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

Predzvesťou blížiacich sa vianoč-
ných sviatkov nie sú len obchody 
plné ľudí, ktorí pre svojich najmil-
ších chystajú darčeky, ale najmä 
príchod deda Mráza alebo Miku-
láša v červenej biskupskej čiapke, 
alebo len v klasickej červenej, do-
plnenej červeným plášťom, olemo-
vanými bielou kožušinou. Nechýba 
mu ani sprievod anjela a čerta, aby 
spoločne navštívili všetky tatranské 
a podtatranské mestá a obce. Sa-
mozrejme, deťmi je túžobne očaká-
vaný v každej domácnosti a za ok-
nami na neho čakajú vyčistené to-
pánočky, papučky či čižmičky. Do 
viacerých miest a obcí už zavítal, 
ale ak máte záujem, s Mikuláškou 
družinou sa môžete ešte stretnúť 
napríklad v Batizovciach, kde prí-
de so svojou družinou v utorok  
5. decembra o 16. h a všetkým dob-
rým deťom prinesie nielen darčeky, 
ale aj rozsvieti vianočný stromček. 
Aby všetko neostalo len na Miku-
lášovi samotnom, deti z MŠ a ZŠ 
v Batizovciach a Dychová hudba 
Sviťanka si pre neho pripravili pek-
ný program. Pre dospelých je pri-
pravený 3. ročník obecných mini 
trhov s občerstvením a mnohými 
prekvapeniami. 

Zapáliť vianočný stromček s no-
vou výzdobou pred Dom kultúry 
príde Mikuláš aj vo Svite o deň ne-
skôr 6. decembra o 15. h. Poslušné 
deti čaká sladká odmena, fotenie 
s Mikulášom, tvorivé dielničky či 
zdobenie spoločného stromčeka 
vlastnoručne vyrobenými ozdoba-
mi a chýbať nebude ani ohňostroj, 
malí koledníci s vianočnými vinša-
mi, klavírny maratón a Mikulášske 
minitrhy s kapustnicou a punčom. 

Privítajte 
Mikuláša 

a jeho družinu

Prajeme vám pokojné 
a láskyplné Vianoce v kruhu vašich milovaných.

 Redakcia Podtatranský kuriér
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Vždy som si myslela, že  
v dnešnej dobe je prvoradou 
úlohou samosprávy v oblas-
ti dopravy efektívne riešiť 
statickú dopravu a vytvoriť 
podmienky, aby automo-
bily čím skôr opúšťali ulice 
miest, ak sa potrebujú dostať 
mimo mesta, resp. k svojmu 
cieľu sa v meste dostali naj-
kratšou cestou. O tom, ako 
hlboko sa človek môže mýliť, 
ma presviedča samospráva 
Svitu. Namiesto toho, aby 
riešila akútny nedostatok 
parkovacích miest v obyt-
ných zónach, najmä vo vý-
chodnej časti mesta, kde autá 
už vonkoncom nemajú kde 
parkovať a väčšinou parkujú 
priamo na cestách či tráve, 
najväčšiu pozornosť venu-
jú komplikovaniu doprav-
nej situácie „zadržiavaním“  
a prehusťovaním ciest v mes-
te automobilmi. 

„Naštartovala“ ma hlav-
ne poznámka jednej zná-
mej, ktorá mi pri návrhu, 
že sa stretneme na káve vo 
Svite, jednoznačne zahlá-

sila: „Do Svitu nechodím, 
pretože nechcem pozabíjať 
ľudí. Neviem sa tam orien-
tovať a pri snahe vnímať vaše 
jednosmerky, ešte niekoho 
zrazím!“ 

Pritom Svit je svojou cest-
nou infraštruktúrou tým 
najjednoduchším mestom 
zrejme na celom Slovensku. 
Dve hlavné ulice – Štúrova  
a Mierová, dve kratšie, všetky 
orientované z východu na zá-
pad, súbežne s hlavnou ces-
tou I/18, pospájané ulicami 
v pravom uhle. Ale svitským 
pánom poslancom zrejme 
jednoduchosť vadí zo všetké-
ho najviac a tak jednosmer-
kami skomplikovali situáciu 
tak, že vodiči dnes majú 
problém sa vo Svite orien-
tovať. Premávajú sa pomaly 
po všetkých jednosmerkách, 
kým prídu ku končenému 
cieľu alebo opustia mesto.  
A to už vôbec nehovorím 
o vodičoch z iných miest 
a obcí v okolí Svitu, najmä 
keď Svit je akýmsi „stredis-
kovým“ mestečkom blízkych 

obcí. Tí sú už úplne hotoví  
a majú traumu už len pri 
myšlienke, že majú ísť do Svi-
tu. Rovnako aj vodiči zabez-
pečujúci  rozvoz a zásobova-
nie Svitu, ktorí denno-denne 
ničia asfalt na cestách.

Vrcholom obľúbených 
jednosmeriek je tá posled-
ná – na ulici Komenského, 
pred základnou školou, ke-
dysi druhý hlavný „vstup“ 
do mesta. Nie dosť, že z tejto 
ulice urobili jednosmerku, 
ale dokonca cez ňu zakáza-
li aj prejazd. Takže tí, ktorí 
bývajú v dolnej časti mesta 
a idú zo Svitu napríklad do 
Popradu, musia obísť pol 
mesta, aby ho opustili a rov-
nako aj tí, ktorí idú od Štrby, 
pre istotu vchádzajú do Svitu 
už na najfrekventovanejšom 
napojení na cestu I/18 na Ul. 
SNP, odkiaľ vychádzajú všet-
ky autobusy a kde je prie-
chod na železničnú stanicu. 
Prechádzajú celým mestom, 
aby prišli napríklad k plavár-
ni. Kedysi stačilo odbočiť na 
Komenského, prejsť kolmo 

na Štúrovu, ešte pár metrov 
a sú pri plavárni. Rovnako 
blúdia po jednosmerkách, 
keď chcú prísť k poliklinike, 
k aréne, k lekárňam. Jedno-
ducho – blúdia celým Svi-
tom a zhustená doprava tak 
ohrozuje chodcov, väčšinou 
starších ľudí a deti, ktoré 
chodia do škôlky či do škôl. 
Všetci sa motajú pomedzi 
autá zaparkované na uli-
ciach, zrazu vybehnú pred 
auto, pretože hlavne tí men-
ší nevidia poriadne na cestu  
a vodič nemá šancu vidieť 
ich za zaparkovanými au-
tami. Pomedzi autá ešte au-
tobus mestskej dopravy, ale 
aj autobusy prímestskej do-
pravy, ktoré majú zastávku  
v meste, zásobovanie. Jedno-
ducho, hotový Absurdistan! 
A to ešte nespomínam jed-
nosmerku vo vnútrobloku, 
ktorá je úplne zbytočná a keď 
už, tak by mala byť opačná.

Odkedy zneprejazdni-
li spomínanú Komenské-
ho ulicu, cesty Svitu bráz-
di podstatne viac áut, ako 

pred týmto geniálnym zjed-
nosmernením. Vôbec sa pre-
to nečudujem neSviťanom, 
že majú so Svitom problém. 
Jednosmerku so zakázaným 
prejazdom na Komenského 
zrejme radnica „odôvodňu-
je“ bezpečnosťou detí, ktoré 
chodia do základnej školy. 
Nepamätám ale, kedy na 
tejto ulici bola vôbec nejaká 
nehoda, pretože všetci vo-
diči v meste vedia, že je tam 
škola a deti, prechádzajúce 
cez cestu sa tam pohybujú 
maximálne tri hodiny den-
ne. Tie tri hodiny denne by 
mohla kľudne zvládnuť bez-
pečnosť detí mestská polícia 
namiesto vyberania pokút 
vtedy, keď žiaci sedia v škols- 
kých laviciach a na ceste nie 
je ani noha! Alebo by páni 
poslanci mohli pouvažovať 
aj nad tým, že vodiči budú 
dostávať príplatky na ben-
zín, keď ich nútia blúdiť po 
Svite a dúfam, že poslanci 
už majú prichystaný ba-
lík peňazí na opravu ciest.  
 Ľudmila Rešovská

Tak si tu žijeme, v našom malom Absurdistane

V úvode stretnutia starost- 
ka obce Alžbeta Čekovská 
zablahoželala seniorom k ich 
okrúhlym životným jubile-
ám. V sprievodnom progra-
me vystúpila ženská folklór-
na skupina Jaščurky z Ľubi-
ce. Každý zúčastnený senior 
si odniesol darček v podobe 
čerstvo pokrstenej publiká-
cie Gánovských poviedok.  
„Každý rok sa stretávame 
pri príležitosti Mesiaca úcty  
k starším. Vyšlo nám to toh-
to roku na november, pretože 
nám to prišlo za najvhodnej-
šie, ako našim občanom dať 
knihu, ako darček,“ povedala 
starostka obce. 

Gánovské poviedky – fakty i ľudová slovesnosť
Tohtoročné stretnutie so seniormi v rámci Mesiaca úcty 

k starším bolo v Gánovciach, okrem príjemne stráveného 
popoludnia iné, ako po minulé roky. V rámci slávnost-
ného posedenia uviedli do života knihu Gánovské po-
viedky. Krstnými rodičmi publikácie boli Dr. Magdaléna 
Bekessová, riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade 
a Dr. Marián Soják, historik a archeológ Slovenskej aka-
démie vied, pôsobiaci prevažne na Spiši. Knihu pokrstili 
sedemtisíc rokov starou vodou z miestneho minerálneho 
prameňa, ktorý pochádza z mladšej doby kamennej.

Ide o druhú publikáciu 
venovanú Gánovciam. Prvá 
kniha Gánovčana Michala 
Materného zachytáva a ma-
puje obdobie rokov 1918 – 
1945. Druhá kniha autorov 
Slavomíra Szaba, Zuzany 
Kratyinovej, Silvie Bolčovej 
a ilustrátora Jána Sorokáča  
z Literárnej spoločnosti Pra-
vé orechové je venovaná 
všetkých občanom, rodákom 
i návštevníkom Gánoviec. 
Literárna spoločnosť Pravé 
orechové vznikla v roku 2001 
a doposiaľ im vyšlo vyše 30 
kníh, čo bola záruka, že aj 
Gánovské poviedky budú 
mať unikátny charakter. 

Viaceré knihy autorov vyšli 
aj v prekladoch v zahraničí. 
Unikátom spoločnosti je aj 
tohtoročná kniha, ktorá vyšla 
v nórčine. Autori si príbehy 
nevymýšľajú, ale vyhľadávajú 
ich  a literárne spracuvávajú. 
Unesco radí tradované príbe-
hy medzi nehmotné kultúrne 
dedičstvo a takýto charak-
ter má aj kniha Gánovské 
poviedky. Kniha obsahuje 
desať poviedok, ktoré autori 
napísali na základe skutoč-
ných a tradovaných príbehov  
z obce. Príbehy, ktoré sa 
tradujú medzi obyvateľmi 
možno aj niekoľko generácii 
a majú charakter ľudovej fan-
tastiky sú výnimočné, preto-
že prežili celé desaťročia. Au-
tori počas celého roka chodili 
do obce, navštevovali a vy-
hľadávali najstarších obyva-
teľov, aby načúvali príbehom, 
ktoré sa tu kedysi rozprávali, 
alebo ktoré skutočne prežili 
samotní rozprávači, prípadne 
niekto z ich predkov. Neskôr 
fakty v príbehoch autori ve-

rifikovali s historikmi a etno-
lógmi. Následne ich literárne 
spracovali. „Generácia, ktorá 
si pamätá na staré príbehy 
pomaly vymiera. Myslím si, 
že táto ponuka prišla v hodine 
dvanástej a podarilo sa knihu 
vydať a takto sa aspoň časť za-
chovala pre nasledujúce gene-
rácie,“ uviedla A. Čekovská.

Kniha obsahuje aj skutoč-
nú raritu - najstarší príbeh, 
možno tradovaný, možno 
skutočný, je situovaný do  
9. storočia a je spojený  
s údajnou existenciou staro-
slovanskej osady, ktorá sa na-
chádzala v blízkosti katastra 
terajších Gánoviec. „Sú to 
konkrétne historické udalos-
ti, teda aspoň časť poviedok 
sa zakladá na historickej 
pravde, čiže sú opreté o fakty. 
Napríklad prvá poviedka je z 
9. storočia, z čias, keď tu bola 
zaniknutá dedina Stojany. To 
ostatné sú výpovede starých 
ľudí, teda ľudová slovesnosť. 
Hovorí sa, že bez vánku sa 
ani list nepohne, čiže každá 

poviedka sa predávala z gene-
rácie na generáciu a je dobré, 
ak sa to zapíše,“ povedal krst- 
ný otec Dr. Marián Soják. 

Útla publikácia je popret 
kávaná bohatými ilustrá-
-ciami najmladším členom 
literárneho spolku Jánom 
Sorokáčom, ktorá dotvára 
príbehy a otvára fantáziu.  
„Je to iste vhodná forma, ako 
prezentovať históriu obce. 
Myslím, si, že to bolo správ-
ne rozhodnutie vydať takúto 
knihu. Publikácia je vhodným 
darčekom nielen pre občanov, 
ale i príbuzných či známych, 
pretože nie každý má čas  
a priestor, aby do hĺbky štu-
doval vedecké publikácie,“ 
zhodnotila Dr. Magdaléna 
Bekessová, krstná mama Gá-
novských poviedok.

Obec Gánovce sú preslá-
vené na celom svete vďaka 
neandrtálcovi. Neskôr ich 
preslávili termálne a mi-
nerálne pramene a stali sa 
vyhľadávaným kúpeľným 
miestom.   (pks)

Nikdy nezabudnem na prí-
hodu, keď sme v Amsterda-
me spolu s hromadou ďalších 
ľudí prechádzali cez frekven-
tovaný prechod pre chod-
cov pri železničnej stanici.  
V tej istej chvíli sa totiž sna-
žil prejsť aj diaľkový autobus. 
Išiel pomaly, v jednej chvíli, 
asi tri metre pred precho-
dom, sa rozhodol, že ľudia 
ešte môžu počkať a začal sa 
prechádzať. Lenže chodci  
v západnej Európe nepre-
chádzajú cez cestu ustrácha-
ne, neváhajú a svoje právo 
prednosti využívajú s odváž-
nou samozrejmosťou. Nie 
ako u nás, kde vodič zasta-
vuje, dlhé sekundy je úplne 
jasné, že chodec môže bez-
pečne a v pokoji vojsť na pre-
chod, no pani stojí, a až keď 
jej na tretíkrát ukážete, že má 
ísť, prejde. Oproti mamička s 
kočiarom celú scénku sledu-
je a čaká. Tiež sa zbadá až 
o niekoľko sekúnd po tom, čo 
pani už veselo vchádza do 
obchodu za cestou. 

Mnohí Slováci cez prechod 
tiež bežia. Šprintujú ľudia 
každého veku, aj invalidi. 
No v Západnej Európe nie. 
Ani napríklad v Slovinsku.  
A tak v ten deň pri amster-
damskom letisku vzniklo 
povstanie chodcov. Jeden 
vysoký chlapík niečo skríkol, 
zdvihol ruky a ostatní sme 
sa spolu s ním vybrali na 
prechod. Ľudia sa povzbu-
dzovali, vznikla trošku tlače-
nica a ľudská masa obklopila 
autobus, ktorý sa predsa len,  
z kroka na krok, centimeter 
po centimetri, snažil prejsť. 
Márne, pretože chodci po-
vstali. Pokrikovali, dvíhali 
ruky a jednoznačne dávali 
najavo, že najprv prejdú ľu-
dia, až potom autobus. Šofér 
bol davu blízko. Všetci sme 
mu pozerali do očí a bolo  
v nich vidieť, že chcel prejsť. 
Myslel si, že sa mu to vďaka 
jeho rozmerom, zotrvačnej 
rýchlosti a rozhodnosti poda-
rí. No takmer demonštrácia 
za oknami ho zaskočila, až 
nakoniec zastal, hoci z čas-
ti už na prechode, a nechal 
ľudí prejsť. Mikro protest 
sa razom zmenil na oslavu 
víťazstva, ľudia radostne 
kričali, pískali, zatlieskali si  
a niektorí si podali ruku so 
susedom, ktorého už prav-
depodobne nikdy v živote 
nestretnú. Šofér autobusu, 
hoci statočne bojoval, aby vy-
držal po prvú zákrutu, aby ho 
nik nevidel, sa tiež neubránil 
úsmevu...

