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Otváracie hodiny / Openning hours
Pondelok / Mon - Piatok / Fri
Sobota / Sat
Nedeľa / Sun

8:00 - 18:00
8:00 - 13:00
zatvorené / closed

Adresa / Address
Ul. 1. Mája 220/19, 058 01  Poprad
GPS: N49.0579 E20.3009
Tel.: +421 (0)52 / 714 51 00
www.obchodnydomprior.sk
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Viva Italia od 27. do 30. júna
Poprad s vôňou Talianska

Víťazmi Rallye Tatry 2018 sú Koči - Mozner
Už 11. ročník Vernárskych folk- 

lórnych slávností sa uskutoční 16. 
júna v miestnom amfiteátri vo Ver-
nári.

Program folklórneho dňa:
14.00  –  Otvorenie slávností
14.30 – Vystúpenie folklórnych 

skupín a súborov – Folklórna sku-
pina Vernár, Ľudová hudba Mar-
tinky Bobáňovej z Terchovej, Folk- 
lórna skupina Hôra z Rejdovej, 
Sestry Uhlárové zo Žakoviec, Jaš-
čurečky – ženská spevácka skupina 
s ľudovou hudbou, Folklórny súbor 
Šumiačan zo Šumiaca.

O 19.00 popoludnie vyvrcho-
lí vystúpením Folklórneho súboru 
PARTIZÁN z Banskej Bystrice.

Folklórne slávností budú ukon-
čené ľudovou zábavou.

Programom bude sprevádzať Ján 
Jankov Šefránik a Petra Kamzíko-
vá.

SPRIEVODNÉ AKCIE
v areáli amfiteátra 

a v budove základnej školy
„Vernárska škola“ - retro výstava  
z kabinetu ZŠ, výstava mincí a ban-
koviek – Ján Parimucha, ukážky 
ručnej remeselnej práce. 

Detské atrakcie a stánky s občerst- 
vením a suvenírmi. Vstupné 2 €. 

Absolútnymi víťazmi 45. ročníka 
Rallye Tatry 2018 sa stala slovenská 
posádka ŠKODA Slovakia Motor-
sport Martin Koči, Radovan Moz-
ner ml. na vozidle Škoda Fabia R5. 
Dvadsaťpäťročný Košičan vyhral 
spôsobom štart a cieľ. Krok s ví-
ťazmi držala iba dvojica Rufa Šport 
Grzegorz Grzyb, Boguslaw Browin-
ski na vozidle Škoda Fabia R5, kto-
rá za lídrom zaostala o 35 sekúnd. 
Tretie miesto prekvapujúco obsa-
dila maďarská posádka László Né-
met, János Szegi takisto jazdiaci na 
Fabii R5. Organizátori z AOS klubu 
Poprad sa vysporiadali aj s vrtoch-
mi počasia, keď rally postihla počas 
sobotňajšieho poludnia silná búrka 
a veľké prívaly vody.

Druhé podujatie Majstrovstiev 
Slovenska v rally (MSR) a zároveň 
Slovenského Rally Pohára (SRP) 
prilákalo na štart spolu 67 štartujú-
cich z 5 európskych štátov: 

 Pokračovanie na 12. strane

Po minuloročnej prestávke sa festival Vi-
va Italia v júni opäť veľkolepo vráti do centra 
Popradu. A oslávi už svoje šieste narodeniny. 

Záštitu nad festivalom, ktorý organizuje 
občianske združenie PRE MESTO v spolu-
práci s Mestom Poprad, prevzali okrem Veľ-
vyslanectva Talianskej republiky na Sloven-
sku a  Taliansko-Slovenskej obchodnej ko-
mory aj ďalšie inštitúcie ako Veľvyslanec-
tvo Slovenskej republiky v Ríme, honorárny 
konzulát v Miláne, a najmä Prešovský samo-
správny kraj.

Tradičné aktivity ako gastronomické stán-
ky,  taliansky kinofestival, street bandové hu-
dobné vystúpenia, konferencie, workshopy  a 
záverečnú Italian Party na námestí v sobotu 
večer organizátori tohto roku doplnili o zaují-
mavé novinky. Do Popradu sa vráti dobrovoľ-
ný záchranársky zbor a mužský spevácky zbor 
v jednom Alpini, ktorí u nás vystupovali v ro-
ku 2013. „Som veľmi rád, že sa nám podari-
lo skĺbiť program a prídu práve Alpini, pretože 
tohto roku si pripomíname 100. výročie  kon-
ca Prvej svetovej vojny. Vtedy Slováci a Taliani 
bojovali proti sebe, dnes žijeme v spoločnej Eu-
rópe. V sobotu 30. júna si v Spišskej sobote to-
to výročie pripomenieme pietnym ceremoniá-
lom, ktorého sa okrem zástupcov rôznych inšti-
túcií zúčastnia aj rodiny bývalých slovenských 
bojovníkov na Piave,“ uviedol hlavný organi-
zátor festivalu Fabio Bortolini. Víkend na ná-
mestí spríjemní aj pochod Alpínskych fanfár.

Novinkou bude aj takzvaný „mercato ita-
liano“ - taliansky trh, kde návštevníci nájdu 
široký výber jedál a produktov, ktorých ne-
odmysliteľná vôňa po stáročia charakterizo-
vala talianske námestia.  Festival oficiálne 
otvorí koncert klasickej hudby - tento rok or-
ganizátori pripravili unikátny zážitok v  po-
dobe koncertu komorného orchestra  Musi-
ca Cassovia, zloženého z popredných hráčov 
sláčikových skupín Štátnej filharmónie Koši-
ce, ktorí v Evanjelickom kostole na Nám. sv. 

Egídia zahrajú 4-ročné obdobia  Antonia 
Vivaldiho. 

„Špeciálnu pozornosť sme tohto roku ve-
novali susedským vzťahom, a  v  mene pre-
zentácie nášho festivalu vo vedľajšom regió-
ne spolupracujeme aj s organizátormi zná-
mej súťaže krásy Miss Liptov 2018. Finalist-
ky budú mať v piatok poobede v  OC Forum 
vlastnú módnu prehliadku spojenú s auto-
gramiádou známych slovenských športov-
cov, a v sobotu večer si s nimi budete môcť 
zatancovať na Italian Party,“ vymenúva F. 
Bortolini.

Ďalším zaujímavým podujatím s „vô-
ňou“ Talianska bude Manuel Caffe Latte 
Art Cup, v ktorom si sily zmerajú najlepší 
art baristi zo Slovenska i zahraničia. Bojo-
vať budú o cenu Kráľ Severu 2018. 

Už po šiestykrát teda v  Poprade za-
vládne talianska atmosféra so všetkým, 
čo k  nej patrí. Veľká vďaka organizátorov 
patrí všetkým sponzorom a  organizáci-
ám, ktoré festival podporujú, najmä však 
miestnej talianskej podnikateľskej komu-
nite, ktorá patrí k najväčším na Slovensku.  
 Petra Vargová

Pozývame 
do Vernára
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Hľadáte prácu? Skúste Schüle Slovakia
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Schüle Slovakia, s. r. o., 
patrí v Poprade k popredným 
zamestnávateľom. Je lídrom  
v oblasti technológií a kva-
lity pri výrobe vysokopres-
ných tlakových odliatkov pre 
výrobcov a dodávateľov auto-
mobilového priemyslu, pneu-
matických zariadení a plyno-
vej vykurovacej techniky.

Ako perspektívnu a sta-
bilnú firmu v našom regióne 
vníma Schüle Slovakia viac 
ako 400 zamestnancov v rôz-
nych strojárskych, ale aj iných 
profesiách. 

Zamestnanci v tejto fir-
me majú nielen záruku dl-
hodobého zamestnania, pra-
videlného príjmu, ale aj rôz-
nych sociálnych výhod. 

„Sme moderná fabrika s naj- 
modernejšími technológia-
mi, s robotizovanou zlievar-
ňou, ale aj obrábacími centra-
mi, ktoré sú už tiež obsluhova-
né robotmi. Práve na týchto 
úsekoch si nájdu prácu najmä 
mladí ľudia, ktorí majú bližšie 
k modernej technike. Na mo-
derných robotizovaných pra- 
coviskách môžu nadobudnúť 

potrebnú prax, ktorá im za-
bezpečí dlhodobú, perspek-
tívnu prácu. Samozrejme, nie 
každá práca sa dá ovládať z 
mobilu, ale je tu reálna mož-
nosť postupom času sa vypra-
covať na špičkových odborní-
kov,“ povedal Jozef Lach, ve-
dúci školiaceho strediska a 
dodal, že od začiatku toh-
to roku prijali už viac ako 50 
zamestnancov. Práve v tom-
to období, keď stredoškoláci 
ešte len maturujú, už sa zau-
jímajú o prácu v spoločnos-
ti. Vďaka zvyšujúcej sa pro-
dukcii je predpokladom a ví-
ziou firmy, vytvoriť ďalšie 
možnosti, aby si tu mladí ľu-
dia našli zaujímavú prácu.
Ako pripomenul, nepreferujú 
len mladých ľudí a už vôbec 
nie iba mužov, ale počítajú  
s každým šikovným člove- 
kom, ktorý pracovať vie a chce.  
Veď automobilový priemysel 
sa rozvíja neuveriteľne rých- 
lo, požaduje opracovanie od- 
liatkov s presnosťou na tisíci-
ny milimetra vo vysokej kva-
lite a objednávok neustále 
pribúda. Pomerne rýchlo sa 

vyvíja aj neautomobilová časť 
výroby, teda automatizačných 
dielcov pneumatických za-
riadení. Sú to stovky dielcov  
a aj na tomto úseku je potreba 
navyšovať stavy pracovníkov. 

Spoločnosť spolupracuje aj 
so strednými a vysokými ško-
lami a umožňuje študentom 
absolvovať predpísanú prax 
práve u nich. Vysokoškolá-
ci zase získavajú podklady  
k svojim seminárnym, ba-
kalárskym či diplomovým 
prácam a sú aj takí, ktorí po 
skončení vysokej školy začali 
pracovať v spoločnosti. 

Veľkú pozornosť venu-
je spoločnosť aj vzdelávaniu, 
napríklad pri obsluhe CNC 
strojov a robotov, ale dôraz 
kladú aj na manažérske zruč-
nosti a jazykové schopnos-
ti zamestnancov, ktorí sa ne-
skôr môžu uplatniť na iných 
pracovných pozíciách. 

Keďže ľudia pracujú hlav-
ne preto, aby zarobili, Jo-
zef Lach vyzdvihol pravi-
delné každoročné zvyšova-
nie platov, ale aj pohyblivú 
zložku mzdy, ktorá pozostá-

va z prémií, napríklad aj z 80 
eur dochádzkového bonu-
su. „Naši zamestnanci pla-
tia za stravu iba 10 centov, 
počas víkendov dostávajú  
k obedom aj koláč, dopravu  
do a zo zamestnania zadarmo. 
Hoci dotáciu stravy a dopravy 
na výplatnej páske nevidieť,  
v peňaženke každého zostáva. 
Okrem toho majú zamestnan-
ci vianočné odmeny, ktorých 
výška je viazaná na počet od-
pracovaných rokov.“

Žiadané sú aj lístky na re-
laxačné, športové a kultúr-
ne podujatia, ktoré zamest-
návateľ poskytuje svojim za-
mestnancom. Tohto roku 
to boli zaujímavé divadelné 
predstavenia, ale lístky bu-
dú aj na vystúpenia Olympi-
cu, M. Rottrovej, Radošincov 
vo Svite a ďalšie. Počas tohto-
ročnej zimy sa zamestnanci s 
rodinami stretli v Lopušnej 
doline na už tradičnej zim-
nej lyžovačke, ale obľúbe-
né sú návštevy fitnescentier, 
wellnes, plavárne, iné rela-
xačné či spoločenské aktivi-
ty a podobne.   (pkr)

Blížia sa komunálne voľby, 
viacerí už kandidatúru na pri-
mátorov či poslancov zverejnili, 
iní o nej len uvažujú a zbierajú 
podpisy.  No hoci to u nás už 
tak nevyzerá, byť politikom, 
i tým komunálnym, je predo-
všetkým záväzok. A tiež pro-
fesia, na ktorú nemá predpo-
klady automaticky každý sláv-
ny športovec, herec, majiteľ 
pohostinstva, developer, syn 
dôležitého otca či iný, z finanč-
ného hľadiska dobre zabezpe-
čený jedinec... Ako v praxi vy-
zerá príbeh človeka, ktorému 
záleží na rozvoji mesta či obce 
a kvalite života jeho susedov, 
je napríklad životný príbeh Po-
pradčana Dávida Husza. 

Dávid Husz (1813 – 1889) 
bol podnikateľom, verejným či-
niteľom, no najmä filantropom. 
Najhlbšie stopy nechal v Po-
prade, kde pôsobil ako notár  
i starosta. Úspešne podnikal  
v povozníctve, bol akcionárom 
popradského pivovaru a najmä 
majiteľom Husz-parku. Zjed-
nocoval podnikateľov, udával 
im smer, bol príkladom etiky 
a komunikácie. Spolu s man-
želkou sa staral o siroty, činný 
bol v evanjelickej cirkvi, patril 
k prvým členom Uhorského 
karpatského spolku a zaslú-
žil sa o budovu Karpatského 
múzea. 

Poprad v roku 1864 bola len 
Hlavná ulica, za ňou hospodár-
ske budovy, role, lúky a nere-
gulovaná rieka. Až po otvorení 
železnice 8. decembra 1871 
sa začal stavebne plniť. V tom 
čase mal D. Husz dostatoč-
nú autoritu v podnikateľských 
kruhoch, samospráve i štruk-
túrach Spišskej župy. Význam 
železnice pochopil rovnako 
ako dnes chápeme význam 
diaľnice. Nepúšťal sa do ne-
rozvážnych projektov. Prvú zá-
kladňu pre turistov pod Tatrami 
začal stavať v roku 1867, o rok 
neskôr otvoril prvý Turistický 
dom. Postupne pribúdali men-
šie vily, reštaurácia, kolkáreň, 
všetko vsadené do krásnej 
parkovej úpravy. S rastúcim 
záujmom pribúdali hotely Bu-
dapešť (1875), Breslau (1884) 
a Strelnica (1887), kúpeľný 
dom, tanečná sála, reštaurácia 
a ďalšie hospodárske objekty. 
Po dokončení mal Husz-park 
120 izieb a stal sa vzorom tu-
ristických služieb pod Tatrami. 
Podľa neho vznikol Krompe-
cher-park vo Veľkej (1880), 
Gréb-park v Spišskej Sobote 
(1884) a napokon aj Weszter-
-park vo Veľkom Slavkove.

