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Veľká cena Slovenska, jedna z na- 
šich najvýznamnejších súťaží  
v zjazdovom lyžovaní, je úzko spä-
tá s Vysokými Tatrami, najkrajším 
a najvyšším horstvom v Slovenskej 
republike a aj s rozvojom dnes už 
najrozšírenejšieho športu u nás 
- lyžovaním.

S výnimkou prvého ročníka Veľ-
kej ceny Slovenska v roku 1955 vo 
Vrátnej, sa všetky ďalšie pripravo-
vali a aj uskutočňovali vo Vyso-
kých Tatrách. Veľká cena Slovenska 
(VCS) po prvých ročníkoch, ktoré 
sa uskutočnili ako medzinárodné 
zjazdové preteky, bola viac rokov 
usporiadaná ako Európsky pohár  
a Svetový pohár. V roku 1974 sa 
nám dostalo cti usporiadať VCS 
ako finále Svetového pohára mu-
žov a žien. Šesťdesiatdva ročníkov 

63. ročník Veľkej ceny Slovenska v zjazdovom lyžovaní

Sobota 10. marca, 
Solisko/Furkota, 

obrovský slalom mužov 1. kolo  
o 9.00 hod., 2. kolo o 12.00 hod.

obrovský slalom žien 1. kolo  
o 10.30 hod., 2. kolo o 13.30 hod.

Nedeľa 11. marca, 
Solisko/Furkota,

slalom mužov 1. kolo o 9.00 hod., 
2. kolo o 12.00 hod.

slalom žien 1. kolo o 10.30 hod., 
2. kolo o 13.30 hod.

Vyhlásenie výsledkov a odovzda-
nie cien sa uskutoční 30 minút po 
ukončení pretekov pred Hotelom 
FIS.

Veľkej ceny Slovenska
Program

Slovensko, krajina s dobrými podmienkami pre lyžovanie, má dáv-
nu lyžiarsku tradíciu. Patrí nielen medzi zakladateľov medzinárodnej 
lyžiarskej federácie FIS, ale aj medzi tie krajiny, ktoré sústavne pod-
porovali rozvoj a rozmach tohto krásneho športu. Lyžovanie upevňuje 
zdravie človeka, spôsobuje mu radosť z pohybu na čerstvom vzduchu  
v lone zasneženej horskej prírody a čestným súťažením utužuje priateľst- 
vo medzi národmi.

Veľkej ceny Slovenska tvorí časť 
histórie slovenského lyžiarskeho 
športu a aj históriu Vysokých Ta-
tier, na ktorú sme hrdí.

Tohtoročná VCS je zaradená ako 
FIS preteky mužov a žien v slalo-
me a obrovskom slalome. Sme pre-
svedčení, že rovnako, ako v minu-
lých rokoch, privítame na svahoch 
Vysokých Tatier výkvet mladých 
lyžiarov a lyžiarok z celej Európy. 
Pripravíme im dobré podmienky 
pre regulárne súťaženie a príjemný 
pobyt vo Vysokých Tatrách.

Vždy sme urobili všetko, čo bolo 
v našich silách pre úspech poduja-
tia, preto považujeme za potrebné 
poďakovať všetkým, ktorí sa na 
týchto úspechoch podieľali, či už 
svojou účasťou na pretekoch ale-
bo nadšenou prácou pri organi-

začnom i technickom zabezpečení 
súťaže. 

Predošlý ročník dopadol takto: 
Poliak Szymon Bebenek a Čech 
Jan Němec sa zhodnými časmi 
stali víťazmi obrovského slalomu. 
„Obrák“ mal teda dvoch víťazov, 
tretí skončil ďalší Čech Lukáš Vác-
lavík. Najlepším zo Slovákov bol 
Frederik Katrenič až na 20. prieč-
ke. Medzi ženami triumfovala Češ-
ka Martina Dubovská. Súťažila aj 
Batizovčanka Barbora Kantorová. 
Len tri pretekárky sa dokázali do-

stať v súčte pod dve minúty a dve 
z nich boli Slovenky. Kantorová 
skončila druhá, Katarína Miklošo-
vá tretia.

Ivan Petrovič, predseda 
organizačného výboru VCS

Novorodenecké oddelenie a jed-
notka resuscitačnej starostlivos-
ti o novorodenca, ktoré funguje  
v rámci Pediatrického oddelenia  
s JIS Nemocnice Poprad, a. s., pod 
vedením MUDr. Lýdie Beniakovej 
a MUDr. Anny Antalíkovej si 16. 
februára prevzalo dar v podobe 27 
ks monitorov dychu BabySense II  
v celkovej hodnote 2 160 €. Ne-
mocnici ich darovala Nadácia Kri-
žovatka, ktorá vznikla v roku 2008  
s cieľom pomáhať deťom ohroze-
ným „Syndrómom náhleho úmrtia 
dojčiat SIDS“. Monitory sú jediným 
výrobkom na svete, registrovaným 
ako zdravotnícka pomôcka a spĺ-
ňajú najnáročnejšie klinické skúšky 
zdravotníckych výrobkov. 

Nadácia Križovatka spolupracuje 
s Nemocnicou Poprad už od roku 
2010, kedy prvýkrát darovala mo-
nitory dychu Babysense. Oddelenie 
je pritom nezištne nápomocné pri 
realizovaní projektu zapožičania 
monitorov dychu aj na domáce 
použitie. Tento projekt nemocnica 
podporuje úspešne už niekoľko ro-
kov, za čo jej patrí veľká vďaka. Do 
dnešného dňa mamičkám zapoži-
čali 448 monitorov dychu.     
 PhDr. Sylvia Galajda

strana 8strana 8



2 Marec 2018 SPRAVODAJSTVO

Alkoholová aférka poprads- 
kého primátora pokračuje. 
Nechcem však opísať, čo si 
myslím o postupe odvolať sa 
voči smiešnej pokute 1200 
eur a dočasnému zákazu šo-
férovania. Ani komentovať 
argumenty, vďaka ktorým zo-
trvávajú vo svojich pozíciách 
nielen politici s oveľa nižším 
spoločenským kreditom ako 
má náš primátor. Nebudem 
uvádzať príklady z iných kra-
jín, kde pri oveľa nevinnejších 
deliktoch dôležití ľudia sklada-
jú funkcie z akýchsi u nás nie 
veľmi známych etických dôvo-
dov. Zaujala ma reakcia nás, 
verejnosti...

V prvom tábore si odpor-
covia súčasného primátora, 
ktorí by ho najradšej utopili  
v lyžičke vody, škodoradostne 
mydlia ruky, ako ľahko prihrá-
va body ich záujmom a zne-
možňuje sa sám. Druhú sku-
pinu tvoria ľudia, ktorí jazdu 
pod vplyvom alkoholu za vo-
lantom považujú u verejného 
činiteľa bez ďalšej diskusie za 
neakceptovateľnú. A v treťom 
tábore sú voliči, ktorí sú radi, 
že rovnakú slabosť, ako majú 
sami, má i niekto iný a sú  
k nej preto veľmi zhovievaví  
a tolerantní...

Alkohol je zakorenený hl-
boko v slovanskej kultúre. 
Niet veselice, kde by netie-
kol potokom. No na druhej 
strane, mnohí chlapi, ktorí sa 
priženili do miest priznávajú, 
že ak by ostali na dedine, sú 
z nich silní pijani rovnako ako 
iní ich rovesníci. Chľastáme 
vždy a všade. Kto nepije, je 
vystavený mnohým otázkam, 
aj urážkam, stále sú spoloč-
nosti, kde nepiť je jednoducho 
neprijateľné. 

A práve v tejto skupine vo-
ličov, ktorá je na Slovensku, 
aj pod Tatrami, veľmi košatá, 
cítiť veľkú podporu nedokona-
lého primátora. Je zaujímavé 
sledovať stretnutia odporcov 
z prvého tábora s nazvime ich 
konzumentmi z tretej skupiny. 
Na prvý pohľad klubové farby 
nie je vidieť. Rozhovor začína 
odporca, ktorý sa vysmieva 
celej príhode a teší sa z toho, 
akú hanbu si primátor spravil. 
Príhodu už rozpráva po nie-
koľkýkrát, rehoce sa na vlast-
ných vtipoch, ktoré sú pri kaž-
dej ďalšej verzii lepšie a šťav-
natejšie. No zrazu mu úsmev 
zrozpačitie, pretože konzu-
ment sa na jeho vtipoch ne-
smeje a nesmelo mení tému. 
A pritlačení do kúta  vlastným 
zrkadlovým obrazom sa títo 
páni a dámy začnú rozkošne 
okúňať. „Ále, veď viete, ako 
to je. To sa stane každému...,“ 
mávnu zväčša rukou s pohľa-
dom sklopeným k zemi. 

Nuž, ak by šlo o marketin-
gový trik ako uloviť voličské 
hlasy v tábore s netradičným, 
no o to „pevnejším“ charakte-
rom, bolo by to zaujímavé oži-
venie potenciálneho súboja  
o primátorské kreslo súčas-
ného primátora a jeho vice-
primátora. Budú potrebovať 
všetky nástroje, aby oddelili 
a odlíšili aktivity a výsledky, 
ktoré posledné štyri roky rea-
lizovali spolu. No obávam sa, 
že také veselé to nie je. Naj-
mä ak si prečítate diskusie na 
sieťach, kde mnohí tento sku-
tok obhajujú slovami: „Veď už 
prestaňte kritizovať a priznajte 
si chlapsky, kto z vás niekedy 
nešoféroval s nejakým tým 
promile?!“  P. Vargová

Na Zemana

Slnkom zaliata Lopušná 
dolina počas druhého februá- 
rového víkendu potešila po 
dlhom zamračenom, nevľúd-
nom a fúkajúcom vetre, ktorý 
nie a nie prestať, asi najviac za-
mestnancov popradskej spo-
ločnosti Schüle Slovakia, s. r. 
o..Počas dvoch dní sa na sva-
hoch v Lopušnej doline mali 
v rámci tohtoročných Winter 
Days možnosť dosýta vylyžo-
vať, vysánkovať, vybežkovať  
a vykorčuľovať. Hoci v strede 
týždňa organizátori ešte roz-
mýšľali, či akciu nezrušia, po-
časie sa umúdrilo a na víkend 
poriadne nasnežilo.

Samozrejme, príležitosť 
využili v plnej miere a tak 
sme na zasneženom svahu  

a pod svahom stretávali celé 
rodiny. Dospelí, spolu s ly-
žujúcimi deťmi si naplno 
užívali voľné lístky na vleky  
a jazdy už ani nepočítali. 
Krásna lyžovačka kompen-
zovala dni strávené v práci 
a svaly, ktoré nie sú namá-
hané tak často, dostali za-
brať. Ale veď práve preto tu 
prišli. Podobne udýchaní, 
ale s úsmevmi na tvári a lí-
cami vyštípanými do červe-
na, prichádzali aj bežkári, 
ktorí na tratiach lemovali 
príjazdovú cestu do Lopuš-
nej. Viacerí rodičia sa spolu 
s menšími deťmi vrátili do 
detských čias a vždy znovu 
a znovu naskakovali na sane 
či farebné boby a klzáky, aby 

zdolávali upravený sánkars- 
ky kopec. Zimná zábava ale 
stále nekončila a dolinou sa 
ozýval výskot, smiech a krik. 

Našli sa aj takí, ktorí lyže 
či bežky z prvého dňa vy-
menili za korčule počas dňa 
druhého a vyskúšali aj ľado-
vú plochu. A tí, ktorí už mali 
kopcov a športovania dosť, sa 
vybrali ešte na prechádzku po 
zasneženej, ale krásnej Lo-
pušnej doline. 

Príjemne unavení našli 
účastníci Winter Days ob-
čerstvenie v podobe dobrej 
fazuľovej polievky či ope-
kaných klobások v stánku 
Schüle a po oba dni sa ob-
čerstvenie rýchlo minu-
lo. Dobiť baterky si mohli 

dospelí i vareným vínkom  
a neobmedzeným množst- 
vom teplého čaju.

Ako nám povedala Mgr. 
Zuzana Ševčíková, persona-
listka spoločnosti, vydaných 
bolo 110 skipasov v jeden  
a zhruba rovnaký počet aj  
v druhý deň. Zamestnanci 
spoločnosti mali možnosť 
užívať si zimné športy od rána 
do približne 15. hodiny. „Pre 
fazuľovú polievku a opekané 
klobásky sme sa rozhodli pre-
to, lebo guláš varievame počas 
letného Family Day, tak nech 
je nejaká zmena,“ doplnil Bc. 
Jozef Lach, vedúci školiaceho 
strediska. 

Spoločnosť Schüle Slova-
kia, s. r. o., Poprad už pravi-

delne pripravuje pre svojich 
zamestnancov a ich deti 
spoločné stretnutia nielen 
na snehu, pred Vianocami, 
ale aj v lete. V lete to bývajú 
tenisový turnaj, Family day, 
na ktorých varia zamestnan-
ci spoločne guláš tak, aby sa 
ušlo aj tým, ktorí pracujú  
a hlavne je zameraný na špor-
tové a súťažné aktivity deti za-
mestnancov. Pred Vianocami 
zase tie najmenšie deti poteší 
Mikuláš s pekným progra-
mom a darčekmi. Okrem 
toho vedenie spoločnosti za-
mestnancom ponúka i ďalšie 
benefity, napríklad lístky do 
posilňovne či do wellnes, ale 
aj na rôzne kultúrne podujatia  
(divadla, koncerty).  (pkr)

Winter Days v réžii spoločnosti Schüle Slovakia, s. r. o.

Mám neodbytný pocit, že 
naša vládna elita, ale aj opo-
zícia sú presvedčené o tom  
a sústredené na to, že Európs- 
ka únia je pre nás jediná al-
ternatíva. Dovtedy budú 
túto mantru opakovať, kým 
ich národ nevynesie aj s ich 
kreslami rovno na ulicu. 
Nič nevidia, nič nepočujú 
a nerobia nič preto, aby sa 
nám žilo lepšie. Tak veľmi 
sa snažia uveriť svojej lži, že 
už vôbec nevnímajú realitu  
a ani len nepripúšťajú myš-
lienku, že nové štáty únie 
majú viac alternatív, nie iba 
byť kolóniou a žiť na hranici 
chudoby. Únia len veľmi málo 
z toho, čo sľubovala aj splnila. 
Očakávali sme slobodu, rast 
ekonomiky a pokojný život. 
Mečiar aj druhé Švajčiarsko... 
A čo tu máme dnes? Biedu, 
otvorené hranice, rozdelenú 
spoločnosť, nenávisť, rin-
čanie zbraňami, vyhrážanie 
a prázdnu štátnu kasu. 

