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Porota opäť vyberala 
najlepšie batizovské pirohy

K stáliciam súťaže o najlepšie pirohy patrí družstvo Machrov.

Druhý prázdninový týždeň v Ba-
tizovciach končil, ako už tradične, 
najlepšími batizovskými pirohami. 
Súťažou, ktorá sa už šesť rokov teší 
nielen záujmu kuchárov v súťažia-
cich družstvách, ale aj občanov obce 
a okolia.

K už tradičným kotlíkom s klasic-
kým ohňom sa postavilo osem družs- 
tiev, medzi ktorými nechýbali Hasi-
či - minuloroční víťazi, ale aj ďalšie 
dlhoročne súťažiace družstvá – Fol-
klóristi, Klub žien, Levoraky, Machri  
a ďalší. Nechýbali ani nováčikovia, 
ktorí si túto súťaž vyskúšali po prvý-
krát. Porota súťaže bola tohto roku 

neobvykle silná – Tomáš Tejbus, šéf-
kuchár a moderátor relácie Slovens- 
ko chutí, Marián Dziviak s manžel-
kou Elenkou, obaja šéfkuchári a pani 
Varholíková, znalkyňa miestnej ku-
chyne, hlavne kvality pirohov. 

Okrem toho, že kuchárom „pra-
covali“ najmä ruky, mnohým sa po 
celý čas nezastavili ani ústa a parkom 
pred hotelom Guľa sa niesol smiech, 
ale aj piesne v podaní ľudovej hudby 
Úsmev zo Svitu. Dobrá nálada bola 
nákazlivá a aj keď drobný dážď neus- 
tával, úsmevy z tvári kuchárov, ku-
chárok a kibicov nemizli. 

Pokračovanie na 5. strane

Z Popra-
du sa na 
bicykli do-
stanete už aj 
do Slovens- 
kého raja, 
týmto sme-
rom milov-
níkom toh-

to športu  vyznačili novú cyklotra-
su. Úsek dlhý necelých 13 kilomet-
rov vedie do srdca najmenšieho  
národného parku – na Podlesok, 
neďaleko Hrabušíc. Vyznačenie 
trasy, ktorá lemuje železničnú trať,  
inicioval poslanec mesta Poprad  
a podpredseda občianskeho zdru-
ženia Pre mesto Ondrej Kavka.

„Trať je vhodná aj pre rodiny  
s deťmi,  nie sú na nej veľké prevý-
šenia a ponúka zaujímavý výhľad 
na Tatry i okolitý les,“ opísal trasu  
O. Kavka. 

Vyznačenie trasy je len prvý 
krok. OZ Pre mesto plánuje  
s pomocou európskych zdrojov 
na  cyklotrase časom vybudovať  
i cyklistický chodník. „Rozvoj cyk-
loturistiky, a s tým spojený rozvoj 
cestovného ruchu v rámci Popradu 
i v jeho okolí, považujem za prioritu 
a urobím všetko preto, aby sa naše 
mesto stalo rajom pre cyklistov.“

 (pvč)

Na bicykli  
do raja
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Keep 
smiling 

Galéria u anjela si naj-
novšou výstavou Petra Pol-
lága Výstup na Zelené pleso, 
ktorej vernisáž sa uskutoč-
nila 14. júla,  pripomína  
15. výročie svojho vzniku.   

Víziou  galérie je rozvíjať 
kultúru a umenie  kreatív-
nou výstavnou činnosťou.  
Kvalitnými umeleckými 
projektami  chceme nadvia-
zať na bohatú históriu mesta 
Kežmarok a celého Spiša. 

Výstava Výstup na Zelené 
pleso je výberom z tvorby 
Petra Pollága, ktorou nad-
väzuje na  spoluprácu  a au- 
torské výstavne projekty  vo 
Vitebsku, v Minsku a vo  
Varšave. 

Peter Pollág, maliar, grafik, 
ilustrátor, tvorca mozaiky  
a vitráži patrí k najúspešnej-
ším umelcom svojej generá-
cie. Je svetobežník, ale záro-
veň i  lokálpatriot, pre ktoré-

Galéria u anjela v Kežmarku oslavuje 15. výročie
ho je každá krajina a každá 
doba nekonečným zdrojom 
inšpirácie. Jeho obrazy nás 
uvádzajú do labyrintu his-
tórie, neznámych kultúr  
a rozmanitých náboženstiev, 
ale odkrývajú i zložitú  spleť 
príbehov dneška.  

Autor, ako oduševnelý 
rozprávač a maliar v jed-
nej osobe pútavo stvárňuje 
príbehy moderného člove-
ka, obohatené historickými  
a mytologickými  paralelami. 

Výstup na Zelené pleso je 
skrytým odkazom na his-
toricky prvý zaznamenaný 
výstup ženy vo Vysokých 
Tatrách. Historická udalosť 
a zvláštny osud Beaty Lasky, 
majiteľky kežmarského hra-
du, sa prelína so súčasníkmi. 
Dve figúry na šachovnici 
života, ktorá nie je nikdy 
čiernobiela. Pripomínajú, že 
každý prvovýstup je spoje-

ný nielen s túžbou, odvahou  
a gurážou, ale aj s maximál-
nou dávkou rizika. 

Univerzálne problémy  náš- 
ho bytia otvára dielo Nájsť 
jeden druhého. Ide o návod 
alebo kľúč k čítaniu tejto 
veľkoformátovej maľby. Po-
núka množstvo interpretácií  
a odpovedí na nevypove-
dané otázky. Fragmenty  
a súvislosti tvoria hýrivú 
farebnú mozaiku. Labyrint 
paradoxne vytvára základ-
ňu arén, pričom jednotlivé 
poschodia nenadväzujú na 
seba. Cez zhustené arkádo-
vé oblúky presvitá blankytne 
modrá - obloha? more? Ob-
javujú sa siluety rýb, tvári aj 
anjelských krídel. Realistická 
maľba sa stráca, je nejed-
noznačná, plná symbolov. 

Pollág vrství časové rovi-
ny rovnako intenzívne ako 
farebné podmaľby na svo-

je plátna. Textúra maľby, 
ukončená deštruovaním sú-
bežnými čiarami, vráskami, 
sústredenými vrstevnicami, 
získava haptický rozmer.

Línia, čiara, obrys sú ne-
konečnými variáciami pos- 
vätnej  geometrie. 

Vertikály, kolmice, stĺpy, 

piliere, ukazujú autorov tr-
valý obdiv k architektúre  
a jej nezmazateľnú stopu, 
ktorá pretrváva ako  osame-
lý  svedok ľudského snaženia 
a snov. Naliehavo sa natíska 
otázka - a čo vaše sny? 

 Carmen Kováčová, 
 kurátorka výstavy

Správa mestských komuni-
kácií (SMK) v Poprade prip- 
ravila aj na tento rok  veľko-
plošné opravy mestských ko-
munikácií a chodníkov. Nové 
asfaltové  koberce dostane  
v roku 2017 spolu 11 200 m2 

chodníkov a 2150 m2 mests- 
kých ciest. 

Veľkoplošné opravy začne 
v auguste realizovať spoloč-

Veľkoplošné opravy ciest a chodníkov
nosť STRABAG, ktorá bola  
úspešná vo verejnom obs- 
tarávaní. Cena diela pred-
stavuje sumu 178-tisíc eur.  
„V minulom roku bol rozsah 
veľkoplošných opráv mests- 
kých komunikácií a chodní-
kov rekordný. V tomto roku 
chceme v nastúpenom trende 
pokračovať,“  uviedol primá-
tor Popradu Jozef Švagerko.  

Už v týchto dňoch začala 
SMK s prípravou jednotli-
vých chodníkov. 

„Odstraňujeme starý, poš- 
kodený, vo väčšine prípa-
dov liaty asfalt, ktorý bude 
nahradený novou asfalto-
vou vrstvou. Začali sme na 
uliciach Prešovská, Košická, 
Okružná, postupne pribud-
nú ďalšie lokality - sídliská 
JUH a Západ, Matejovce, 
centrum, Veľká, Sp. Sobota. 
Tieto práce by mali následne 
urýchliť pokládku samotnej 
novej asfaltovej vrstvy. Touto 
cestou chceme zároveň požia-
dať občanov o zhovievavosť 
so zníženým komfortom na 
opravovaných chodníkoch,“ 
informoval riaditeľ SMK 
Poprad Peter Fabian. Výber 
chodníkov a komunikácií bol 
vypracovaný SMK Poprad na 
základe požiadaviek a pod-
netov občanov a schválený 
vedením mesta. Veľkoplošné 
opravy by mali byť ukonče-
né do 15. septembra 2017. 
 (mga)

Jednota dôchodcov Slovenska vo Svite a ostatné spoločenské 
organizácie a kluby sú počas celého roka aktívne. Venujú sa 
športu, kultúre, organizujú turistické prechádzky či výlety do 
vzdialenejších miest Slovenska. Nechýbajú ani na spoločens- 
kých akciách a medzi ich aktivity patria aj stretnutia s vede-
ním mesta, vedením podnikov, ktoré majú sídlo vo Svite, ale 
napríklad i návšteva Klubu Absolventov Baťovej školy práce  
v Partizánskom a podobne.

Veľmi pekná akcia sa konala i minulý štvrtok, keď si dali 
stretnutie pri „studničke“ vo Svite. Časť sa vybrala na pre-
chádzku na blízku Babu a druhá časť, pod taktovkou šéfkuchá-
ra Jožka Dluhého, sa pri studničke venovala vareniu guláša, na 
ktorom si potom všetci spoločne pochutnali. Keďže bol vynika-
júci a u všetkých mal veľký úspech, kotlík v priebehu pár minút 
ostal prázdny. Čas ale bol na rozhovory a prípravu ďalšej akcie 
– turistický výlet na Popradské pleso.   Snímka A. Gejdošová

Stále pod Tatrami po-
čúvame ponosy prevažne 
slovenských zákazníkov, 
aké drahé a nekvalitné 
služby im ponúkame. 

Môj kamarát, ktorý vedie 
malý hotelík, má však na 
vec iný názor. Len dvadsať 
percent jeho hostí tvoria 
Slováci. Hotelík v centre 
mesta vyhľadávajú najmä 
Poliaci, Nemci, Angličania, 
Česi, Švajčiari, nájdu sa 
Austrálčania, Kanaďania, 
Izraelčania i Japonci. Hoci 
sťažností nie je veľa, až 
90 percent sťažovateľov 
je práve zo Slovenska. 
A ich ponosy sú vskutku 
relevantné. 

„Vy ste v centre mes-
ta? Blízko barov a reštau-
rácií?! Ja som chcel ti-
chú izbu,“ horekuje pán 
Krupička, ktorý si v ob-
jednávke uviedol, že je 
Švajčiar a ťažko povedať, 
ako prehliadol, že naj-
viac marketovanou vlast-
nosťou hotela je poloha 
v centre s reštauráciou  
v tej istej budove. 

„Pre boha, čo sú to za 
steny? To ste na inter-
nete nemali odfotené,“ 
kolabuje staršia pani  
v izbe, ktorú dizajnovo 
zdobia obnažené tehlové 
plochy. 

„Ako môžem rovnakým 
kľúčom otvárať dvere svo-
jej izby aj vchodové dvere 
do hotela? Ako mi zaručí-
te, že ostatní nemajú kľúč 
od mojej izby?!“ – čuduje 
sa iná Stredoslováčka...

Vraj sa ľudia pod Tatrami, 
a vlastne všetci pracujúci  
v službách, nevedia na 
zákazníkov usmievať 
rovnako milo ako ich ko-
legovia v zahraničí. Nuž, 
predstavte si, že vás 
dennodenne slovens- 
kí zákazníci prekvapujú 
podobnými ponosami. Za-
platia za hostel a vyžadu-
jú päťhviezdičkový luxus.  
K ľuďom, ktorí ich obsluhu-
jú sa správajú ako k svojim 
poddaným, ktorí majú úc-
tivo slúžiť ich potrebám.  
A ktorých vďaka rôz-
nym portálom majú ná-
sledne moc hodnotiť  
a známkovať. 

Áno, po určitom čase sa 
na slovenských zákazní-
kov usmievať prestanete. 
Pretože, ak by ľudia pracu-
júci v službách mali mož-
nosť hodnotiť zákazníkov, 
tí slovenskí by získali jedno  
z najhorších skóre. Rov-
nako to hodnotil napríklad 
aj Giuseppe, do ktorého 
rodinného penziónu na 
Sicílii chodievame posled-
ných pár rokov. 

„Ste nafúkaní bordelári,“ 
povedal nám úprimne po-
čas jedného letného pose-
denia pri víne. 

Nuž, všetci vieme, že 
platí staré známe: náš zá-
kazník – náš pán. No nie 
každý slovenský zákazník 
je, žiaľ, aj Pán... 

 Petra Vargová 

Súbor Jánošíček, pracujú-
ci viac ako 20 rokov pri OZ 
DFS Svit pod vedením man-
želov Horňákových, sa zara-
dil medzi popredné súbory 
podtatranského regiónu. 
Jeho hlavnou činnosťou je 
uchovávanie ľudových tra-
dícii v zložkách hudba, spev, 
tanec, so zameraním reper-
toáru na oblasť horného Lip-
tova a podtatranskej oblasti. 
Pre spestrenie programu má 
vo svojom repertoári  aj tan-
ce iných regiónov. Cieľom 
súboru je rozširovanie ľu-
dového umenia svojou pre-
zentáciou medzi verejnosťou  
a popularizáciou kultúrne-
ho dedičstva. Kolektív  pre-
zentoval v 10-tich krajinách 
Európy spolu 20-krát a spo-
lupracujúc s organizáciami 
UNESCO, sa teší na skvelé 
zahraničné prezentácie, kde 
Jánošíček reprezentuje seba, 
svoje mesto, región a krajinu. 

Jánošíčková paleta super projektov
Každý rok vytvára zaujíma-

vý program, aktualizovaný  
k danému ročnému obdobiu. 
Učí nových členov technikám 
ľudového tanca i technikám 
iných žánrov tanca, potreb-
ných k vyzretosti tanečníka. 
Pripravuje pre svojich členov 
zaujímavé tvorivé worksho-
py. Tento rok takto realizoval  
v Hornom Smokovci work- 
shop pod názvom „Jánošíček 
a tradičné hodnoty“, kde sa 
mali možnosť noví členovia 
spoznať s ostatnými členmi aj 
trochu inak ako pri nacvičo-
vaní a trénovaní repertoáru 
súboru Jánošíček. Svoju tvr-
dú prácu na tanečnom par-
kete si potom potvrdili aj na 
súťažiach „Projektu konfigu-
rácia talent“, kde získali cenu 
poroty za autentický prejav  
v Poprade a strieborné miesto 
v Smižanoch. Účasťou na fes-
tivale „Z Tatranského pra-
meňa“ si striebornú pozíciu 

obhájili tanečným pásmom 
Radosť a hra. Potom nasledo-
vali super projekty účasti na 
festivaloch: Medzinárodný 
festival DFS Stretnutie pria-
teľov v Trenčianskej Turnej, 
Medzinárodny festival DFS 
Krojované bábiky s prezen-
táciou v Poprade, Kežmarku 
a Svite, kde hosťoval súbor 
Garmoiya z Moskvy. Ďalšia 

bola účasť na festivale Cas-
sovia Folkfest v Košiciach 
na 5-tej jubilejnej karičke, 
kde bol vytvorený slovenský 
rekord v tancovaní chorovo-
du a karičky so zastavením  
v tanci a Jánošíček bol súčas-
ťou tohto rekordu zapísaného 
do Guinesovej knihy rekor-
dov. Poslednou prezentáciou 
pred nástupom na prázdniny 

bolo vystúpenie na komu-
nitnom festivale Svit.kom vo 
Svite, kde sa mal možnosť 
predstaviť širokej svitskej 
verejnosti.