Železnicou sa hostia dostali 
do Popradu, ale do Tatier to už 
bolo komplikovanejšie, preto 
Husz postavil Alžbetinu ulicu 
a premávali po nej fiakre do 
Husz-parku. Neskôr nimi pre-
pravoval hostí aj do Gánoviec 
a Tatier.

Hoci niektorí tvrdia, že s roz-
vojom tatranských osád klesal 
záujem o Husz-park, nie je to 
pravda. Park poznačila najmä 
smrť D. Husza v roku 1889. 
Prevzal ho Viliam Matejka, 
ambiciózny, ale neprezieravý 
a chorľavý podnikateľ, ktorý 
chcel iba čo najviac zarobiť. Po 
jeho smrti sa majitelia striedali, 
a po I. svetovej vojne zanedba-
ný park zanikol. Naplno sa teda 
ukázala sila a schopnosti osob-
nosti a tiež ako to dopadne, 
keď osobnosť odíde. Koľkých 
svojich poslancov, starostov či 
primátorov si takto budete pa-
mätať vy?  P. Vargová

Začiatkom mája sa v Par-
tizánskom  uskutočnila me-
dzinárodná konferencia pod 
názvom Baťa, jeho systém  
a odkaz. Pripravili ju Klub 
absolventov Baťovej ško-
ly práce a mesto Partizánske 
pri príležitosti 80. výročia 
založenia mesta. Konferen-
cie sa zúčastnili aj zástupco-
via mesta Svit, ktoré je star-
šie o štyri roky, ale zaklada-
teľa majú spoločného – Jána 
Antonína Baťu.

Ako povedal primátor 
mesta Partizánske Jozef Bo-
žik, cieľom konferencie bolo 
priblížiť aktuálny ekonomic-
ký stav a zároveň aj vplyv fir-
my Baťa na sociálno-ekono-
mický rozvoj nielen regió-
nu hornej Nitry, ale aj celého 
bývalého Československa. 
Jozef Božik rovnako pred-
stavil aj víziu rozvoja mesta 
a regiónu.

Odborný program medzi-
národnej konferencie pri- 

pravil Milan Oravec z Eko- 
nomickej univerzity v Brati-
slave, ale hosťami boli aj bý-
valý rektor či prorektor EÚ 
v Bratislave. Konferencie sa 
zúčastnili aj žiaci Strednej 
odbornej školy v Partizán-
skom, ktorá od budúceho šk. 
roka bude niesť názov SOŠ 
Jána Antonína Baťu. Ako nás 
informovala Soňa Múčková, 
predsedníčka Klubu Absol-
ventov baťovej školy v Parti-
zánskom, osláv sa zúčastnili 

aj Baťovci zo Svitu, ktorých 
zastupovali Vladimír Vlha, 
predseda Klubu ABŠ vo Svi-
te a mladí Baťovci zo Svitu, 
ktorí sú združení v OZ Roz-
puk. Ako povedal predse-
da OZ Vladimír Zentko, ich 
cieľom je zachovanie ducha i 
myšlienky, ktorú Baťovci za-
nechali. 

Počas konferencie sa ve-
novali aj téme ako je História  
a súčasnosť Klubu ABŠ na 
Slovensku.  (red)

Sviťania na oslavách založenia baťovho mesta Teritória 
inšpirácie 

v Gánovciach
Medzinárodný projekt 

Teritória inšpirácie‘(Areas 
of Inspiration) bol vybraný 
z pomedzi 430 žiadateľov 
o finančné prostriedky Eu-
rópskej Únie v rámci progra-
mu Kreatívna Európa, pod-
program Kultúra - menšie 
projekty spolupráce na ob-
dobie 2014-2020. Ako jeden 
zo 66 najlepších projektov 
a jediný zo Slovenska získa 
finančnú podporu Európskej 
komisie na realizáciu aktivít 
kultúrnej spolupráce, ktoré 
bude projekt uskutočňovať 
v najbližších dvoch rokoch 
pod vedením Združenia pre 
ochranu prírody - Machaon 
International v spolupráci 
s partnermi na Slovensku - 
OZ Neandertal a Annogalle-
ry, v Českej republike Národ-
ní ústav lidové kultúry a MAS 
Strážnicko, Estónsku Národ-
ný park Lahemaa a NGO 
Muusa Kapriis, Rakúsku Eu-
ropean Wilderness Society a 
na Ukrajine Museum Tustan 
a Národný park Synevir.

Hlavnou myšlienkou pro-
jektu je podporiť tvorbu a mo-
bilitu umelcov a kreatívnych 
ľudí na vidieku ako zdroja ich 
inšpirácie a zároveň využiť 
túto ich kreatívnu tvorbu na 
podporu miestneho rozvoja 
(turizmu), ochranu prírody 
a kultúrneho dedičstva a pri 
tom posilniť výmenu medzi-
národných skúsenosti a pro-
pagovať krásy vidieka cez 
vytvorené umelecké diela. 
Na Slovensku takto budú 
podporené umelecké sym-
pózia v obci Gánovce a tvori-
vé dielne s keramikou Anno-
Gallery z obce Hôrka.

Sympózium Horúceho 
emailu „Príroda – múza 
inšpirácie“ sa uskutoč-
ní od 11. júna do 22. júna  
v Gánovciach a Keramické 
a maliarske umelecké sym-
pózium „Príroda - múza 
inšpirácie“ začína v Hôrke  
14. júna a potrvá do 21. 
júna 2018.

Dni mesta sa tohoto 
roku vo Svite uskutoč-
nia 22. - 23. júna. V prvý 
deň, počas slávnostného 
programu, budú Sviťanom 
odovzdané Ceny mesta  
a Ceny primátora. Modero-
vať bude Jozef Šimonovič  
a oceneným Sviťanom za-
spieva Martin Babjak.

V druhý deň do Svitu za-
vítajú remeselníci, umelci  
i predajcovia rôznych zaují-
mavostí, ktorí sa budú pre-
zentovať svojimi výrobkami. 
Na návštevníkov však čaká 
bohatý program, ktorý bude 
moderovať Jožo Pročko. 
Okrem toho sú pripravené 
detské zábavné atrakcie  
a animačný program. Výstu-
pia tiež Teater komika s Prí-
behom rytiera, Dušan Grúň, 
Helena Vrtichová (Diridon-
da), Štefan Hruštinec, Cas-
telans Elán Revival Band, 
Sima Martausová a Rico 
Sanches and The Gypsies.

Dni mesta 
Svit
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Právna poradňa
Podtatranský kuriér prichádza s právnou poradňou. 

Na čitateľské otázky odpovedá JUDr. Silvia Bobková, no-
társka koncipientka.

Poručiteľ - otec zomrel, 
čakáme na dedičské ko-
nanie, zostal po ňom byt  
a chceme ho ešte pred  ko-
naním predať. Resp. po-
núknuť ho teraz na trh. Je 
to protiprávne? A ak sa nie-
kto zriekne dedičstva, má 
nárok o neho spätne žia-
dať? Existuje nejaký spô-
sob? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, v zmysle § 460 
Občianskeho zákonníka, de-
dičstvo sa nadobúda smrťou 
poručiteľa. Náš právny po-
riadok zachováva pri precho-
de dedičstva na dediča úrad-
nú ingerenciu. Ide o povin-
né prejednanie každého de-
dičstva v dedičskom konaní 
 a potvrdenie nadobudnutia 
dedičstva rozhodnutím sú-
du. Nie je protiprávne, ak vy 
ako dedičia ponúknete byt 
po poručiteľovi na realitnom 
trhu. Avšak reálne ho mô-
žete predať, ak sa stanete je-
ho vlastníkmi ( po právo-
platnom skončení konania  
o dedičstve, resp. po jeho zá-
pise do katastra nehnuteľ 
ností). Podľa judikatúry Naj-
vyššieho súdu SR ( sp.zn.: 3 
Cdo 222/2010 ), dedičia od 
smrti poručiteľa až do prejed-
nania dedičstva majú posta- 

venie podielových spolu-
vlastníkov a až právoplat-
ným skončením dedičské-
ho konania je vyriešená otáz-
ka, kto, resp. v akom podiele  
v skutočnosti dedičstvo na-
dobudol.

Čo sa týka druhej čas-
ti otázky, podľa ustanovenia  
§ 463 ods. 1 Občianskeho zá-
konníka, dedič môže dedič-
stvo odmietnuť. Odmietnutie 
sa musí stať ústnym vyhláse-
ním na súde alebo písomným 
vyhlásením jemu zaslaným. 
Odmietnutie dedičstva je 
teda jednostranný právny 
úkon, ktorým dedič vyhlasu-
je, že sa nechce stať dedičom. 
Toto vyhlásenie sa vzťahuje 
na celé dedičstvo po poruči-
teľovi, tzn. aj na novoobjave-
ný majetok. Na jeho základe 
vzniká právny stav, ako ke-
by tu dedič vôbec nebol a na-
stupuje dedičská postupnosť 
pre ďalšie osoby. Vyhlásenie 
o odmietnutí dedičstva je ne-
odvolateľné a dedič odmiet-
nutie nemôže vziať späť. Sa-
mozrejme, aby odmietnutie 
dedičstva spôsobilo zákonom 
ustanovené účinky, musí byť 
toto vyhlásenie platné, teda 
musí byť realizované spomí-
naným spôsobom.

email: judr.bobkova@gmail.com
miriam.breznoscakova@notar.sk
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501

Vážený pán primátor, 
vážení poslanci 

Mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad,

dolu podpísaní zástupco-
via vlastníkov bytov a  neby-
tových priestorov s celkovým 
počtom 328  bytov a  23 ne-
bytových priestorov v trinás-
tich/štrnástich bytových do-
moch s  názvom Sedmička, 
Šestnástka, F 903, CORRIB 
TOWER, VIKTORIA, Nám. 
Sv. Egidia 102, Lentilka, Le-
vočská 847/19, Levočská, 
Levočská 849/23, Vysoká, 
Dukla a Xenón sa týmto ob-
raciame na Vás so žiadosťou 
o  neodkladné prijatie VZN 
o  pravidlách času predaja 
v  obchode a  času prevádzky 
služieb na území mesta Pop- 
rad.

V  súvislosti s prevádz-
kou diskoték a  nočných ba-
rov v meste Poprad ako napr. 
New Chicago v centre mesta 
na ul. Francisciho, Dobré ča-
sy na ul. Levočská, Rock Fab-
ric Pub na sídl. Západ na ul. 
Podtatranskej, či Výkrik na 
sídl. Juh na ul. Dostojevského 
a  ďalších prevádzok v  husto 
obývaných častiach mes-
ta Poprad dochádza posledné 
roky na okolitých verejných 
priestranstvách dlhodobo 
a  opakovane k  porušovaniu 

Otvorený list primátorovi a poslancom Popradu
Na ostatnom zasadnutí popradské zastupiteľstvo nepri-

jalo všeobecne záväzné nariadenie na reguláciu otvára-
cích hodín problémových druhov prevádzok v husto obý-
vaných častiach mesta. Obyvatelia viac, než 300 bytov rea-
gujú na tento počin otvoreným listom:

Žiadosť o neodkladné schválenie VZN
verejného poriadku a rušeniu 
nočného kľudu, o čom svedčí 
množstvo výjazdov mestskej 
a tiež štátnej polície, merania 
hluku hygienou a  tiež roko-
vania dotknutých strán až na 
úrovni primátora mesta. Ne-
prispôsobiví zákazníci týchto 
prevádzok rušia nočný kľud, 
znečisťujú okolie a ohrozujú 
bezpečnosť obyvateľov suse-
diacich bytových domov, čím 
zasahujú do našich ústavných 
a zákonných práv a  právom 
chránených záujmov. Najhor-
šie sú letné obdobie, sviatky, 
piatkové a sobotné noci. 

Zároveň si dovolíme po-
znamenať, že toto porušova-
nie verejného poriadku a ru-
šenie nočného kľudu musia 
rovnako znášať aj dôchod-
covia umiestnení v  Zariade-
niach sociálnych služieb mes-
ta Poprad, nachádzajúcich sa 
v  bezprostrednom susedstve 
niektorých prevádzok.

Napríklad prevádzka New 
Chicago, na ul. Francisci-
ho, síce k  31. 3. 2018 ukon-
čila svoju činnosť, avšak už 
1. 4. 2018 mal začať svo-
ju prevádzku v predmetných 
priestoroch denný a  nočný 
bar Hawana (rómska disko-
téka), pričom toto riziko stá-
le reálne trvá a pod.

Chceme poznamenať, že 

nemáme nič voči diskoté-
kam, zábave mladých ľudí, 
ani podnikaniu podnikateľov 
v tejto oblasti, avšak sa dôraz-
ne ohradzujeme, aby sa tý-
mito aktivitami neoprávne-
ne zasahovalo do nášho súk-
romného a  rodinného živo-
ta, čo je naše základné ľudské 
právo chránené Ústavou Slo-
venskej republiky. Dôrazne 
sa ohradzujeme voči tomu, 
aby sme boli rušením noč-
ného kľudu a  verejného po-
riadku obmedzovaní v pokoj-
nom bývaní a žití v našich do-
movoch. Sme občania tohto 
mesta, budujeme toto mesto, 
platíme mu dane a  poplat-
ky a dôrazne žiadame mesto 
Poprad o  urýchlené zriade-
nie nápravy v predmetnej zá-
ležitosti. 