Je vôbec možné, aby si naše 
vlády celé roky nevšimli, že 
staré členské štáty únie si zvy-
šujú svoj blahobyt na úkor no-
vých štátov a že takto západ ne-
dobehneme ani o 200 rokov?  
A čuduj sa svete, vôbec sa za to 
nehanbia... ani nové  štáty  únie  

a staré už vôbec! Pospolitý 
ľud už dávno vie, že sme oby-
čajnou kolóniou, len nemal 
relevantné údaje, aby pravdu 
vyargumentoval. Naše vlá-
dy, ktoré tieto údaje majú, 
sa tým vôbec nezaťažujú  
a ďalej blúznia o tom, ako 
sa nám v únii dobre žije. Im 
určite, ale obyčajnému ľudu 
vôbec nie. To musel na plné 
ústa povedať až francúzsky 
ekonóm Thomas Piketty, že 
štáty západnej Európy žijú 
na úkor nových štátov a rok 
čo rok od nás vyvážajú mi-
liardové zisky, čím výrazne 
znižujú národný disponibil-
ný príjem a zdroje v domácej 
ekonomike! Rovnaký názor 
síce má aj česká ekonómka 
Ilona Švihlíková, ale pre naše 
elity je to zrejme fake news.  
A ešte má západ tu odvahu 
nám niečo diktovať, nanu-
covať nám ich videnie sveta 
a vyhrážať sa, že keď nebu-
deme prijímať tisícky ute-
čencov a tichúčko počúvať, 
nebudú eurofondy. Dámy 
a páni, veď eurofondy sú tu 
len nato, aby si cez ne mo-
hol západ legálne kupovať  
a tak korumpovať vlády no-
vých štátov a nútiť nás prijí-
mať ich pochybné hodnoty  

a pochybnú demokraciu. Ne-
uvedomuje si naša elita, že to 
je úplne rovnaký scenár, pod-
ľa ktorého kolonizátori pos- 
tupujú už stáročia v prípade 
rozvojových afrických, arabs- 
kých, ázijských a juhoameric-
kých krajín? Vyplieniť, zadlžiť, 
manipulovať, ničiť!

Na jednej strane nám akú-
si almužnu dajú, ale presne 
určia, na čo ju môžeme pou- 
žiť. Napríklad, cyklistické 
chodníky by mohli počkať, ale 
viac nám treba diaľnice, kto-
ré chýbajú najmä preto, aby 
oni mali dostupné svoje fir-
my v montovniach Slovenska.  
Kamióny zabíjajú ľudí na pre-
plnených rozbitých cestách I. 
a II. triedy, pri takej frekvencii 
dopravy, aká tu je, sa nám roz-
padávajú rodinné domy, ale to 
už nikoho nemrzí. A ešte sa 
musí Slovensko zadlžovať, aby 
oni mali všetok komfort?!

Celé roky nepočujeme nič 
iné, len ako nemáme peniaze 
na štátne školstvo, zdravot-
níctvo, sociálne veci, ale ko-
pec peňazí máme na finančné 
stimuly, daňové prázdniny 
pre kolonizátorov, pre ne-
ziskové organizácie, cirkvi, 
na riešenie migračnej krízy, 
za ktorú nemôžeme, ale aj 

na súkromné školstvo, so- 
ciálne služby, zdravotníctvo 
a dokonca aj na profesionál-
nych športovcov I. ligy, kto-
rých by mali živiť sponzori, 
nie štát. Vieme my vôbec, 
aké zriadenie na Slovensku 
máme? Ak ide o rozdáva-
nie peňazí zo spoločného, je 
tu tvrdý socializmus, ak ide  
o napĺňanie spoločnej kasy, 
je tu ešte tvrdší kapitalizmus  
a v konečnom dôsledku anar-
chia, kde si každý robí čo chce. 
Ak teda nemáme peniaze 
na nič, prečo má naše škol- 
stvo pripravovať odborníkov 
pre súkromné firmy, prečo 
môžu lekári a vysokoškolskí 
odborníci, ktorí vyštudova-
li za peniaze nás všetkých 
odísť hneď po skončení školy 
na západ, za lepšími platmi  
a nám chýbajú odborníci? 
Odídeš, prosím, ale potom 
si celé štúdium zaplať. Narie-
kame, aký máme nedostatok 
pracovnej sily a na druhej 
strane musíme doma pra-
covať za niečo viac ako mi-
nimálnu mzdu. Na vine sú 
všetci, len nie kolonizátori  
a naša elita. Nech konečne za-
hraničné firmy vyrovnajú pla-
ty u nás na úroveň ich firiem 
na západe a je po probléme. 

Potom sa vrátia aj tie státisíce 
Slovákov, ktoré dnes pracu-
jú na západe. Je úplný nez- 
mysel neustále trepať o tom, 
že ľudia z regiónov, kde nie 
je práca, sa majú presťahovať, 
lebo zahraničným firmám 
chýbajú zamestnanci... a zase 
budú drieť za niečo viac ako 
minimálnu mzdu a rodiny sa 
im rozpadnú? To radšej prej-
dú ďalších 100 kilometrov a za 
prácu dostanú minimálne dva 
až trikrát viac zaplatené ako  
v našich montovniach. 

O tom, že štáty východnej  
a strednej Európy nikdy nebu-
dú plnoprávnymi členmi únie 
svedčí aj fakt, že v súvislosti 
s Brexitom si západ i napriek 
tomu, že nové štáty nemajú 
žiadnu európsku agentúru, ju 
ani nedostali. A tie idiotské 
zdôvodnenia, akože u nás nie 
sú povolené homosexuálne 
manželstvá a podobné bludy 
sú jednoducho neospravedl-
niteľné. Podobne dopadol aj 
Kažimír, keď chcel byť šéfom 
európskych ministrov finan-
cií. A to už bol sklamaný aj 
náš premiér! Len akosi nepo-
chopil, že únii sme dobrí len 
ako odbytiská ich prebytkov, 
lacná montovňa a zásobáreň 
mozgov. Ľudmila Rešovská

Kde to vôbec žijeme - v socializme, kapitalizme, anarchii?
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V posledný májový víkend 
(25. - 26. 5) sa v Poprade  
a jeho okolí uskutoční 45. 
ročník medzinárodnej auto-
mobilovej súťaže Rallye Tat-
ry. Súťaž je zaradená do seri-
álu majstrovstiev Slovenska 
v rally, do Slovenského rally 
pohára a do Tatransko-Va-
lašského pohára.

Hlavný usporiadateľ AOS 
Klub Poprad v spolupráci  
s obcou Spišské Bystré vyhlá-
sili 3. ročník výtvarnej súťaže 
„Nakresli rallye“, ktorej sa 
zúčastnia deti a žiaci Základ-
nej školy s materskou školou 
v Spišskom Bystrom. Ocene-
né budú tri najlepšie práce  
v kategóriách materská ško-
la, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň 
ZŠ. Práce budú prezentova-
né na výstave v priestoroch 
mestského úradu v Poprade 
v mesiaci máj. „Naši žiaci  
s nadšením privítali mož-
nosť zúčastniť sa súťaže. Deti 
a hlavne chlapci odmalič-
ka kreslia autá, viem, že sa 
chodia každý rok pozerať na 
ozajstné súťažné automobily. 
Prekvapením je veľký počet 
dievčat, ktoré sa zapojili do 
súťaže,“ povedala riaditeľka 
školy Mgr. Daniela Vyšňová.  
Cez Spišské Bystré viedla trať 
Rallye Tatry od samotného 
počiatku, od prvého ročníka 
v roku 1969 a dá sa povedať, 
že v obci „zasiahla“ už tri ge-
nerácie obyvateľov.   

Kvalitnou sériou výtvar-
ných prác na tému Rally 
sa prezentuje aj študentka 
Strednej umeleckej školy  
v Kežmarku Petra Šefčíková, 
pedagóg Mgr. Milada Ko-
torová. Petra je študentkou  
3. ročníka študijného odbo-
ru Propagačné výtvarníctvo. 
Jej výtvarné práce budú sú-
časťou vernisáže v zámku 
Kinských vo Valašskom Me-
ziříčí, kde budú vystavené 
aj diela žiakov základných 
škôl vo Valašskom Meziřičí. 
Vernisáž na tému Nakresli 
rally sa uskutoční 9. marca, 
bude spojená s krátkym kul-
túrnym programom a auto-
gramiádou poprednej českej 
rally posádky. 

37. KOWAX Valašská rally 
ValMez (23. - 25. 3.) nezaháji 
iba majstrovstvá Českej re-
publiky v rally pre rok 2018. 
Jej súčasťou, tak ako v minu-
lom roku bude 2. ročník Va-
lašsko-Tatranského pohára. 
Je partnerským podujatím 
45. ročníka Rallye Tatry.

 Slavo Petrus, tlačové 
stredisko Rallye Tatry 2018

Nakresli 
rallye

3. ročník 
výtvarnej 

súťaže

EUROCAMP s.r.o., Dlhé Hony 4597/4, Poprad
Tel.: + 421 52 77 24 086, Fax: + 421 52 77 24 086
www.renault-eurocamp.sk

#NajlepšiaPonuka
Nepochybne

Renault odporúča

Akciová ponuka platí od 1. 1. do 28. 2. 2018 alebo do vypredania skladových zásob. 0 % úroková sadzba platí iba pri vybraných kombináciách akontácie a dĺžky. Reprezentatívny príklad financovania Renault Clio Life 1,2 16 V 75 platí pri financovaní Fair Lízing 
s Renault Finance: Pri financovanej hodnote 4 944,50 € na 36 mesiacov bude výška vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 154,54 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná 
cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 8,77 %. Celková suma s havarijným poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte, bude 5 624,64 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH. Renault Finance znamená financovanie 
poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Akciová ponuka zimných pneumatík platí od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018. Ponuka zimných pneumatík platí pre 4 ks zimných pneumatík podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie 
vozidla. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Renault CLIO: spotreba 3,1 – 7,2 (l/100 km), emisie CO2 85 – 127 (g/km); Renault MEGANE: 
spotreba 3,4 – 8,7 (l/100 km), emisie CO2 95 – 144 (g/km); Renault TALISMAN: spotreba 3,4 – 7,5 (l/100 km), emisie CO2 95 – 127 (g/km); Renault ESPACE: spotreba 4,0 – 8,7 (l/100 km), emisie CO2 120 – 152 (g/km); Renault KOLEOS: spotreba 4,2 – 6,1 (l/100 km), 
emisie CO2 120 – 153 (g/km); Renault SCENIC: spotreba 3,7 – 7,2 (l/100 km), emisie CO2 100 – 129 (g/km); Renault KADJAR: spotreba 3,6 – 8,0 (l/100 km), emisie CO2 99 – 139 (g/km); Renault CAPTUR: spotreba 3,4 – 7,0 (l/100 km), emisie CO2 95 – 127 (g/km). 
Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidiel je iba ilustratívne.

Bez čakania
Bez úrokov
Zimné pneumatiky ZDARMA

Po neodsúhlasení pred-
loženého návrhu sa poslan-
ci opätovne stretli dvakrát  
a výsledkom je pomerne ši-
roká zhoda v tom, ako nalo-
žiť s približne 7 miliónmi eur 
z 9-miliónového rezervného 
fondu. Prednosť dostalo rie-
šenie praktických problémov 
občanov pred rozvojovými 
aktivitami, hoci ani im sa 
poslanci v zásade nebránia, 
keď sa spustí odstraňovanie 
mestských boľačiek.

Medzi najvýznamnejšie 
investície by mali byť na za-
sadnutí zastupiteľstva 6. 3. 
2018 zaradené tieto:

Kruhová križovatka ulíc 
Kukučínova – Rovná (pri 
vjazde do kasární) s roz-
počtovým nákladom 185 
tisíc eur, športovisko pri ZŠ 
v Matejovciach na 135 ti-
síc eur, športovisko v areá- 
li ZŠ Komenského na síd-
lisku Západ na približne 
pol milióna eur, realizácia 
chodníkov v Matejovciach, 

spájajúcich sídlisko so ZŠ, 
dve okružné križovatky 
na vyústení hlavných cest-
ných ťahov z mesta na juh 
(smer Rožňava a smer Spišs- 
ké Bystré), prístavba dvoch 
tried MŠ na ulici Podtatran-
skej (Západ) a rekonštrukcia 
MŠ vo Veľkej, rovnajúca sa 
takmer výstavbe novej škôl-
ky, parkoviská pri blokoch 
Končistá a Tálium, rekon-
štrukcia vnútrobloku medzi 
Sintrou a ZŠ Jarná na sídlis-
ku JUH III, rekonštrukcia 
mosta na ulici Francisciho 
ponad Ulicu zdravotnícku  
a v neposlednom rade výs- 
tavba osvetlenia chodníka za 
blokom Antimón, ktorej sa 
občania už roky domáhajú 
kvôli bezpečnosti chodcov. 
Poslanci sa dohodli aj na za-
daní spracovania projektovej 
dokumentácie pre výstavbu 
verejného osvetlenia na 15 
miestach, kde verejné osvet-
lenie úplne chýba. Okrem 
uvedených veľkých investícií 

sa snáď podarí začať aj stav-
bu dlho ohlasovaného skate 
parku a parkoviska pri ná-
rodnom tréningovom centre 
(futbalovom štadióne). Tak-
tiež je pripravené množstvo 
ďalších investícií v cene od 
niekoľko tisíc do niekoľko 
desťtisíc eur.

Poslanci taktiež prejavili 
ochotu doschváliť ďalšie in-
vestície, ak sa pri verejných 
obstarávaniach podarí ušet-
riť peniaze. Z posledného 
pracovného stretnutia sa 
rozchádzali s nádejou, že 
mestský úrad už konečne 
predloží návrh zmeny roz-
počtu podľa ich vzájomnej 
širokej dohody.

Aj keď sa názory na vý-
ber investícií môžu rôzniť, 
poslanci robili výber veľmi 
starostlivo aj s ohľadom na 
finančné možnosti, lebo po-
žiadavky približne dvakrát 
prevyšujú možnosti mesta.

Pavol Gašper
poslanec mesta Poprad

Poslanci mesta Poprad 
žiadajú korekcie rozpočtu

Na svojom plánovanom za-
sadnutí 15. 2. 2018 poslanci 
Popradu neodsúhlasili zmeny 
rozpočtu na rok 2018 tak, ako 
boli predložené primátorom. 
Dôvodom bolo nedodrža-
nie obsahu zmeny rozpočtu  
v oblasti čerpania rezervného 
fondu. Jednoducho povedané 

v navrhovanej zmene predlo-
ženej poslancom neboli zahr-
nuté niektoré investičné akcie, 
ktoré poslanci odsúhlasili na 
predchádzajúcich neformál-
nych rokovaniach s primáto-
rom a vedením mesta, avšak 
vyskytli sa tam iné investície, 
ktoré poslanci nepodporovali.

