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-denná tlač 
- služby ( Tipos, Ticketportál) 
- predaj cestovných lístkov a iné 

Pozývame vás do zrekonštruovaného obchodného centra 

VIRMA 

Suchoňova ulica č.4, Poprad 
Priestory na 
prenájom : 

 

427 m² - 1.poschodie 
 

46   m²  - prízemie 

Kontakt: 
055/6805303, 
0905 261 905, 
technoinvent@iol.sk, 
www.technoinvent.sk 

Navštívte u nás v príjemnom prostredí tieto obchody a reštaurácie: 
 

Potraviny SINTRA                                                      SYNOTtip športbar 
101 Drogérie                                                                Kaderníctvo HAIR & NAIL STYLING                                           Pizzeria ALBANO 
Lekáreň Schneider                                   GGT Tabak                                                                                                           Piváreň VIRMA 
TATRAPET – chovateľské potreby             
                          

Minulý týždeň  Kežmarok privítal 
vzácnu návštevu, filmového režiséra 
Juraja Jakubiska s asistentmi, ktorí 
prišli dohodnúť termín ďalšieho na-
táčania Perinbaby 2. Už budúci me-
siac ožije Drevený artikulárny kos-
tol dejom rozprávky, tento krát sa tu 
bude konať svadba. A aj komparzisti 
si prídu na svoje.

Po natočení vianočného trhu, 
ktorý vo februári Jakubiskovci fil-
movali na Kostolnom námestí  
v Kežmarku sa opäť vracajú. Už 
v polovici novembra budú točiť  
v Drevenom artikulárnom kostole 
svadbu Jakubkovho syna, ale aj niek- 
toré scény v uliciach mesta. Dokopy 
40 komparzistov si opäť bude môcť 
zahrať svoju malú rolu

 „V Kežmarku je príjemné pros- 
tredie, sú tu príjemní ľudia. Som 
rád, že som sa opäť vrátil. Som 
skoro Spišiak, toto je krásna oblasť. 
Som rád, že som sa narodil na ta-
kej úrodnej pôde ako je Spiš. Žijú tu 
temperamentní ľudia, čo nie je ag-
resivita, ale je to schopnosť. Pozdra-
vujem všetkých divákov. Myslím, 
že predpremiéra filmu bude práve 
v Kežmarku a všetkých na ňu včas 
pozvem. Tu sme začali Perinbabu 2 
natáčať a tu aj začne cesta hotového 
filmu do sveta,“ povedal filmový re-
žisér Juraj Jakubisko. (esá)

Perinbaba 2 
príde opäť 

do Kežmarku

Medzinárodný festival horských filmov 
MFHF napísal už svoju 25. kapitolu. V Po-
prade, Spišskej Novej Vsi a Kežmarku si mohli 
návštevníci festivalu pozrieť až 52 filmov  
z dvadsiatich krajín. Podľa trojčlennej medzi-
národnej poroty získal hlavnú cenu, Grand 
Prix, film „Biely labyrint“ rakúskeho režiséra 
Matthiasa Mayra. V tomto roku Biely labyrint 
vyhral šesť filmových festivalov po celom svete.

Cenu poroty si z Popradu odniesol titul ne-

meckého režiséra Jochena Schmolla „Biela 
diva“ a ten istý režisér dostal aj Cenu za ki-
nematografiu za film „Prepojené galaxie“. Až 
dva filmy „Život v oblakoch“ a „Nesmrteľný 
les“ predstavil na MFHF čoraz známejší slo-
venský dokumentarista Erik Baláž. Za film 
Nesmrteľný les získal Cenu za stvárnenie živo-
ta vo voľnej prírode.  Hodnotili aj návštevníci 
festivalu. V hlasovaní o Cenu diváka získal 
najviac hlasov Pavol Barabáš za film „Vábe-

nie výšok“. Mimosúťažnú Cenu mesta Poprad 
dostal horolezec Peter Hámor. Tohto roku  
v máji, výstupom na Dhaulágirí, sa stal je-
diným Slovákom, ktorý vystúpil na vrcholy 
všetkých 14-tich osemtisícoviek. Okrem Ko-
runy Himalájí má na svojom konte aj Korunu 
Zeme, čo sú najvyššie vrcholy všetkých konti-
nentov. Ceny odovzdávala riaditeľka festivalu 
Mária Hámorová.  

 Text a snímky: Slavo Petrus

Cenu diváka získal Pavol Barabaš za Vábenie výšok
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Martin Mlynár (21 ro-
kov) je aktivista, študent  
a podnikateľ. Venuje sa mla-
dým ľuďom na Slovensku 
prostredníctvom poprads- 
kého o.z. Social Up, ktoré  
v roku 2014 založil. Vedie 
Študentský parlament Ob-
chodnej fakulty Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave, 
študuje marketing a študen-
tov zastupuje aj v Študentskej 
rade vysokých škôl. V no-
vembrových voľbách do vyš-
ších územných celkov Mar-
tin kandiduje na poslanca za 
okres Poprad s číslom 48.  

Akým oblastiam sa plá-
nuješ venovať? 

Pre okres Poprad a aj pre 
Prešovský samosprávny kraj 
mám konkrétnu víziu Môj 
sen pre náš región, ktorý je 
dostupný na www.martin-
mlynar.sk zahŕňa viacero 

Bc. Martin Mlynár, nezávislý kandidát na poslanca VÚC s číslom 48
Aj mladí ľudia majú miesto v krajskom zastupiteľstve

oblastí. Prvá z tém, ktorej 
sa chcem venovať, je práca  
s mladými ľuďmi. Mám am-
bíciu vytvoriť platformu,  
v ktorej nájdu nielen mladí 
ľudia podporu pre svoje pro-
jekty. Či vo forme financií 
alebo zdieľania skúseností. 
Druhou témou je prepájanie 
ľudí. Myslím si, že je veľmi 
dôležité ľudí spájať. Chcem 
prepájať mladších so star-
šími, deti s dôchodcami, 
podnikateľov so študentami 
a podnecovať výmenu skúse-
ností, spoluprácu generácií 
a vznik synergií. Výsledkom 
spájania občanov budú ko-
munity, ktoré sú pre našu 
spoločnosť veľmi dôležité, 
zvyšujú kvalitu života, vy-
tvárajú príležitosti, posky-
tujú priestor na realizáciu a 
podnecujú vznik priateľs- 
tiev. Ďalšia téma, ktorá je 

pre mňa dôležitá je školstvo. 
Kvalitné školstvo je pre mňa 
základ.

Prečo by ti voliči mali dať 
svoj hlas?

Chcem byť zástupcom 
občanov nášho okresu.  
V prvom rade som tu preto, 
aby som pre náš kraj, okres 
a pre ľudí urobil čo najviac 
a svojou prácou poslanca 
prinášal reálne výsledky. 
Myslím si, že aj mladí ľu-
dia majú miesto v krajskom 
zastupiteľstve. Ak mi tento 
mandát voliči dajú, budem 
robiť všetko preto, aby hlas 
mladých ľudí v regióne bol 
vypočutý a aby sa ktokoľvek, 
kto to bude potrebovať, mal 
na koho so svojimi otázkami 
obrátiť. Záleží mi na tom, 
aby sa ľuďom v našom re-
gióne dobre žilo, chcem, aby 
mladí ľudia spod Tatier ne-
odchádzali, ale aby sa tu vra-
cali. A okrem toho, kandidu-
jem ako nezávislý poslanec  
a budem sa spovedať vám, 
nie politickej strane.  

Vytvoriť si povedomie 
medzi ľuďmi nie je jedno-
duché. S čím si ťa Poprad-
čania môžu spájať? 

Knižné búdky a BeActi-
ve. Na jar tohto roka sme  
v spolupráci s mestom Po-
prad spustili systém zdie-
ľaných knižníc – knižných 
búdok. Po tom, čo som pred 

dvoma či tromi rokmi na 
jednom zo stretnutí s ve-
dením mesta Poprad tento 
projekt predstavil, sa nám ho 
konečne tohto roku podarilo 
zrealizovať. Okrem toho sme 
ako o.z. Social Up v Popra-
de zorganizovali tri ročníky 
festivalu pre mladých ľudí 
Be Active, spolu so sprievod-
nými podujatiami a množst- 
vom workshopov, čitární  
a podujatí so stolovými 
hrami. 

Počas minulých rokov 
bola volebná účasť vo voľ-
bách do VÚC veľmi nízka. 
Čo sa dá robiť pre to, aby sa 
volebná účasť zvýšila?

Nízka volebná účasť je 
výsledkom práce politikov. 
Ak politici s ľuďmi nekomu-
nikujú, nemôžu očakávať, 

že ľudia budú ku voľbám 
pristupovať zodpovedne. 
Pod slovom komunikácia 
myslím aktívne informova-
nie občanov o dianí v obci, 
kraji či krajine a diskuto-
vanie o problémoch, ktoré 
ľudí trápia. Ak začnú politi-
ci aktívnejšie komunikovať  
s občanmi, pravdepodobne 
sa zvýši záujem ľudí o dianie 
v samospráve a tým aj o voľ-
by, čo bude mať priamy do-
pad aj na volebnú účasť. 

Čo by si rád odkázal na-
šim čitateľom? 

Prosím príďte voliť. Ne-
nechajte to na náhodu. Svo-
je hlasy dajte kandidátom,  
s ktorými sa najviac stotož-
ňujete. Budem vám vďačný, 
ak sa rozhodnete hlasovať aj 
za mňa.  (mká)

Festival Be Active má rôzne sprievodné podujatia. 

Jedným z vydarených podujatí v Poprade je Letná čitáreň.

Knižnica vo Svite oslávila osemdesiatku

Dlhoročné zamestnankyne a vedúce knižnice - súčasná Da-
niela Šipošová (vľavo) a jej predchodkyňa Anna Gejdošová.

Minulý piatok podvečer sa v dome kultúry 
vo Svite stretli zamestnankyne, ale aj čitate-
lia Mestskej knižnice vo Svite. Spoločne si 
pripomenuli 80. výročie založenia knižnice, 
ktorá len o tri roky zaostala za vznikom firmy 
Baťa a súčasného mesta Svit. Dnes je univer-
zálnou verejnou knižnicou pre Svit a okolie.

Ako povedala vedúca knižnice Daniela Ši-
pošová, knižnica sa vyvíjala od prvopočiat-
kov, kedy sa knihy voľne nevyberali. „Knihy 
boli v skladoch a vyberali sa len podľa zo-
znamov. Dnes si môžete knihy vybrať priamo  
z domova v on-line katalógu, môžete si ich ob-
jednať, zarezervovať, predĺžiť výpožičku“. Za 
80 rokov sa podstatne zmenili knihovnícke 
spôsoby, knižničné programy, ktoré sa rých-
lo vyvíjajú. Dnes je všetko digitalizované, na 
trh prichádzajú elektronické knihy a je ťažké 
predpovedať, akým smerom sa táto oblasť 
bude vyvíjať. „Napriek tomu veríme, že kniha 
bude vždy pre ľudí dôležitá“. 

Knižnica sa za dobu svojej existencie sťa-
hovala najčastejšie zo všetkých mestských in-
štitúcií, až päťkrát, čo bolo veľmi náročné, ale 
ako povedala D. Šipošová, vždy do lepších 
priestorov. Aj preto je asi najväčším prianím 
vedúcej mať vlastnú budovu, alebo aspoň vý-
ťah, pretože v súčasnosti sídlia na druhom 
poschodí, čo podstatne sťažuje prístup ku 
knihám hlavne seniorom, ale náročné je to 
aj pri preberaní zásielok kníh, ktoré musia 
zamestnankyne vynášať ručne. 

