje to veľa námahy a vznikajú rozličné 
ťažkosti. Kronikár nemôže byť vždy a všade očitým svedkom 
udalostí a správy prijíma aj od iných ľudí. Údaje môžu byť aj 
poprekrúcané, a preto si ich treba overiť u viacerých osôb. Často 
sa objavia nové skutočnosti, i keď je už zápis do kroniky hotový. 
Kronikár má byť preto reálnym stvárňovateľom udalostí a po-
mocníkom jej rozvoja.“ 

Aby to bolo naozaj tak, ocením každú zaujímavú správu, 
popísanú udalosť, ktorú som možno nezachytila a bolo by do-
bré o nej napísať. Pomôžete tým nielen mne, ale hlavne gene- 
rácii, ktorá príde po nás. Ďakujem za váš čas a ochotu.

„Život nebeží podľa nijakej šablóny a kronika je jeho obrazom. 
Práca kronikára je prácou tvorivou a ťažko mu predpisovať.” 
 (Slovenská kronika, príloha Národnej osvety, r. 2000)

 Dana Chladoňová, kronikárka obce Batizovce

Pomôžeme generácii, ktorá príde po nás

Požadované predpoklady:
Úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru
Znalosť práce s PC v rozsahu pokročilý -  minimálne excel, 
word, power point, internet
Vodičský preukaz B
Prax v odbore vítaná
Flexibilita 
Adaptabilita

Ponuka pracovného miesta
Obec Batizovce ponúka voľné pracovné miesto 

na pozíciu samostatný odborný referent na úseku 
miezd, miestnych daní a vedenia pokladne.

Záujemcovia o pracovné miesto môžu svoju žiadosť spolu 
s profesijným životopisom doručiť  v termíne do 31. 3. 2016 
na adresu: Obec Batizovce, Štúrova 29/2, 059 35 Batizovce, 

e-mail: prednosta@obecbatizovce.sk.
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Veľkú aktivitu nášho zbo-
ru sme zaznamenali v  zim-
nom období, a to najmä pri 
organizovaní alebo spolu-
práci pri kultúrnych alebo 
iných spoločenských akciách 
v  našej obci. S  tých výz- 
namnejších vyberáme spo-
luprácu pri organizovaní 
príchodu sv. Mikuláša so 
svojou družinou, kde sme 
pripravovali občerstvenie 
pre návštevníkov. Ďalšou 
významnou udalosťou bolo 
už avízované odovzdanie re-
pasovanej cisterny T815 mi- 
nistrom vnútra R. Kaliňákom, 
ktoré sa uskutočnilo 12. de-
cembra 2015. Po štyroch me-
siacoch sa modernizované 
auto vrátilo s  úplne novou 
zadnou nadstavbou a  kom-
pletne zgenerálkovaným 
m o t o r o m ,  v ý m e n e n o u 
elektroinštálácie, vzducho-
vých rozvodov... Veríme že 
toto „nové“ vozidlo nám 
bude spoľahlivo slúžiť po 
ďalšie dlhé roky. S obnovou 
techniky súvisela aj zmena 
zaradenia zásahovej jed-
notky v  celoštátnom roz- 
miestnení síl a  prostried-
kov hasičských jednotiek 
na území SR. Z  terajšej B 
skupiny sme boli zaradení 
o  triedu nahor, do A sku-
piny. V  rámci tejto zmeny 
sme v  priebehu januára 
boli preverení Krajským 
riaditeľstvom HaZZ Prešov 

Batizovskí hasiči pomáhajú v obci na každom kroku
DHZ Batizovce má bohatú 

históriu, ktorá sa začala písať 
už v  roku 1889. Za tie roky 
sme vybudovali náš zbor  
a dostali ho na veľmi vysokú 
úroveň. 

V prvom rade je to pomoc 
pri živelných a nepredvídateľ-
ných udalostiach a požiaroch. 
Do dnešného dňa máme 24 
rôzne vyškolených ľudí, kto-
rí sú zaradení do zásahovej 
jednotky. Celkovo má náš 
zbor 140 členov. Na zásaho-
vú činnosť máme k dispozícii 
cisternové automobily T815, 
Škoda RTHP, dopravný auto-
mobil Avia A31 a historické 
vozidlo Praga RN. Ďalej ka-
lové, plávajúce a iné čerpadlá, 
spojovaciu a  osvetľovaciu 
techniku, motorovú pílu, 
prúdnice, hadice, elektrocent- 
rálu, rôzne nádrže na vodu, 
zásahové obleky a inú výzbroj 
a  výstroj. V roku 2015 sme 
mali 4 výjazdy kvôli vypaľova-
niu suchých porastov. 