 Vážený pán primátor, 
vážení poslanci 

Mestského zastupiteľstva, 
vo štvrtok 19. 4. 2018 bol 

mestským zastupiteľstvom 
prerokovaný a  o  jeden hlas 
nebol schválený návrh Vše-
obecne záväzného nariade-
nia o pravidlách času preda-
ja v obchode a času prevádz-
ky služieb na území mes-
ta Poprad. Týmto sa chceme 
úprimne poďakovať predo-
všetkým Ing. Pavlovi Gašpe-
rovi, predkladateľovi tohto 
návrhu, ktorý sa ním zaobe-
ral viac ako pol roka a tiež po-
slancom MZ a to Ing. Andrá-
šovi, Ing. Baranovi, Ing. Bo-
žoňovi, MUDr. Brenišinovi, 
p. Glevaňákovi, Ing. Kavkovi, 
p. Košickému, PaedDr. Lačá-
kovi, PhD., Mgr. Madzinovej 
a  Mgr. Wzošovi, ktorí tento 
návrh v hlasovaní podporili. 
Zároveň rešpektujeme ústav-
né a zákonné právo poslanca 
MZ p. Gápu, ktorý bol proti 
a tiež právo poslancov MZ p. 
Krotáka, p. Kubusa, PaedDr. 
Ondrušekovej, Mgr. Pčolu, 
MUDr. Rusnáka a p. Schlos-
serovej, ktorí sa hlasovania 
zdržali, čím prispeli, že uve-

dené VZN nebolo prijaté. 
Vážené/í poslankyne/ci, 
vzhľadom na vyššie uve-

dené skutočnosti a  vážnosť 
danej situácie pred najprob-
lemovejším obdobím roka 
– letom, obraciame sa tým-
to na Vás s pre nás veľmi zá-
sadnou žiadosťou o  neod-
kladné schválenie predmet-
ného VZN na najbližšom 
zasadaní mestského zastupi-
teľstva dňa 14. 6. 2018. Pri-
jatím uvedeného VZN sa 
stanovia základné pravidlá 
vzájomného spolunažívania 
nočných barov (diskoték)  
a obyvateľov susediacich by-
tových domov. Veríme, že 
ako naši splnomocnenci, 
ktorým sme vo voľbách pre-
javili dôveru, sa zodpovedne 
a  aktívne postavíte k  rieše-
niu danej problematiky.

Za porozumenie a  schvá-
lenie predmetného VZN vo-
pred ďakujeme.

S úctou
(nasledujú podpisy zás- 

tupcov bytových domov)
bytový dom SEDMIČKA, ul. 
Francisciho, súp. č. 901/7, 
bytový dom ŠESTNÁSTKA, 
ul. Francisciho, s. č. 902/9, 
bytový dom F 903, ul. Fran-
cisciho, s. č. 903, vchody 11, 
13, 15, 17, bytový dom COR-
RIB TOWER, ul. Levočská, 
s. č. 5112/26A, bytový dom 
VIKTÓRIA, ul. Levočská,  
s. č. 845, vchody 13, 15, by-
tový dom Nám. Sv. Egidia 
102, vchody 10, 12, 14, by-
tový dom Lentilka, nám. 
Sv. Egídia, s. č. 101/8, by-
tový dom ul. Levočská súp. 
č. 847/19, bytový dom Le-
vočská, ul. Levočská súp. č. 
848/21, bytový dom ul. Le-
vočská s. č. 849/23, byto-
vý dom Vysoká, ul. Pod-
tatranská s. č. 137, bytový 
dom Dukla, ul. Partizánska  
s. č. 682/30, bytový dom Sl-
niečko, ul. Dostojevského, 
DOS Xenón, ul. Dostojev-
ského súp. č. 2607.

Diskotéka v starom Priori bola donedávna jedným z naj-
problémovejších miest.

Diskotéka vo Výkriku priamo pod oknami obyvateľov Xe-
nónu.

Dobré časy „spríjemňujú“ nočnými diskotékami život oby-
vateľom okolitých bytov.

Hlučných nočných návštevíkov New Chicaga má nahradiť 
Rómsky nočný  Havan Club
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Vážení spoluobčania, 
dovoľte aby som Vás pro-

stredníctvom nového čísla 
„nášho“ Podtatranského ku-
riéra informoval o pripravo-
vaných a práve prebiehajú-
cich projektoch a zámeroch, 
ktoré spoločne realizujeme  
v prospech nás všetkých. 

Na úvod si dovolím pretl-
močiť naše úprimné poďa-
kovanie zástupcom Evan-
jelickej cirkvi augsburské-
ho vyznania, ktorí nám pris- 
ľúbili dlhodobý prenájom 
budovy „bývalej cirkevnej 
školy“ na ulici Štú-
rovej, kde by sme 
radi zriadili „Bati-
zovskú izbu“, kto-
rá by dôstojným 
spôsobom pre-
zentovala tradície  
a zvyklosti našej 
obce a prierez his-
tóriou nášho Dob-
rovoľného hasič-
ského zboru.

V priebehu nie-
koľkých týždňov 
začneme s dlho 
očakávanou vý-
stavbou novej au-
tobusovej zastáv-
ky, ktorá bude nadväzovať na 
chodník popri hlavnej ces-
te III/3064 smerom do Svitu. 
Tento projekt je finančne veľ-
mi náročný a preto budeme 
tento rok realizovať len auto-
busovú zastávku a časť samot-
ného chodníka. Som si vedo-
mý dôležitosti tejto stavby aj  
z hľadiska bezpečnosti našich 
spoluobčanov a preto v nas- 
ledujúcich rokoch bude do-
končenie tejto stavby jednou 
z priorít našich spoločných 
plánov.

Naša obec získala nená-
vratnú finančnú podporu 
formou dotácie, ktorú sme 
pre rok 2018 získali z Enviro-
mentálneho fondu. Táto do-
tácia je naviazaná na dokon-

... stále v tempe
čenie splaškovej kanalizácie 
na ulici Jurkovičovej a práce 
sa budú realizovať cez letné 
obdobie tohto roku. Dotknu-
tých občanov budeme včas 
informovať o postupe prác 
a nutnosti vybudovania si 
vlastných kanalizačných prí-
pojok. V spojitosti so splaš-
kovou kanalizáciou na uli-
ci Jurkovičovej pripravujeme 
aj asfaltovú úpravu tej časti 

komunikácie (Vargov vŕšok  
a následne až po dom č.  409), 
kde sa uskutočnila výstavba 
kanalizácie v roku 2016. Tou- 
to formou by som rád po-
žiadal občanov o trpezlivosť  
a zhovievavosť z dôvodu zní-
ženia dopravného komfortu 
počas realizácie prác.

Z dôvodu dlhoročného 
technicky nevyhovujúceho 
stavu miestnej komunikácie 
na časti ulice Poľnej, poslan-
ci obecného zastupiteľstva 
odsúhlasili technickú stabi-
lizáciu a následnú povrcho-
vú úpravu tejto problematic-
kej časti vozovky, ktorá hlav-
ne počas daždivého obdobia 
(ale aj pri topení snehu) ne-
dokáže odvádzať povrcho-

vé vody, ktoré následne pria-
mo ohrozujú majetok ob-
čanov tejto ulice. Pri týchto 
prácach bude vytvorených 
aj niekoľko nových parkova-
cích miest pozdĺžneho par-
kovania v blízkosti cintorí-
na, ktoré sú potrebné hlavne 
pre zachovanie bezpečnosti 
cestnej premávky v období 
pohrebov, cirkevných sviat-
kov a pamiatky zosnulých, 

počas ktorých je 
v oblasti cintorína 
zvýšená premáv-
ka osobných mo-
torových vozidiel.

Tieto práce bu-
dú plynule nad-
väzovať na uli-
cu Komenského, 
kde budeme rea-
lizovať povrcho-
vú asfaltovú úpra-
vu ktorú v tom-
to roku ukončí-
me za križovatkou 
ulíc Kukučíno-
va a Komenské-
ho (tzv. Franeko-

vec). Finančná náročnosť 
tohto projektu nám nedo-
voľuje ukončiť asfaltovanie 
ulice Komenského v celom 
rozsahu už v tomto roku.  
V príprave obecného rozpoč-
tu na rok 2019 samozrejme 
počítame aj s touto investí-
ciou a práce na ulici Komen-
ského plánujeme dokončiť v 
roku 2019.

Naše spoločné úsilie po-
kračuje aj pri budovaní tré-
ningového ihriska pre Dob-
rovoľný hasičský zbor, ktoré 
by sme chceli ukončiť už toh-
to roku.

Jeden z najpálčivejších 
problémov týchto mesiacov 
je oznámenie Slovenskej poš- 
ty a. s., že pre nevyhovujú- 

ci technický stav budovy Slo-
venskej pošty zvažuje zrušiť 
jej pobočku v našej obci. Som 
si vedomý dôležitosťou pos- 
kytovania služieb Slovenskej 
pošty na území našej obce  
a aj s prihliadnutím na počet 
občanov využívajúcich tieto 
služby je z našej strany neak-
ceptovateľné ukončenie pre-
vádzky Slovenskej pošty a. s.. 
S predstaviteľmi Slovenskej 
pošty a. s. som bezodklad-
ne absolvoval sériu rokovaní  
a navrhol som niekoľko spô-
sobov ako zachovať služby 
poskytované Slovenskou 
poštou v našej obci. Vznik-
nutou situáciou sa na za-
sadnutí zaoberali aj poslan-
ci obecného zastupiteľstva  
a chcem vás ubezpečiť, že ako 
starosta obce využijem všet-
ky dostupné právne prost- 
riedky na zabezpečenie slu-
žieb Slovenskej pošty a. s.  
v našej obci aj v budúcnosti.

Počas letných mesiacov 
pripravujeme tradičnú súťaž 
o najlepšie Batizovské piro-
hy, futbalový turnaj Mun-
dial, oslavy Obce Batizovce 
a Folklórne obecné slávnos-
ti, výstup na Batizovské ple-
so a pod., na ktoré vás aj to-
uto formou srdečne pozý-
vam. 

Aj napriek tomu, že nie-
ktoré projekty realizujeme  
s väčšími či menšími admi-
nistratívnymi alebo finanč-
nými prekážkami, spoločne 
sa snažíme udržať, prípad-
ne zvyšovať nasadené tempo, 
ktorého výsledkom je vytvo-
riť ešte priaznivejšie a kom-
fortnejšie podmienky na na-
predovanie a rozvoj našej 
krásnej obce.

Prajem vám, aby ste letné 
dovolenkové mesiace využili 
na načerpanie nových síl do 
ďalšieho obdobia. 

JUDr. Gabriel Bodnár,
starosta obce

Možno ste postrehli, že 
v apríli sa na internete usku-
točnila anketa „Najsympa-
tickejšia obec okresu Po-
prad“. Je potešujúce, že me-
dzi hlasujúcimi má najviac 
sympatií práve naša obec 
a v ankete sme sa umiestni-
li na krásnom prvom mieste. 
Zamyslime sa spolu nad tým, 
prečo práve naša obec je tak 
obľúbená aj v okolí. 

Je to spôsobené stavebným 
rozvojom, novými domami, 
novými obyvateľmi? Myslím 
si, že to nie je ten pravý dô-
vod. Ľudia by neinvestova-
li svoje peniaze do bývania 
v  obci, ktorá im poskytuje 
iba miesto, kde chodia z prá-
ce prespať. Musí tu byť aj nie-
čo, čo ich zaujme, čo ich pre-
svedčí o  tom, že práve tu je 
to pravé miesto pre život, pre 
výchovu detí, pre pokojnú 
starobu a práve preto sa roz-
hodli žiť v Batizovciach. 

Krásne výhľady, príroda, 
možnosť športovania? Áno, 
aj to by mohol byť dôvod, 
prečo hlasovať práve za našu 
obec. Ale tieto atribúty spĺ-
ňajú skoro všetky obce, ktoré 
boli do hlasovania zapojené.

Tradície v násPreferujem názor, že dob-
ré meno našej obce si vy-
tvárame sami. Spoločens- 
ké akcie a  podujatia, ktoré 
každoročne obec a  nadšen-
ci v obci organizujú, priláka-
jú vždy množstvo návštevní-
kov domácich a cezpoľných. 
Vďaka sociálnym sieťam sa 
chýry o  vydarených podu-
jatiach šíria rýchlo a ďaleko. 
Súťaž o  najlepšie Batizovské 
pirohy, Deň obce, Mikuláš, 
Folklórne slávnosti, Fašian-
gy, Krehká krása Batizoviec, 
Kúdelná izba a veľa iných sú 
už tradíciou známou aj za 
hranicami okresu. Toto je 
podľa môjho skromného ná-
zoru hlavný dôvod populari-
ty a obľúbenosti Batizoviec.

V  mojom zamyslení sa 
chcem ale venovať iným tra-
díciám. V tejto  súvislosti sa 
však vynára otázka: čo vlast-
ne rozumieme pod pojmom 
„tradícia“? Všeobecne si pod 
tým väčšina ľudí predstaví 
ľudové zvyky a obyčaje, prí-
padne dlhodobo a pravidel-
ne sa opakujúce podujatia. 
V  slovníku slovenského ja-
zyka nájdeme tieto významy 
slova:

1. súhrn zvykov, obyča-
jí, pravidiel, názorov a pod. 
prechádzajúcich  z minulos-
ti do prítomnosti,

2. ústne prenášanie 
zvyklostí, názorov a pod.  
z pokolenia na pokolenie

Aby som sa dostal k hlav-
nej téme môjho článku, po-
môžem si folklórnou vlož-
kou. Folklór máme všetci ra-
di, radi si zaspievame ľudo-
vé piesne a v jednej z nich sa 
spieva:

„Keby ja vedela, kde bu-
dem nevestou,

zametala by som pred ich 
domom cestu...“

A tu je téma, o ktorej tre-
ba hovoriť. Po ústupe zimy 
zostalo na našich cestách 
to, čo sme na ne počas zi-
my potrebovali nasypať, aby 
sa  nám nešmýkalo. Mnohí 
z nás, verní tradíciám, neča-
kali či to niekto spraví, vza-
li metly a lopaty a cestu pred 
svojim domom si pozame-

tali a  upratali. Našli a  však 
aj takí (a nebolo ich má-
lo), ktorí namiesto rozcvič-
ky len zdvihli telefón a žia-
dali od obce nápravu, lebo 
sa im práši do okien. Mož-
no to boli ľudia, ktorí sa do 
obce prisťahovali, možno aj 
domáci, ktorí na túto tradí-
ciu už zabudli. Neviem, ne-
poznám ich mená. 

