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Pietna spomienka zača-
la koncertom gitatistu Jána 
Oravca, ktorý zahral a za-
spieval piesne Karla Kryla. 
K prítomným sa prihovorili 
Mgr. Ján Endrödi z Ústavu 
pamäti národa, predseda 
SZBPV František Bednár, 
predseda SĽS RNDr. Andrej 
Trnovec, Ing. Lukáš Hotary 
za miestnu organizáciu KDH 
Kežmarok a občiansky akti-
vista Vladimír Pavlík, signa-
tár Charty 77, účastník svieč-
kovej demonštácie a bývalý 
redaktor necenzúrovaných 
novín.

František Bednár, pred-
seda SZBPV, vo svojom prí-
hovore pripomenul, že tento 
pamätník je na Slovensku 
od roku 2002 až doposiaľ je-
diným so štatistikou obetí  
a popisom historických uda-

lostí. „Aj to svedčí o prístupe 
spoločnosti k tomuto výro-
čiu a žiaľ, názory, ktoré sa  
v poslednom čase objavu-
jú potvrdzujú, že vždy sa 
prikláňame len k silnejším  
a nielen že si nedokážeme 
uctiť vlastné obete a kláňame 
sa cudzím, ale ich aj zneva-
žujeme spolu s vtedajšími 
politickými predstaviteľmi. 
Ako ináč nazvať komentáre 
na internete, podľa ktorých, 
keby neprišli vojská Varšav-
skej zmluvy, tak privatizácia, 
rozkradnutie štátneho majet-
ku, politické mafie by prišli 
už vtedy. Hoci bol Alexander 
Dubček komunista, bol poc-
tivý a spravodlivý človek, kto-
rý by nikdy nepripustil vznik 
nomenklatúrno-eštebácké-
ho kapitalizmu, ktorý sa tu 
vytvoril po tzv. zamatovej 

revolúcii. V roku 1968 som 
mal 11 rokov, ale pamätám 
si, ako ľudia podpisovali pe-
tície za neutralitu. Myšlien-
ka neutrality v čase studenej 
vojny a Brežnevovej  politiky 
tzv. obmedzenej suvereni-
ty, bola obrovskou odvahou 
ľudí a Alexandra Dubčeka. 
Žiaľ, po výmene politickej 
moci za záruku beztrestnos-
ti a prechode ekonomickej 
moci po novembri 1989 sa 
nenašli politici s odvahou 
neutralitu presadiť, čím sme 
trestuhodne premárnili his-
torickú šancu stať sa mostom 
medzi východom, západom a 
Čínou.  Vstupom do NATO  
a Európskej únie sme sa stali, 
povedzme si pravdu, náhra-
dou za stratu ich bývalých 
kolónií. 

Pokračovanie na 2. strane

V Poprade si pripomenuli 50. výročie okupácie

Aj tohto roku sa pri príležitosti 50. vý-
ročia vpádu okupačných vojsk do Česko-
slovenska 21. augusta 1968 pri Pamätníku 
obetiam okupácie v Poprade uskutočnila 
spomienková akcia, ktorú zorganizovalo 
popradské Svetové združenie bývalých po-
litických väzňov (SZBPV). Prítomní si tak 
pripomenuli smutnú udalosť z 21. augus-

ta 1968, keď bol na popradskom námestí 
zastrelený mladý, iba devätnásťročný Jozef 
Bonk z obce Hôrka. Jeho život preťala guľ-
ka zo zbrane sovietskeho vojaka. Pamätná 
tabuľa pripomína nielen nezmyselnú smrť 
Jozefa Bonka, ale aj všetkých obetí v Čes-
koslovensku, ktoré zahynuli po vpáde 
okupačných vojsk v roku 1968. 

V týždni od 10. septembra, kedy 
začína týždeň Jana Antonína Baťu, 
si vo Svite pripomenú významné 
výročia - 80. výročie odborného 
vzdelávania vo Svite a udelenie 
čestného názvu strednej odbornej 
škole, 100. výročie vzniku Česko-
slovenska, 25. výročie vzniku Slo-
venskej republiky a 120. výročie 
narodenie zakladateľa Svitu Jana 
Antonína Baťu. Okrem toho budú 
v tomto týždni, konkrétne 13. sep-
tembra vo Svite i absolventi Baťo-
vej školy práce, ktorí sa tu stretnú 
na 25. výročnej členskej schôdzi. 

„K mestu Svit Jan Antonín Baťa 
patrí a keď hovoríme o meste Svit, 
tak patrí aj k našej škole. 1. septem-
bra 1938 vstúpilo do priestorov Ba-
ťovej školy práce prvých 70 študen-
tov. Od tej doby sa tu vystriedalo 
mnoho riaditeľov, učiteľov a tisícky 
študentov z celej republiky a práve 
preto, že ovplyvnila život takého 
množstva ľudí, si naša stará dáma  
oslavy 80. výročia zaslúži,“ pove-
dala na pracovných raňajkách na 
Mestskom úrade vo Svite riaditeľka 
Strednej odbornej školy RNDr. Eva 
Nebusová. Okrem iného tiež pri-
pomenula, že hoci škola za 80 ro-
kov svojej existencie menila názvy  
a bola rozdelená na tri školy – 
Strednú priemyselnú školu Márie 
Curie-Sklodovskej a dve odborné 
učilišťa chemické a textilné, po ro-
koch sa opäť od 1. septembra spojí 
do jednej školy Stredná odborná 
škola polytechnická. 
 Pokračovanie na 2. strane

Oslavy výročí 
vo Svite

Slovenský národ pamätá a nezabúda
Minulý týždeň sa niesol v zna-

mení úcty k tým, ktorí za cenu 
vlastného života a so zbraňou  
v ruke povstali proti nemeckému 
fašizmu, v boji za slobodu národov 
Slovenska, Čiech a Moravy. Takmer 
v každej obci a meste nášho regió-
nu si nielen priami účastníci bojov 
v Slovenskom národnom povstaní 
a v II. svetovej vojne, ale aj tí, čo 
prežili, hoci ich je už veľmi málo, 
ich rodinní príslušníci, ale aj ve-
rejnosť, ktorá nezabúda na hrôzy 
vojny a masové vyvražďovanie beš- 
tiálnymi nacistami, pripomenuli 
74. výročie Slovenského národného 
povstania. Spomienkové stretnutia 
v našom regióne vyvrcholili oblast-
nými oslavami, ktoré sa každoroč-
ne konajú na Partizánskej lúke na 
Podbanskom, tohto roku v réžii 
členov Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov z mesta Lip-
tovský Hrádok.

Po položení vencov starostami, 

zástupcami obcí a miest a SZPB od 
Kežmarku po Liptovský Mikuláš 
sa k prítomným prihovorili  JUDr. 
Ľubomír Švec, predseda Oblastnej 
organizácie SZPB v Liptovskom 
Mikuláši, JUDr. Dušan Petrigáč, 
za Obl. organizáciu Poprad a Mgr. 
Branislav Tréger, PhD, primátor 
Liptovského Hrádku. 

„Patrím do generácie synov  
a dcér, účastníkov odboja. Patrím 
do generácie, ktorá nezažila útrapy  
II. svetovej vojny. Sme však generá-
cia, ktorá sa bezprostredne po vojne, 
priamo z úst hrdinských bojovní-
kov domáceho odboja dozvedela 
o ich urputných bojoch, hrôzach   
a zverstvách, ktoré páchali fašisti  
a nacisti na našich starcoch, ženách 
a deťoch na Slovensku a po celej 
Európe,“ povedal JUDr. Ľubomír 
Švec a ubezpečil účastníkov bojov 
za našu národnú slobodu, žijúcich 
i mŕtvych, že ich hrdinský odkaz 

 Pokračovanie na 2. strane
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Umenie 

predať sa

Dokončenie z 1. strany
Dnes sa obyvatelia týchto 

kolónií, ktoré západné krajiny 
rozbombardovali a destabili-
zovali domovské štáty, masovo 
hrnú do Európy a tá nás nú-
ti, aby sme časť z nich prijali, 
hoci na vlastných občanov pe-
niaze nemáme. Ak niekto tvr-
dí, že NATO je zárukou našej 
stability a bezpečnosti, neho-
vorí pravdu. NATO vzniklo 
ako obrana proti komunizmu, 
preto účasť bývalých komu-
nistických štátov v NATO je 
politickou a vojenskej absurdi-
tou a po rozpustení Varšavskej 
zmluvy v roku 1991 logicky už 
nemá opodstatnenie,“ pove-
dal Bednár. 