V druhom rade je to činnosť 
zameraná na pomoc a kultúru 

občanom. Medzi ne patria or-
ganizovanie hasičského plesu, 
fašiangovej zabíjačky, darova-
nie krvi, pomoc pri organi-
zácii Dňa detí, cykloparády, 
príprava kĺziska, brigády pre 
urbár a  družstvo, asistencie 
pri pretekoch, ukážky pre žia-
kov ZŠ a MŠ, zber železného 
šrotu, stolnotenisový turnaj 
pre členov, organizovanie ha-
sičských súťaži pre mladých 
aj starších hasičov (súťaže 
sú zaradené aj do POMH  
a PHL) a  podobne. Moder-
nizáciu,  opravu priestorov 
a techniky sa v rámci úspory 
finančných prostriedkov sna-
žíme realizovať vo vlastnej 
réžii. Z  tohto dôvodu majú 
naši členovia odpracovaných 
množstvo dobrovoľníckych 
hodín. Chceme sa aj touto 
cestou poďakovať bývalé-
mu ale aj terajšiemu vedeniu 
obce a sponzorom za výbornú 
spoluprácu a podporu. Našu 
činnosť si môžete prezrieť aj 
na internetovej stránke www.
dhzbatizovce.sk.  (chmk)

Históriu DHZ píšeme od roku 1889
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z akcieschopnosti a vybave-
nia jednotky, kde sme túto 
skúšku zvládli. 

Na prelome rokov sme 
pomáhali komisii športu 
a mládeže pri príprave ľadovej 
plochy a  následnej údržbe 
a tiež sme boli nápomocní pri 
stavbe mostíka potrebného 
pre údržbu bežeckých tratí. 
16. januára sa stretla približne 
stovka všetkých členov DHZ 
na výročnej schôdzi, kde boli 
informovaní o činnosti, hos- 
podárení, vzdelávaní členov 
a podobne za rok 2015. 

19. januára 2016 sa v zbroj- 
nici stretli ľudia s  ochotou 
darovať svoju krv pri mo-
bilnom výjazde tranfúznej 
služby z Popradu.  V priesto-
roch zbrojnice sme dokončili 
výmenu elektroinštalácie, 
tento rok nás čakajú už „len“ 
konečné práce, týkajúce sa 
maliarskych prác a  tým by 
sme mali ďalšiu veľkú re- 
konštrukciu za sebou.  

Koncom január nás čakalo 
jedno z  najväčších podu-
jatí, ktoré DHZ organizuje 
a  to 18. ročník hasičského 
plesu. Po dlhých a náročných 
prípravách odštartovala 
zábava, o ktorú sa postarala 
ľudová hudba Popradčan 
a výborná kapela Vilema 
zo Svitu. Bohatá tombola 
(80 cien), rozdelená na dve 
časti, držala návštevníkov 
v napätí až do posledného 

vylosovaného lístka. Na 
večeru si naši hasiči pripravili 
vyprážaný rezeň so zemia- 
kovým šalátom a o polnoci 
si všetci mohli pochutnať na 
domácej slepačej polievke  
a výbornej kapustnici. Samo-
zrejme, po polnoci nechýbala 
súťaž v trúbení na hasičskom 
rohu a hádzaní hadíc. Zábava 
panovala do skorých ran-
ných hodín a veríme, že 
návštevníci sa poriadne za-
bavili, vytancovali a o rok nás 
zase poctia svojou účasťou. 