Ale jedno viem určite. 
Slová ľudovej piesne nie sú 
vymyslené. Ľudové piesne 
opisujú život našich pred-
kov a zametanie cesty je 
tiež jednou z tradícií. Pamä-
tám si sobotňajšie podveče-
ry, keď dievčatá ale aj chlap-
ci, či dospelí vyšli pred dom  
s metlami a  krhlami, popo-
lievali cestu, aby sa neprášilo 
a za 15 – 20 minút bola ulica 
vyzametaná a  čistá. Môže-
te mi oponovať: dnes, v mo-
dernej dobe predsa nebude-
me zametať cesty ručne, veď 
na to existujú stroje. Áno, 
existujú. Ale ich služby nie 
sú zadarmo a nestoja ani pár 
eur. Ani aktivačných pra-
covníkov obce nie je toľko, 
ako by sa mohlo zdať a  ne-
existuje právny prostriedok, 

ktorý by zrýchlil ich pracov-
né tempo. Preto je potreb-
né, aby každý z nás pomohol 
obci aspoň tak, že si tú cestu 
pred domom uprace. A  ne-
musíme to robiť každú so-
botu. Sami najlepšie vidíme, 
kedy je to potrebné. Alebo 
to môžeme nechať na obci, 
ale potom sa nemôžeme ču-
dovať, že nezostanú penia-
ze na zábavu a stretnutia pri 
hudbe, tanci a klobáskach. 

Keď sa poohliadneme do 
minulosti, zistíme, že veľa 
vecí si naši starí rodičia do-
kázali vybudovať sami. Kul-
túrny dom, hotel Guľa, dom 
služieb, kostoly, cesty,... To 
všetko postavili naši pred-
kovia z  lásky k  obci, vlast-
nými silami a  prostriedka-
mi. Je na nás, ich potom-
koch, aby sme pokračova-
li v  ich tradíciách. Starať sa 
o čistotu svojho okolia je to 
najmenej, čo môžeme uro-
biť. A keď chceme zachová-
vať tradície, tak zachovávaj-
me všetky, ktoré sú pre nás 
prospešné a robia Batizovce 
sympatickými a  atraktívny-
mi.  

 Jaroslav Kuzmík

Členovia FSk sa pravidelne stretávajú na skúškach v  týž-
dňových intervaloch. Od marca sme absolvovali niekoľko 
vystúpení. 25. marca sa v  Batizovciach uskutočnila Veľko-
nočná súťaž –Krehká krása Batizoviec, na ktorej sme vystú-
pili v kultúrnom programe v kompletnom zložení. Hneď na 
druhý deň, v pondelok ráno, sme boli natáčať zvyky Veľkej 
noci v Aquacity Poprad, pre reláciu teleráno a TV Markíza.

1. apríla sme vystúpili v  hoteli Hubert v  Gerlachove 
s pásmom veľkej noci. 14. apríla sme sa zúčastnili okresnej 
súťaže folklórnych skupín Vidiečanová habovka a Nositelia 
tradícii, kde sme sa predstavili s Batizovskou svadbou, za kto-
rú nám bolo udelené strieborné pásmo. Medzi jednotlivcami 
sa nestratila Nelka Harvanová, ktorá si vyspievala bronzové 
pásmo a  trio heligonkárov Janko Pastrnák, Ninka Šoltísová 
a Gabko Bodnár si odniesli strieborné pásmo. Bola to veľká 
skúsenosť a motivácia pokračovať a zlepšovať sa .

V máji sme vystúpili pre hostí v hoteli Satel v Poprade. Na 
deň matiek boli zatancovať najmladšie detičky v CSS Batizov-
ce a Sp. Bystrom.

19. mája sme boli pozvaní na stávanie mája v  meste Po-
prad, kde v kultúrnom programe vystúpili naše najmladšie, 
ale i staršie deti. Dospelí mládenci potom postavili pre všetky 
Popradské dievčatá cca 15 metrový máj.

Popoludní sme ešte mali kultúrny program , ktorý bol spo-
jený s postavením mája v obci Švábovce. V sobotu 26. má-
ja sme sa zúčastnili súťaže vo varení guláša v Sp. Sobote, kde 
sme mali aj kultúrny program. Naše členky sa zúčastnili res-
pektíve boli „začepčic“ dve nevesty. To bolo krátke zhrnutie 
bohatej činnosti FSk od marca tohto roku.

Do pozornosti dávame zmenu termínu konania folklór-
nych slávností obce Batizovce , ktoré sa budú konať 8. sep-
tembra 2018.  Za FSk Batizovce: Ľubomír Šoltís

Folklóristi z Batizoviec
„stavali“ máj aj v Poprade

S najmladšími členmi FSk Batizovce sa v Poprade na ná-
mestí stretol aj Andrej Kiska, prezident SR.
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Komisia športu a mládeže v spolupráci s DHZ Batizovce 
prechádzku do obce Gerlachov spojila s vyzbieraním smetí  
v okolí hlavnej cesty. 

Ráno o 9 hodine sa zišlo 11 ľudí, ktorí v dobrej atmosfére 
túto trasu hravo zvládli a podarilo sa im vyzbierať viac ako 
40 mechov smetí. Je smutné, že len na takomto krátkom úse-
ku sme nazbierali naozaj veľké množstvo odpadkov a už na 
druhý deň sme popri ceste videli zase prevažne plastový od-
pad.

Ďakujeme všetkým ktorí počas jarného upratovania vy-
čistili priestor popri hlavnej ceste do Gerlachova a zároveň 
chceme „POĎAKOVAŤ“ aj tým, ktorí na úkor toho, aby 
mali poriadok pred vlastným prahom, dokážu neohľadu-
plne znečisťovať naše spoločné okolie.

Vyzbierali 40 vriec odpadu

História a založenie DHZ 
v Batizovciach (3)   

Požiare v rokoch 
1857 a 1860 zasiah-
li do ďalšieho života 
obyvateľov obce Bati-
zovce nielen materi-
álne a to veľmi zhub-
ne, ale aj myšlienkové 
aj duchovne. Požiare 
zasiahli občanov aj pozitív-
ne a to tak, že ich zburcovali  
k dovtedy nebývalej aktivi-
te v oblasti protipožiarnej 
ochrany zo strachu o ich no-
vo vystavené resp. skôr po-
stavené príbytky a celý ich 
majetok. Dozreli k predsa-
vzatiu zaistiť si protipožiar-
nu ochranu v osobitne or-
ganizovanom spolku. Ma-
li už síce svoj protipožiarny 
mechanický prostriedok na 
lepšie zdolávanie požiaru - 
obecnú štvorkolesovú strie-
kačku, ale jej obsluha nebola 
k nej osobne pripútaná, pre-
tože z času na čas museli sa 
pri nej aj striedať a nikto ne-
pociťoval osobitnú zodpo-
vednosť, preto mala ich pro-
tipožiarna zodpovednosť aj 
svoje trhliny. Bolo potrebné 
pristúpiť od jednoduchého 
materiálneho zabezpečenia 
aj k personálnemu zabezpe-
čeniu a to v podobe riadne 
organizovaného spolku.

V roku 1870 sa uskutoč-
nilo zakladajúce valné zhro-
maždenie už spomínaného 
Uhorského hasičského zväzu 
a v dňoch 19. - 22.júla 1878 
mal tento zväz svoje valné 
zhromaždenie v Sp. Novej 
Vsi, pri príležitosti ktorej sa 
konala aj výstava hasičského 
náradia za účasti nielen do-
mácich ale aj zahraničných 

firiem, čo bola pre ce-
lý Spiš veľká udalosť.

Rok predtým a to 
16. októbra 1877 mal 
svoje zakladajúce val-
né zhromaždenie Tat-
ranský hasičský zväz 
konajúci sa v Levoči. 

Tento si vzal za úlohu zakla-
dať na Spiši Dobrovoľné ha-
sičské zbory a poskytovať im 
všestrannú pomoc. V roku 
1886 zákonným článkom mi-
nisterstva vnútra bolo naria-
dené povinné hasičstvo a o 
dva roky neskoršie bol vyda-
ný župný štatút o hasičstve. 
No a je celkom prirodze-
né, že tieto udalosti privied-
li Batizovianov v roku 1889  
k založeniu Ohňohasičského 
spolku.

Bol tu ešte aj ďalší faktor, 
ktorý donútil našich obča-
nov k tomuto kroku. Boli 
to príklady z okolitých obcí  
a mestečiek, kde občania už 
boli v popredí, pri zakladaní 
Ohňohasičských zväzov. Na-
príklad v roku 1878 vznik-
li hasičské zbory v Poprade, 
Veľkej, Matejovciach, Strá-
žoch. O rok neskoršie v Sp. 
Sobote a Veľkom Slavkove. 
V Sp.Teplici, ktorá bola tiež 
požiarmi často navštevova-
ná sa tak stalo v roku 1883  
a v roku nasledujúcom aj  
v Štôle.V Lučivnej bol za-
ložený zväz v roku 1887.  
A tak rok 1889 čakal so svo-
jou ohňohasičskou nalieha-
vosťou na Batizovce a Men-
gusovce a o rok neskôr na 
obec Gerlachov. 

zdroj info: 
kronika DHZ Batizovce

DHZ Batizovce má v roku 
2018 okolo 160 členov, aktív-
ny výbor a revíznu komisiu.

Od začiatku roka sa členo-
via zúčastnili rôznych kul-
túrno-spoločenských akcií. 
V januári bola výročná člen-
ská schôdza a 20. ročník ha-
sičského plesu. Vo februári 
sme zorganizovali fašiango-
vú zabíjačku spojenú s  kul-
túrnym programom.

V  hasičskej zbrojnici sa 
urobila nová elektrická prí-
pojka.V rámci zaradenia 
DHZO do skupiny A bo-
la vykonaná kontrola pri-
pravenosti hasičskej jednot-
ky. Na základe nahlásenia 
požiaru v obci cez operačné 
stredisko bol vyhlásený pop- 
lach formou sms pre členov 
a  následná kontrola z  KR 
HaZZ Prešov, kde sa sto-
poval čas výjazdu a  prísluš-
ná  dokumentácia. Na záver 
skonštatovali, že sme splnili 
podmienku pre zaradenie do 
skupiny A  s  časom výjazdu 
do 10 minút.

V  marci bol zorganizova-
ný stolnotenisový turnaj pre 
členov DHZ. V apríli sme bo-
li vyzvaní operačným stredis-
kom na pomoc pri hasení po-
žiaru okolo železničnej tra-
te a  taktiež v  lesnom poras-
te vo Svite –Pod Skalkou. 3. 
a 4. mája sme boli vyzvaní cez 
operačné stredisko na pomoc 
pri hasení lesného požiaru 
v  ťažko prístupnom teréne 
v  oblasti Kežmarských Žľa-
bov, kde sme boli s technikou 
Tatra 815 a s Aviou. Mali sme 
aj technický výjazd pri prečis-
ťovaní kanalizácie v obci.

V tomto roku sa začali sú-

Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce

ťaže mladých hasičov. V Sp. 
Bystrom, domáca súťaž mla-
dých hasičov v  priestoroch 
ZŠ Batizovce, v Sp.Teplici, vo 
Veľkej, Gerlachove a v Štrbe. 
DHZ reprezentujú 2 družst- 
vá ZŠ a jedno družstvo diev-
čat. Za predvedené výsledky 
im patrí veľká vďaka.

Vo Svite sa začal ďalší roč-
ník PHL-Podtatranská ha-
sičská liga, kde sme mali zas- 
túpenie v  novovytvorenom 
družstve dorastencov. Na sú-
ťaži sa umiestnili na peknom 
druhom mieste.

Druhá súťaž sa uskutočni-
la v  Sp. Teplici za účasti na-
šich družstiev. Dorastenci sa 
umiestnili na 2. mieste a ženy 
nad 35 rokov a muži nad 35 
rokov svoje kategórie vyhra-
li a  umiestnili sa na prvých 
miestach.

13. mája sa konala previer-
ka pripravenosti DHZ  okre-
su Poprad v Sp.Bystrom,  kde 
sa preverovali technické pros- 
triedky, uzle, zdravotná prí-

prava a  súčinnosť hasičskej 
jednotky pri zásahu. Všet-
ky zúčastnené družstvá spl-
nili podmienky pripravenos-
ti a získali osvedčenie.

15. - 16. mája naši členo-
via zorganizovali brigádu 
pri zbere železného šrotu, 
kde za dva dni vyzbierali cca  
5 600 kg. Za účasť na brigá-
de patrí všetkým veľká vďa-
ka. 26. mája sme zase pripra-
vovili hasičskú kvapku kr-
vi v  spolupráci z  NTS Pop- 
rad v  priestoroch hasičskej 
zbrojnice. V  máji sme tiež 
zrekonštruovali malú zasa-
dačku a veríme, že bude slú-
žiť aj ďalším generáciam.

2. - 3. júna sa konali územ-
né kolá hasičských družstiev 
vo Vikartovciach vo všet-
kých kategóriách. 

Činnosť členov a  DHZ 
od začiatku roka a v priebe-
hu roka je veľmi aktívna, za 
čo patrí všetkým veľké Ďa-
kujem.  Ľubomír Šoltís,  
 veliteľ DHZ

Jedným z cieľov obce je 
predchádzať sociálnemu vy-
lúčeniu a  sociálnej izolácii 
jednotlivcov a skupín s ohľa-
dom na miestne špecifi-
ká, začleniť marginalizova-
nú a  znevýhodnenú skupi-
nu. Za jeden z  prostriedkov 
začlenenia považujeme vy-
užitie nástrojov aktívnej po-
litiky zamestnanosti na po-
skytovanie finančných prí-
spevkov pre zamestnávateľov 
a nezamestnaných na vytvá-
ranie nových pracovných 
miest, či  už formou Národ-
ných projektov, alebo podľa 
zákona č. 5/2004 Z.z. o služ-
bách zamestnanosti v plat-
nom znení. V priebehu nie-
koľkých rokov sme sa za-
pojili do týchto projektov: 
Cesta z  kruhu nezamestna-
nosti, Praxou k zamestnanosti  
a Šanca pre mladých, kde 
sme vytvorili 8 pracovných 
miest. V  spolupráci s  ÚP-
SVR Poprad obec organizu-
je aj verejnoprospešné prá-
ce - menšie obecné služby 
v  zmysle §10 a §12 zákona 

Verejnoprospešné práce v obci – spolu dokážeme viac
č. 417/2013 Z. z. o  pomo-
ci v  hmotnej núdzi v  plat-
nom znení, kde je v  súčas-
nosti  zapojených v prieme-
re 16 občanov. Ich počet je 
variabilný, z  dôvodu častej 
a  dlhodobej práceneschop-
nosti, ktorá spravidla začí-
na po prvom odpracovanom 
mesiaci. Každý takto zamest-
naný občan formou verejno-
prospešných prác má práva, 
ale aj povinnosti vyplývajú-
ce z pracovnoprávneho vzťa-
hu a len svojou prácou doká-
že, či je zamestnateľný alebo 
nie. V rámci tejto činnosti sa 
snažíme obnoviť a u väčšiny 
z nich naučiť pracovné ná-
vyky, ako sú napr. prísť v do-
hodnutom čase, ospravedl-
niť svoju neúčasť, naučiť sa 
aj novým zručnostiam a ne-
skrývať lenivosť  za práce-
neschopnosť predstieraním 
chorôb. Častokrát ide o oso-
by, ktoré sú dlhodobo neza-
mestnané, predčasne ukon-
čili základné vzdelanie, ne-
vedia čítať, ani  písať. Proces 
formovania je v tejto margi-
nalizovanej skupine zdĺha-
vý, komplikovaný a nie vždy 
úspešný. Našim zámerom je 
zlepšiť ich pracovné návy-
ky, zlepšiť životné podmien-
ky a nasmerovať ich na ceste 
v hľadaní vhodného zamest-
nania. Ich hlavným cieľom je 
získať dávku v  hmotnej nú-
dzi, ale bez snahy čokoľvek 
preto urobiť. Ak my vidíme  
z  ich strany snahu o zlepše-

nie a  napredovanie, vieme 
im pomôcť ďalej sa rozvíjať, 
prihovoriť sa u  perspektív-
nych zamestnávateľov, prí-
padne pomôcť im napísať ži-
votopis.