„Je pre mňa nepochopiteľné, 
ako málo sa krajskí poslan-
ci venujú obciam a okresu 
ako celku,“ konštatuje Pavol 
Gašper, novopečený posla-
nec Prešovského samospráv-
neho kraja (PSK) za okres 
Poprad. Zoznam investič-
ných akcií kraja a poskyt-
nutých dotácií veľmi nápad-
ne kopíruje zoznam miest  
a obcí, z ktorých krajskí po-
slanci pochádzajú. Za okres 
Poprad je v krajskom zastu-
piteľstve 8 poslancov, z toho 
6 z mesta Poprad, jeden zo 
Štrby a jeden z mesta Vyso-
ké Tatry.  O tom, že Gašper 
to myslí so zastupovaním ce-
lého okresu vážne, ukázal aj  
v praxi. Na prvom stretnutí 
so starostami Podtatranských 
obcí Batizovce, Gerlachov,  

Mengusovce a Štôla sa dô-
kladne oboznámil s potreba-
mi týchto obcí, ktoré spadajú 
do kompetencie kraja. „O zá-
ležitostiach kraja rozhodujú 
poslanci spoločne a vo veciach 
týkajúcich sa okresu berú 
ohľad na dohodu poslancov  
z príslušného okresu. Verím, 
že doterajší egoizmus sa poda-
rí prekonať. Urobím, čo bude 
v mojich silách, aby krajské 
peniaze nezostali len vo dvoch 
mestách a jednej obci nášho 
okresu. Chcem, aby obce reál-
ne pocítili, že sa na ne pamätá 
či už pri dotáciách do kultúry 
alebo športu, alebo pri investí-
ciách do infraštruktúry, akou 
je napríklad lávka pre chod-
cov a cyklistov ponad diaľnicu 
pri Batizovciach,“ konštatuje 
Gašper.  (reš)

Po prvom stretnutí so starostami
Ing. Pavol Gašper, poslanec PSK

Takmer po siedmich rokoch od svojho vzniku vydali Podtat-
ranskí Alexandrovci svoje prvé CD. Bola to dlhoročná túžba 
ich vedúceho, Alexandra Tokára, ktorá sa pretavila do reálne-
ho výstupu 27. februára – len „náhodou“ na Alexandra – kedy 
CD krstil primátor mesta Svit a pani Dubenová, ktorá spolu 
s manželom a akciovou spoloč-
nosťou Chemosvit patria medzi 
najvýznamnejších podporovateľov 
tohto čoraz známejšieho spevác-
keho telesa, dnes známeho už aj 
z celoštátneho vysielania televízie. 
Podtatranskí Axandrovci im aj to-
uto cestou ďakujú a pousilujú sa 
ešte viac šíriť dobré meno mesta 
Svit i celého okresu. Pavol Gašper

Alexandrovci krstili prvé CD
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PODNIKOVÁ PREDAJŇA BALIARNÍ OBCHODU, A. S., POPRAD

Akcie a zľavy až
do výšky

50%

* viac ako 150 výrobkov Popradskej
   kávy a čaju, Mistral čaj 
* predaj čerstvej praženej kávy z dennej produkcie 
* hrnčeky, čajníky, kazety na čaj a podobne
 * lahodná presso káva u nás za 1,- €
* ochutnávka čaju zdarma
* príjemná atmosféra a obsluha 

Hraničná 664/16, Poprad
(budova Baliarní obchodu,
a. s. Poprad)

Otvorené:
PO - PI:     8:00 - 15:30
(obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30)                 SO - NE:   zatvorené WWW.POPRADSKE.SK Tel.: 052/7143270

Právna poradňa
Podtatranský kuriér prichádza s právnou poradňou. Na 

čitateľské otázky odpovedá JUDr. Silvia Bobková, notárska 
koncipientka.

Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné 
nejakým spôsobom vylúčiť rodiča z dedenia v 2. dedičskej 
skupine (mala by dediť manželka a rodičia)? A ďalšia otáz-
ka, či si môže dedič pri dedičskom konaní započítať dlh, 
ktorý zaplatil po smrti poručiteľa, t.j. v dobe po smrti, ale 
ešte pred dedičskom konaním? Ďakujem.

Dobrý deň, podľa ustano-
venia § 474 Občianskeho zá-
konníka ods. 1,2, ak nededia 
poručiteľovi potomci, dedí  
v druhej skupine manžel, po-
ručiteľovi rodičia a ďalej tí, 
ktorí žili s poručiteľom naj-
menej po dobu jedného roku 
pred jeho smrťou v spoločnej 
domácnosti a ktorí sa z toh-
to dôvodu starali o spoločnú 
domácnosť alebo boli odká-
zaní výživou na poručiteľa. 
Dedičia druhej skupiny de-
dia rovnakým dielom, man-
žel však vždy najmenej polo-
vicu dedičstva. Z uvedeného 
vyplýva, že ak poručiteľ ne-
zanechal potomka, alebo po-
tomkovia nededia, a niet ani 
tzv. spolužijúcej osoby, vo 
Vašom prípade dedí manžel 
polovicu dedičstva a druhú 
polovicu dedičstva jeho 
rodičia rovnakým dielom. 
Zákonná dedičská postup-
nosť je založená na určitom 
príbuzenskom alebo obdob-
nom vzťahu k poručiteľovi. 
Výpočet dedičov zo zákona 
je taxatívny, iné osoby ako 
v zákone uvedené dediť zo 
zákona nemôžu. Poradie de-
dičských skupín je záväzné, 

to znamená, že dedičia sku-
piny nasledujúcej sú povola-
ní dediť len za predpokladu, 
že nededia dedičia zo skupi-
ny predchádzajúcej. Pýtate 
sa akým spôsobom možno 
vylúčiť rodiča/rodičov z de-
denia. Poručiteľ môže o svo-
jom majetku rozhodnúť pre 
prípad smrti závetom. Keďže 
podľa platnej právnej úpravy 
rodičia nie sú neopomenu-
teľnými dedičmi, závetom 
môže poručiteľ odlišne od 
zákonnej dedičskej postup-
nosti určiť osoby, ktoré sa 
majú stať jeho dedičmi a ur-
čiť aj ich dedičský podiel. Vo 
Vašom prípade to znamená, 
že ak si poručiteľ nepraje, 
aby jeho rodičia dedili jeho 
majetok, závetom určí za 
dediča inú osobu, napríklad 
svoju manželku. Inštitút vy-
dedenia, čo sa týka rodičov, 
neprichádza do úvahy, ako 
je vyššie uvedené, nie sú ne-
opomenuteľnými dedičmi. 
Rodičia poručiteľa nebudú 
dediť v prípade, že po po-
učení notárom dedičstvo  
v zmysle § 463 Občianskeho 
zákonníka v zákonnej leho-
te odmietnu. V tom prípade 

namiesto nich nenastupujú 
ich deti, t.j. súrodenci po-
ručiteľa, lebo tí môžu dediť 
v tretej skupine zákonných 
dedičov. Vo Vašom prípade, 
ak rodičia poručiteľa platne 
odmietnu dediť, celý poru-
čiteľov majetok zdedí jeho 
manželka, ktorá v druhej de-
dičskej skupine môže samo-
statne dediť. Do úvahy pri-
chádza tiež inštitút dedičskej 
nespôsobilosti, na ktorú súd 
prihliada z úradnej povin-
nosti. Občiansky zákonník 
v § 469 rozoznáva dva dôvo-
dy dedičskej nespôsobilosti, 
spáchanie úmyselného trest-
ného činu proti poručiteľovi, 
jeho manželovi, deťom alebo 
rodičom alebo zavrhnutia 
hodné konanie proti preja-
vu poručiteľovej poslednej 
vôle. Následkom je, že taký-
to dedič nededí. Čo sa týka 
druhej časti Vašej otázky, či 
si dedič môže započítať dlh, 
ktorý zaplatil po smrti poru-
čiteľa, áno môže. Ak vznikol 
dlh pred smrťou poručiteľa, 
v zmysle § 470 ods. 1,2 Ob-
čianskeho zákonníka, dedič 
zodpovedá do výšky ceny 
nadobudnutého dedičstva 
za primerané náklady spo-
jené s pohrebom  poručiteľa 
a za poručiteľove dlhy, ktoré 
na neho prešli poručiteľovou 
smrťou. Ak je viac dedičov 
(vo vašom prípade sú traja 
dedičia) zodpovedajú za ná-
klady poručiteľovho pohrebu 
a za dlhy podľa pomeru toho, 

čo z dedičstva nadobudli, 
k celému dedičstvu. Dedič 
vstupuje smrťou poručiteľa 
do jeho majetkovoprávnych 
vzťahov v celom rozsahu, 
teda nielen do práv, ale aj 
povinností, ktoré vznikli do 
okamihu smrti poručiteľa  
a nezanikli jeho smrťou. 
Zodpovednosť dedičov je 
delená, pričom každý z nich 
zodpovedá za uvedené nákla-
dy a dlhy len v rozsahu ceny 
svojho dedičského podielu  
k cene celého dedičstva.  
V prípade, že dlh vznikol po 
smrti poručiteľa, nejedná sa 
o dlh poručiteľa, ale o závä-
zok dedičov. Smrťou poru-
čiteľa vstupujú dedičia do 
všetkých práv a povinností 
poručiteľa, a to spoločne  
a nerozdielne. Preto ak plnil 
len jeden z dedičov, môže 
uplatniť nárok voči ostat-
ným dedičom podľa pome-
ru ich dedičských podielov, 
ktoré nadobudli k celému 
dedičstvu.

 JUDr. Silvia Bobková

Neváhajte nám položiť 
otázky, ktoré Vás zaujíma-
jú. Dotazujúci klient, ktorý 
žiada o bezplatnú právnu 
radu, zaslaním svojej otáz-
ky dáva notárovi výslovný 
súhlas na použitie jeho do-
tazu  na účely zverejnenia, 
bez zverejnenia akéhokoľvek 
osobného údaju, vrátane 
mena a priezviska dotazu-
júceho klienta.

email: judr.bobkova@gmail.com
miriam.breznoscakova@notar.sk

tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501

Počasie je v týchto dňoch ako stvorené na výlety na bež-
kách. Vďaka iniciatíve Ing. Ondreja Kavku, podpredsedu 
združenia Pre mesto majú už aj Popradčania k dispozícii 
pravidelne upravovanú trať. Začiatok 8 km stredne nároč-
ného okruhu, ktorý zvládnete za v priemere 60 minút, je 
pri autobazári pri ceste č. 18 a vedie k Podstráni. K dispo-
zícii sú dve stopy na klasické behanie a 4 metre na korčuľo-
vanie.  Text a snímka: (pvč)
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SPRAVODAJSTVO

REGIÓN

BATIZOVSKÉ NOVINY
M a r e c  2 0 1 8

Občasník obyvateľov obce Batizovce

Prajem vám pekný deň 
milí spoluobčania a čitatelia 
našich novín. Pri pohľade do 
kalendára sa určite zhodne-
me, že rok 2018 sa rozbehol 
veľmi rýchlo. Nedávno sa 
konalo prvé obecné zastu-
piteľstvo v tomto roku, kde 
bolo potrebné zhrnúť si nie-
ktoré najnáročnejšie plány, 
ktoré chceme spolu realizo-
vať, resp. čo nás čaká v nasle-
dujúcom období. 

V jarných mesiacoch bude-
me pokračovať s dostavbou 
tréningovej plochy pri futba-
lovom ihrisku. Na Ul. poľnej 
plánujeme vybudovať prie-
pust, ktorý opakovane vy-
plavuje neupravenú časť tejto 
cesty. Pri dome smútku chce-
me vybudovať spevnenú plo-
chu pre parkovanie vozidiel 
a nakoniec realizovať pod-
kladovú vrstvu s asfaltovým 
povrchom. V pláne je zre-
konštruovať Ul. Komenské-
ho, kde je potrebné pred po-
ložením asfaltového povrchu  
s ohraničením z betóno-
vých obrubníkov zohľadniť 
potrebu odvodnenia plôch  
a potrebu úpravy sklonových 
pomerov. 

Medzi kapitálové výdaje 
sme zaradili aj vybudovanie 

Náročné úlohy nás čakajú aj v tomto roku

novej autobusovej zastáv-
ky spolu s časťou výstavby 
chodníka na Ul. oslobodite-
ľov.  V lokalite tzv. Panských 
záhrad, na križovatke ulíc 
Záhradná a Osloboditeľov, 
plánujeme pre zvýšenie bez-
pečnosti inštalovať nový stĺp 
verejného osvetlenia. V tejto 
lokalite tiež uvažujeme nad 
výmenou svetelných zdrojov 
verejného osvetlenia, preto-
že súčasné zdroje spotrebujú 
neúmerné množstvo ener-
gie oproti LED technológii. 
Ďalej uvažujeme nad re-
konštrukciou interiéru sály 

kultúrneho domu, ako aj tzv. 
„kotolne“ na Ul. Sládkovičo-
vej. Mamičky a najmenších 
určite poteší vybudovanie 
nového detského ihriska. 
Hmm, ale kde??? Pomôže-
te nám s výberom miesta?  
S prihliadnutím na limitova-
né finančné možnosti  obec-
ného rozpočtu sa budeme 
snažiť využiť ich čo najefek-
tívnejšie. Na záver mi do-
voľte poďakovať všetkým za 
vykonanú prácu v prospech 
rozvoja obce. 

 JUDr. Gabriel Bodnár, 
 starosta obce

Opäť sa vám prihováram 
prostredníctvom Batizov-
ských novín. Ako ste si už 
možno zvykli z mojich pre-
došlých článkov, nebudem 
hovoriť o vydarených pod-
ujatiach, ani o organizovaní 
nových. Aktivity komisie 
pre výstavbu, územné plá-
novanie, životné prostredie 
a verejný poriadok nie sú na 
verejnosti až tak viditeľné 
a populárne, ako napríklad 
aktivity športovej alebo kul-
túrnej komisie. Naša činnosť 
spočíva hlavne v spolupráci  
s Obecným úradom a staros-
tom pri zveľaďovaní obce. 

V čase písania tohto člán-
ku panuje ešte v našej obci 
zima. Tá tohtoročná síce ne-
bola z tých extrémnych, ba 
dalo by sa povedať, že bola 
nadpriemerne teplá, no aj 
tak bolo niekoľko období, 
keď nám celkom slušne na-
snežilo a snežilo niekoľko 
dní. Jedno s takýchto období 

Padá sniežik bielučký...bolo aj začiatkom decem-
bra. Konečne mali deti pri-
vítanie Mikuláša také, aké 
si pamätám ešte z mojich 
detských čias so snehom, 
miernym mrazíkom, pada-
júcimi vločkami. No práve  
v tomto období prišiel staros-
tovi, prednostovi OcÚ, mne 
a niektorým poslancom mail 
od nespokojného občana,  
v ktorom obvinil obec a obec-
né zastupiteľstvo z nedodr-
žiavania zákona o obecnom 
zriadení. Citujem z mailu: 

„Vážený pán Starosta obce 
Batizovce.

Zákon o obecnom zriadení 
už vo svojom prvom para-
grafe jasne a promtne hovo-
rí, že:  „Základnou úlohou 
obce pri výkone samosprávy 
je starostlivosť o všestranný 
rozvoj jej územia a o potreby 
jej obyvateľov.“ Chcem preto 
zdôrazniť, že článok tohto pa-
ragrafu nie je realitou vo Vami 
spravovanej obci Batizovce. 

Situácia na miestnej obecnej 
komunikácii v Batizovciach, 
predovšetkým na uliciach  
v lokalite Panské záhrady kde 
prebieha výstavba nových 
domov, je žalostná, katastro-
fálna, KRITICKÁ. Je hanbou 
starostu a vedenia obce, že 
takáto obec resp. samosprá-
va ma cestné komunikácie 
(zvlášť v novej zástavbe)  
v takom stave. Neodhrnu-
té neposýpané. Maličké obce  
s malým počtom obyvateľom 
na východnom Slovensku (tzv. 
zapadákovy) nemajú cestu  
v takom stave. Hazardujete so 
zdravím a životmi miestnych 
obyvateľov.“ Koniec citátu.

Osobne si nemyslím, že 
pisateľ listu disponoval objek-
tívnymi informáciami, pre-
tože ako sám v pokračujúcej 
komunikácii uviedol, v Bati-
zovciach bol iba na návšteve. 

Napriek tomu nemal prob-
lém kritizovať a obviňovať. 
Zhodou okolností som práve 
v čase, keď mi prišiel tento 
mail, prechádzal autom zmie-
nenou lokalitou a ulice odhr-
nuté boli v rámci možností 
(husto snežilo), okrem jed-
ného krátkeho úseku. Neskôr 
som sa dozvedel, že traktor 
tadiaľ neprešiel kvôli autám 
zaparkovaným na ceste. 