Po zaslúženom  prázdni-
novom oddychu je priprave-
ný pre nových členov nábor. 
Registrácia prebieha už teraz. 
Prihlášky nájdete na webo-
vom sídle súboru Jánošíček 
www.janosiceksvit.sk a po-
sielať ich môžete do 20. sep-
tembra 2017 na e-mail: ja-
nosiceksvit@gmail.com.  Od 
septembra okrem nácvikov 
bude Jánošíček pokračovať 
v realizácii super projektov  
s účasťou v Košiciach, Marge-
canoch, či projektoch pred-
vianočného a vianočného 
obdobia. Vďaka mestu Svit 
a Nadácii Chemosvit bude 
ďalšia  príprava zameraná na 
reprezentáciu súboru doma  
i v zahraničí.

Zdroj: dfssvit
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Ing. Pavol Gašper: Ponuka ľuďom v Prešovskom kraji dostať sa zo závozu na cestu prosperity
Program občianskej iniciatívy VEREJNOSŤ PRE ROZVOJ VÝCHODU

PäŤ PRáVD PRE VÝCHODNé SLOVENSKO - PRáCa, PROStREDIE, PROSPERIta, PERSPEKtÍVa, POKORa

a. ZDRaVá KLÍMa, ČIStá VODa

MODRé MEStá a OBCE
Budeme presadzovať inovatívne riešenia 

obnovy zdravej klímy miest a  obcí, aby sa 
v  mestách a  obciach na východe Slovenska 
zlepšila kvalita života, aby sme mali čistejší 
vzduch i  aby sa nám a budúcim generáciám 
lepšie dýchalo, aby zásadným spôsobom kle-
sol výskyt astmatických ochorení a  chorôb 
dýchacích ciest a  aby sa mestá i  obce nevy-
sušovali a  neprehrievali. Obyvatelia miest 
východného Slovenska ušetria milióny eur 
ročne, ktoré teraz platíme za odkanalizovanie 
dažďovej vody. Znížia sa im náklady na čiste-
nie odpadových vôd. Programom sa vytvorí 
500 pracovných príležitostí.

BIOPOStUPY ČItENIa VôD
Podporíme riešenia, ktoré znížia investičné 

i prevádzkové náklady na čistenie odpadových 
vôd a  zároveň podporia produkciu biomasy 
prostredníctvom obecných a  individuálnych 
koreňových alebo iných čističiek odpadových 
vôd. S tým súvisí podpora produkcie biomasy 
na energetické využitie v lokálnych energetic-
kých zdrojoch. Zároveň sa zníži tlak na ne-
kontrolovaný výrub dreva v lesoch. Program 
vygeneruje viac ako 500 pracovných príleži-
tostí pri realizácii a stovky pracovných príleži-
tostí pri prevádzke koreňových čističiek.

tRI RIEKY – JEDNa BUDÚCNOSŤ
Zavedením komplexného programu TRI 

RIEKY – JEDNA BUDÚCNOSŤ v  regiónoch 
povodí Torysy, Hornádu a Popradu, kde sa so 
železnou pravidelnosťou opakujú najväčšie 
živelné pohromy na Slovensku, zabezpečíme 
trvalo udržateľný rozvoj Spiša a  Šariša a  tým  
vytvoríme 3 000 pracovných príležitostí pre se-
dem spišsko-šarišských okresov. Zabezpečíme, 
aby ich občania v 338 obciach neboli ohrozova-
ní povodňami, suchom i extrémnymi horúča-
vami. Program trvalo udržateľne zabezpečí tisí-
ce sekundových litrov vody pre ľudí, poľnohos- 
podárske plodiny, prírodu i zdravú klímu v ce-
lom východoslovenskom regióne i možný poten- 
ciálny zdroj pre export vody do zahraničia, kto-
rý zabezpečí príjmy pre naše obce a mestá. Tým 
sa ušetrí z verejných zdrojov 380 miliónov EUR 
na budovaní nového vodného zdroja na Hornej 
Toryse (Tichý Potok), ktoré bude možné využiť 
v ostatných bodoch nášho programu.

MODRé PaRKY
Na vodnej nádrži Veľká Domaša podpo-

ríme vznik MODRÉHO PARKU. Zastavíme 
transport komunálneho odpadu do vodnej 
nádrže. Tým sa obnoví kvalita vôd a podporí sa 
infraštruktúra cestovného ruchu. Veľkej Do-
maši sa prinavráti zašlá sláva s vytvorením 1 000 
pracovných príležitostí pri revitalizácii nádrže  
a stoviek pracovných príležitostí pri jej vyu-
žívaní.

B. OBNOVa DEDIČStVa (PRÍRODNéHO,   
KULtÚRNEHO a HIStORICKéHO)

tatRY PRE ĽUDÍ
Jeden z našich najkrajších národných parkov, 

národný park Vysoké Tatry, je permanentne 
ohrozovaný živelnými pohromami a zaslúži si 
špeciálnu podporu od štátu i širokej verejnosti. 
Preto podporíme trvalo udržateľný rozvoj Vy-
sokých Tatier programom TATRY PRE ĽUDÍ. 
Ten bude zameraný na rozvoj eko-inovatívnych 
riešení pri ochrane a obnove tatranskej prírody 
ako klenotu Karpatského kultúrneho dedičstva. 
Týmto programom sa v regióne Tatier vytvorí 
viac ako 1 000 pracovných príležitostí.

StRáŽSKE-HUMENNé – REGIÓN BEZ 
PERSPEKtÍVY

Je najvyšší čas obnoviť ekologické funk-
cie priemyslom poškodenej krajiny v  regióne 
Strážske - Humenné, kde sa za niekoľko desať-
ročí napáchali najväčšie ekologické škody nie-
len na prírode, ale aj na ľuďoch. Revitalizačným 
programom sa v regióne Strážske – Humenné 
vytvorí viac ako 1 000 pracovných príležitostí.

KaRPatSKá CYKLOMaGIStRáLa
Iniciujeme vznik KARPATSKEJ CYKLO-

MAGISTRÁLY, ktorá prepojí historické re-
gióny východného Slovenska (Zemplín, Ša-
riš, Spiš, Gemer a  Abov) a  ponúkne aktívnu 
formu oddychu a  rekreácie s  využitím kul-
túrneho, historického i prírodného dedičstva 

PäŤ PRáVD PRE VÝCHODNé SLOVENSKO

Súčasný stav
Prístup doterajších ponovembrových vlád 

k  riadeniu našej krajiny spôsobil, že sa vý-
chodné Slovensko stalo príveskom Slovens- 
ka – regiónom, v  ktorom sa viac troví ako 
tvorí. Ľudia z  neho odchádzajú a  politici si 
ich všímajú len v čase volebnej kampane. Náš 
región je len dočasným domovom pre naše 
deti, ktoré čakajú na príležitosť vysťahovať sa 
za lepším životom ďaleko od svojho rodiska. 
Podobne, ako aj ich rodičia odchádzali a ešte 
stále odchádzajú za prácou, aby zabezpečili 
obživu pre svoje deti. Pritom sa neraz rozpa-
dajú rodiny.

Náš ťažko skúšaný región ostal aj po vstupe 
Slovenska do Európskej únie na okraji záuj-
mu politikov v Bratislave. Svedčí o tom nízky 
hrubý domáci produkt regiónu v porovnaní 
s priemerom Slovenska – po vstupe krajiny 
do Európskej únie paradoxne ešte viac klesol.

Sme regiónom, z  ktorého sa vytráca nie-
len život, ale aj ľudia. Sociálne balíčky, ktoré 
vyzerajú ako pomoc od vlády pre zdanlivo 
bezmocných  ľudí na východe Slovenska, 
urobili z  nášho regiónu región sociálneho 
úpadku, a to v  tom najsmutnejšom zmysle 
slova – región, kde namiesto iniciatívnosti 
a životaschopnosti vidíme pasivitu a apatiu. 
Toto je skutočný dôsledok „pomoci“ politi-
kov nášmu regiónu – prehlbujúca sa závis-
losť, ktorá má podobný priebeh, ako všetky 
iné závislosti.

Potoky a rieky na východe nielen vysycha-
jú, ale viaceré sa stali stokami odpadových 
vôd. Ekologická zadlženosť východoslovens- 
kého regiónu presahuje jednu miliardu eur. 
Východ Slovenska je charakteristický tým, že 
má najvyššiu cenu pitnej vody, nízku kvalitu 
povrchových vôd, zlý zdravotný stav, kratšiu 
priemernú dĺžku života v porovnaní s inými 
regiónmi, vysokú nezamestnanosť a najvyš-
šiu ekologickú zadlženosť na Slovensku.

Mnohým ľuďom zostalo vsugerované, že 
kto nekradne, okráda svoju rodinu. Stále 
je citeľne prítomná nenávisť, ohováranie, 
spoločenské intrigy, zneužívanie verejných 
funkcií, korupcia.

Vieme si pomôcť
Iniciatíva Verejnosť Pre 

Rozvoj Východu vychá-
dza zdola, lebo je v našich 
silách presadiť rozumné 
kroky na podstatné zlep-
šenie terajšieho stavu. 
Spoliehajme sa len na 
seba, nie na niekoho, kto 
tu nežije, nepozná naše 
podmienky a z  centrály 
rozhoduje o našom živote.

Od vlády, ktorá je ďa-
leko od nás, nemôžeme 
ani v budúcich obdobiach 
očakávať nič viac ako do-
teraz, preto by sme sa mali 
spoliehať na vlastné sily. 
Preto chceme kandidovať 
v  najbližších voľbách do 
VÚC a konečne dosiahnuť viditeľné zmeny, 
nie iba  o zmenách hovoriť.

Osud nášho REGIÓNU VÝCHOD je v na-
šich rukách. Ako budúci zástupcovia obča-
nov východného Slovenska chceme vo verej-
ných funkciách slúžiť občanom, lebo politika 
je služba občanom. Chceme prispieť k tomu, 
aby sa z  nášho regiónu stala oáza zdravia 
a radosti zo života, ktorá poskytuje kvalitné 
podmienky pre zmysluplnú prácu a život 
všetkým svojim obyvateľom a dáva im hod-
notu. Chceme vyliečiť náš región zo závislos-
ti na dávkach, daroch a sociálnych balíčkoch, 
ktoré ho pomaly ale isto zabíjajú a urobiť ho 
zdravým, vitálnym a  schopným rozvíjať sa 
s využitím nášho vlastného bohatstva.

Preto chceme počas nasledujúceho voleb-
ného obdobia z REGIÓNU VÝCHOD urobiť 
región, ktorý bude menej troviť a viac tvoriť. 
Chceme účinne reagovať na každodenné po-
treby ľudí vytvárajúcich hodnoty a tých, kto- 
rí sú odkázaní na pomoc. Chceme zapájať ob-
čanov do aktívnej správy vecí verejných prost- 
redníctvom verejných hlasovaní o prioritách 
verejných investícií. Chceme, aby v  našom 
regióne vládla atmosféra prosperujúceho 
rozvoja v prospech  nás všetkých, aby sa po-

silňovala sociálna súdržnosť a aby sme spo-
kojne žili v zdravom prostredí a radovali sa 
z neho. Ak sa nám to podarí, budú sa ľudia 
pochádzajúci z  nášho regiónu doň s  rados-
ťou vracať.

21. storočie sa vinou klimatických zmien 
stáva storočím čoraz ostrejších konfliktov 
predovšetkým o  vodu, no aj o  ďalšie vzác-
ne prírodné zdroje. Preto budeme pretvárať 
východ Slovenska na inovatívny a kreatívny 
región VODY. Bez vody niet života a  boj 
o  vodu sa už začal aj u  nás. Keďže zatiaľ je  
v našom regióne vody dosť, môžeme očaká-
vať tvrdé ataky tých, ktorí budú mať vody čo-
raz menej a tých, ktorí budú bažiť po ziskoch 
z obchodu s ňou. Voda môže náš región pret- 
várať na miesto umožňujúce plnohodnotný 
život  všetkých ľudí – obyvateľov i tých,  kto-
rí do nášho regiónu zavítajú či už za prácou, 
alebo za oddychom. Chceme podporovať 
a  rozvíjať aktivity, ktoré budú  obyvateľom 
regiónu prinášať hojnosť a prosperitu, budú 
im dávať príležitosť plnohodnotne využívať 
vlastné zručnosti i schopnosti pre svoju rodi-
nu i komunitu čo najbližšie k miestu bydliska.

Naším cieľom je vnášať do riadenia verej-
ných politík také rozhodnutia, aby bol v re-

gióne dostatok pracovných príležitostí pre 
všetkých, ktorí sa chcú živiť poctivou prácou 
a aby sme všetci mohli žiť spokojnejšie, tole-
rantnejšie a solidárnejšie. Tento cieľ budeme 
ako volení zástupcovia občanov dosahovať 
otvoreným dialógom, podávaním ruky sil-
nejšieho slabšiemu, otvorenosťou, transpa-
rentnosťou a  efektívnosťou pri využívaní 
verejných zdrojov, lebo politik má pracovať 
pre občanov.

Ak dostaneme dôveru, východné Slo-
vensko sa stane prosperujúcim regiónom 
s  pridanou hodnotou. Dokážme, že my vý-
chodniari na to máme. Dokážme, že sme 
regiónom schopných a aktívnych ľudí zod-
povedných za seba, svoju rodinu, komunitu 
i región.

Ak nás podporíte, východné Slovensko sa 
stane moderným, trvalo prosperujúcim re-
giónom, v ktorom budú mať záujem ostať žiť 
aj naše deti.

Prosperujúce, zelené, čisté, zdravé a  prí-
ťažlivé východné Slovensko dosiahneme 
prostredníctvom INOVATÍVNYCH TECH-
NOLÓGIÍ S VYSOKOU PRIDANOU HOD-
NOTOU a prostredníctvom VODY v priebe-
hu  piatich rokov, piatimi inováciami, ktoré 
podporia vznik  viac ako 25 000 pracovných 
príležitostí  pre ľudí s  rôznou kvalifikáciou 
i rôznym sociálnym zázemím.

Pritom budeme mimoriadnu pozornosť 
venovať podstatnému skvalitneniu cestnej 
siete najmä vo vysoko zaťažených oblastiach.