Takže, chodci, choďte cez 
prechod. Pretože sťažovať 
sa, že autá vám nedávajú 
prednosť, nestačí. Mnoho 
vodičov už aj u nás dáva 
chodcom na prechode pred-
nosť automaticky, no veľa 
chodcov to nevie využiť. Sto-
ja, nesledujú premávku, po-
zerajú po vtákoch, neprejdú, 
keď majú možnosť a potom 
prechod prešprintujú. Pritom 
stačí sledovať prichádza-
júce auto a v pokoji prejsť. 
Znie to jednoducho, viem, 
že na cestách sa stáva vše-
ličo. Taký chalan s kapucňou  
a slúchadlami v ušiach, ktorý 
sa na cestu vôbec nepozrel, 
vošiel na ňu a vrazil do auta, 
je však už iný príbeh...  (pvč)

Nebojte 
sa prejsť!
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V polovici novembra sa 
začalo natáčanie Perinba-
by 2 nielen pod Tatrami, v 
Gelnici, na Zamagurí, ale i 
v Podbieli vo Františkovej 
hute. V pondelok, trinásteho 
novembra na stretnutí s no-
vinármi predstavil filmový 
štáb svoj najbližší pracov-
ný plán z natáčania filmo-
vej rozprávky Perinbaba 2. 
„Musím povedať, že je to ako 
detektívka, že vždy sa vra-
cia zločinec na miesto činu. 
V tomto prípade, už sa vra-
ciam tretíkrát. Dokonca aj 
do toho istého kostola, kde 
sa nakrúcala pôvodná Perin-
baba, keby sme to boli vedeli, 
aký úspech bude rozprávka 
mať, tak pokiaľ žila Giulieta 
Masina a Valerie Kaplanová, 
tak by sme boli nakrúcali, 
ešte za ich života,“ nostalgic-
ky zaspomínal režisér Juraj 
Jakubisko. 

Rozprávková Perinbaba bude mať pokračovanie
Divákov bude čakať veľké 

prekvapenie vďaka digitál-
nym technológiám. Režisér 
Juraj Jakubisko s filmovým 
štábom sa rozhodli, že Perin-
babu a Zubatú vrátia do ži-
vota.. Nie je vôbec jednodu-
ché a technicky veľmi nároč-
né vyrobiť dojem, akoby to 
natáčali v súčasnosti. „Film 
je tak trošku podvod, je po-
stavený na tom, že ľudské 
oko nevníma, že premieta-
me množstvo nepodstatných 
pohyblivých obrázkov. Ne-
dokonalosťou oka sa tí ľudia 
pohybujú,“ naznačil režisér. 

Cez víkend  filmári už 
mali za sebou prvé natáčanie 
v Podbieli vo Františkovej 
hute. „ V Podbieli to bolo 
veľmi dramatické natáčanie, 
veľmi nám pršalo, zapadli 
nám kamióny, boli sme pod 
kopulami, všade fučalo. Veľ-
mi sa teším, že sme sa vrátili 

sem. S týmto mestom sa veľ-
mi dobre spolupracuje, mám 
na mysli hrad, školu, radni-
cu, ale aj obyvateľov,“ kon-
štatovala producentka filmu 
Deana Jakubisková. 

V novej rozprávke si do-
kopy zahrá takmer 40 kom-
parzistov z Kežmarku a oko-
lia. Už v utorok pokračovalo 
natáčanie v miestnom dreve-
nom artikulárnom kostole, 
ktorý je zapísaný v zozname 
UNESCO a na nádvorí Kež-
marského hradu, konkrétne 
sa natáčala svadba.  Z prvej 
časti Perinbaby bude hrať v 
pokračovaní len jediná he-
rečka, a to Petra Vančíková-
-Kolevská, ktorá stvárnila 
Alžbetku. Jej syna, ktorý 
je hlavnou postavou no-
vej snímky, si zahrá Lukáš 
Frlajs. „Je to pre mňa ob-
rovská výzva, pretože je to 
môj prvý takýto veľký film, 
musím povedať, že natáča-
nie je náročné. Najmä keď je 
vonku zima a musím hrať, že 
je leto,“ konštatoval nový Ja-
kubko.  „Vybrali sme sa natá-
čať na opačnú stranu Tatier, 
doposiaľ nepoznané Zama-
gurie. Kedysi sa filmy, resp. 
rozprávky, natáčali hlavne 
na Liptove, na Bojnickom 
alebo Smolenickom zámku, 
my sme prišli teraz do veľmi 
nádherného kraja, ktorý si 
zaslúži pozornosť. Pre kame-
ramana nie je nič krajšie, ako 
točiť tu zábery trochu za-
mračených Tatier, Kežmarok 
je tiež veľmi krásne mesto,“ 

zhodnotil hlavný kamera-
man filmu Ján Ďuriš, ktorý si 
veľmi pochvaľuje spoluprá-
cu s Jurajom Jakubiskom i o 
niekoľko generácií mladším 
hercom Lukášom Frlajsom. 
Z Kežmarku sa štáb presunul 
do Gelnice, kde natáčali roz-
právkový pohreb. 

Dej novej Perinbaby nad-
väzuje na pôvodnú roz-
právku, začína sa v mlyne, 
kde mali svadbu Jakubko a 
Alžbetka. Práve tu vypre-
vádza Alžbetka svojho syna 
Lukáša na skusy do sveta. 
Nový diel je o jeho putova-
ní a hľadaní šťastia a lásky. 
„Teraz, keď som urobil toto 
pokračovanie, mi napadlo, 
že by mohol byť tretí diel ešte 
lepší. Nechcem povedať viac, 
lebo je to krásna myšlienka, 
možno ešte bizarnejšia, ale 
bude to ešte zaujímavejšie,“ 

uzatvára Jakubisko. 
Milým oživením rozpráv-

ky bude aj fenka Kačenka. 
„Počas natáčania bola veľmi 
statočná, točilo sa do druhej 
rána a ona vydržala. Prišla 
pred kameru, zaštekala zjed-
la klobásu a bolo vidieť, že 
kamera pôsobí aj na Kačen-
ku magicky, tak ako na her-
cov,“ s úsmevom konštatova-
la Deana Jakubisková. 

Naposledy filmári natáčali 
vianočný trh pod Tatrami vo 
februári, opäť sa na Spiš plá-
nujú vrátiť v máji, kde budú 
natáčať počas troch mesia-
cov. Juraj Jakubisko si praje, 
aby novú časť kultovej roz-
právky mohli diváci vidieť 
ešte pred Vianocami 2018. 
Producentka Deana Jaku-
bisková však reálnejšie vidí 
termín začiatok roka 2019.  
 (pkr) 

Mesto Poprad a OZ PRE 
MESTO pripravili prehliad-
ku vianočných stromčekov 
vyzdobených žiakmi pop- 
radských škôl.  Poduja-
tie Vyzdobme si vianočný 
stromček tak bude opäť pre-
hliadkou tvorivosti a krea-
tivity žiakov. Každá škola, 
ktorá sa zapojí, bude mať  
v centre Popradu vyhradený 
jeden stromček, ktorý vyz- 
dobí vlastnoručne vyrobe-
nými ozdobami. Tie môžu 
byť vytvorené ľubovoľnými 
technikami s prihliadnutím 
na exteriérové podmienky.  
„Stromčeky budeme zdobiť 
vo štvrtok 7. decembra 2017 
od 9. h na Námestí sv. Egídia. 
Zdobiť stromčeky budú deti 
pod dozorom pedagogických 
pracovníkov, každý vianoč-
ný stromček bude označený 
tabuľkou školy, ktorá ho vy-
tvorila,“ uviedla E. Pilárová  
z MsÚ v Poprade.

Vecné ceny pre autorov výz- 
doby venuje mesto a OZ PRE 
MESTO 8. decembra o 10. h 
počas otvorenia XV. Tradič-
ného vianočného jarmoku. 
Stromčeky budú do 17. de-
cembra vystavené na námestí.  
„Vyzdobené vianočné stromče-
ky budú robiť radosť nielen na 
námestí, ale od 18. decembra 
ich budeme distribuovať ďa-
lej – darujeme ich klubom a 
domovom dôchodcov ako aj 
nemocnici,“ doplnil primátor 
Popradu Jozef Švagerko. 

Vianočné 
stromčeky 

v réžii žiakov

SPRAVODAJSTVO
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Krajinárske motívy je 
názov v poradí 64. výstavy 
Františka Žoldáka v Podtat-
ranskej knižnici v Poprade, 
na sídlisku Západ. 

Romantika Spiša, jeho prí-
rody, Pienin, Vysokých i Níz-
kych Tatier, ale aj dediniek a 
miest regiónu, vnímaná citli-
vou dušou Františka Žoldáka 
sa na tejto výstave pretavili 
do desiatok obrázkov a ma-
lieb nášho podtatranského 
výtvarníka. Výber z diela 
reprezentujú kresby ceruz-
kou i uhlíkom, ale aj maľby 
akvarelom, olejom, akrylom 
a temperou.

Ako uviedol sám autor, 
Spiš má neuveriteľne pre-
krásnu, pestrú a členitú, no 
hlavne malebnú krajinu, 
ktorá poskytuje nespočetné 
množstvo inšpirácií pre cit-
livé oko maliara. „Rokliny 
Slovenského raja, jedinečné 
scenérie Pienin s vodami 
Dunajca, panorámy Vyso-
kých Tatier, množstvo tat-
ranských dolín a plies s kon-
čiarmi v pozadí sú ďalším 
nepreberným množstvom 
romantických motívov. 
Každá dedinka či usadlosť 
ponúkajú neuveriteľné kom-
pozície zákutí domov, stodôl 
a rôznych hospodárskych 
stavieb. Nehovoriac o goral-
ských obciach s rázovitou ľu-
dovou architektúrou - Ždiar, 
Osturňa, Franková, Jezersko, 

Čarovný Spiš očami Františka Žoldáka

Havka, Zálesie, na opačnom 
konci regiónu Liptovská 
Teplička, Šuňava či Štrba.

Aj romantické spišské 
mestečká ako Levoča, Spiš-
ská Kapitula, Podolínec, Kež-
marok, Spišská Belá, Spišská 
Sobota ale i iné, so svojou 
dobovou svetskou i sakrál-
nou architektúrou, uličkami 
a klenbami vstupných mest-
ských brán, zákutiami zad-
ných dvorov, sú pre výtvarní-
ka taktiež veľmi vábivé. Tieto 
motívy sú stále viac lákavej-
šie, lebo poskytujú rýchlo sa 
meniaci i miznúci obraz ča-
rovných, jedinečných podôb 
Spiša. Priebežne ma pútali aj 
zákutia potokov, jazier, plies, 
priehrad a prímorských sce-
nérií, s celou tou atmosfé-
rou tráv, kríkov, skalných 
útesov, plachetníc, lodičiek 
s rybármi a trblietavými od-

leskami na hladine vody“.
František Žoldák sa vý-

tvarnému umeniu venuje 
od polovice 60-tých rokov 
a jeho diela sme mohli ob-
divovať už na viac ako šesť-
desiatich výstavách s rôz-
nou tematikou. Jeho obrazy 

majú lyricko-realistickú ale 
aj abstraktnú polohu a tak si 
každý dokáže v jeho dielach 
nájsť to, čo poteší a pohla-
dí dušu každého milovníka 
umenia. Okrem toho sa ve-
nuje aj Klubu popradských 
výtvarníkov a jeho ilustrácie 
zdobia aj viaceré knihy.  

„Krajinárske motívy po 
prvý raz predstavujem v ta-
komto väčšom rozsahu a 
predmetnou výstavou chcem 
aspoň zlomkom svojej tvor-
by predstaviť poéziu  kra-
jinárskych motívov rodné-
ho kraja,“ uviedol na záver 
František Žoldák.

Krajinárske motívy Fran-
tiška Žoldáka, tieto čarovné 
a jedinečné podoby Spi-
ša, nájdete v Podtatranskej 
knižnici do 5. januára 2018.  
 (jhá)

V piatok 24. novembra  
v galérii Ateliér Popprat 
uskutočnila vernisáž výstavy 
Svetlo a tma, výber z tvorby 
Rudolfa Rabatina. Okrem 
milovníkov umenia a diel 
Rudolfa Rabatina sa otvore-
nia výstavy zúčastnili Jozef 
Švagerko, primátor Popradu 
a Lucia Benická, riaditeľka 
Galérie umelcov Spiša. 

Svetlo a tma – názov výs- 
tavy autor poníma filozofic-
ky i metaforicky. Inšpiroval 
ho pivničný priestor Atelié-
ru POPPRAT, jeho temná 
stránka a zároveň estetická 
hodnota, ktorú si môžeme 
vychutnať modulovaním 
osvetlenia a pozorovaním 
skalnatých štruktúr v jej sta-
robylých múroch. 

Svetlom a tmou - meta-
foricky - sa vo svojej tvorbe 
Rudolf Rabatin inšpiru-
je približne od roku 2000. 

Transponuje svetlo a tmu do 
ľudských vlastností (obra-
zy: Pokrytectvo, Egoizmus, 
Útok). Vyjadruje tak svoju 
nespokojnosť s nevyvážením 
dobrých a zlých vlastností 
človeka. Svetlo a tmu filozo-
ficky, a zároveň čisto maliars- 
ky, posúva do dialekticky 
spojených kategórií, napr.  
poriadok a chaos, moment 
a večnosť (obrazy: Drama-
turgia chaosu, Výtvarný mo-
ment, Na šikmej ploche). 

„K mojím abstraktným 
obrazom som dospel vďaka 
môjmu obdivu a úcte k prí-
rode. Pokým v začiatkoch 
mojej tvorby som využíval 
nazeravý realistický prin-
cíp, dnes najviac abstrahu-
jem, vychádzam zo svojej 
intímnej bázy zafixovaných 
obrazov, rukopisnej  rutiny  
a technologických zvyklostí. 

Pokračovanie na  10. strane

Svetlo a tma Rudolfa Rabatina

KULTÚRA

GEBERITOPOCZNO

NOVASERVIS CERSANIT

PARADYZKOLO JIKA

KOMPLETNÉ

KÚPEĽNÍ 

VYBAVENIE

Hraničná 4715
(oproti Bille) Poprad

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

Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som sa 

vám znova prihovoril v pos- 
lednom tohtoročnom vydaní 
našich Batizovských novín. 
Ani sme sa nenazdali a je 
tu koniec roka 2017. Počas 
celého roka sme sa snaži-
li svoju prácu zameriavať 
na najdôležitejšie problémy  
v našej obci. Konštruktívne 
sme pristupovali aj k pod-
netom zo strany občanov  
a to tak, aby sme našli vhod-
né riešenie všetkých zúčast-
nených strán. Či sa nám to 
podarilo, necháme na posú-
denie vám.

Naša obec vstúpila do no-
vých projektov a začala (ako 
pevne verím) aj nové tradí-
cie, ako napríklad Batizovské 
folklórne slávnosti, ktoré sa 
stretli s pozitívnym ohlasom. 
O pracovnej problematike 
vás na stránkach našich no-
vín informujeme počas ce-
lého roka. V tomto vydaní 
by som sa rád vyhol infor-
máciám „kto, čo, za koľko, 
kedy a ako veľa“. Našu prácu 
ako predstaviteľov obce máte 
možnosť hodnotiť počas ce-
lého roka.

Na záver roka by som sa 
rád poďakoval obecnému 
zastupiteľstvu, pracovným 
komisiám, miestnym orga-
nizáciám, zamestnancom 
obce a v neposlednom rade 
všetkým občanom, ktorí pri-

ložili ruku k dielu a aktívne 
sa zapájali do diania obce 
a neustáleho zlepšovania 
nášho životného priesto-
ru. Verím, že spoločným 
úsilím sa nám podarilo zas  
o kúsok vyššie zdvihnúť lat-
ku našich nárokov a tak vy-
lepšiť podmienky na život 
našich občanov. O dobrom 
mene našej obce hovorí aj 
to, že sa nám v časti „Pánske 
záhrady“ výrazne rozbehla 
individuálna bytová výstav-
ba. Verím, že noví občania 
Batizoviec nájdu v našej 
obci zaľúbenie a budú šíriť 
jej dobré meno aj ďaleko za 
hranice nášho chotára.