Prostredníctvom služby 
verejnoprospešných prác 
udržiavame verejné priest- 
ranstvá, obecné budovy, 
zlepšujeme životné pros-
tredie a  sme nápomocní pri 
udržiavaní poriadku v  ob-
ci. Opakovane sa stretáva-
me s  kritikou našej práce 
a  my sme občanom za kaž-
dý adekvátny podnet vďační. 
Ale treba si uvedomiť, že na-
ša obec je rozsiahla a  naďa-
lej sa rozrastá o nových oby-
vateľov, o  čom svedčí aj no-
vovybudovaná štvrť v  časti 
„Panské záhrady“. Snažíme 
sa, aby čas a  pracovná sila 
bola využitá čo najefektív-
nejšie a v prospech všetkých 

občanov. Chceme poďakovať 
všetkým, ktorí sa zapájajú do 
verejnoprospešných prác, ale 
aj tým občanom, ktorí zveľa-
ďujú svoje okolie bez ohľadu 
na to či sa jedná o ich vlast-
ný majetok alebo o  maje-
tok obecný a nespoliehajú sa 
na to, že tieto služby vykoná 
obec. Spolu dokážeme viac.  
 Mgr. Simona Chovanová

Kladenie vencov
Dňa 7. mája 2018 sme si 

v  Batizovciach Pietnym ak-
tom položenia vencov ku 
pamätníku padlým sme si 
7. mája v Batizovciach pri-
pomenuli 73. výročie ukon-
čenia druhej svetovej voj-
ny a  ku pamätníku holo-
kaustu 76. výročie rodin-
ného transportu našich 
židovských spoluobčanov. 
Prítomným sa prihovoril sta-
rosta JUDr. Gabriel Bodnár 
a svojim spevom do progra-
mu prispeli aj Podtatranskí 
Alexandrovci.  VA
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Na spomienkových služ- 
bách Božích v  Gerlachove  
sme si 22. apríla pripome-
nuli nedožité 95. narodeni-
ny emeritného seniora pá-
na Mgr. Pavla Slanču. Náš 
cirkevný zbor poctil svojou 
vzácnou návštevou generál-
ny biskup PhDr. Miloš Klá-

Kto by nepoznal nášho spoluobčana – Francúza Jeana Pau-
la? Prišiel pod naše krásne Tatry, pretože mu učarovali. Mi-
loval slovenskú prírodu a náš folklór. Zúčastňoval sa kultúr-
nych, športových podujatí a vychádzok do prírody ako naprí-
klad tradičného výstupu na Batizovské pleso alebo Kimbiark. 
Stretával sa s kamarátmi v bare pri kartách. Všetko si zazna-
menával na kameru a fotoaparát a jeho verným spoločníkom 
psíkom Filom. Minulý rok v  septembri sa však pri návšteve 
vo svojom rodnom Francúzku niť jeho života nečakane a na-
vždy pretrhla. Milý Jean Paul, mal si tu množstvo priateľov, 
dalo by sa povedať jednu veľkú rodinu, ktorej si sa stal súčas-
ťou. Odišiel si bez rozlúčky a chýbaš nám. Aj touto cestou Ti 
chceme venovať tichú spomienku spod našich krásnych sloven-
ských malebných Tatier. Odpočívaj v pokoji...  Ing. V. Andráš

Spomienka na Jeana Paula

Spomienkové služby Božie

Marec už tradične patrí čí-
taniu a  knihám a  naša ško-
la pokračuje v  dlhodobom 
školskom projekte Čitateľ-
mánia. Pani učiteľka Eri-
ka Kuchárová sa tento rok 
snažila pritiahnuť žiakov 
ku knihám a  tiež zistiť úro-
veň čitateľských zručností. 
Najlepšou čitateľkou sa sta-
la Daniela Nečesaná zo IV.A. 
V treťom mesiaci roka sa ko-
ná aj prehliadka nefolklórne-
ho tanca vo Svite ,, Deň tan-
ca“. Tanečná skupina BA-
TIS GROUP pod vedením 
Janette Fabianovej získala 
bronzové pásmo. 

Naša škola dlhodobo spo-
lupracuje s  pedagogičkou 
TANAP-u pani Martinou 
Proháczkovou. Tento rok 
nám k Dňu Zeme premietala 
film o odpade okolo nás, ako 
ho zbytočne produkujeme 
a ešte nezmyselnejšie vyha-
dzujeme. Jej slová mali pozi-
tívny účinok. Vyzbierali sme 
rekordné množstvo starého 
papiera - 5  589,5 kg a plas-
tových vrchnáčikov - 11,5 

Pred posledným zvonením v tomto šk. roku
Školský rok prichádza pomaličky do stanice prázdni-

ny a my sa už nemôžeme dočkať konečnej. Treba však eš-
te vydržať a zhodnotiť, čo sa nám v druhom štvrťroku po-
darilo. 

kg. Víťaznou triedou sa stala 
II.A, ktorá si za odmenu vy-
brala svoj triedny strom - li-
pu. Ten si žiaci zasadili a sa-
mozrejme aj pokrstili. Naj-
lepšími zberačmi starého pa-
piera boli Simon Marušák 
II.A 850 kg, Daniela Neče-
saná IV.A 290 kg, Nina Re-
ľovská III.A 250 kg. Okolie 
školy sme si skrášlili výsad-
bou  okrasných drevín, do-
sadením trávy, vyplanírova-
ním priestoru okolo nového 
plota a  samozrejme zberom 
odpadkov. 

Projekt - Adoptuj kravič-
ku je projekt Mliečneho fon-
du, financovaný slovenskými 
prvovýrobcami a spracova-
teľmi mlieka s cieľom zvýše-
nia spotreby mlieka a mlieč-
nych výrobkov pôvodom zo 
Slovenska. Slovenskí poľno-
hospodári sa rozhodli daro-
vať svoje kravičky deťom na 
adopciu, aby si uvedomili, 
aké sú kravičky výnimočné 
a užitočné, lebo nám dávajú 
mlieko. Žiaci 2.A spolu s pa-
ni učiteľkou Luciou Koňako-

vou usilovne zbierali kódy 
zo slovenských výrobkov a 
v apríli si úspešne adoptova-
li svoju prvú kravičku EMIL-
KU (PD Smižany), ktorá deň 
pred Mikulášom oslávila 
svoje druhé narodeniny. Ke-
ďže druháci sú veľmi usilovní 
a mliečne výrobky majú na-
ozaj veľmi radi, o pár dní sa 
naša rodinka rozrástla o ďal-
šiu kravičku Hviezdičku (PD 
Dolná Súča), ktorá v auguste 
oslávi svoje prvé narodeniny.

Máj patril najočakávanej-
šej akcii a to škole v prírode. 
Zariadenie GO Kľačno priví-
talo 39 žiakov a  3 pani uči-
teľky, aby sa na týždeň stalo 
ich prechodným domovom. 
Učenie v prírode im spríjem-
ňovali aktivity troch animá-
toriek a tak sa žiaci preniesli 
na olympijské hry, zabavi-
li sa na diskotéke, prezre-
li si ZOO Bojnice a tí najod-
vážnejší si užili i nočnú hru. 
A v piatok sa všetci spokojní 
vrátili k rodičom. 

Nesmieme zabudnúť na 
našich hokejbalistov, ktorí 
dlhodobo dosahujú výbor-
né výsledky. V  priebežnom 
hodnotení sú mladší žiaci na 

1. mieste a  starší na 4. máj 
prinesie záverečné boje a tak 
im, aj pani učiteľke Zuza-
ne Hudákovej, budeme dr-
žať prsty. Najlepšími strelca-
mi sú Miroslav Čonka v ka-
tegórii U8 a Ján Benko v ka-
tegórii U12. 

Nadchádzajúce dni prine-
sú veľa slnka a energie, kto-
rú budeme všetci potrebo-
vať. Žiaci, učitelia i  rodičia. 
Čaká nás náročné obdobie 
školského roka, ktoré však 
prinesie ešte mnoho zaují-
mavých dní, na ktoré sa veľ-
mi tešíme.

 Mgr. Zuzana Kľocová

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y

Ani sme sa nenazdali 
a o chvíľu je tu koniec škol-
ského roka. V našej MŠ bude 
prevádzka prerušená v  me-
siaci august. Tak, ako všet-
ky  posledné roky, tak aj ten-
to rok, máme naplánované  
opravy a rekonštrukčné prá-
ce.

V  posledných rokoch sa 
vymenila strešná krytina, ze-
teplilo sa podkrovie a sever-
né časti budovy, urobil  sa 
nový chodník, rekonštrukcia 
suterénu, kúrenia, elektriky, 
vody,... Tohto roku plánuje-

Chcú zvýšiť kapacitu MŠ
me čiastočné zateplenie bu-
dovy MŠ, ktoré by sme chce-
li dokončiť v  budúcom ro-
ku. Tiež chceme zakúpiť no-
vý kolotoč na ŠD. Plánujeme 
tiež zrekonštruovať podkro-
vie, čím sa zvýši kapacita MŠ 
a urobiť rekonštrukciu oplo-
tenia, ktoré  vplyvom počasia 
je už značne poškodené.

Snažíme sa interiér a  ex-
teriér  MŠ stále zveľaďovať a 
vylepšovať, aby sme deťom 
vytvárali  príjemné a tvorivé 
prostredie.  Soňa Chalásová, 
 riaditeľka MŠ

tik, ktorý sa veriacim priho-
voril v slávnostnej kázni. Po 
službách Božích sme v  zá-
hrade chrámu spoločne za-
sadili lipu, ktorá je v  pora-
dí 260 stromom vysadeným 
v  rámci 500. výročia refor-
mácie.   
 Ing. V. Andráš

projektovanie a realizácie záhrad  
záhradné centrum    

 
  

www.kvetytatry.sk 
  

kvetytatry@kvetytatry.sk

VÁŠ PARTNER DO ZÁHRADY

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

Aj vďaka obci majú najmenšie deti v materskej škole vytvo-
rené tie najlepšie podmienky pre ich rozvoj. 

Pod Bielymi plesami.

ATELIÉR POPPRAT 
a autor Emil Mlynárčik 

srdečne pozývajú 
na vernisáž  výstavy 
Prírodné inšpirácie 

7. jún 2018, vo štvrtok  
  o 18. hNám. sv. Egídia, 

Pasáž Alfa, Poprad
Výstava potrvá do 6. júla 2018

Mesto Poprad pokračuje v  prijímaní opatrení v  súvislos-
ti s  výskytom plazov v  školskom areáli ZŠ s  MŠ Tajovské-
ho a súkromnej MŠ Centrum pre rodinu. Po incidente, pri 
ktorom bolo ešte v apríli vretenicou uštipnuté dieťa na dvo-
re v súkromnej MŠ na Tajovského ulici, samospráva pripravi-
la výzvy pre záhradkárov, ktorých záhradky susedia so škol-
ským areálom, na upratanie skládok. Blízke polia a záhrad-
kárske domčeky lákajú predátorov hlodavcov. Škôlky majú 
objekty plné puklín, kde logicky hľadajú tieto zvieratá úkryt, 
preto je potrebné ich opraviť. Záhradkári by si mali upratať 
rôzne hromady dosák, plechov a iného materiálu, čo je ideál- 
nym miestom na úkryt pre plazov, ktoré odtiaľ môžu prechá-
dzať do školského areálu. Mesto tiež trvá na prednostnej kos-
be okolo školy, škôlky a okolitých bytoviek.