Z  pozície partnerstva medzi Prešovským 
a Košickým samosprávnym krajom presadí-
me vo vláde i v Európskej únii, aby na zák-
lade našej iniciatívy s Vašou podporou vzni-
kol dôstojný INTEGROVANÝ OPERAČNÝ 
PROGRAM VÝCHOD obsahujúci nasledu-
júce konkrétne body:

ZDRaVá KLÍMa, ČIStá VODa
OBNOVa DEDIČStVa (PRÍRODNéHO, 

KULtÚRNEHO a HIStORICKéHO)
VLaStNé ZDRaVé POtRaVINY

PODPORa LOKáLNEJ EKONOMIKY-
ROZVOJ ĽUDSKéHO POtENCIáLU

REGIÓNU VÝCHOD. Podľa možností bude 
Karpatská cyklomagistrála prepojená s Euro-
velo11 (cyklotrasa z nórskeho Nordkappu do 
gréckych Atén, prechádzajúca cez Slovensko 
aj popri rieke Hornád), čím sa podporí cestov-
ný ruch. Za týmto účelom bude PROGRAM 
VÝCHOD aktívne podporovať a  spájať sa-
mosprávy s  cieľom vytvárať lokálne pracov-
né príležitosti nielen v  segmente služieb, ale 
aj  v  podpore umeleckých remeselných vý-
robkov – tie sa stanú súčasťou infraštruktúry 
Karpatského kultúrneho dedičstva. Týmto 
programom sa na východnom Slovensku vy-
tvorí viac ako 1 000 pracovných príležitostí.

C. VLaStNé ZDRaVé POtRaVINY

VÝCHODNé SLOVENSKO – REGIÓN 
VLaStNÝCH a ZDRaVÝCH POtRaVÍN

Podporíme zakladanie ekologických fariem 
vo všetkých kútoch Prešovského kraja, aby 
sa stal regiónom produkcie vlastných a eko-
logicky čistých a zdravých potravín. Podpora 
zakladania rodinných a obecných agrofariem, 
vodných fariem a rybníkov, chovu včiel, i ob-
novy úrodnosti pôdy vygeneruje približne 
500 pracovných príležitostí.

EKOPOtRaVINáRStVO
V celom REGIÓNE VÝCHOD budeme in-

tenzívne podporovať lokálne farmárske trhy 
rozložené tak, aby všetci obyvatelia mali rovna-
ký prístup ku kvalitným domácim produktom. 

 Pokračovanie na 4. strane
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Cieľom je podporovať zdravú výživu ako sú-
časť zdravého štýlu života. To vytvorí viac ako 
500 pracovných príležitostí na Zemplíne. 

ZEMPLÍN – VODNÝ RaJ SLOVENSKa
Obnovíme vodný režim Východoslovens- 

kej nížiny, aby sme zastavili jej vysušovanie 
a  devastáciu. Tým dáme STOP šíreniu púští 
v Strednej Európe, ozdravíme nielen prostre-
die a ekonomickú prosperitu, ale tiež znížime 
výskyt astmatických a  alergických ochorení 
na Zemplíne.

D. PODPORa LOKáLNEJ EKONOMIKY

ROZVOJ LOKáLNEJ EKONOMIKY
Budúcnosť regiónu je v pracovitosti domá-

cich ľudí a nie v zahraničných investíciách. Bu-
deme podporovať startupy. Podporíme rodin-
né podnikanie a zakladanie malých rodinných 
podnikov vo všetkých kútoch východného 
Slovenska, ktoré budú založené na využíva-
ní miestnych prírodných a technologických 
zdrojov i  ľudskom potenciáli, aby aj okrajové 
regióny žili a nie živorili. Zo zahraničných in-
vestícií podporíme tie, ktoré budú mať prínos 
pre región a nebudú iba využívať dotácie a 
lacnú pracovnú silu. To vytvorí viac ako 2 500 
pracovných príležitostí.

KaRPatSKÝ tECHNOLOGICKÝ 
VEĽtRH

Na podporu lokálnej ekonomiky s vysokou 
pridanou hodnotou, rozvoja inovatívnych 
produktov podporíme založenie KARPATS- 
KÉHO TECHNOLOGICKÉHO VEĽTRHU 
s  medzinárodnou pôsobnosťou. Ten bude 
prezentovať tvorivosť, inovatívnosť,  origina-
litu i pracovitosť ľudí z nášho euroregiónu. To 
vytvorí ďalšie pracovné príležitostí.

PODPORa a ROZVOJ KÚPEĽNÍCtVa
Východné Slovensko je hydrogeologickým 

unikátom s  množstvom termálnych i  mine-
rálnych vôd. Toto prírodné dedičstvo si treba 
nielen chrániť, ale aj v prospech rozvoja kraja 
zveľaďovať ako súčasť štýlu života a  zdravia. 
Prioritou bude podpora obnovy zanedbaných 
kúpeľov v celom kraji. Podporíme tiež opätov-
nú ťažbu soli, ktorej pridanou hodnotou bude 
vytvorenie soľných kúpeľov v Prešove. To vy-
tvorí približne 500 pracovných príležitostí.

OBNOVa HRaDOV a INÝCH 
HIStORICKÝCH PaMIatOK

Zanedbaná infraštruktúra hradov ako uni-
kátneho historického a kultúrneho dedičstva 
Slovenska potrebuje novú perspektívu. Pod-
poríme obnovu hradov a iných historických 
pamiatok s pečaťou spoločnej vízie pod náz- 
vom V  MINULOSTI JE NAŠA BUDÚC-
NOSŤ. To vytvorí viac ako 500 pracovných 
príležitostí.

ROMaGENDa V 21. StOROČÍ
Zabezpečíme pracovné príležitosti na ob-

nove poškodenej krajiny pre najchudobnejšie 
vrstvy obyvateľstva. Marginalizovaní obyva-
telia nášho kraja potrebujú zmysluplnú prácu 
adekvátnej úrovne a nie teoretické vzdelávanie 
na báze virtuálnej ekonomiky. Jediná šanca pre 
integráciu Rómov je dať im možnosť pracovať 
na zmysluplných programoch, ktoré prinášajú 
Rómom bezprostredne viditeľný úžitok vráta-
ne ich začlenenie do aktívneho života, a  tým 
aj úžitok pre všetkých. V každej obci, v ktorej 
sú rómske osady a ktorých starostovia a obča-
nia prejavia ochotu spolupracovať, vytvoríme 
podmienky pre vznik minimálne 10 pracov-
ných príležitostí na obnove poškodenej krajiny 

ako základného predpokladu prevencie pred 
povodňami, suchom a  klimatickou zmenou. 
Takýmto spôsobom sa dá práca viac ako 2 000 
nezamestnaným Rómom.

E. ROZVOJ ĽUDSKéHO POtENCIáLU

OtVORENá VEREJNá SaMOSPRáVa
Budeme presadzovať zapájanie sa občanov 

do aktívnej správy vecí verejných hlasovania-
mi o  využití časti prostriedkov určených pre 
ich obec/mesto/okres (participatívny rozpo-
čet). Zabezpečíme zverejňovanie informácií  
o zámeroch a praktikách záujmových podni-
kateľských aj nepodnikateľských skupín v kon-
frontácii s názormi obhajujúcimi trvalú udrža-
teľnosť zdravej krajiny a zdravia občanov.

OtVORENá ŠKOLa
Vhodným vzdelávaním v školách budeme 

podporovať generáciu mladých ľudí k  aktív-
nemu vzťahu k  verejnému a  komunitnému 
životu, k tvorbe, invencii a  zodpovednosti 
za svoju rodinu, komunitu, mesto i  región. 
a  k  ochote plnohodnotne rozvíjať, chrániť 
i využívať svoje prírodné, kultúrne i historické 
dedičstvo a viesť plnohodnotný rodinný život. 
Školám prinavrátime aktívny spoločenský ži-
vot v komunikácii s rodičmi i seniormi. Cie-
ľom je zvýšiť kultúru vzťahu k svojmu okoliu 
a prostrediu. Kultúrni a vzdelaní ľudia sa do-
kážu trvale starať o svoju krajinu.

OtVORENá SOCIáLNa 
StaROStLIVOSŤ

Podporíme zapojenie sa sociálne izolova-
ných chudobných ľudí do aktívneho spolo-
čenského života. Podporíme zamestnávanie 
sociálne znevýhodnených ľudí. Podporíme 
spolkovú činnosť a  rozvíjanie tolerantných 
sociálnych vzťahov v celom regióne.

OtVORENá KULtÚRa
Rôznorodosť, neopakovateľnosť štýlu ži-

vota, stravovania, obliekania, bývania, slova 
i písma neoddeliteľne patrí k  nášmu kraju. 
Vysychanie tohto kultúrneho prameňa zasta-
víme:
◆ podporou miest a obcí, ktoré budú viac tvo-
riť a menej troviť.
◆ podporou spoločensky otvorených, tole-
rantných a solidárnych ľudí zodpovedných 
za svoje sociálne, kultúrne, environmentálne 
i ekonomické prostredie. 
◆ vytváraním atmosféry v regióne, že poctivá 
práca je cnosť.
◆ podporou prirodzených regiónov východ-
ného Slovenska – tým im dáme punc origina-
lity a kultúrnej zrelosti, kde tolerancia, aktív-
ne a  zodpovedné spolužitie všetkých národ-
ností,  etnických a vekových skupín prinesú 
novú kvalitu v spolunažívaní.

Program občianskej iniciatívy 
VEREJNOSŤ PRE ROZVOJ VÝCHODU

Ing. Pavol Gašper: 
Ponuka ľuďom v Prešovskom kraji dostať sa 

zo závozu na cestu prosperity

Po roku do Batizoviec zno-
vu zavítala vzácna návšteva zo 
Stockholmu, pani Heidi Má-
riássy. Tentoraz ju sprevádzali  
zástupcovia z Múzeua Spiša 
PhDr. B. Kiczková, vedúca 
pobočky Markušovce, PhDr. 
M. Lazniová, historička, Mgr. 
M. Hodnická, šéfredaktorka 
časopisu Pokoj a dobro, kto-
rý vychádza v Markušovciach  
a manželia Lazorovi, členovia 
redakčnej rady časopisu. 

Pani Heidi sa zoznámila  
s novým evanjelickým fará- 
rom Mgr. Miroslavom Ma-
ťom a jeho manželkou. So 
záujmom si prezrela evanje-
lické kostoly v Batizovciach 
a v Gerlachove. Na obec-
nom úrade ju aj za účasti 
občanov privítali a pozdravili 
prednosta Vladimír Belák  
a PhDr. Soňa Andrašová, kto-
rí jej odovzdali kyticu a spo-
mienkový darček. Stretnutie 
pokračovalo v kaštieli, kde 
pani Heidi osobne odovzdala 
riaditeľke Ing. D. Ďuricovej 
kópiu portrétu, na ktorom 
je vyobrazený generál An-
drej Máriássy (1759 – 1846)  
a ktorý bude mať čestné mies 
to v Máriássovskej sále. 

Heidi Máriássy na návšteve v Batizovciach

V kaštieli si prezreli areál 
parku a dozvedeli sa o plá-
novaných projektoch, týka-
júcich sa zveľadenia kaštieľa  
a jeho okolia. Kroky pani 
Heidi smerovali aj na miest-
ny cintorín, kde si krátkou 
spomienkou spoločne ucti-
li pamiatku rodu Máriássy  
a farára Ondreja Šimeka. Pani 
Heidi Máriássy sa rada vracia 
do Batizoviec a nesmierne si 
váži srdečné prijatie, záujem 
obce a tunajších obyvateľov, 
ktorí dokážu nažívať vo vzá-
jomnej tolerancii a vo svojom 
srdci si zachovávajú pamiat-
ku na predkov rodu Máriás-

sy, ktorí založili a zveľaďovali 
obec. Zvláštne poďakovanie 
vyslovila Cyrilovi Františ-
kovi, ktorý spolu so svojim 
bratom Jozefom odpísali  
z truhiel insígnie a pripravili 
podklady pre pamätnú tabu-
ľu umiestnenú nad vstupom 
do krypty. Tabuľa informuje 
o potomkoch rodu Máriássy, 
ktorí tu našli svoj večný od-
počinok. Občania Batizoviec 
pani Heidi ďakujú, že aj obec 
pod Tatrami pre ňu znamená 
kúsok domova, nezabúda na 
jej obyvateľov a už teraz sa te-
šia na ďalšiu návštevu.  

 Mgr. Vladimír andraš

Aj počas letného dovolen-
kového obdobia súťažná ak-
tivita dobrovoľných hasičov  
i hasičiek okresu Poprad ne-
poľavuje. V Šuňave sa 9. júla 
uskutočnila ďalšia, v pora-
dí deviata súťaž 23. ročníka 
Podtatranskej hasičskej ligy 
za účasti 32 družstiev, ktoré 
súťažili v šiestich kategóriách 
o Putovné poháre starostu 
obce Šuňava.

Medzi mužmi do 35 rokov 
s časom 17,02 s a prvenstvo 
získala Šuňava. Rozdielom 
len 0,5 s na druhom mies-
te skončil Spišský Štiavnik 
(17,52). Tretia bola Liptovs- 
ká Teplička (20,60).

Aj u  mužov nad 35 rokov 
bola najlepšia Šuňava (19,67) 
pred Batizovcami (20,07)  
a Spišskou Sobotou (21,61).

Do tretice i medzi ženami 
do 35 rokov zvíťazila Šuňava 
(20,55), druhá priečka pri-
padla Spišskému Bystrému 
(21,58), tretia Štrbe (21,88).      

U žien nad 35 rokov prvé 
miesto patrilo Batizovciam 
(28,06) pred Spišskou Tep-
licou (35,10) a Šuňavou 
(41,20). 

U dorasteniek sa z prvenst- 

Prvenstvo patrilo Batizovčankám nad 35 rokov

va tešilo Spišské Bystré 
(22,38), druhé boli Gánov-
ce (23,62) a tretia Vlkanová, 
okres B. Bystrica, (31,91). 

Medzi dorastencami naj-
lepšie výsledky dosiahli 
Gánovce (19,62) a na svoje 
konto si pripísali už piate 
tohtoročné víťazstvo. Druhý 
Vernár mal čas 34,70 s a tre-

tia Šuňava 43,65 s.
Diplomy všetkým zúčast-

neným družstvám, ceny 
najlepším i šesť putovných 
pohárov odovzdal starosta 
obce Šuňava, ktorý prítom-
ných pozval na budúci rok 
už na 27. ročník  tejto ob-
ľúbenej súťaže hasičských 
družstiev.  Ondrej Klimo      

Program 5 PRáVD PRE VÝCHOD-
Né SLOVENSKO je ponukou pre ľudí 
žijúcich na východnom Slovensku, aby 
si obhájili vlastnú dôstojnosť obnovou 
vlastnej dedovizne pre seba i budúce ge-
nerácie. autori programu veria, že ak má 
tento program hodnotu, ľudia si ho obhá-
ja pred sebou samými, svojimi priateľmi, 
známymi i  neznámymi ľuďmi. Nech nás 
na tejto ceste sprevádza pokora a odhod-
lanie prinášať radosť zo života, toleran-
ciu, solidaritu i  vzájomné porozumenie 
pre náš spoločný život na prosperujúcom 
a zdravom východnom Slovensku.
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Členovia Folklórnej skupi-
ny Batizovce sú čoraz aktív-
nejší a batizovskými piesňa-
mi, hudbou a zvykmi pris- 
pievajú k zachovaniu odkazu 
svojich predkov pre ďalšie 
generácie. Nádherné piesne 
a zvyky predstavujú nielen 
ľuďom v našom regióne, ale 
aj návštevníkom, ktorí k nám 
prichádzajú. Okrem toho sa 
prezentujú na folklórnych 
festivaloch a súťažiach.