Ak by sme hovorili o tom, či sa za tie roky 
zmenil aj výber kníh u pravidelných čitateľov, 
vedúca konštatovala, že ani veľmi nie. „Deti 
stále čítajú rozprávky, aj keď niektoré sú také 
akčné alebo modernejšie, ženy ženské romány 
tak ako kedysi, keď vychádzali ako Červená 
knižnica, dnes sú to Evitovky a páni najčas-
tejšie literatúru faktu, detektívky a podobne. 
Možno sa menia spisovatelia, ale literatúra a 
záľuby čitateľov nie“.  

Mesto Poprad v súčasnosti 
pripravuje dopravno sociolo-
gický prieskum, ktorý bude 
v popradských domácnos-
tiach realizovaný do 6. 11.. 
Prieskum sa uskutoční for-
mou vyplňovania anonym-
ného dotazníka prostredníct- 
vom vyškolených anketárov, 
ktorí jednotlivé domácnos-
ti navštívia. Prieskum bude 
základom pre prípravu a rea- 
lizáciu opatrení v oblasti dop- 
ravy a mobility, ktoré pomô-
žu zlepšiť dopravnú situáciu  
v Poprade a prispejú k zvýše-
niu kvality života v meste. 

„Hlavným cieľom tohto 
prieskumu je zlepšenie a zefek-
tívnenie mestskej hromadnej 
dopravy v meste a odstránenie 
pretrvávajúcich problémov. 

Keďže tento zámer je mož-
né dosiahnuť iba na základe 
presných a pravdivých infor-
mácií od veľkej vzorky oby-
vateľov mesta, chceme z tohto 
dôvodu požiadať obyvateľov 
o súčinnosť a pravdivé vyplne-
nie dotazníka za jednotlivých 
členov domácností,“ informo-
val Ľubomír Hán z odd. dop- 
ravy MsÚ v Poprade. 

Výsledky prieskumu pos- 
kytnú samospráve údaje  
o dopravnom správaní oby-
vateľov, ktoré budú použité 
pre spracovanie plánu dop- 
ravnej obslužnosti. Využijú 
sa prioritne pri návrhu opat-
rení v rámci MHD v meste 
Poprad ako aj pri tvorbe 
ďalších strategických doku-
mentov mesta.  (mga)

Prieskum v Poprade

Médiá sú plné vyhláse-
ní politikov, týkajúcich sa 
dvojitej kvality tovarov. No 
z ich úst nepočuť jedno.  
V krajinách, ktoré dnes upo-
zorňujú na horšiu kvalitu 
potravín, je spravidla veľmi 
slabá vymožiteľnosť práva  
a nerozvinutá ochrana 
spotrebiteľa. 

Môžeme d i sku tova ť  
o transpozícii smerníc EÚ, 
ktoré staré členské krajiny 
do národných legislatív pre-
nášajú v oveľa prísnejšej 
forme. V starých členských 
krajinách alebo Škandiná-
vii, ktorá je známa vysokou 
kvalitou potravín, desaťročia 
fungujú spotrebiteľské zdru-
ženia, ich zástupcovia vždy 
sedia pri stoloch, kde sa 
rozhoduje o spotrebiteľoch, 
ochrana spotrebiteľa je prio- 
ritou, mnohé krajiny majú 
samostatné ministerstvá 
a iné inštitúcie, ktoré túto 
tému zastrešujú ako celok, 
a najmä – existujú legisla-
tívne pravidlá a nástroje na 
ochranu kolektívnych práv 
spotrebiteľov. 

Bolo by ľahké povedať, že 
EK má výrobcom nariadiť, 
aby zjednotili zloženie vý-
robkov v celej EÚ, no také 
jednoduché to nie je. V kraji-
nách, kde už pred rokmi ob-
javili, že ich produkty sú iné 
ako tie na Západe, sa najprv 
potešili. Spotrebiteľ nebude 
kupovať zahraničné značky 
a podporí domácich výrob-
cov. No rýchlo zistili, že do-
máci výrobcovia po vstupe 
do EÚ takmer „vyhynuli“.  
Problém je oveľa kompliko-
vanejší ako sa zdá a len po-
litické debaty ho nevyriešia. 

Značka je v očiach spot-
rebiteľa vnímaná ako nárok, 
tvrdenie. A tvrdenie musí byť 
podložené. Značkový výro-
bok je teda o jedinečnos-
ti, ekvivalentnej kvalite vo 
všetkých členských štátoch, 
kontrole a stálosti kvality. 
Z pohľadu spotrebiteľa je 
problém rôznej kvality pro-
duktov v rôznych častiach 
EÚ podľa mňa aj geo-bloc-
kingom v offline prostredí. 
Aj tu je spotrebiteľ diskrimi-
novaný na základe svojej 
národnosti, miesta bydliska 
či pôsobenia a nemá prístup  
k rovnakým tovarom vo všet-
kých krajinách EÚ. Len nová 
definícia nekalej obchodnej 
praktiky, ak testy preukážu, 
že nedôvodné rozdiely za 
účelom zisku a zavádzania 
spotrebiteľa existujú, však 
nestačí. 

Na druhej strane je pre-
dovšetkým koncový spot-
rebiteľ, ktorý si tento tovar 
kúpil alebo kúpu ešte len 
zvažuje. Efektívna vymoži-
teľnosť práva znamená, že 
ak bol zavedený, niekto mu 
v krátkom čase peniaze vrá-
ti alebo ho inak odškodní. 
Nástroje ako to zabezpečiť 
si musí každá členská kra-
jina na základe smernice  
o nekalých obchodných 
praktikách však vytvoriť 
sama... 

Petra Vargová Čakovská

Je to na nás

Kvalita 
potravín?

Objednávateľ: Mgr. Alena Madzinová, Rastislavova 3467/30, Poprad

Objednávateľ: Bc. Martin Mlynár, Švábovce 33
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Vážení občania,
Chcel by som vám priblížiť 

niektoré aktivity, ktoré sa po-
darilo tohto roku zrealizovať 
v našej obci a určite sme tým 
prispeli k zlepšeniu nášho 
každodenného života.

Dokončili sme kanalizá-
ciu na ulici Lúčna – Druž-
stevná. Financie sme získali 
z envirofondu. Z vlastných 
zdrojov sme zrealizovali časť 
kanalizácie na ulici Nová. Aj 
týmto spôsobom sa chcem 
poďakovať občanom za tr-
pezlivosť pri spomínaných 
stavebných prácach. Spre-
vádzkovali sme tiež kamero-
vý systém v obci, ktorý nám 
bol už viackrát nápomocný 
pri drobných výtržnostiach. 
Vďaka nemu monitorujeme 
časti obce, kde sme mali naj-
väčšie problémy. 

Do novembra chceme 
ukončiť aj osvetlenie cinto-
rína a kamerový systém na 
monitorovanie cintorína, 
kde dochádzalo tiež k častým 
výtržnostiam. Tohto roku 
budeme žiadať financie z en-
virofondu na rekonštrukciu 

Detské ihrisko chceme už na budúci rok
čističky odpadových vôd, 
ktorá je v havarijnom stave. 
Ďalej sa budeme uchádzať o 
dotáciu z Ministerstva kul-
túry SR na opravu kamenné-
ho mosta, ktorý bol 15. de-
cembra 2008 vyhlásený spo-
mínaným ministerstvom za  
národnú kultúrnu pamiat-
ku. Uchádzame sa o dotáciu 
na rekonštrukciu požiarnej 
zbrojnice. V obecnom úrade 
sme zrekonštruovali kance-
lárie a v budúcom roku, by 
sme chceli pokračovať v re-
konštrukcií ďalších priesto-
rov obecného úradu. 

Vymenili sme tiež svie-
tidlá na verejnom osvetlení, 
ale momentálne na ňom na-
stala porucha, ktorú odstra-
ňuje spoločnosť VSD, a. s., 
ktorá je jej správcom. Aj to-
uto cestou chcem poďako-
vať občanom za trpezlivosť 
pri odstraňovaní poruchy. 
Zo strany obce robíme ma-
ximum a pravidelne ape-
lujeme na prevádzkovateľa 
osvetlenia, aby poruchu od-
stránil prioritne. 

Medzi občanmi sa stal 

SMS – Spravodaj veľmi ob-
ľúbenou službou. Prevádz-
kovateľ tejto služby má tech-
nické problémy, preto hľadá-
me nového prevádzkovateľa  
a túto službu obnovíme do 
konca roka tak, aby boli ob-

čania informovaní aj touto 
formou. 

V súčasnosti hľadáme 
vhodný priestor na výstavbu 
detského ihriska a chceli by 
sme ho určite dokončiť na bu-
dúci rok. Je to dôležité, aby sa 

mamičky so svojimi ratolesťa-
mi mohli stretávať na vhod-
nom a bezpečnom mieste. 

Veľký problém máme so 
separovaným zberom. Nie-
ktorí občania sa stále ne-
naučili správne separovať  

a tým nám vznikajú zvýšené 
náklady za spracovanie ko-
munálneho odpadu. Bude-
me musieť zvážiť aj možnosť 
zrušenia „hniezd na separo-
vaný zber odpadu“, kde na-
chádzame všetko možné, len 
nie to, čo do danej nádoby 
patrí. Pri využívaní vreco-
vého systému ani občania  
a ani obec nemajú problé-
my. Jedine ak tie, že hoci 
oni všeobecne-záväzné na-
riadenie dodržiavajú, musia  
v konečnom dôsledku pla-
tiť za odvoz komunálne-
ho odpadu iných, ktorí ho 
nerešpektujú.

Aj v budúcom roku nás 
čaká veľa práce, aby sme 
našu obec zveľaďovali tak, 
aby sa nám tu žilo lepšie  
a spokojnejšie. Veľa z toho 
dokážeme len spoločnými 
silami. Preto sa aj touto for-
mou chcem poďakovať všet-
kým občanom ktorí sú nápo-
mocní a záleží im na našej 
obci. Na záver vám chcem 
popriať všetko dobré, veľa 
zdravia a rodinnej pohody.     
 Ján Hroboň, starosta obce  
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z Podtatran-
skej skaut-
skej oblasti  
a to zo skaut-
ských zborov 
a oddielov 
zo Spišskej 
Novej Vsi, 
Popradu, Spišských Tomášoviec, Levoče a Vydrníka.  

Vyzbieralo sa asi 13 veľkých vriec odpadu. Ukončenie akcie 
bolo na Kláštorisku, kde bol pre účastníkov prichystaný guláš  
a malé občerstvenie.    Ing. Marek Leskovjanský

ˇ

V nadchádzajúcich voľ-
bách do zastupiteľstva Pre-
šovského samosprávneho 
kraja sa znovu uchádzate 
o zvolenie za poslankyňu. 
Aké boli vaše priority v po-
sledných voľbách a ako sa 
vám ich podarilo naplniť?

Naším spoločným cieľom 
– poslancov za okres Poprad 
– bolo v prvom rade zreali-
zovať prestavbu križovatky 
pri obchodnom centre Billa 
na okružnú križovatku. Jej 
výstavba práve teraz prebie-
ha. Ide o združenú investíciu 
mesta Poprad a Prešovského 
samosprávneho kraja. Hlav-
ným prínosom tejto investí-
cie bude zvýšenie bezpeč-
nosti a plynulosti dopravy  
v tomto úseku cesty, kde bolo 
v minulosti už niekoľko váž-
nych dopravných nehôd.

Za ďalší úspech považu-
jem rekonštrukciu a moder-

nizáciu Podtatranského mú-
zea, Podtatranskej knižnice  
a Tatranskej galérie v Po-
prade, ale aj rekonštrukcie 
a modernizácie stredných 
škôl, Školy v prírode v Tat-
ranskej Lesnej či Školského 
internátu v Poprade. Za veľ-
mi dôležitú vec, ktorá sa nám 
darí v ostatných rokoch, je 
rekonštrukcia ciest.