Výzva záhradkárom v Poprade



7Podtatranský Kuriér   www.podtatransky-kurier.sk

V duchu tradícií sa ešte  
v päťdesiatych rokoch robili 
svadby, krstiny, pohreby. Na-
príklad pri svadbe mali svo-
ju úlohu družbovia, družice  
a v kostole sa hlásili tro-
je „ohlášok.“ Pri prvých 
ohláškach prišli družbovia 
i družice z obidvoch strán 
k mladuche na obed a dru-
žice pomáhali neveste vy-
šívať a museli pierka viť. 
Keď bola svadba v zime, iš-
lo sa na Kimbiark, odmie-
tol sa sneh a na pierka sa na-
zbieralo vždy zeleného brus-
ničia. K tomu biela stužka  
a pierko bolo na svete. „Mla-
dému zaťovi musela pier-
ko pripraviť „bralta“, tak sa  

u nás hovorilo mladuche. 
Ruža bola ženíchová, ale 
pierko už bolo od nevesty. 
Pierko bolo z „rozmari-
jí“ (rozmarínu) čisto zelené. 
Ináč mládenci nosievali pier-
ka farebné podľa toho, aké 
boli sviatky. V lete sa nosi-
li kvietkované so živých kve-
tov, v zime perly, umelé ruže  
a podobne. Cez fašiangy, le-
bo svadby boli aj vtedy, sa na 
pierka dávali umelé, ale na 
svadobné sme už sneh odha-
dzovali, alebo dievčatá pesto-
vali aj v záhradách napríklad 
bánok zelený, ktorý mal ta-
ké pekné zelené lístky a z to-
ho robili pierka,“ hovorí pani 
Zuzana. Mladucha mala ša-
folový fartuch, lajblík čierny, 
na pleciach pantliky a chý-
bať nesmela neodmysliteľ-
ná brošňa na šatke. Venček 
býval perlový, ale keď diev-
ča skončilo školu a prvýkrát 
postavilo partu, tak už bolo 
zaradené medzi dievky. To 
malo uvitý veniec z myrty 
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„Život vtedy a dnes sa ne-
dá porovnať. V obci pôsobi-
li organizácie Červeného krí-
ža i Zväzu žien, v ktorých sme 
pracovali spoločne. Robili sme 
všetko, čo bolo v obci robiť tre-
ba. Každá členka vo výbore 
mala svoju úlohu a snažila sa 
ju spolu s ďalšími zabezpečiť. 
Pomáhali sme v Jednote, kon-
trolovali sme hygienu, život  
v rodinách, pomáhali sme Ró-
mom, ak prišiel lekár, zabez-
pečovali sme medzi obyva-
teľmi lekárske prehliadky, ale 
učili sme ľudí aj ako očistiť 
ranu, ako podať prvú pomoc  
a podobne. Všade nás privíta-
li, aj keď viacerým sa to nepá-
čilo, ale nútilo ich to starať sa 
o rodiny a robiť tak, 
ako treba. Ako členky 
Zväzu žien sme tiež 
robili kurzy varenia, 
kurzy šitia. Aj ženy, 
ktoré nechodili do ro-
boty, sa chceli naučiť 
a prišli. Väčšinou sme 
to urobili v reštaurá-
cii Malina, kde nám 
pomáhal kuchár. Po-
tom sa ozvali aj róm-
ske rodiny, aby sme 
prišli aj k nim domov 
a tak sme robili kur-
zy raz v jednej rodi-
ne, inokedy v druhej. 
Vytvorili sa skupiny 
a naozaj sa tie ženy 
snažili, prispôsobova-
li sa a chceli byť aj po-
chválené. Vyhodnote-
nie rôznych akcií sme za účas-
ti širokej verejnosti urobili  
v kultúrnom dome a pochvá-
lili sme jednotlivé rodiny, čo si 
ženy veľmi cenili.  Robili sme 
tiež výstavy ručných prác a pri 
mnohých slávnostných príle-
žitostiach sme sa obliekli do 
krojov, spievali piesne, kto-
ré boli na každú príležitosť  
a v obci sa tradovali. Neraz 
sme sa vybrali na brigádu, po-
robili množstvo roboty. Potom 
sme sa poskladali, zašli do 
Mervarta, popýtali ho, nech 
nám niečo dá, zvyčajne pollit-
rovku rumu. Navarili sme čaj, 
napiekli pankušky, posedeli, 
porozprávali, zaspievali a išli 
domov. A nik nečakal, že nám 
za robotu niekto niečo zapla-
tí, robili sme to preto, lebo sme 
chceli. Robili sme to preto, aby 
sme žili a mali sa radi,“ spo-
mína Zuzana Skokanová  
s poukázaním nato, že pred 
polstoročím ľudia žili svor-
nejšie, pomáhali si navzájom 
a spoločne sa aj zabávali. 

„Keď ju začepčili, tak jej vylepili, aby pamätala, že čepiec dostala...“
Len nedávno má zaujala fotografia mengusovských mla-

dých ľudí v krásnych krojoch, akoby vystrihnutých zo sta-
rej pohľadnice. Najmä preto, že v tejto malebnej podtat-
ranskej dedinke som ľudí v krojoch doteraz nestretávala. 
To bol dôvod, prečo som sa vybrala za manželmi Zuzanou 
a Jánom Skokanovými, ktorí mi priblížili dobu, ale aj udr-
žiavanie folklórnych tradícií v Mengusovciach pred viac 
ako päťdesiatimi rokmi. Možno tieto riadky pomôžu za-
chovať si aspoň v spomienkach časť tradícií, ktoré sa dnes 
už veľmi nepestujú a možno sa aj mladí Mengusovčania 
nechajú inšpirovať týmito krásnymi zvykmi svojich pred-
kov a začnú sa o ne zaujímať. 

Zuzana Skokanová s mengusovkým parob-
kom...

alebo z zimozelu alebo buc-
banoku. Aj k sobášu tá, ktorá 
bola poctivá, išla v zelenom 
venci. Keď nebola, išla v per-
lovom alebo inom, už zelený 
veniec nedostala. 

Po svadbe mladuchu za-
čepčili a pri tom sa spieva-
li piesne určené na túto prí-
ležitosť. Najprv prišla druži-
ca, aby nevesta dovolila sňať 
jej veniec, potom poprosila 
nevestu či môže veniec dať 
družbovi (teda veniec sňať, 
alebo hlávku sťať). Kedysi 
družba veniec niesol na šabli, 
neskôr už stačila aj vidlička  
a išli za matkou. Ľudia spie-
vali najprv piesne o venci  
a keď ho odovzdávali matke, 
tak opäť s piesňou, ktorá pat-
rila k tomuto úkonu. Až po-
tom nevestu zobrali začepčiť  
s príslušnou piesňou: „Keď ju 
začepčili, tak jej vylepili, aby 
pamätala, že čepiec dosta-
la...“. Potom sa spievali ob-
vykle piesne o tom, že je už 
ženou a ako sa má správať. 
„Čipky, čepce si robili dievčatá 
samé a dalo to dosť práce, či 
už  vyšívaná šnúrka, haraska 

vyšívaná. Potom všet-
ko, celý kroj poskladať.  
S vyškrobenou suk-
ňou, poriadne ulože-
ným krojom.“

V šesťdesiatych ro- 
koch, v prvú ohláško-
vú nedeľu, ešte druž-
bovia chodili pozývať 
na koňoch aj v oko- 
litých dedinách, vša-
de, kde bola rodi-
na. Kone sa postup-
ne vytrácali a pozýva-
lo sa už len pozván-
kami. „To čo viedlo  
k upúšťaniu od tradí-
cií bolo aj to, že diev-
čatá si ponachádza-
li partnerov mimo 
obce a tak tu už bo-
lo len málo man-

želov, ktorí boli rodákmi  
z Mengusoviec,“ doplnil Ján  
Skokan.   

Okolo roku 1956 sa ešte 
sem-tam kroje nosili. Nie-
len staršie ženy, ale aj diev-
čatá. Doma sa ešte kroje 
nosievali, ale mládež, kto-
rá už chodila do škôl a do-
spelí do roboty mimo Men-
gusoviec, už boli preobleče-
ní. Postupne sa kroje nosi-
li už len v nedeľu do kostola  
a pri slávnostných príleži-
tostiach, ale už ich bolo má-
lo. Keď hovoríme o krojoch, 
na každú príležitosť sa nosi-
li iné kroje. Iné do kostola, 
iné na tancovačku, s kúde-
ľou iné, do práce iné. Skoro 
na každú prácu či udalosť, 
ale aj na každé sviatky bo-
li iné kroje. Na prácu doma 
to boli jednoduché kroje, ale 
vlastne všetky súčasti ma-
li jedno pomenovanie – laj-
blík, oplecko, s rukávmi lie-
tačka, potom kidla, šurc a na 
nedeľu fartuch. Lajblíky boli 

tiež rôzne, na každý deň jed-
noduché, obyčajne čierne, 
ale boli i trilichové, belinero-
vé čo tkali doma, baršonové, 
šafolové a ďalšie a ďalšie. Na 
väčšie sviatky sa nosili naprí-
klad šafole a šlajere. Mod-
rá sukňa z vlneného „štofu“ 
bola na sobáš a na dôležité 
sviatky, napríklad 
na prvý sviatok na 
Veľkú noc, na Ru-
sadle, na Viano-
ce. K tomu šlajero-
vý fartuch. Potom 
sa už nosili rôz-
ne sukne – biele, 
hrachové, kartu-
nové, rovnako, ako 
aj fartuchy. Dô-
ležitou súčasťou 
kroja boli party.  
V partách sa cho-
dilo len do kostola 
a na svadbu, ale na 
tanec už nie.  

Podobne u mu- 
žov, parobkov, bo- 
li najsviatočnejšie 
kroje „belavizne“ 
a šál. Muži nosi-
li bohato zdobené  klobúky  
s ružou a pierkom, lajblík 
musel byť vyšívaný lajblíko-
vým „kvetom“.   

„Viete, kroj po každom ob-
lečení bolo treba vyriadiť, po-
riadne poskladať a uložiť. To 
bolo dosť roboty a mladým 
sa už veru nechcelo,“ s úsme-
vom pripomína pani Skoka-
nová.

„Ako som už spomínala, 
až do 80-tých rokov tu bo-
li organizácie Červeného krí-
ža a Zväzu žien, do činnosti 
ktorých sa zapájalo veľa žien. 
Práve tieto ženy boli aj nosi-
teľmi tradícií našej obce. Pri 
rôznych slávnostných príle-
žitostiach sme sa poobliekali 
do krojov a s našimi piesňami  
a zvykmi reprezentovali obec. 
Dá sa povedať, že sme tu ma-
li folklórnu skupinu a cho-
dievali sme na rôzne súťaže,“ 
hovorí pani Zuzana. Oko-
lo roku 1970 napríklad súťa-
žili roľnícke družstva v regió-
ne najmä preto, aby sa roz-

víjala spolupráca družstiev, 
ale aj obcí, aby sme sa na-
vzájom poznali a inšpirovali.  
V tejto súťaži boli partnerom 
našej obce Ihľany. Aj v rám-
ci týchto súťaží sme spozná-
vali tradície našich obcí. Rov-
nako sme ešte v rokoch 1975 
– 1976 chodievali na folklór-

ne súťaže a na jednej z nich 
sme sa umiestnili na 2. mies-
te. Spievali sme vtedy piesne 
Vychádza slniečko spoza le-
sy, Ja v tých Mengusovciach 
závistnicu mám, Za horami 
za lesami tancovala Julianka 
s husárami a Mal som prepe-
ličku, zlomila si nôžku. Všet-
ky členky našej folklórnej sku-
piny sme boli veľmi hrdé, keď 
nás ocenili obrázkom, ktorý 
mám dodnes odložený, spo-
lu s podpismi všetkých spevá-
čok,“ pochválila sa pani Zuz-
ka. „Tu by som upresnil, že 
aktivity obce zastrešoval ná-
rodný výbor, rovnako aj or-
ganizácie národného fron-
tu – rôzne zväzy či Červený 
kríž. Pod patronátom Rady 
národného výboru pracovali 
komisie a jednou z nich bola  
i kultúrna a osvetová ko-
misia. Práve tejto komisii 
sa venoval pán učiteľ Man-
co do roku 1963, ktorý polo-
žil základy spoločného života  
v obci a do jej činnosti za-

pájal všetkých, ktorí praco-
vať chceli. Pod patronátom 
Rady sa organizovali nielen 
kultúrne a spoločenské ak-
cie, ale aj spoločné brigády  
v obci, na družstve, aj keď sme 
v obci nepracovali. Pripravo-
vali sa blahoželania a oslavy 
napríklad striebornej či zlatej 

svadby, narodenín na-
šich občanov a podob-
ne a vždy sme pripra-
vili aj pekný kultúrny 
program. Takže aj pre-
to sme potrebovali fol-
klóristov, ktorí poteši-
li našich občanov rýdzo 
mengusovskými pes-
ničkami. Neraz si ženy 
vymýšľali texty, aby čo 
najlepšie charakterizo- 
vali danú udalsť a väč-
šinou vždy zožali 
veľký úspech. Veľmi 
dobré bolo, že do týchto 
kultúrnych a spoločen-
ských aktivít dediny sa 
zapájali aj deti, čo pote-
šilo všetkých jej obyva-

teľov,“ doplnil pán Sko-
kan.  

Ženy z Mengusoviec sa už 
neskôr do súťaží nezapája-
li, ale s radosťou pripravo-
vali program pre svoje člen-
ky napríklad, keď im išli bla-
hoželať k narodeninám, ale 
rovnako aj vtedy, ak niekto-
rá bola nemocná a išli ju po-
zrieť. Zaspievali si spoloč-
ne, posedeli, porozprávali 
tak, ako boli zvyknuté roky 
predtým. 

Škoda len, že vek nepus-
tí a týmto aktívnym žien-
kam z Mengusoviec ro-
ky nielen postriebrili vlasy, 
ale ozvali sa i neduhy, ktoré 
sa už dobrou náladou, pies-
ňami či tancom vyliečiť ne-
dajú. Môžu len oživiť krás-
ne spomienky na časy, keď 
Mengusovčania žili ako jed-
na veľká rodina, ktorej čle-
novia si navzájom pomáha-
li a robili všetko preto, aby s 
piesňou na perách prekoná-
vali tie najťažšie chvíle v ži-
vote každého z nich.  

 Ľ. Rešovská

... a pre úplnosť s mengusovskou už vydatou 
ženou.

Po desiatkach rokov  mladí Mengusovčania opäť v krojoch.
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Vo štvrtok 14. 6. 2018 
otvoríme druhú mikro výs- 
tavu najlepších prác žiakov 
Rudolfa Rabatina z výtvar-
ného odboru Základnej 
umeleckej školy v Poprade. 
Bude to už druhá výstava 
v priestoroch Ateliéru PO-
PPRAT v pasáži ALFA na 
nám. sv. Egídia v Poprade. 
Tentokrát sa budú prezen-
tovať starší žiaci so svojí-
mi najúspešnejšími dielami  
z posledného obdobia. Ná-
zov výstavy NAJ-ART-2 
vyjadruje superlatívum 
ako poctu vydareným vý-
tvarným prácam a pochva-
lu autorom od svojho uči-
teľa. Stretnutie na výstave 
podporí žiakov, ktorí tam 
vystavujú svoje práce. Po-
zývame verejnosť aby po-
súdila výsledky študentov 
a povzbudila mladých vý-
tvarníkov v tvorbe. 

Na fotografii: Viktória 
Micheľová - Autoportrét  
s papagájom.