V ďalšej časti pripomenul 
Fínov, ktorí majú úplne iné 
historické skúsenosti so So-
vietskym zväzom a napriek 

tomu Fínsko po rozpade 
ZSSR do NATO nevstúpilo, 
čo potvrdzuje, že Fínsko ne-
považuje dnešné Rusko za 
hrozbu. „Ak by to tomu tak 
bolo, tak rovnakou hrozbou by 
bolo Nemecko, ktoré už dávno 
nie je nacistické, rovnako ako 
Rusko nie je bolševické. Po 
skončení studenej vojny totiž 
skončil aj konflikt ideológií.

V Rusku je dnes kapitaliz-
mus, všade ako inde vo svete 
len s tým rozdielom, že Putin 
kontroluje oligarchov, zatiaľ čo 
u nás oligarchovia kontrolujú 
a ovládajú politikov,“ doplnil 
Bednár s tým, že kým sme 
predtým počúvali Moskvu, 
dnes počúvame Washington. 
„Slovensko sa musí konečne 
začať správať svojprávne, pre-
stať sa navzájom okrádať a 
nevoliť ľudí, ktorí si z politiky 

urobili zárobkový podnik.“
Ďalej predseda SZBPV 

hovil o 29 rokoch, kedy sme 
si na Slovensku vytvorili tzv. 
kapitálotvornú vrstvu s ne-
smierne bohatými, ktorí sa 
zmocnili majetku, ktorí tu 
tvorili dve generácie a na 
druhej strane pätinu národa, 
žijúceho na okraji chudo-
by, dôchodcov s minzerný-
mi dôchodkami a armádu 
gastarbeitrov,  ktorí sú nútení 
pracovať vo vlastnej krajine. 
„Stále však platí, že ak sa ne-
dokážeme poučiť z vlastnej 
minulosti, dopúšťame sa rov-
nakých chýb, ktorých následky 
nás dobehnú a doplatia na ne 
naše deti,“ konštatoval a do-
plnil, že najväčšou tragédiou 
augusta 1968 bolo, že nás zra-
dili vlastní spojenci a Západ 
nás obetoval rovnako ako v 

Mníchove v roku 1938 a tak, 
ako sa už nikdy neobnovili 
hranice ČSR spred Mníchov-
skej zrady, rovnako, ako po 
Novembri 1989 sa nenašiel 
žiaden politik, ktorý by sa usi-
loval o spoločenský systém s 
ľudskou tvárou a nezávislosť, 
ktorá by priniesla skutočný 
prospech všetkým občanom. 
„Preto by sme nemali zabúdať 
na odkaz 21. augusta, teda dať 
súčasnému politickému systé-
mu ľudskú tvár. Aby to vôbec 
bolo možné, musíme oslobodiť 
Slovensko od oligarchie a poli-
tickej mafie.“ 

Po príhovoroch, hostí po-
ložili účastníci spomienkovej 
akcie vence a kytice kvetov 
k pamätníku Jozefa Bonka a 
pietna spomienka bola ukon-
čená hymnami Slovenskej  
a Českej republiky.  (red)

V Poprade si pripomenuli 50. výročie okupácie

Pomaly končí leto, čas 
prázdnin a dovoleniek. Ešte 
pár rokov dozadu leto pat-
rilo pohode v rodinách, na 
turistike, na kúpaliskách, pri 
rodinných stretnutiach, spo-
ločných návštevách rodičov  
s deťmi na rôznych kultúr-
nych a spoločenských ak- 
ciách. Jednoducho, pohoda  
v celej spoločnosti. Všetci 
sme si oddýchli a v septem-
bri sa začínal každodenný 
život plný povinnosti. Do-
konca aj politici dali cez le-
to pokoj a nestresovali nás 
svojimi problémami. Čo ale 
predvádzali tohto roku, to už 
naozaj nemá obdobu. Naši 
politici sú priam posadnutí 
vytváraním chaosu, nená-
visti, zloby a rozoštvávaním 
tohto národa. Akoby si ne-
uvedomovali, že všetko čo 
robia, čo hovoria a ako sa 
chovajú vedie len k jediné-
mu – v súlade s koncepciou 
totálnych idiotov k úpadku  
a zničeniu civilizácie v Eu-
rópe.

Slovensko totiž nie je je-
diný štát Európy, kde počas 
leta takýto chaos, nenávisť 
a zloba vládne. Pozrime sa, 
čo sa deje v Čechách, ale aj 
v iných blízkych i vzdialenej-
ších štátoch. Stačí si pozrieť 
televízne noviny, sem-tam 
prečítať čosi na internete   
a pozrieť reakcie ľudí. 

Vo všetkých štátoch Eu-
rópy je situácia takmer 

totožná a spoločnosť roz-
delená minimálne na dva 
prúdy – vyrevujúce menši-
ny, ktoré majú mať všetky 
možné aj nemožné práva  
a väčšinu, ktorá zatiaľ iba 
tvrdo pracuje a mlčí. Zatiaľ! 
A ide tu o tvrdý boj dvoch 
názorov. Medzi ľuďmi, ktorí 
pohŕdajú svojou kultúrnou 
identitou a svojim vlastným 
národom a tými, ktorí sa usi-
lujú o zachovanie svojej kul-
túrnej identity a svojho ná-
roda. Čo ale vôbec nie je op-
timistické je, že jednoznačne 
prevládajú negatívne emócie 
– hnev, podráždenie, obvi-
ňovanie, nenávisť, zúrivosť, 
túžba po pomste. A to nám 
predvádzajú tí, ktorí vlád-
nu vraj z vôle ľudu a robia 
„všetko“ pre svojich voličov 
za nehorázne platy z ich daní. 
Ešte majú tu odvahu žiadať 
o podporu normálnych ľudí, 
u ktorých vzbudzujú maxi-
málne tak zhnusenie, strach, 
nevôľu, hnev, beznádej, dep- 
resiu, zúfalstvo, bezmocnosť, 
frustráciu, ohrozenie až apa-
tiu. A pridávajú sa k nim tí, 
ktorých síce nikto nevolil, 
ale osobujú si právo na jedi-
ný správny názor, zakrývajú 
sa dáždnikom ľudských práv 
a demokracie, majú krá-
ľovské príjmy zo zahraničia  
a dokonca z našich daní. 
Dnes musia všetci zastávať 
len jeden správny názor a za- 
radiť sa do prúdu vítačov 

migrantov, zdôrazňovania 
pochybných práv menšín, 
ktoré patria skôr na psychiat-
riu, kydania na vlastný národ  
i  štát. Vyvolávajú nenávisť nie-
len u nás, ale medzi národmi  
v celej Európe a prekrúcajú  
históriu. A ak poviete iný 
názor, okamžite ste xenofób, 
extrémista, fašista, nacista, 
rusofil a čo ja viem čo všetko. 
Sloboda názoru a sloboda 
slova je maximálne potláča-
ná cenzúrou, ktorá vyhovuje 
mocným tohto sveta!

Pýtam sa, je toto ešte Eu-
rópa, v ktorej by mali žiť na-
še deti? A tak, ako odpoveď 
na túto otázku nezaujíma 
elity na Slovensku, už vô-
bec nezaujíma elity v Bruseli 
poplatné jedinému – moci  
a peniazom, aj za cenu zni-
čenia Európy. Násilím, vnu-
covaním takých hodnôt, 
ktoré zodpovedajú predá-
torsky orientovanej kultúre, 
vyhrážaním sa a sankcia-
mi chcú presadiť absolútne 
ovládanie a otroctvo európs- 
kych národov. Veď môže 
byť normálny štátnik, ktorý 
tvrdí, že európska populá-
cia vymiera a preto nám tu 
treba milióny migrantov,  
s ktorými máme historicky 
len tie najhoršie skúseností, 
namiesto toho, aby prestali  
s genocídou vlastných oby-
vateľov a urobili všetko preto, 
aby naši mladí ľudia mohli 
mať slušné platy, získať byty 

za primerané ceny, pôžičky  
s primeranými úrokmi, dob-
ré zdravotníctvo, školstvo 
na úrovni a hlavne pokojný 
život, v ktorom by mohli vy-
chovávať svoje potomstvo  
a tvoriť hodnoty? 

Stále počúvame o zvyšova-
ní hospodárskeho rastu, ale 
nikto nepovie, prečo má hos- 
podárstvo rásť, keď sme stále 
chudobnejší a chudobnejší 
a robíme viac a viac. Pre ko- 
ho je hospodársky rast, 
keď pracujúci ľudia ho už tak- 
mer 30 rokov necítia, plato-
vo sú na úrovni roku 1990 a 
náš dlh nezaplatia ani tri bu-
dúce generácie? Takže hos-
podársky rast nám treba len 
preto, aby mohli bohatnúť 
najbohatší a na ostatných 
aplikovať sociálne inžinierst- 
vo?