Záleží mi aj na rozvoji ces-
tovného ruchu v našom re-
gióne. Za svoj osobný úspech 
považujem najmä to, že sa 
mi podarilo na ministerstve 
školstva argumentačne vy-
svetliť a obhájiť dôležitosť 
štúdia služieb v cestovnom 
ruchu na Obchodnej akadé-
mii v Poprade, ale aj dôle-
žitosť študijného a učebné-
ho odboru kuchár a čašník  
v Hornom Smokovci. Tieto 
odbory boli na zozname ne-
žiadúcich, tzv. prebytkových 

odborov, čo v našom regió-
ne absolútne nezodpovedá 
skutočnosti aj vzhľadom na 
región, v akom žijeme, kde 
cestovný ruch má významné 
postavenie a pre viaceré obce 
i mestá je dôležitým zdrojom 
príjmov. Schválením tých-
to odborov na ministerstve 
dostanú tieto školy aj väčší 
objem peňazí.

A naopak, čo považujete 
za slabinu uplynulého ob-
dobia a čomu by ste chceli 
venovať viac pozornosti  
v budúcnosti?

Je to najmä Centrum so-
ciálnych služieb Domov pod 
Tatrami v Batizovciach, kto-
rému sme síce schválili in-
vestičné prostriedky v celko-
vom objeme 1,1 milióna eur 
v uplynulých štyroch rokoch, 
ale je to nedostatočné na 
to, aby klienti, ktorí sa tam 
nachádzajú a zamestnan-
ci, ktorí tam pracujú, mali 
vytvorené adekvátne pod-
mienky. Väčšiu pozornosť 
by bolo potrebné venovať aj 
neštátnym poskytovateľom 
sociálnych služieb. Takýmto 
zariadením je aj zariadenie 
OZ Nádej na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím 
v Poprade, ktoré sa stará  
o dospelých mentálne po-
stihnutých ľudí. Výška pod-
pory zo strany či už štátu, ale 
aj regionálnej samosprávy 
nie je v takýchto zariadeniach 
adekvátne ohodnotená.

V nadchádzajúcich regi-
onálnych voľbách sa opäť 

uchádzate o post poslanky-
ne Prešovského samospráv-
neho kraja. Prečo ste sa roz-
hodli opäť kandidovať?

Mojím krédom je pracovať 
múdro, čestne a spravodlivo. 
Na srdci mi leží hlavne škols- 
tvo, keďže sa tejto oblasti 
venujem aj profesionálne, 
šport a kultúra, ochrana ži-
votného prostredia, zacho-
vávanie ľudových tradícií, 
ale aj podpora cestovného 
ruchu a budovanie infraš-
truktúry v našom okrese. 
Okrem oblastí, kde sa nám  
v uplynulom období po-
darilo viacero úspechov, sa 
chcem v nadchádzajúcom 
období viac zamerať na tie 
oblasti, kde sme boli menej 
úspešní, a to hlavne na pod-
poru sociálnych zariadení v 
našom okrese. A to nielen 
tie v zriaďovateľskej pôsob-
nosti samosprávneho kraja, 
ale všetky zariadenia, ktoré 
pôsobia v sociálnej oblas-
ti, pretože tam máme veľký 
morálny aj investičný dlh.

Už ste naznačili, že sa 
profesionálne venujete 
školstvu. Pracujete ako ve-
dúca Školského úradu Veľ-
ký Slavkov. Čo všetko obná-
ša táto profesia?

Do nášho školského úra-
du patrí 24 základných a 31 
materských škôl, prevažne  
z okresu Poprad, ale sú tu aj 
zariadenia z okresov Kežma-
rok a Levoča. Školský úrad 
poskytuje odborné a pora-
denské služby školám, škol-

ským zariadeniam, centrám 
voľného času či školským 
jedálňam. Najčastejšie sa na 
mňa obracajú riaditelia škôl 
a starostovia obcí a zamest-
nanci obecných úradov, pre-
tože medzi moje úlohy patrí 
aj informovanie o nových 
legislatívnych predpisoch  
a hlavne to, ako aplikovať 
zákony do praxe v podmien-
kach jednotlivých škôl. Pri-
chádzajú za mnou aj učitelia 
či rodičia s rôznymi podnet-
mi, ale aj sťažnosťami. Táto 
práca ma napĺňa a veľmi ma 
teší, ak viem pomôcť a pora-
diť v ich prospech.

Vieme o vás, kde pracu-
jete, prečo sa uchádzate  
o miesto poslankyne samo-
správneho kraja, ale v pr-
vom rade ste človek, ktorý 
má aj svoj súkromný život, 

svoje záujmy a koníčky. 
Akým človekom v súkromí 
je Alena Madzinová?

Vo voľnom čase sa venu-
jem hlavne pohybovým ak-
tivitám. Rada cvičím jogu 
a kalanetiku. Veľmi rada sa 
venujem práci v záhradke 
alebo idem na prechádzku 
do prírody. Tiež si rada čí-
tam literatúru o tajomstvách 
medzi nebom a zemou. Mám 
dvoch dospelých synov, ktorí 
sa úspešne venujú svojej prá-
ci, starší syn je extraligovým 
basketbalovým trénerom 
mužov vo Svite a mladší sa 
venuje vývoju počítačových 
programov vo veľkej firme 
v Brne. Viacerí ma môžu 
poznať aj ako poslankyňu 
mestského zastupiteľstva  
v Poprade.  

 Miroslav Tropko

Hovoríme s: Alenou Madzinovou, vedúcou Školského úradu Veľký Slavkov
Mojou prioritou bude podpora sociálnych zariadení

František Žoldák sa narodil 
v Spišskej Novej Vsi – Hute. 
Pracoval ako propagačný 
výtvarník v reklame obcho-
du, neskôr ako metodik pre 
výtvarnú tvorbu. V rokoch 
1967 – 2004 pôsobil v Tat-
ranskej galérii v Hornom 

Smokovci a v Poprade ako 
riaditeľ, neskôr ako kustód  
a výtvarník. Popri zamestna-
ní sa venoval vlastnej tvorbe  
a zúčastnil sa mnohých sú-
ťaži, výstav, maliarskych ple-
nérov doma i v zahraničí. Za 
tvorbu získal viacero ocenení.

Krajinárske motívy F. Žoldáka
Vernisáž výstavy Františka Žoldáka Krajinárske motívy 

sa v Podtatranskej knižnici, Podtatranská č. 1 v Poprade, 
uskutoční 8. novembra o 17. h.

Až do 3. decembra si mô-
žete v Tatranskej galérii Pop- 
rad, na Hviezdoslavovej ulici 
,pozrieť výstavu Pieseň duše 
– ruská realistická maľba. 
Pieseň duše je výberom ori-
ginálnych diel zo zbierkové-
ho fondu Galérie výtvarného 
umenia v Ostrave a v Poprade 
predstaví to najlepšie, čo sa  
z ruskej tvorby prelomu 19. 
a 20. storočia nachádza v jej 
zbierke. Sú to predovšetkým 
umelci, členovia Združe-

nia putovných výstav ruskej 
umeleckej spoločnosti, vo 
svete známej pod pojmom 
Peredvižnici. Môžete si po-
zrieť diela umelcov Ajvazovs- 
kij, Repin, Šiškin, Vereščagin  
a ďalších. Ďalšou je výstava 
Rozkvet ruského výtvarného 
umenia v 19.storočí – Štátna 
pamiatková rezervácia Ab-
ramcevo (Rusko), ktorá 44 
originálov dopĺňa o kvalitné 
reprodukcie diel 19.storočia  
z múzea Abramcevo.

Pieseň duše - ruská realistická maľba

František Žoldák

 Návšteva ZŠ s MŠ Poprad - Matejovce pri realizácii pro-
jektu.

Pracovné stretnutie s riaditeľkami MŠ, ZŠ a starostom 
obce Jánovce.

Objednávateľ: Mgr. Alena Madzinová, Poprad

VOLBY DO VÚC

 Objednávateľ: Ing. Jozef Janiga,  Tatranská Lomnica 129

Slovenský skauting, Podtatranská skautská oblasť v spolupráci 
so Správou NP Slovenský raj zorganizovali dňa  30. 9. 2017  ak-
ciu „Čistenie Slovenského raja“ po letnej turistickej sezóne. 

Od odpadkov sa  vyčistili  turistické chodníky a rokliny v se-
vernej časti NP Slovenský raj, rokliny Suchá Belá, Piecky, Sokol, 
Kláštorská roklina, Prielom Hornádu od Hrdla Hornádu po 
Kláštorskú roklinu, zelená a červená turistická značka z Pod-
leska na Kláštorisko, Tomášovský výhľad a modrá značka cez 
Čertovu sihoť.

Čistenia Slovenského raja sa zúčastnilo 70 skautov a skautiek 

Čistenie Slovenského raja
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Vážení spoluobčania, 
v minulom čísle našich no-

vín som prepustil priestor na-
šim aktívnym občanom, aby 
vám mohli prezentovať akti-
vity realizované v obci pros-
tredníctvom svojich článkov, 
preto v krátkosti zhrniem 
vykonané práce v našej obci 
za uplynulé obdobie teraz ja  
a o niečo obšírnejšie. 

Tohto roku sme sa stali 
vlastníkmi budovy tzv. ko-
tolne na Ul. Sládkovičovej 
(priestor medzi bytovkami), 
kde bolo nevyhnutné vyko-
nať na zdevastovanej fasá-
de bežné udržiavacie práce, 
ktoré už sú ukončené. V nas- 
ledujúcom období nás čaká 
skultúrnenie vnútorného 
priestoru, kde treba v prvom 
rade zaviesť nové elektric-
ké vedenie, opraviť stierky, 
podlahu a pod., aby mohol 
byť priestor využívaný napr. 
mladšou generáciou na svo-
je aktivity. Určite ste si vši-
mli, že nastal stavebný ruch 
za domom služieb, ktorého 
časť bola daná do prenájmu 
nášmu občanovi Michalovi 
Bobkovi, ktorý v priestoroch 
suterénu plánuje na svoje ná-
klady zriadiť pohostinstvo, 
ktorého prevádzka nenaruší 
doterajšie dobré vzťahy obča-
nov a prevádzok nachádzajú-
cich sa v bezprostrednej blíz-
kosti domu služieb. Pevne 
verím, že priestor suterénu, 
poznačený hlodavým zubom 
času, premení a skultúrni 
podľa svojich predstáv a sľu-
bov. K naplneniu svojho cieľa 
mu touto cestou prajem veľa 
šťastia, zdravia a dostatok pe-
ňazí. Vzhľadom k tomu bolo 
potrebné premiestniť sklad 
CO z týchto priestorov a vy-
pratať tzv. posilňovňu. Tak-
tiež došlo k oprave schodišťa, 
vedúceho na poschodie, do 
obradnej miestnosti a kniž-
nice, ktorá prešla tiež malou 
rekonštrukciou. Priaznivci 
futbalu si určite všimli, že na 
budove Sokolovne pribudla 

strieška vpredu pozdĺž budo-
vy a nová fasáda. Realizáto-
rom veľké ďakujeme. 

V ďalších dňoch by sme 
chceli na hornom multi-
funkčnom ihrisku namonto-
vať záchytné siete, aby lopty 
nepadali do potoka alebo  
k susedom. Multifunkčné ih-
risko, ako aj vchod do cinto-
rína, je už monitorovaný ka-
merovým systémom. V tom-
to roku sme urobili odchyt 
túlavých psov, no aj napriek 
tomu to v dobre známej loka-
lite za ihriskom nepomohlo.  
V nadväznosti na situáciu 
a k zachovaniu bezpečnosti 
doručovateliek, obec v spo-
lupráci s vedúcou pošty v Ba- 
tizovciach a vedením pošty 
v Poprade, pristúpili k ne- 
kompromisnému kroku, 
ktorým je zastavenie doru-
čovania v uvedenej lokalite. 