Počas Vianočných sviat-
kov by som vám rád poprial 
hlavne kľud na duši a pokoj-

né chvíle v kruhu najbližších. 
Do nového roka 2018 by som 
nám všetkým spoločne rád 
zaželal veľa zdravia, šťastia, 
lásky a božieho požehnania. 
Spoločne sa môžeme tešiť na 
všetko dobré, čo nás v no-
vom roku čaká. Samozrejme 
viem, že sa nevyhneme aj 
ťažkostiam, ale sme tu spo-
ločne na to, aby sme zvlád-
li každú situáciu. Teším sa 
na spoluprácu v roku 2018.  
S úctou

JUDr. Gabriel Bodnár, 
starosta obce

Pestrofarebná jeseň poma-
ly plynie, lúči sa s nami a po-
stupne otvára dvere zimné-
mu obdobiu. „Pani zime“, s 
ktorou sa spája čas adventný, 
čas vianočný. Po roku opäť 
zasadnú rodiny spoločne k 
sviatočnému stolu, budú si 
užívať chvíle pohody, radosti 
a pokoja.  

Skôr, ako začneme po-
stupne zapaľovať sviečky na 
adventných vencoch a čas sa 
na chvíľu zastaví, dovoľte mi, 
aby som vám priblížila akcie, 
ktoré zorganizoval Klub žien 
v Batizovciach za posledný 
polrok.

V súťaži o „Najlepšie bati-
zovské pirohy“ 15. júla naše 
žienky navarili výborné pi-
rohy a získali pekné tretie 
miesto. Už po tretí rok obec 
Batizovce organizovala Deň 
obce, v rámci ktorého nechý-
bal ani stánok Klubu žien so 
sladkými a slanými dobrota-
mi z Kuchyne starých mám, 
pripravené našimi členkami.

V septembri sme sa zú-
častnili na výlete na Ľubov-
nianskom hrade, ako aj na 

Blíži sa čas vianočný aj v Klube žien

výstupe na Batizovské pleso, 
ktoré zorganizovala športová 
komisia. Nechýbali sme ani 
na nultom ročníku Batizov-
ských folklórnych slávnosti, 
kde sme taktiež pripravili 
malé pohostenie pre účinku-
júcich aj širokú verejnosť.

V dňoch 20. - 22. októbra 
sme zorganizovali Výstavku 
ručných prác, kde boli vysta-
vené krásne výšivky, obrazy, 
výrobky z dreva, drôtu a pod. 
Táto akcia mala veľmi dobrý 
ohlas. V neposlednom rade 
sme naše pekárenské zruč-
nosti ukázali aj na 7. ročníku 
súťaže o „Najlepší batizovský 
škvarkovník“. Naše členky 
Oľga Pastrnáková a Marta 
Šerfelová sa umiestnili na 
druhom a treťom mieste. 
Prvé miesto obsadila Mgr. 
Katka Kuzmíková.

Čo nás ešte do konca toh-
to roka čaká? S našimi deť-
mi pripravíme vlastnoručne 
vyrobené vianočné ozdoby, 
ktorými skrášlime Požiarnu 
zbrojnicu a tak sa poďakuje-
me našim hasičom za ústre-
tovosť a pomoc pri organizo-
vaní našich akcií. Nebudeme 

chýbať ani pri príchode Mi-
kuláša a rozsvietení vianoč-
ného stromčeka v našej obci.

Klub žien v Batizovciach 
by nebol tak aktívny a úspeš-
ný bez podpory zo strany 
obce, našich sponzorov  
a taktiež i vás, občanov Bati-
zoviec. Preto by som v mene 
všetkých členiek rada vyslo-
vila poďakovanie obecné-
mu úradu na čele s pánom 
starostom JUDr. Gabrie-
lom Bodnárom, poslancom 
obecného zastupiteľstva, 
DHZ Batizovce, ako aj spon-
zorom Poľnohospodárske-
mu družstvu Batizovce, 
Františkovi Lizákovi a Lydke 
Žoldákovej za pomoc a pod-
poru pri organizovaní našich 
akcií. Taktiež naše ďakujem 
patrí aj vám všetkým, ktorí 
ste prispeli k organizácií na-
šich akcií.  

Vážení občania, 
nech šťastie a radosť vlád-

ne u vás doma, nech obchá-
dza vás nešťastie a smola.

Nech pohoda vládne nad 
vianočným stolom a láska 
prevláda nad zlým slovom.

Prajeme vám príjem-
né prežitie vianočných 
sviatkov, veľa radosti  
a príjemných spoločných 
chvíľ v kruhu vašich naj-
bližších. Do nového roku 
prajeme veľa zdravia, 
šťastia, lásky, osobných  
a pracovných úspechov. 

 Marta Šerfelová

Historický najmladší pred-
seda Matice slovenskej Mari-
án Gešper bol v Lipt. Mikulá-
ši zvolený 11. novembra. Jeho 
prvá služobná  cesta viedla do 
Popradu, kde sa 16. novem-
bra konali oslavy 90. výročia 
Miestneho odboru Matice 
Slovenskej (MOMS) v Popra-
de. Na slávnosť bol pozvaný aj 
predseda MOMS v Batizov-
ciach Milan Pastrnák spolu 
s manželkou Oľgou Pastrná-
kovou, kde boli ocenení no-
vozvoleným predsedom MS 
Gešperom Pamätným listom 
a O. Pastrnáková dostala aj 
Bronzovú cenu Matice slo-
venskej za dlhoročnú činnosť 
pri napĺňaní programu MS a 
za zachovávanie odkazov na-
šich predkov.

V roku 2017 MOMSv Ba-
tizovciach vykonala aj tieto 
aktivity. Začiatok roka 7. ja-
nuára patril Kúdelnej izbe, 
kde sa zúčastnilo okolo 40 
účinkujúcich, ktorým patrí 

Matičiari ctia históriu, ale venujú sa aj športu a turistike

veľká vďaka za ich ochotu  
a čas ktorým prispeli k udr-
žiavaniu našich tradícii.

Členovia MOMS v Ba-
tizovciach sa zúčastňujú aj 
športových aktivít, ako bol 
25. marca Podtatranský kro-
sový polmaratón ALS Me-
morial Jana Svočáka vo Svite, 
kde Cyril Františka obsadil 
krásne 3. miesto. Výťažok  
z tejto akcie pomohol 2-roč-

nej Márii Kubovovej z Vikar-
toviec, ktorá trpí zákernou 
chorobou. Jednou z cien boli 
aj pankušky a vyškrabáva-
né vajíčka ktoré pripravili  
s chuťou a radosťou manželia 
Pastrnákovci. 

6. júla našu obec navštívila 
Heidy Mariássy, ktorú spre-
vádzal matičiar C. Františka. 

Matičiari sa zúčastňujú aj 
rôznych výstupov po našich 
Tatrách. 9. júla C. Františka 
spolu s M. Chromekom a M. 
Svočákom vystúpili na Lom-
nický štít. 15. septembra sa 
konal výstup na Batizovské 
pleso, kde Milan Pastrnák 
vystúpil v batizovskom kroji 
aj s ostatnými členmi Matice.

Matičiari z Batizovciec sa 
každý rok zúčastňujú aj Hor-
ského krosu v Gerlachove  
s cieľom na Sliezskom dome. 
Tu Cyril Františka obsadil 
krásne 2. miesto v kategórii 
mužov nad 50 rokov. Potom  
skupina LAJBLIK zahrala 

všetkým do noty.
Koncom leta 1. septembra 

sa matičiari stretli na Gazdzi-
kovej chate pri dobrom gu-
láši spolu s účinkujúcimi  
z kúdeľnej izby, kde si spolu 
zaspievali a zaspomínali...

25. augusta sa stavala vatra 
zvrchovanosti, kde sa s veľ-
kou chuťou zapojili aj naši 
matičiari a ostatní členovia 
počas Dňa obce v Batizov-
ciach pripravili občerstvenie 
- pankušky, chlieb so šmal-
com a cibuľkou, a rôznymi 
pomazankami...

14. septembra sme sa 
rozlúčili s členom MOMS  
v Batizovciach Lacom Fran-
tiškom, ktorého odchod nás 
všetkých zarmútil.

Toho roku sa podarilo 
vyčistiť a vysypať štrkom 
priestory v hrobke najstarších 
šlachticov Máriássyovcov. 

Oľga Pastrnáková navšte-
vuje materskú a základnú 
školu, kde sa snaží svojím 

rozprávaním priblížiť malým 
deťom  život našich prarodi-
čov -  zvyky a tradície, ako 
kedysi gazdovali.

Toho roku ešte MOMS  
v Batizovciach pripravuje  
v spolupráci s RTVS natoče-

nie batizovských zvykov, kto-
ré budú odvysielané v relácii 
Kapura.

Zároveň vás všetkých 
chceme pozvať do KÚDEL-
NEJ IZBY, ktorá sa bude ko-
nať 5. januára 2018. 

Ženské družstvo Matice slovenskej z Batizoviec je pra-
videlným súťažiacim nielen pri varení Batizovských pi-
rohov, ale najnovšie nechýbajú ani na súťaži o najlepší 
škvarkovník. Bez týchto žienok a ich chutných koláčikov 
sa v Batizovciach vlastne nezaobíde žiadna spoločnská 
udalosť. Pred Mikulášom už zase napiekli a navarili 
dobrý punč.

PF 2018
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Ak chceme našim ob-
čanom priblížiť históriu  
a vznik ohňohasičského 
spolku, dnešného dobrovoľ-
ného hasičského zboru v na-
šej obci, nesmieme pri tom 
zabudnúť na osobnosť našej 
obce, dnes už zosnulého fa-
rára e.c.a.v. Ondreja Šimeka, 
ktorý na požiadanie DHZ 
v roku 1989, pri príležitosti 
stého výročia založenia toh-
to spolku, zostavil „Ohňo-
hasičskú kroniku obce.“

Táto kronika nie je kroni-
kou, kde sú postupne, chro-
nologicky zaznamenávané 
udalosti od prvopočiatku 
vzniku hasičstva u nás až 
po súčasnosť, ale je to kro-
nika zostavovaná z rôznych 
archívnych uchovaných 
podkladov a dokumentov. 
K tvorbe tejto kroniky boli 
využité hlavné podkladové 
materiály ako napr.: 

- protokoly ohňohasičské-
ho spolku v obci,

- rachunky fajermanov  
v obci BATISZFALU,

- archívne listiny, týkajú-
ce sa batizovských požiarov  
a pohorelcov uchované  
v štátnom archíve v Levoči,

- rukopisná zbierka obež-

níkov, tykajúcich sa ohňo-
hasičstva, ktoré boli určené 
spišským stoličným úra-
dom. Zbierka bola uchovaná  
a zachránená na pôjde staré-
ho richtárskeho domu Jana 
Zbella Cisárovho - ohňo-
hasičská kronika  (len jej 
torzo) spísaná predsedom 
Ohňohasičského spolku Ja-
nom Bartolomejom Fábrym,

- pamäti a spomienky 
starých, vtedy ešte žijúcich 
ohňohasičských nadšen-
cov, ale aj mnoho a mnoho 
ďalších uchovaných doku-
mentov, v jazyku maďar-
skom, nemeckom alebo 
slovenskom.

Zostavenie tejto práce 
si vyžiadalo napriek časo-
vej tiesni mnoho a mnoho 
času, obetavosti a hlav-
ne celého človeka s veľ-
kým srdcom a so vzťahom  
k ohňohasičstvu.

DHZ je povďačný za túto 
kroniku. Je to pre nás veľmi 
cenný dokument, z ktorého 
poznávame históriu našich 
predkov, dôležitý nielen 
pre nás, ale aj pre ďalšie 
pokolenia. 

 zdroj info:  
 kronika DHZ Batizovce

História a založenie DHZ 
v Batizovciach (1)

Batizovskí hasiči mali  
v letnom období veľa prá-
ce, o ktorej by sme vás radi  
v krátkosti informovali. 

16. - 17. mája sme pomohli 
našim občanom zbaviť sa že-
lezného šrotu. V priebehu 
dvoch dní sme vyzbierali  
8 760 kg železného šrotu. 
31. 5. sme navštívili ZŠ, aby 
sme im ukázali našu techni-
ku a prácu a 1. 6. sme takisto 
privítali malé deti z MŠ. 20. 
6. sme boli povolaní KOS 
Prešov na hasičský výjazd 
v okolí Lučivnej, 4. 7. pri 
letisku v Poprade a 17. 8.  
v Batizovciach po upozor-
není občanmi, no v tom- 
to prípade sme nemuse-
li zasahovať. 5. - 6. au-
gusta organizovalo OVP 
DPO aktualizačnú prípra-
vu pre preventivárov obcí.  
V našej hasičskej zbrojnici sa 
zišlo 12 ľudí, ktorých odbor-
ne preškolili školitelia z OŠ  
v Martine. 20. 8. sa konal 
už 17. ročník Spomienkovej 
súťaže zaradenej do PHL.  

Batizovské ženy - hasičky nad 35 rokov prvé 

Úspešné družstvo žien nad 35 rokov: zľava Silvia Karabínová, Mariana Šoltísová, Ange-
la Františková, Beáta Hudáková, Anna Kovácsová, Michael Gorlická, Jana Hudáková  
a Oľga Bodnárová.

V nepriaznivom a daždivom 
počasí sme sa rozhodli súťaž 
zorganizovať pri ZŠ. Nako-
niec sa nám predstavilo 35 
družstiev. 22. 8. k nám opäť 
zavítala národná tranfúzna 
stanica, aby naši občania 
mohli darovať krv tým, 
ktorí ju najviac potrebujú.  
27. 8. obec Batizovce zorga-
nizovala Dni obce, kde sme 
nemohli chýbať a svojimi si-
lami a technickým zázemím 
sme pomohli k hladkému 
priebehu tejto peknej akcie. 

V rámci dobrej spoluprá-
ce s urbárom v Batizovciach 
sme zorganizovali brigádu 
na prerezanie a čistenie náš-
ho lesa. 16. 9. vedúci detí  
a žiakov, ktorí reprezentu-
jú našu obec v hasičskom 
športe, zorganizovali výlet 
na Hasičské dni do Martina. 
22. -24. 9. sa zástupcovia z 
mužstiev CO zúčastnili na 
hasičskej súťaži v družobnej 
obci Kráľová pri Senci. 

V rámci školení sme tento 
rok vyškolili dvoch nových 

členov základným školením 
a štyroch školením na obslu-
hu motorových píl. Koncom 
roka pripravujeme ešte ško-

lenie pre štyroch členov na 
nosenie autonómnych dý-
chacích prístrojov. 

V októbri plánujeme spo-

lu s inými DHZ a subjektmi  
v Batizovciach takticko-
-technické cvičenie. V rámci 
dotácie z ministerstva vnútra 

sme okrem iného zakúpili 
protipovodňové vrecia, dva 
ťažké zásahové obleky a pre-
nosné rádiostanice.  

V rámci súťaží mladých 
hasičov v POMH sa naši 
chlapci držia na konečnom  
3. mieste a ZŠ Batizovce 
na 17. mieste, dievčatá na  
4. mieste. Našu mlaď ešte 
čakali posledné dve súťaže, 
v Poprade a vyvrcholenie 
18. 11. vo Svite. Podtat-
ranská hasičská liga skon-
čila 10. 9. hasičskou súťa-
žou v Gerlachove. Tu sa 
predstavili 3 naše mužstvá  
a to muži nad 35 r. (s nedo-
končeným útokom), ženy nad 
35 r. (1. miesto) a dorastenci  
(3. miesto). Celkovo sa 
muži nad 35 r. umiestni-
li na krásnom 3. mieste 
a ženy nad 35 r. zaslúže-
ne vybojovali najlepšiu  
1. pozíciu v celkovom pora-
dí. Všetkým členkám a čle-
nom ďakujeme za vzornú re-
prezentáciu a pekné výkony.  
 Marián Chromek

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y

Školský rok je ako  cesta 
rýchlikom. Prvý štvrťrok je 
prvá zastávka na jeho de-
saťmesačnej ceste. Prvé ki-
lometre už máme za sebou   
a  môžeme bi lancovať . 
Okrem vstupných a štvrť-
ročných previerok u starších 
žiakov sa naši prváci popa-
sovali s prvými písmenkami. 
Metodika splývavého čítania 
SFU-MATO je už v našej 
škole overená metóda a po-
kračujeme v nej aj tento rok. 
Anglický jazyk vyučuje v na-
šej škole nová pani učiteľka 
a my sa tešíme, že posilnila 
naše učiteľské rady.