Čo keby sa naše elity pred 
tým, ako trepnú nejakú bl-
bosť pozreli do dejepisu?  
A hlavne trošku objektivity  
a nie iba to, čo chcú počuť naši 
terajší spojenci. Bez pretvárky 
a bez pokrytectva. Napríklad, 
50. výročie okupácie Čes-
koslovenska vojskami Var- 
šavskej zmluvy sa sústredi-
lo opäť len na nenávisť vo-
či Rusku a ruské tanky. Od 
našich elít sme ale nepočuli, 
že Rusko nie je Zväz soviet-
skych socialistických re-
publík, rovnako ako dnešné 
Nemecko nie je nacistické 
Nemecko a nepočuli sme 

ani to, že nás zradili naši sú-
časní spojenci, ktorí chcú 
od nás politickú korektnosť  
a súhlas so všetkým, čo nám 
ultimatívne predložia. Vie-
rolomnosť našich elít v roku 
1968 bola navlas rovnaká, 
ako vierolomnosť našich elít 
po Mníchovskej zrade v roku 
1938, na ktorej sa podieľali 
Nemecko, Taliansko, Veľká 
Británia a Francúzsko, na-
ši vtedajší i terajší spojenci. 
Je len zaujímavé, že na tých 
druhých nikto nevykrikuje, 
že len vďaka ním nás nacisti 
takmer vymazali z povrchu 
zeme. A znovu, len vďaka 
ich súhlasu – ZSSR, USA  
a Veľkej Británie sme sa po 
Jaltskej a Postupimskej kon-
ferencii stali vojnovou koris-
ťou  ZSSR. Ani v roku 1938 
a ani v roku 1945 sa nás 
nikto nepýtal na náš názor. 
Naše elity len tíško sedeli  
a podpisovali predložené „do- 
hody“. Vôbec sme nepocho-
pili, že jediným východiskom 
pre nás je jednota národa, su-
verenita, sloboda našich roz-
hodnutí, neutralita a neviaza-
nie sa na akékoľvek mocnosti, 
ktoré nás vždy len zradia!  
A ako vidíme, história sa po 
roku 1989 znova opakuje  
a my sme len vazalmi a slepo 
poslúchajúcimi našich býva-
lých i súčasných spojencov  
a zradcov – najväčšie štáty 
Európy, USA a NATO.   
 Ľ. Rešovská

Je toto Európa, v ktorej by mali žiť naše deti?

Dokončenie z 1. strany
13. septembra jej ministers- 

tvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR na slávnostnej 
akadémii v Dome kultúry 
vo Svite o 14. h udelí čestný 
názov Jana Antonína Baťu. 
O tento názov sa škola spo-
lu s mestom snažila od roku 
2016, ale až po dvoch rokoch  
bolo ich úsilie korunované 
úspechom. 

„Sme veľmi pyšní, že máme 
takúto školu a myslím si, že 
vzhľadom na víziu budúcnos-
ti, je aj záväzkom pre nás pri-
spieť k jej úspechom,“ pove-
dal primátor mesta Miroslav 
Škvarek a doplnil, že už len 
tým, že škola má toľko rokov, 
vstúpila do života obrovs- 
kého množstva ľudí na Slo-
vensku, v Čechách, ale v 
mnohých krajinách sveta. 

80. výročie školy si spolu 
so študentami pripomenie 
i vnuk Jana Antonína Baťu 
John Nash, ktorý bude osob-
ne prítomný spolu s man-
želkou a jej matkou vo Svite. 
Osláv sa zúčastní i Čestný 
občan mesta Svit, bývalý pre-
zident SR Ivan Gašparovič.

V rámci týždňa J. A. Baťu 
sa 10. september bude niesť 
pod názvom J. A. Baťa, ži-
vot a dielo, 11. septembra 
bude témou Život žiaka v 
Baťovej škole práce a 12. sep-
tembra to bude interaktívna 
hra spojená s workshopom.  
13. septembra oslavy vyvr-
cholia v Dome kultúry a o 16. 
h pokračuje v programe mesto 
Baťovým pohárom v basket-
bale, ktorý skonči v sobotu 
15.  septembra.  (red)

Oslavy výročí
vo Svite

Rose prišla do Popradu 
v  polovici  júla  na  tri  týždne 
ako  dobrovoľníčka.  Pôvo-
dom  Novozélanďanka,  žije 
a pracuje v Londýne, vraj aby 
to mala bližšie,  cestovať po 
svete. Počas školského roka 
pracuje v škole, kde sa venu-
je autistickým deťom a vždy, 
keď môže, balí kufre. Po sve-
te sa  túla sama, no na ces-
tách je dosť často aj so svojim 
tanečným súborom, s ktorým 
na rôznych festivaloch po ce-
lom svete predvádzajú zaují-
mavý maorský bojový tanec 
Haka. 
Rose má nadváhu, absol-

vovala komplikovanú výmenu 
stehenného kĺbu a má 65 ro-
kov. O Poprade a Slovensku 
nevedela  pred  príchodom 
takmer  nič.  Osud  ju  sem 
zavial  viac-menej  náhodou 
a naše mesto si hneď obľú-
bila.  Vraj  sa  vďaka  čistote 
a  muškátom  cíti  ako  v  Ra-
kúsku.  Chutili  jej  halušky 
a pochvaľovala si pocit bez-
pečnosti. Veľmi živo sa vypy-
tovala na politiku, zaujímalo 
ju, ako žijeme, nevynechala 
jediný  koncert  či  inú  akciu, 
ktorá sa na námestí počas jej 
pobytu  pod Tatrami  konala. 
Za pár dní poznala mesto, za 
týždeň obehla tatranské osa-
dy, Kežmarok, Levoču i Spiš-
ský hrad. A vôbec sa necítila 
sama. Na uliciach spoznáva-
la nových ľudí, hlavne mladí 
s  ňou  radi  rozoberali  rôzne 
aktuálne témy a precvičovali 
angličtinu zo školy. Rose bola 
nadšená z našej hromadnej 
dopravy, rada po okolí cesto-
vala najmä železnicou a všet-
ky tipy na výlety, ktoré jej noví 
priatelia  dali,  si  starostlivo 
zapamätala.  Hoci  je  Rose 
už starou mamou, o mesiac 
ju čaká svadba prvej vnučky, 
energie, napriek zdravotným 
hendikepom,  má  na  rozdá-
vanie. V našom meste praco-
vala, spoznávala okolie i Po-
pradčanov a večery si krátila 
online kurzom nemčiny. 
Na  rozlúčku  sme  ju  vzali 

pozrieť si výstavu Viktora Fre-
ša v Tatranskej galérii. Nebu-
dem sa  tváriť,  že  rozumiem 
umeniu a to moderné je často 
mimo môjho vkusu, no pove-
dali sme si, že Rose ukážeme 
jedného z najznámejším a asi 
aj najkontroverznejších rýdzo 
slovenských umelcov súčas-
nosti. Nahnevaná postavička 
Pičusa v rôznych veľkostiach 
a prevedeniach, starý golfový 
bag, čmáranice na zbytkoch 
blokov z purpeny, obrázky pri-
pomínajúce  detské  kresbič-
ky... Rose, zvyknutá na  lon-
dýnske galérie, so záujmom 
obdivovala výstavné priestory 
Tatranskej galérie i vystavené 
exponáty punkového umelca. 
A  na  záver  obhliadky  pani, 
ktorá by mohla byť inšpiráciou 
mnohým svojim slovenským 
rovesníkom,  s  prehľadom 
skonštatovala.  „Hoci to nie 
je moja šálka kávy, fascinuje 
ma, keď sa ľudia vedia pre-
sadiť vlastnou tvorbou, o jej 
hodnote presvedčia aj ostat-
ných a dokážu sa predať. To 
by ste sa od pána Freša mohli 
ako región i krajina naučiť, 
aby sa o vás vo svete vede-
lo viac. Pretože tu toho máte 
ozaj požehnane...“.

 Petra Vargová

Dokončenie z 1. strany
ponesieme do ďalších ro-
kov a odovzdáme ho našim 
deťom, vnukom a pravnu-
kom. „Vyslovujeme uznanie, 
že vďaka našim hrdinom  
a vlastencom sme mohli žiť 
v mieri za posledných 76 ro-
kov,“ zdôraznil a vyzval, aby 
sme nezabúdali, že sloboda 
nášho národa sa historic-
ky rodila v krvavých bo-
joch druhej svetovej vojny  
a v SNP, v boji proti fašiz-
mu a nacizmu. „Nezabúdaj-
me, že naša sloboda prišla  
z východu a priniesla nám 
ju Červená armáda. A nija-
ko a nikto iný. Ďakujeme, že 
so slobodou z východu prišla 

práca aj chlieb pre všetkých,“ 
konštatoval JUDr. Švec. „Len 
na nás a teraz, v tomto ob-
dobí masívneho falšovania 
a prekrúcania novodobých 
dejín a udalostí záleží, ako 
naložíme s odkazom vlasten-
cov a bojovníkov za slobodu 
a demokraciu z rokov 1939-
1945,“ povedal Dr. Švec.