V neposlednom rade chcem 
pripomenúť, že vo vyššie 
uvedenej lokalite neustále 
prebieha prísna kontrola zo 
strany obce na dodržiavanie 
stavebného zákona, aby ne-
dochádzalo k výstavbe nele-
gálnych stavieb. V nadväz-
nosti na vyššie uvedené, bolo 
na obecnom zastupiteľstve 
prerokované aj ďalšie využi-
tie pozemkov pod nelegál-
nymi chatrčami. Čo sa týka 
stavebného konania, stále 
pracujeme na dokumentácii 
ohľadom chodníka na Ul. 
osloboditeľov, určite sa doč-
káme. Vzhľadom k tomu, že 
sme toho roku neboli úspeš-
ní pri prideľovaní finančných 
zdrojov z environmentál-
neho fondu na dokončenie 
III. etapy kanalizácie na Ul. 
Jurkovičovej, zvažujeme túto 
investíciu realizovať z vlast-

ných zdrojov na budúci rok. 
Obec sa naďalej uchádza  
o poskytnutie podpory for-
mou dotácie z environmen-
tálneho fondu na zvyšovanie 
energetickej účinnosti exis-
tujúcich verejných budov, 
vrátane zatepľovania. Ide  
o budovu domu služieb. 
Určite ste si všimli, že nám  
v obci pribudli drevené ta-
bule, ktoré nahradili sta-
ré kovové. Taktiež došlo  
k výmene vstupnej brány na 
obecnom úrade. V súčas-
nosti rokujeme s realizáto-
rom tréningového ihriska, 
vedľa futbalového areálu.  
S realizáciou začneme už tohto 
roku, no až po zapísaní Obce 
Batizovce na list vlastníctva.  
S úctou ďakujeme v mene na-
šej obce všetkým predošlým 
vlastníkom pozemkov, od 
ktorých sme ich kupovali, za 
ich ústretovosť. Touto cestou 
chcem poďakovať kolektí-
vu Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny Poprad, na čele  
s riaditeľkou Mgr. Veronikou 
Brijovou, za neoceniteľnú  
a ústretovú spoluprácu pri 
riešení jednotlivých sociál-
nych záležitostí. 

Tiež vás chcem informo-
vať, že na ostatnom zastu-
piteľstve sme prenajali časť 
Domu smútku, o ktorý pre-
javila záujem ako jediná fir-
ma ACHERON, ktorá bude 
v prípade vášho záujmu po-
skytovať pohrebné služby. Do 
pozornosti ďalej dávam, že 
v septembri vykonala PVPS 
na niektorých uliciach našej 
obce kontrolu vypúšťania 
dažďových vôd do splaškovej 
kanalizácie. Úctivo a s pros-
bou žiadame uvedomelých 
„hriešnikov“, aby vo vlast-
nom záujme odstránili neže-
laný stav.

 Na záver mi dovoľte po-
ďakovať všetkým za vyko-
nanú prácu v prospech roz-
voja našej obce Batizovce.  
 Gabriel Bodnár,  
 starosta obce  

Investičné a ďalšie aktivity obce v tomto roku

Za posledné tri mesiace 
sa v našej obci udiali viace-
ré zaujímavé podujatia. Deň 
obce „... a v tých Batizov-
ciach, tam je dobre ...“, ktorý 
sa konal 26. augusta sme za-
čali spoločnou ekumenickou 
bohoslužbou v evanjelickom 
kostole za účasti katolíkov 
a evanjelikov. Totiž aj ako 
kresťania, ktorí tu vedľa seba 
nažívame, vytvárame v rám-
ci spoločného dobra hodno-
ty, ktoré nás vzájomne obo-
hacujú. Každý deň sa pred-
sa stretávame ako susedia, 
priatelia, prepojení neraz 
aj príbuzenskými zväzkami  
a snažíme sa, aby nám v na-
šich Batizovciach bolo nao-
zaj dobre a to v duchu evan-
jelia miluj blížneho, ako seba 
samého. Popoludní sme si 
pamätným aktom položenia 

Kultúrno-spoločenské okienko
vencov pripomenuli 73. vý-
ročie SNP. Ďalší program sa 
potom presunul na pódium 
v parku pred hotelom Guľa. 

1. septembra pripravil 
tunajší evanjelický cirkevný 
zbor program pre deti s ná-
zvom Narodeninová párty  
a v zborovom dome vy-
stúpilo Divadlo rozprávok  
z Rožňavy s interaktívnou 
rozprávkou O pastierikovi 
Jankovi, do ktorého herci pán 
Ádám s manželkou Gabikou 
Badinovou zapojili aj deti. 

Po letných prázdninách 
nastáva opäť čas školských 
povinností. Nový školský 
rok 2017/2018 sme otvorili 
v areáli ZŠ, ktorá svoje brá-
ny otvorila pre 161 žiakov 1. 
– 4. ročníka. Z tohto počtu 
zasadlo do lavíc 15 prváči-
kov a 30 nulťáčikov. V MŠ je 

v súčasnosti prihlásených 56 
škôlkárikov. 

Aj priaznivci organovej 
hudby si prišli na svoje. Pri 
príležitosti opravy organu 
zaznel 10. septembra v ka-
tolíckom kostole organový 
recitál v podaní koncertného 
interpreta organovej hudby 
pána Petra Čapá. Posluchá-
či mali možnosť vypočuť si 
diela barokových majstrov, 
akým bol Domenico Zapo-
li, L. C. Daquin, ale aj maj-
ster fúgy J. S. Bach. Opravu 
historického nástroja vy-
konal organár Peter Fran-
zen z Popradu so svojimi 
spolupracovníkmi. 

V rámci Dňa európskeho 
kultúrneho dedičstva otvoril 
svoje brány tunajší kaštieľ, v 
ktorom je dnes umiestnené 
Centrum sociálnych služieb, 

širokej verejnosti. Aj my sme 
využili túto možnosť a spo-
ločne s evanjelickým pánom 
farárom Mgr. M. Maťom 
sme si prezreli sálu Máriássy, 
v ktorej sú nainštalované in-
formačné panely, ktoré slo-
vom aj obrazom dokumen-
tujú históriu Máriássovskej 
kúrie od počiatku až po jej 
súčasnosť. Riaditeľka zaria-
denia Ing. D. Ďuricová nás 
previedla areálom a zároveň 
nás informovala o zrealizo-
vaných, ale aj ďalších naplá-
novaných projektoch. 

Skupina dobrovoľníkov 
MO MS 21. septembra vysy-
pala kryptu rodiny Máriássy 
na miestnom cintoríne štr-
kom, ktorý zabezpečila obec. 

Pri príležitosti významné-
ho životného jubilea, 90-tich 
narodenín, starosta obce 

JUDr. G. Bodnár spolu s kul-
túrnou referentkou PhDr. S. 
Andrašovou a poslancom 
OcZ Mgr. v. Andrašom na-
vštívili nášho občana Fran-
tiška Jaroša a popriali mu 
najmä veľa zdravia a lásky v 
kruhu najbližších. František 
Jaroš drží štafetu najstaršie-

ho občana z radov mužského 
pokolenia našej obce. 

Aj táto široká paleta pod-
ujatí našej obce je dôkazom 
toho, že tu pulzuje život a v 
Batizovciach sa žije naozaj 
dobre. 

 PhDr. S. Andrašová, 
 referentka kultúry

Po peknej akcii vo vare-
ní Batizovských pirohov 
sme si pre našich občanov 
pripravili výlet do Starej 
Ľubovne. 9. septembra sa  
19 účastníkov vybralo na 
hrad v Starej Ľubovni, skan-
zen a prehliadku liehovaru 
v obci Hniezdne. Trochu 
športu sme si zase dopriali 
pri túre na Batizovské pleso, 
ktorú organizuje obec vždy 
na Sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie 15. septembra.  
V peknom počasí sa v Tat-
ranskej Polianke zišlo približ-
ne 40 turistov, ktorí v dobrej 
nálade úspešne zvládli výs- 
tup „Ku prameňu“. Samo-
zrejme, po túre nechýbalo 
ani posedenie v krásnom 

Boli sme na hrade i na plese
prostredí Sliezskeho domu. 
Ešte v auguste sa nám po-
darilo osadiť drevenú lavi-
cu so stolom v našom lese  
v časti Humbiark, pri od-
bočke na Gazdzikovu chatu. 
Pozývame všetkých občanov, 
aby sa prišli pokochať krás-
nym výhľadom, prírodou  
a našimi lesmi. Tiež chceme 
poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli k výrobe a inštalácii 
lavice. 

Obec Batizovce sa zapojila  do programu Vy rozhodujete, 
my pomáhame, vďaka ktorému Tesco finančne podporí pro-
jekty, ktoré získajú najviac hlasovacích žetónov počas hlaso-
vania. Aj vy môžete podporiť náš projekt s názvom TATRY 
NA DLANI, v rámci ktorého chceme vytvoriť  oázu relaxu  
s panoramatickou tabuľou, obsahujúcou popisy hlavných tat-
ranských štítov.

 Za každý nákup v Tescu obdržíte 1 hlasovací žetón, ktorým 
môžete zahlasovať priamo v predajniach v obchodoch Tesco 
do 31. 10. 2017. Vhodením žetónu do zbernej nádoby s náz- 
vom projektu Tatry na dlani, ktorá sa nachádza pri východe, 
nás môžete podporiť v Tesco v Poprade, Ul. Teplická cesta,  
v obchodom  centre Fórum v Poprade, v Tesco Spišská Nová Ves 
a v Tesco Smižany.  Ďakujeme za podporu.

Podporme pekný projekt
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Vážení spoluobčania,
asi už viacerým z vás le-

ziem na nervy s poúčaním  
a kritizovaním, ale je to jedna 
z povinností vyplývajúcich  
z práce v komisii pre výstav-
bu, životné prostredie a ve-
rejný poriadok. Preto sa do-
predu ospravedlňujem, ale 
je potrebné o týchto veciach 
hovoriť a písať. V jednom  
z mojich prvých článkov v Ba- 
tizovských novinách som pí-
sal o problémoch s odpado-
vými vodami. Apeloval som, 
vysvetľoval, no zrejme málo. 
Takže znovu:

Čistiareň odpadových vôd 
v našej obci je biologické-
ho typu. Splaškové vody sú 
spracovávané baktériami, 
ktoré si z odpadu zoberú to, 
čo potrebujú pre svoj život  
a výsledkom ich práce je voda 
zbavená škodlivín a biologic-
ký kal, neškodný pre životné 
prostredie a využiteľný ako 
hnojivo. Tieto naše priateľ-

Znovu o vode a ľuďochské baktérie pre svoj život  
a prácu potrebujú odpadovú 
vodu určitej teploty a husto-
ty. Okrem toho má obec ur-
čený limit na množstvo spra-
covanej vody, ktorú z ČOV 
vypustí. Limit je vypočítaný 
podľa počtu prípojok a oby-
vateľov. Samozrejme, voda 
musí spĺňať kvalitatívne po-
žiadavky určené Slovenským 
vodohospodárskym podni-
kom, čiže štátom.

Kde je problém? Ako vždy 
je v nás, ľuďoch. Zbytočne je 
niekomu vysvetľovať, upo-
zorňovať, zakazovať, keď 
si nakoniec aj tak urobíme 
po svojom a myslíme si, že  
s niekým vybabreme. Nako-
niec vybabreme aj tak sami 
so sebou. 