V dňoch 1. - 2. apríla 2017 

Folklórna skupina Batizovce šíri tradície predkov i dobré meno obce

sa zúčasnili detskej medziná-
rodnej folklórnej súťaže SPIŠ 
TALENT FESTIVAL v Smi-
žanoch. V kategórii Hudba 
duo sa naši heligonkári Jan-
ko Pastrnák a Ninka Šoltí-
sová  umiestnili na krásnom  
1. mieste. V kategórii tanec 
sme obsadili pekné 3. miesto. 
Nechýbali sme ani na gala-
programe, pri vyhodnotení 
výsledkov tejto súťaže.

Naši folklóristi sa 9. apríla 
predviedli pásmom Veľkej 

noci na domácom podujatí 
Krehká krása Batizoviec.

Po roku našu folklórnu 
skupinu oslovili zástupcovia 
AQUACITY Poprad a TV 
Markíza a v priamom preno-
se 12. 4. sme náš folklór, ale aj 
šikovnosť  členov, predstavili 
celému Slovensku. Divákom 
sme predviedli aj tradičné 
vyškrabávanie veľkonočných 
vajíčok a pravú batizovskú 
oblievačku s vodou.

Obchodné centrum FÓ-
RUM Poprad nás pozvalo 

14.  apríla na vystúpenie pre 
svojich návštevníkoch s Veľ-
konočným pásmom.

Tradične sme sa predstavi-
li aj v hoteli HUBERT v Ger-
lachove na Veľkonočnom 
jarmoku.

Na Veľkonočný pondelok 
sa chlapci z detskej folklór-
nej skupiny rozhodli, že všet-
ky dievčatá zo skupiny oble-
jú tradične vodou, oblečení  
v kroji. 30. apríla sme vystú-
pili s kultúrnym programom 
pri stavaní májov vo Svite.

Na sústredení v hoteli Si-
pox v Štrbe v dňoch 23. – 25. 
júna naša folklórna sku-
pina precvičovala nové 
choreografie na blížiace sa 
vystúpenia v Kravanoch  
a v Harichovciach.

Ďakujeme vedúcim Fol-
klórnej skupiny Batizovce za 
starostlivosť o všetky zúčast-
nené deti a bohatý program, 
ktorý sme zavŕšili návštevou 
AQUACITY.

Vo folklórnej skupine mo-
mentálne pôsobí 32 deti a 12 
dospelých. Po dvojročnom 

fungovaní obnovenej sku-
piny vidíme zmysel našej 
práce, čo nás motivuje pok- 
račovať ďalej pri zachová-
vaní batizovských tradícii. 
Ďakujeme všetkým, ktorí 
pomáhajú nášmu folklóru  
a šíreniu dobrého mena obce 
Batizovce.

Všetkým deťom praje-
me krásne prežitie  letných 
prázdnin, veľa zážitkov a te-
šíme sa na najbližšie stretnu-
tia pri nácvikoch.

Ľubomír Šoltís, predseda 
kultúrnej komisie

Členky Klubu žien v Ba-
tizovciach pokračujú vo 
svojej činnosti zaujímavý-
mi aktivitami. Pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa 
žien sa 12. marca stretli 
členky klubu v Kultúrnom 
dome a pri malom občer-
stvení si pripomenuli a os- 
lávili svoj sviatok, ktorý 
nestráca na význame ani  
v súčasnosti. Posedenie bolo 
obohatené krásnym kultúr-
nym programom detí s FsK 
Batizovce (Gabka Bodnára, 
Emky Bodnárovej, Leiky 
Bodnárovej, Ninky Šoltíso-
vej a Janka Pastrnáka) pod 
vedením Oľgy Bodnárovej  
a Ľubomíra Šoltísa. Zároveň 
sme si celý večer spievali krás-
ne ľudové pesničky za sprie-
vodu heligonkárov Ond- 
reja Hudáka a Ľubomíra 
Šoltísa. Touto cestou by som 
im v mene všetkých členiek 
úprimne poďakovala. Do-
mov sme si odniesli nielen 
krásny zážitok, ale aj kvietok, 
ktorý každej z nás venoval 
starosta obce. 

Následne 18. mája sme 
sa stretli na posedení pri 
čaji, ktoré bolo sprevádzané 
prednáškou o zdravej výži-
ve. Na tomto podujatí nám 
Soňa Špinerová a Vladimíra 
Tatarková z firmy Aloe Vera 
predstavili zaujímavé výrob-
ky z produktov Aloe Vera.

Pri príležitosti 75. výro-
čia deportácie židovských 
spoluobčanov do koncent- 
račných táborov sa 1. júna 
konal slávnostný akt odha-
lenia pamätníka obetiam 
holokaustu, ktorý svojou 
účasťou podporili i členky 
Klubu žien. Následne sme sa 
8. júna zúčastnili prednášky 

Ženy obohacujú svoj i náš život 

o bylinkách, ktoré sú osožné 
pre naše zdravie. Prednášku 
veľmi pútavo a odborne vie-
dol Ing. Karel Steinbovec.  
V sobou 24. júna pripravil 
Klub žien Batizovce prechádz-
ku do Tatranskej Lomnice.  
V jazdeckom areáli sa usku-
točnil 1. ročník celoslovens- 
kej súťaže v kosení ručnou 
kosou v kategóriách detí, ženy  
a muži do 60 a nad 60 ro-
kov. V kultúrnom programe 
vystúpili ľudové hudby Bys-
trianka, Košuľa, Východňar-
ské Šarkanice. Domov sme si 
odniesli pekný zážitok z celé-
ho dňa a dúfame, že podobné 
podujatia sa stanú postupne 
každoročnou tradíciou.

Prvý prázdninový me-
siac sa niesol v znamení 40. 
ročníka Mundiálu, ktorý sa 
uskutočnil 8. júla. Na zákla-
de žiadosti vedenia futbalo-
vého klubu sme sa podieľali 
na spoluorganizácii tohto 
podujatia, ktoré v obci kaž-
doročne priláka na ihrisko 
verných futbalových fanúši-
kov, ale i všetkých nadšencov 
športu a zábavy. V júli našich 
občanov čakalo i ďalšie zau-
jímavé podujatie - 6. ročník 

súťaže o Najlepšie batizovské 
pirohy, na ktorom návštevní-
ci ochutnali niekoľko druhov 
veľmi chutne pripraveného  
a obľúbeného jedla, ktoré je 
súčasťou nášho života už  po 
stáročia.  

August je pre našu obec 
obzvlášť výnimočný, preto-
že 26. augusta organizuje-
me ďalší ročník podujatia 
Dni obce Batizovce. Klub 
žien prispeje opäť k celkovej 
príprave tohto veľkolepého 
podujatia nielen pre našich 
občanov, ale i všetkých návš- 
tevníkov z blízkeho i ďaleké-
ho okolia. Nebude chýbať náš 
stánok, pri ktorom si verej-
nosť bude môcť pochutnať na 
rôznych špecialitách, prip- 
ravovaných našimi členka-
mi. Aj touto cestou by som 
vás v mene Klubu žien i obce 
Batizovce rada pozvala na 
slávnosť Dňa obce Batizovce, 
sprevádzanej zaujímavým 
kultúrnym programom.  

Vážení spoluobčania, Klub 
žien v Batizovciach vám pra-
je príjemné prežitie letných 
dní, plných nezabudnuteľ-
ných zážitkov a oddychu. 
 Marta Šerfelová

Členky klubu žien pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. 

Víťazmi 8. ročníka súťaže o Najlepšie batizovské pirohy sa 
stalo družstvo Susedia.

Zástupcovia folklóristov nielen krásne spievajú, hrajú  
a tancujú, ale varia aj vynikajúce pirohy.

Porota opäť vyberala najlepšie...pirohy
O hodinku už prvé porcie 

pirohov so zemiakovo-bryn-
dzovou plnkou, posypané 
tvarohom, pažítkou a poliate 
vytopenou masťou so škvar-
kami, robené z kila múky, 
putovali postupne na stôl 
poroty. I napriek tomu, že 
pirohy boli v podstate nava-
rené, súťažiaci varili z ďalších 
a ďalších kíl múky, pretože 
začala sprievodná časť súťa-
že – ochutnávka všetkými 
návštevníkmi. „Tohto roku 
sme varili z troch kilogramov 
múky a ako vidíte, všetko je 
preč,“ konštatovala členka 
Klubu žien, ktorá „prekva-
pila“ a namiesto klasických 
pirohov ponúkala pirohy  
s lekvárom a čokoládou. Po-
dobne aj hasiči „ozvláštnili“ 
ďalšiu várku pirohov mäso-
vou plnkou a pre tých, kto-
rým sa už „nedostali“ pirohy 
od súťažných družstiev, varili 
zamestnankyne úradu Babič-
kiné pirohy a ponúkali mlieč-
ko z batizovského PD. Ak ste 
ale milovníci žinčice, PPD  
z Lipt. Tepličky ponúkalo aj 

tú, spolu s bio bryndzou a pra- 
vý ovčí syr.

„Je ťažko hodnotiť, ako 
presne majú naše pirohy vy-
zerať a chutiť, pretože sme  
v regióne, kde boli i bohatší 
ľudia i chudobnejší. Hovorí sa, 
že tí, ktorí boli bohatší, mali 
napríklad slaninu a tí chu-
dobnejší používali ako prílohu 
„mornu“ – mrkvu. Čo sa týka 
náplne pirohov, samozrejme 

so zemiakmi a bryndzou, ale 
musia byť posypané tvarohom 
a pažítkou,“ uviedol starosta 
Gabriel Bodnár a dodal, že 
zo súťažných družstiev kaž-
dá vzorka bola niečím iná. 
„Jedni mali vláčnejšie cesto, 
iní mali lepšiu náplň, ďalšia 
porcia lepšie vyzerala, ale sme 
radi, ľudia prišli a ani dážď 
nás nerozohnal. Nedá mi nes- 
pomenúť náš najmladší tím, 
ktorý aj dnes varil pirohy a aj 
z toho vidieť, že máme pokra-
čovateľov našich tradícií. Aby 
naše deti nejedli len polotova-
ry, ale aby si zvykali uvariť si 
naše tradičné jedlá,“ povedal 
na záver G. Bodnár.

Čo dodať? Snáď len víťazov 
šiesteho ročníka súťaže o Naj 
batizovské pirohy.

Porota udelila prvé miesto 
družstvu Susedia, ktoré sa 
do bojov vo varení pirohov 
zapojilo po prvýkrát a získali 
tanier s pirohami z kerami-
ky. Druhé skončili Levoraky  
a tretie osvedčené kuchárky 
z Klubu žien. Všetci súťažiaci 
boli ocenení aj diplomom.

 (red)
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Pri príležitosti 75. výročia 
deportácie našich židovských 
spoluobčanov do koncent- 
račných táborov Sobibor, 
Majdanek a Auschwitz sme  
1. júna 2017 v parku pred 
obecným úradom v Batizov-
ciach, za účasti vzácnych hostí  
a občanov, slávnostne od-
halili pamätník, ktorý bude 
trvalou pripomienkou Šoa aj  
v našej podtatranskej obci. 

Touto myšlienkou sme sa 
spolu so starostom obce zača-
li zaoberať v roku 2015 a tak 
odhaleniu pamätníka pred-
chádzalo dvojročné bádanie, 
nespočetné maily, návštevy 
archívov, ako aj mnohé zaují-
mavé rozhovory s ešte žijúci-
mi pamätníkmi.  

V obecnej kronike sa do-
čítame, že aj v našej obci žila 
početnejšia a aktívna židovs- 
ká komunita. Boli to ľudia, 
ktorí sa venovali prevaž-
ne podnikaniu a obchodu. 
Mali tu svoju modlitebňu, 
ale aj školu. Podľa spomie-
nok pamätníkov z medzi-
vojnového obdobia, tunajší 
obyvatelia spoločne nažívali 

Dopovedaný príbeh batizovského holokaustu ...
bok po boku vo vzájomnom 
pokoji a tolerancii. Situácia 
v spoločnosti však postup-
ne smerovala k vypuknu-
tiu druhej svetovej vojny, 
ktorej súčasťou bol aj do-
konalý plán likvidácie celej 
židovskej populácie. Proti-
židovská nálada narastala 
aj v slovenskej spoločnosti. 
Židovský kódex bol vydaný 
9. septembra 1941 a určoval 
právne postavenie Židov, 
ktorý spôsobil ich úplne 
vylúčenie z hospodárskeho 
i spoločenského života. Ho-
lokaust neobišiel ani našu 
podtatranskú obec.

V roku 1942, kedy prebie-
hali deportácie z územia Slo-
venska do koncentračných 
táborov, žili v našej obci tri 
židovské rodiny. Päťčlenná 
rodina Treuhaftová, otec Eu-
gen (32 ročný), ktorý pôso-
bil ako obchodný cestujúci,  
s manželkou Jolanou rod. 
Unterbergerovou (42 roč-
nou) t. č. domácou a ich 
deti, dvojčatá Paľko a Lacko 
(takmer 5 roční) a dvojme-
sačná Esterka. V Batizov-

ciach vlastnili obchod a vý-
čap, ktorý Jolana na základe 
výčapníckej koncesie prevza-
la po svojom starom otcovi 
Izidorovi Unterbergerovi 
v roku 1935. Druhou rodinou 
bola ich stará mama, v tom 
čase už vdova Emília Unter-
bergerová rod. Ringová (67 
ročná) so synom Eugenom 
(41 ročný), ktorý pracoval 
ako faktor na píle, z práce bol 
však vyradený k 31. 12. 1940 
a jeho manželkou Margitou 
rod. Glattsteinovou (40 roč-
ná), t.č. domáca. Treťou bola 
rodina vdovy Anny Schwar-
tzovej, rod. Leuchtagovej (62 
ročná) so synom Aladárom 
(31 ročný), tunajším obchod-
níkom a poľnohospodárom, 
ktorým patrila krčma s výča-
pom a malý obchod s dopln-
kami ku krojom.  