Ďalšiu časť svojho vystú-
penia venoval historickým 
udalostiam a faktom – Via-
nočnej dohode, vzniku ile-
gálnej Slovenskej národnej 
rady, o Košickom vládnom 
programe a štátoprávnom us- 
poriadaní Československa. 

Záver patril výzve, aby sme 
spoločne pripravili a pri- 

jali k budúcoročnému 75. 
výročiu SNP ústavný zá-
kon, ktorý bude v pream-
bule Ústavy SR deklarovať: 
„Národ slovenský pamätá 
na odkaz  národného bo-
ja za slobodu, demokraciu 
a smostatnú štátnosť Slo-
venska ako historické de-
dičstvo vlastencov z rokov 
neslobody 1939 – 1945.“ 
Rovnako požadujú osobitné 
štátne vyznamenania, ako 
najvyššiu formu uznania za 
budovanie Slovenskej repub-
liky a to Rad vlastenectva – 
Národný patriot Slovenska  
a Kríž – Bojovník za národ-
nú slobodu a demokraciu.

Účastníci na záver zapálili 

partizánsku vatru a potešili 
sa vystúpením folklóristov.

 (reš)

Slovenský národ pamätá a nezabúda



3Podtatranský Kuriér   www.podtatransky-kurier.skZ REGIÓNU

Právna poradňa
Podtatranský kuriér prichádza s právnou poradňou. 

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

V zmysle § 187 ods. 1 Ci-
vilného mimosporového po- 
riadku, súd konanie zasta-
ví, ak poručiteľ nezanechal 
žiadny majetok. Konštato-
vanie, že poručiteľ naozaj 
nezanechal žiadny majetok, 
je výsledkom šetrenia a do-
kazovania súdnym komi-
sárom. Deje sa tak jednak 
lustráciami v elektronickom 
systéme bánk, v evidencii 
motorových vozidiel, živnos- 
tenskom registri, obchod-
nom registri, katastri nehnu-
teľností a jednak výsluchom 
osoby, ktorá sa postarala  
o pohreb poručiteľa, resp. de- 
diča či blízkej osoby poruči-

teľa. Ak súdny komisár v ko- 
naní o dedičstve skutočne 
vyhodnotí, že poručiteľ ne-
zanechal ku dňu svojej smrti 
žiadny majetok, vydá uznese-
nie o zastavení konania o de- 
dičstve pre bezmajetnosť. 
Toto uznesenie obsahuje aj 
výrok o zaplatení odmeny 
notára ako súdneho komisá-
ra. Notár ako súdny komisár 
má v dedičskom konaní ná-
rok na odmenu, na náhradu 
hotových výdavkov, účelne 
vynaložených v súvislosti 
s vykonávaním činnosti súd- 
neho komisára (najmä ces-
tovné a telekomunikačné vý- 
davky, zaplatená odmena 
za znalecký posudok, pre-
klad, odpis, odmena a náh- 
rada hotových výdavkov 
Notárskej komory Sloven-
skej republiky za prístup do 
Centrálneho informačného 
systému a iné) a na náhradu 
za stratu času (§ 18 vyhlášky 

č.31/1993 Z.z.). V zmysle § 11 
vyhlášky č. 31/1993 Z.z., od-
mena notára ako súdneho 
komisára za úkony vykonané 
v konaní o dedičstve, ktoré 
bolo zastavené, je 13 Eur (k 
tomu sa priráta 20 percent 
DPH). V konaní o dedičstve 
platí odmenu notára a jeho 
hotové výdavky dedič, ktorý 
nadobudol dedičstvo. Ak je 
dedičov niekoľko, platia tieto 
trovy podľa vzájomného po-
meru ceny nadobudnutého 
dedičstva. V ostatných prípa-
doch platí odmenu štát.

 Vo Vašom prípade, keďže 
dedič nenadobúda žiadny 
majetok, platí odmenu no-
tára a jeho hotové výdavky 
štát, ak bude dedičské kona-
nie zastavené z dôvodu, že 
poručiteľ nezanechal žiadny 
majetok.

Čo sa týka súdneho pop- 
latku za konanie o dedičst- 
ve, v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) 
Zákona o súdnych poplat- 

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

Dobrý deň, s akými nák- 
ladmi v dedičskom kona-
ní mám počítať, ak môj 
zomrelý manžel nezane-
chal žiadny majetok (za 
života sme nehnuteľnosť 
darovali deťom), ani dlhy? 

koch č. 71/1992 Zb. je sí-
ce poplatníkom dedič, ale 
podľa § 5 ods. 1 písm. c) 
tohto zákona poplatková po- 
vinnosť vzniká vydaním 
rozhodnutia o dedičstve. 
Uznesenie o zastavení kona-
nia je síce úkon súdu v ko- 
naní o dedičstve - úradné 
rozhodnutie, (ktorým sa ko- 
nanie o dedičstve končí), ale 
nie je to rozhodnutie o de- 
dičstve, lebo sa dedičstvo 
neprejednáva. Podľa polož- 
ky 18a Sadzobníka k ci- 
tovanému zákonu za ko-
nanie o dedičstve sa platí 
(percentuálna sadzba) súd-
ny poplatok z čistej hodnoty 
dedičstva, minimálne 6,50 
Eur a najviac 165,50 Eur.  
Z uvedeného teda vyplýva, že 
dedič/dedičia nie sú povinní 
zaplatiť žiadny súdny popla-
tok, keďže sa nevydáva žiad-
ne rozhodnutie o dedičstve, z 
ktorého by bolo možné určiť 
čistú hodnotu dedičstva.

Vernisáž:
07.09.2018 / 17:00

Ateliér Popprat v pasáži Alfa 
Námestie sv. Egídia Poprad

Martin Majerčák

AKVARELOVÉ
IMPRESIE

Na zasadnutí zastupiteľ-
stva PSK sa po výmene pia-
tich riaditeľov sociálnych 
zariadení odohral ďalší po-
kus o  kádrovanie. Župan, 
Ing. Milan Majerský, no-
minant KDH, žiadal hlavu 
riaditeľa Správy a  údržby 
ciest PSK, Ing. Petra Kočiš-
ka. Sú hlasy, ktoré tvrdia, že 
to súvisí s  pripravovaným 
financovaním tohtoročnej 
komunálnej a budúcoročnej 
parlamentnej predvolebnej 
kampane ...  Ako to vidíte 
vy? - pýtame sa Pavla Gašpe-
ra, nezávislého poslanca PSK.

- Je mi ťažko sa k  tomu 
vyjadriť. Do financovania 
akejkoľvek politickej stra-
ny sa nestarám. Informácie 
z tejto oblasti mám len také, 
ako všetci ostatní. Pre mňa je 
podstatné, aby sa veci posú-

Kádrovanie v Prešovskom kraji 
Na zasadnutí zastupiteľstva PSK sa odohral ďalší pokus 

o  kádrové zmeny. Išlo o  riaditeľa Správy a  údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja ◆ Na podporu pút-
nických miest sa vyčlenilo 400 000 EUR ◆ Neverejným 
(súkromným) poskytovateľom niektorých sociálnych 
služieb sa na skvalitnenie týchto služieb rozdelí 600 000 
EUR.

vali v prospech občanov a je 
mi jedno, akej politickej far-
by sú.

O  požiadavke župana 
odvolať riaditeľa správy 
a  údržby ciest sme sa (po-
slanci) dozvedeli tak, ako 
to býva u KDH v prípadoch 
osobitného záujmu zvykom, 
až na poslednú chvíľu pred 
zasadnutím zastupiteľstva. 
Ešte pred otvorením zasad-
nutia sa skupina nezávislých 
poslancov stretla so župa-
nom a žiadala vysvetlenie.

V čom teda spočíva dô-
vod?

- Župan poukazoval na 
nerealizovanie zámerov PSK 
v  oblasti údržby ciest a  tiež 
nerealizovaním verejného 
obstarávania. Jeho argumenty 
boli logické, no neboli ničím 
rukolapným podopreté. Je-

diný evidentný dôkaz bol, že 
doteraz neboli obstarané po-
sypovače na zimnú údržbu, 
ktorých nákup bol schválený 
už predchádzajúcim zastupi-
teľstvom. Niekoľko z nich má 
ísť do Popradského okresu. 
Nevieme však o  dôvodoch 
a  ostatné argumenty boli 
slovné a, ako inak, boli v roz-
pore s tvrdeniami samotného 
riaditeľa správy. Takže zastu-
piteľstvo najmä vďaka roz-
hodnutiu nezávislých poslan-
cov nezaradilo odvolávanie 
riaditeľa do programu zasad-
nutia. Jednoducho chceme 
overené fakty.