Týždeň po plese sme prip-
ravovali ďalšiu masovú akciu 
- Fašiangovú zabíjačku, na 
ktorej sa stretlo približne 500 
návštevníkov. Počas zabíjačky 
si návštevníci mohli zakúpiť 
rôzne domáce výrobky ha- 
sičských šéfkuchárov, ha- 

sičský punč, varené víno a ko- 
pu iných rôznych dobrôt  
a nápojov. Náladu zlepšovala 
ľudová hudba Východňarske 
šarkanice, Batizovský heli-
gonkári a mladí folkloris- 
ti z Batizoviec. Na obed sa 
pri zbrojnici zastavil fa- 
šiangový sprievod masiek 
a straškov spolu s folkloris- 
tami, ktorí oživili celú fašian- 
govú zabíjačku. Zábava sa 
skončila v podvečerných 
hodinách. Veríme, že sa všet- 
kým návštevníkom naša 
akcia páčila a domáce dob- 
roty nasýtili hladné brušká.   
V tomto roku máme vytýčené 
smelé plány. Pokračovať 
chceme v  aktívnej činnosti 
a  preto sa budeme tešiť aj 
z vašej podpory a pozitívnych 
ohlasov.  Výbor DHZ

Febiofest v Kežmarku
Tretí raz sa od 4. do 7. apríla 2016 v kežmarskom kine Iskra 

uskutoční Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest.
Kežmarok sa tak opäť ocitne v elitnej spoločnosti slovenských 
filmových klubov. Už 4. apríla o 19. h je na programe Mustang, 
5. apríla večer Ztraceni v Mnichově, 6. apríla o 9. h Filmový 
kabinet deťom – Mimi a Líza, o 11. h Mallory, o 19. h čs. film 
Zkáza krásou, víťazné snímky súťažnej sekcie krátkych filmov 
V strede Európy a 7. apríla o 19. h Ja, Olga Hepnarová.
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Podtatranské Mengusovce, 
naše spoločné miesto pre život

Martin Gallo
Mám 32 rokov a s partner-

kou máme jedno dieťa. Pos- 
lancom som sa stal po prvý-
krát a chcem sa poďakovať 
občanom, ktorí mi dali hlas. 

Od roku 2003 som praco-
val ako SZČO v oblasti  sta-
vebníctva. Od roku 2012 som 
konateľom spoločnosti, v kto-
rej zároveň pracujem. Medzi 
moje záľuby patrí šport a to  
v pasívnej aj aktívnej forme. 

Ako poslanec a predseda 
komisie výstavby, územného 
plánovania a ochrany verej-
ného poriadku by som chcel 
využiť skúsenosti z pracov-
nej oblasti a podieľať sa na 
zveľaďovaní a rozvoji obce, 
jej správnom nasmerovaní  
a zvýšení kvality života v nej.

Peter Gontkovič
Hoci nie som rodák 

z Mengusovciach, žijem tu 
už tretie desaťročie  a poslan-
com OZ som druhé volebné 
obdobie. V obci som sa an-
gažoval  pri väčšine kultúr-
nych a športových podujatí, 
s  dôrazom na šport. Najmä 
vo futbale, kde sme dosiahli 
vynikajúce výsledky vzhľa-
dom na naše možnosti. 
S družstvom dospelých sme 
sa prebojovali do 6. ligy (1. 
okresná súťaž) a  družstvo 
žiakov vyhralo okresnú súťaž 
v ročníkoch 2004 – 2005. Veľ-
mi ma mrzí, že momentálne 
v  obci futbal nefunguje pre 
nezáujem a nedostatok mla-
dých hráčov.

Mojou hlavnou prioritou 
v tomto volebnom období je 
vybudovanie cesty okolo by-
tových domov a výstavba šat-
ní a sociálnych zariadení pri 
multifunkčnom ihrisku.

Ako poslanec by som chcel 
apelovať najmä na mladých 
ľudí, aby sa viac angažova-
li pri rôznych kultúrnych, 
spoločenských a športových 
podujatiach, ktoré sa organi-
zujú v Mengusovciach.

Ing. Matúš Holmok
Post poslanca OcZ zastá-

vam prvé volebné obdobie. 
Za tento krátky čas pôsobenia 
v zastupiteľstve boli vyriešené 
a dotiahnuté do úspešného 
konca staré projekty.

Mojou prioritou poslan-
ca je zlepšiť život občanov 
našej obce, zvýšiť záujem 
občanov o podujatia v obci, 
oprava sypanca v centre obce, 
rozšírenie cintorína a zlep- 
šenie cestovného ruchu  
v obci.

Samozrejmosťou je podpo-
ra pri vypracovaní projektov 
na zveľadenie a rozvoj obce, 
tiež pri organizácií rôznych 
kultúrno-spoločenských po- 
dujatí.