Nežijeme len školskými 
povinnosťami, ale stihli sme 
už viacero športových, kul-
túrnych a iných aktivít,  je-
senné tvorivé dielne i projekt 

Hovorme o jedle. 
September patril Behu 

Svitom, na ktorom si naša 
druháčka Petra Lajčáková 
dobehla vo svojej kategórii 
pre 3. miesto. Naši hokejba-
listi začali novú sezónu vý-
hrou nad ZŠ Komenského 
8:4 v kategórii U8. Chlapci 
v kategórii U 12 remizovali v 
úvodnom zápase so ZŠ Mie-
rová 1:1, a v druhom si po-
radili so ZŠ Komenského 6:1. 
Zapojili sme sa do projektu  
Európsky týždeň športu BE 
ACTIV a jeden deň sme ve-
novali len sebe a lopte, na-
koľko naša aktivita sa niesla 
v duchu Nech sa kotúľa. 

Na recitačnej súťaži Štol-
cova Hranovnica nás pote-
šil úspech našich recitáto-
riek  Dominiky Spišákovej  

(1. miesto poézia) a Niny Re-
ľovskej (3. miesto próza). 

Brány školy sme pre rodi-
čov, babičky, dedkov i všet-
kých priateľov školy otvorili 
16. októbra a bol to už tri-
násty ročník tejto obľúbenej 
akcie. 

Svoje vedomosti si žiaci 
zmerali so svojimi roves-
níkmi v internetovej súťaži 
IBobor, Čitateľská naháňač-
ka bude žiakov naháňať po-
čas celého školského roka a 
na zastávke jún vyhlásime 
víťaza. Naši druháci sa zapo-
jili do súťaže s KOZMIXOM  
a tiež do celoslovenskej sú-
ťaže Namaľuj si svojho tigra. 

O tom, že muzikál a naša 
škola patria k sebe svedčí aj 
záujem žiakov na konkurze 
do hlavných postáv. Režisér-

ka i kulisárky mali čo robiť, 
aby vybrali tých najlepších 
hercov. Veríme že sa im to 
podarilo tak ako doteraz. 

Do žiackeho stavu uviedli 
16. novembra našich prvá-
kov najstarší žiaci našej ško-
ly. Táto milá slávnosť sa ko-
nala za prítomnosti rodičov 
i súrodencov a na správnosť 
odpovedí dohliadali doktor-
ky matematiky, slovenského 
jazyka, športu i hudby. Úlo-
hy prváci splnili na jednotku  
a pani riaditeľka spolu  
s triednou učiteľkou odovz- 
dali najmladším žiakom pa-
mätné listy a rozprávkové 
knihy.

Náš vlak sa opäť rozbieha 
a najbližšou zastávkou bude 
január s polročným vysved-
čením.   Z. Klocová

Úspešné žiačky a úspešní žiaci našej školy

Veliteľ DHZo Batizovce v rámci plánu 
výcviku na rok 2017 a podľa  vyhlášky 
MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských 
jednotkách zvolal 18. októbra členov 
DHZo Batizovce a DHZo Šuňava na 
simulovaný požiar v areáli poľnohospo-
dárskeho družstva v Batizovciach. 

V rámci cvičenia bola povolaná tech-
nika CAS T815, T148, Iveco Daily a DA 
A31, celkovo s 25 členmi. Preveroval sa 
prvotný zásah veľkoobjemovými cister-
nami a následná diaľková doprava vody 
z vodného zdroja, s dĺžkou približne 300 
m a prevýšením 30 m. Okrem hasiacich 

prác sa vykonalo aj cvičenie pre štyroch 
členov s ADP na vyhľadávanie nezvest-
ných osôb v zadymenom priestore. 
Cvičenie sa zameralo aj na spoluprácu 
dobrovoľných jednotiek a ich spoločnú 
rádiotelekomunikáciu, preverenie zruč-
nosti jednotlivých členov a funkčnosti 
techniky. Cvičenie bolo revízormi vy-
hodnotené ako úspešné, zistilo sa zlep-
šenie pripravenosti v porovnaní s minu-
lými rokmi aj vďaka lepšej pripravenosti 
členov, modernizácie výzbroje a tech-
niky jednotlivých zborov. Samozrejme, 
našli sa aj drobné nedostatky, na ktoré sa 

musíme v najbližšom výcviku zamerať  
a snažiť sa ich odstrániť. 

Chceme sa poďakovať revízorom 
cvičenia: Mariánovi Rušinovi, Micha-
lovi Šerfelovi, Milanovi Bačovi a Jáno-
vi Fridmanovi za nestranné a odborné 
hodnotenie, predsedovi PD Batizovce za 
umožnenie cvičenia v areáli PD, firme 
Zaudio s. r. o. za poskytnutie technické-
ho vybavenia, Tomášovi Fridmanovi za 
vytvorenie audiovizuálneho záznamu  
a samozrejme, všetkým členom a po-
mocníkom, ktorí dopomohli k hladké-
mu priebehu cvičenia.  M. Chromek

Simulovaný požiar v areáli PD
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M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

Tento rok oslávilo Poľno- 
hospodárske družstvo Men-
gusovce (PD Mengusovce) 
významné jubileum - 65 
rokov. Napriek tomu, že po 
roku 1989 viac ako polovi-
ca podnikov v slovenskom 
poľnohospodárstve zanik-
la, PD Mengusovce prežilo  
a dokázalo sa vysporiadať so 
zmenami, ktoré prinieslo po-
litické či ekonomické dianie 
v krajine.  

Koncom roka 2014 sa PD 
Mengusovce stalo partne-
rom holdingu Slovenské far-
márske, družstvo (SFD). Slo-
venské farmárske družstvo je 
slovenskou skupinou pod-
nikov poľnohospodárskej 
prvovýroby, ktoré obhospo-
daruje viac ako 28 000 ha  
v rôznych podmienkach – od 
trnavskej tabule, cez krupins- 
kú planinu až po ekologické 
liptovské pasienky. Cieľom 
SFD je starostlivo spravovať 
partnerské družstvá, vrátiť 
poľnohospodárstvu rešpekt  
a spoločenské uznanie a dl-
hodobo pôsobiť na slovens- 
kom trhu.

Práve partnerstvo so SFD 
pomohlo Poľnohospodárs- 
kemu družstvu Mengusov-
ce inovovať, modernizovať, 
púšťať sa do nových projek-
tov. Ing. Maroš Kminiak, 
predseda PD Mengusovce 
a zároveň výrobný manažér 
SFD pre podniky severo-vý-
chodného Slovenska hodno-
tí posledné roky nasledovne: 
„Nepriaznivé hospodárske 
výsledky na konci roka 2014 
znemožňovali družstvu uchá-
dzať sa o rôzne projekty pod-
porované EÚ. Navyše, pred-
chádzajúci majiteľ odniesol 
všetku novú techniku a tak 
družstvu chýbala aj techni-
ka, potrebná pre jeho zák-
ladný chod. V tejto neľahkej 
situácii, kedy sme stáli pred 
otázkou „ako ďalej?“, sme sa 
rozhodli inovovať.“ PD Men-
gusovce najprv zakúpilo 30 
ks dojníc s cieľom obnoviť už 
prestarnuté stádo a zrekonšt- 
ruovalo kravín na pôrodni-

Poľnohospodárske družstvo Mengusovce 
výrazne zvyšuje nájomné na 40 eur/ha ročne s bonusom výplaty nájomného vopred  

cu. V priebehu rokov 2015 a 
2016 zakúpilo aj techniku na 
kosbu sena. Nemalé investí-
cie venovalo do obnovy tráv-
nych porastov pre zabezpe-
čenie dostatočného množst- 
va kvalitných krmovín. 
Zmenou organizácie pase-
nia a úpravou kŕmnej dávky 
sa družstvu podarilo zvýšiť 
medziročne výrobu mlieka  
o 100 tisíc litrov.

Dopady mliečnej krízy 
pocítilo aj PD Mengusovce. 
V spolupráci s odbytovým 
družstvom Biotatry ale za-
reagovalo tak, že na svojom 
teritóriu vybudovalo zberné 
miesto pre členov odbytové-
ho družstva (PD Východná, 
PD Važec, Biofarma Šuňa-
va, PD Mengusovce a PPD 
Liptovská Teplička). „Naše 
rozhodnutie sa ukázalo ako 
správne a umožnilo nám 
nielen prežiť mliečnu krízu, 
ale naopak, navýšiť rentabi-
litu ceny mlieka“, konštatuje 
Maroš Kminiak. Predseda 
družstva zároveň vyzdvi-
hol profesionálny prístup, 
ale aj poctivosť či obetavosť 
pracovníkov vo výrobe. Na 
druhej strane ho mrzí nezáu- 
jem mladých o prácu v poľ- 
nohospodárstve. A práve to 
sa snaží PD Mengusovce 
zmeniť a motivovať mladých 
nielen atraktívnym smerova-
ním poľnohospodárskej vý-
roby na družstve, modernou 
technikou, ale aj možnosťou 
ubytovania pracovníkov na 
farme. 

Pre PD Mengusovce je 
dôležitý nielen ekonomický 
výsledok, ale aj starostlivosť 
o prenajatú pôdu, ktorú 
mu zverili prenajímatelia. 
Družstvo preto investuje do 
vápnenia, ktoré bolo roky 
zanedbávané. Zároveň od-
vodňuje niektoré zamokrené 
časti chotára či odstraňuje 
samonálety z produkčných 
blokov. 

Slabá podpora poľnohos-
podárskej veľkovýroby zo 
strany štátu či zmena dotač-
nej politiky EÚ, ktorá prip- 

ravuje radikálne znižovanie 
dotácií na plochu. Toto všet-
ko trápi farmárov naprieč ce-
lým Slovenskom. Aj napriek 
tomu vedenie družstva pris- 
túpilo k auditu nájomných 
zmlúv na poľnohospodárske 
pozemky a prehodnoteniu 
výšky nájomného. „Výrazne 
sme zvýšili nájomné až na 
sumu 40 eur/ha ročne, s bo-
nusom výplaty nájomného 
vopred. Zabezpečili sme tak 
pre našich prenajímateľov 
najvýhodnejšie podmienky 
nájmu v porovnaní s okoli-
tými subjektami. Záleží nám 
totiž na korektných a oboj-
stranne výhodných vzťahoch 
s prenajímateľmi pozemkov, 
na ktorých družstvo hospodá-
ri“, vyhlásil Maroš Kminiak. 

Zároveň skonštatoval, že ter-
mín ukončenia Projektu po-
zemkových úprav v Mengu-
sovciach je nejasný a preto sa 
družstvo rozhodlo nečakať 
na ich ukončenie a nájomné 
zvýšilo už teraz.

PD Mengusovce rozpos- 
laním návrhu Nájomných 
zmlúv chce svojim prenají-
mateľom vyjadriť poďakova-
nie za zverenú dôveru a roz-
vinúť spoluprácu aj do bu-
dúcnosti. „Lojálnosť družstvu 
si vysoko vážime a vnímame 
ju ako záujem vlastníkov po-
zemkov spolupodieľať sa na 
pokračovaní tradície družst- 
va a jeho pôvodnej myšlienke 
vytvárať spoločné hodnoty  
s úctou k pôde“, skonštatoval 
Maroš Kminiak.

PD Mengusovce ako part-
ner Slovenského farmárske-
ho, družstva do budúcnosti 
plánuje orientovať svoju čin-

nosť aj naďalej na ekologické 
hospodárenie, s cieľom zosú-
ladiť svoju činnosť s návrh- 
mi Obce Mengusovce v stra- 
tegickom programovom do-
kumente obce na roky 2017 
- 2020, ako aj schválenú 
Územnoplánovaciu doku-
mentáciu Obce Mengusovce. 
Spomínaná dokumentácia 
rieši návrh rozšírenia zástav-
by IBV (individuálnej byto-
vej výstavby), občianskej vy-
bavenosti, športových plôch, 
cestovného ruchu, športu, 
KBV (komplexnej bytovej 
výstavby) či dopravnej vy-
bavenosti. Družstvo tak má 
za cieľ prispieť k rozvoju 
agroturistiky a byť partne-
rom Obce Mengusovce ako 
i priľahlých obcí, v ktorých 
hospodári, podnikateľskému 
i verejnému sektoru, ale aj 
samotným obyvateľom tých-
to obcí. Konkrétne návrhy 
plánuje Slovenské farmárske, 
družstvo predstaviť na ve-
rejnom zhromaždení v obci  
v marci 2018.  (pkr)

Lúky v katastri Mengusoviec ožili a pravidelné kosenie, spo-
lu s kultiváciou pasienkov prispievajú k obnoveniu trávnych 
porastov.

Starostovia obcí Gerlachov (Mgr. Ján Hroboň), Batizovce (JUDr. Gabriel Bodnár) a Mengusovce 
(Ján Šoltis), úprimne ďakujú svojim voličom za podporu v novembrových voľbách do zastupiteľ-
stva Prešovského samosprávneho kraja za okres Poprad.
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Druhý polrok roka 2017 
nám ubehol opäť ako voda. 
Bol naplnený prácou, aktivi-
tami a rôznymi udalosťami, 
ktoré som zhrnul do nasle-
dujúcich riadkov.

Podarilo sa nám v septem-
bri úspešne skolaudovať naše 
viacúčelové ihrisko a zároveň 
vypracovať a umiestniť pre-
vádzkový poriadok, v ktorom 
sa presne určili povinnosti 
užívateľov ihriska a prevádz-
ková doba jednotlivých dru-
hov športov. Vďaka tomu, 
a tiež vďaka zodpovedným 
osobám (bratia Stromkovci), 
nie je multifunkčné ihrisko 
zdrojom nadmerného hluku 
a neporiadku. Bol vybetóno-
vaný prechod z cesty ku pošte 
a ku obecnému úradu. Želez-
né rošty a plechy, ktoré tam 
boli predtým, boli zdrojom 
mnohých úrazov. Táto zme-
na určite prispeje k ich od-
stráneniu. Aj pri cintoríne sa  
betónovalo, tentoraz to bol 
priestor na bezpečné umiest-
nenie kontajnera na odpad.  

Pokračovala údržba ve-
rejných priestranstiev. Ešte 
poslednýkrát v októbri bri-
gádnici kosili všetky plochy 
okolo miestnych komuniká-
cií, okolo bytových domov 
a tiež v areáloch cintorínov. 
Neutíchlo ani upratovanie 
prístreškov na separovaný 
odpad, kde sa znova obja-
vili „náhodou“ vyhodené 
elektrospotrebiče a domový 
odpad. A už sa rozbehla aj 
zimná údržba miestnych ko-
munikácií tentokrát s novým 
poskytovateľom tejto služby 
p. Kurpašom.

Čo nám nevyšlo a čo ma aj 
mrzí je, že naša snaha o zís-
kanie nenávratného finanč-
ného príspevku na projekt 
Nadstavba materskej školy 
nad obecný úrad Štôla, vy-
šla naprázdno. Napriek po-
zitívnej hodnotiacej správe 
 k projektu z marca tohto 
roku sme definitívne 9. ok-
tóbra obdržali rozhodnutie  
o zastavení konania ohľadom 
našej žiadosti.

Urýchlene sme preto pris- 
túpili k riešeniu havarijné-
ho stavu strešnej krytiny 
obecného úradu. Po vy-
hodnotení cenových ponúk 
bola uzatvorená zmluva  
s uchádzačom, ktorý pred-
ložil najnižšiu ponuku a to  

K 1. októbru máme 518 obyvateľov

s pánom Medvecom zo Štôly, 
pričom dodávateľom mate-
riálu bude firma Maximetal 
s.r.o. zo Svitu. Práce síce mali 
už začať, ale nepriaznivé po-
časie, dážď a sneh naše plány 
skomplikovali. Dúfam, že sa 
počasie ešte zlepší a umožní 
opraviť aspoň tie najkritic-
kejšie miesta na krytine.

Do záverečnej fázy sa do-
stáva žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok na Re-
konštrukciu miestnych ko-
munikácií. Už len čakáme  
z Pôdohospodárskej platob-
nej agentúry Nitra na záve-
rečný „výrok“.