V tomto roku obec in-
vestovala do modernizácie  
a údržby ČOV niečo cez 20 
000 €. Napriek tomu sa dlho-
dobo  pasujeme s prekračo-
vaním objemových a kvalita-

tívnych limitov odpadových 
vôd. Každoročne obec platí 
SVP poplatky a pokuty rá-
dovo v  tisícoch eur. Jedno-
ducho matematika nepustí 
a čísla tiež nie. Množstvá sú 
príliš vysoké, kvalita nízka. 
A sme pri jadre problému. 
Vypúšťaním balastných vôd 
do kanalizácie dochádza  
k ochladeniu odpadovej vody 
a jej zriedeniu. Baktérie hynú 
nedostatkom živín a v hor-
šom prípade, pri extrémnom 
množstve vody, sú vyplavené 
z ČOV. Samozrejme, že kva-
lita vyčistenej vody je potom 
diskutabilná a obec sa voči 
poplatkom nemôže brániť. 

Pri pripájaní na verejnú 
kanalizáciu bol každému 
účastníkovi vyslovený zákaz  
vypúšťania balastnej (daž-
ďovej a povrchovej) vody do 
kanalizácie. Tento zákaz je aj 
súčasťou Zmluvy o odvádza-
ní splaškovej odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou, ktorá 
bola podľa §16, odst. 7, písm. 
b) zákona č. 442/2002 Z. z.  
o verejných vodovodoch a ve-
rejných kanalizáciách uzav-
retá s každým účastníkom. 
V článku 4.1 tejto zmluvy je 
uvedené: „Je zakázané vypúš-
ťať balastné a dažďové vody, 
odpadové vody znečistené 
chemikáliami, prípadne ko-
nať iným spôsobom, ktorý 
môže viesť k zníženiu funkč-

nosti ČOV, ktorú prevádzku-
je dodávateľ“. 

V uplynulom období obec 
investovala veľa času a fi-
nančných prostriedkov do 
monitoringu kanalizácie. 
Robil sa kamerový prieskum 
systému, utesnili sa niektoré 
šachty, preložil sa odtok sta-
rého dažďového zberača z 
Partizánskej ulice do potoka. 
Všetko toto neprinieslo žela-
ný účinok. Tento prieskum 
ale odhalil, že nie všetci ob-
čania sa zrejme držali usta-
novení zmluvy o pripojení. 
Preto sa v spolupráci s PVPS 
Poprad, a. s., začal detailný 
prieskum pripojenia. Robí 
sa pomocou náplne potrubia 
zdravotne neškodným dy-
mom a veľmi detailne ukáže, 
kto je poctivý a kto hriešnik. 
V čase písania tohto článku 
(25. 9.) bola urobená prvá 
časť prieskumu v lokalite 
Panské záhrady, ul. Záhrad-
ná a Hviezdoslavova. Táto 
etapa stála obec asi 250 €, 
ale boli to užitočne investo-
vané peniaze. Bohužiaľ, na 
Záhradnej ulici sa našlo Päť 
stavieb, kde si s dodržaním 
zmluvy majitelia ťažkú hlavu 
nerobili. Možno ju ale budú 
mať, pretože podľa člán-
ku 4.2 zmluvy: „Porušenie 
zmluvných povinností pod-
ľa bodu 4.1 sa považuje za 
podstatné porušenie zmlu-

vy s právom dodávateľa od 
zmluvy odstúpiť. Právo od-
stúpiť od zmluvy má dodá-
vateľ bez ďalšieho odkladu,  
o čom upozorní odoberateľa.“ 
Je zrejme predčasné hovoriť  
o takomto radikálnom rieše-
ní. Isté ale je, že takéto „špi-
navé“ pripojenia čistej vody 
musia vinníci v určitom ter-
míne zlikvidovať. Zarážajúce 
je, že tieto priestupky sa od-
halili na ulici, kde sú domy 
pár metrov od potoka, kde 
sa dá povrchová voda bez 
obmedzení odviesť. Aha, te-
raz ma jedno obmedzenie 
napadlo. Asi 30 cm široký 
betónový žľab, ktorý kazí do-
jem z pestovaného trávnika. 
Radšej to spustím do kaná-
la, veď z cudzieho krv nete-
čie. Lenže to je omyl. Kanál 
a čistiareň je naša. Takisto, 
ako sú naše tisíce eur, ktoré 
by mohli byť investované do 
detí, kultúry, športu, skrášle-
nia obce. Takto nám utekajú 
doslova dole vodou. 

Určite niekto povie: „Veď 
ja si za odvedenie dažďovej 
vody priplatím. V mestách 
je to bežné.“ Áno, v mestách 
je takáto možnosť. Majú vy-
budované dažďové zberače, 
starajú sa o ich údržbu a vy-
berajú poplatky. No viem, že 
nad ich výškou a spôsobom 
výpočtu niekedy zostáva ro-
zum stáť. V našej obci takú-
to službu nemáme a z vyššie 
uvedených kapacitných dô-
vodov ČOV táto možnosť 
neexistuje. Máme ale daž-
ďové rigoly okolo ciest na 
väčšine ulíc. Stačí, aby si ho 
každý pred svojim domom 
udržiaval a čistil. 

V monitoringu bude 
obec v najbližšej dobe po-
kračovať na uliciach Oslo-
boditeľov, Sládkovičovej, 
Partizánskej a Komenské-
ho, neskôr aj ďalej. Pravde-
podobne v čase uverejnenia 
tohto článku už budú zná-
me aj výsledky. Aké budú?  
 Jaroslav Kuzmík

Členovia folklórnej sku-
piny sa aj cez letné prázdni-
nové  mesiace poctivo pri-
pravovali na svoje najbližšie 
vystúpenia. V júli sme boli 
pozvaní do obce Kravany na 
Folklórnu sobotu, ktorá bola 
22. júla. Spevmi a tancami sa 
tam predstavili staršie deti 
spolu s dospelými.

V auguste sme boli v obci 
Mengusovce, kde sa konala 
tradičná Mengusovská ve-
selica. Tam sa predstavili aj 
naše najmladšie tanečníčky 
zo škôlky spolu so staršími 
deťmi a dospelými.

V nedeľu 13. augusta sme 
boli prezentovať naše kroje 
pri odovzdávaní ocenení pre 
víťazov cyklistických prete-
koch UEC MTB Maratón vo 
Svite.

26. augusta sa konal Tep-
lický jarmok v Spišskej Tep-
lici, kde sme sa prezentovali  
v  kompletnom zložení  

Batizovský folklór v regióne
a predstavili sme zmes tanca, 
spevu a hry na heligónke.

Naše najmladšie deti - 
dievčatá zatancovali na do-
mácom podujatí Dni obce 
Batizovce, alebo „...a v tých 
Batizovciach tam je dobre“.

Na druhý deň, v nedeľu, 
sme sa zúčastnili v obci Ha-
richovce na folklórnych sláv-
nostiach, ktoré boli spojené 
aj s ochutnávkou domácich 
jedál.

Začal sa školský rok a za-
čali aj pravidelné tréningy - 
skúšky  našich mladších, ale 
aj starších deti. Dospelí za-
čali pripravovať program na 
domáce folklórne slávnos-
ti obce Batizovce, ktoré sa 
uskutočnili 30. septembra. 
Okrem domácej folklórnej 
skupiny prijali pozvanie FSk 
Kravianec z Kravian, FSk 
Vikartovčan z Vikartoviec, 
Ľudová hudba zo Štôly, FS 
Vargovčan z Vranova nad 

Topľou a ľudový rozprávač 
Jožko Jožka. Od 13. do 18. 
h bol pripravený bohatý 
program, kde si mohli oby-
vatelia a hostia spríjemniť 
krásnu, ale chladnú sobotu.

V októbri, v rámci Mesiaca 
úcty k starším, sa naše naj-
mladšie a staršie deti pred-
stavia pred svojimi starými 
rodičmi v Batizovciach, ale 

aj v Gerlachove.
Chcel by som sa poďako-

vať všetkým členom, člen-
kám folklórnej skupiny, ale 
aj ich rodičom, že majú tr-
pezlivosť a chuť absolvovať 
skúšky a vystúpenia a tiež 
všetkým, ktorí nám akokoľ-
vek pomohli pri organizácii 
folklórnych slávnosti obce 
Batizovce.  Ľubomír Šoltís

Futbalový klub OFK Bati-
zovce v júni ukončil sezónu 
2016/2017 s dvomi muž-
stvami, staršími žiakmi U15 
a A-mužstvom. Starší žiaci 
skončili na treťom mieste, 
kde z 20 zápasov získali 34 
bodov so skóre 70:52. Zau-
jímavú sezónu prežili hráči 
A-mužstva, ktorí skončili na 
peknom druhom mieste s 55 
bodmi a skóre 75:32. Okrem 
pozitívneho umiestnenia v 
lige, kedy im o „vlások“ ušiel 
postup do vyššej súťaže, vy-
hrali finálový zápas súťaže o 
Pohár PFZ.

V júli sa konal 40. ročník 

Starší žiaci bez straty bodu
futbalového turnaja Mun-
diál 2017, ktorého víťazom 
sa stalo družstvo Amstel.

Koncom júla OFK Ba-
tizovce usporiadali detský 
Mundiál, ktorý vyhralo 
družstvo Atletico MAdrid.

Do novej sezóny na-
stúpili opäť dve družstvá. 
Starší žiaci U-15 pod vede-
ním P. Hutníka si počínajú 
veľmi dobre, keď po 5 ko-
lách sú bez straty bodu na 
prvom mieste 4. ligy.

A-mužstvo prešlo znač-
nou obmenou hráčov a  
stále hľadá stratenú for-
mu z predošlej sezóny. Po 

8 kolách je na 12 mieste. Z 
ďalšieho účinkovania v sú-
ťaži o Pohár PFZ vypadlo po 
prehre na PK s družstvom 
Šuňavy.

Ďakujeme všetkým fanú-
šikom, ktorí si našli cestu 
na ihrisko a prišli povzbudiť 
žiakov alebo mužov k lepším 
výkonom.  OFK Batizovce

Po prázdninách sme sa 
opäť 4. septembra stret- 
li v materskej škole. Deti, 
ktoré do materskej školy 
už chodili, vrátili sa k svo-
jim kamarátom, hračkám  
a učiteľkám. Sú aj deti a ro-
dičia, ktorí k nám zavítali po 
prvýkrát. 

V novom šk. roku máme 
spolu zapísaných 58 detí,  
z toho 16 predškolákov a 8 
detí 2-ročných. Podľa veku sú 
deti rozdelené do troch tried. 

V prvý školský deň deti  
s rodičmi do budovy MŠ preš- 
li po novom krásnom chod-
níku. Školský dvor sme zve-
ľadili kvetinovými záhonmi. 
Počas prerušenia prevádzky 

Materská škola s novinkami

sa urobilo niekoľko prác, za-
meraných na úsporu energií. 
Zateplili sme podkrovie bu-
dovy, vymenili únikové dvere 
v spálni triedy č. 1 a 2, prede-
lili hlavnú chodbu dverami  
a zateplili sme aj severné časti 
stien v spálňach.

Deti v MŠ strávia väčšiu 
časť dňa, preto vždy hľadáme 
niečo nové a zaujímavé. Sna-
žíme sa pre ne vytvoriť pod-
netné prostredie zaujímavý-
mi edukačnými aktivitami  
a zážitkovým učením. 

Všetci by sme mali mať 
na pamäti slová: „Ako sa my 
správame k deťom, tak sa raz 
ony budú správať k nám.“ 
 Soňa Chalásová, riad. MŠ
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Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a je 

tu opäť jeseň. Chcem zhrnúť 
a zároveň vás informovať, čo 
všetko sa nám podarilo po-
čas jarného a letného obdo-
bia tohto roka zrealizovať.