Prečo toto všetko píšem? 
Pretože ma to hnevá. Hnevá 
ma, že napriek upozorne-
niam v miestnom rozhlase  
a na infokanáli káblovej tele-
vízie sa u nás stále nájdu ľu-
dia, ktorí sú bezohľadní voči 
iným. Nie raz som si v obci 
všimol (a nebolo to práve na 
Panskej záhrade), že auto je 
odparkované na ceste a vjazd 
do dvora či garáže neuprata-
ný. A nebolo to počas sneže-

nia ani tesne po ňom. Skús-
me sa vžiť do situácie trak-
toristu odhŕňajúceho sneh. 
Prvý výjazd má o 4.00 hod. 
ráno. Ako má urobiť poria-
dok na ceste, keď je zatara-
sená autami. Ak ich náho-
dou poškodí, problémy má 
on. A ak cestu neodhrnie, 
znovu je oheň na streche.  
A všetko iba kvôli pohodlnosti  
a ľahostajnosti. 

Ešte sa vrátim k vyššie 
popisovanej sťažnosti. Ne-
myslím si, na rozdiel od pi-
sateľa, že situácia na obec-
ných cestách je katastrofál-
na, kritická  a žalostná. Len 
si treba uvedomiť, že ulice 
obce majú dĺžku okolo 13 
km. Každú musí prejsť trak-
tor dvakrát - tam a späť, plus 
vyčistenie križovatiek a par-
kovísk. Všetko si vyžaduje 
svoj čas. A tiež si nemyslím, 
že lokalita Pánske záhrady si 
vyžaduje väčšiu pozornosť 
ako hociktorá iná časť obce. 

Je samozrejmé, že ako prvé 
sa čistia ulice v centre obce 
kvôli zabezpečeniu zásobo-
vania a prejazdu robotníc-
kych či školských autobusov. 
Obec sa snaží v rámci svojich 
technických aj personálnych 
možností zabezpečiť pre-
jazdnosť všetkých ciest v jej 
starostlivosti. Každý správca 
štátnej, či miestnej komuni-
kácie (vrátane obce0 násled-
ky zimy zmierňuje a nie úpl-
ne odstraňuje.

Záverom možno iba toľ-
ko: Uvedomme si všetci, že 
obec netvorí obecný úrad 
ani zastupiteľstvo. Obec 
tvoria ľudia, ktorí v nej žijú.  
A kvalita života v obci je 
odrazom vzťahov medzi jej 
obyvateľmi. Kritika je po-
trebná a vítaná kvôli zlep-
šeniu kvality. Ale takisto je 
potrebná aj spolupráca a ak-
tivita tých, ktorí túto kvalitu 
tvoria. A to sme my všetci. 
 Jaroslav Kuzmík 

Na sklonku roka 29. 12. 
2017 sa členovia folklórnej 
skupiny stretli  v hasičskej 
zbrojnici na koncoročnom 
posedení a vyhodnotení 
roka 2017. V úvode vedúci 
folklórnej skupiny a zároveň 
predseda kultúrnej komi-
sie Ľubomír Šoltís privítal 
starostu obce Judr. Gabriela 
Bodnára a všetkých prítom-
ných členov. Podaná bola 
správa o činnosti FSk Ba-
tizovce za rok 2017, ktorá 
hovorí o bohatej činnosti 
folklóristov.

FSk sa v roku 2017 zúčast-
nila na viac ako 20-tich vy-
stúpeniach nielen v obci, ale 
aj v okolí a zavítali aj mimo 
okres Poprad. Spomeniem 
len niektoré z nich: Fašiangy 
a zabíjačka, súťaž Spiš talent 
v Smižanoch v okrese Sp. 
N. Ves, Krehká krása Bati-
zoviec, Gúľaj sa vajíčko, pre 
TV Markíza v relácii telerá-
no v Aquacity Poprad, Veľkú 
noc v OC Fórum v Poprade, 
Veľkonočný jarmok v hote-
li Hubert, Folklórna sobota  
v Kravanoch, Mengusovská 
veselica, Teplický jarmok  
v Sp.Teplici, Dni obce Bati-
zovce, folklórné slávnosti v 
obci Harichovce, 1. ročník 

V sobotu 10. 2. sa už tra-
dične v Batizovciach  usku-
točnil Fašiangový sprie-
vod spojený so zabíjačkou.  
O dobrú náladu sa postarali 
miestní folkloristi a pozvaní 
hostia. Hlavný organizátor, 
Obec Batizovce, v spolupráci 
s DHZ Batizovce a FsK Bati-
zovce a Komisiou sociálnou, 
rozvoja vzdelávania a kultú-
ry pri OcZ ďakujú všetkým 
ktorí pomohli s organizáciou 
tohto krásneho podujatia. 

Batizovské  Fašiangy 2018

Bohatá činnosť folklóristov
folklórnych slávností obce 
Batizovce, úcta k starším  
v Batizovciach a v Gerlacho-
ve. Vo vianočnom období 
členky kultúrnej komisie 
napiekli domáce vianočné 
oblátky, ktoré členovia FSk 
rozniesli starším občanom 
v obci v rámci vianočných 
kolied. Zúčastnili sme sa aj 
nahrávania folklórnej relá-
cie KAPURA, ktoré zorga-
nizoval MOMS Batizovce. 
V priebehu roka 2017 naše 
dievčatá a ženy začepčili  
7 neviest. Na rôznych jubile-
ách a oslavách hrali heligon-
kári Ondrej Hudák a Ľubo-
mír Šoltís. Príjemné posede-
nie bolo rámcom našej gra-
tulácie k životnému jubileu 
„60“ rokov nášmu členovi 
Miroslavovi Rišovi, ktorý na 
rôznych vystúpeniach hrá na 
vlastnoručne vyrobenej fuja-
re. To bolo krátke zhrnutie 
roka 2017.                   

V roku 2018 sme stihli už 
pár vystúpení vo Svite a jed-
no čepčenie nevesty. Na Ba-
tizovských fašiangoch, ktoré 
boli spojené už tradične so 
zabíjačkou, vystúpili Bati-
zovskí heligonkári.

Spomeniem aspoň nie-
ktoré z vystúpení, ktoré nás 

čakajú v najbližšej dobe. 
25.marca na domácom pod-
ujatí Krehká krása, alebo 
Gúľaj sa vajíčko sa predstaví-
me v plnom zložení, na Veľ-
konočnú nedeľu 1. 4. v hoteli 
Hubert na veľkonočnom jar-
moku. V dňoch 14. - 15.aprí-
la 2018 organizuje Podtat-
ranské osvetové stredisko  
okresnú súťaž hudobného 
folklóru detí Vidiečanova 
habovka a okresnú súťaž fol-
klórnych skupín ako súčasť 
festivalu z Tatranského pra-
meňa 2018.

Na čo sme právom hrdí je, 
že sme minulého roku zor-
ganizovali 1. ročník folklór-
nych slávností obce Batizov-
ce. Momentálne pracujeme 
na príprave tohtoročných 
folklórnych slávností, ktoré 
by mali byť v júni alebo v júli.

Za spoluprácu  v roku 
2017 sa chceme poďako-
vať hlavne všetkým členom  
a členkám, ale aj ich rodi-
čom, obci Batizovce, DHZ 
Batizovce, MOMS Batizovce, 
Klubu žien, Ing. Františko-
vi Lizákovi, ale aj všetkým, 
ktorí akokoľvek pomáhajú 
udržiavať tradície naších 
predkov.         

Pokračovanie na 6. strane                                                                                                 
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I keď rok založenia ohňo-
hasičského spolku eviduje-
me rok 1889, činnosť v tejto 
oblasti je zaznamenávaná 
v rôznych uchovaných do-
kumentoch už dávno pred 
týmto dátumom. Veď našu 
obec a nielen našu obec ale 
aj obce v širšom okolí už v 
skorších rokoch navštevoval 

oheň vo veľkej miere. Neču-
do, veď obydlia ale aj hospo-
dárske stavania boli posta-
vené z dreva a veľmi ľahko 
ľahli popolom. Jediným 
protipožiarnym opatrením 
v tej dobe (za čias panovní-
ka Jozefa II. 1780-1790)bolo 
mať v držbe v každom dvore 
pri každom stavisku hák na 

História a založenie DHZ v Batizovciach (2)

Aj uplynulý rok, ktorý 
máme úspešne za nami bol 
bohatý na množstvo kultúr-
no-spoločenských podujatí, 
milých stretnutí a zaplnené 
stránky Pamätnej knihy na-
šej obce svedčia o tom, že tu 
pulzuje život. 

Rok 2017 sme začali  
v rímsko katolíckom kostole 
Trojkráľovým koncertom, 
na ktorom zazneli tradičné 
slovenské ale aj goralské via-
nočné koledy v podaní Suity 
kráľa Mateja a sláčikového 
orchestra La Speranza a pre-
dĺžili nám atmosféru Vianoc. 

Aj desiaty ročník Kúdeľnej 
izby, ktorú pripravil Miestny 
odbor MS svedčí o tom, že 
nám záleží na zvykoch a tra-
díciách, ktoré sme zdedili od 
našich predkov. 

Plesovú sezónu na pôde 
KD otvorila spoločnosť 
A&B Design svojim druhým 
ročníkom. 

Našej pozornosti neujde 
ani aktivita miestneho DHZ, 
ktorý pomáha pri každej 
príležitosti. V rámci výroč-
nej členskej schôdze bol za 
predsedu DHZ zvolený Ján 
Mlynský a za veliteľa Ľubo-
mír Šoltis. 

Na výročnej schôdzi sa 
pravidelne stretávajú a svoju 
činnosť hodnotia aj členovia 
ZO SZPB Batizovce-Gerla-
chov. K januáru 2017 mala 
organizácia spolu 25 členov, 
z ktorých najstarším a pria-
mym žijúcim účastníkom bol 
pán Ján Nikerle (95. ročný). 

Aj uplynulý rok členovia 
Komisie športu a mládeže 
usporiadali pre deti Karne-
val na ľade, ktoré si pripravili 
originálne masky. 

Našu obec už po sedem-

Kultúrno-spoločenské okienko roku 2017

strhávanie horiacich trá-
mov, vedrá s vodou a neskôr 
tzv.babu na udusenie ohňa a 
bedňu s pieskom. Niektoré z 
týchto protipožiarnych prv-
kov si i dnes pamätajú starší 
občania resp. sú aj uchované 
v starých stodolách. Aj keď 
napriek tomuto protipožiar-
nemu opatreniu sa červený 
kohút dňa 18.10.1816 od-
razu objavil v susednej obci 
Gerlachov, nečudo, že mu 
za obeť padli staviská celej 
polovice obce. Na základe 
tejto nepríjemnej udalosti, 
keď nie obec tak cirkev pri-
stúpila k ustanoveniu noč-
ných strážnikov-hlásnikov 
tzv. vocherov. Na začiat-
ku 19.storočia čiže v roku 
1801v Batizovciach, kedy 
mala obec už 926 obyvate-
ľov, mala obec 2 vocherov, 
známych i podľa mena. Aj 
títo vocheri vykonávali túto 

násty krát navštívilo divadlo 
Ozvena z Popradu -Stráže, 
ktoré si pre nás tento krát 
pripravilo veselohru od J. G. 
Tajovského – Ženský zákon. 

Žiaľ, ani smrť našu obec 
minulý rok neobchádza-
la a tak nás opustil Anton 
Boržecký, bývalý prednosta 
OcÚ, ktorý nám pri rôznych 
príležitostiach vždy s láskou 
navaril svoj chutný guláš  
a nechýbal na žiadnom pod-
ujatí. Hovorí sa, že láska trvá 
až za hrob a tak Mária Bor-
žecká nasledovala svojho 
manžela len 46 dní po jeho 
smrti. 

DHZ Batizovce počas fa-
šiangu usporiadal už 19. roč-
ník hasičského plesu. 

Evanjelický cirkevný zbor 
Batizovce-Gerlachov sa po 
vyše roku administrácie pá-
nom farárom Mgr. Danielom 
Midriakom zo Svitu, dočkal 
svojho farára. Naša obec sa 
stala domovom pre manželov 
Mgr. Miroslava a Mgr. Janku 
Maťových, ktorí sa ochotne  
a s elánom pustili do duchov-
nej služby pre nás. 

V uplynulom roku sme 
si pripomenuli významné 
životné jubileá našich naj-
starších spoluobčanov, kto-
rých sme navštívili a osobne 
zablahoželali. Najstaršou 
občiankou v minulom roku  
a štafetu stále ešte drží Mária 
Jašová a najstarším občanom 
je František Jaroš. 

Posledné roky v našej 
obci žil Ján Nikerle, ktorý tu 
oslávil svoje 96. narodeniny  
 pri tejto príležitosti mu bola 
zablahoželať predsedníčka 

SZPB ZO Batizovce-Gerla-
chov Mgr. Monika Faixová 
spolu s ďalšími členmi or-
ganizácie. J. Nikerle nás žiaľ  
v novembri 2017 predišiel do 
večnosti. 

Fašiangové obdobie sme 
ako tradične ukončili Fašian-
govým sprievodom obcou, 
ktorý bol spojený s piatym 
ročníkom tradičnej batizovs- 
kej zabíjačky. 

Do minuloročnej súťaže 
Krehká krása Batizoviec sa 
zapojilo 33 súťažiacich s cel-
kovým počtom 330-tich prác. 

Detská folklórna skupina 
reprezentovala našu obec 
na podujatí Spiš talent fes-
tival 2017 s medzinárod-
nou účasťou, ktorý sa konal  
v Smižanoch. V kategórii ta-
nec získala bronzové miesto, 
v kategórii hudba (heligon-
kári N. Šoltisová a J. Pastr-
nák) zlaté miesto. 

DHZ Batizovce zorga-
nizovalo 15. ročník súťaže 
Podtatranskej olympiády 
mladých hasičov, na ktorej 
družstvo dievčat získalo 4.  
a družstvo chlapcov 6. miesto. 

V sále KD sa uskutočnila 
nahrávka pre TV Šláger, kto-
rú organizačne zabezpečila 
firma A&B Design. V progra-
me vystúpili známi speváci  
a skupiny z TV Šláger.  

V máji sme si pripomenuli 
72. výročie ukončenia 2. sve-
tovej vojny. Nezabudli sme 
ani na naše mamičky a staré 
mamy, ktoré sa o nás s láskou 
starajú a deti z našej MŠ a ZŠ 
si pre nich pripravili pekné 
vystúpenie. 

Svojim podpisom do pa-

mätnej knihy prispela aj naša 
rodáčka Ing. Mária Omasto-
vá DrSc., ktorá bola ocenená 
v kategórii Vedkyňa roka SR. 

Začiatkom júna sme pri 
príležitosti 75. výročia rodin-
ného transportu do koncen-
tračných táborov Majdanek, 
Sobibor a Auschwitz odha-
lili pamätník deportovaným 
židovským spoluobčanom, 
aby ani na nich spomienka 
neupadla do zabudnutia. 

Pri príležitosti MDD obce 
Mengusovce, Štôla, Gerla-
chov a Batizovce zorganizo-
vali cykloparádu s bohatým 
programom na futbalovom 
ihrisku v Mengusovciach. 

Našu obec ani v minulom 
roku neobišla vzácna návšte-
va so Štokholmu Heidi Mári-
ássy, ktorú sprevádzala dele-
gácia z kaštieľu Markušovce 
a pre miestny kaštieľ pani 
Heidi darovala kópiu obrazu 
významného tunajšieho me-
cenáša Ondreja Máriássyho.