Ing. Jaroslav Jaroš
Poslancom obecného 

zastupiteľstva v  Mengusov-
ciach som druhé volebné 
obdobie. Počas nasledu-
júcich rokov sa budem snažiť 
presadiť obnovenie cestnej 
komunikácie z  cesty E 18. 
Táto cesta je pre obec a  teda 
samotných občanov veľmi 
potrebná, nakoľko nás navštívi 
počas zimných mesiacov 
veľa nadšencov bežeckého 
lyžovania. Cestu je potreb-
né vybudovať, aby v  blízkej 
dobe tunajším obyvateľom 
neprekážal zvýšený pohyb áut 
po obecných komunikáciách.  

Ďalej by som chcel presadiť 
za pomoci využitia zamest-
nancov z ÚPSVaR kompletné 
vyčistenie vodných tokov pri-
tekajúcich do obce. Prečistenie 
odvodňovacích kanálov 
okolo ciest, opravu cestných 
komunikácii, mostov. Pod-
porím aj vybudovanie cesty 
okolo bytoviek a zázemia pri 
multifunkčnom ihrisku v stre- 
de obce.  Každopádne zastá-
vam mienku zmodernizova-
nia vianočnej výzdoby, ktorá je 
v obci zastarala a veľmi skrom-
ná. Po ukončení komasácie, 
ktorá momentálne prebieha 
v našom katastrálnom území, 
chcem presadiť vybudovanie 
inžinierskych sieti v  nových 
stavebných okruhoch, ktoré sú 
potrebné pre ďalší rozvoj obce, 
ako aj jej omladenie. 

Zásadne som proti re- 
konštrukcii starého hlemaj- 
zu uprostred dediny, nakoľko 
finančné prostriedky použité 
pri oprave by sa dali aj oveľa 
lepšie využiť. Z  kultúrnych 
podujatí som v minulosti ma-
teriálne viackrát pomohol pri 
organizovaní Mengusovského 
rodea, podieľal som sa na or-
ganizovaní Mengusovského 
bežkárskeho večera. V  tejto 
oblasti chcem, aby sa obec 
zamerala na organizovanie 
dvoch hlavných akcií a  to 
napr. jednu letnú – rodeo 
a  jednu zimnú – bežkársky 
petek. Radšej urobme menej 
podujatí, ale na vyššej úrovni. 
Dúfam, že v tomto volebnom 
období budem svojimi ná-
padmi, rozhodovaním, ktoré 
je často ťažké a  zodpovedné 
a nie vždy nájde pochopenie 
medzi občanmi, prínosom pre 
našu obec a nesklamem svo-
jich vodičov. 

Vladimír Wechter
Mám 22 rokov, som SZČO  

a externý študent VŠ.
V centre môjho záujmu je 

ekonomická prosperita obce, 
rozvoj v oblasti služieb a ces-
tovného ruchu a nárast počtu 
obyvateľov. 
Poslanci, ktorí  sa nevyjadrili:  
 Peter Basarík  
 a Mariana Skokanová

Hlavné ciele poslancov 
obecného zastupiteľstva 

v tomto funkčnom období
Vážení spoluobčania, 
ubehol viac ako rok od 

môjho nástupu do funkcie 
starostu obce Mengusovce. 
Moje myšlienky mi preto za-
leteli do uplynulého obdobia. 
Rád by som vás chcel stručne 
informovať o dianí a činnos-
ti v  obci, trochu zhodno-
tiť našu prácu, jednoducho 
zbilancovať. 

Do funkcie starostu som 
nastúpil zo súkromnej sféry 
a  len veľmi málo som vedel 
o problematike samosprávy. 
Bola to pre mňa veľká výzva, 
ale zároveň aj veľká zodpo-
vednosť, aby naša obec kráča-
la s dobou, aby nestagnovala.