V obci sa rozbehla vý-
stavba drobných stavieb  
a stavebných úprav. Boli 
ohlásené štyri výstavby oplo-
tení, päť rekonštrukcií byto-
vých jadier, výstavba jedného 
záhradného domčeka, jedné-
ho prístrešku na auto, garáže 
a altánku. Okrem toho bolo 
vydané jedno stavebné povo-
lenie na rodinný dom, jedno 
kolaudačné rozhodnutie na 
rodinný dom, jedno doda-
točné povolenie na užívanie 
prístavby a nadstavby chaty 
a dve povolenia na stavebné 
úpravy chát.  

Pomaličky začína rásť zá-
ujem o mediačnú porad-
ňu, ktorá sa uskutočňuje  
v priestoroch obecného úra-
du raz za tri mesiace v tretí 
utorok mesiaca. Skúsení me-
diátori z Mediačného cen-
tra Poprad poskytujú rady 
pri riešení rôznych sporov  
a problémov. Aj pri tejto prí-

ležitosti sa obraciam na vás, 
vážení občania, využite túto 
možnosť získať odbornú radu  
a vyriešiť tak svoj problém. 

A trošku aj z registra oby-
vateľstva. V obci sa narodi-
li v tomto roku tri detičky, 
no na druhej strane navždy 
sme sa rozlúčili so štyrmi 
občanmi, ktorí nám budú 
určite chýbať. K trvalému 
pobytu sa prihlásilo 6 obča-
nov a odhlásilo 9 občanov.  
K 1. októbru tak evidujeme 
518 obyvateľov.

Zo športových udalostí ma 
teší, že náš DHZ Štôla „A“ 
dosiahol v sezóne 2017 tretie 
víťazstvo za sebou v celko-
vom hodnotení Regionálnej 
hasičskej ligy Spiš. Team „A“ 
sa tešil aj z víťazstva v do-
mácej nočnej súťaži FIRE-
NIGHT 2017 19. augusta. 
Vytrvalý dážď  a búrka síce 
skomplikovali športovú ak-
ciu, ale naši  chlapci podali 
skvelý športový výkon.

Z kultúrnych akcií musím 
spomenúť stretnutie dôchod-
cov 26. októbra, na ktorom 
členovia Štôlskej kapely, za 
účasti ich spoluhráča z Bati-
zoviec, navodili účastníkom 
príjemnú atmosféru. Chcem 
poďakovať detičkám a učiteľ-
kám z Vyšných Hágov, ktoré 
svojím vystúpením prispe-
li k dobrej nálade našich 
seniorov. 

Do konca roka zostáva 
ešte zopár týždňov, v kto-
rých chystáme rozsvietiť na 
prvú adventnú nedeľu prvú 
sviečku pri obecnom úrade, 
na 8. decembra Stretnutie  
s Mikulášom, a na 30. de-
cembra Štôlsku koštofku. Sr-
dečne všetkých pozývam.

Na záver chcem vám, vá-
žení občania, poďakovať 
za aktívny prístup k udr-
žiavaniu čistoty a poriadku  
v okolí svojich príbytkov, za 
váš zodpovedný prístup k pl-
neniu povinností voči obci.  
V novom roku 2018 vám že-
lám pevné zdravie, veľa po-
kojných a šťastných dní tak, 
ako to je uvedené v pripoje-
nej zdravici. Ešte raz ďaku-
jem.  Martin Hajko, 

 starosta obce Štôla 

Aj tohtoročné stretnutie seniorov počas Mesiaca úcty 
k starším bolo plné pohody a dobrej nálady a príjemej 
atmosféry.

Nech čas Vianoc v bielom snehu prebudí v nás skrytú nehu, 
na tvár fúkne vločiek pár, do sŕdc vloží lásky dar.

Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí.

Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku.

PF 
2018
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Želám vám príjemné vianočné sviatky, 
plné porozumenia, lásky a spokojnosti. 

Prežite ich v zdraví a šťastí spolu 
so svojimi blízkymi. 

Prajem vám aj úspešný vstup 
do nového roka, nech vás počas neho spre-
vádza zdravie. Prajem vám vnútornú silu, 

stály zmyslel pre radosť z malých 
i veľkých vecí života. Veľa životnej iskry, 

lásky  a potešenia z najbližších a ľudí 
blízkych vášmu srdcu. Prajem vám 

všetkým nádherné Vianoce, pokoj v duši, 
ktorý nech sa udrží po celý rok. 

 Mgr. Ján Hroboň, 
 starosta obce 
 a zamestnanci OcÚ

Gerlachovský
informátor
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Pred nastávajúcou zim-
nou sezónou sa v sobotu  
7. októbra v Gerlachove ko-
nali majstrovstvá SR v behu 
na kolieskových lyžiach  
v rámci 16. ročníka Memo-
riálu MUDr. Michala Guhra. 
Zároveň išlo o 4. kolo Swe-
nor Slovenského pohára.

Trať premiérovo viedla  
z Gerlachova až na Velický 
most (6,4 km) a pretekalo sa 
klasickým štýlom na jednot-
ných kolieskových lyžiach. 
Titul si suverénne vybojoval 
domáci Peter Mlynár s ča-
som 27:55, o druhé miesto 
celú trať bojovali Andrej Se-
geč a Miroslav Šulek, nako-
niec viac síl vo finiši ostalo 
Miroslavovi Šulekovi, ktorý 
s časom 29:53 odsunul na 
tretie miesto Andreja Segeča 
(29:59). Medzi ženami zví-
ťazila Aneta Smerčiaková. 

MS v behu na kolieskových lyžiach
Medzi juniormi 
sa z víťazstva te-
šil Dominik Číž  
a medzi juniorka-
mi Lucia Repková. 
Starší dorast s cie-
ľom v Tatranskej 
Polianke a dĺžkou 
trate 3,3 km ovlád-
li Andrej Renda  
s Rebekou Gab-
číkovou. Medzi 
mladšími doras-
tencami ,  ktor í 
mali cieľ rovnako 
v Tatranskej Po-
lianke, bol najlep-
ší Denis Tilesch  
a medzi mladší-
mi dorastenkami  
Kristína Sivoková. 

Detailnejšie vý-
sledky nájdete aj 
na stránke www.tj-
tatrangerlachov.sk

Minúty, hodiny, dni, roky. 
Stále v rovnakom tempe, 
neúprosne a neomylne pri-
deľuje ich zo svojej náruče 
čas všetkým nám. Každým 
novým ránom, vždy znova  
a znova ponúka nám uteka-
júci čas šancu žiť. Niekedy 
nám do cesty stavia prekáž-
ky, trápenia, bolesti, rôzne 
problémy, ale má v zásobe 
aj dni plné slnka, krásnych 
zážitkov a šťastia. Aké je to 
jednoduché a ťažké zároveň 
ďakovať za každý deň, ktorý 
príde, bez výhrad, bez otá-
zok. Ďakovať aj za tie naj-
jednoduchšie veci v živote 
– osudu, bohu, ľuďom na-
okolo. Každoročne v mesiaci 
októbri, keď príroda naberá 

Nedeľné popoludnie v kruhu seniorov
krásu jesene, prejavujeme 
všetci svoju pozornosť a úctu 
občanom skôr narodeným, 
ktorých vlasy sú postriebre-
né šedinami a konanie obo-
hatené veľkými životnými 
múdrosťami. Je ňou úcta  
k starším. Úcta k tým, ktorí 
tvrdo pracovali, aby sa nám 
žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí 
sa každý deň vzdávali rados-
tí, ktoré im život ponúkal, 
aby urobili šťastnými nás, 
ich deti. Úcta k našim otcom 
a k našim mamám. K našim 
prarodičom. Ku všetkým, 
ktorí si zodrali svoje ruky, 
aby naše zostali hladké a ne-
poškvrnené. Úcta k starším 
by mala byť hlavne spontán-
na, nenásilná a sústavná.  

A predovšetkým by mala byť 
stála a nielen počas Mesiaca 
úcty k starším, pretože starší 
ľudia si ju zaslúžia. Staroba je 
prirodzenou súčasťou nášho 
života a práve október je me-
siacom, aby sme si uctili na-
šich seniorov a dali im naja-
vo svoju náklonnosť a lásku. 

A preto sme ani tento rok 
nezabudli na našich seniorov 
v Gerlachove. 15. októbra sa 
v zasadačke obecného úra-
du uskutočnilo posedenie 
pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším. Prítomným sa 
na úvod prihovoril staros-
ta obce, poblahoželal tým, 
ktorí sa v tomto roku dožili 
okrúhleho jubilea. Všetkým 
zúčastneným poprial veľa 

zdravia, životnej pohody, 
optimizmu a obdaroval ich 
malým darčekom. Nasledo-
val kultúrny program, kde 
sa svojím spevom, hrou na 
gitare predstavili Veronika 
Faixová a Samko Marušin 
a tancom sa predstavili deti  
Folklórneho súboru z Bati-
zoviec. Za všetkých prítom-
ných sa  pánovi starostovi 
prihovorila Ing. Ema Gánov-
ská CSc.. Krátku spomienku 
venovali i tým ktorí už nie sú 
medzi nami a veľké poďako-
vanie smerovalo ľuďom, kto-
rí sa podieľali na organizova-
ní takto príjemne stráveného 
popoludnia pri kávičke a ko-
láčiku v kruhu príjemných 
ľudí.  Alena Kičinová

Jeseň je vždy dokonalá, 
ako príroda sama, ako každé 
ročné obdobie, keď teplých 
slnečných lúčov už začne 
ubúdať. Ale jesenné obdobie 
nám dopraje radovánok až, 
až. Medzi najbežnejšie det-
ské hry jesene neodmysliteľ-
ne patrí aj púšťanie šarkanov. 

Deťom uviažeme čiapky 
a šály, šikovnými prstami 
urobíme šarkany, ktoré budú 
pre nás najkrajšie na svete a 
poďho na kopec. Jeseň nám 
dopraje. Vietor, slnko, dážď, 
zmena počasia, babie leto. 
I keď  nám tento rok pani 
jeseň nedopriala dostatok 
krásnych slnečných dní, 
predsa len sa našlo jedno 
slnečné  popoludnie, v kto-
rom  kultúrna komisia obce 
Gerlachov, spolu s mater-
skou školou, zorganizovali 
pre deti veselú šarkaniádu. 
Tým menším prišli na po-

moc ockovia, mamky, ktorí 
sa pretekali, komu šarkan 
vyletí čo najvyššie. Nieko-
mu lietali vysoko, niekomu 
nízko, poniektoré šarkany 
trucovali a nechcelo sa im, 
ale dokonca, keď začal fúkať 
vietor, sa jednému podarilo 
zamotať sa do koruny stro-
mu. Ale nakoniec všetkým 
lietali pekne. 

Keď šarkany dolietali, deti 
si svoju šikovnosť vyskúša-
li v pripravených súťažiach  

a na prekážkovej dráhe. Pre 
všetkých malých aj veľkých 
bolo pripravené malé občer-
stvenie, koláčiky, teplý čaj  
a deti samozrejme čakala aj 
sladká odmena. 

Opäť po dlhšej dobe sme 
v našej obci prežili spoločne 
deti aj dospelí jedno z vese-
lých a zábavných popoludní. 
Už teraz sa tešíme na ďalšie  
a veríme, že sa k nám pripoja 
aj ďalší. ZŠ s MŠ, 

 učiteľka Alena Kičinová 

V závere roka (29. - 30. 12.) 
zorganizuje Telovýchovná 
jednota Tatran Gerlachov 
jubilejný 60. ročník Memo-
riálu 24 padlých hrdinov 
SNP v behu na lyžiach. Tak 
ako aj minulý rok, budú tie-
to preteky zaradené do me-
dzinárodného kalendára FIS 
s predpokladanou účasťou 
pretekárov z 10 krajín. Prvý 
pretekový deň 29. 12. čaká 
na pretekárov šprint voľne, 
30. 12. je na programe 15 km 
klasicky(muži) a 10km kla-
sicky (ženy). Vzhľadom na 
náročnosť organizácie pre-
tekov a požiadaviek od Me-
dzinárodnej lyžiarskej asoci-
ácie sa preteky uskutočnia na 
Štrbskom Plese. 30. decem-
bra poobede sa taktiež v réžii 
TJ Tatran Gerlachov usku-
toční aj prvé kolo Slovenské-
ho pohára v behu na lyžiach  
v žiackych kategóriách. Bliž-
šie informácie nájdete na: 
www.tjtatrangerlachov.sk

PozvánkaLietajúce šarkany nad nami
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TATRANSKÉ VIANOCE
seriál programov venovaných najkrajším sviatkom roka vo Vysokých Tatrách

Podujatia sú realizované s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

PROGRAM

Organizátor: Mesto Vysoké Tatry – oddelenie kultúry a športu 
+421 52 4780 456, www.vysoketatry.sk

Zmena programu vyhradená !      Vstup na všetky podujatia voľný

VYSOKÉ TATRY V KNIHE 
Nový Smokovec - Kúpele a.s., kongresová sála
Uvedenie do života prvej historickej monografie mesta 
Vysoké Tatry pri príležitosti 70. výročia jeho založenia. 
Možnosť zakúpenia knihy za akciovú cenu.   

30
-----------
18:00 hS
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ĽH STANA BALÁŽA & 
FS RASLAVIČAN
Tatranská Lomnica - pred Hotelom Lomnica
Vianočný program vynikajúceho východoslovenského 
folklórneho zoskupenia z Raslavíc. 

16
-----------
17:00 hS
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VIANOČNÝ CHRÁMOVÝ KONCERT
Nový Smokovec - kostol sv. Petra a Pavla
Vianočné skladby svetových autorov.
Účinkuje spevácky zbor CSERMELY z Košíc 
a jeho hostia. 

17
-----------
16:00 hN
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ZABÍJAČKA 
Nový Smokovec - Kúpele a.s., kongresová sála
Komédia, v ktorej sa mieša smiech i smútok, realita 
a absurdita, úprimnosť a pretvárka. Aj trochu lásky...
Účinkuje Divadlo COMMEDIA z Popradu. 

30
-----------
19:00 hS
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Vianočná poézia a vianočné spevy od najstarších čias až 
po súčasné koledy. Recituje BOŽIDARA TURZONOVOVÁ, 

spieva mužské spevácke okteto 
DANUBIUS OCTET SINGERS, diriguje Daniel Simandl. 

SLOVENSKÉ VIANOCE
Nový Smokovec - kostol sv. Petra a Pavla

27
-----------
19:00 h

Partneri: 
ZUŠ Tatranská Lomnica

VIANOČNÉ TRHY
Tatranská Lomnica - pred Hotelom Lomnica
Predaj výrobkov ľudovo-umeleckej tvorby a vianočných
gastronomických špecialít v nenapodobiteľnej tatranskej 
vianočnej atmosfére. 

15-17
-----------P
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E

SVETLANA RYMARENKO & 
JURAJ ZAUJEC 
Tatranská Lomnica - pred Hotelom Lomnica
Vianočný koncert výrazných talentov slovenskej 
populárnej hudby. 

15
-----------
18:00 hP
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Najväčšie svetové hity, gospelové skladby, svetoznáme 
balady, vianočné piesne a koledy v podaní špičkových
zahraničných interpretov. 
Účinkujú: 
Alfred McCRARY (USA), 
Natascha WRIGHT (Nemecko) 
a komorné kvarteto 
LA SPERANZA (Slovensko). 

VIANOČNÝ KONCERT 
EXCLUSIVE 

Tatranská Lomnica - Teniscentrum

19
-----------
18:00 hU
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SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY 
Tatranská Lomnica - mestský park13

-----------
18:00 hS
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V celoslovenskom projekte účinkujú žiaci 
ZUŠ Tatranská Lomnica a tatranských základných škôl . 
Program pokračuje malým vianočným koncertom 
žiakov ZUŠ.

Občianske združenie 
Horský kros Gerlach v spo-
lupráci s obcou Gerlachov, 
mestom Vysoké Tatry, Slo-
venským atletickým zvä-
zom, Úniou behov do vrchu 
a Štátnymi lesmi Tanap-u 
26. augusta usporiadali už 
24. ročník behu do vrchu 
Horský kros. Tieto preteky 
boli  zároveň 8. kolom Slo-
venského pohára  v behu do 
vrchu. 24. ročník bol rovna-
ko ako aj minulý rok zara-
dený aj do série bežeckých 
podujatí Tatry v pohybe, 
ktoré združujú bežecké pod-
ujatia v Tatrách a v podhorí. 