 Uplynulý rok sa na miest-
nom ihrisku odohral 40. roč- 
ník zápasov futbalového po- 
dujatia s názvom Mundiál. 

Komisia športu a mláde-
že usporiadala 6. ročník sú-
ťaže o Najlepšie batizovské 
pirohy. 

Mladí nádejní futbalisti si 
prišli na svoje cez prázdniny 
na podujatí Detský mundiál. 

Koncom augusta  DHZ Ba-
tizovce usporiadal 36. ročník 
spomienkovej súťaže hasičs- 
kých družstiev, na ktorom 
naše družstvo ženy nad 35. 
rokov obsadili prvé miesto. 

Ako tradične teplé prázd-
ninové dni zakončil deň obce 

pod názvom „...a v tých Ba-
tizovciach, tam je dobre...“, 
ktorý začal ekumenickou 
bohoslužbou, pokračoval 
pietnym aktom položenia 
vencov pri pamätníku pad-
lým a kultúrnym programom  
v parku pri hoteli Guľa. 

OFK usporiadal 3. ročník 
futbalového zápasu Memo- 
riál Michala Fábera. 

Prázdniny ukončilo diva-
delné predstavenie v zbo-
rovom dome ECAV, ktoré 
nám zahrali manželia Adam  
a Gabika Badinovci z Rožňa-
vy a predstavili nám interak-
tívnu Rozprávku o pastieri-
kovi Jankovi, do ktorej zapo-
jili aj deti. 

Komisia športu a mládeže 
na jeseň zorganizovala výlet 
na hrad do Starej Ľubovne. 
Účastníci výletu navštívili aj 
skanzen a v obci Hniezdne 
sa oboznámili s históriou  
a súčasnosťou liehovarníctva. 

Pri príležitosti opravy or-
ganu v našom rímsko kato-
líckom kostole zazneli známe 
diela barokových majstrov  
v podaní Mgr. Petra Čapá. 

Pri príležitosti Dňa európs- 
keho kultúrneho dedičstva 
otvoril aj miestny kaštieľ svo-
je brány pre širokú verejnosť 
s možnosťou prezrieť si sálu 
Máriássy, v ktorej je inštalo-
vaná história rodu zakladate-
ľov našej obce. 

V septembri naše turistic-
ké topánky viedli opäť na Ba-
tizovské pleso. 

Na poslednej ceste sme 
však vyprevadili aj Ladislava 
Františku, miestneho folklo-
ristu a rozprávača, milovníka 

tradícii, matičiara, dobrovoľ-
ného hasiča a futbalistu. 

Za pekného počasia sme 
mali možnosť obdivovať rôz-
ne kroje na podujatí s náz- 
vom Folklórne slávnosti obce 
Batizovce. Na podujatí vystú-
pili FSk Batizovce, FSk Kra-
vianec, FSk Vikartovčan, ĽH 
zo Štôly a FS Vargovčan. 

V októbri sme si uctili 
našich seniorov. Klub žien 
Batizovce usporiadal výstav-
ku ručných prác, za ktoré sa 
naše ženy nemusia hanbiť  
a svedčia o ich šikovnosti. 

Aká by bola jeseň v Ba-
tizovciach bez 14. ročníka 
Batizovského vinobrania  
a 9. ročníka súťaže o Najlepší 
batizovský škvarkovník? 

Obdobie adventu nám 
spestrila firma A&B Design 
výstavou vianočných ozdôb 
a adventnými koncertmi, na 
ktorých vystúpili vokálna 
skupina Fragile, manželia Ři-
hákovci, ĽH Radoslava Ker-
tisa a záver patril šarmantnej 
a famóznej speváčke Helenke 
Vondráčkovej. 

Samozrejme, že našu obec 
ani minulý rok neobišiel Mi-
kuláš so svojou družinou. 
Aký by bol záver decembra 
bez tradičnej vianočnej aka-
démie, ktorú si pre nás kaž-
dý rok už po dvanástykrát 
pripravili učitelia so svoji-
mi žiakmi zo ZŠ Batizovce.  
V závere koka sa predsta-
vili Príbehom o dvanástich 
mesiačikoch. 

Rok 2017 ukončil 17. roč-
ník Vianočnej batizovskej 
vločky a krásny vianočný 
koncert v rímsko katolíckom 
kostole. 

 PhDr. Soňa Andrašová, 
 referentka kultúry

Aj napriek slabšej zime v závere minulého roku sa členom a 
kamarátom z komisie športu a mládeže podarilo zabezpečiť ľa-
dovú plochu na multifunkčnom ihrisku, ktorú sme otvorili 20. 1. 
peknou akciou pre deti z názvom „Karneval na ľade“. Popo-
ludní, v peknom zasneženom počasí, sa stretlo približne 40 detí  
v maskách, pre ktoré sme si pripravili rôzne súťaže a vyhod-
notili sme tie najlepšie masky. Rodičia si zase mohli pochutnať  
a zohriať sa vareným vínkom. Veríme, že sa naše ratolesti vý-
borne zabavili a zašportovali si. Za pomoc pri organizácii sa 
chceme poďakovať obci Batizovce, učiteľkám z MŠ a Klubu 
žien v Batizovciach a tiež ľudom, ktorí nielen po nociach pri-
pravovali ľadovú plochu. Začiatkom marca nás ešte čaká súťaž 
v streľbe zo vzduchovej zbrane. Marián Chromek

Karneval na ľade

Dokončenie z 5. strany
Folklórna skupina Batizov-

ce aj v roku 2018 pracuje pod 
komisiou sociálnou, rozvoja 
vzdelávania a kultúry, ktorá 
je zriadená obcou Batizovce. 
Vedúci FSk je Ľubomír Šol-
tís. Madšie deti od 4-8rokov 
vedú Oľga Bodnárová a Mgr. 
Simona Chovanová. Star-
šie deti od 8-15 rokov ve-
die  Mgr. Mariana Šoltísová.  
V súčastností máme 20 detí 
do 8 rokov, 15 starších detí a 
23 členov mládeže a dospe-

Bohatá činnosť folklóristov

službu popri hrobárstve.
Do protipožiarnej proble-

matiky zasahovali aj centrál-
ne úrady. Napríklad Kráľov-
ská Uhorská kancelária vo 
Viedni dáva svoje odporú-
čanie platné pre celé Uhor-
sko, aby sa istá výpomoc pre 
pohorelcov mohla žiadať aj 
od cirkevných hodnostá-
rov z pokladníc cirkevných 
zborov. Takéto prípady po-
máhali nielen pohorelcom, 
ale dostávali požiarnictvo 
do popredia, bližšie k očiam 
vrchnosti, čiže nemohla sa 
táto problematika nechávať 
na spontánnosť postihnu-
tých resp. na obyvateľstvo, 
ale muselo sa pristúpiť  
k organizovanej protipo-
žiarnej ochrane. A tak 6.au-
gusta 1870 vzniká Uhorský 
krajinský hasičský zväz  
v Šoproni. zdroj info:  
 kronika DHZ Batizovce

lých. Spolu je nás 58 členov. 
Tu by som chcel upozorniť, 
že privítame každého, kto by 
mal chuť a čas venovať sa fol-
klóru. Skúšky starších detí do 
15 rokov sú každý utorok od 
16.00 h do 17.00 h, mladšie 
deti do 8 rokov vo štvrtky od 
16.00 h do 17.00 h a mládež 
a dospelí vo štvrtky od 19.h, 
alebo podľa potreby. Teší-
me sa na stretnutia s vami  
v roku 2018 a ďakujeme. 

Ľubomír Šoltís, 
vedúci FSk Batizovce
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V decembri 2017 sme po-
máhali pri hladkom priebe-
hu príchodu Mikuláša do 
našej obce a pre občanov a 
návštevníkov sme pripra-
vili rôzne občerstvenie. Už 
začiatkom januára sa zišla 
väčšina členov v sále kultúr-
neho domu, kde výbor DHZ 
informoval o svojej činnosti 
a plánoch na tento rok. 27. 
1. nás čakal už 20. ročník 
hasičského plesu, ktorý sa 
už zvyčajne teší veľkému zá-
ujmu. Hneď o dva týždne do 
našej obce prišiel fašiangový 
sprievod masiek s folkloris-
tami a pri zbrojnici nechýba-
la fašiangová zabíjačka. Naši 
členovia už deň vopred pri-
pravili rôzne špeciality, ktoré 
ste mohli hneď na druhý deň 

ochutnať. Aj touto cestou 
by sme sa chceli poďakovať 
všetkým, ktorí priložili ruku 
ku zdarnému priebehu. Na 
druhý deň sme boli povola-
ní operačným strediskom v 
Prešove na hasičský výjazd 
do jedného bližšie nešpeci-
fikovaného kostola v Bati-
zovciach. Malo ísť o požiar 
v interiéri. Spolu s profesio-
nálnymi hasičmi zo stanice v 
Mengusovciach sme preveri-
li oba kostoly, no našťastie sa 
požiar nepotvrdil a išlo teda 
o planý poplach. Na výjazde 
sa okrem HaZZ Mengusovce 
zúčastnili 6 naši členovia s 
technikou T815 a A31. Viac 
informácií nájdete na našej 
stránke www.dhzbatizovce.
sk. Marián Chromek

Dobrovoľní hasiči v zime

Dni nového roka 2018 
plynú nezávratnou rýchlos-
ťou a ja pevne verím, že váš 
vstup do nového roka 2018 
bol úspešný a aj naďalej na-
predujete podľa vašich osob-
ných aj profesných predstáv. 

Klub žien v Batizovciach v 
novom roku nezaháľa, čoho 
dôkazom je jeho aktívna prá-
ca od začiatku roka na vlast-
ných akciách, ako aj na akci-
ách organizovaných obcou, 
kultúrnymi a spoločenskými 
zložkami obce Batizovce. 

Dovoľte mi preto pred-
staviť vám akcie, na kto-

Ženy opäť plánujú mnoho zaujímavých akcií
rých sme doposiaľ pracovali  
a ktoré plánujeme zrealizovať  
v prvom štvrťroku roku 
2018. V januári sme pomá-
hali športovej komisii pri 
organizovaní Karnevalu na 
ľade pre naše deti. Svojimi 
sladkými dobrotami z ku-
chyne starých mám sme 
prispeli v rámci fašiangové-
ho podujatia spojeného so 
zabíjačkou Batizovské Fa-
šiangy 2018. Ide o poduja-
tie s dlhoročnou tradíciou, 
každoročne organizované 
batizovským Dobrovoľným 
hasičským zborom. V marci 

zorganizujeme pri príleži-
tosti mesiaca knihy posede-
nie v našej obecnej knižnici  
s dobrou knihou, pri ktorom 
nebude chýbať šálka voňa-
vého čaju, lahodné domáce 
koláčiky a iné dobroty. Pred 
Veľkou nocou nás opäť čaká 
zdobenie veľkonočných vají-
čok, na ktorom sa zúčastnia 
i naše malé ratolesti. Zdobe-
nie veľkonočných vajíčok sa 
zavŕši súťažou spojenou s vý-
stavou pod názvom Krehká 
krása Batizoviec – Gúľaj sa 
vajíčko. 

V neposlednom rade neza-
budneme ani na naše zdravie 
a opäť sa vyberieme na po-
tulky našou krásnou podtat-
ranskou prírodou. Plánuje-
me prechádzku do Vysokých 
Tatier a v rámci kultúrnych 
akcií navštívime predstave-
nie Rysavá jalovica v divadle 
v Spišskej Novej Vsi. 

Dúfam, že vás naše plá-
nované akcie v nadchádza-
júcich mesiacoch nadchli 
a stretneme sa spoločne na 
našich akciách. Budeme sa 
veľmi tešiť.  Marta Šerfelová

Naša MŠ je zameraná na regionálnu 
výchovu a a formou zážitkového učenia 
deti spoznávajú zvyky a tradície našej 
obce. Medzi ne patria aj Fašiangy. Pri-
pomenuli sme si ich niekoľkými akcia-
mi. V prvom rade sme deťom vysvetlili 
symboliku jednotlivých  fašiangových 
postáv- „straškov“.

Materskú školu navštívil ujo Pavol 

Šoltýs, ktorý deťom predstavil hudob-
ný nástroj heligónku. Zahral  im na nej  
a dovolil deťom, aby si vyskúšali zahrať 
pár tónov. Na záver za sprievodu heli-
gónky si deti zaspievali „A v tých Bati-
zovciach“ a „Fašiangy, Turice,...“.

Deti sú zručné a majú šikovné rúčky, 
tak si zhotovili hudobné nástroje, ktoré 
ku Fašiangom patria –heligónku a basu.

Na záver týždňa  sme si urobili fa-
šiangový sprievod so „straškami“, kto-
rých sme si zhotovili podľa tých „sku-
točných.“ Zaspievali a zatancovali sme 
si. A tety kuchárky nám na obed pripra-
vili šišky.

V sobotu sa deti s rodičmi zúčast-
nili veľkého fašiangového sprievodu  
v obci.  Soňa Chalásová, riaditeľka MŠ

Zážitkové učenie detí v materskej škole

Nový rok sa začal v klube OFK Batizovce výročnou 
schôdzou, ktorá sa uskutočnila v hasičskej zbrojnici 19. 1. 
2018. Na ďalšie dvojročné obdobie bol zvolený nový predse-
da klubu a nový výkonný výbor, ktorý bude pracovať v tomto 
zložení: predseda klubu: Ľubomír Haščák, výkonný výbor: 
Peter Hutník, Rastislav Fáber ml., Martin Mlynár, Anita Ha-
ščáková, Viliam Handzuš.

Obe klubové družstvá už začali prípravy na jarnú časť se-
zóny. Žiaci sa stretávajú pod vedením trénera Petra Hutníka  
v telocvični a muži sa pripravujú pod vedením nového tré-
nera Jána Levockého kondičnými behmi a tréningami v telo-
cvični. Pre obe mužstvá sú naplánované aj prípravné zápasy 
na umelej tráve v Poprade.  OFK Batizovce

Futbalisti v novom roku

Školský rok sa prehupol 
do svojej druhej polovice a 
my sme si to v návale každo-
denných povinností takmer 
nevšimli. Nezabudli sme však 
na významné udalosti, ktoré 
sa udiali. Vianoce a muzikál 
to už tradične patrí k na-
šej škole rovnako, ako deň  
a noc. Tento rok sme našich 
priaznivcov potešili naštudo-
vaním muzikálu O dvanás-
tich mesiačikoch pod reži-
sérskou taktovkou PaedDr. 
Janette Fabianovej. Adventné 
obdobie však tento rok malo 
aj troch iné poslanie Pripra-
vili sme projekt ADVENT 
NAOPAK, v ktorom naši žia-
ci venovali množstvo hračiek 
kníh, športových potrieb de-
ťom z Útulku vo Svite. Dar-
čeky odovzdali deťom naši 
najstarší žiaci. 