Obecný úrad som po 
ukončení volebného obdo-
bia bývalého starostu prevzal 
funkčne a finančne v dobrej 
kondícií. Jedným z mojich 
prvých krokov po nástupe 
do úradu bolo presunutie 
skladu CO z miestnosti Po-
žiarnej zbrojnice do budovy 
obecného úradu. Dôvodom 
bolo zriadenie Klubu mláde-
že, ktorý v našej obci chýbal. 
Myslím, že je veľmi dôležité, 
aby sa mladí ľudia mali kde 
stretávať, rozprávať, športovo 
vyžívať. Ďalej sme pokračo-
vali rekonštrukciou maters- 
kej školy, ktorá už nevyhovo-
vala hygienickým normám 
pre rôzne druhy porúch. Jej 
údržba bola náročná a záro-
veň aj nákladná. V rámci sta-
vebných úprav sme zrekon-
štruovali kompletne sociálne 
zariadenia, vymenili okná, 
dvere, časť ústredného kúre-
nia, vymaľovali celý interiér, 
strešnú krytinu, opravili ko-
mín, zateplili predsieň a vy-
menili na nej strechu. Keďže 
naše zamestnankyne v obec-
nom úrade trávia väčšinu 
svojho času v práci a interiér 
ich kancelárií bol zastaralý, 
nevyhovujúci pracovnému 
prostrediu, došlo k  jeho vý-
mene. Obec Mengusovce leží 
pri výjazde z diaľnice D1, zá-
leží nám na tom, aby sa dosta-

la do povedomia ľudí, ktorí 
len tak cez ňu alebo okolo nej 
prechádzajú, preto sme dali 
vyrobiť  tabule „Vitajte v obci 
Mengusovce“ a v obci orien-
tačné tabuľky. V rámci údržby 
obecného majetku sme usku-
točnili náter rozhlasových stĺ-
pov, opravili márnicu (náter 
strechy a obvodového plášťa, 
oplotenie cintorína). Miestne 
komunikácie po zime v roku 
2014 dostali aspoň z  mála 
nový šat, kedy sme sa snažili 
vyspraviť výtlky ciest. Obec 
Mengusovce má okolo 250 
občanov marginalizovanej 
rómskej skupiny obyvateľov. 
Pre túto časť obce bol zavede-
ný odvoz komunálneho od-
padu prostredníctvom zber-
ných kuka nádob a myslím si, 
že to má význam, lebo aj keď 
nie celkom, aspoň čiastočne 
sa zlepšil poriadok. Stále sa 
však nájdu jednotlivci, ktorí 
sa starajú o to, aby sa zamest-
nanci úradu v práci „nenudi-
li“. Pre informovanosť našich 
občanov ohľadom diania 
v  obci sme zriadili systém 
SMS Florián a  v  neposled-
nom rade aj pre našich po-
tencionálnych návštevníkov 
internetovú stránku, kde sa 
dozviete všetko o živote v na-
šej obci. V minulom pláno-
vacom programovom obdo-
bí čerpania eurofondov sme 
dvakrát podali žiadosť na re-

konštrukciu materskej školy, 
na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia, žiadosť o nenáv- 
ratné finančné prostriedky 
s minimálnou účasťou obce 
z  vlastných zdrojov zo štát-
neho rozpočtu na kamerový 
systém. Podpisom zmluvy 
s ÚPSVaR sme mohli a naďa-
lej aj budeme využívať uchá-
dzačov o zamestnanie alebo 
zamestnávať znevýhodne-
ných uchádzačov z obce a po-
mocou nich zabezpečovať 
údržbu obecného majetku 
a zariadení, kultúrnych a cir-
kevných pamiatok, verejných 
priestranstiev. V  roku 2015 
bol vypracovaný plán hospo-
dárskeho a sociálneho rozvo-
ja obce 2015 – 2022, ktorý ho-
vorí o tom, ktorým smerom 
by sa naša obec mala uberať. 
Obec Mengusovce do mi-
nulého roku nebola členom 
žiadnej oblastnej organizácie 
pre rozvoj cestovného ruchu, 
preto sme sa rozhodli vstúpiť 
do Pro Tatry – Miestna akčná 
skupina, Vysoké Tatry, Pod-
horie – oblastná organizácia 
cestovného ruchu.