NAJ-ART-2

Mesto Svit pozýva na kon-
cert slovenskej pop punkovej 
hudobnej skupiny INÉ KA-
FE. Uskutoční sa v piatok 22. 
6. 2018 o 19.00 hod. v areáli 
ISKRA ARÉNY Svit.

Predkapela METROPO-
LIS vystúpi o 18.00 hod.

Vstupné: 8 €
Predpredaj vstupeniek: 

- www.kultura.svit.sk
- MsÚ Svit -  pokladňa, 

kancelária č. d. 118 a 116 - 
tel. č. 0908 406 147

- Mestská informačná 
kancelária Poprad

- Café Eloise, Námestie sv. 
Egídia 28/67, Poprad -  tel. č. 
0910 615 312. 

Partneri koncertu FO-
RUM Poprad a  Chemosvit 
a.s. Svit.

Pozvánky

INÉ KAFE vo Svite

Prešovský samosprávny 
kraj, Regionálna organizácia 
Slovenského syndikátu no-
vinárov (RO SSN) v  Prešo-
ve a Knižnica P. O. Hviezdo-
slava v  Prešove vyhlasujú  
súťaž stredoškolských časo-
pisov. Môžu sa jej zúčastniť 
školské časopisy všetkých ty-
pov stredných škôl v Prešov-
skom kraji. Uzávierka je 30. 
júna 2018.

Súťaž stredoškolských 
časopisov

INZERCIA
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Uplynul rok, čo nás oslo-
vili s projektom „Party v 21. 
storočí“. Etnologička Kata-
rína Alžbeta Chabrečeková, 
fotografi Zuzana Senášiová 
a Ľubomír Sabo. 

Tento projekt mapuje a za-
znamenáva pomocou foto-
grafií pestrosť a  poznateľ-
nosť takmer zabudnutých 
part a  vencov v  regiónoch 
Slovenska. Maliarka Sarah I. 
Avni dotvorila fotografiám 
pozadie, ktoré vychádza z ľu-
dových prvkov jednotlivých 
dedín a  regiónov zazname-
naných part.  Prostriedkom 
moderného vyjadrenia je 
umelecky podaná maľba na 
tvár vychádzajúca z  tradič-
ných ornamentov ľudové-
ho odevu, ku ktorému parta 
patrila. Poskytli sme im pre-
to zaujímavý projekt aj našu 
gerlachovskú partu. 

Obraz našej gerlachovskej 
party bol uvedený na verni-
sáži v  Slovenskom inštitú-

Party v 21. storočí
te vo Viedni 12.11.2017, kde 
sme prezentovali aj náš ger-
lachovský kroj. V tejto spolu-
práci s autormi projektu na-
ďalej pokračujeme a náš ger-
lachovský kroj bol prezen-
tovaný aj na Olympijských 
hrách 2018 v  Kórei. Ďalšou 
úspešnou akciou, kde sme 
boli, bola vernisáž v Kultúr-
parku v  Košiciach a  pokra-
čujeme ďalej. Prijali sme po-
nuku na prezentáciu v  Br-
ne, Bešeňovej a  vo Východ-
nej. Taktiež by mal byť tento 
zaujímavý projekt uvedený 
v tomto roku aj v Poprade.

Poďakovanie patrí mla-
dým ľuďom, ktorí nás oslo-
vili a my sme mohli náš kroj 
v  celej svojej kráse ukázať 
vo svete. Na projekte spolu-
pracovali aj Andrea Ľuboc-
ká umelecká maskérka a Pat-
rik Rago. 

Mária Faixová
Mgr. Zuzana Čajková

Veronika Mária Faixová

Pre žiacke kategórie je pripravená 2 250 m dlhá trať z Ger-
lachova k Hotelu Hubert. Samozrejme, organizátori myslia 
aj na najmenšie deti ktoré absolvujú okruh po uliciach ob-
ce Gerlachov. 

Registrácia pretekárov prebieha cez https://pretekaj.sk/sk/
podujatia/horskykros2018 aj so zľavneným štartovným v prí-
pade registrácie do 30. júna 2018. 

Organizátormi pretekov sú Občianske združenie Horský 
kros Gerlach v spolupráci s obcou Gerlachov, mestom Vy-
soké Tatry, Slovenským atletickým zväzom a Štátnymi lesmi 
TANAP-u.

 Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.
horskykros.gerlach.sk alebo na https://www.facebook.com/
horskykros.gerlach.sk/.

Pozvánka na Horský kros 2018
V  sobotu 25.augusta sa 

uskutoční už 25. ročník 
Horského krosu Gerlach - 
8 400 metrov dlhý beh do 
vrchu z Gerlachova cez Ve-
lickú dolinu k Horskému 
hotelu Sliezsky dom, ktorý 
bude zároveň aj 9. kolom 

Slovenského pohára v  be-
hu do vrchu. Tohtoročnou 
novinkou je aj kratšia trať 
z  Gerlachova do Tatran- 
skej Polianky v dĺžke 3 650 
metrov pre všetky kategó-
rie (od starších žiakov až 
po veteránov).

Milí spoluobčania,
aj v  tomto čísle sa vám 

chcem prihovoriť s  novinka-
mi a oboznámiť vás s aktivi-
tami našej obce. 

Máme dokončené detské 
ihrisko, ktoré bude slúžiť pre 
našich najmenších obyvate-
ľov a ich rodičov. Ihrisko bu-
de mať svoj prevádzkový po-
riadok. Je potrebné tento po-
riadok dodržiavať, aby sa na-
še detičky mohli z  ihriska 
tešiť čo najdlhšie. 

Z Enviromentálneho fondu 
nám schválili dotáciu na re-
konštrukciu čističky odpado-
vých vôd v hodnote 100 000 
eur. Nie je to síce celá suma, 
ktorú sme žiadali, ale aj s na-
ším spolufinancovaním bu-
deme môcť zrealizovať kom-
pletnú rekonštrukciu ČOV 
tak, aby spĺňala požiadavky 
na správne čistenie odpado-
vých vôd. Sme vďační aj za 
túto dotáciu, lebo bez nej by 
sme z nášho rozpočtu neboli 
schopní kompletnú rekonšt- 
rukciu zrealizovať. Zároveň 
žiadame občanov, aby do ka-
nalizácie nevypúšťali okrem 
splaškovej vody nič iné, na-
príklad dažďovú vodu. Ba-
lansné vody narúšajú činnosť 
čističky tým, že veľké množ-
stvo vody vyplavuje baktérie, 
ktoré čistia splaškovú vodu. 

Začali sme tiež pracovať na 
projekte na ďalšiu etapu ka-
nalizácie podľa územného 
plánu. Po spracovaní projektu 
a vybavení všetkých povolení 
sa budeme uchádzať o ďalšiu 
dotáciu z  Enviromentálneho 
fondu.  

V najbližšom období chce-
me upraviť autobusovú zas- 
távku. Je potrebné uzavrieť 
severnú stranu, aby v  prípa-
de nepriaznivého počasia boli 
cestujúci pred zlým počasím 
chránení. 

Do konca roka chceme 
upraviť dlažbu na autobuso-
vej zastávke tak, aby auto-
bus pri zastavení nezasaho-

val do vozovky hlavnej cesty. 
Máme problém s výskytom 

diviačej zveri, ktorá sa pohy-
buje v  bezprostrednej blíz-
kosti obce, či dokonca v zas- 
tavanom území.   Opakova-
ný pohyb diviačej zveri po 
obci, opakované ničenie úro-
dy v záhradách, poškodzova-
nie majetku občanov, vznik 
škôd pre miestne poľnohos-
podárske družstvo, pohyb 
diviačice s  mladými po ob-
ci. Táto zver pravidelne kaž-
dý deň, okrem pohybu v cen-
tre obce, vyvracia kuka nádo-
by na odpad a tým ich majite-
ľom poškodzuje a zároveň sa 
znečisťuje priestranstvo ob-
ce. Tento problém neustále 
v spolupráci s predsedom PD 
Tatran Gerlachov a  predse-
dom ZBU PS Gerlachov rie-
šime s miestnou poľovníckou 
spoločnosťou a  Okresným 
úradom Poprad, pozemko-
vým a  lesným odborom. Ve-
ríme, že táto situácia sa vyrie-
ši a divá zver nebude ohrozo-
vať občanov.  

Naďalej apelujeme na ma-
jiteľov psov, aby zabránili 
ich voľnému pohybu po ob-
ci. Chcem sa vrátiť aj k prob-
lematike separovaného zbe-
ru, nakoľko sa často stáva, že 
našou nezodpovednosťou sa 
separovaný zber nevykoná-
va správne a  tým sa v nádo-
bách, určených na daný od-
pad, nachádza všetko, len nie 
to, čo tam patrí. Preto vás žia-
dame, aby sme začali nakla-
dať s odpadmi správne a tým 
si uchránime našu prírodu aj 
pre ďalšie generácie a ušetrí-
me aj na vlastnej peňaženke.  

Na záver sa vám chcem po-
ďakovať za spoluprácu v pro-
spech našej obce a dúfam, že 
spoločným úsilím budeme 
naďalej našu dedinku budo-
vať v krajšiu a lepšiu. Zároveň 
Vám prajem krásne prežitie 
leta a letného oddychu.

 Mgr. Ján Hroboň, 
 starosta obce

Budeme rekonštruovať 
čističku odpadových vôd
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M2300

DDF453SYEL
PS-420SC

MS-27U

Technik Poprad
Teplická 4
052/7723 263

JAR je tu a s ňou aj naša výhodná ponuka,
tešíme sa na Vašu návštevu...

Ceny platia od 3.4.2018 do vypredania zásob.

229,90€

399,90€ 169,90€ 379,90€

179,90€
349,90€

224,90€

139,90€

DGA504RTJ1

HR 2470
PM-46SBC

HP-350

Na námestí v Poprade môže byť 
s deťmi zábava! 

Ponúkame Vám zapožičanie
retro autíčok alebo odrážadiel

Cena: 2,00 €/ 30 min.

www.VisitPoprad.sk

Retro autíčka alebo odrážadlá si zapožičiate  
 v Mestskej informačnej kancelárii 

Poprad

Infotel:      +421 (0)52 / 16 186
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Vážení občania,
 v  kalendári už začína-

me obracať stránku s  mesia-
com jún 2018 a tak nezaško-
dí urobiť malú previerku to-
ho, čo sa za uplynulé mesiace 
stihlo v obci urobiť, a čo nás 
ešte čaká. 

Ak pôjdeme chronologic-
ky podľa dátumu, tak 5. feb- 
ruára 2018 sme podali na 
Úrad práce sociálnych vecí 
a  rodiny v  Poprade žiadosť 
o poskytnutie príspevku na 
podporu rozvoja miestnej 
zamestnanosti. Príspevok 
sme aj získali  a umožnil nám 
na deväť mesiacov zamestnať 
jedného zamestnanca. Snaži-
li sme sa takýmto spôsobom 
vyriešiť  problém s údržbou 
verejných priestranstiev 
a  najmä verejnej zelene. 
Vzhľad obce potvrdzuje, že 
to bolo správne rozhodnu-
tie. Okresný úrad uhradí časť 
z  hodnoty práce prijatého 
znevýhodneného uchádzača 
o  zamestnanie a  zároveň sa 
zabezpečí poriadok na verej-
ných priestranstvách. 

Mrzí ma len, že stále pretr- 
váva u  určitej skupiny ľudí 
ľahostajný prístup k správne-
mu triedeniu odpadov. Sved-
čia o tom naše prístrešky na 
separovaný odpad, ktoré sú 
plné rôznorodého odpadu. 
Nevytriedený odpad potom 
ako  zmesový komunálny 
odpad končí na skládkach. 
A  práve výška poplatku za 
skládkovanie komunálneho 
odpadu sa bude podľa per-
centa vytriedenia odpadov 
zvyšovať alebo znižovať. Na-
príklad, ak obec vytriedi do 

10 % svojich odpadov, tak od 
roku 2019 zaplatí za odvoz 
17 € za tonu a od roku 2023 
46 € za tonu. Ak obec vytrie-
di do 40 % svojich odpadov, 
tak od roku 2019 zaplatí 8 € 
za tonu a od roku 2023 31 € 
za tonu. No ak vytriedi nad 
60 % svojich odpadov, od ro-
ku 2019 zaplatí  do 5 € za to-
nu a  od roku 2023 do 16 € 
za tonu. Pre zaujímavosť, na-
ša obec za rok 2017 vytriedi-
la 21 % svojich odpadov, to 
znamená, že až 79 % nášho 
odpadu skončilo na sklád-

kach, ktoré budú environ-
mentálnou záťažou pre nás  
a pre budúce generácie. Pre-
to musím pochváliť tú skupi-
nu našich občanov, ktorá sa 
snaží a odpad triedi. 

V  marci sme pokračovali 
v  hľadaní finančných prost- 
riedkov pre naše plánované 
akcie a preto sme podali dve 
žiadosti o dotácie. 

5. marca 2018 sme po-
dali žiadosť na poskytnu-
tie dotácie na detské ihrisko 
z  programu Podpora rozvo-
ja športu na rok 2018 z Úra-

du vlády SR. Požadovali sme 
dotáciu vo výške 12  600 € 
a schválili nám 9. mája 2018 
dotáciu 10 000 €. Detské ih-
risko sa tak stane skutočnos-
ťou a bude umiestnené pri 
viacúčelovom ihrisku. Pod-
ľa štruktúrovaného rozpoč-
tu bude na ňom umiestnená 
hojdačka na pružine, vežová 
zostava so šmýkačkou, chod-
ník zručnosti a lanová lavica, 
všetko pre vekové kategórie 
od 3 do 14 rokov. 

21. marca 2018 sme už 
druhýkrát požiadali Minis-
terstvo vnútra SR, Prezídium 
Hasičského a  záchranného 
zboru Bratislava o  poskyt-
nutie dotácie na „Stavebné 
úpravy Hasičskej zbrojnice“ 
vo výške 30  000 €. Objekt, 
ako viete, je v dosť úbohom 
stave, strecha je deravá, od-
kvapové rúry sú odtrhnuté, 
omietky opadávajú. Z  vlast-
ných zdrojov nedokážeme 
tento chátrajúci objekt opra-
viť.  Ak by to vyšlo, bolo by to 
dobre, ale zatiaľ je naša žia-
dosť  v štádiu rozhodovania.