Ako prvý bol z našej obce 
deportovaný Eugen Unter-
berger 2. apríla 1942 z Po-

pradu do Žiliny  
a následne 17. ap- 
ríla transportom 
č. 13 zo Žiliny do 
Auschwitz, kde 
mu bolo vytetova-
né väzenské číslo 
30 595. Eugen bol 
zavraždený 16. jú- 
na 1942. Jeho 
manželka Margita 
bola deportovaná 
22. apríla 1942 
transportom č. 17 
z Popradu do Aus- 
chwitz. Do pos- 
lednej chvíle sme 
pri pátraní po 
nej mali nádej, že 
prežila. Stopa jej 
tragického osudu 

sa však končí v Nemecku, 
pri meste Bad Arolsen, kde 
pravdepodobne zahynula 
na pochode smrti pri eva-
kuácii jedného z niektorých 
nemeckých koncentračných 
táborov. Ostatní siedmi z na- 
šej obce boli Rodinným 
transportom deportovaní 
1. júna 1942 z Popradu do 
oblasti poľského Lublinu,  
v blízkosti ktorého sa na-
chádzali koncentračné tábo-
ry Majdanek a Sobibor. Ich 
presný dátum smrti sa nám 
zistiť, žiaľ, nepodarilo. 

Na tomto mieste je potreb-
né spomenúť aj rodinu súk-
romníka Ignáca Scharfsteina 
zo Štôly, ktorý mal za man-
želku batizovskú rodáčku, 
Margitu rod. Schwartzovú 
(od Leichtaga) a mali dvoch 
synov Róberta a Ladislava. 
Spolu so starými rodičmi 
Júliusom Scharfsteinom  
a Fanni rod. Steinerovou 

bola celá rodina deportova-
ná 1. júna 1942 do koncen-
tračných táborov Majdanek  
a Sobibor. Nikto z nich ne-
prežil.  (zdroj: SOJÁK, M.  
a kol.: Batizovce v zrkadle de-
jín, Batizovce, 2004, Múzeum 
SNP B. Bystrica, SNA MV SR 
Bratislava, yadvashem.org, 
ŠA v Prešove, pracovisko Ar-
chív Poprad – Okresný úrad 
Poprad, kartón č. 75). 

V hlavách mnohých sa vy-
norila otázka, či vôbec má 
zmysel odhaľovať  pamät-
ník  deportovaným Židom 
a práve v našej obci? Načo 
to bolo vôbec dobré? Mnohí 
ľudia v dnešnej spoločnosti  
s otázkou holokaustu dodnes 
nie sú vysporiadaní a je im 
takpovediac proti srsti. Po 
odhalení pamätníka mi pani 
Račková položila otázku: 
Mohol Pán Boh deportá- 
ciám a následným likvidá- 
ciám v koncentračných tábo-
roch zabrániť, keď je všemo-
húci? Odpoveď je áno, aj nie. 
Áno preto, lebo je všemohú-
ci. Nie preto, lebo Boh dal 
človeku slobodnú vôľu. Za 
celou mašinériou druhej sve-
tovej vojny so všetkým, čo  
k nej patrí, stojí jedine člo-

vek so svojimi slobodnými 
rozhodnutiami. I dnes je len 
na nás, koľko priestoru dáme 
zlu a nenávisti v našom živo-
te, ktoré vymysleli aj otrocké 
tábory smrti. Elie Wiesel po-
vedal: „Zabudnúť znamená 
nechať ich znovu zomrieť.“ 
My sme nezabudli. Naši de-
portovaní po sedemdesiatich 
piatich rokoch akoby znovu 
ožili a pri tejto príležitosti im 
boli venované i úprimné slo-
vá ospravedlnenia. Možno 
si význam a hodnotu tohto 
pietneho miesta venované-
ho ľuďom, z ktorých urobili 
len čísla, dnes ešte celkom 
niektorí neuvedomujú. Je 
mi však veľkou cťou, že som 
mohol ich smutný príbeh  
s tragickým koncom za nich 
dopovedať k poučeniu nám 
všetkým, aby sa niečo po-
dobné v dejinách už nikdy 
nezopakovalo. 

Záverom chcem vyjadriť 
úprimné poďakovanie sta-
rostovi obce a obecnému zas- 
tupiteľstvu, ktorí tento pro-
jekt od začiatku podporovali 
a všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom zaslúžili  
o jeho realizáciu. 

 Mgr. Vladimír andraš 

Tento príbeh sa začal v ro- 
ku 1958, keď som ešte nebol 
na svete. Múzeum TANAP-
-u, ktoré v tom čase bolo ešte 
v Poprade, adresovalo list 
Rímsko-katolíckemu fars- 
kému úradu v Batizovciach 
(Mengusovce a Gerlachov 
boli filiálkami) a upozorni-
lo v ňom na dezolátny stav 
rímsko-katolíckeho kostola 
v Mengusovciach. Pri ob-
hliadke interiéru kostola, 
na ľavom bočnom oltári, 
ležal liatinový kríž z hrobu 
Máriássyovského horára Ju-
raja Františku, ktorý zomrel 
v roku 1907. Na kríži bola 
tabuľka, na ktorej bol text 
písaný v maďarčine, keďže 
autor textu Máriássy Eduárd 
so sestrou Máriássy Rozália 
síce používali slovenčinu, 
ale oficiálne uprednostňo-
vali maďarčinu. Obhliada-
júci žiadali správcu farnosti  
o informáciu, v ktorom revíri 
bol nebohý horárom a ak pre 
kríž už nie je iné použitie, 
majú v úmysle ho deponovať 
v zbierkach múzea TANAP-
-u. Zrejme sa tak nestalo, 
keďže prešli roky, kostolík 
sa zrekonštruoval a kríž stál 
pod vežou pri kostole. Zau-
jímavé však bolo, že tabuľku  
z kríža niekam odložili. 

To ma viedlo k tomu, aby 

Po stopách našich predkov
som sa v 90-tych rokoch mi-
nulého storočia začal viac 
zaujímať o históriu spojenú 
s mojimi predkami, o histó-
riu našej obce Batizovce, ale 
aj Gerlachova, Mengusoviec 
a Štôly. Prvým krokom bolo 
založenie rodostromu našej 
rodiny. Viackrát som na-
vštívil Štátny archív v Levoči  
a mnoho podkladového ma-
teriálu som našiel u nás, na 
rímsko-katolíckej fare v ar-
chíve, ktorý mi bol sprístup-
nený vďaka pánovi farárovi 
Želonkovi. 

A práve u nás v archíve bol 
nájdený hore spomínaný list 
z roku 1958. Obrátil som sa 
na pána Vladimíra Skokana, 
v tom čase kostolníka v Men-
gusovskej farnosti s prosbou, 
či niečo nevie o stratenej 
tabuľke. Vďaka jeho záujmu  
o históriu mal tabuľku, ktorú 
našiel v kostole, pekne odlo-
ženú. Bol láskavý a tabuľku 
mi s radosťou venoval, za 
čo mu veľmi pekne ďaku-
jem. Dokonca o rok neskôr 
som našiel aj druhú tabuľ-
ku rovnakého znenia u nás, 
na dvore fary, avšak značne 
poškodenú.

Komu vlastne patria tieto 
dve náhrobné tabuľky?

Františka Juraj alias Štur-
mak bol náš pra pra starý 

otec, ktorý verne slúžil 60 ro-
kov ako horár v lesoch, ktoré 
patrili zemepánskej rodine 
Máriássy. Narodil sa 12. 3. 
1823 v Mengusovciach rodi-
čom Matias Františka a Má-
rií rod. Fajgelovej. Jeho otec 
Matias bol asi tiež horárom. 
Mal troch súrodencov. 8. 5. 
1843 sa oženil s Máriou rod. 
Pavčíkovou z Mengusoviec. 
Mali spolu dve deti, Juraja  
a Máriu. V roku 1847 nas- 
túpil do tatranskej Máriás- 
syovskej horárne Nižné 
Hágy. Rodina Máriássy  
z Markušoviec i Batizoviec 
patrí medzi najstarší písom-
ne doložený a dodnes žijúci 
rod u nás. 

Ich predok rodu Comes 
Batyz dostal za zásluhy od 
kráľa Belu IV. roku 1264 pra-
les Cheténe ohraničený štítmi 
Tatier, riekou Poprad na zá-
pade a na východe potokom 
„Veresviz“ - Červený potok. 
Na tomto území obnovuje 
v roku 1279 na šoltyszkom 
práve obec, ktorá je nazvaná 
Batizovce (predtým Cetina) 
podľa svojho zakladateľa Co-
mes Batyz. Rodina Máriássy 
žila v kaštieľoch v Batizov-
ciach a Markušovciach. 

Juraj Františka nebol na 
takom veľkom území ho-
rárom iste sám. Na listine  

z roku 1884 je napísaný ako 
horár v Batizovciach Ján 
Drugaš, v Mengusovciach 
Juraj Františka a ako rybár 
Michal Pisár a Andrej Roth. 
V roku 1897 bol horárom  
v Mengusovciach Františka 
Juraj, v Štôle Duboš Matias 
a ako rybár v Batizovciach 
Františka Jozef. V roku 1899 
bol horár v Mengusovciach 
Františka Juraj, v Batizov-
ciach bol horár Duboš Ma-
tias a Gável Bartolomej.  
V roku 1897 je uvedený ako 
„foršner“ Tandelmayr N. 
Jeho syn Dominik nastupu-
je ako horár po smrti Juraja 
Františku. 

Juraj Františka zomie-
ra 26. 5. 1907 v horárni na 
Nižných Hágoch. Jeho man-
želka zomrela o rok neskôr. 
Pochovaní sú v Mengusov-
ciach. Po smrti mu za jeho 
vernú 60-ročnú službu dali 
vyhotoviť dve liatinové ďa-
kovné tabuľky. Máriássy 
Edmund (posledný majiteľ 
kaštieľa v Markušovciach)  
a jeho sestra Máriássy Ro-
zália s manželom barónom 
Schell Július mu v krátkom 
texte ďakujú za jeho službu. 

Syn Edmunda Máriássy 
(1869-1948) Pavol Máriássy 
(1911-2004) mal za manžel-
ku Heidy von Berkemayer - 

Máriássy (1933), ktorá ešte 
žije vo Švédsku a navštevuje 
Batizovce. Písomne som ju 
požiadal o nejaké fotografie 
z obdobia, kedy u nich slú-
žil Juraj Františka, pretože 
ani u nás v Batizovciach, ani  
v Mengusovciach sa žiadna 
fotografia nezachovala.

Pátranie po našich pred-
koch a našej histórií je veľmi 
pekné a zaujímavé. Môžeme 
pomaly odkrývať našu mi-
nulosť a dozvedať sa infor-
mácie, ktoré boli zabudnuté 
v čase. Veľmi pekne chcem 
poďakovať všetkým, ktorí mi 
v tejto mojej činnosti pomá-
hali a aj naďalej pomáhajú. 
Máme zaujímavú a bohatú 
minulosť v krásnom kraji,  
v krásnej prírode pod Tatra-

mi. Som veľmi rád, že sme 
súčasťou tohto nádherného 
kraja, lebo:

Krásny je rodný kraj pod 
Tatrami,

vysoké štíty hôr, lesy  
s bystrinami.

Za lesom dedinka, v nej 
rodný dom stojí,

malý vybielený, pokrytý 
šinglami.

V ňom rodičia naši, sú 
naše korene,

drahý kút, otčina, kus 
slovenskej zeme.

Okolo kostola staré lipy 
stoja,

Batizovce rodná dedinôč-
ka moja.

Cyril Františka

Odhalenia pamätníka židovským ro-
dinám, odvlečeným do koncentračných 
táborov, sa zúčastnil aj PaedDr. Peter 
Chudý, kancelár židovskej náboženskej 
obce Prešov.
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Opäť sa k vám prihováram 
prostredníctvom našich no-
vín. Už ste si možno zvykli, 
že vo svojich článkoch píšem 
o našich prehreškoch voči ži-
votnému prostrediu. Dnes to 
bude o inom. Niežeby bolo  
v tejto oblasti už konečne 
všetko v poriadku. Nie, člo-
vek je tvor nepoučiteľný. Ale 
je čas dovoleniek, zaslúžené-
ho oddychu po celoročnej 
práci, čas venovania sa svo-
jim koníčkom a záľubám. 
Preto sa chcem s vami po-
deliť o niekoľko zaujímavostí 
zo sveta včiel, ktoré sú zasa 
mojou záľubou a koníčkom. 

Včely boli odjakživa uctie-
vané ako symbol múdrosti 
a pracovitosti. Už v starom 
Egypte ich dávali na jednu 
úroveň so svojimi panov-
níkmi, faraónmi. Med bol 
vysoko ceneným platidlom 
a dávali ho ako obetný dar 
aj do hrobiek svojich zosnu-
lých. O jeho výnimočnosti 
svedčí aj nález zapečatenej 
hlinenej nádoby plnej medu. 
Nestratil ani po 5000 rokoch 
nič na svojej kvalite a je pou-
žívateľný bez obáv o zdravie 
konzumenta.

Včely, podobne ako mrav-
ce a termity, sú spoločenský 
hmyz. Jedna včela nezname-
ná nič. Je to slabý bezbranný 
tvor, ktorý dlho neprežije. 
Ale kompletná včelia rodina 
– včelstvo, to je superorganiz-
mus, ktorý sa svojimi vlast-
nosťami a schopnosťami radí 
na úroveň vyšších cicavcov. 

Med náš každodenný
Podobne ako naše telo rea-
guje na zmeny teploty. Ak je 
vonkajšia teplota nízka, včely 
chvením svojich hrudných 
svalov vyvíjajú teplo, aby včel-
stvo zohriali podobne, ako sa 
chvejú svaly človeku, keď mu 
je zima. Keď je horúco, včely 
nosia do včelstva vodu a od-
parujú ju podobne, ako sa 
človek potí a odparovaním 
potu sa ochladzuje jeho telo. 
Včelia matka – „kráľovná“ je 
prvok, ktorý drží pohromade 
celú rodinu cca 50 000 jedin-
cov robotníc a asi 800 trúdov. 
Produkuje tzv. materskú lát-
ku - feromón, podľa ktorého 
sa poznajú členovia rodiny. 
Jej zásluhou sa včely bránia 
pred vnikaním cudzích včiel 
alebo iného hmyzu do úľa. Je 
to niečo ako imunitný systém 
človeka. Ak matka zahynie, 
včelstvo sa snaží vychovať si 
novú. Ak sa mu to nepoda-
rí, včelstvo ako organizmus 
hynie tiež. Podobne ako u 
človeka, ak zlyhá imunitný 
systém, človek ochorie. Ak 
má túžbu po živote, bojuje  
s chorobou a snaží sa vyzdra-
vieť. Ak ho opustí vôľa žiť, hy-
nie. Na rozdiel od človeka ale 
včelstvo neprijíma vedome 
žiadne škodlivé látky. Choré 
alebo otrávené včely do úľa 
nevpustia. Preto ani med nik-
dy nemôže obsahovať žiadne 
škodlivé látky. 