Majú sa vraj tiež rozdeliť 
zaujímavé finančné čiastky 
na RKC s sociálnu oblasť...

- 400  000 eur má ísť na 
podporu pútnických miest 
v  PSK a  600  000 na rozvoj 
sociálnych služieb.

Pútnické miesta sú do-
ménou rímskokatolíckej 
cirkvi. Na ich vylepšovanie 
už bolo tohto roku pridele-
ných 300 000 eur...

- Zarazila ma jednoznač-

nosť určenia prostriedkov 
najmä z pohľadu diskriminá-
cie. Pýtalo sa to tiež viacero 
poslancov. Mal som prichys-
taný aj pozmeňovací návrh, 
ktorým by sa výzva modifi-
kovala tak, aby bola využiteľ-
ná aj pre iné cirkvi, než len 
rímskokatolícku. Nakoniec 
som ho nepodal, lebo medzi 
potenciálnych uchádzačov 
bola zaradená aj gréckoka-
tolícka cirkev a  pravoslávna 
cirkev. Podľa vyjadrenia žu-
pana majú sa uskutočniť eš-
te rozhovory s  evanjelickou 
cirkvou a ďalšími, tak aby sa 
výzva otvorila v  budúcnosti 
aj pre nich.

Veľa sa diskutovalo aj 
o  vyše 10-miliónovej dotá-
cii na prešovský futbalový 
štadión. S akým výsled-
kom?

- To bola naozaj dosť dis-
kutovaná a boľavá téma. Kým 
síce krajské, ale predsa len je-
diné mesto, dostane 12,5 mi-
liónov eur na stavbu štadió-
na a  k  tomu si zrejme okres 
Prešov bude požadovať ďalšie 

financie na cesty a podobne, 
poslanci právom búrlivo na-
mietali, že na ostatné okresy 
sa akosi neprihliada. Naj-
boľavejšie to pociťujú Kež-
marčania, ktorí na dostavbu 
zimného štadióna potrebujú 
1,5 milióna eur a  úrad PSK 
túto ich požiadavku vytrvalo 
ignoruje. Zastupiteľstvo za-
viazalo úrad na predloženie 
koncepcie prideľovania fi-
nancií na decembrové zastu-
piteľstvo. To by mohlo vniesť 
viac transparentnosti do kraj- 

ských financií.
A čo dotácie do sociál-

nych služieb? Dostane sa 
niečo aj do nášho okresu?

V  tejto chvíli by bolo 
predčasne povedať či, komu 
a koľko. Žiadosť o dotáciu si 
z  nášho okresu môžu podať 
Združenie Nádej na pomoc 
ľuďom s mentálnym postih-
nutím v  Poprade, Senires  
n. o. a SENIORPARK n. o. 
Rozhodovať bude komisia 
sociálnych vecí a rodiny. 

 Ďakujeme za rozhovor.

Jednou z oblasti záujmu poslanca PSK Pavla Gašpera sú so-
ciálne služby a najmä seniori.

Aj šiesty ročník festivalu 
Made in Slovakia potvrdil, 
že o  originálne a  autentické 
výrobky a  slovenskú ľudovo-
-umeleckú tvorbu majú záu-
jem domáci i zahraniční náv-
števníci. 

Nielen turisti si mohli toh-
to roku vychutnať historickú 
jazdu vláčikom a  spoznať 
tak aj ducha historickej Spiš-

Made in Slovakia každý rok lokálnejší
skej Soboty a jej osobností. 
„Pri príležitosti 300. výročia 
smrti Ján Brokoffa sme sa  
v spolupráci s Klubom Sobot-
čanov tohto roku zamerali 
na jeho rodnú Spišskú Sobo-
tu,“ uviedol Ondrej Kavka, 
hlavný organizátor festivalu 

a podpredseda združenia Pre 
mesto.

Okrem divadelného pred-
stavenia o živote a diele tohto 
významného popradského 
rodáka s názvom Most cez 
minulosť, na centrálnom 
pódiu v  rámci dňa Made 

in Poprad vystúpilo spolu 
s  Babjakovcami, Rytmusom, 
skupinou Lavagance a  Billy 
Barman aj množstvo po-
pradských umelcov. „Som 
veľmi rád, že sa nám každý 
rok darí prísť s niečím novým 
a  myšlienka venovať celý deň 

festivalu domácim umelcom 
sa veľmi osvedčila. Filozofia 
festivalu, ktorou je podporiť 
a  prezentovať najmä to naše, 
domáce, sa postupne dostáva 
do krvi aj samotným Poprad-
čanom a  som rád, že tohto 
roku sme na námestí videli 

viacero lokálnych výrobcov 
či mladých kreatívnych ľudí,“ 
konštatuje O. Kavka. Záro-
veň dodáva, že prípravy bu-
dúceho siedmeho ročníka už 
začali, umelci i  predajcovia 
potvrdzujú svoju účasť v roku 
2019 a organizátori si dali no-
vú úlohu – zaviesť separovaný 
odpad a  znížiť použitie plas-
tových obalov počas festivalu.     

Text a snímky: 
P. Vargová
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Vážení spoluobčania, 
 priatelia

 a návštevníci Batizoviec. 
Vychádza ďalšie číslo Ba-

tizovských novín a ja by 
som sa vám v krátkosti rád 
prihovoril a informoval vás  
o najdôležitejších udalos-
tiach, ktoré sa v našej obci 
realizovali v poslednom čase.

Verím, že letné mesiace ste 
využili aj na oddych a relax 
v kruhu svojich najbližších. 
Počas posledných mesiacov 
sme realizovali niekoľko väč-
ších a dlho očakávaných pro-
jektov, na príprave ktorých 
sme pracovali už dlhší čas. 
Na ulici Poľnej sme v rám- 
ci rekonštrukcie miestnej ko- 
munikácie zabezpečili po- 
loženie nového asfaltové-
ho zvršku a vybudovanie 
menšieho parkoviska v blíz-
kosti miestneho cintorína.  
V časti tejto komunikácie 
sme zrekonštruovali aj odvod 
dažďovej vody, ktorá roky 
spôsobovala nejeden prob- 
lém občanom, ktorí bývajú  
v bezprostrednom okolí. 

Na ulici Komenského sme 
realizovali dlho očakáva-
nú rekonštrukciu miestnej 
komunikácie, v rámci kto-
rej bola táto cesta spevnená  
a osadená cestnými obrub-
níkmi . Na záver sa na celej 
rekonštruovanej časti vozov-

ky natiahol nový asfaltový 
povrch. Žiaľ nepodarilo sa 
nám zrekonštruovať vozov-
ku na celej. ulici Komenské-
ho naraz. Finančná nároč-
nosť tohto projektu je znač-
ná,  hlavne preto sa s rekon-
štrukciou bude pokračovať v 
nasledujúcom roku. Zároveň 
sa chcem poďakovať všet-
kým dotknutým občanom za 
trpezlivosť pri realizácii tejto 
rekonštrukcie.

V posledných augustových 
dňoch sme ukončili rekon-
štrukciu autobusovej zastáv-
ky v smere na obec Gerla-
chov a začali sme budovať  

časť chodníka na ulici Oslo-
boditeľov v smere na mesto 
Svit. Na tento chodník už 
obyvatelia našej obce čakajú 
mnoho rokov a nám sa po-
darilo začať s jeho výstavbou 
práve počas letných mesia-
cov tohto roka. S výstavbou 
budeme samozrejme v rámci 
finančných možností obce 
pokračovať aj v nasledujú-
cich rokoch.

V najbližších dňoch a týžd- 
ňoch nás ešte čaká vybudo-
vanie detského ihriska na 
ulici Záhradnej a dokonče-
nie splaškovej kanalizácie 
na ulici Jurkovičovej. Máme 

rozpracované aj ďalšie pro-
jekty, ktoré zabezpečia zvý-
šenie životného štandardu 
obyvateľov a návštevníkov 
našej obce. Ich realizáciu 
budeme spoločne plánovať 
na zasadnutiach Obecného 
zastupiteľstva. Najbližšie za- 
sadnutie je naplánované na 
5. septembra 2018. 

Verím, že spoločným úsi-
lím sa nám podarí aj v bu- 
dúcnosti vytvárať vhodné 
podmienky či už na samotný 
rozvoj obce alebo na  kultúr-
ne, športové a spoločenské 
vyžite a vytváranie vhodných 
podmienok na uplatnenie  
a rozvoj miestnych podnika-
teľských aktivít.

Pri tejto príležitosti sr-
dečne pozývam všetkych 
občanov na 2. ročník Folk- 
lórnych slávností obce 
Batizovce, ktoré sa uskutoč-
nia v sobotu 8. septembra od 
14. h v parku pri hoteli Guľa. 
Pripravený je bohatý folklór-
ny program.