Uskutočnili sa školské i ob- 

Pred žiakmi posledná tretina školského roka
vodné kolá recitač-
ných súťaží, Do-
minika Spišáková 
z 2.A triedy si na 
okresnom kole v 
prednese povestí 
Šaliansky Maťko vy-
recitovala 2. miesto. 
Na obvodnom kole 
v prednese poézie a 
prózy Hviezdosla-
vov Kubín nás budú 
reprezentovať Filip 
Sobotovič a Nina 
Reľovská. Veríme, 
že budú nasledovať 
úspech mladšej spolužiač-
ky spoločne s pani učiteľkou 
Zuzanou Hudákovou, ktorá 
ich na súťaž pripravuje a ur-
čite sa budú tešiť z úspešnej 
reprezentácie školy. Svoje ve-
domosti si žiaci overili aj na 
školskom kole Pytagoriády i 
internetovej vedomostnej  sú-

ťaži I Bobor.
Aj tento rok si žiaci svoje 

lyžiarske zručnosti upevňo-
vali v lyžiarskom stredisku 
SNOWPARK Lučivná. Špor-
tom však žijeme počas celého 
školského roka. Radosť nám 
robia naši hokejbalisti, tešíme 
sa na  školské zápolenia vo 

vybíjanej, i na tanečnú súťaž 
Deň tanca vo Svite. 

Najväčšou radosťou žiaka 
sú prázdniny a na tie jarné 
už všetci školáci netrpezlivo 
čakali. Verím že si všetci užili 
a s nadobudnutou energiou 
úspešne vyštartujú do posled-
nej tretiny školského roka. 

V uplynulom roku prijali pozvanie od starostu obce naši ju-
bilanti  štyri krát – 5. apríla, 28. júna, 29. septembra a 28. de-
cembra. Spoločného posedenia v priestoroch miestneho kul-
túrneho strediska sa zúčastnilo spolu 38 jubilantov, z toho 20 
žien a 18 mužov a to vo veku od 60 – 90 rokov. Pre pozvaných 
jubilantov je pripravený krátky kultúrny program, v rámci kto-
rého sa starosta prihovorí jubilantom, zaznie báseň a pieseň  
a nasleduje osobná gratulácia a podpis do pamätnej knihy. Po 
oficiálnom ukončení stretnutie pokračuje voľnou debatou, 
počas ktorej sa starosta obce dozvie aj všedných problémoch, 
ktoré našich občanov trápia. Vek je častokrát len kombináciou 
dvoch čísel, ktoré sú však  odrazom prežitých skúseností. Život 
je školou, ktorú navštevujeme od kolísky až po hrob a skúse-
nosti v nej nadobudnuté majú nevyčísliteľnú hodnotu. Vďaka 
všetkým, ktorí naše pozvanie neodmietli a prišli do milej spo-
ločnosti prežiť peknú chvíľu.

PhDr. Soňa Andrašová, referentka kultúry

Prijatie jubilantov 
starostom obce

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y
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Vážení občania,
do rúk sa vám dostáva 

ďalšie vydanie Mengusov-
ského občasníka. Myslím si, 
že informovanosť občanov je 
základom úspešnej a otvo-
renej samosprávy obce. Je 
dobré, ak občania aktuálne 
vedia o práci starostu, po-
slancov, jednotlivých komi-
sií či zamestnancoch úradu 
čo najviac, lebo tak si môžu 
vytvoriť pravdivý obraz o ak-
tivitách a problémoch v obci.

Čas vianočných sviatkov 
je postupne už len v našich 
spomienkach. Očakávania 
z príchodu nového roka na-
hrádza pracovná atmosféra. 
Život sa vrátil do zabehnu-
tého a tradičného kolobehu 
pracovných povinností.

Aj my na obecnom úra-
de sme sa s vervou hneď od 
začiatku nového roka pustili 
do práce. Zima bola na pre-
lome  rokov priaznivá a tak 
sme začali s rekonštrukciou 

Čo nové, starosta? Tohtoročná zima je v pl-
nom prúde a my sme sa roz-
hodli, tak ako každý rok pre 
blaho našich občanov, ako 
aj návštevníkov z blízkeho  
a ďalekého okolia pripraviť 
bežecké trate. 

V Mengusovciach je k dis-
pozícii denne  upravovaných 
12 km tratí pre voľnú, ako aj 
klasickú techniku. Návštev-
nosť je vyššia, ako v minulú 
sezónu, čo vyplýva určite z 
toho, že trate sú bezplatné, 
ale je tu možnosť dobrovoľ-
ného príspevku alebo daru. 
Neostáva nám nič iné si 

priať, aby krásnych zimných 
dní bolo čo najviac. Priaz-
nivci športu v spolupráci  
s obcou plánovali 4.ročník 
pretekov Mengusovský bež-
kár, ktorý bol zo dňa 4. 2. 
2018 pre nepriaznivé poča-
sie preložený na 10. 3. 2018. 
Srdečne pozývame bežkárov 
všetkých vekových aj výkon-
nostných kategórii - príďte 
si zašportovať aj povzbu-
diť. Bližšie informácie na 
https://www.facebook.com/
mengusovskybezkar

Športu zdar a futbalu 
zvlášť! 

vstupnej brány do areálu 
mengusovského rodea. Pô-
vodná konštrukcia vstupu 
bola po dlhých rokoch už 
prehnitá a ohrozovala bez-
pečnosť návštevníkov, preto 
bolo potrebné zvaliť ju a na-
hradiť novou. Jej stavba nie 
je až taká prepracovaná, no 
podľa môjho názoru ma tiež 
svoje čaro. Počas nepriazni-
vého počasia sa zamestnan-
ci obecného úradu starali  
o zimnú údržbu ciest a chod-
níkov v obci, o poriadok  
v prístreškoch na separovaný 
zber a autobusovej zastávke. 
V budove obecného úradu 
bola zriadená kuchyňa, vy-
bavili sme ju kuchynskou 
linkou sporákom a dresom 
a mala by slúžiť pri rôznych 
kultúrnych a spoločenských 
podujatiach  organizova-
ných nie len obecným úra-
dom. Zároveň zamestnanci 
vyrúbali otvory a vymenili 
zárubne a dvere v knižnici, 

kuchyni a vstupe na javisko. 
Mnohí z Vás si určite všimli 
terénne úpravy pri ihrisku. 
V budúcnosti by sme tam  
chceli osadiť malú maketu 
nášho mlyna, ktorá by mala 
zatraktívniť a spestriť pros-
tredie stredu obce. Najväč-
šou akciou však je prestreše-
nie prefabrikovaných garáži 
a bunky pre zberný dvor. 
Zároveň s tým nám vznikol 
priestor, ktorý vieme využiť 
ako garáž pre nový traktor.  
V dňoch 23. januára a 6. feb-

ruára 2018 bol v sále obecné-
ho úradu prednášať p. Mo-
ňok z Občianskeho združe-
nia „Priatelia zeme“. Témou 
prednášok bol triedený zber 
v obci Mengusovce. Obyva-
telia obce boli pozvaní viac-
krát obecným rozhlasom 
a SMS systémom, no účasť 
napriek tomu bola žalostná.  
Svedčí to o našom záujme  
o separovaný a triedený zber 
komunálnych odpadov. 

Ján Šoltis,
starosta obce

Bežecké trate v Mengusovciach

Jeseň 2017 znamenala pre 
náš jazdecký klub veľký skok 
vpred. Boli sme pozvaní na 
svetové podujatie, na aký-
si ekvivalent olympijských 
hier vo svete vytrvalostného 
športu - HH SH - Moham-
med bin Rashid al Makto-
um  Endurance Cup CEI v 
Dubai. 

Už samotná pozvánka 
znamená, že patríme v danej 
krajine medzi špičku me-
dzi vytrvalcami  a náš jaz-
dec i kôň ju dostali plným 
právom. Pozvánka bola, ale 
ťažký bol začiatok cesty dl-
hej 6 000 km, ktorá preko-
nala jedno časové pásmo, 
teplotný rozdiel 40 stupňov 
a množstvo iných prekážok. 
Kôň Koheilan Duka i jazdec 
Martin Gallo odchádzali zo 
Slovenska uprostred Vianoc 
a už za pár dní - 6. 1. 2018 
štartovali na trať dlhú 160 
km medzi konkurenciou 
56 koní z Európy a 304 do-

V znamení piesku, potu a smoly
mácich koní. Náš „Duka“ sa 
prekvapivo dobre a rýchle 
aklimatizoval a po pár tré-
ningoch bol pripravený vy-
štartovať. Medzitým sa náš 
skromný team rozrástol ešte 
o dvoch členov Matúša Hol-
moka a Jozefa Silného, ktorí 
k nemu už neodmysliteľne 
patria. Plný očakávania, ale 
i obáv, odštartovala dvojica 
Duka a Martin v trojkráľové 
ráno do prvého kola. Nádeje 
však čoskoro zmarilo drobné 
zranenie na nohe koňa, ktoré 
v spojení s ostrým púštnym 
pieskom spôsobilo, že naša 
dvojica neprešla prvou ve-
terinárnou kontrolou.  Kvôli 
krívaniu. Napriek tomu, že 
Duka bol kondične v život-
nej forme.  Ako s sa nako-
niec ukázalo, trať bola nad 
sily viac ako 2/3 koní a do 
cieľa sa dostalo len 118 koní 
z toho len 13 európskych. 
Nedostalo sa nám športové-
ho úspechu, ale dostalo sa 

nám veľkej školy a množstva 
skúseností, ktoré zúročíme v 
ďalších pretekoch pri repre-
zentácii nášho klubu a obce 
Mengusovce. A to je iste 
úspech rovnako dôležitý. 

Týmto sa chceme úprimne 
poďakovať všetkým priate-
ľom, sponzorom i podporo-

vateľom za pomoc pri do-
siahnutí tohto významného 
medzníka v histórii klubu i 
obce. V roku 2018 budeme 
zo všetkých síl pokračovať 
v započatom snažení a verí-
me, že prinesie svoje ovocie 
v podobe miestenky na toto 
podujatie v roku 2019.

Ponúkame vaòový kúpe¾
v minerálnej vode /úèinný pri

lieèbe pohybového ústrojenstva/,
rôzne masáže, zábaly

Otvorené: pondelok - nede¾a 10:00 hod. - 19:00 hod.

Kontakt: 052/ 7733617, 0917 123 453

viac info na www.aquaspaganovce.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

Výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Poprade na Šte-
fánikovej ulici v marci pripravuje dve výstavy žiackych prác, na 
ktorých odprezentuje najlepšie diela žiakov z ateliérov všetkých 
výtvarných pedagógov.

Názov prvej výstavy FARBIČKY-ČARBIČKY pripomína, že vys- 
tavujú mladší žiaci a pozornosť treba sústrediť na farby, výtvar-
né techniky a línie ich výtvarných diel. Výstava bude otvorená už  
6. 3. 2018 o 17. hodine v umenovednom oddelení Podtatranskej 
knižnice v Spišskej Sobote. 

Druhá výstava poukazuje skôr na umelecké prístupy a postupy  
v tvorbe keramických objektov, malieb na hodváb a iluzívny či 
imaginárny charakter tvorby - „čarovanie“ v technike, kompo-
zícii, farbe a téme. Vernisáž výstavy sa uskutoční 13. 3. 2018  
o 17. hodine vo foyer Domu kultúry v Poprade.

Skutočnosť, že pripravujeme dve výstavy, prezrádza zvýšenú 
aktivitu a veľké množstvo kvalitných prác. Výstavami zároveň 
aktivizujeme žiakov a získavame ich rodičov na posudzovanie, 
hodnotenie a porovnávanie výsledkov svojich detí. Srdečne pozý-
vame.   Rudo Rabatin

IGOR 
PIAČKA

3. 4. 2018  o 18.00 
komentovaná výstava

maľba a grafika
výstava potrvá do 28. 4. 2018

PREDSTAVENIE

Nám. sv. Egídia, 
Pasáž ALFA, Poprad
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Preteky sa konali 29.12. 
až 30.12. v športovom are-
áli Štrbské Pleso, nakoľko 
snehové podmienky už nie-
koľko rokov neumožňujú 
organizovať tieto preteky v 
lyžiarskom areáli usporiada-
teľa, teda v obci Gerlachov. 

Dvojdňové preteky boli 
rozdelené na medzinárodné 
preteky FIS Slavic CUP, ktoré 

Memoriál 24 padlých hrdinov SNP

V závere roka 2017 organizovala Telovýchovná jedno-
ta TATRAN Gerlachov v spolupráci s obcou Gerlachov 
a Slovenskou lyžiarskou asociáciou jubilejný  60. ročník 
Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP. Ide o najstaršie pre-
teky na našom území konané bez prerušenia jediného 
ročníka. 

sa konali oba dni a Slovenský 
pohár, ktorý sa konal druhý 
deň pretekov. V prvý deň 
pretekov sa bežali šprinty 
mužov a žien, kde spomedzi 
41 pretekárok dominovala 
olympijská víťazka zo Soči 
Justyna Kowalczyk z Poľska. 
U mužov ovládol šprint s po-
medzi 51 pretekárov Poliak 
Kamil Bury. 

Druhý deň sa pokračovalo 
vytrvalostnými pretekmi mu-
žov na 15 km a žien na 10km. 
U žien si zopakovala víťaz-
stvo s vysokým náskokom  
Justyna Kowalczyk z Poľska. 
U mužov dominoval taktiež s 
vysokým náskokom Bielorus 
Yury Astapenka. 

Slovenský pohár bol druhý 
deň zastúpený v štrnástich 
kategóriách od žiackych až 
po seniorské, v ktorých sa 
zúčastnilo spolu viac ako 260 
pretekárov. Bežalo sa klasic-
kým štýlom. U mužov zvíťa-
zil Andrej Segeč z klubu SKI 

TEAM JASE LATKY. U žien 
vyhrala Barbora Klementová 
z klubu KL Novaky. Touto 
cestou chceme zablahoželať 
aj ďalším víťazom mladších 
kategórií ale aj poďakovať 
všetkým zúčastneným prete-
károm za ich výkony.

Obzvlášť poďakovanie 
patrí tej hŕstke ľudí, ktorí 
každoročne podajú pomocnú 
ruku pri organizovaní týchto 
pretekov, ktorí obetujú svoj 
voľný čas a úsilie, aby tieto 
preteky mali zakaždým takú 
vysokú úroveň. Ďakujeme. 
 Ing. Michal Nikerle

Telovýchovná jednota 
TATRAN Gerlachov uspo-
riadala 17. februára 2018 
večerné preteky v bežeckom 
lyžovaní pri umelom osvetle-
ní. Preteky sa konali  v špor-
tovom areáli Štrbské Pleso so 
začiatkom o 17.30 h. Išlo o 9. 
kolo Slovenského pohára do-
rastu a dospelých a VIII. kolo 
Slovenského pohára žiakov v 
bežeckom lyžovaní. 

Tieto preteky boli organi-
zované na Štrbskom Plese na 
poslednú chvíľu, nakoľko sa 
mali konať v Osrblí, no pre 
problémy s organizovaním 
bola požiadaná o pomoc TJ 
TATRAN Gerlachov.  

Súťažilo sa v štrnástich 
kategóriách voľnou techni-
kou na tratiach s dĺžkou 2  
a 4 kilometre. Výnimkou 
bola kategória tých najmlad-

ších, ktorí pretekali na trati 
dlhej 1km klasickou techni-
kou. Na večerné preteky pri-
šlo súťažiť takmer 200 prete-
károv, čo vysoko prekonalo 
očakávanie organizátorov 
ale aj samotných pretekárov.  
V chladnom večernom poča-
sí sa v hlavnej kategórií mu-
žov a juniorov darilo Jánovi 
Koristekovi. V kategórií žien 
a junioriek zvíťazila Aneta 
Smerčiaková. 