 V marci 23-teho nám bola 
doručená zmluva o  poskyt-
nutí nenávratného finančné-
ho príspevku na rekonštruk-
ciu miestnych komunikácií 
vo výške 76 709,75 €. Žiada-
li sme o  tento príspevok už  
10. 2. 2016 a v priebehu dvoch 
rokov sa tak zmenili ceny, 
že víťazný dodávateľ rekonšt- 
rukcie požadoval teraz od 
nás dodatkom k zmluve, na-
výšiť cenu rekonštrukcie. 
To by znamenalo, že obec 
by musela z  vlastných pros-
triedkov dofinancovať roz-
diel medzi cenou o  dielo 

Triedením odpadov šetríme naše vlastné peniaze
v zmluve, a dodatkom. Preto 
žiaľ, sme boli nútení neprijať 
nenávratný finančný príspe-
vok a zapojiť sa do druhej vý-
zvy s vyšším objemom poža-
dovanej dotácie.

Veľmi sa však teším, že 
sa podarilo v  priebehu me-
siacov apríl a máj vymeniť 
strešnú krytinu na obecnom 
úrade. Pôvodná bola veľ-
mi zničená a neplnila si svo-
ju podstatnú úlohu - chrániť 
priestory pred vonkajšími 
vplyvmi. Nová strešná kry-
tina je nielen estetická, ale 
v  prvom rade účelná, čo už 
preverili májové dažde.

Pokračovali sme v  rekon-
štrukcii verejného osvetle-
nia umiestňovaním ďalších 
úsporných svietidiel tak, aby 
jednotlivé svetelné kužele na 
seba nadväzovali a  zostalo 
minimum neosvetleného 
miesta na komunikáciách.  
Verím, že zrekonštruované 
verejné osvetlenie prinesie 
našej obci aj úsporu v  spot-
rebe elektrickej energie .

Okrem zveľaďovania ma- 
jetku obce sa podarilo zor-
ganizovať už 14. ročník Štôl-
skej  lyže 3. marca 2018, ako 
zvyčajne, v  slivkovom sa-
de. Z  výsledkovej listiny si 
dovolím uviesť prvé mies-
ta a to v  kategórii jednot-
livcov na 9 km ženy Má-
ria Fukerová s  časom 48:32,  
v kategórii jednotlivcov na 9 
km muži Martin Plačko s ča-
som 30:08. V  kategórii rodi-
čia s  deťmi do 15 rokov na 
5 km prvé miesto obsadi-
li Peter a  Ľubomír Pastrná- 
kovci s  časom 43:10, a v  ka-
tegórii rodičia s  deťmi nad  

15 rokov na 9 km obsadili 
prvé miesto Kristína, Marti-
na a Ján Rusnákovci s časom 
60:56,a v kategórii dvojíc na 9 
km Pavel a Pavel Kuzmikovci 
s časom 44:35. Dúfam, že táto 
tradičná športová akcia bude 
tešiť i v ďalších rokoch našich 
občanov a športových fanúši-
kov toho bieleho športu.

 Za nami je spoločná osla-
va Medzinárodného dňa detí 
2. 6. 2018 na futbalovom ih-
risku v  Mengusovciach. Pre 
deti bol pripravený  boha-
tý program, vrátane ukážok 
prác záchranárov a  samo-
zrejme aj s  dobrým a  chut-
ným občerstvením. Osla-
vu organizovali obce Gerla-
chov, Batizovce, Mengusovce  
a Štôla, Národná diaľničná 
spoločnosť Mengusovce, Po-
lícia Poprad a  Poľnohospo-
dárske družstvo Mengusovce. 
Overená zostava organizáto-
rov z minulého roka zaruču-
je pre deti príjemný zážitok.

Na júl pripravujeme už 19. 
ročník denného kresťanské-
ho anglického tábora Brat-
ská jednota baptistov Štôla-
-Mengusovce v  spolupráci 
s americkými lektormi a s na- 
šou obcou. Anglický tábor sa 
uskutoční od 9. júla do 13. 
júla 2018. Získal si už za roky 
fungovania veľa priaznivcov, 
ktorí sa chodia so záujmom 
pozerať najmä na záverečné 
vystúpenie detí. Prihláška je 
zverejnená aj na našej webo-
vej stránke a deti a ich rodiča 
si môžu pozrieť podrobnos-
ti o tomto anglickom tábore. 
Srdečne vás pozývame. 

 Martin Hajko,
 starosta obce

Naša obec je na Slovensku 
známa hlavne vďaka nášmu 
Dobrovoľnému hasičskému 
zboru a športovej činnosti 
našich hasičov. V minulej se-
zóne sme sa stali celkovými 
víťazmi Regionálnej hasič-
skej ligy Spiš  (ďalej RHLS), 

Dobrovoľný hasičský zbor Štôla pred sezónou 2018 
ktorá patrí medzi najkvalit-
nejšie športové hasičské li-
gy na Slovensku. Hasičský 
šport v súčasnosti je v pod-
state atletická disciplína, kde 
iba dokonalá súhra všetkých 
siedmych členov tímu, spo-
ločne s celosezónnou prípra-

vou, dokáže priniesť úspech.  
Po minulej úspešnej sezóne 
náš tím opustila dvojica čle-
nov, preto sme dlho nevede-
li či vôbec postavíme kvalit-
ný športový tím pre sezónu 
2018.

Nakoniec sa nám poda-

rilo zohnať dvoch mladých, 
rýchlych chalanov, ktorých 
športové hasičstvo baví, a 
tak po extrémne rýchlej prí-
prave aj v roku 2018 uvidí-
te náš tím na súťažných tra-
tiach hlavne v RHLS, ale dú-
fame, aj na súťažiach v rámci 
Slovenska či ČR.  

V čase písania tohto člán-
ku už má náš tím za sebou 
dve súťaže v  rámci RHLS, 
kde sme obsadili 1. a 3. 
miesto, takže začiatok nám 
vyšiel, tím vyzerá byť vysk- 
ladaný dobre a teraz ostáva 
už len pravidelná drina v po- 
dobe tréningov. Dúfame, že 
opäť uvidíte naše dresy pra-
videlne na stupni víťazov.  

 Mgr. Martin Stromko,
  veliteľ DHZ Štôla 

.... a že po zime prišlo hneď leto. Do Štôly prišla najskôr pá-
pernatá jar.

Štôlska lyža, preteky v behu na lyžiach, sa teší obľube nielen 
Štôlanov, ale aj ľudí z blízkych obcí, ale ja Popradu a iných 
miest regiónu.  
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V holandskom Ermele sa 
v dňoch 21. - 24.jún 2018 sa 
odohrajú majstrovstvá sveta 
Obedience všetkých pracov-
ných plemien, na ktorých ne- 
bude chýbať ani zástupca Slo- 

Kubo ide na majstrovstvá sveta
venskej republiky - nemecký 
ovčiak Kubo Canislog s jeho 
psovodom Jozefom Olearči- 
nom zo Športového a kyno-
logického klubu Canislog 
v Poprade.

Po predminuloročnom ús- 
pechu v  nemeckom Meppe-
ne, kde sa stal víťazom Sveto-
vého pohára nemeckých ov-
čiakov v  kategórii Obedien-
ce 2 bude súťaž náročnejšia, 
lebo budú štartovať v  krá-
ľovskej kategórii Obedience 
3. Prihlásených je 140 psov 
z celého sveta.

Kynologický šport Obe-
dience, v  preklade posluš-
nosť, sa zameriava na detail-
né vykonanie predpísaných 
cvikov poslušnosti a  výbor-
ný kontakt dvojice psovod 
a pes. Rozhodovať a zadávať 
body budú tí najlepší roz-
hodcovia z najlepších. 

Cviky ako vyhľadanie pred- 
metu psovoda, vysielanie do 
 štvorca, či polohy psa na 
vzdialenosť 15 metrov dá za-
brať nejednému psovi.

„Príprava na kategóriu 
Obedience 3 trvala u  tohto 
nádejného psa 2 roky,“ hovo-
rí jeho psovod Jozef Olearčin 
a doplnil: „Tréningové prípra-
vy v podobe stoviek odtréno-
vaných hodín vrcholia, preto 
veríme, že sa nám podarí po-
stúpiť do finále majstrovstiev 
sveta, na ktorých v posled-
ný deň postúpi 20 najlepších 
dvojíc“. (red)

Dokončenie z 1. strany
Slovenska, Českej republi-
ky, Poľska, Maďarska a Ta-
lianska. V rámci slovenské-
ho šampionátu štartovalo 
52 súťažiacich, 14 dvojíc bo-
lo prihlásených do poháro-
vej klasifikácie a jedna dvoji-
ca zbierala cenné skúsenosti  
v rámci Rallyškoly. „Som ne-
smierne rád, že sa nám po-
darilo vyhrať. Celý tím od-
viedol skvelú prácu a je 
to nádherný pocit vyhrať  
v Tatrách. Bolo to tu všetko 
pekné a je to naozaj nádher-
ný pocit. Celú rally sme išli 
v dobrom tempe a mali sme 
aj šťastie na výber pneuma-
tík,“ povedal sympatický ro-
dák z Košíc. Koči vyhral päť 
zo siedmich rýchlostných 
skúšok, jedna bola kvôli ne-
priazni počasia zrušená.

Na druhom mieste skončil 
trojnásobný víťaz tatranskej 
rally G. Grzyb.  „Počasie nás 
tento rok naozaj potrápilo. 
Bolo to veľmi ťažké, povedal 
by som, že až masaker. Na-
koniec musíme byť spokojní  
s druhým miestom. Snažili 
sme sa bojovať o víťazstvo až 
do úplného konca. Žiaľ nevyš-

lo to,“ povedal poľský jazdec. 
Tretie miesto obsadil Lász-
lo Német z Maďarska. „Som 
veľmi šťastný s celkovým 
umiestnením. Bola to šiale-
ná a neskutočne ťažká ral-
ly. Išli sme na slikách na úpl-
ne mokrej trati. A pre zmenu  
s prechodnými pneumatikami 
na úplne suchej ceste. Skonči-
li sme na treťom mieste, čo je 
pre mňa vynikajúci výsledok. 
Deťom som sľúbil, že domov 
priveziem pohár, čo sa nám 
podarilo,“ uviedol maďarský 
jazdec.

Z favoritov ešte pred štar-
tom úvodnej sobotňajšej 
rýchlostnej skúšky odstúpil 
skúsený Igor Drotár (Ford 
Fiesta R5) kvôli technickým 
problémom. Pri prejazde RS 
Huta nabral veľkú stratu To-
máš Ondrej (Škoda Fabia 
R5) a následne odstúpil. Veľ-
ký favorit Jan Černý z Českej 
republiky (Ford Fiesta R5) 
odstúpil na začiatku sobot-
ňajšej časti kvôli zdravotným 
problémom spolujazdca. Ša-
chovnicový cieľ nevidel pre 
technický problém ani Pe-
ter Gavlák (Škoda Fabia R5).  
V hodnotení dvojkoliek vy-

hral s viac ako minúto-
vým náskokom Egon Smé-
kal (Citroën DS3 R3T Max), 
druhý skončil minuloroč-
ný majster Martin Kysucký  
a tretiu priečku obsadil Ras-
tislav Chvála (obaja Peugeot 
208 R2).

V rámci hodnotenia Slo-
venského Rally pohára vy-
hral Pavol Spišák (LADA 
VFTS), druhý došiel so stra-
tou 43,6 sekundy Tomáš Po-
lovka (SEAT Ibiza 2.0 16V), 
tretí s odstupom 1:23,0 mi-
núty na víťaza Jakub Kolek 
(Citroën C2). Aktuálny roč-
ník Rallye Tatry dokončilo 
51 vozidiel, 39 v rámci MSR, 
11 posádok klasifikovali  
v SRP a jednu dvojicu v rám-
ci Rallyškoly.

Medzi aktuálne trendy vo 
svete automobilizmu patrí 
v posledných rokoch využi-
tie alternatívnych pohonov, 
ktoré by mohli v budúcnos-

ti nahradiť spaľovacie moto-
ry. Usporiadatelia tatranskej 
rallye z AOS klub Poprad sa 
rozhodli v rámci klasickej re-
ly usporiadať 1. ročník GRE-
EN RALLYE TATRY. Nešlo 
o klasickú rely, ale o jazdu 
pravidelnosti, pri ktorej po-
sádky absolvovali niekto-
ré z klasických rýchlostných 
skúšok Rallye Tatry, okore-
nené o špeciálne úlohy, ako 
napríklad jazdu zručnosti, 
šprint na 250 metrov, špor-

Prvá desiatka konečného poradia  
v absolútnej klasifikácii v cieli:

tovo-branné súťaže a návšte-
vu Štrbského Plesa. Bola ur-
čená výhradne pre posádky s 
vozidlami, ktoré majú plat-
nú registráciu na prevádz-
ku po verejných komuniká-
ciách. Išlo o  plne elektricky 
poháňané vozidlá a hybridné 
autá s kombinovaným spa-
ľovacím a elektrickým po-
honom. Pre divákov to bo-
la jedinečná príležitosť vi-
dieť na slovenských cestách  
v akcii techniku, s ktorou sa 

ako bežní užívatelia stretnú v 
blízkej budúcnosti čoraz čas-
tejšie.

Víťazná posádka Green Ral-
lye Hataš - Němcová (ČR) 
na vozidle TESLA X 90D.

Slavo Petrus, 
snímky D. Hlinka

  1.  Koči, Mozner  (SVK, Škoda Fabia R5)     46:03,7 min 
  2.  Grzyb, Browinski  (POL, Škoda Fabia R5)  + 34,9 s 
  3.  Német, Szegö  (HUN, Škoda Fabia R5)  + 1:31,4 min 
  4.  J. a E. Melichárkovci  (SVK, Ford Fiesta R5))  + 1:37,9 min 
  5.  Majerčák, Kušnier  (SVK, Ford Fiesta R5)  + 2:41,1 min 
  6. Béreš jr., Šintal  (SVK, Mitsubishi Lancer EVO IX)  + 2:47,2 min 
  7.  Kukučka, Vejačka  (SVK, Škoda Fabia WRC)  + 3:13,9 min  
  8.  Chwist, Arena  (POL, ITA, Hyundai i20 R5)  + 3:38,7 min 
  9.  Cvrček, Novák  (CZE, Škoda Fabia S2000)  + 3:52,0 min 
10. Smékal, Němcová  (CZE, Citroën DS3 R3T Max)  + 5:34,5 min