Na záver by som vám 
rád poprial krásnu jeseň 
a všetko dobré v súkrom-
nom a pracovnom živote.  
V ďalších vydaniach Bati-
zovských novín Vás budem 
rád informovať o starostiach, 
ale aj radostiach našej krás-
nej obce. Gabriel Bodnár, 

starosta obce
Strosta obce priložil „ruku k dielu“ aj v súťaži O najlepšie 
batizovské pirohy.

V lete pribudli nové úseky ciest

Parkovisko a nová cestapri cintoríne. Autobusová zastávka s chodníkom. Chodník v smere od Svitu.

Milí spoluobčania,
posledný raz v  tomto vo-

lebnom období sa vám priho-
váram prostredníctvom na- 
šich novín. Skončili prázd-
niny a  dovolenky, vraciame 
sa do každodenného pracov-
ného kolotoča, preto kvôli 
odľahčeniu volím oddycho-
vejšiu tému. V lete minulého 
roku som písal o včelách a ich 
najznámejšom a  najpoužíva-
nejšom produkte, o mede. Ak 
niekto spomenie včely, hneď 
nám to evokuje v mysli plást 
plný medu. Je to všeobecne 
známy včelí produkt. Ale nie 
je jediný. Včely nám poskytu-
jú toho viac a všetky ich pro-
dukty sú pre nás významné 
tým, že nám poskytujú svo-
ju liečivú silu, ktorú sa vám 
v tomto článku pokúsim pri-
blížiť.
Začneme medom. Ten poz- 

náme všetci. Natierame si ho 
na chlieb z  maslom, sladíme 
ním  čaj. Vieme o ňom aj to, 
že pomáha pri prechladnutí 
a  bolestiach hrdla. Zásluhu 
na tom má jeho antiseptický 

Lieky zo včelieho úľaúčinok vďaka enzýmu in- 
hibín. Jeho pôsobením oxi-
dujú cukry v mede obsiahnu-
té a vzniká nám dobre známy 
peroxid vodíka, ktorý má 
dezinfekčné účinky. Preto sa 
rany a popáleniny natreté me-
dom hoja rýchlejšie a s malý-
mi jazvami. Med sťahuje z ra-
ny vodu a  zabraňuje hnisa-
niu a  mokvaniu rán. Okrem 
týchto vonkajších ochorení 
a  rán med veľmi dobre po-
máha aj pri niektorých vnú-
torných ochoreniach. Lieči 
už spomínané ochorenia 
horných aj dolných dýcha-
cích ciest, pomáha pri nie-
ktorých ochoreniach pečene 
spôsobených vírusmi (hepa-
titída) alebo poškodeniach 
pečene užívaním niektorých 
liekov, pri zápaloch žlčníka. 
Pomáha znížiť krvný tlak, po-
vzbudzuje činnosť čriev, hojí 
žalúdočné vredy, pôsobí proti 
kôrnateniu ciev, má ukľud-
ňujúce účinky. Jednoduché 
cukry v  mede sú okamžitou 
energetickou rezervou pre 
ľudský organizmus pri svalo-

vom alebo nervovom vyčer-
paní. A nemôžeme nespome-
núť jeho kozmetické účinky, 
veď medové pleťové masky 
sú známe už od staroveku. 
V  kombinácii s  rastlinnými 
olejmi pôsobí omladzujúco 
na pleť, osmotickým tlakom 
spôsobuje prekrvenie hor-
ných vrstiev pokožky a takis-
to do nich vyťahuje vodu, čím 
pokožku hydratuje a  pôsobí 
proti vráskam.

Včely ukladajú med do 
plástov z  vosku, ktorý si ta-
kisto produkujú samé. Vosk 
využíva hlavne farmaceutic-
ký a  kozmetický priemysel 
ako jednu z hlavných zložiek 
mastí a  krémov. Používa sa 
ako nosná látka v  rúžoch, 
tyčinkách na pery, v  myd-
lách,  pleťových krémoch, 
pleťových maskách a  pod.. 
Pri domácom liečiteľstve ne-
má široké využitie, využíva 
sa hlavne jeho účinok na zá-

vesný aparát zubov pri žuvaní 
odviečkovancov pri vytáčaní 
medu. Pôsobí protizápalovo 
na ďasná a zároveň čistí zuby.

Do plástov včely uklada-
jú aj peľ. Tento prinášajú do 
úľov v  podobe malých guľô-
čok – obnôžok na posled-
nom páre nožičiek. Do bu-
niek plástu ho včely utláčajú 
hlavičkami a po naplnení ho 
zalejú tenkou vrstvou medu. 
Pod ňou dochádza k fermen-
tácii – mliečnemu kvaseniu, 
kedy sa naruší obal peľových 
zrniek a peľ je pre včely strá-
viteľný. Peľ je jedinou biel-
kovinovou zložkou včelej 
potravy, čiže oprávnene sa 
mu hovorí aj včelí chlieb. Peľ 
sa včelám odoberá pomo-
cou špeciálnych letáčových 
vložiek, suší sa pri teplote 
do 40°C a  v  podobe malých 
guľôčok sa  dostáva k  spot-
rebiteľovi. Môže sa konzu-
movať zamiešaný v  teplom 

čaji, džúse,  v jogurte alebo aj 
priamo lyžičku peľu zapiť te-
kutinou. Ak chceme používať 
fermentovaný peľ, musíme 
obnôžky s troškou vody roz-
drviť v  nekovovom  mažiari 
alebo zomlieť v  keramickom 
mlynčeku na kávu. Peľ ne-
smie prísť do styku s kovom. 
Po rozdrvení ho zmiešame 
v pomere 1:1 s medom, dáme 
do uzavretého skleneného 
pohára a  necháme prekvasiť 
na slnečnom a teplom mieste 
20 dní. Potom uskladňujeme 
v  chladničke. Užívame 1-2 
čajové lyžičky denne večer. 
Všetky látky, ktoré peľ obsa-
huje, priaznivo ovplyvňujú 
látkovú výmenu v  ľudskom 
organizme. Má vynikajúce 
účinky pri chorobách pečene 
a žlčníka, znižuje krvný tlak, 
znižuje hladinu cukru a cho-
lesterolu v  krvi, má výbor-
né účinky pri liečbe chorôb 
prostaty, chudokrvnosti z 
nedostatku železa, pri celko-
vej vyčerpanosti organizmu 
v  rekonvalescencii, zápale 
močových ciest a  mnohých 

iných. Je vhodný aj na dlho-
dobé užívanie, no odporúča 
sa po dvoch mesiacoch spra-
viť aspoň dva týždne pauza. 
Existujú určité obavy pred 
alergickou reakciou, no to 
je potrebné vyskúšať užitím 
malej dávky a  sledovať stav 
min. 24 hodín. Okrem toho, 
väčšina alergií na peľ je vyvo-
laná cez dýchacie cesty a pri 
vnútornom užívaní sa nemu-
sí prejaviť.

Z  môjho pohľadu najzá-
zračnejším včelím produk-
tom je propolis. Včely ho 
používajú na utesnenie úľa, 
upevnenie rámikov a  dez-
infekciu. Ak vnikne do úľa 
piskor, myš alebo iný votre-
lec, ktorého nie sú schopné 
včely z  úľa odstrániť, zabijú 
ho a obalia do propolisu, čím 
ho vlastne mumifikujú a ne-
dochádza k rozkladu. Je roz-
šírený názor, že zdravý úľ je 
sterilnejší ako operačná sála. 
Zo skúseností viem, že tries-
ka zvnútra úľa zadretá v prste 
nikdy nehnisá. 

Pokračovanie na 6. strane

Už tradične patrí posledná 
augustová sobota oslavám 
pod príznačným názvom „... 
a v tých Batizovciach, tam je 
dobre....“ Výnimku sme neu-
robili ani tento rok a v sobo-
tu 25. augusta už od skorého 
rána začali intenzívne prí-
pravy tejto oslavy. Obec Bati-
zovce v spolupráci s Prešov-
ským samosprávnym krajom 
poslancom OcÚ Ing. Fran-
tiškom Lizákom, DHZ Bati-
zovce, MO - Matice Sloven-
skej, Klubom žien z Batizo-
viec pripravili priestor parku 
pri hoteli Guľa a o 13.30 h sa 
začal samotný program. Pre 
našich najmenších sme pri-
pravili dvojhodinový detský 
animačný program.

Predstavitelia miestnych 
cirkvi pripravili spoločné 
ekumenické bohoslužby. 
Následne sme si uctili obete 
II. svetovej vojny položením 
vencov a spomienkovým 
programom pri pamätníku 
v parku pred obecným úra-
dom.