Blahoželáme taktiež všet-
kým ďalším víťazom svojich 
kategórií a dúfame, že si nie-
len oni, ale aj všetci pretekári 
užili tieto netradičné večerné 
preteky pod nočnou oblohou 
a odnesú si s pretekov množ-
stvo nových skúseností a zá- 
žitkov.  Ing. Michal Nikerle, 

predseda TJ TATRAN 
Gerlachov

Večerné preteky 
v bežeckom lyžovaní

Vážení spoluobčania, 

chcem sa vám aj tentokrát 
prihovoriť a informovať  
o aktivitách v našej obci. Mi-
nulý rok sme podali žiadosť 
na Enviromentálny fond 
na rekonštrukciu čističky 
odpadových vôd, ktorá si 
vyžaduje opravu. Máme po-
danú žiadosť na Minister-
stve kultúry na opravu našej 
kultúrnej pamiatky: Kamen-
ného mosta, ktorý bol 15. 
decembra 2008 vyhlásený za 
národnú kultúrnu pamiatku. 
O tom, či naše žiadosti boli 
schválené, sa dozvieme v jar-
ných mesiacoch. 

V minulom roku sa nám 
podarilo dobudovať ka-
nalizáciu na Ulici lúčnej  
a družstevnej, ktorá bola 
spolufinancovaná Inviro-
mentálnym fondom a časť 
kanalizácie na Ulici novej z 

V budovaní kanalizácie pokračujeme

Správne triedenie, teda 
separovanie odpadov okrem 
iného zabezpečuje čistej-
šie životné prostredie, šet-
rí prírodné zdroje surovín  
a energie, redukuje množ-
stvo odpadu na skládkach, 
vrátane čiernych, ktoré sa 
takto eliminujú a umožňuje 
opätovné využitie odpadov 
recykláciou. Napokon, sepa-
rovanie odpadu je jednodu-
chá záležitosť, veď to dokážu 
zvládnuť aj deti, odkedy ve-
dia rozoznávať farby, len ich 
k tomu treba viesť a vysvetliť, 
že s nimi a pre ne chceme 
dosiahnuť krajšie a zdravé 
životné prostredie.

Pravda je taká, že sa všetci 
podieľame na produkova-
ní odpadu, ktorý sa z na-
šich domácností dostáva na 
skládky, resp. do spaľovní. 
Avšak, práve na skládkach či 
rôznych smetiskách sa me-
dzi komunálnym odpadom 
nachádza i taký, ktorý by sa 
po istých úpravách dal vyu-
žiť ako zdroj druhotných su-
rovín. Preto separovaný zber 
zabezpečuje, aby sa jednotli-
vé druhy po roztriedení mo-
hol opäť zužitkovať. Hlavný-
mi dôvodmi separovania sú 
znížené množstvá odpadu 
vyvážaného na skládku, zís-
kanie druhotných surovín 

a súčasne šetrenie primár-
nych zdrojov. Nesmieme 
tiež zabúdať, že separovanie 
ovplyvňuje životnosť skládok 
odpadu a tak by nezaškodilo 
ohľaduplnejšie správanie sa 
ľudí k prírode a životnému 
prostrediu vôbec.

Na to, aby sa separovanie 
odpadu definitívne stalo pri-
rodzenou činnosťou, mali by 
sme si osvojiť jeho jednodu-
ché pravidlá. 

A práve kvôli tomuto 
prístupu končí vyše 90 % 
komunálneho odpadu na 
skládkach a v spaľovniach. 
Skládky sa tak stávajú ča-
sovanou bombou zásluhou 
miešania rôznych látok spúš-
ťajúcich chemicko-fyzikálny 
proces, z ktorého vznika-
jú nebezpečné a škodlivé 
látky znečisťujúce životné 
prostredie.

Preto opätovne žiadame 
občanov, aby aj ich správny 
prístup k separovanému zbe-
ru a celkovému nakladaniu 
s odpadmi prispel k zníže-
niu množstva komunálneho 
odpadu, ochrane životného 
prostredia a zníženiu nákla-
dov za odpady.  Kalendár  
a systém separovaného zbe-
ru môžete nájsť na: 
www.obecgerlachov.sk   

 Obecný úrad Gerlachov    

Prečo separovať?

vlastných zdrojov. V tomto 
roku sme začali projektovú 
dokumentáciu na ďalšiu eta-

pu kanalizácie. 
Konečne sa nám 
podarilo nájsť 
momentálne 
najvhodnejšie 
miesto na vý-
stavbu detského 
ihriska,  ktoré 
bude  dokon-
čené do mája 
tohto roka. Aj 
touto cestou sa 
chcem poďako-
vať Evanjelickej 
cirkvi, že ihrisko 
sa môže vybudo-
vať v priestoroch 
školského dvora 
oproti obecné-
mu úradu. Ih-
risko bude slúžiť 
pre naše naj-
menšie detičky. 

V  j a r n ý c h  m e s i a -
coch by sme chceli začať  
s  úpravou vnútorných 

priestorov obecného úradu. 
Ide o zasadaciu miestnosť, 
chodby na prízemí a na po-
schodí a sociálne zariadenie. 
Taktiež je potrebná úprava 
autobusovej zástavky. Máme 
dokončené osvetlenie cinto-
rína a dokončujeme moni-
torovanie cintorína kamero-
vým systémom. Je potrebné 
vybudovanie vhodnej parko-
vacej plochy pred vstupom 
na cintorín. Spustili sme 
nový SMS spravodaj.   

Samozrejme, je toho oveľa 
viac, čo je potrebné zveľadiť 
v našej obci. Preto verím, že 
spoločnými silami budeme 
naďalej aktívni pri vytváraní 
lepších podmienok na život 
v obci Gerlachov. Aj touto 
formou sa vám chcem poďa-
kovať a popriať všetko dobré, 
veľa zdravia a rodinnej po-
hody. Mgr. Ján Hroboň,

starosta obce   
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Prečo je pre nás všetkých 
dôležité, aby sa aj na Slo-
vensku zmobilizovalo a cez 
stránku sk.myright.com 
registrovalo čo najviac po-
stihnutých vodičov?, vysvet-
ľuje predsedníčka slovinskej 
spotrebiteľskej organizácie 
Zveza potrošnikov Sloveni-
je (ZPS) Breda Kutin, ktorá 
len nedávno ukončenú kam-
paň úspešne viedla. 

Je dôležité vyslať silný od-
kaz, že pravidlá a právne 

Žiadajte odškodnenie 
v kauze Dieselgate

Slovenskí majitelia áut sa môžu uchádzať o odškodne-
nie v kauze Dieselgate spolu s desaťtisícmi iných Európa-
nov. Do kolektívnej akcie, ktorú na Slovensku zastrešuje 
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad sa už 
zapojilo Nemecko, Švajčiarsko a Slovinsko. V Nemecku 
na výzvu reagovalo 15-tisíc majiteľov áut, v Slovinsku 
ich bolo vyše 6,2-tisíc, vo Švajčiarsku registrácia stále 
prebieha. 

predpisy sa musia rešpekto-
vať. V opačnom prípade, bez 
ohľadu na to, aké vplyvné 
môžu tieto spoločnosti byť, 
budú niesť zodpovednosť za 
to, že ich porušili. Hľadali 
sme spôsoby ako slovinským 
spotrebiteľom pomôcť presa-
diť ich práva a aj vďaka tomu, 
že sami sú čoraz proaktívnej-
ší, bola reakcia médií i verej-
nosti veľmi dobrá. Majitelia 
áut na Slovensku, ktorých sa 
emisný škandál týka, by mali 

využiť, že sa môžu bezplatne 
zapojiť a  nenesú žiadne rizi-
ká spojené s prípadným ne-
úspešným výsledkom.

Ako môžeme v našej časti 
Európy ťažiť z medzinárod-
ných akcií spotrebiteľských 
združení ako je táto?

Ak budeme úspešní, budú 
z toho benefitovať všetci 
spotrebitelia EÚ. Vyšleme 
jasné posolstvo, že právne 
predpisy musia byť rešpek-
tované a podvody sankcio-
nované. Že sa spotrebitelia 
vedia organizovať aj v rám-
ci Európy a podávať žaloby  
v rôznych krajinách, môže 
v budúcnosti odradiť ďalšie 
spoločnosti podvádzať a pri-
spieť k tomu, aby primerane 
spotrebiteľov odškodnili bez 
ohľadu na to, z ktorej krajiny 
pochádzajú...   P. Vargová

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov podporuje 
kampaň Dieselgate združení Altroconsumo,  

DecoProteste, Ocu and TestAchats. 

zaregistrujte   sa
a  žiadajte   odškodnenie.

spolu  sme  silnejší...

Oddelenie klinickej bio-
chémie, hematológie a trans-
fuziológie vo Všeobecnej 
nemocnici s poliklinikou 
Levoča, člen skupiny AGEL, 
naďalej pozýva všetkých 
dobrovoľníkov na mimo-
riadny odber krvi. Tohto-
ročná Valentínska kvapka 
krvi potrvá až do 16. marca. 
V roku 2016 prišlo v rám- 
ci tejto nezištnej akcie darovať 
krv 68 žiakov, 195 viacnásob-
ných darcov, 37 prvodarcov  
a 9 párov. V minulom roku 
sme zaznamenali až 31 štu-
dentov, 124 viacnásobných 
darcov a 11 prvodarcov,  
z toho 5 párov. 

Mobilná odberová jednot-
ka navštívila  aj okolité obce, 
mestá, školy, v rámci ktorých 

Valentínska kvapka krvi
odobrala krv až 123 záujem-
com, z toho bolo 14 študen-
tov a 25 iných prvodarcov. 
,,V minulom období  sa nám 
podarilo osloviť veľmi veľa 
darcov. Veríme, že i tento rok 
si dobrovoľníci osvoja myšlien-
ku nezištnej pomoci,“ uvie-
dol MUDr. Rastislav Osif, 
primár oddelenia klinickej 
biochémie, hematológie  
a transfuziológie. ,,Organi-
zované darovanie krvi zabez-
pečujeme pravidelne každý 
utorok a štvrtok od 7. h do 
11. h. Taktiež organizujme  
i výjazdové odbery, ktoré majú 
veľký úspech,“ dodal MUDr. 
Rastislav Osif. 

Neraz život človeka závi-
sí aj od dostatočných zásob 
transfúznych prípravkov. 

Kritériám darcovstva vyho-
vuje približne 25 % obyvateľ-
stva, pracoviská transfúznych 
staníc však navštevuje oveľa 
menšie percento populácie. 
Darovať krv môže iba zdravý 
človek, ktorý dovŕšil 18 rokov 
a nedosiahol 60 rokov. Teles-
ná hmotnosť musí presiahnuť 
50 kilogramov. 

Levočské oddelenie hema-
tológie a transfuziológie sa 
zapája okrem Valentínskej 
kvapky krvi aj do Študent-
skej kvapky krvi či Vianoč-
nej kvapky krvi. Transfúzne 
oddelenie svojou produkciou 
transfúznych výrobkov záso-
buje niekoľko zdravotníckych 
zariadení  v regióne Spiša  
i mimo neho.

Mgr. Alžbeta Sivá
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Z bohatého archívu Rallye Tatry - časť II. (1976-1980)
RALLYE TATRY 2018

1976
Aj ôsmy ročník Rallye Tat-

ry v roku 1976 odštartoval 
ako medzinárodná automo-
bilová súťaž družstiev so-
cialistických krajín o Pohár 
mieru a priateľstva. Tímy 
zapojené do hodnotenia do-
vtedy absolvovali Volán ral-
lye v Maďarsku, rallye Zlaté 
piesky v Bulharsku, Raid 
Polski v Poľsku a Rallye Du-
naj v Rumunsku. Rallye Tat-
ry bola teda piatou súťažou  
o Pohár mieru a priateľstva  
v roku 1976.

Preteky odštartovali 25. 
septembra zvláštnou klasifi-
kačnou skúškou na okruhu 
Poprad - Sp. Sobota so štar-
tom pred firmou Vagónka 
Poprad. Slávnostné otvore-
nie a štart prvého vozidla do 
súťaže bol v ten istý deň o 18. 
hodine. Vyhlásenie výsled-
kov prebehlo v krytej hale 
zimného štadióna v Poprade, 
kde so svojim programom 
vystúpila víťazka Lýry 1976 
Jana Kocianová.

Trať merala 1100 km, ob-
sahovala 26 rýchlostných 
skúšok a viedla okresmi Vý-
chodoslovenského a Stredo-
slovenského kraja. Na štart 
sa postavilo takmer 70 po-
sádok z 11 krajín. Českoslo-
venská špička na vozidlách 
Škoda 130 RS, vynikajúci 
jazdci zo ZSSR, Bulharska, 
Poľska, Maďarska, NDR, 
Rumunska, Nór Haugland, 
Švéd Lundström, či Talian 
Frislani. S nástrahami trate 
sa dokázala vysporiadať iba 
polovica z nich. V cieli bolo 
klasifikovaných 35 súťaž-
ných dvojíc. Absolútnymi 
víťazmi sa  stali reprezentan-
ti ČSSR Hubáček-Minařík 
na Renaulte Alpine. Druhí 
skončili Haugland-Berglund 
na Škode 130 RS a bronzo-
vú priečku obsadili Poliaci 
Stawowiak-Czyzyk na Fiate 
Abarth 124.  

Prvýkrát sa na Rallye Tatry 
objavila dnes už legendárna 
Škoda 130 RS. Podľa Johna 
Hauglanda to bol automobil, 
ktorý sa vyrovnal, vo svojej 
objemovej triede najlepším 
svetovým značkám. Motor 
mal objem 1289 ccm, najvyš-
šia rýchlosť automobilu bola 
až 202 km/h a zrýchlenie z 0 
na 100 za 9 sek.

1977
Na tratiach Rallye Tat-

ry 1977 mohli diváci vidieť 
pretekárov z 12 krajín. Trať 
merala 1000 km, mala 27 
rýchlostných skúšok v cel-
kovej dĺžke 300 km a jazdi-
lo sa prevažne po prašnom 
a čiastočne po asfaltovom 
povrchu. Opäť sa bojovalo  
o Pohár socialistických kra-
jín a patronát nad podujatím 
prevzal predseda Vládneho 
výboru pre cestovný ruch 
SSR Ing. Dezider Goga.  

Medzinárodná automobi-
lová súťaž bola pripravená 
vďaka obetavej dobrovoľ-
nej práci takmer 800 členov 
Automotoklubu Zväzarmu 
v Poprade, Kežmarku, Svite, 
Rožňave, Dobšinej, za pod-
pory vojakov, príslušníkov 
ZNB, zdravotníkov, požiar-
nikov, cestárov, desiatok 
športových a technických 
komisárov a skupín časome-
račov. Prihlášku podalo 86 
posádok a medzi najvýraz-
nejšie mená môžeme zaradiť 
sovietskeho jazdca Stasisa 
Brundzu, ktorý prekvapil 
6. miestom v absolútnom 
poradí na Rally Acropolis  
a víťazstvom v triede. Čs. re-
prezentanti Blahna-Hlávka 
na populárnej Rallye Monte 
Carlo zvíťazili v triede A2 
a v absolútnom hodnotení 
obsadili 12. priečku. Zná-
my Nór Haugland dostal od 
škodovky nové auto Š 130 
RS a po roku znovu pri-
šiel Lundström na Toyote 
Corolle.

Víťazný pohár nad hlavy 
zdvihla československá dvo-
jica Kvaizar-Kotek na Škode 
130 RS. Vyhodnotenie pre-
behlo na popradskom zim-
nom štadióne aj za asistencie 
speváckeho vystúpenia He-
leny Vondráčkovej. 