V máji ste si iste všimli 
čulý ruch pri multifunkč-
nom ihrisku. Na naše pozva-
nie k nám prišli prezentovať 
svoje umenie žiaci zo školy 
úžitkového výtvarníctva  
v Ružomberku. Počas jed-
ného týždňa zhotovili de-
väť drevených sôch, ktoré 
boli rozmiestnené po obci  
a skrášľujú nám vzhľad ve-
rejných priestranstiev.

V tom istom mesiaci sme 
začali s rekonštrukciou asfal-
tových povrchov na miest-
nych komunikáciách. Na uli-
ci od autobusovej zástavky 
po križovatku pri dome č. 44 
bol starý asfaltový koberec 
z časti vyfrézovaný a nahra-
dený po celej ulici novým. 
Vyfrézovaný materiál bol 
použitý na opravu časti cesty 
k prvému mostu a časti od 
domu č. 157 k hlavnej ceste. 

Nový koberec bol polože-
ný aj na ceste na záhumní. 
V ďalších častiach obce na 
poškodených úsekoch boli 
urobené vysprávky. Rekon-

štrukcie komunikácií boli 
urobené z rozpočtu obce a 
stáli nás 29 283,83 €. Ces-
tu ku druhému mostu sme  
v spolupráci s Urbárskym po-
zemkovým spoločenstvom  
a Poľnohospodárskym druž-
stvom Mengusovce vysypali  
novým kamenivom. Pokiaľ 
nám to finančné prostried-
ky umožnia, v rekonštrukcii 
ciest by sme v budúcom roku 
chceli pokračovať.

Druhou takou veľkou in-
vestičnou akciou bola vý-
stavba nových komunikácií 
a parkovacích plôch pri by-
tových domoch. Práce sme 
začali v júni. Bola položená 
zámková dlažba a urobené 
terénne úpravy, ktoré sme 
ukončili len pred niekoľkými 
dňami. Zároveň sme polo-
žili dlažbu aj vo vchode na 
cintorín.  Výška finančných 
prostriedkov poskytnutých  
z rozpočtu obce predstavo-

vala  sumu 37 332,70 €.
V rámci projektu „Triede-

ný zber komunálnych odpa-
dov v obci Mengusovce“, sme 
v septembri tohto roka ob-
starali traktor Zetor Major 80  
s čelným nakladačom, vleč-
kou a štiepkovačom. V naj-
bližšom období nás čaká ob-
starávanie prefabrikovaných 
garáží, špeciálneho mobilné-
ho kontajnera, prepravných 
kontajnerov, váhy na drobný 
stavebný odpad a elektrocen-
trály. Cieľom projektu je zvý-
šenie miery zhodnocovania 
odpadov, so zameraním na 
ich prípravu, na opätovné 
použitie a recykláciu a pod-
poru predchádzania vzniku 
odpadov. 

Život v obci sa snažíme 
spestriť športovými a kul-
túrnymi podujatiami. V júni 
sme na futbalovom ihrisku 
oslávili Medzinárodný deň 
detí, ktorý sme zorganizovali 

spoločne s obcami Batizovce, 
Gerlachov a Štôla, Národnou 
diaľničnou spoločnosťou, 
stredisko údržby Mengusov-
ce, a Políciou SR Poprad.

Prvým letným športovým 
podujatím už tradične býva 
futbalový turnaj „Memoriál 
Pala Zbella“, ktorý sa usku-
točnil v dňoch 8. a 9. júla. 
Organizátorov potešil výkon  
domáceho družstva, ktoré si 
po rokoch odnieslo víťazný 
pohár.

5. augusta sme  usporiada-
li už jubilejný dvadsiaty roč-
ník Mengusovského rodea  
„ Memoriálu Jána Galla“. 
Zúčastnilo sa ho 53 dvojíc, 
ktoré si to rozdali v  rýchlost-
ných aj pracovných disciplí-
nach. Počasie k nám bolo 
tohto roku priaznivé a tak si 
mohli ako jazdci, tak diváci 
odniesť okrem cien aj pekný 
športový zážitok. Po ukon-
čení rodeových disciplín 
sa usporiadatelia rozhodli 
pre spestrenie  programu a 
usporiadali aj prvé neoficiál-
ne majstrovstvá republiky v 
jazde na elektrickom býkovi. 

Prihlásilo sa 30 súťažiacich. 
Svojím výkonom   domáci 
jazdec Vratislav Gallo, časom 
43 sekúnd, nastavil latku pre 
ďalšie ročníky veľmi vysoko.

12. augusta sme v areá- 
li multifunkčného ihris-
ka usporiadali prvý ročník 
Mengusovskej veselice. Za-
baviť nás prišli folklórny sú-
bor z Batizoviec a Štôly, Má-
ria Zbojanová s Martinom 
Skubanom, Jožko Bryndza, 
Marek Šaling a Gregor Šol-
tis z Mengusoviec a skupi-
na Arzén. Dúfam, že práve 
tieto spoločenské podujatia 
prispejú k vytvoreniu druž-
nejšej  atmosféry v obci.

Vyslovujem týmto veľké 
poďakovanie všetkým obe-
tavým a ochotným ľuďom, 
ktorí neváhali a svoj voľný 
čas, energiu venovali organi-
zácií týchto podujatí.

Záverom by som chcel po-
priať všetkým starším ľuďom 
veľa zdravia a šťastia nie len 
počas Mesiaca  úcty k star-
ším, ale počas celého roka. 

                                                                         Ján Šoltis                                                                                      
 starosta obce

Rekonštrukcie ciest, triedený odpad i športové a spoločenské podujatia

Novinkou tohtoročného Mengusovského rodea boli neofi- 
ciálne majstrovstvá republiky v jazde na elektrickom 
býkovi.

Na prvom ročníku Mengusovskej veselice sa okrem iných 
predstavil aj folklórny súbor z Batizoviec.

Ateliér POPPRAD slávnostne otvorený

Obe už  pár 
rokov trávia čas 
v iných atelié-
roch, galériách 
a venujú sa rôz-
nym výtvarným 
a umeleckým 
technikám, naj-
novšie keramike. 

Preto dozrel 
čas na zmenu. 
Rozhodli sa ísť 
ťažšou cestou, 
vyšli s vlastnou 
kožou na trh. 
Vystavili svoje 
umelecké die-
la, ba čo viac, 
ponúkajú túto 
možnosť aj ďal-

ATELIÉR POPPRAD slávnostne otvorili v minulý pia-
tok 13-tého v centre Popradu, v Pasáži ALFA, dve výtvar-
níčky z KLUBU POPRADSKÝCH VÝTVARNÍKOV Jan-
ka Hriňáková a  Elena Mazáková.

ším  profesionálnym aj ama-
térskym umelcom, ktorí o to 
prejavia záujem. Ponúkajú 
tiež možnosť usporiadať výs- 
tavy spojené s vernisážou, 
rozhovory so známymi aj 
menej známymi umelcami,  
zaujímavými osobnosťami.

Nosnou myšlienkou ate-
liéru nie je len galéria, ale 
hlavne tvorba. Okrem kur-
zov keramiky, maľby na 
hodváb, textil a mnohých 
umeleckých techník je v po-
nuke aj niečo netradičné. To, 
čo tejto uponáhľanej kon-
zumnej spoločnosti chýba. 

Dnešná doba prináša trend 
nakúpiť a vyhodiť... bez ďal-
šej pridanej hodnoty.

Venujte darček od srdca!
ATELIÉR POPPRAT po-

zýva každého, kto má aspoň 
trošku umeleckú dušu, nech 
si príde pre vlastné poteše-
nie, alebo pre blízku osobu, 
vyhotoviť darček sám a pri-
tom do neho vloží kus seba, 
kus svojho srdiečka. A že si 
neveríte? Za pomoci lektora 
to hravo zvládnete.  

Pri práci s úžasným ma-
teriálom, akým je keramic-
ká hlina, si môžete posilniť 
sebavedomie a sebahodno-
tenie. Hlina stimuluje hma-
tovú citlivosť, pôsobí rela-
xačne, rehabilitačne, rozvíja 
tvorivosť, fantáziu a estetic-
ké cítenie. Uvoľňuje napätie  
a stres.

ATELIÉR POPPRAT je 
ostrovom relaxu, zábavy, po-
hody a kreativity.  Ako si do-
hodnúť tvorbu? Kontaktujte 
sa telefonicky na číslach: 
0903 608 499 a  0903 808 
188, alebo e-mailom: klub.
pp.vytvarnikov@gmail.com
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Martin Jurčík, nezávislý kandidát 
na poslanca VÚC s číslom 28

Martin, prečo kandiduješ 
na poslanca PSK? Aký je tvoj 
hlavný odkaz pre verejnosť,  
s ktorým kandiduješ ? 

Zdieľam skvelú myšlienku, 
ktorú pred mnohými rokmi 
vyslovil Tomáš Baťa. Pod-
nikateľ, aký tu už nebude. 
Predbehol dobu o niekoľko 
desaťročí. „Ľudia sa obávajú 
neznáma. Je pravda, že každé 
opustenie starého znamená 
neistotu. Skok do tmy. Avšak, 
kto chce pomôcť sebe a iným, 
musí opustiť dobré, aby mohol 
vybojovať lepšie. Nesmie držať 
vrabca v hrsti len preto, že je 
lepší ako holub na streche. Bez 
odvahy ku zmene nie je zlepše-
nie, a tak nie je ani blahobytu.“ 

Mnoho krát som sa 
stretol s nespokojnosťou 
na verejnosti. Nedôve-
rou voči politikom na 
rôznych miestach. Prečo 
je stav okresu a krajiny 
taký aký je? Faktom je, že  
v súčasnosti je situácia 
zapríčinené konaním 
ľudí dávno pred nami. 
Ak teda chceme rovna-
ké výsledky ako dote-
raz, robme rozhodnutia 
ako doposiaľ. Znova 
rovnaké stereotypy. V 
minulom článku som v 
skratke predstavil svoje 
športové aktivity. Kto 
to myslí so športom 
skutočne vážne, určite 
vie, že dôležitými vlast-
nosťami sú neustále sa 
z lepšovanie,  dynamika  
a posúvanie seba samého 
na vyššiu úroveň. V prírode 
platí zákon: Čo nerastie to 
hynie. Podobne je to s kaž-
dým z nás. Ak nechceme byť 
lepšími a posúvať veci do-
predu, budovať svoje okolie,  
postupom času zapadneme 
do nebezpečného stereotypu 
všednosti. 

Aká je tvoja predstava  
o zastupiteľstve a županovi ? 

Ak má efektívne fungovať 
samospráva, v prvom rade 
musí fungovať zastupiteľ-
stvo spolu so županom. Sú 
tú pre nás, pre ľudí a mali 
by sa zaoberať tým, aby náš 
región prosperoval. Medzi 
funkcionármi musia panovať 

Odvážna vízia mladého poslanca 
Chcem žiť v okrese, kde sa skutočne dá žiť. Kde sa ctia ľudské hodnoty, práca. 

Kde sa ľudia nemusia báť o svoju budúcnosť.
dobré vzťahy, dôvera a jed-
nota. Mali by sa presadzovať 
návrhy, ktoré sú skutočne 
efektívne a prinášajú osoh. 
Zastupiteľstvo spolu so župa-
nom by mali vyznávať zdravé  
a morálne hodnoty. Za veľmi 
dôležitú úlohu považujem za-
oberať sa reálnymi potrebami 
občanov v okrese. 

Môžeš nám aspoň v skrat-
ke predstaviť zopár kon-
krétnych myšlienok, pros-
tredníctvom ktorých budeš 
realizovať svoje ciele ? 