Samotný program otvo-
ril a hostí privítal starosta 
obce JUDr. Gabriel Bodnár. 
Počas programu vystúpili 
deti z FSK Batizovce, SZUŠ 
Fantázia zo Svitu, Suita krá-

ľa Mateja, FSK Smrečany, 
hudobno-zábavná skupina 
Profil a večer svojim vystú-
pením ukončila skupina The 
Backwards. Pre hostí bola 
pripravená bohatá tombola 
a chutné občerstvenie. Vo 
večerných hodinách starosta 
obce spolu s poslancom OcZ 
Ing. Patrikom Františkom 
zapálili vatru zvrchovanosti. 
Pri vatre nás sprevádzal aj 
krátkym hudobným vstu-
pom sólista opery SND Ivan 
Ožvát.

Napriek ochladeniu nás 
nesklamalo ani počasie a ako 
tak nám vydržalo počas celej 
oslavy. Poďakovanie patrí 
všetkým ktorí pomohli pri 
organizovaní obecnej oslavy, 
ale aj všetkým, ktorí prispeli 
vecnými cenami do tomboly, 
prípadne oslavu podporili 
finančne.

Verím, že pri oslavách dňa 
obce Batizovce sa stretne-
me aj o rok a opäť sa nám 
podarí pripraviť zaujímavé 
kultúrno-spoločenské popo-
ludnie pri ktorom si budeme 
môcť oddýchnuť od zhonu 
a pracovných povinností 
všedných dní. Tešíme sa na 
stretnutie.

 Vladimír Belák
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20. 06. 2018 do našej obce po roku zavítala opäť vzácna 
návšteva, pani Heidi Máriássy spolu s priateľmi z Markušo-
viec, manželmi Adrianou a  Petrom Lazorovými a  Mirkou 
Lázniovou, ktorá pracuje ako múzejná pedagogička múzea 
Spiša v  markušovskom kaštieli. Pani Heidi navštívila náš 
batizovský kaštieľ, kde si pozrela zarámovanú kópiu obrazu 
generála a poľného maršála Andreja Máriássyho. Ten kaštie-
ľu osobne darovala pri svojej návšteve už minulý rok a teraz 
má svoje čestné miesto v Sále Máriássy. Zaujala ju aj ďakovná 
tabuľa venovaná pamiatke Juraja Františku, oddaného horára 
rodiny Máriássyovcov, ktorú mu dal vyhotoviť Edmund Má-
riássy, posledný majiteľ kaštieľa v Markušovciach za jeho 60 
ročnú vernú službu. Informovala sa aj ohľadom nedávneho 
archeologického výskumu, ktorý sa konal v areáli tunajšieho 
katolíckeho kostola. Informovali sme ju aj o nedávnom mi-
lom podujatí dňa otvorených dverí, ktorý sa v CSS Domov 
pod Tatrami konal len týždeň pred jej návštevou.

Pani Heidi prijala od vedenia kaštieľa v  zastúpení PhDr. 
Kataríny Bolisegovej pri príležitosti jej významného životné-
ho jubilea milý darček a so záujmom si prezrela aj priestory 
tvorivej dielne zariadenia CSS Domova pod Tatrami v Bati-
zovciach, ktorého klienti pod vedením ergoterapeutky pani 
Mariky Pajerchinovej vyrábajú krásne keramické výrobky. 
Nesmerne ju teší, že mnohí ľudia tu našli svoj domov, kde je 
o nich s láskou postarané a že kaštieľ i celé zariadenie slúži 
takémuto ušľachtilému cieľu. Oficiálnu návštevu sme ukon-
čili podpisom do kroniky kaštieľa, kde Heidi zanechala tento 
odkaz: 

„Vďaka za vaše milé prijatie i prechádzku tu v Batizovciach, 
kam sa opäť vraciam s mnohými peknými spomienkami na 
môjho manžela Pála. Aj do budúcna vám želám úspech za to, 
čo ste tu vybudovali.“ Heidi Máriássy

Po oficiálnej návšteve kaštieľa sme si s  ďalšími priateľmi 
z Batizoviec, ktorých neb. pán Pál Máriássy pravidelne a veľ-
mi rád navštevoval, posedeli pri obede a vychutnali si origi-
nálne domáce batizovské halušky s kyslou kapustou a škvar-
kami, ktoré Pál tak miloval. Pri káve, koláči a fotografiách 
sme zaspomínali na pekné minulé časy. S Heidi sme sa nako-
niec rozlúčili a dúfame, že sa opäť spoločne v blízkej budúc-
nosti stretneme, či už u nás v Batizovciach alebo v Stockhol-
me. Aj v pamätnej knihe obce Batizovce nám Heidi zanechala 
tento milý pozdrav:

„Milí batizovčania, na ceste Slovenskom ste nás v domovine 
Pála vždy prijali s veľkou dôverou. Srdečná vďaka, že je tomu 
tak aj teraz.“ Heidi Máriássy

 Text a snímky: Mgr. Vladimír Andraš

Pani Heidi Máriássy 
po roku opäť v Batizovciach

Leto sa pomaly končí 
a končí sa aj vytúžený čas od-
dychu, čas dovoleniek a  let-
ných prázdnin. Hoci čoskoro 
zazvoní opäť školský zvonec 
a  naši školáci zasadnú po 
dvoch mesiacoch plných 
nezabudnuteľných zážitkov 
do školských lavíc, som pre-
svedčená, že nadchádzajúce 
jesenné obdobie bude bohaté 
na zaujímavé zážitky a nové 
skúsenosti. Tak, ako si školá-
ci budú plniť svoje povinnos-
ti a zažívať nové dobrodruž-
stvá, tak aj my v Klube žien 
Batizovce budeme aktívne 
pokračovať v  našej zabeh-
nutej práci, aby sme i  vám, 
našim občanom a  priate-
ľom mohli sprostredkovať 
zaujímavé kultúrne zážitky. 
Budeme pokračovať v  or-
ganizácii vlastných podu- 
jatí, ale taktiež prispievať aj 
k  organizácii akcií organi-
zovaných obcou, kultúrnymi 
a  spoločenskými zložkami 
obce Batizovce. 

Skôr, ako sa pustíme do 
ďalšej práce, dovoľte mi pri-
pomenúť niektoré úspešné 
akcie, ktoré sme organizovali 
alebo sme sa na nich zúčast-
nili v  predchádzajúcich me-
siacoch. 

V  marci sme sa zúčastnili 
na podtatranskom krosovom 
polmaratóne. V apríli členky 
nášho klubu žien vystúpili 
na Rainerovu chatu,  v  máji 
sa pridali k  oslavám 1. mája 
v  Tatranskej Lomnici a ab-

Klub žien nechýba pri žiadnej akcii v obci
solvovali aj viacero zaujíma-
vých poznávacích zájazdov 
v  Košiciach, Kežmarku a  na 
Agrokomplexe v Nitre. Záro-
veň sa zúčastnili na viacerých 
podujatiach kultúrneho, his-
torického a  spomienkového 
charakteru, ako napríklad na 
kladení vencov pri príležitos-
ti osláv víťazstva nad fašiz-
mom a na slávnosti ku Dňu 
matiek. V  marci a  v  auguste 
členky Klubu žien zorganizo-
vali v  spolupráci s  miestnou 
ľudovou knižnicou príjem-
né popoludnia pre našich 
najmenších a  venovali sa té-
mam; „Váž si  svoju knihu“ a 
„Zážitky z prázdnin“. Posled-
ný augustový víkend nechý-
bal Klub žien Batizovce ani 
na oslavách obce, na ktorých 
má každoročne svoj stánok 
plný tradičných lahodných 
batizovských dobrôt. Svoje 
kulinárske zručnosti členky 
klubu žien dokazujú nielen 
na oslavách obce, ale pravi-
delne aj na súťaži o Najlepšie 
batizovské pirohy, na ktorej 
sa tento rok umiestnili na 
peknom druhom mieste. 

Ako vidíte, klub žien po-
kračuje vo svojej aktívnej 
činnosti a  už teraz má pri-
pravený plán ďalších zaují-
mavých a prínosných podu-
jatí nielen pre naše deti, ale 
aj ostatných občanov obce. 
Podujatí, na ktorých sa stre-
távame v peknom kultúrnom 
prostredí pri šálke dobrého 
čaju, kávy, chutnom koláči-

ku, spomíname, venujeme sa 
ručným prácam a  vzájomne 
si odovzdávame naše skú-
senosti a  zážitky. Preto sme 
veľmi rady, že môžeme pre 
tieto akcie využívať vlastnú 
miestnosť, ktorú si pomaly 
svojpomocne zveľaďujeme. 
Touto cestou by som sa v me-
ne Klubu žien Batizovce rada 
poďakovala starostovi obce 
JUDr. Gabrielovi Bodnárovi 
a obecnému zastupiteľstvu 
za  ich ústretovosť a  pomoc, 
ktorú nám pri realizácii na-
šich plánov poskytujú. 