Obec sa v minulosti pres- 
lávila organizovaním špor-
tovej akcie „Mengusovské 
rodeo“, ktorého osemnásty 
ročník sme za pomoci špor-
tových jazdeckých klubov 
zorganizovali aj v  minulom 
roku a  podľa ohlasov neza-

interesovaných divákov to 
bolo v celku úspešné podu-
jatie. Do Mengusoviec však 
zavíta aj v  zimných mesia-
coch veľa ľudí, hlavne fanú-
šikov bežeckého lyžovania, 
lebo vďaka Nadácií Poštovej 
banky, ale hlavne vďaka nie-
koľkým nadšencom, sa už 
tretí rok upravujú bežecké 
trate na profesionálnej úrov-
ni, za čo im je treba aspoň 
poďakovať. V minulom roku 
sme na nich zorganizovali aj 
večerné preteky, na ktoré sa 
prihlásilo viac ako sto účast-
níkov a bola to  pekná akcia. 
Žiaľ, tento rok nám počasie 
neprialo a  tak sme nemohli 
usporiadať ďalší ročník. Snáď 
o  rok. Z ďalších podujatí, 
ktoré sa v  obci uskutočnili, 
by som ešte spomenul dosť 
známy futbalový turnaj na 
malé bránky, zorganizovali 
sme posedenie ku Dňu úcty 
k starším, Dňu detí, Dňu ma-
tiek, ping-pongový turnaj. Po 
dlhých rokoch sme v čase ad-
ventu v Mengusovciach  pri-
vítali divadelný súbor zo Sp. 
Teplice s predstavením „Ob-
novený svet“. 

Milí spoluobčania, každý 
z  nás má možnosť prispieť 
k  rozvoju ktorejkoľvek ob-
lasti života našej obce, preto 
sa obraciam na každého, kto 
má záujem pomôcť v rozvoji 
Mengusoviec, nášho spoloč-
ného miesta pre život, nech 
akokoľvek poradí alebo po-
môže. Verím, že sa nám to 
spoločne podarí. Zároveň 
však chcem poukázať aj na 
zamestnankyne, bez ktorých 
by som si v mojich začiatkoch 
ani nevedel predstaviť každo-
denný pracovný život. Veľmi 
mi pomáhali a  pomáhajú 
dodnes. Tiež ďakujem  pos- 
lancom obecného zastupiteľ-
stva, ale aj všetkým, ktorí ste 
akokoľvek pomohli pri orga-
nizovaní života v našej malej 
dedinke.

 Ján Šoltis,  
 starosta obce Mengusovce

Mengusovský Bežkársky raj po sezóne
Práve dnes by sme s určitosťou mohli po-

vedať, že sezóna 2015-2016 bola najhoršou 
za posledných päť rokov, ktoré sme prežili  
v Bežkárskom raji v Mengusovciach.

Žiaľ, ani jediný deň z 50-dňovej sezóny 
sme nemohli ponúknuť návšetvníkom ra-
dosť bežat po upravenom prírodnom snehu. 
Na druhej strane, s pomocou nášho nestora 
a Nadácie Poštovej banky sme boli schop-
ní zasnežiť celkovo 2,5 km tratí, na ktorých 
boli denne stovky bežcov. Z tohto pohľadu 
by som hodnotil sezónu ako úspešnú. 

Podarilo sa nám opäť posunúť latku  
o čosi vyššie a návštevníkom bol okrem 
denne upravených tratí k dispozícii veľký 
stan na odpočinutie, prezlečenie a oddych. 
Malý bufet, v ktorom sme sa snažili opäť 
vlastnými silami poskytnúť služby, s ktorý-
mi nemáme žiadne skúseností, určite špor-

tovcom poslúžil a veríme, že ani tu sme 
nesklamali. 

Nakoniec nám vyšiel aj  jediný plánovaný 
pretek - Mengusovský bežkársky deň a na 
trati dlhej od 10 do 20 km si zabehali bež-
kári rôznych úrovní a na tejto akcií sa ich 
stretlo cca 100. Napokon, na prelome feb-
ruára – marca sme trate pre ich nevyhovu-
juci stav uzavreli. Ešte aj po tomto termíne 
bežkári chodili a verili, že sa stane zázrak  
a sezóna sa otvori opäť... 

Popravde, klimatická situácia posledných 
zím sa rapídne zhoršuje. I napriek tomu ve-
ríme, že bežkárske športy majú stále zelenú 
a preto aj my budeme hľadať spôsoby, ako 
milovníkom bežeckého lyžovania  pripraviť 
trate a prostredie najlepšie, ako sa len bude 
dať aj v ďalších sezónach.  

 Peter Mosný - Frenky

Príjemné prežitie
veľkonočných 

sviatkov
všetkým občanom

 praje Ján Šoltýs, 
starosta obce

Občasník obce Mengusovce                                  Marec 2016                               Ročník I.                               Číslo 1

M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k