Med je najčistejšou for-
mou energie pre človeka. 
Obsahuje iba jednoduché 
cukry, ktoré ľudské telo 
nepotrebuje žiadnym spô-
sobom upravovať a prechá-
dzajú priamo do krvného 
obehu. Je to okamžitý zdroj 
energie pre organizmus 
oslabený chorobou, špor-
tovým alebo pracovným 
zaťažením. Vzniká z nek-
táru – sladkých výlučkov 
kvetov niektorých rastlín. 
Včely tento nektár zbierajú, 
pridávajú doň svoje enzýmy 
a uskladňujú ho v plástoch. 

Cesta nektáru z kvetov až 
na náš stôl je dlhá. Nektár 
obsahuje asi 20 % cukrov. 
Takáto koncentrácia je na 
uskladňovanie príliš nízka 
a v plástoch by skysol. Preto 
včielky opakovane nasáva-
jú nektár do svojich medo-
vých vačkov a odoberajú  
z neho vodu. Takisto se-
dia na plástoch s nektárom  
a pôsobením tepla a prieva-
nu vznikajúceho mávaním 
krídel z neho odparujú vodu. 
Po dosiahnutí koncentrá-
cie 17 – 18 % vody v mede 
tento v plástoch zaviečkujú 

voskovým viečkom. Včelár 
viečka pri medobraní od-
stráni, med z plástov odstre-
dí v medomete, po vyčírení 
drobných čiastočiek vosku 
ho plní do pohárov a v tejto 
podobe si ho môžeme kúpiť. 

 Niekoľko zaujímavostí 
o mede:

 Včelstvo spotrebuje pre 
svoje potreby asi 60 – 70 kg 
medu a 30 kg peľu ročne.
 Med vzniká z výlučkov 

kvetov  - nektáru (kvetový 
med), alebo z výlučkov nie-
ktorých druhov vošiek, cica-
júcich šťavy z listov alebo ihli-
čia rastlín (medovicový med)
 Kvetový med je najľah-

šie stráviteľný, medovicový 
med je ťažšie stráviteľný, ale 
obsahuje viac minerálnych 
látok potrebných pre ľudský 
organizmus
  Med je zmes jedno-

duchých cukrov – fruktózy  
a glukózy. Od ich pomeru 
závisí aj rýchlosť kryštalizá-
cie medu. Každý med skryš-
talizuje. Je to známka kvality  
a pravosti medu. Nekryštali-
zuje iba agátový med svetlej 
farby. A samozrejme falošné 
alebo upravované medy. 
 Kryštalizáciu medu mô-

žeme odstrániť zahriatím 
medu napr. vo vodnom kú-
peli. Pozor!!! teplota nes- 
mie presiahnuť 45°C, inak 
sa zničia enzýmy spôsobu-

OFK Batizovce počas futbalovej jari fungo-
val bez zmeny, v porovnaní s jesennou časťou. 
Trénerom žiakov bol Peter Hutník, prípravke 
U10 sa venovali striedavo členovia výboru  
a trénerom A mužstva bol Ján Guziar.

Po zimných prípravách, absolvovaných  
v telocvični a okolitých terénoch, sa v apríli 
začali odohrávať majstrovské zápasy kategórie 
starších žiakov a mužov. U10 hrali zápasy for-
mou turnajov. 

Výsledkovo chlapci nesklamali, keď ta-
buľková bilancia po posledných zápasoch je 
nasledujúca:

U15: 20 zápasov 10-4-6   70:52  34 b
U10: 24 zápasov  6-1-17  29:81  19 b

Muži: 26 zápasov 18-1-7  75:32   55 b
A-mužstvo navyše pridalo cenný tromf  

v podobe víťazstva v súťaži o Pohár PFZ. Fi-
nále sa odohralo v NTC Poprad proti mužstvu 
Spišskej Teplice a skončilo víťazstvom našich 
hráčov 2:1

Ku skvalitneniu podmienok v klube pris- 
pieva aj údržba ihriska. Zabezpečili sme vďa-
ka sponzorom vertikutáciu trávnatej plochy  
a postrek proti širokolistým burinám.

Po ukončení úspešnej sezóny začalo do-
volenkové obdobie, kedy si môžu na chvíľu 
všetci hráči od futbalu oddýchnuť a nabrať tak 
chuť a silu do novej sezóny 2017/2018.

 Viliam Hnadzuš, OFK Batizovce

Pohár PFZ v rukách batizovských futbalistov

V sobotu 8. júla sa konal 40. 
ročník futbalového turnaja - 
MUNDIAL 2017. Spolu sa na 
podujatí zúčastnilo 8 družstiev 
- Ajax, Soprano, Puma, Sharks, 
Amstel, CSKA, Barcelona a no-
váčik Borussia Dortmund. Ví-
ťazom sa stalo mužstvo Amste-
lu. Najlepšími individualitami 
boli: naj-strelec: Dušan Renner 
(Amstel), naj-brankár: Lukáš 
Gluvňa (Sharks), naj-hráč: 
Jožko Fabián, cena Fair Play: 
Soprano. Všetkým zúčastneným 
ďakujeme za kultúrne p rostredie 
a tešíme sa na vás opäť o rok.

Novú prezentačnú a informačnú tabuľu s vyobrazením 
obce a zaujímavých miest v našej obci sme osadili 11. júla 
2017. Tabuľa sa nachádza 
pri zastávke autobusu a vo 
večerných hodinách bude 
osvetlená. Veríme, že sa bude 
páčiť nielen obyvateľom, ale 
hlavne návštevníkom obce, 
ktorým pomôže nájsť potreb-
né informácie a rýchlejšie sa 
zorientovať. Dúfame, že nám 
vydrží nepoškodená dlhý čas  
a bude slúžiť nám všetkým.

 Tým, ktorí sa poieľali na 
výrobe a osadení tabule patrí 
naše poďakovanie.

Máme novú prezentačnú tabuľu Deň obce 
Batizovce

Na druhom ročníku akcie 
„Čisté lesy v TANAP-e“, ktorá 
sa konala 6. mája, sa pod ve-
dením Ing. Patrika Františku 
zúčastnilo 22 milovníkov 
prírody. Priamo pod ma-
jestátnym Kriváňom 11 Ba-
tizovčanov, 10 Popradčanov 
a jeden Kežmarčan, spolu  
s pracovníkmi ŠL TANAP-u, 
urobili niečo pre našu príro-

du a naše krásne hory. Spo-
ločnými silami sa nám poda-
rilo vysadiť 350 ks mladých 
stromčekov a odhádzať 40 m3 
haluziny. Všetkých prítom-
ných na konci brigády potešil 
teplý guláš, ktorý spríjemnil 
náladu počas pochmúrneho  
a upršaného dňa.

Zhodli sme sa, že podobnú 
akciu budeme organizovať aj 

v budúcnosti a sme presved-
čení, že na budúcom ročníku 
nás bude o ďalších milovní-
kov prírody viac. Všetkým 
účastníkom ešte raz ďakujem 
a teším sa na ďalšie stretnu-
tie, na ktorom pomôžeme 
prírode a pobytom na čerst- 
vom vzduchu sebe, ale aj 
všetkým, ktorí milujú hory.

 Ing. Patrik  Františka

Pomáhali sme prírode i sebe

alebo A v tých Batizovciach 
tam je dobre. A ako veľmi 
dobre, príďte sa presvedčiť 
26. augusta do amfiteátru  
v parku pri hoteli Guľa. 

Pripravený je nielen boha-
tý kultúrny program, v rámci 
ktorého sa predstavia napr. 
skupiny Sčamba a Polemic, 
ale aj DFS z Batizoviec, Suita 
kráľa Mateja a ďalší. 

Súčasťou Dňa obce bude aj 
spomienka na obete SNP.

júce jedinečnosť a liečivú silu 
medu.
  Na 1 kg medu musia 

včely nazbierať 3 kg nektáru. 
 Ak by jedna včela mala 

nazbierať 1 kg medu, muse-
la by navštíviť 4-5 miliónov 
kvetov a preletieť  130 – 150 
000 km, čiže minimálne 
3-krát obletieť zemeguľu.
  Včela po vyliahnutí 

pracuje asi 20 dní v úli ako 
čistička, dojčička, kŕmička 
a strážkyňa. Potom sa z nej 
stáva lietavka a ďalších cca 
20 dní nosí nektár a peľ. Po 
tejto dobe hynie mimo úľa, 
aby svojim družkám nerobila 
prácu s odpratávaním jej tela. 

O včelách a ich ďalších 
produktoch by sa dalo toho 
napísať veľa. Veď nakoniec, 
aj sa napísalo. Ja môžem iba 
odporúčať knihu Jürgena 
Tautza Fenomenální včely, 
kde autor popisuje včelstvo 
ako superorganizmus a dá sa 
tam veľa dozvedieť o živote  
a správaní včiel. Pre lepšie 
využitie včelích produktov 
odporúčam knihu Ing. Šte-
fana Demetera, CSc.  api-
terapia – Liečenie včelími 
produktmi.

Ostáva len dúfať, že sa sú-
časná kritická situácia v ob-
lasti včiel a včelárstva zlepší 
a nenaplnia sa slová jedného 
z najväčších géniov ľudstva 
Alberta Einsteina:

Keď zahynie posledná 
včela, ľudstvu ostávajú pos- 
ledné štyri roky života. 

 Jaroslav Kuzmík, včelár

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y
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M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

Pred niekoľkými mesiac-
mi som nastúpila do Mater-
skej školy v Mengusovciach.  
S veľkými obavami som prvý 
raz v živote išla do tejto obce 
a aj do materskej školy. Pri-
vítali ma zvedavé očká detí, 
ktoré si ma premeriavali od 
hlavy po päty. 

Materská škola sa nachá-
dza v prízemnej budove  
s priestrannými miestnos-
ťami, ktoré dýchajú fareb-
nosťou a čistotou. Spoločne  
s kolegyňou sme sa dohodli, 
ako spestríme výchovno – 
vzdelávaciu činnosť detí.

Využili sme bohatý slo-
venský folklór pri lúčení so 
zimou a privítali sme jar vy-
nášaním Moreny. Dievčatá  
a chlapci si obliekli časti 
kroja, s Morenou sa prešli 
po dedine, zatancovali si  
a zaspievali. Na záver Moren 
u zapálili a hodili do potoka.                                                                                    

Pred veľkonočnými sviat-
kami sme zorganizovali 
niekoľko akcií. Významnou 
súčasťou života školy je aj 
spolupráca s rodinou. Ro-
dičia a deti sa zúčastnili veľ-
konočných tvorivých dielní. 
Mali sme ukážku výroby veľ-

konočných, voskom maľova-
ných kraslíc. V rámci spolu-
práce so ZŠ Komenského Svit 
sme išli na deň otvorených 
dverí. V máji sme si postavili 
pred vchod farebný máj, aby 
sme si pripomenuli, že máj je 
lásky čas.  Pani Darinka nám 
prišla ukázať, ako sa vyrába, 
varí syr z kravského mlieka. 

Navštevovaním plavárne, 
pod dohľadom inštruktor-
ky, sa deti naučili orientovať 
vo vode, ponárať, dýchať 
pod vodou, hrali sa vo vode, 
čím si nacvičovali plavecké 
zručnosti. 

Školský výlet sme spolu  
s rodičmi absolvovali v mes- 
te Prešov a navštívili sme pla- 
netárium a ekopark. V spo-
lupráci  so Štátnymi lesmi 
TANAP-U v rámci  projektu 
Lesná informačná školička 
sme boli na Štrbskom Plese. 
V tomto projekte budeme 
pokračovať aj v novom škols- 
kom roku. Neobyčajný a za-
ujímavý zážitok mali deti  
z návštevy stajní s koňmi, 
kde okrem spoznávania ich 
spôsobu života mali malí  
i veľkí členovia kolektívu MŠ 
možnosť si zajazdiť. Nakŕ-

miť, pohladkať a vidieť ako 
žijú kozičky mali na návšteve  
u jednej mamičky.  

Mesiac jún sa niesol v zna- 
mení detskej radosti. Začal 
spoluprácou s obcou Men-
gusovce a starostom Jánom 
Šoltisom, ktorý pre deti ob-
jednal detské atrakcie - ská-
kacie hrady a divadelné pred-
stavenie o Jankovi Hraškovi. 
Nezabudnuteľné vystúpenie 
medzinárodných detských 
folklórnych súborov vo Svite 
v deťoch zanechalo spomien-
ky, že deti tancujú a spievajú 
na celom svete. 

Vedomosti a zručnosti 
z dopravnej výchovy mali 
možnosť zúročiť pri jazdení 
na štvorkolkách na Štrbskom 
Plese. Deň otcov sme oslávili 
spoločnou opekačkou.

V závere by som chcela 
poďakovať všetkým, vďaka 
ktorým sme mohli s kolegy-
ňou  pripraviť pre deti toľko 
radosti. Rodičom a všetkým, 
ktorí prejavujú záujem o svo-
je deti a podporujú našu sna-
hu vychovať z detí jedinečné 
osobnosti.

Monika Jasenčáková,
zastupujúca riaditeľka MŠ

Deti v MŠ sa učia i zabávajú

Začiatkom júna sa na fut-
balovom ihrisku v Mengu-
sovciach stretli deti nielen zo 
štyroch úzko spolupracujú-
cich obcí Mengusovce, Štôla, 
Batizovce a Gerlachov, ale 
detskú družinu posilnili aj 
detí zamestnancov Polície SR 
v Poprade, združených v od-
borovom zväze a deťúrence 
zamestnancov Národnej diaľ-
ničnej spoločnosti – stredisko 
údržby Mengusovce. Všetci 
dospelí im pripravili pri príle-
žitosti Dňa detí športový deň 
plný prekvapení.

Najmenších potešili nielen 
rôzne zábavné a súťažne špor-
tové disciplíny, pri ktorých im 
asistovali učiteľky škôl ako 
animátorky, ale všetka tech-
nika, ktorú používajú poli-
cajti či hasiči. Veľký dojem na 
drobcov, ale aj dospelých, uro-
bili ukážky práce policajných 
psovodov s perfektne vyc- 
vičenými psíkmi a nebývalé-
mu záujmu sa tešili hasičské  
a policajné autá s „blikačka-
mi“ a zvukovými signálmi. 
Naživo si mohli vyskúšať, ako 
sa sedí v aute dopravných po-

licajtov, obdivovať vybavenie, 
ale aj skutočných policajtov, 
vyobliekaných v uniformách. 
Hlboké zážitky mali najmä 
chalani (a neraz ešte väč-
šie ich oteckovia) pri návš- 
teve strediska údržby NDS  
v Mengusovciach. Mašiny od 
výmyslu sveta, ktoré pomá-
hajú udržiavať našu diaľnicu  
v zime i v lete, policajná mo-
torka diaľničných policaj-
tov, ale aj príjemné dievčatá  
s množstvom sladkosti a suve-
nírov, ktoré rozdávali uchvá-
teným deťom. 