Začnem u mládeže. Mla-
dým by sa mala venovať po-
trebná pozornosť, pretože 
mladí sú budúcnosť. Potreb-
né je kvalitné školstvo a vzde-

lávanie. Lepšie vybavenie 
škôl. Mimoškolskými aktivi-
tami rozvíjať talent detí. Sám 
som študentom vysokej ško-
ly. Súrodenci sú na stredných 
školách. Nedostatky pociťuje-
me na vlastnej koži. Sociálna 
politika nefunguje ako by 
mala. Je tu problém mladých 
rodín. Mnohí si nemôžu do-
voliť vlastné bývanie. Chcem 
preto podporovať mladé ro-
diny, aby sa mohli ľahšie zara-
diť do života. Riešením nie je 
útek do zahraničia. Ak každý 
ujde, nik nám tu neostane. Je 
potrebná podpora kultúry a 
športu. Verejný život by mal 
spájať mladých a staršie ge-
nerácie. Budem radšej, ak sa 
budú mladí združovať v záuj-
mových spolkoch, ako keby 

sa mali len tak bezcieľne túlať 
životom. Chcem, aby bola 
rodina hodnotou, na ktorej 
nám všetkým záleží. Rodina 
má veľkú úlohu v živote kaž-
dého človeka. 

Náš región má nádhernú 
prírodu. Tú si musíme vážiť 
a ochraňovať. Ochranu ži-
votného prostredia nemôžme 
brať na ľahkú váhu. Pýšime 
sa Vysokými Tatrami. Ponú-
kajú nám oddych v stresujú-
com kolobehu života. Tatry 
majú aj úžasný potenciál pre 
rozvoj cestovného ruchu. S 
cestovným ruchom súvisí vy-
tváranie nových pracovných 
miest. Je tu priestor pre  tra-
dičné remeslá. Miestni môžu 

prezentovať dedičstvo 
svojich otcov. 

Večným problémom 
sú cesty. Miestne komu-
nikácie sa nám doslova 
na mnohých miestach 
rozpadávajú pod noha-
mi. Pritom sa asfaltujú 
poľné cesty a tým sa na-
rúša životné prostredie. 
Cesty medzi obcami sa 
látajú nekvalitným as-
faltom. So zveľaďovaním 
infraštruktúry ide ruka v 
ruke aj oprava turistic-
kých chodníkov. Budo-
vanie cyklotrás, náuč-
ných chodníkov. 

Okres  ma dobré 
podmienky na budo-
vanie tradičného poľ-
nohospodárstva a cho-

vu domácich zvierat. U nás 
 v domácnosti stále pestuje-
me zeleninu ovocie, chováme 
hydinu, ovce. Nič nemôže 
nahradiť čerstvo odtrhnuté 
jahody zo záhrady alebo kva-
litné mäso. V poslednom čase 
sa na pultoch objavujú nekva-
litné potraviny. Cena základ-
ných surovín stúpa, ako napr. 
maslo. 

Mladí a školstvo, kultúra 
a šport, poľnohospodárstvo 
a životné prostredie sú témy, 
ktorým sa prioritne venu-
jem. V skratke som sa snažil 
ich aspoň trochu predstaviť. 
 (mka)

VOLBY DO VÚCˇ

Viac o kandidátovi 
na  www.martinjurcik.sk 

Čisté vody 2017
V rámci 24. ročníka ak-

cie Čisté vody sa pod hladi-
nu Velického, Popradského  
a Štrbského plesa ponorilo 
40 hasičov. Okrem toho vy-
čistili i Račkov potok. Celko-
vo vytiahli 253,5 kilogramu 
odpadu, z toho až 75 kilo-
gramov z dna Štrbského ple-
sa, 27 kilogramov z Velické-
ho plesa. Najviac z tajchu na 
Račkovom potoku 148 kilo-
gramov. Za takmer štvrťsto-
ročie trvania akcie vytiahli 
dobrovoľníci na breh takmer 
šesť ton neporiadku a celko-
vo urobili 1 568 ponorov.

Objednávateľ: Bc. Martin Jurčík, Ul.Štefana 
Nahálku 523/75, Liptovská TepličkaObjednávateľ: Michal Sýkora, ul. SNP 335, Štrba
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Pavol Gašper: 
Kraj by mal viesť nestraník bez korupcie a klientelizmu

Kandidát na prešovské-
ho župana a na poslanca 
za okres Poprad je zástan-
com boja proti korupcii  
a klientelizmu. Súčasný stav 
vo vyššom územnom celku 
(VÚC) nazýva postupným 
rozoberaním majetku. Pa-
vol Gašper má skúsenosť so 
straníckymi štruktúrami, aj 
s politikmi, ktorí sú obleče-

ní v politických straníckych 
tričkách. Podľa popradské-
ho komunálneho politika 
sa čistota v riadení Prešov-
ského samosprávneho kraja 
(PSK) dá zabezpečiť jedine 
zvolením nestraníka. „Je ne-
smierne dôležité, aby nasle-
dujúce voľby vyhral nezávislý 
a nestranícky kandidát. Aby 
sme odbúrali rozoberanie 

majetku, korupciu a klien-
telizmus, ktorý v tomto kraji 
panuje,“ konštatoval Gašper. 
Súčasné vedenie VÚC podľa 
popradského kandidáta hrá 
podľa vopred stanovených 
politických nôt. Každý iný 
muzikant je z diania vypok- 
lonkovaný, aby nenaru-
šil dobre zohraný stra-
nícky orchester.  Podľa 

Gašpera niektorí odváž-
livci, ktorí prišli do kon-
fliktu so straníckym krajs- 
kým vedením, sú ekonomic-
ky likvidovaní. 

„Straník pracuje hlavne pre 
stranu a dosadzuje na ria-
diace miesta straníkov a nie 
odborníkov. Nezávislý kandi-
dát pracuje pre občanov kraja  
a preto sa nespoľahne na 

 Objednávateľ: Ing. Pavol Gašper, MPČĽ 3170/31, Poprad

VOLBY DO VÚCˇ

stranícky spriahnutých úrad-
níkov, ale na odborníkov,“ 
dodal popradský exvicepri-
mátor. O tom, že len nestra-
níckosť je zárukou transpa-
rentnosti a efektívnosti, 
vie podtatranský manažér 
svoje – má totiž vedomosť 
draho zaplatenú skúsenos-
ťou. Čo dokážu stranícke 
štruktúry, zažil Gašper na 
vlastnej koži pri ostatných 
komunálnych voľbách v Po-
prade, ako kandidát na pri-
mátora. Svojej kandidatúry 
sa vzdal v prospech stra-
níckeho nominanta s cie- 
ľom dosiahnuť pozitívnu 
zmenu, čo dnes nepovažuje 
za ideálny krok. „Mám skú-
senosti z vlastného života. 
Pred tromi rokmi som sa v 
popradských primátorských 
voľbách vzdal svojej kandida-
túry v plnom presvedčení, že 
robím dobre, keď sa vzdávam 
v prospech čestného človeka, 
ktorý bol straníckym nomi-
nantom. Zveril som mu do 
rúk vlastnú česť a meno. Výs- 
ledok vidia všetci. Nechcem 
povedať, že je katastrofálny, 
ale prinajmenšom žalostný. 
Okrem presadzovania klien-
telistických a sponzorských 
záujmov z najvyšších miest, 
na čo som nemal dosah, som 
zažil podraz, ktorý som už 
nebol ochotný znášať. Česť 
a morálku si ctím viac, než 

funkciu a plat viceprimátora“ 
vysvetlil komunálny politik, 
aj vďaka ktorému sa do čela 
Popradu dostal nominant 
KDH a SDKÚ. Kandidát na 
prešovského župana si ne-
myslí, že je to všetko s „kos-
tolným poriadkom“. 

Pavol Gašper sa vrútil do 
popradskej komunálnej po-
litiky ako víchor. Z takmer 
neznámeho politika sa po 
ostatných voľbách stal vice-
primátorom. Dnes už kreslo 
na radnici neohrieva. Ako 
sám tvrdí, morálka je viac 
ako moc a peniaze. „Viem, čo 
chcem a za tým idem – dať ľu-
ďom v našom kraji budúcnosť 
a nádej. Pre nás všetkých je 
najdôležitejšie mať viac práce, 
istôt, viac slušnosti, blahobytu 
a viac krás okolo nás,“ povedal 
Pavol Gašper, dnes už radový 
poslanec popradského mest-
ského zastupiteľstva. Pavol 
Gašper samotnú kampaň a aj 
nadchádzajúce voľby považu-
je za boj straníckej disciplíny 
proti transparentnosti, boj 
morálky proti nemorálke, 
strachu proti slobode. „Dosť 
bolo straníckych kandidátov 
a straníckej politiky! Naj-
väčšími nepriateľmi kraja sú 
nemorálni ľudia na najvyš-
ších miestach kraja. Hľadám 
dobro pre ľudí, nie pre strany  
a jej sponzorov,“ uzavrel pop- 
radský kandidát.  (msa)



10 Október 2017

GEBERITOPOCZNO

NOVASERVIS CERSANIT

PARADYZKOLO JIKA

KOMPLETNÉ

KÚPEĽNÍ 

VYBAVENIE

Hraničná 4715
(oproti Bille) Poprad

tel: +421 52 468 59 24
e-mail: info@obklad.sk

Čítajte nás na www.podtatransky-kurier.sk
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cena za kg

5,02 €

3,99€

42.
týždeň

(16.10. - 21.10.2017)

cena za kg

4,77 €

3,79€Kuracie prsia -21%

43.
týždeň

(23.10. - 28.10.2017)

cena za kg

4,22 €

3,49€Bravčové stehno  
bez kosti 

-17%

41.
týždeň

(9.10. - 14.10.2017)

cena za kg

7,85 €

6,59€-16%Teľacie zadné  
- spodný šál

-21%Bravčová krkovička  
bez kosti

40.
týždeň

 (2.10. - 7.10. 2017)Bravčová šunka  
výberová 87% 100g cena za kg  

6,90 €

0,75 €

0,69 €-8%

Údená lahôdková 
slanina 100g cena za kg  

3,70 €

0,41 €

0,37 €-10%

87%
mäsa

ŠPECIÁLNA PONUKA

TÝŽDŇA

TIP

Paradajková paštéta 300g cena za kg
3,30 €

1,07 €

0,99 €-7%

Kuracie mäso v aspiku so zeleninou 100g cena za kg
3,50 €

0,39 €

0,35 €-10%

PRIJME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

AKCIA PLATÍ
od 2. 10.  -  31. 10. 2017

www.diamon.sk       facebook.com/DiamonSro

AKCIA: Každý pondelok

        pri nákupe nad 20 €

                  KURČA

                       ZADARMO

OTVÁRACIE
HODINY:

Po-Pi 7:30-17:00
So 7:30-12:00

NÁPLŇ PRÁCE: 
rozvoz mäsa a mäsových výrobkov
starostlivosť o zverené vozidlo
POŽADUJEME: 
vodičský preukaz skupiny C
platná karta vodiča,
platné psychotesty
platná kvalifi kačná karta vodiča
prax s vozidlami nad 3,5 tony

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

NÁPLŇ PRÁCE: 
spracovanie a váženie mäsa,
príprava mäsa na expedíciu: rozrábka mäsa, strečovanie do fólie, 
balenie mäsa (VB, OA),
práca aj v nočných zmenách
POŽADUJEME: 
vyučený mäsiar, prípadne bez vyučenia,ale  
s minimálne ročnou praxou a chuťou pracovať
zdravotný preukaz prac. v potravinárstve
platná kvalifi kačná karta vodiča
prax s vozidlami nad 3,5 tony

VODIČA EXPEDIENTA MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

Životopisy posielajte na personalistika@diamon.sk,052/78 78 100 
prípadne osobne: Diamon s. r. o., Scherfelova 3017/53, 058 01 Poprad

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 15. 11. 2017. Zodpovednosť 
za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále uskutočňuje vývoj 

výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifi káciu a vybavenie bez 
predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

AKCIA
VÝKON 
A SPOĽAHLIVOSŤ

Reťazová píla HUSQVARNA 450
Výkonná píla pre všestranné použitie. Motor X-Torq® s nižšou spotrebou 
paliva a zníženou tvorbou emisií. Jednoduché štartovanie vďaka systému 
Smart Start. 