Na náročnú trať v horú-
com letnom počasí sa vyda-
lo spolu takmer 300 preteká-
rov (čo je najviac v doteraj-
šej histórií týchto pretekov). 
Zúčastnili sa ho pretekári zo 
štyroch krajín a to zo Slo-
venska, Poľska, Česka a No-
vého Zélandu. Žiaci a žiačky 

24. ročník Horského krosu s rekordnou účasťou
mali cieľ pri hoteli Hubert, 
dorastenci a dorastenky v 
Tatranskej Polianke s dĺžkou 
trate 3 650m. Na juniorov, 
juniorky a všetky seniorské 
kategórie čakalo náročných 
8,4 kilometrov s prevýšením 
879 metrov až na Sliezsky 
dom. 

Z víťazstva sa tešil skú-
sený poľský bežec Andrej 
Dlugosz s časom 45:00, na 
druhom mieste sa umiest-
nil domáci Peter Mlynár 
štartujúci za ŠKP Vysoké 
Tatry. Pre tohto slovenské-
ho reprezentanta v behu na 
lyžiach boli tieto preteky 
testom pred nastávajúcou 
zimnou olympiádou. Tre-
tie miesto s časom 46:49 
obsadil Jaroslav Szabo z TJ 
Obal-Servis Košice. Medzi 
ženami triumfovala s ča-
som 56:41 Soňa Vnenčáková 
pred reprezentantkou z Poľ-
ska Magdalenou Kozielskou.

Aj tento rok sa Horského 
krosu zúčastnili aj preteká-
ri z Gerlachova a blízkeho 
okolia. Daniel Faix obsadil 
70. miesto s časom 1:06:00, 
Viliam Kičin 81. miesto s ča-
som 1:09:36,  Cyril Františ-
ka 24. miesto s časom 55:10, 
Michal Kic 105. miesto 
(1:16:45). Kompletné vý-
sledky si môžete detailnej-
šie pozrieť na stránke www.
horskykrosgerlach.sk, resp. 
www.pretekaj.sk 

 Na záver by som chcel  
v mene celého organizačné-
ho výboru poďakovať všet-
kým sponzorom a podporo-
vateľom a vyše 50 člennému 
tímu dobrovoľníkov, ktorí 
sa každoročne podieľajú na 
príprave týchto náročných 
avšak krásnych pretekov  
a ktorí už teraz pracujú na 
zabezpečení jubilejného 25. 
ročníka ktorý sa bude konať 
25. augusta 2018.

Kolobeh v prírode nie je 
pre záhradkára určujúci. Po 
jeseni príde zima a záhradkár 
už dnes rozmýšľa, ako bude 
pokračovať na jar. Odporúča-
me si pripraviť budúce plány 
aj pomocou počítačových 
stránok, odborných článkov, 
ale aj stretnutí záhradkárov – 
výmenou skúseností.

Každý záhradkár sa v jese-
ni a zime zaoberá skladbou 
osadenia plodín počas celé-
ho roka. Veď nie je ľahké bez 
skúsenosti nasadiť alebo na-
siať plodiny po sebe, nakoľko 
niektoré blokujú rast, alebo 
sa nehodia ani vedľa seba. 
Niektoré potrebujú pôdu bez 
čerstvých organických hno-
jív, hlavne koreňová zelenina 
a niektoré ho práve pre rast 
potrebujú čo najviac, napr. 
zemiaky a hluboviny.

Ovocné stromy potrebu-
jú opateru vo forme jarného 
rezu, ako aj predjarného post- 
reku proti prezimujúcim 
škodcom, ale záhradkár sa 
musí podriadiť prírode, kto-
rá nás vždy poriadne skúša. 
Raz prídu zimné obdobia, 
keď zakvitnú stromy, ale pre 
chlad nelietajú včielky a keď 
už je opadnutý peľ, je nesko-
ro. Plodov je potom málo  
a záhradkári riešia plodivosť 
osadením samoopelivými 
odrodami. Napriek všetkému 
sa v dnešnej dobe opäť pohrá-
vame s otázkou záchrany sta-
rých odrôd, do popredia dá-
vame výsadbu rezistentných 
odrôd. Hľadajme stromčeky 
od renomovaných odborní-
kov. Výsadbu robme na je-
seň, kedy je lepší predpoklad 

zakorenenia. Jamu je dobre 
vykopať v predstihu, aby sa 
odvetrala a netreba šetriť 
kompostom a rôznymi pred-
písanými  prísadami, MPK, 
oporný kolík, nezabúdajme 
na označenie.

Jeseň, čas keď sa v záhra-
dách môžeme tešiť z dopes-
tovaných plodín. Niektoré 
sú vhodné na zimné usklad-
nenie v podobe závaranín, 
sušením, ale aj uskladnením 
do pivníc. Tu je opäť potreb-
né vedieť, ako najlepšie uložiť 
zdravé nepoškodené plody, 
aby sme zabránili podlieha-
niu skaze. Pivnice musia byť 
dobre vetrané, delené, na-
koľko nemôžeme do jedné-
ho priestoru uložiť zemiaky 
s jablkami. Jablká totiž po 
čase pohltia pach zemiakov  
a nie sú dobré na konzumá-
ciu. Je potrebné robiť pravi-
delne prehliadku, aby sa ne-
tvorili hnilobné časti, ktoré sa 
pri dotykoch rýchlo prenáša-
jú na ďalšie. Najhoršie je pre 
ovocie čierna hniloba, keď po 
nedôslednej kontrole zničí aj 
polovicu odloženej úrody.

Koreňovú zeleninu zas ne-
môžeme uložiť do vlhkých 
priestorov, kde podlieha ples-
ni a skorému vyrastaniu. Pre 
ovocie a zeleninu je potom 
lepšie, keď je nadrobno na-
krájaná a vysušená. Nestráca 
vitamíny ani chuť, aj skla-
dovateľnosť a náchylnosť na 
poškodenie je menšia. Suše-
né ovocie veľmi dobré chu-
tí v zimných mesiacoch a v 
predaji je tiež sušené ovocie 
vhodné do čajov.
Pokračovanie na  15. strane

OKIENKO ZÁHRADKÁRA
Dokončenie zo 4. strany
Pritom pozorujem nielen seba 
a svoj vnútorný svet, ale usilu-
jem sa objektivizovať  ľudské 
vlastnosti a postoje. Snažím 
sa obnažovať kategóriu krás-
na výtvarnými prostriedkami 
vizuálneho umenia aj tam, 
kde si to v každodennom zho-
ne nevšímame. Povzbudzujú 
ma k tomu aj žiaci a študenti 
(tento rok ich mám 68), kto-
rých denne vyučujem kresbu, 
maľbu, grafiku a modelo-
vanie. Inšpirujú ma svojimi 

vlastnosťami, autorskou čisto-
tou a spontánnosťou. Usilujem 
sa vrátiť im to odovzdávaním 
svojich vlastných skúseností v 
tvorbe.  Pritom verím, že moje 
umelecké postoje a názory po-
zitívne ovplyvnia ich budúci 
život,“ vyznal sa autor. 

Ozvláštnením večera bolo 
zlosovanie o výtvarné diela 
autora, ktorý vylosoval dvoch 
šťastlivcov. Tí si z vernisáže 
odniesli krásne umelecké die-
la. Výstava v Ateliér Popprat 
potrvá do 23. decembra 2017. 

Svetlo a tma Rudolfa Rabatina

GERLACHOVSKÝ INFORMÁTOR
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Základnej škole s maters- 
kou školou Vikartovce sa 
na začiatku školského roka 
2017/2018 naskytla milá uda-
losť. Starosta obce Ing. Vla-
dimír Šavel 14. 9. slávnostne 
odovzdal kľúč od novej bu-
dovy základnej školy pani 
riaditeľke RNDr. Darine Koš- 
čakovej. Stavba tejto budovy 
bola financovaná z vlastných 
zdrojov obce Vikartovce  
a z kapitálových zdrojov školy. 
Na zariadení nových priesto-
rov školy sa finančne podie-
ľalo aj Urbárske pozemkové 
spoločenstvo  Vikartovce.

Po slávnostnom prestrih-
nutí pásky sa prítomným 
prihovoril pán starosta, pani 

Otvorenie novej budovy základnej školy

riaditeľka a vedúca spo-
ločného školského úradu 
Veľký Slavkov Mgr. Alena 
Madzinová. Vo svojich prí-
hovoroch konštatovali, že 
materiálne vybavenie školy 
sa v posledných rokoch vý-
razne zlepšilo a je na vysokej 
úrovni. Zároveň poďakovali 
všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom priložili pomocnú 
ruku k výstavbe školy. Pe-
dagógom a žiakom popriali 
veľa úspešných dní prežitých 
v novej budove. Novú budo-
vu školy posvätil aj pán farár 
Mgr. Martin Bakoš, aby všet-
ci, ktorí tu budú vychovávať a 
vzdelávať žiakov ich správne 
naučili spájať ľudskú múd-

rosť s pravdou, ktorú budú 
vyznávať vo svojom živote. 
Pri posvätení budovy spre-
vádzali pána farára spevom 
žiaci 9. ročníka.

Slávnostné otvorenie bu-

dovy základnej školy sprí-
jemnil kultúrny program 
žiakov pod vedením svojich 
pedagógov. 

Monika Sitiariková 
Snímky: Lenka Svitaňová

ZŠ s MŠ Vikartovce s obyvateľmi Vikartoviec sa 22. sep-
tembra 2017 už po tretíkrát zapojili do humanitnej akcie 
Únie zrakovo postihnutých „Biela pastelka.“  Je to verejná 
zbierka, ktorá aj vďaka pomoci ľudí zlepšuje život tých, ktorí 
sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získa-
nie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým 
postihnutím. Túto zbierku tradične organizovali žiaci 9. roč-
níka. Zbierka sa uskutočnila medzi žiakmi školy a následne 
aj medzi obyvateľmi obce Vikartovce. Do ulíc sa vybrali žiaci 
Dominika Pitková, Vanesa Paračková, Adrián Kohút a Milan 
Ščuka. V našej obci sa vyzbierala krásna suma 319,78 €. Vý-
nos „Bielej pastelky“ je každoročne použitý  na financovanie 
aktivít, ktoré sa nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú 
začleniť do bežného života.

Biela pastelka aj medzi nami

Rok 2017 pomaly končí  
a preto by som zhodnotil, čo 
sme urobili a snáď niekoľko 
slov o tom, čo nás čaká v tom 
budúcom období. 

V tomto roku sme z vlast-
ných prostriedkov dokon-
čili novú budovu základnej 
školy pre druhý stupeň a 
musím povedať, že teraz 
máme doslova dvojičky, dve 
rovnaké budovy vedľa seba. 
V staronovej budove, ktorú 
sme zrekonštruovali, máme 
materskú školu. Konečne po 
rokoch majú žiaci a pedagó-
govia kultúrne prostredie. 
Bolo to naozaj v hroznom 
stave, mali sme smennosť vy-
učovania, staré budovy, su-
ché záchody vonku, nemali 
sme žiadne sociálne zázemie.  
V lete sme kolaudovali spo-
mínanú budovu základnej 

Pozornosť venujeme 
školám, cestám, športu a IBV

školy a v novom 
školskom roku už 
všetci žiaci nastú-
pili do pekného 
prostredia. Školskú 
otázku už máme 
takmer vyriešenú. 

Futbalové ihris-
ko bola naša druhá 
veľká tohtoročná 
investícia. Presťa-
hovali sme ho do 
nového priestoru, kde sme už 
minulý rok urobili terénne 
úpravy a dopestovali trávnik. 
Dokončovali sme ešte oplo-
tenia a robili ďalšie práce. 

Na starom futbalovom 
ihrisku máme pripravené 
pozemky pre výstavbu 15 
nových domov v rámci indi-
viduálnej bytovej výstavby. 

Čo sa týka športu, máme 
futbalový klub, ktorý má šty-

ri mužstvá od 
tých najmlad-
ších až po do-
spelých. Dob-
ré kultúrne zá-
zemie máme  
v zrekonštru-
ovanom kul-
túrnom dome. 
Funguje nám 
folklórna 
skupina Vi-

kartovčan a detská skupina 
Pramienok. Okrem toho sa 
nám v predchádzajúcich ro-
koch opäť začalo prebúdzať 
aj divadlo.

Rok 2018 je posledným 
rokom tohto volebného ob-
dobia. Môžeme konštatovať, 
že rozhodujúce a finančne 
najdôležitejšie investičné 
úlohy sú zrealizované. V na-
sledujúcom roku začneme 

s výstavbou šatní a tribúny 
pri futbalovom ihrisku, no 
viac financií bude inves-
tovaných do vybudovania 
nových, resp. rekonštrukcie 
obecných ciest a chodníkov. 
Veľkou investíciou bude aj 
výstavba telocvične, čím by 
ZŠ s MŠ dosiahla ideálny 
stav v zabezpečení svojich 
potrieb. Tu však je potreb-
né počkať na výzvy Minis-
terstva školstva SR, alebo 
využiť ponuku Urbárskeho 
pozemkového spoločenstva 
Vikartovce, ktoré by malo 
záujem investovať do tohto 
objektu. Veríme, že sa nám 
podarí v rozhodujúcej miere 
splniť najdôležitejšie úlohy 
„Programu rozvoja obce na 
obdobie 2015-2018“.

Ing. Vladimír Šavel, 
starosta obce
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časopis pre obyvateľov, priateľov a priaznivcov obce Vikartovce
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Zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ Vikartovce Ing. Mária Mir-
ková, obecné zastupiteľstvo a starosta obce Ing. Vladimír 
Šavel na návrh triednej učiteľky Ing. Beáty Jakubčákovéj 
Bukovinovej udelili 13. júna pochvalné  listy a vecné odme-
ny žiakom IX. A triedy Viktórii Koščakovej a Cyrilovi Šebes-
tovi pri príležitosti ukončenia povinnej školskej dochádzky  
v základnej škole vo Vikartovciach. Ocenenia boli udele-
né za dosiahnuté vynikajúce výsledky počas celej povinnej 
školskej dochádzky, za úspešnú reprezentáciu v okresných 
vedomostných súťažiach a za aktívnu účasť na kultúrnych  
a športových akciách školy a obce.  Snímka: Milan Šebest

Jeseň je dar – zúročí celoročnú námahu a v živote prinesie 
múdrosť, pokoj a vyrovnaný pohľad na svet. Jeseň vytvára 
umelecké diela, ktoré sú ako krásna paleta. Takýmto krásnym 
umeleckým dielom je aj človek vo svojej jeseni. Tvaroval a for-
moval ho majster život skúškami, radosťami, ale aj probléma-
mi a starosťami. 

Žiaci II. stupňa  základnej školy v spolupráci so svoji-
mi učiteľmi,  dňa  17.10. 2017 pripravili kultúrny program 
pre dôchodcov z denného stacionáru Spišskej charity vo 
Vikartovciach. Žiaci 9. ročníka ich privítali v budove ško-
ly piesňou S Petrom a Ondrejom. Prednesom básne Vede-
li ste  a vyznaním vďaky sa im prihovorila žiačka 8. ročníka 
Radka Rusnáková. Hudobným číslom na flaute a keyboarde 
program spestrili Zdenka Barillová a Miriam Šebestová. Pri 
tejto príležitosti sa konala aj beseda na tému „Škola a vyučo-
vanie v minulosti,“ kde naše tety – dôchodkyne veľmi rady 
a ochotne odpovedali na každú otázku zvedavých žiakov.   
 Text: Mgr.  Monika Sitiariková, snímka: Monika Pilátová

Október – mesiac úcty k starším

Najlepší žiaci našej školy

Pásku počas slávnostného otvorenia prestrihli riaditeľka 
školy a starosta obce. 

Krásna budova novej základnej školy má vybavenie na vy-
sokej úrovni.

Vikartovský občasník
časopis pre obyvateľov, priateľov a priaznivcov obce Vikartovce
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Prácu pri domoch a na po-
liach sme v sobotu 19. augus-
ta 2017 vo Vikartovciach vy-
menili za priateľské stretnu-
tie, zábavu a dobrý guláš. 
Stretnutie Pod Hoľou sa ko-
nalo pod záštitou Urbárskeho 
pozemkového spoločenstva 
Vikartovce v spolupráci s 
Obcou Vikartovce, folklórnej 
skupiny (Fsk) Vikartovčan, 
DHZ Vikartovce, ZŠ s MŠ 
Vikartovce, Poľovníckym 
združením Vikartovce a OFK 
Vikartovce.