Návrat na ihrisko sľuboval 
ďalšie zábaviská, pri ktorých 
mohli najmenší minúť všetky 
zbytky energie. A človek by 
ani neveril, koľko ich v deťú-
rencoch bolo a aké ťažké je 
udržať ich pozornosť čo len na 
chvíľu, keď na jednom mieste 
sa naháňali za loptičkami pri 
malých bránkach, inde pri 
veľkých bránkach, tu si zase 
skrášľovali tváričky rozpráv-
kovými make-upmi. A viete 
koľko radostí mali tí najmenší 
s obyčajného ohadzovania sa 
senom? Niektorí z nich mali 

asi po prvýkrát možnosť bez-
trestne vyskúšať, ako pichá  
a ako vonia pokosená tráva...  

Veľké oduševnenie prejavili 
najmenší pri plnení zadaných 
úloh, ako napríklad vymys-
lieť bojový pokrik, nazbierať 
päť listov zo stromu, priniesť 
„smrdľavú ponožku“ a nájsť 
všetkých štyroch starostov  
a priviesť ich na ihrisko. Deti 
si to maximálne zjednodušili 
a ponožky si vypýtali od sta-
rostov ešte predtým, ako ich 
priviedli k moderátorke. Jas-
né, že vyhrali všetci a na záver 

nesmela chýbať ani spoločná 
fotografia detí s ich talizman-
mi – starostami.

Deň prežiarený slnkom, 
športom, hrami, zábavou  
a najmä spoločne prežitým 
časom rodičov s deťmi pomaly 
končil. Povestnou bodkou bol 
vynikajúci guláš, ktorý nava-
rili rodičia a na ktorom si po-
chutnali všetci vospolok. Ešte 
posledné rozlúčky s novými 
kamarátmi a vydarený deň, 
už vzhľadom na únavu naj-
menších, ktorí si aj pospali, 
úspešne skončil.    (pkr)

Spoločne sme oslávili Medzinárodný deň detí
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Preteky na kolieskových 
lyžiach slúžia bežcom na ly-
žiach ako príprava na zimnú 
sezónu 2017/2018. Zastú-
penie medzi nimi má aj náš 
Peter Mlynár, člen ŠKP Vy-
soké Tatry, ktorý je zaradený 
v Športovom centre polície 
Štrbské Pleso. 

Netradične odštartovalo 
1. kolo Swenor Slovenského 
pohára v behu na koliesko-
vých lyžiach 3. júla v českých 
Velkých Karloviciach. Ná-
ročný profil 11 km trate s ťaž-
kým stúpaním na Kohútku 
najrýchlejšie zvládol práve 
Peter Mlynár.

Na Svetovom pohári v 
behu na kolieskových lyžiach 
8. júla triumfovali Slováci. 
Striebro Procházkovej napo-
dobnil vo výjazde klasickou 
technikou s intervalovým 
štartom Peter Mlynár so stra-
tou 3,6 sekundy na švédske-
ho reprezentanta Noruma.

Peter Mlynár by sa mal 
od 3. do 6. augusta 2017 zú-
častniť majstrovstiev sveta na 
kolieskových korčuliach vo 
Švédsku – Sollertea.

Na snímke Peter Mlynár 
na stupni víťazov Svetové-
ho pohára v Chorvátsku, 
kde obsadil 2. miesto.  

Peter Mlynár na stupňoch víťazov

Športová činnosť dobro-
voľných hasičov sa začala 
13. mája, kedy sme organi-
zovali v Gerlachove súťaž 
mladých hasičov 5-členných 
kolektívov v priestoroch 
hasičského areálu. Súťaže 
sa zúčastnilo 18 družstiev, 
z toho 11 chlapčenských  
a 7 dievčenských. Domáce 
družstvo obsadilo 7. miesto. 
Záujem o  tento šport v  ra-
doch detí už niekoľko rokov 
upadá, čo sa odzrkadľuje na 
účasti a aj umiestneniach na 
súťažiach. Tento problém 
však nezasiahol len náš zbor, 
ale pokles záujmu je vidieť  
v celom okrese. Družstvo 
mužov sa 14. mája zúčast-
nilo previerok pripravenosti 
dobrovoľných hasičských 
zborov v Spišskom Bystrom. 
Previerky pozostávali z teo-
retickej prípravy, zdravotnej 
prípravy a požiarneho úto-
ku, kde vodný zdroj predsta-
vuje potok. Naše družstvo sa 
umiestnilo na 5. mieste a zís-
kalo prvý stupeň odbornej 
prípravy. 

DHZ Gerlachov sa aj ten-
to rok zúčastňuje niekoľkých 
súťaží v Podtatranskej ha-

Dobrovoľní hasiči pripravujú aj súťaže pre deti

sičskej lige (PHL). Nakoľko 
voľného času je z roka na rok 
menej a prichádzajú časom 
aj iné povinnosti, družs- 
tvo mužov sa tak zúčastňu-
je v rámci športovej prípra- 
vy DHZ len na niekoľkých 
súťažiach v rámci PHL.  
Z doterajších súťaží získalo 
naše družstvo prvé miesto  
v Spišskej Teplici a na okres-
nom kole vo Vikartovciach  
a 6. miesto na súťaži v Štrbe. 
Nakoľko bol tento rok pos- 
tupovým, po víťazstve na 
okresnom kole sme už po 

piatykrát v rade postúpili na 
krajské kolo, ktoré sa konalo 
8. júla v obci Malcov. V sil-
nej konkurencii sme obsadili 
konečné 3. miesto. Do konca 
roka plánujeme účasť ešte na 
niekoľkých súťažiach a  sa-
mozrejme, súťažnú sezónu 
ukončíme na poslednej súťaži 
PHL, ktorá sa bude konať  
v Gerlachove 10. septembra 
2017 v hasičskom areáli, na 
ktorú vás všetkých pozývame. 
V zásahovej činnosti sme 
našťastie od začiatku roka 
nemuseli vykonať žiaden 

výjazd k požiaru. Naša 
činnosť mala len technický, 
alebo preventívny charakter. 
Bolo potrebné pretláčanie 
upchatého kanálu pri auto- 
busovej zastávke a vyko- 
návala sa kontrola komínov 
v obci. V najbližšej dobe je 
naplánované čistenie koryta 
potoka prechádzajúceho cez 
obec. Tento rok sme požiadali 
o dotáciu na rekonštrukciu 
hasičskej zbrojnice, ktorá 
po získaní novej hasičskej 
techniky už kapacitne nestačí 
a je potrebná jej úprava. 

Koncom júla plánujeme 
hasičské cvičenie zamera-
né na lesné a trávnaté po-
žiare v katastri obce. Toto 
cvičenie bude spojené s ha- 
sičskou akciou pre deti, kde 
budú pre ne pripravené 
rôzne súťaže o pekné ceny  
a ukážka hasičskej techniky.  
Touto cestou by sme chceli 
poďakovať všetkým aktív-
nym členom DHZ Gerlachov 
za ich dlhoročnú aktívnu 
činnosť v obci a taktiež ich 
rodinám za podporu a po-
chopenie pre toto ušľachtilé 
poslanie. 

 Výbor DHZ Gerlachov

V sobotu 1. júla sa uskutočnil IX. ročník turnaja v malom 
futbale s názvom Memoriál Ing. Pavla Mlynára, ktorý je veno-
vaný pamiatke nášho kamaráta.

O putovný pohár súťažilo osem družstiev a to Italia Gerla-
chov, Čataj, OFK Batizovce, Kamzík Nové Sady, Vysoké Tatry, 
Kriváň Važec, Banská Bystrica a FOFO. Aj keď nám počasie 
veľmi neprialo a slnko vykuklo až v poobedňajších hodinách, 
všetci sa snažili podať čo najlepší výkon v duchu fair-play.

 Po dramatických zápasoch sa nakoniec z víťazstva tešilo už 
druhýkrát po sebe družstvo Kamzík Nové Sady. Na druhom 
mieste skončil tým FOFO a tretiu priečku obsadilo družstvo 
OFK Batizovce. 

Chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým tímom za 
ich predvedené výkony, aj keď počasie im to veľmi sťažova-
lo. Poďakovať sa chcem hlavne všetkým, ktorí priložili ruku  
k dielu a pomáhali pri organizovaní tohto podujatia. Bez hŕst-
ky obetavých ľudí by takéto krásne akcie, ktoré majú navyše 
hlbšiu myšlienku, ako len stráviť pekný deň v kolektíve kama-
rátov, neboli možné.

 Ing. Michal Nikerle, predseda tJ tatRaN Gerlachov

Futbalový turnaj v malom futbale - Memoriál Ing. Pavla Mlynára

V sobotu 26. augusta 2017 sa uskutoční už 24. ročník Hors- 
kého krosu Gerlach – 8 400 metrov dlhý beh do vrchu z Ger-
lachova cez Velickú dolinu k Horskému hotelu Sliezsky dom, 
ktorý bude zároveň aj 8. kolom Slovenského pohára v behu 
do vrchu. Dorastenecké kategórie absolvujú 3 650 metrov 
dlhú trať z Gerlachova na Tatranskú Polianku a pre žiacke ka-
tegórie je pripravená 2 250m dlhá trať z Gerlachova k hotelu 
Hubert. Samozrejme, organizátori myslia aj na najmenšie deti, 
ktoré absolvujú okruh po uliciach obce Gerlachov. Registrácia 
pretekárov prebieha cez http://pretekaj.sk/sk/podujatia/hor-
skykros2017 aj so zľavneným štartovným v prípade registrácie 
do 21. augusta 2017. Bližšie informácie nájdete na internetovej 
stránke www.horskykros.gerlach.sk alebo na https://www.fa-
cebook.com/horskykros.gerlach.sk/ 

Pozývame  vás

na 24. ročník 
Horského krosu Gerlach

Občanom Gerlachova i celého regiónu praje-
me ešte krásne letné dni počas dovoleniek a let-
ných prádznin. Prajeme veľa oddychu, relaxu 

a množstvo prekrásnych zážitkov.
 Mgr. Ján Hroboň, starosta obce

 Snímka: Milan Šebest
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UEC MTB 
MARATHON

HORAL 
ELIMINATOR 

www.horal.sk

20172017
ŠKODA HORAL 
        MTB MARATHON

ak chceš zažiť pravé vysokohorské preteky

ŠKODA
HORAL HORAL 

JUNIOR 
MTB  

MARATHON

Na námestí Sv. Egídia  
v Poprade sa uskutočia 
divácky atraktívne 
prvé mestské preteky 
MTB ELIMINATOR  
na  Slovensku.

Svit - Poprad - Slovakia, 11. - 13. August 2017

12. 8. 2017 13. 8. 2017 13. 8. 201711. 8. 2017
Otvorené preteky pre 
každého. Z piatich trás 
si vyberie každý.

Majstrovstvá Európy  
v MTB maratóne mužov 
aj žien pre všetky kate-
górie ELITE aj MASTERS

HORAL JUNIOR  
- DETSKÁ TOUR  
PETRA SAGANA  
- veľké preteky  
pre malých pretekárov  
vo Svite pri Kolibe

Podujatie, ktoré nemá na 
Slovensku obdobu, je súčas-
ťou hlavného sprievodného 
programu oficiálnych UEC 
majstrovstiev Európy. 

Od 11. do 13. augusta ich 
organizuje Svit s Popradom  
a spadajú pod hlavičku ove-
renej značky Horala.

„Hostiť najlepších horských 
cyklistov Európy pod Tatra-
mi je česť,“ hovorí primá-
tor Popradu Jozef Švagerko 
a pokračuje: „Teší ma tiež 
spolupráca s mestom Svit  
a organizátormi Horala, keď-
že máme k sebe blízko nielen 
geograficky či historicky, ale 
aj ľudsky.“

Význam akcie podčiarkol 
riaditeľ pretekov Ivan Zima.

„Svitský Horal, dnes už 
legenda horskej cyklistiky, 
oslavuje tento rok osemnáste 
narodeniny. Pomyslenou 
skúškou dospelosti tak pre 
nás sú majstrovstvá Európy 
v horskej cyklistike a novin-
ka Horal víkendu disciplína 
Eliminator.“

Atraktívne šprintérske sú-
boje štvoríc sa uskutočnia 
priamo v centre Popradu na 
Námestí sv. Egídia. Garan-
tujú nezabudnuteľný zážitok  
a búrlivú atmosféru.

„Eliminatora otvárame pre 
všetkých cyklistov vo veku od 
dvanásť rokov. Znamená to, 
že záujemcovia o štart nemu-
sia byť registrovaní v Slovens- 
kom zväze cyklistiky, stačí 
im chuť športovať. Keďže ide 

adrenalínová cyklistika rozpumpuje Poprad
Sprievodné preteky majstrovstiev Európy v horskej cyklistike

Námestie sv. Egídia v piatok 11. augusta zaplavia adre-
nalínoví cyklisti. Šprintérske vyraďovacie preteky štvoríc 
na horských bicykloch Eliminator sľubujú atraktívnu šou.

o vyraďovacie preteky s indi-
viduálnou kvalifikáciou po-
trebnou pre ďalšie nasadenie 
do pavúka, počet štartujúcich 
sme limitovali na 150. Pri-
hlasovanie beží na webových 
stránkach Horala a dokonca 
už evidujeme prvé prihlášky,“ 
informoval riaditeľ sekcie 
Eliminator Peter Procházka.

Autorom šesťstometro-
vého technického okruhu  
s množstvom schodov a ume- 
lými prekážkami je dvojná-
sobný majster sveta v cyklo- 
krose Popradčan Ondrej 
Glajza starší.

„Popradské námestie ponú-
ka najrôznejšie technické pa-

09. h - 10. h registrácia pretekárov všetkých kategórií
09. h - 10.45 tréning
11. h - kvalifikačné jazdy
13.30 - vylučovacie jazdy
16. h - finále

sáže, kde si prídu na svoje pre-
tekári i diváci. Pútavé budú 
najmä z pohľadu obyvateľov 
mesta, pretože po miestach, 
ktoré verejnosť bežne pozná  
z prechádzok či nákupov, sa 
tentoraz budú preháňať cyk-
listi. Cyklistika sa vďaka Eli-
minatorovi dostane oveľa bliž-
šie k ľuďom,“ doplnil Glajza.

Skutočnosť, že v Poprade to 
bude počas Majstrovstiev Eu-
rópy v horskej cyklistike žiť, 
potvrdil i Procházka.

„Na piatok pripravuje mesto 
bohatý sprievodný program 
a priehrštie prekvapení. O čo 
konkrétne pôjde zatiaľ nepre-
zradíme, no isté je, že námestie 
ako srdce Popradu plánujeme 
poriadne rozpumpovať.“

Časový rozpis Eliminatora piatok 11. augusta:

Vynikajúcu atmosféru 
vytvorilo spolu 712 bežcov, 
ktorí druhú júlovú nedeľu 
navštívili podtatranskú obec 
Štrba, aby sa zúčastnili jubi-
lejného 40. ročníka Malého 
štrbského maratónu. Pod-
ujatie bolo výnimočné re-
kordným záujmom bežcov  
a skvelou atmosférou, ktorá 
v Štrbe prevládala počas ce-
lého víkendu.