 ■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 33–50 cm / 13"–20", hmotnosť bez 
rezného nástroja 4,9 kg.

Akciová cena: 439 €
Bežná cena: 485 €

Reťazová píla HUSQVARNA 550 XP®
Píla pre skúsených užívateľov a na profesionálnu starostlivosť o stromy. 
Prielomový design a mnoho inovatívnych riešení pre efektívne a pohodl-
né ovládanie.

 ■ Výkon 2,8 kW, dĺžka lišty 33–50 cm / 13"–20", hmotnosť bez 
rezného nástroja 4,9 kg.

Akciová cena: 629 €
Bežná cena: 699 €

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 15. 11. 2017. Zodpovednosť 
za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále uskutočňuje vývoj 

výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifi káciu a vybavenie bez
predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

AKCIA
VÝKON 
A SPOĽAHLIVOSŤ

Reťazová píla HUSQVARNA 450Reťazová píla HUSQVARNA 450
Výkonná píla pre všestranné použitie. Motor X-Torq® s nižšou spotrebou 
paliva a zníženou tvorbou emisií. Jednoduché štartovanie vďaka systému
Smart Start.
■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 33–50 cm / 13"–20", hmotnosť bez 

rezného nástroja 4,9 kg.

Akciová cena: 439 €
Bežná cena: 485 €

Reťazová píla HUSQVARNA 550 XP®
Píla pre skúsených užívateľov a na profesionálnu starostlivosť o stromy.Píla pre skúsených užívateľov a na profesionálnu starostlivosť o stromy
Prielomový design a mnoho inovatívnych riešení pre efektívne a pohodl-
né ovládanie.
■ Výkon 2,8 kW, dĺžka lišty 33–50 cm / 13"–20", hmotnosť bez

rezného nástroja 4,9 kg.

Akciová cena: 629 €
Bežná cena: 699 €

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

Slávnostné otvorenie Od-
delenia fyziatrie, balneológie 
a liečebnej rehlabilitácie sa 
vo Všeobecnej nemocnici 
s poliklinikou Levoča, a. s., 
uskutoční v pondelok 30. 
októbra o 11. hodine.  

Nové oddelenie

V sobotu, 
13. novembra 
popoludní, bo 
la HZS pros-
tredníctvom 
tiesňovej lin-
ky 112 po-

žiadaná o pomoc z Vysokých 
Tatier. 

Vo východnej stene Jas-
trabej veže spadol počas zos- 
tupu vysokohorský turista 
slovenskej národnosti, ktorý 
si pádom dlhým približne 15 
metrov poranil pravú časť zad-
ného hrudného koša. Na po-
moc  mužovi s podozrením na 
zlomeninu rebier a poranenie 
chrbtice bola o súčinnosť po-
žiadaná posádka VZZS, ktorá 
však do oblasti nemohla letieť 
pre nepriaznivé počasie. Zra-
nenému odišlo v prvej zách- 
rannej skupine pozemne 
na pomoc šesť záchranárov 
HZS z OS Vysoké Tatry. Po 
príchode na miesto udalosti 
záchranári HZS 50-ročného 
muža vyšetrili, poskytli mu 
neodkladnú prvú pomoc, na-
balili ho do vákuového mat-
raca, zateplili a pripravili na 
transport. Na nosidlách ho  
v dĺžke 250 metrov pomocou 
lán spustili do Červenej dolin-
ky, kde prišla druhá podporná 
skupina v zložení ďalších šty-
roch záchranárov. Následne 
bol turista pomocou nosidiel 
transportovaný k Chate pri 
Zelenom plese a odtiaľ terén-
nym vozidlom na zastávku 
Kežmarskej Bielej vody. Pa-
cient bol odovzdaný privola-
nej posádke RLP na prevoz 
do nemocnice. Záchranári sa 
vrátili na základňu o jednej po 
polnoci a ráno bola záchranná 
akcia ukončená. 

Pád muža 
z Jastrabej veže

 Objednávateľ: Bc. Martin Mlynár, Švábovce 33
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Ovčí čerstvý  
syr - hrudka 100g

Muller Thurgau 
0,75 L

cena za kg
9,90 €

1,08 €

0,99 €

cena za l
7,99 €

6,12 €

5,99 €

-8%

-2%

Árpi bácsi 
hrubá 
klobása 100g cena za kg

8,50 €

0,98 €

0,85 €-13%

Rulandské šedé 
0,75 L cena za l

10,12 €

7,92 €

7,59 €-4%

Oravská slanina  
originál 100g cena za kg

7,90 €

0,95 €

0,79 €-17%

Oškvarky voľné 
100g cena za kg

7,50 € 

0,80 €

0,75 €-6%

Bravčové mäso  
v aspiku 100g cena za kg

4,90 €

0,57 €

0,49 €-14%

cena za kg
10,64 €

1,67 €

1,49 €-11%

Kačacia paštéta  
140g

cena za kg
4,90 €

0,57 €

0,49 €-14%

SK

Výrobok

SK

Výrobok

Víkendové akcie

od štvrtku do soboty

SUPER CENA 

-9%

Údená lahôdka  
z karé - voľná, VB 
100g cena za kg

7,46 €

2,04 €

1,79 €-12%

Domáca zabíjačková 
paštéta 240g

cena za kg
7,50 €

0,83 €

0,75 €-9%

Šunka najvyššej  
kvality 91% 100g

DIAMONKY  
párky 100g cena za kg

4,30 €

0,48 €

0,43 €

Údené koleno  
bez kosti, voľné,  
VB 100g cena za kg

5,50 €

0,62 €

0,55 €-11%

cena za kg
9,96 €

2,79 €

2,49 €-10%

Tatarský biftek  
250 g

TIP SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

Držky krájané 
900g cena za kg

5,10 €

4,59 €-10%
5,08 €

Kráľovský bôčik  
VB 100g cena za kg

5,90 €  

0,68 €

0,59 €-13%

Fraštácky  
plesnivec 100g

cena za kg
7,50 €

0,82 €

0,75 €-8%

Syrové nite - VOJKY 
100g cena za kg

9,50 €

1,01 €

0,95 €-6%

TIP

Všetky ceny sú uvedené s DPH. Zmena cien je vyhradená.  Možnosť platby platobnou kartou alebo stravnými lístkami.  Fotografie v letáku sú ilustračné.

POPRAD - Mäso údeniny, J. Curie 738, slovenka@diamon.sk, 052/77 22 242
POPRAD - Mäso údeniny, Nám. sv. Egídia 32/75, egidia@diamon.sk, 052/77 62 610
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V sobotu 21.10. sa v Spišskej Belej bude 
konať podujatie GORAL RUN 2017, na kto-
ré pozývame všetkých milovníkov bežeckých 
disciplín. Štart jednotlivých behov je napláno-
vaný dopoludnia od 11 hodiny. 

Tento športový projekt je určený pre všetkých 
fanúšikov športu – pre profesionálnych i ama-
térskych bežcov, pre ich sprievodné tímy, rodin-
ných príslušníkov i návštevníkov, ktorí prídu 
povzbudzovať. Je to zároveň podujatie, ktoré 
tzv. uzatvára letnú bežeckú sezónu. 

Polmaratónska trať dlhá 21,2 km na cyklis-
tickom chodníku zo Spišskej Belej do Tatrans- 
kej Kotliny s krásnym výhľadom na vrcholy hôr 
preverí aj tých najskúsenejších. Pre tých, ktorí 
si na túto trať netrúfajú, organizátori pripravili 
kratšiu - 10 km destináciu. Pre bežcov, začia-
točníkov je pripravený Minimaratón, ulicami 

mesta v celkovej dĺžke 4,2 km. 
Ako je zvykom, preteky sú doplnené aj  

o sprievodný program. Tento rok sa účastníci 
môžu tešiť na vystúpenie hudobnej skupiny, 
folklórne vystúpenia, bubnovú show, do rytmu 
bude hrať aj DJ. Extra zaujímavou pre návštev-
níkov bude súťaž v hode Goralským klobúkom, 
v ktorej je vyhlásený i pokus o slovensky rekord. 

Pripravené sú detské zábavne hry, ochutnáv-
ky špecialít z originálnej zabíjačky. 

Výťažok zo štartovného bude venovaný na 
konto OZ Kiwanis Poprad, ktoré priamo na 
podujatí obdaruje špeciálnou cenou telesne pos- 
tihnuté dieťa. 

Na záver podujatia bude tombola pre špor-
tovcov i pre návštevníkov o atraktívne výhry. 

Viac informácií sa dozviete na oficiálnej 
stránke podujatia http://goralrun.sk/

Pozývame na GORAL RUN 2017

Ženy BAM Poprad pozý-
vajú v novembri na extra-
ligové zápasy. 4. novembra 
privítajú na domácej palu-
bovke ŠBK Šamorín, 6. no-
vembra Good Angels Ko-

šice a 18. novembra MBK 
Ružomberok. 

BAM Poprad – Slovan 
Bratislava 78:50

V prvom domácom zápase 
tejto sezóny, ktorý odohrali 

13. októbra, zvládli Poprad-
čanky úspešne a pripísali si 
prvé víťazstvo v tejto sezóne. 
V nových dresoch a s omla-
deným kádrom porazili Slo-
van o 28 bodov.

Pozvánka na basketbalové extraligpvé zápasy 

Popradský policajný vyšetrovateľ vzniesol minulý týždeň 
obvinenie 24 ročnému mžovi z Popradu vo veci troch preči-
nov podvodu a štyroch zločinov podvodu. 

Obvinený Popradčan mal v období od roku 2015 až do-
posiaľ vylákať od fyzických osôb pod rôznymi zámienkami 
pôžičky s prísľubom zhodnotenia finančných prostriedkov  
v horizonte niekoľkých mesiacov. K žiadnemu zhodnocovaniu 
však v skutočnosti nedošlo. 

Doposiaľ zistená výška spôsobenej škody predstavuje 180 
510 €, ktorá bola spôsobená 7 poškodeným. Počet poškode-
ných ani výška škody však nie je konečná a naďalej pokraču-
je vyšetrovanie, ktorým bude spresnený počet poškodených  
a celková výška spôsobenej škody.

Na základe príkazu sudcu OS Poprad vykonali popradskí 
kriminalisti počas včerajšieho dňa jednu domovú prehliadku 
a jednu prehliadku motorového vozidla. Pri prehliadkach boli 
zaistené rôzne listinné dôkazy potvrdzujúce, že obvinený si od 
veľkého počtu osôb požičiaval finančné prostriedky vo veľkom 
rozsahu, s ktorými naložil zatiaľ nezisteným spôsobom.   

Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ 24 ročného 
Popradčana zadržal a po vznesení obvinenia spracoval pod-
net na jeho vzatie do väzby, ktorý dnes predložil prokurátorovi 
Okresnej prokuratúry v Poprade. 

Obvinený je umiestnený v cele policajného zaistenia. 

Popradský podvodník

 Objednávatelia: Mgr. Ján Hroboň, Gerlachov,  JUDr. Gabriel Bodnár, Batizovce,  Ján Šoltis, Mengusovce