Predpoludnie patrilo de-
ťom, užili si kopec zábavy, 
hier a súťaží. Pre každého 

PZ Vikartovce vykonáva 
svoju činnosť v katastrálnom 
území Vikartovce. V rámci 
štruktúry Slovenského poľov-
níckeho zväzu patrí pod Obv.. 
poľovnícku komoru Poprad. 

Územie nášho revíru sa na-
chádza v krásnom prostredí, 
či už sú to lúky, polia alebo 
lesy, každá časť nášho revíru 
ponúka krásne prírodné zá-
kutia pre bežných návštev-
níkov prírody, hubárov, ale 
aj zdatnejších turistov, ktorí 
môžu absolvovať túry až na 
Kráľovú hoľu. Z najvyšších 
častí nášho revíru sú nádher-
né výhľady na všetky svetové 
strany – na severe sú krásne 
výhľady na Vysoké Tatry, na 
juhu sa ponúka krásna sce-
néria Kráľovej hole, na zápa-
de sú vidieť hrebene Nízkych 
Tatier a na východe, v prípade 

Poľovnícke združenie Vikartovce

Na príprave obecných novín sa okrem autorov člán-
kov a snímok podieľala aj komisia pre propagáciu obce 
Mgr. Martin Šefc, Mgr. Matej Kurilla a Mgr. Monika 
Sitiariková.

Ocenení jubilanti na slávnostnej schôdzi PZ Vikartovce.

Rok 2017 je významným, prelomovým rokom v histórii fut-
balu vo Vikartovciach. Po 56-tich rokoch sme dohrali a ukon-
čili činnosť na doterajšom ihrisku. 

Zápas dospelých Vikartovce - Spišský Štvrtok s výsledkom 
3:0 odohraný 18. júna bol posledný na tomto trávniku. Za toto 
obdobie sa tu odohralo nespočetné množstvo priateľských  
a majstrovských zápasov, padlo v nich veľa gólov, ktoré pri-
niesli radosť, ale aj smútok. Vyrástlo tu mnoho vikartovských 
futbalistov, prežili sme radosti a sklamania, vzostupy aj pády. 
Ale pretože to bolo naše ihrisko, náš „štadión“ viac pozitívnych 
emócii, radosti a bodov ostalo doma, pri Hornáde.

Na všetko spomenuté čaká už Nové ihrisko.  O jeho výstavbe 
sa rozhodlo už pred niekoľkými rokmi.

Prípravka U10, hrá turnajovým spôsobom. Skupinu s Lip-
tovskou Tepličkou, Spišským Bystrým a Kravanami naši vy-
hrali. Postúpili na záverečný turnaj víťazov skupín a skončili 
na 2. mieste, za víťazom, domácou Veľkou Lomnicou. V tomto 
súťažnom ročníku už ako U11, si tiež počínajú úspešne. Po 
jeseni, odohratí 4 turnajov sú na 1. mieste vo svojej skupine. 
Potešujúcou skutočnosťou je, že viacerí hráči z tejto kategórie 
hrávajú pravidelne v U15. Starší žiaci – U15 – skončili v mi-
nulej sezóne na 7. mieste. V tejto sezóne došlo ku generačnej 
výmene. Po jeseni sú na 11. mieste. Dorastenci U19 ako no-
váčik v 3. lige VsFZ si počínali úspešne a skončili na 4. mieste. 

Aj v tomto ročníku si vedú veľmi dobre a po jeseni im patrí 
rovnaké umiestnenie. Viacerí hráči z tejto kategórie už pravi-
delne nastupujú aj v mužstve dospelých.

Mužstvo dospelých si udržuje dlhoročnú stabilnú výkon-
nosť. Jeho umiestnenie je v prvej päťke. V súťažnom ročníku 
2016/2017 skončilo na 4. miesto a rovnaké postavenie mu 
patrí aj po jesennej časti.

Možnosť vylepšenia si svojho postavenia v tabuľke budú 
mať všetky naše mužstvá. Z už spomenutého dôvodu odohra-
tia zápasov v opačnom poradí zohrajú na jar až 8 zápasov na 
domácej pôde.

Podrobnejšie hodnotenie činnosti OFK, pôsobenia mužs- 
tiev, ocenenie najlepších hráčov z každého mužs- 
tva, cieľov do budúceho roka sme urobili na členskej schôdzi 
17. novembra za účasti viac ako 90 členov a priaznivcov futbalu. 

Najlepší futbalisti za rok 2017: U11 - Tobias Bukovina, 
U15 - Patrik Kubus, U19 - Dominik Diabelko a dospelí - 
Vladimír Šebest. 

Aj takto verejne naše poďakovanie za pomoc finančnú a ma-
teriálnu patrí vedeniu obce, UPS Vikartovce, ViAS Vikartovce, 
Potravinám Daniel.  Ing. Ján Bukovina

OFK Vikartovce v roku 2017
priaznivého počasia, je vidieť 
až po Branisko.

V našom revíri je najviac 
zastúpená jelenia zver, kto-
rá je zároveň našou hlavnou 
poľovnou zverou. Vhod-
ne ju dopĺňa srnčia zver  
a v posledných rokoch je čo-
raz rozšírenejšia aj diviačia 
zver. No nie je už ani vzác-
nosťou vidieť v poslednej 
dobe aj našu najväčšiu šel-
mu - medveďa. Pozornejší  
a šťastnejší pozorovateľ môže 
zazrieť aj vlka, rysa či mačku 
divú. Samozrejmosťou je aj 
líška či jazvec. Na našich ho-
liach možno v jarných mesia-
coch pozorovať aj tok tetrova 
hôlniaka a tetrova hlucháňa.

V súčasností má naše PZ 22 
členov, ktorí sa vhodne veko-
vo dopĺňajú, od najmladších 
až po tých najstarších, ktorí 

tým mladším odovzdávajú 
cenné skúseností. Viacerí  
z našich členov boli pri rôz-
nych príležitostiach ocenení 
rôznymi vyznamenaniami 
Slovenského poľovníckeho 
zväzu. Všetci členovia sa ak-
tívne zapájajú do prác, kto-
ré súvisia so starostlivosťou  
o zver, či už je to príprava 
krmiva na zimné obdobie, 
výstavba kŕmnych zariade-
ní, solísk, ale aj poľovníc-
kych posedov, či budovania 
nových chodníkov, ktoré 
sa využívajú pri love zveri. 
V posledných rokoch sme 
výrazne zrenovovali našu 
poľovnícku chatu na lúke 
Doštianky, ktorú využíva-
jú nielen členovia PZ, ale aj 
verejnosť. Naši členovia sa 
aktívne zapájajú do spolo-
čensko-kultúrnych podujatí. 
V tomto roku sme sa aktívne 
zapojili do akcie Deň obce 
Vikartovce, kde sme pripra-

vili zaujímavý program pre 
deti, prehliadku trofejí, ale 
aj výborný guláš z diviny.  
V septembri sme sa zúčastni-
li poľovníckeho dňa Sv. Hu-
berta v Poprade. Každoročne  
v júni, ktorý je mesiacom po-
ľovníctva, máme slávnostnú 
schôdzu na našej chate, ktorá 
je príležitosťou pre stretnutie 
rodinných príslušníkov a zá-
roveň akciou pre deti našich 
členov, kde si môžu zmerať 
svoje sily v rôznych súťažno-
-zábavných disciplínach. 

Veríme, že aj do budúcna 
sa nám bude dariť zveľaďovať 
náš revír, aby každému náv-
števníkovi, ktorý ho navštívi, 
či už v rámci prechádzky, zbe-
ru lesných plodov alebo tu-
ristiky, ponúkol len pozitívne 
zážitky a dojmy v našej krás-
nej prírode. To všetkým prajú 
členovia PZ Vikartovce.

Mgr. Peter Baran, 
Ing.  Jozef Baran

súťažiaceho bolo pripravené 
občerstvenie a víťazi sa mohli 
tešiť aj z vecných cien.

Oficiálne stretnutie sme 
otvorili spolu so starostom 
obce Ing. Vladimírom Šave-
lom a so zástupcami jednot-
livých organizácií, ktoré sa 
spolupodieľali na tomto dni. 
Do príjemnej atmosféry nás 
priviedli spevy a tance Fsk 
Vikartovčan a Fsk Rovienka 
zo Spišského Bystrého. Pre 
súťažiace tímy, ktoré boli zlo-
žené zo všetkých organizácií 
v obci, si členovia Fsk Vikar-

tovčan prichystali množstvo 
súťaží zo života v našej obci. 
Najväčší úspech zožala súťaž 
o najdlhší šúľanec  a oblieka-
nie dievčat do kroja. Celko-
vým víťazom sa stalo druž-
stvo Poľovníckeho združenia 
Vikartovce. 

Bohatý program pre náv-
števníkov pripravili Sokoliari 
majstra Vagana, ktorí svojím 
vystúpením zaujali nielen 
deti, ale aj dospelých. Ukáž-
ky zvukov z prírody nám 
zasa predviedol Ľubomír 

Olexa zo Spišského Bystrého 
a Poľovnícke združenie Vi-
kartovce si pre návštevníkov 
pripravilo ukážku trofejí  a 
strelnicu, z ktorej mali radosť 
všetky vekové kategórie. V 
závere dňa sme vďaka našim 
sponzorom pripravili pre 
návštevníkov bohatú tom-
bolu o zaujímavé a hodnotné 
ceny. Verím, že tieto ceny po-
tešili všetkých výhercov. So 
žrebovaním hlavnej ceny sa 
nám roztrhla obloha a spustil 
sa prudký dážď, kvôli ktoré-

mu sa muselo zrušiť vystúpe-
nie hudobníka Mafia Corner.

Aj napriek tomuto malému 
sklamaniu som rád, že tento 
nultý ročník Stretnutia Pod 
Hoľou zanechal v každom z 
nás milú spomienku na ten-
to deň. Verím, že každý si tu 
našiel to svoje a odchádzal na 
konci dňa s peknými zážitka-
mi v srdci, dobrým gulášom 
v brušku a s výhrou v tombo-
le v rukách. 

Na záver by som sa chcel 
poďakovať  všetkým zamest-

nancom, ktorí boli nápomoc-
ní pri organizovaní tohto dňa 
a tiež všetkým organizáciám, 
ktoré taktiež prispeli svojou 
prácou. Veľká vďaka patrí aj 
sponzorom, obchodným a 
reklamným partnerom a v 
neposlednom rade všetkým 
návštevníkom, ktorí dotvára-
li výbornú atmosféru. 

Budem rád, ak sa Stretnu-
tie Pod Hoľou stane tra-
díciou, ktorá je krokom k 
dobrému spolunažívaniu, 
vzájomnosti a úcte.

 Marián Gajan, 
predseda UPS Vikartovce
 Snímky: Milan Šebest

Stretnutie Pod Hoľou

Po dvoch rokoch došlo k obnove-
niu terénnej sociálnej práce v obci. Je 
to národný projekt, vyhlásený úradom 
splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity a Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky. Je určený pre obce 
s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít. Tento projekt sa 
realizuje vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu Operačného progra-
mu Ľudské zdroje. V našej obci sme 

ho začali realizovať od 1. augusta 2017  
a bude trvať do 31. októbra 2019. Terén-
na sociálna pracovníčka je Mgr. Kristí-
na Pačajová a na pozíciách terénnych 
pracovníčok sú Marcela Lacková a Mgr. 
Janka Zgeburová. Miestom výkonu 
práce je rómska osada obce Vikartovce  
a kancelária TSP v priestoroch Obecné-
ho úradu vo Vikartovciach. 

Našou náplňou práce je aktívne vy-
hľadávanie a kontaktovanie potencio-

nálnych klientov. Poskytovanie odbor-
nej pomoci v ťažkej životnej situácii 
človeka, poskytovanie základných in-
formácii v krízových situáciách a za-
bezpečenie potrebných sociálnych slu-
žieb. Sprevádzanie klienta do jednotli-
vých inštitúcií, pričom kladieme dôraz 
na podporu jeho autonómie a sebestač-
nosti a tiež mu uľahčujeme orientáciu  
v aktuálne platnej legislatíve. 

 Mgr. Kristína Pačajová

Projekt terénnej sociálnej práce

VIKARTOVSKÝ OBCASNÍK
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zimné

zdarma

výbava 
v hodnote 
až 1500 €
zdarma

odkupný
bonus

až 700 €

bonus 
na sklad.
vozidlá

až 700 €

Zimný výpredaj 
skladových vozidiel

Akcia platí do 31. 12. 2017.

5 rokov záruka

Renault CLIO

od 8 830 €

Renault MÉGANE

od 13 010 €
Renault CAPTUR

od 11 370 €

Renault KADJAR

od 17 760 €

+ + + ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIE OD RENAULT FINANCE

FAIR LÍZING
s 0% poplatkom
a úrokom už od 0%

20
10

50

renault.sk

S ODBEROM
IHNEĎ !

EUROCAMP s.r.o., Dlhé Hony 4, 058 01 Poprad
tel.č. +421 52 7724086
www.renault-eurocamp.sk

Domáci po prvom polčase 
zaostávali v Poprade o 14 
bodov. Zverencom trénera 
Ivana Rudeža nevyšla druhá 
štvrtina, ktorú ovládli Mace-
dónci 21:8. Po zmene strán 
sa priebeh duelu vyrovnal, 
Slováci ožili najmä v závereč-
nej časti. Vstupovali do nej 
síce s mankom 16 bodov, no 
postupne sa im ho podarilo 
skresať na rozdiel štyroch bo-
dov. Súper si však napokon 
triumf postrážil. Najlepším 
strelcom Slovenska sa stal Pe-
ter Sedmák, ktorý nazbieral 
20 bodov. V drese Macedón-
ska sa vytiahol 21-bodový 
Richard Hendrix. Slovensko 
sa najbližšie v predkvalifikácii 
predstaví až 22. februára 2018 
na pôde Švajčiarska.

Slovensko - Macedónsko 
66:74 (30:44)

Zostava a body SR: Kuric 
11, Ihring a Baťka po 10, Kör-
ner 8, Mrviš 0 (Sedmák 20  
(3 trojky), Baldovský 5, Fusek 
2, Krajčovič, Musil 0)

TH: 14/6 – 18/15, fauly: 21 
– 16, trojky: 10 – 7, rozhodo-
vali: Čebyšev (Ukr.), Simo-
now (Nem.) a Ozols (Lot.)

„Gratulujem Macedóncom 
k víťazstvu. My sme ukáza-
li veľkú smelosť a energiu, 

V Poprade sa hralo o postup na ME
Zaplnená popradská Aréna bola dejiskom medzištát-

neho stretnutia basketbalových tímov mužov Slovenska 
a Macedónska. V zápase A-skupiny predkvalifikácie maj-
strovstiev Európy 2021 Slováci podľahli Macedóncom 
66:74. 

keď sme sa v tretej a štvrtej 
štvrtine vrátili do stretnutia. 
V druhom polčase sme odo-
hrali vyrovnaný zápas. Zapla-
tili sme však vysokú cenu za 
chyby v druhej štvrtine. Stra-
tili sme veľa lôpt, ktoré Ma-
cedónsko využilo,“ hodnotil 
duel tréner SR Ivan Rudež.

Prvý zápas v slovenskom 
drese odohral Kyle Kuric. 
Za 36 minút dal 11 bodov, 
pridal aj 4 asistencie, 3 do-
skoky a 2 zisky. Hráč Zenitu 
Petrohrad má slovenské ko-

rene po dedovi. Prezradil, že 
jeho starý otec emigroval do 
USA pred druhou svetovou 
vojnou, teraz má 90 rokov  
a stále ovláda slovenčinu. 
„Teším sa na to, keď mu  
o tom porozprávam. Určite mu 
venujem svoj dres, bude mať  
z neho radosť. Pošlem mu aj 
nejaké obrázky či video. Viem, 
že bude veľmi hrdý na to, že 
som nastúpil za Slovensko.“ 

Najlepším strelcom SR bol 
Peter Sedmák. Skúsený pivot 
nastrieľal 20 bodov pri sto-
percentnej trojkovej streľbe 
(3/3). Sedmák sa v Poprade 
narodil a za reprezentáciu si 
v rodisku zahral po prvý raz.  
 Slavo Petrus

Basketbal
BK Iskra Svit - KB Košice
Iskra Aréna, 9.12.2017 o 18.00 h
BAM Poprad - BKM Junior UKF Nitra
Aréna Poprad, 16.12.2017 o 17.30 h

2. liga mužov 
Kežmarok - Prešov
MŠH V. Jančeka Kežmarok, 16.12.2017  
o 18.00 h

Hokej 
HK Poprad - HC 05 B. Bystrica 
Zimný štadión mesta Poprad, 10.12.2017 HK 
Poprad - MsHK Žilina
Zimný štadión mesta Poprad, 20.12.2017 HK 
Poprad - HK Košice
Zimný štadión mesta Poprad, 26.12.2017 HK 
Poprad - HKM Zvolen
Zimný štadión mesta Poprad, 30.12.2017.
Začiatok všetkých zápasov vždy o 17.00 h.