Organizátori pripravili 
veľkú tabuľu s historickými 
rebríčkami, kde sa našli všet-
ci pretekári, ktorí si od roku 
1977 odbehli 31 kilometrovú 
trať zo Štrby do Liptovskej 
Tepličky a späť. Pretekári si 
od soboty preberali štartov-
né číslo s historickým mo-
tívom a funkčné účastnícke 
tričko s logom podujatia. 
Počasie opäť nesklamalo  
a doprialo všetkým bežcom 
nádherné výhľady na Vysoké 
Tatry.

Na 31 km trať MŠM sa po-
stavilo 175 bežcov. Favorit-
mi boli kenskí bežci z klubu 
Run2gether, ktorí obsadili 
prvé dve priečky. Gilbert 
Kiprotich KEMOI (1:42:35) 
a antony Karinga MaINa 
(1:43:27) nedokázali zdolať 
traťový rekord Oresta Babja-
ka z roku 1999, ktorý ostáva 
naďalej 1:40:06. Tretí do cieľa 
dobehol tibor SaHaJDa  
z klubu Obal Servis, ktorý 
ako najlepší Slovák dosiahol 
čas 1:48:01. Medzi ženami 
dominovala minuloročná 
víťazka tünde SZaBÓ z ma-
ďarského klubu Pécs-Hunga-
ry, ktorá si s časom 2:00:36 

Malý štrbský maratón so 712 bežcami

Na štart jubilejného 40. ročníka Malého štrbského maratónu 
sa postavilo rekordných 712 bežcov. Okrem 31 km trate si bežci 
a bežkyne zmerali sily aj na 10 km trati zo Štrby do Šuňavy  
a nechýbala ani už tradičná súťaž detí, do ktorej sa ich tohoto 
roku zapojilo 221, od najmenších 2-3 ročných po 15 ročných 
dorastencov. Okrem víťazných bežcov tohto roku ocenili i zak- 
ladateľa Malého štrbského maratónu Pavla Erdziaka.

vylepšila svoj „štrbský oso-
bák” o dve minúty. Druhá 
skončila Janet Jepkosgei 
KIMUGUNG z Kene s ča-
som 2:08:30 a tretia dobehla 
Ukrajinka Natalia MaLaIa.

10 kilometrová trať zo 
Štrby cez Šuňavu je každým 
rokom populárnejšia a tento 
rok si ju vyskúšalo 278 bež-
cov. Zvíťazil Marián ZIM-
MERMaNN z klubu Sanas-
port ZRT Kluknava s časom 
35:21 pred Pavlom Orolínom 
(BK Poprad, 36:30) a Rado-
vanom tOMEČKOM (TJ 
Obal Servis Košice 37:18). 
Medzi ženami bola najrých-
lejšia slovenská bežkyňa na 
lyžiach aneta SMERČIa-
KOVá z KBL Jasná s časom 
44:39 pred dorastenkou 
Kristínou ŠPItKOVOU 
(45:48) a poľskou bežkyňou 
agnieszkou MatYSEK 
(LKB Rudnik, 46:00).

Na tejto trati sa predsta-
vilo aj 38 Nordic Walkerov. 
Najrýchlejším mužským 
pretekárom bol Viktor LaP-
ŠaNSKÝ (57:48) a najrých-
lejšou ženou domáca prete-
kárka Jiřina ŠERFELOVá 
(1:13:11). Pretekári na 31  
a 10 kilometrovej trati získa-
li okrem trička aj nádhernú 
medailu a cenné body do sé-
rie Tatry v pohybe – Prestige 
Tour.

Pre organizátorov najťaž-
šou, no najmilšou súťažou 
boli preteky detí. Celkovo 
sa do detských kategórii 
zapojilo 221 detí. Od naj-
menších 2-3 ročných detí, 
až po 15 ročných dorasten-

cov, preteky prebiehali pod-
ľa programu a každý detský 
pretekár si odniesol pamät-
ný odznačik a drobnú slad-
kosť od verných partnerov 
podujatia.

Atmosféru jubilejného 
ročníka umocňoval aj sprie-
vodný program. V Štrbe a na 
Šuňave pretekárov povzbu-
dzovali bubeníci zo skupiny 
BATIDA a v Štrbe prvýkrát 
pripravili aj Fan zónu, v kto-
rej dídžeji pomáhali bežcom 
prekonať posledných 300 
metrov.

Poďakovanie patrí všet-
kým účastníkom tohto nád-
herného podujatia, všetkým 
partnerom aj dobrovoľným 
organizátorom, ktorí každo-
ročne vynakladajú množst- 
vo úsilia na to, aby bežcom 
pripravili čo najlepšie pod-
mienky pre súťaženie v pod-
tatranskej obci Štrba. 

 M. Jančík
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Čas uteká a už tu máme 
druhý polrok 2017. Len ne-
dávno sme písali o našich plá- 
noch na tento rok a o chví- 
ľu budeme aj bilancovať.

Ale pekne poporiadku. 
9. mája sme zaslali na Úrad 
Prešovského samosprávne-
ho kraja Žiadosť o dotáciu 
na výstavbu detského ih-
riska pri viacúčelovom ih-
risku, v zmysle výzvy PSK 
č. 57/2017. Požadovali sme 
dotáciu vo výške 5 000 €, 
ktoré sme plánovali použiť 
na hojdačky, prípadne špl-
haciu zostavu pre deti, vrá-
tane montáže a vybudovanie 
dopadových plôch. Poslanci 
samosprávneho kraja „ne-
sklamali“ a opäť rovnako, 
ako v roku 2016, nepodpo-
rili našu žiadosť (záujemco-
via si môžu pozrieť menný 
zoznam poslancov v zastu-
piteľstve Prešovského samo-
správneho kraja na adrese 
www.po-kraj.sk/sk/samosp 
rava/zastupitelstvo/poslan-
ci/poslanci-2013-2017/
poslanci-volebneho-obdo-
bia-2013-2017.html). 

Škoda, pretože niektorí 
rodičia sa na zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva dô-
razne domáhajú detského 
ihriska a oprávnene, veď 
naše malé detičky sa nemajú 
kde bezpečne vyšantiť. Bu-
deme si musieť pomôcť sami 
v rámci svojho rozpočtu.

Aj 4. júla sme pokračo-
vali v našej „krasojazde“ po 
úradoch so žiadosťami o fi-
nančné prostriedky. Zaslali 
sme na Pôdohospodársku 
platobnú agentúru Nitra 
doplnenie žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok 
na Rekonštrukciu miestnych 
komunikácií Štôla. Podotý-
kam, že projekt sme pred-
ložili už 9. februára 2016 
a až teraz sa začalo niečo 
okolo tejto výzvy hýbať. Te-
lefonicky sme sa dozvedeli, 
že najprv sa budú riešiť ko-
munikácie a potom mater-
ské školy. Termín neznámy. 
Tieto „netermíny“ nás veľmi 
obmedzujú v rozhodovaní.  

Okrem hore uvedených 
problémov sme riešili a 
riešime aj bežné problémy  

V čom sa nám v obci darí a v čom už menej
v živote našej obci. Odstrá-
nili sme poruchu na vo-
dovodnej prípojke pri J&F 
clube-restaurante. Vystaval 
sa ochranný múrik na hra-
nici pozemku viacúčelového 
ihriska. Podarilo sa elimino-
vať časté výpadky verejného 
osvetlenia pri silných vet-
roch zapojením samostatné-
ho ističa na okruh pri byto-
vých domoch č.132, a č.133. 

Pravidelne sa upratujú 
prístrešky na separovaný 
odpad, ktoré si niektorí ľu-
dia mýlia so zberným dvo-
rom na odpad z búračiek, 
rekonštrukcií a vybavenia 
domácností.  

 V rámci skrášľovania 
obce sme v máji, tak ako po-
minulé roky, vysadili letnič-
ky do truhlíkov a umiestnili 
ich na most, okolo obecného 
úradu, na parapety okien 
obecného úradu, na tribún-
ku a drevený plot pri poto-
ku. Vďaka starostlivosti, sa 
kvetom darí a sú pastvou pre 
oči okoloidúcich.

Slušne sa nám rozbehla aj 
údržba verejných priestran-
stiev. Vďaka práci „dohodá-
rov“, ktorí pravidelne kosia 
tieto plochy, prispievajú k up- 
ravenému vzhľadu našej 
obce. Pracujeme aj s myš-
lienkou prijať na tieto práce 
zamestnanca na trvalý pra-
covný pomer, zatiaľ to však 
„dohodári“ robia za nižšiu 
mzdu ako pýtali iní záujem-
covia  a ešte sú aj odvodovo 
zvýhodnení, čiže pre obec sú 
to nižšie náklady.

To sú každodenné starosti, 
ku ktorým v poslednej dobe 
pribudol ešte jeden - hlučné 
a nešportové správanie sa 
užívateľov multifunkčného 
ihriska aj v čase nočného 
kľudu. Aj keď sme chceli, aby 
športovisko bolo prístup-
né pre všetkých záujemcov, 
museli sme pristúpiť k časo-
vému obmedzeniu a zrejme 
pristúpime aj k zamykaniu 
ihriska mimo vyhradený 
čas. Naviac plánujeme na 
monitorovanie ihriska na-
montovať kamerový systém. 
Ktovie, či to zvýši kultúrnosť 
športovcov. 

Život v obci však okrem 

starostí prináša niekedy aj 
radostí a to v tom prípade, 
keď sa výsledok práce dočká 
uznania od občanov. 

Boli však aj iné radosti 
ktoré nevznikli našim priči-
nením. Ako napríklad divá 
kačica vysedela na našom 
rybníčku 11 káčatiek a tie 
sa hneď stali atrakciou číslo 
jedna. Potom však odviedla 
svoje potomstvo k väčšiemu 
kolektívu na štrkopiesky pri 
Batizovciach a my dúfame, 
že budúci rok si tento úspech 
u nás zopakuje. Aj bobor si 
našiel cestu k nám do cha-
tovej osady. Výstavba bobrej 
priehrady sa však nestretla  
s prílišným pochopením cha-
tárov, ktorým vďaka tomu 
začalo vytápať suterény chát. 

K tým radostiam, kto-
ré vznikli našim pričine-
ním, patrí určite príprava 
osláv Medzinárodného dňa 
detí, ktorá bola tohto roku 
dvojnásobná. 

Prvý raz v sobotu 3. júna 
si detičky na futbalovom 
ihrisku v Mengusovciach 
spoločne užili športový deň. 
Organizátori - štyri obce 
Štôla, Mengusovce, Gerla-
chov, Batizovce, Odborový 
zväz polície Poprad a Ná-
rodná diaľničná spoločnosť 
– stredisko údržby Mengu-
sovce, sa postarali o bohatý 
program pre deti, ale aj pre 
dospelých. Počas súťaže-
nia si mohli pozrieť ukážky 
práce policajných psovodov  
a techniky dopravnej polície 
z Popradu. NDS - stredisko 
údržby Mengusovce ukáza-
lo a sprístupnilo techniku 
na správu a údržbu diaľnic 
tak, že si všetci mohli vyskú-
šať riadenie tejto techniky. 
Bolo pripravené bohaté ob-
čerstvenie a krásne slnečné 
počasie dotvorilo príjemný 
zážitok. 

Druhý raz sa uskutočnila 
oslava Medzinárodného dňa 
detí v priamo pri Obecnom 
úrade v Štôle 10. júna. Slnieč-
ko sa len pomaly prediera-
lo cez oblaky a detičky tiež 
prichádzali pomaličky. No 
keď boli prichystané skáka-
cie hrady a trampolína, to už 
oslávencov začalo pribúdať 
rýchlejšie. Animátorka ich 
potom svojím zvučným hla-
som zapojila do súťaží a na 
záver do hľadania pokladu. 
Samozrejme to, čo sa našlo 
v „starej“ truhlici, sa aj spra-
vodlivo rozdelilo medzi všet-
kých pátračov. Veselá hudba, 
dobré jedlo, vozenie na štvor-
kolke a na záver Divadielko 
z domčeka, s hrou o nepos- 
lušných kozliatkach, zavŕši-
lo vydarenú oslavu, aj keď 
jej koniec pokropila slušná 
búrka. Uvidíme, čo prinesie 
oslava na budúci rok. 

Pomaly sa už chystá,  
v rámci športového vyžitia, 
denná a nočná hasičská sú-
ťaž, ktorá je naplánovaná na 

19. augusta. Touto cestou 
pozývame všetkých nadšen-
cov na tieto súťaže a držíme 
palce našim dobrovoľným 
hasičom a želáme pekné 
umiestnenie.

Na záver ešte jedna pri-
pomienka. Všetky udalosti 
v našej obci sú pravidelne 
zverejňované na našom we-
bovom sídle www.stola.sk. 
Nachádzajú sa tam naviac aj 
pekné videá o obci a ďalšie 
užitočné informácie nielen 
pre občanov, ale aj pre návš- 
tevníkov obce. 

 Martin Hajko, 
 starosta obce

Deň detí, na ktorom sa naši najmenší vyšantili v obci.

Našu populáciu posilnili i kačičky, ktoré sa vyliahli na ryb-
níčku v obci...

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru zo Štôly sa už teraz pripravujú na denné a noč-
né súťaže, v ktorých si preveria svoje schopnosti.

Najmenší drobci zo Štôly, Mengusoviec, 
Gerlachova a Batizoviec mali Deň detí tohto 
roku až dvakrát. Jeden prežili spoločne s deť-
mi policajtov, združených v odborovom zväze  
v Poprade a deťmi zamestnancov NDS zo stre-
diska údržby na futbalovom ihrisku v Mengu-
sovciach. Program bol pútavý a deťúrence sa 

okrem hier a súťaženia, odmeňovaného slad-
kosťami, dozvedeli mnoho zaujímavostí. Od-
skúšať si mohli policajné i údržbárske autá a 
pozdraviť ich prišiel aj vrtuľník. 

Dôležité bolo, že slnkom zaliatý deň prežili 
deti spolu so svojimi rodičmi, ktorých si v kaž-
dodennom zhone neraz veľmi neužijú. 
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Dom dôchodcov Senires, n. o., 
v Poprade, Scherfelova 16 

Senires, n. o., 
Poprad-Veľká

ponúka voľné miesta 
pre dôchodcov. 

Zabezpečujeme 24-hodinovú 
starostlivosť, ubytovanie 
stravovanie 5x denne.

Viac info na: 
www.senires.com

Mobil: 0918 303 533 
          0917 937 463

Astronomický ústav SAV  
a Ústav experimentálnej fyzi-
ky SAV organizujú dni otvo-
rených dverí na Observatóriu 
Lomnický štít pre širokú ve-
rejnosť v čase od 9.30 do 16. h 
v týchto termínoch (soboty):  
12.  a 19.  august 2017.

Vstup do priestorov Ob-
servatória Lomnický štít je 
zdarma.

V rámci prehliadky, pod 
vedením vedeckých pracov-
níkov observatória, návštev-
níci uvidia moderné prístroje 
pre výskum Slnka a detektor 
častíc kozmického žiarenia.

Pozývame  
na Lomničák

Čítajte nás na:
www.podtatransky-kurier.sk