1978
Rallye Tatry sa stali me-

dzi súťažiacimi populárne 
predovšetkým charakterom 
svojej trate, výberom rých-
lostných skúšok. Tohto roku 
sa na trati objavilo niekoľ-
ko zmien. Usporiadatelia  
v záujme ochrany životného 
prostredia v centrálnej ob-
lasti Vysokých Tatier presu-
nuli ťažisko celej súťaže sme-
rom na juh od Popradu, čím 

vylúčili prejazd súťažných 
vozidiel Vysokými Tatrami.

Trať merala 1040 km  
a obsahovala 32 rýchlost-
ných skúšok v celkovej dĺžke 
440 kilometrov. V Poprade 
sa zišla vynikajúca konku-
rencia. Československo re-
prezentovali Blahna-Hlávka, 
Kvaizar, Kotek, Havel, bratia 
Mahrovci a ďalší. Zo zahra-
ničia Lundström zo Švédska, 
Brundze zo ZSSR, poprední 
bulharskí, poľskí a maďarskí 
jazdci. Medzi prihlásený-
mi slovenskými posádkami 
nájdeme mená ako Stude-
nič, Rusornyi, Pacala, Strmý, 
Konček a ďalší.

Víťazmi jubilejného 10. 
ročníka Rallye Tatry sa stali 
reprezentanti ZSSR Reima-
nis-Zvingevitz na Lade 1600. 
Československá posádka 
Šedivý-Janeček na Škode 
130 RS bola víťazom zvlášt-
nej klasifikačnej skúšky na 
okruhu v Poprade a drži-
teľom Pohára ministra ná-
rodnej obrany, armádneho 
generála Martina Dzúra. 
V súťaži družstiev zvíťazila 
ČSSR pred ZSSR a NDR. Po-
čas slávnostného vyhlásenia 
výsledkov vystúpil so svojim 
programom Jiří Korn.

1979
Na štarte sa opäť zišla špič-

ka jazdcov šiestich socialis-
tických krajín, ďalej jazdci  
z NSR, Rakúska, Švédska, 
Luxemburska a českosloven-
skí továrenskí jazdci. Niekoľ-
kými zmenami prešla samot-
ná trať. Vynechali sa úseky  
v chránenej oblasti Sloven-
ského raja. Novinkou boli 
rýchlostné skúšky na šoto-
line Spišská Teplica-Spišské 
Bystré a Bindt-Rudňany a tri 
na asfalte Bijacovce-Brutov-
ce, Toporec-Slovenská Ves, 
Kežmarské žľaby-Mlynčeky. 
Celková dĺžka rýchlostných 
skúšok bola 300 km. 

Už niekoľko rokov sa orga-
nizátori podujatia pokúšali 
usporiadať majstrovstvá Eu-
rópy pod Vysokými Tatrami. 
Zástupca FIA Wulf Biebin-
ger z NSR vyslovil mienku, 
že v Poprade sú organizátori 
schopní  usporiadať spomí-
nané majstrovstvá.

V kine Tatran sa v týždni 
od 10. – 16. septembra pre-

mietali motoristické filmy. 
Na galakoncerte na zimnom 
štadióne v Poprade vystúpil 
známy bulharský spevák Bi-
ser Kirov a vystúpil aj Karol 
Duchoň so skupinou Ľuba 
Beláka. Vydali sa rôzne su-
veníry. Účastnícke odznaky, 
plakety, nálepky, kravaty, 
cigarety, zápalky, tričká, 
ponožky, tašky, kalendá-
re, vlajky, čiapky, bulletíny  
a pohľadnice.

Absolútnymi víťazmi 11. 
ročníka sa stala neskôr le-
gendárna dvojica Pavlík-Ji-
rátko na Renaulte 5 Alpine. 
Zvláštnu klasifikačnú skúšku 
vyhral i  Kvaizar-Kotek, 
20-kilometrový úsek zvládli 
za 9 min. a 8 sek.

1980
Pri pohľade na trať 12. roč-

níka Rallye Tatry bolo vidieť, 
že došlo k jej zmene. Zmenil 
sa jej profil. Organizátori 
museli reagovať na úspor-
né opatrenia s pohonnými 
hmotami. Vylúčili tzv. hlu-
ché miesta, pretekári nemali 
čas na oddych, počas celej 
trati ich prenasledovali rých-
lostné skúšky, Tých bolo 32  
a spolu mali 400 km. Systém 
štyroch okruhov vyhovoval 
aj sprievodným vozidlám, 
ktoré sa nemuseli presúvať 
na veľké vzdialenosti. No-
vinkou bolo aj zaradenie no-
vej rýchlostnej skúšky Novo-
veská Huta-Mlynky. Medzi 
popradskými fanúšikmi sa 
veľa diskutovalo o zrušení 
mestského okruhu, ktorý 
bol tradične prológom Ral-
lye Tatry. Vysvetlili to tým, 
že by išli do veľkého rizika 
a nebezpečia úrazu, ak by 
sa konala v zastavanej časti 
mesta a iné vhodnejšie trate 
v meste nenašli.

Súbežne s termínom kona-
nia pretekov sa v Kežmarku 
uskutočnil 6. ročník branno-
-orientačnej motoristickej 
súťaže pre ženy pod názvom 
Kežmarská rallye žien. Ria-
diteľstvo súťaže vypísalo 
fotografickú súťaž pre foto-
amatérov. Do súťaže sa pri-
jímali čiernobiele fotografie 
formátu 18x24 cm a farebné 
diapozitívy rozmerov 6x6 
cm. Hlavnou ideou fotosú-
ťaže bolo heslo Motorizmom 
za mier a priateľstvo. 

Do cieľa 12. ročníka priš-
lo iba 33 posádok. Absolút-
nym víťazom bola dvojica 
Šedivý-Janeček na Škode 
120 RS, druhé miesto obsa-
dili Pavlík-Motl na Renaulte 
5 a tretie bratia Bolšichov-
ci zo ZSSR na vozidle VAZ 
21011. Na slávnostnom 
odovzdávaní cien na po-

pradskom zimnom štadióne 
vystúpila maďarská rocková 
kapela so speváčkou Klárou 
Katonovou. 

 Slavo Petrus
snímky z archívu 

Eduarda Markoviča, 
čestného predsedu 

org. výboru 
Rallye Tatry 2018
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V bratislavskej curlingo-
vej hale v Ružinove odohrali 
cez víkend posledné zápasy 
základnej časti Slovenskej 
curlingovej ligy. Mužské 
družstvo Curling club Po-
prad nastúpilo v osvedče-
nej zostave: bratia Pavol, 
František, Peter a Tomáš 
Pitoňákovci.

Najvyššia slovenská súťaž 
má osem účastníkov. Každý 
odohral 14 zápasov. Poprad-

Curling club Poprad v semifinále
čania s bilanciou 13 výhier  
a 1 prehra obsadili s násko-
kom 1. miesto.

„Cez víkend sme odohrali 
posledné dva zápasy. Najprv 
sme zvíťazili s družstvom 
Stone Hunters 11:1 a posled-
ný zápas bol proti obhajcovi 
titulu z Martina. Ten sme 
už ako istý víťaz základnej 
časti, po perfektnom výkone, 
rozhodli v náš prospech 6:4.  
V základnej časti sa rozho-

Tradičným novembrovým 
podujatím na Autoshow Slo-
vakia ring v Orechovej Po-
tôni zavŕšila úspešnú minu-
loročnú sezónu 2017 v rally 
aj mladá posádka Martin 
Stoklas-Miroslava Krišáko-
vá na vozidle WV Polo. Ani 
v zime sa nezaháľalo. Pri-
pravovalo sa auto na novú 
sezónu, ktorú aj tento rok 
odštartoval 16. ročník Dob-
šinskej zimy - rely súťaž na 
ľade a snehu, súťaže zarade-
nej do Mini rally cup (MRC) 
a Regionálneho rally pohára 
(RRP).

Divácky atraktívne pod-
ujatie prinieslo veľa zaují-
mavého. Množstvo napa-
daného čerstvého snehu, 
výborne pripravené trate  
a dobrá organizácia podu-
jatia dávali predpoklad na 
skvelú rely. Akcie sa zúčast-
nil aj tím RACING Klub zo 
Spišskej Belej. 

„Mesiac sme mali na to, 
aby sme pripravili auto  
a mohli jazdiť čo najviac.  
V minulom roku sa dala do-
kopy nová posádka. Jazdcom 
zostal môj syn Martin Stok-
las a po jeho boku na sedadle 
spolujazdkyne Miroslava 
Krišáková z Popradu, ktorá 
má skúsenosti aj z podujatí  
v seriáli majstrovstiev Slo-
venska,“ povedal manažér 

Mladá podtatranská posádka reprezentuje región

tímu Ladislav Stoklas. Na 
spomínanej súťaži v Dob-
šinej čakala pretekárov ná-
ročná trať pripomínajúca 
švédsku rely. Predpisy súťaže 
dovoľovali použiť pneuma-
tiky s hrotmi. Spomínaná 
dvojica mala obutý uvedený 
typ pneumatík, k tomu sa 
pridal Martinov jazdecký ta-
lent, čo vynieslo pre posád-
ku výborné 2. miesto v MRC 
a 3. priečku v seriáli RRP.

Počas dvojtýždňovej pau- 
zy sa tím pod dohľadom šéfa 
klubu Ladislava Stoklasa 

pripravoval na ďalšiu rely - 
Mini rally Levoča, ktorá sa 
konala pred dvomi týždňa-
mi v Levočských vrchoch. 
Posádka Stoklas - Krišáková 
sa vydala na trať so štarto-
vým číslom 102. Čakala ich 
náročná trať s tromi rých-
lostnými skúškami. Už prvá 
„rýchlostka“ ukázala pripra-
venosť celého tímu RACING 
Klubu. 

Prvé miesto v cieli po 
prvej RS a najlepšie časy aj  
v ďalších dvoch rýchlost-
ných skúškach priniesli ví-

ťazstvo v triede A1 a v ab-
solútnom hodnotení z 51 
štartujúcich posádok pekné 
9. miesto. 

Práca celého tímu me-
chanikov a partnerov klubu 
reprezentuje náš región po 
celom Slovensku. „V moto-
ristickom športe nemáte nik-
dy voľno, lebo jedno poduja-
tie skončí a okamžite začína 
príprava na ďalšie. Vtedy 
mechanici a realizačný tím 
nemá priestor na oddych. Je 
treba auto pripraviť  na pre-
teky - kontrola, nastavenie, 
výmena náhradných dielov 
motora, podvozku, prevodov-
ky, pripraviť a nastaviť rally 
auto na nové podmienky tra-
te. Inak sa nastavuje na sneh, 
na asfalt, či šotolinu. Žiadna 
oprava, úprava, či vylepšenie 
vozidla alebo zaplatenie štar-
tovného by nebolo možné bez 
sponzorov a partnerov. Chce-
li by sme poďakovať všetkým 
dobrým ľudom, priateľom, 
našim fanúšikom za podpo-
ru a hlavne popradskej firme 
AUTOTYP s.r.o. zastúpenú 
Eduardom  Markovičom,“ 
dodala Miroslava Krišáková.

Najbližším podujatím, kde 
sa predstaví dvojica Stoklas - 
Krišáková s celým tímom 
RACING Klub Spišská Belá, 
bude Rallye Prešov (28. – 29. 
apríla 2018).  Slavo Petrus

dovalo o štvorici, ktorá bude 
hrať zápasy play-off. Dú-
fam, že po troch striebrach 
z predchádzajúcich sezón 
sa dostaneme opäť na prieč-
ku najvyššiu. Tohtoročnú 
ligovú súťaž hralo aj druž-
stvo vozičkárov, ktoré nás 
bude reprezentovať v mar-
ci na zimnej paralympiáde  
v Kórei, a práve hráči poprad-
ského klubu sú členmi rea- 
lizačného družstva Sloven-

ska. Dúfame, že aj tam budú 
naši zverenci bojovať o cenné 
kovy,“ konštatoval prezident 
a hráč CC Poprad v jednej 
osobe František Pitoňák.

Tabuľka po základnej čas-
ti: 1. Poprad 13 b., 2. CC Bra-
tislava 10 b., 3. Martin 10 b., 
4. Stone Hunters Bratisla-
va 7 b., 5. Paralympic 6 b.,  
6. Gentleman Bratislava 4 b., 
7. Spirit Bratislava 3 b., 8. Tr-
nava  3 b.  (ppá)

Technická Univerzita vo 
Zvolene hostila v dňoch 5. - 
9. februára 2018 účastníkov 
zimnej Univerziády Sloven-
skej republiky 2018.

 Univerziáda, čiže Svetové 
študentské hry alebo Svetové 
univerzitné hry, je vysoko-
školské medzinárodné špor-
tové podujatie, akousi Olym-
piádou pre vysokoškolských 
študentov. Koná sa každé dva 
roky, a to vždy v nepárnych 
rokoch, čiže vtedy, keď nie je 
Olympiáda (tá sa koná v ro-
koch párnych). Je rozdelená, 
rovnako ako Olympiáda, na 
letnú a zimnú, tá úplne prvá 
bola v roku 1959 v Turíne 
(letná), tá posledná v roku 
2015 v Gwang-ču (letná) a v 
Granade, na Štrbskom Plese 
a v Osrblí (zimná). 

Na Slovensku sme sveto-
vú Univerziádu hostili už 

viackrát, v roku 1987 Štrbské 
Pleso a v roku 1999 Poprad. 
Hlavným organizátorom 
hier je Medzinárodná fede-
rácia vysokoškolského špor-
tu (International University 
Sports Federation - FISU). 
Pre súťažiacich platí veko-
vé obmedzenie do 26 rokov  
a dôležitá je ich akademická 
príslušnosť. Názov je kom-
bináciou slov „Univerzita“  
a „Olympiáda“. No a 5. feb-
ruár bol dňom, kedy mal na 
slovenskej Univerziáde svoj 
súťažný deň aj tanečný šport.

Súťažilo sa vo všetkých 
troch disciplínach, a to  
v štandardných, latinsko-
-amerických i desiatich tan-
coch. Úplne najúspešnejším 
slovenským vysokoškolským 
tanečným párom sa stali pop- 
radskí Fortuňáci Slavomír 
Nálepka s Kristínou Bauju-
sovou. Na súťaži v zmysle 
pravidiel reprezentovali svo-
ju „Alma mater“, konkrétne 
Filozofickú fakultu a Fakul-
tu manažmentu Prešovskej 
univerzity v Prešove. A ako 
si počínali?

V štandardných tancoch 
nenašli premožiteľa a zvíťa-
zili. V latinsko-amerických 
tancoch si potom vybojo-
vali strieborné medaily. No  
a v celkovom súčte desiatich 
tancov si opäť odniesli kovy 
najcennejšie – zlaté medaily. 
Dve zlaté a jedna striebor-
ná medaila z troch súťaž-
ných disciplín – to hovorí za 
všetko. Kristínka a Slávko – 
BRAVO! Ing. P. Pastorek,

prezident TC FORTUN

Kristína BAJUSOVÁ a Slavomír NÁLEPKA

VEĽKONOČNÉ NÁKUPY 

v OD PRIOR POPRAD, a.s.

Veľký výber z tovaru

na pultoch našich predajní.

Výpredajové zľavy do 50%

už teraz!

POPRAD, centrum, ul. 1. Mája 220/19