Pozývame na športové podujatia

ŠPORT, INZERCIAVIKARTOVSKÝ OBCASNÍK
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HUSQVARNA 440
Ľahko ovládateľná výkonná píla na všestranné použitie, vybavená 
motorom X-Torq so zníženou spotrebou paliva a nízkymi emisiami.

 ■ Výkon 1,8 kW, dĺžka lišty 15"/38 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 4,5 kg.

HUSQVARNA 545
Reťazová píla určená na náročné práce. Výkonný motor X-Torq so 
systémom AutoTuneTM s automatickým nastavovaním karburátora.

 ■ Výkon 2,5 kW, dĺžka lišty 15"/38 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 4,9 kg.

TIPY NA DARČEKY PRE MALÝCH ZÁHRADKÁROV:
HRAČKY S FUNKČNÝMI PRVKAMI

TERAZ VIANOČNÁ AKCIA 
NA PRÍSLUŠENSTVO 
A OCHRANNÉ OBLEČENIE 
HUSQVARNA

Akcia na hračky a príslušenstvo trvá do 29. 11. 2017.

HUSQVARNA 450 e-series
Výkonná píla s motorom X-Torq a so systémom Smart Start a palivovou 
pumpičkou pre ľahké štartovanie.

 ■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 15"/38 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 5,1 kg.

HUSQVARNA 550 XPG
Profesionálna píla s najmodernejšími riešeniami pre efektívnu a pohodlnú 
prácu. Vyhrievané rukoväte zvyšujú komfort v chladných podmienkach.

 ■ Výkon 2,8 kW, dĺžka lišty 15"/38 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 5,1 kg.

VIANOČNÁ PONUKA
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 Akcia na píly trvá od 22. 11. do 13. 12. 2017.

éééé.
Akciová cena:

465 €
Bežná cena: 505 €

Akciová cena:

395 €
Bežná cena: 425 €

Akciová cena:

619 €
Bežná cena: 669 €

Akciová cena:

699 €
Bežná cena: 755 €

Akciová cena:

21 €

Akciová cena:

16 € Akciová cena:

35 €
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Popradské basketbalistky 
po predohrávam zápase s 
Good Angels Košice (44:66), 
privítali v sobotu 18. no-
vembra na svojej palubovke 
družstvo MBK Ružomberok. 
Liptáčky hrali o čosi lepšie a 
darilo sa im aj v streľbe. Ru-
žomberok mal jednoznačnú 

BAM Poprad nestačil na favoritov
prevahu a po prvej štvrtine 
vyhrával 26:11. Skóre v pros- 
pech súperiek narastalo a po 
polčase to už bolo 23:44. 
Favorizovaná „Ruža“ poľah-
ky kontrolovala zápas, čoho 
výsledkom bola prehra BAM 
Poprad o 41 bodov 36:77.

Milan Černický, tréner 
Popradu: „Ružomberok hral 
v obrane výborne. Mali o 15 
doskokov viac a ťažko sme sa 
cez nich presadzovali. To, čo 
platilo na slabších súperov, na 
Ružomberok dnes nestačilo. 
Boli výškovo aj fyzicky lepšie 
na tom, ako naše dievčatá.“ 

Na ďalšie stretnutie extra-
ligy cestoval Poprad do Pieš-
ťan. Súboj vicemajstra s po-
pradskými basketbalistkami 
priniesol nečakane vyrovna-
ný priebeh. Domáce prehra-
li polčas o bod, ale v tretej 
štvrtine jednoznačne zvýšili 
úsilie a vývoj zápasu otočili. 
Najlepšou strelkyňou due-
lu bola s 18-bodmi domáca 
Slamová. Spomedzi Po-
pradčaniek sa najviac darilo 
Ivančákovej so 16-bodmi. Po  
9 odohraných stretnutiach 
sú Popradčanky s tromi vý-
hrami a šiestimi prehrami na 
5. priečke extraligovej tabuľ-
ky. Piešťanské Čajky - BAM 
Poprad 71:60 (38:39).

 Slavo Petrus

Po odohratí 12. kôl v naj-
vyššej volejbalovej súťaži žien 
figurujú hráčky KV MŠK 
Kežmarok na 5. mieste extra- 
ligovej tabuľky a na svojom 
konte majú 19 bodov za  
7 výhier a 5 prehier. V pos- 
lednom domácom stretnu-
tí proti majstrovskej Slávii 
Bratislava chceli odplatiť sú-
perovi prehru na jeho pôde  
z 3. kola. Žiaľ, aj tentoraz boli 
súperky nad ich sily.   

KV MŠK Oktan Kežma-
rok - Slávia EU Bratislava 
1:3 (-10, -19, 21, -14)

Rozhodovali: Malík a Tat-
raj, 300 divákov.

Kežmarok: Smák 6, Zatro-
chová 12, Labudová 5, Dra-
gašeková 18, Morihladková 0, 
Jakušová 7, libero Plančíková 

Volejbalistky Kežmarku na 5. mieste
(Kredátusová 3, Gemzová 0, 
Sandtnerová 0).

Najlepšia hráčka zápasu 
(MVP): Karin Šunderlíková 
(Slávia)

Blanka Špaková, trénerka 
Kežmarku: „V prvom sete Slá-
via dominovala. Od polovice 
druhého setu sme zlepšili prí-
jem a vďaka dobrému servisu 
sme súperky dostali pod tlak  
a odtiahli od siete. Naše hráč-
ky bojovali o každú loptu  
a odmenou nám bol zisk tre-
tieho setu. Vo štvrtom dejstve 
nám nevychádzala prihrávka 
a znovu sa ukázala sila Slávie. 
Napriek prehre verím, že si di-
váci prišli na svoje a fanklubu 
i divákom ďakujeme za skvelú 
volejbalovú atmosféru“.

Michal Matušov, tréner 

Slávie: „Domov si vezieme tri 
body. Domáce hráčky sú pred 
domácim publikom nepríjem-
ným družstvom, no dnes to 

bol z našej strany koncentro-
vaný výkon a našim dievča-
tám gratulujem k výhre“.

 Slavo Petrus



15Podtatranský Kuriér   www.podtatransky-kurier.sk

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

SENIRES, nezisková organizácia, Poprad Veľká ponú-
ka voľné pracovné miesta: Administratívna pracovníčka: 
(voľné jedno pracovné miesto, ide o jednozmennú prevádz-
ku od 7.00 do 15.30). Požiadavky: Počítačové znalosti – 
používateľ: Microsoft Excel, Word, Outlook – pokročilý. 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s 
maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, študent 
vysokej školy, vysokoškolské I. stupňa. Opatrovateľ- Ošet-
rovateľ (počet voľných miest 3), opatrovateľská starostlivosť 
o klientov v DSS a ZPS, Opatrovateľský kurz je podmien-
kou, dvojzmenná prevádzka, nočná práca. 

Dokončenie z 10. strany
V tomto čase skončil aj 

strih kôstkovín, nakoľko po 
zbere nepúšťajú glejotok. 
Po opadaní listov, začína-
me pripravovať jamy na vý-
sadbu nových stromčekov. 
V tomto čase by sme mali 
mať pripravené dobre vyvi-
nuté a zdravé stromy, ale aj 
odrody, z ktorých vruble bu-
deme v zimných mesiacoch 

strihať a odkladať do pivníc. 
Kôstkoviny sa strihajú do 
konca januára a jadroviny 
do konca februára. Je dobre 
mať to všetko zapísané.

Do konca novembra, ak 
nás neprekvapí sneh, je za-
ujímavá výsadba cesnaku. 
To potrebuje tiež trochu tr-
pezlivosti, po namorení, je 
potrebné čakať na dlhodobú 
predpoveď, že naozaj začína 
zima. Kto zasadil cesnak už 
v polovici októbra, môže 
ešte dôsledkom teplej a dl-
hej jesene, vyrásť a násled-
ná zima opáli zelené vňate 
a môže začať hniť. Preto 
ho radšej dobre usklad-
níme a zasaďme až na jar.  
V období, kým nie je za-
mrznutá pôda, môžeme za-
siať aj petržlen a mrkvu. Ja 
ju prekryjem hoblinami asi  
2 cm. 

Takto môžeme v rýchlosti 
spomenúť celý rok, ale neza-
búdajme aj v zimných me-
siacoch na prechádzky po 
záhrade, kontrolujme poš- 
kodenie stromov a kríkov 
od  zveriny. Ak sme neuro-
bili zatretie kmeňov s vá-
penným mliekom, môžeme 
to urobiť kedykoľvek, keď 
teplota bude nad nulou. Pri 
prechádzke prinesme nie-
čo na zobnutie sýkorkám  
a drobnému vtáctvu. Dob-
rotu zavesme na konáre, 
aby vtáčiky nemohli napad-
núť túlavé mačky. Príjemné 
chvíle v záhrade želá 

 Jozef Kalakaj,  
 predseda OV SZZ Poprad

Distribučné centrum Poprad - Veľká, Diamon s.r.o., Scherfelova 3017/53, 058 01 Poprad - Veľká,  
e-mail: diamon@diamon.sk, tel. odbyt: 052/78 78 111, 0902 928 011, 0902 928 012, 0902 928 014, fax: 052 78 78 101
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SK

Výrobok

Gazdovská
klobása 100 g cena za kg

6,90 €

0,80 €

0,69 €DIAMONKY  
párky 100 g 

Nitran saláma 100 g

cena za kg
3,90 €

0,48 €

0,39 €

cena za kg
6,90 €

0,85 €

0,69 €

NA  OBJEDNÁVKU

Morka celá cena za kg

5,22 €

3,99 €

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

Kačacia  
paštéta 140g cena za kg

10,64 €

1,67 €

1,49 €

Bravčový bok  
s kosťou cena za kg

3,91 €

3,29 €

Bravčové stehno 
bez kosti cena za kg

3,70 €

3,19 €

Kuracie 
prsia cena za kg

4,71 €

3,79 €

Bravčové karé 
bez kosti cena za kg

4,60 €

3,79 €

Hovadzia  
falošná sviečková 
- mladý býk cena za kg

9,16 €

7,59 €Údené koleno
bez kosti 100 g cena za kg

5,30 €

0,60 €

0,53 €

-24%

-18%

-23%

-18%

-16%

-14%

-20%

-18%

-17%

-13%

-11%
-12%

cena za kg
7,50 €

0,98 €

0,75 €
Gazdovská údená krkovička bez 
kosti 100g

OTVÁRACIE
HODINY:

Po-Pi 7:30-17:00
So 7:00-12:00AKCIA: Každý pondelok

        pri nákupe nad 20 €

                  KURČA

                       ZADARMO

AKCIA PLATÍ
od 1. 12. - 30. 12. 2017

www.diamon.sk       facebook.com/DiamonSro

Kežmarok - Nové Mesto nad Váhom - MŠH V. Jančeka, 
6.12.2017 o 18. h
Kežmarok - UKF Nitra  - MŠH V. Jančeka, 9.12.2017 o 17. h
Kežmarok - Prešov - MŠH V. Jančeka, 20.12.2017 o 18. h

Kam za športom v Kežmarku

Slovenský pohár v halovej lukostreľbe
MŠH V. Jančeka Kežmarok, 17.12.2017 od 9. h - 17. h

Lukostreľba

Volejbal
OKIENKO ZÁHRADKÁRA
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SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

Údená lahôdka  
z karé 100 g cena za kg

4,90 €

0,57 €

0,49 €

-14%

cena za kg 
5,90 €

0,68 €

0,59 €
Kráľovský 
bôčik 100 g

cena za kg 
7,90 €

1,00 €

0,79 €Gazdovské  
údené karé  
bez kosti 100g

cena za kg 
5,50 €

0,65 €

0,55 €
Údená krkovička 
bez kosti 100g

cena za kg 
4,50 €

0,52 €

0,45 €
Pečeňová 
tehlička, 100 g

cena za kg 
8,90 €

1,18 €

0,89 €
Francúzska  
šunka 100g

cena za kg 
9,90 €

1,06 €

0,99 €
Ovčia bryndza 
100% 100g

cena za kg
6,90 €

0,72 €

0,69 €
Gazdovská slanina 
DIAMON 100g

cena za kg
3,90 €

0,46 €

0,39 €
Hydinová šunka 
hranatá 100g

cena za kg
8,50 €

0,98 €

0,85 €
Lahôdková  
/ štipľavá 
klobása

cena za kg
4,50 €

0,50 €

0,45 €
Šunková tehla  
z morky, 100 g

cena za kg
8,76 €

2,79 €

2,19 €
Tatarský  
biftek 250g

cena za l
6,12 €

4,68 €

4,59 €Chowaniec  
& Krajčírovič  
Chardonnay, 
biele, suché

cena za kg
5,90 €

0,69 €

0,59 €
Bôčikový  
závin 100g

cena za kg
4,90 €

0,59 €

0,49 €
Údené rolované 
plece 100g

cena za kg
7,96 €

2,24 €

1,99 €
Gazdovské 
oškvarky 250g

cena za kg
6,79 €

1,42 €

1,29 €
Domáca pečeňová 
paštéta 190g

cena za l

1,33 €

1,25 €
Jogurtové mlieko 
(malina-ostružina, 
vanilka) 1l

cena za kg
5,50 €

0,61 €

0,55 €
EIDAM  
Family 45%

cena za kg
6,90 €

0,83 €

0,69 €
Teplanská saláma 
Hôrka, 100 g cena za kg

2,70 €

0,31 €

0,27 €
Údené bravčové 
rebro z boku 100g

cena za kg
1,78 €

1,29 €

0,89 €
Bravčová masť 
500g

cena za kg
5,90 €

0,67 €

0,59 €
Domáca  
klobása 100g cena za kg

9,42 €

1,84 €

1,79 €
Brusnice  
SNICO 190g

TIP

-16% -12%

-31%

-12% -3%

-15%

-13%

-25%

-7%

-13%

-10%

-22%

-2%

-11%

-9%

-6%-10%

-21%
-14% -17%

-13%-15%

-4%

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

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

PREDAJNE:

Občianske združenie Klub popradských výtvarníkov 
ďakuje Mestu Poprad a mestskému zastupiteľstvu za pos- 
kytnutie dotácie z rozpočtu mesta na umeleckú záujmovú 
činnosť. 

Aj vďaka tejto podpore môžeme rozvíjať výtvarné schop-
nosti a nápady našich členov v spoločnom ateliéri pod ve-
dením výtvarníka Františka Žoldáka.

Klub sa venuje rôznym výtvarným žánrom, technikám  
a štýlom. Podtatranskí výtvarníci tak môžu prispieť ku kul-
túrnemu a spoločenskému obohateniu umeleckého života 
v našom regióne. Klub popradských výtvarníkov   

Poďakovanie Srdečne ďakujem všetkým, ktorí mi dali dôveru pri voľbách 
do zastupiteľstva aj pri voľbách za predsedu Prešovského sa-
mosprávneho kraja. 

To, že som bol zvolený za poslanca je pre mňa veľký závä-
zok voči všetkým občanom nášho okresu i kraja. S maximál-
nou zodpovednosťou sa budem usilovať, aby budúcnosť nášho 
kraja a nás všetkých v ňom bola šťastná a radostná. 

Zároveň vám prajem krásne a spokojné Vianoce a úspešný 
nadchádzajúci rok v dobrom zdraví. 

S úctou 
Pavol Gašper 

poslanec Prešovského samosprávneho kraja 
za okres Poprad

Návštevný poriadok
NP Slovenský raj
Predstavenie zámerov, 

ktoré verejnosť predostre-
la v prípravnom procese 
tvorby nového návštevné-
ho poriadku Slovenského 
raja sa uskutoční počas 
záverečnej konferencie, 
ktorá sa bude konať v ho-
teli Čingov v Slovenskom 
raji 7. decembra.