Rada by som sa poďakova-
la aj vám, vážení občania, za 
vašu podporu pre akcie Klu-
bu žien Batizovce. Dovoľte 
mi vysloviť vďaku i za vaše 
rady, podnety, nápady, kto-
ré som od vás dostávala ako 

poslankyňa OcZ počas môj-
ho štvorročného funkčného 
obdobia a  ktoré som mohla 
predniesť v jednotlivých  in-
terpeláciách. Viem, že všetko 
sa nedá urobiť naraz. Štyri 
roky je dlhá doba na reali-
záciu niektorých projektov, 
nie však všetkých. Napriek 
tomu sme sa v rámci finanč-
ných možností snažili o  re-
alizáciu takých projektoch, 
ktoré najviac trápili našich 
občanov. Či naše rozhodnu-
tia boli správne, nechávame 
na vašom posúdení. Dúfame 
však, že v  nadchádzajúcom 
funkčnom období od vás 
opäť získame dôveru a  bu-
deme môcť zahájiť prácu na 
novom a dotiahnuť rozbeh-
nuté do úspešného konca.   
 Marta Šerfelová

... a v tých Batizovciach, tam je dobre...

V rámci Dňa obce Batizovce si občania pripomenuli 74. vý-
ročie Slovenského národného povstania. Okrem položenia 
vencov k pamätníku obetiam II. svetovej vojny bol pripra-

vený i spomienkový program. K občanom sa prihovoril sta-
rosta obce Gabriel Bodnár. Spoločne potom položili vence  
a kytice kvetov k pamätníku v parku pred obecným úradom.

Dvojhodinový animačný program pre deti všetkých veko-
vých kategórií, ale aj zaujímavý program pre dospelých bol 
pripravený na celé sobotňajšie odpoludnie.  

Sobotňajší večer na dni obce ukončili krásnou vatrou, ktorá 
dala bodku za celým popoludním, ktoré organizačne pri-
pravil obecný úrad a všetky spoločenské organizácie obce.
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Dokončenie z  5. strany
Propolis je živica, ktorú 

včely zbierajú z pukov drevín 
a kvetov. Miešajú ju  voskom 
a   obohacujú svojimi výluč-
kami, čím z nej robia zázrač-
ný liek, ktorý používali pred 
5000 rokmi už starí Egypťa-
nia.

Propolis sa skladá z  pri-
bližne 320 zložiek. Približne 
preto, lebo ešte ani v  súčas-
nosti to nie je možné presne 
zistiť. Táto kombinácia prí-
rodných látok je tak geniál-
ne poskladaná, že propolis  
je liekom na mnoho našich 
neduhov. V  prvom rade je 
to vysoko účinné prírodné 
lokálne antibiotikum. Pôsobí 
na plesne, huby a 120 druhov 
baktérií a zatiaľ sa nepotvrdil 
vznik rezistencie (odolnosti) 
ani u jedného z nich. Propo-
lis sa využíva hlavne na lieč-
bu poranení kože. Podporuje 
hojenie rán, ničí mikróby 
v  rane, vysušuje ju, podpo-
ruje granuláciu a epitelizáciu 
rany. Kvôli svojim anestetic-
kým vlastnostiam sa používa 
propolis úspešne aj v zub-
nom lekárstve. Zhodne sa 
tvrdí, že znecitlivujúco pô-
sobí 3,5x lepšie ako kokaín a 
novokaín. Podporuje činnosť 
pečene a  pankreasu, čím 
spôsobuje rýchlejšie odbúra-
vanie toxínov z organizmu. 
Skúsenosti z  Ukrajiny po-
tvrdzujú aj rádioprotektívne 
účinky propolisu. Propoli-
sová masť pohltí 33% rádio-
aktívneho žiarenia, ožiarená 

koža sa po natretí regeneru-
je o  2/3 času skôr. Propolis 
má výborné účinky pri bo-
lestiach žalúdka a  tráviacej 
sústavy, pri kvasinkových 
alebo hubových ochoreniach 
ženských orgánov, perfektne 
lieči opar (herpes), lieči všet-
ky zápalové ochorenia kože, 
hnisavé rany, zápaly  ďasien 
a paradentózu, plesne nech-
tov a  prstov na nohách, po-
páleniny a preležaniny. 

Používa sa hlavne vo forme 
tinktúry alebo masti, v  nie-
ktorých prípadoch v podobe 
plátkov čisteného propolisu. 
Získava sa  oškrabovaním 
z  vnútra úľa. Je vzácny, le-
bo včelstvo ho vyprodukuje 
v množstve 30-50 gramov za 
rok.

Hormonálnou bombou zo 
včelieho úľa by sme mohli 
nazvať materskú kašičku. 
Je to látka, ktorú produku-
jú mladé, 6-14 dňové včely 
a používajú ju na výchovu 
novej matky – kráľovnej. Je-
dine ona spôsobuje to, že sa 
z  bežného vajíčka nevyliah-
ne krátkoveká robotnica bez 
schopnosti klásť vajíčka. Jej 
zásluhou sa vyliahne včela 
skoro dvojnásobnej veľkos-
ti žijúca 4-5 rokov, ktorá po 
oplodnení dokáže na vrchole 
svojho života položiť až 2500 
vajíčok denne. Materská ka-
šička má tonizujúci, proti-
mikrobionálny, protiradiač-

ný a imunitný účinok, stimu-
luje látkovú výmenu, zvyšuje 
životný tonus organizmu, 
normalizuje krvný tlak, stav 
ciev a funkciu orgánov. Vďa-
ka obsahu proteínov, ami-
nokyselín, éterických olejov, 
uhľohydrátov a acetylcholí-
nu sa doporučuje včelia ka-
šička na liečenie neurasténie, 
anémie, reumatizmu, prie-
dušiek a vypadávanie vlasov. 
Preparáty materskej kašičky 
sa do poručujú tiež pri lieče-
ní chrípky a pri pneumónii. 
Materská kašička nemá vy-
hradený účinok iba na nie-
ktoré orgány, ale zasahuje 
do celkovej látkovej výmeny. 
Prenikavo zvyšuje vlastné 
obranné sily organizmu a tak 
celkovo činnosť organizmu. 
Z týchto dôvodov je mater-
ská kašička cenným podpor-
ným liečivom pri celej rade 
chorôb. 

Posledným z hlavných vče-
lích produktov je to, čoho sa 
väčšina z nás bojí a stráni sa 
toho. Bolí to, štípe to, opú-
cha to. Správne, je to žihadlo 
a jeho obsah – včelí jed. Ne-
príjemná, ale užitočná súčasť 
práce so včelami. Je zaujíma-
vé, že včelí jed má dve hlav-
né zložky, ktoré samé o sebe 
nemajú žiaden účinok. Jed sa 
z  nich stáva až po zmiešaní 
v jedovom vačku včely. V do-
be, keď každý druhý človek 
produktívneho veku trpí cho-

Lieky zo včelieho úľa robami chrbtice a pohybové-
ho aparátu, čiže svalov a  kĺ-
bov, je včelí jed najúčinnejším 
liekom pri týchto ťažkostiach. 
Je veľkou škodou, že na včelí 
jed je alergických čoraz viac 
ľudí. Včelí jed je účinný pri 
astme, bolestiach v krku, pri 
zápaloch nervov, svalov, bo-
lestiach nervového pôvodu, 
chronických bolestiach, reu-
me, bolestiach kĺbov, stavcov, 
kôrnatení tepien, neurózach, 
migrénach. Dobré výsledky 
sa objavili aj pri liečbe epi-
lepsie a  sklerózy multiplex. 
Práve pre alergie a s nimi spo-
jené riziká treba každý pokus 
o  liečbu jedom konzultovať  
s lekárom. 

Okrem týchto všetkých 
včelích produktov sa v  po-
slednej dobe začína používať 
aj dýchanie včelami obo-
hateného úľového vzduchu 
cez špeciálne masky napo-
jené priamo na úľ, spánok 
na úľoch vďaka vibráciám 
a  energii včiel pomáha pri 
zvládaní stresových situácií, 
viem o  používaní vody ulo-
ženej v  úli a  údajne oboha-
tenej o včeliu energiu. Včely 
nám poskytujú veľa dobré-
ho nielen v úli, ale aj mimo 
neho. Veď aký je to relax, 
sledovať pohyb včielok na le-
táči, ten ruch a ukľudňujúci 
bzukot.  

Ďakujem vám za doteraj-
šiu pozornosť a verím, že sa  
vám budem prihovárať na 
stránkach našich novín aj 
naďalej.  Jaroslav Kuzmík 

História a založenie DHZ 
v Batizovciach (4)   

  Kedy sa presne 
na deň a  mesiac ko-
nalo v  Batizovciach 
zakladajúce valné 
zhromaždenie Ohňo-
hasičského spolku, 
nemáme príslušným 
protokolom dolože-
né. No najrozhodujúcejším, 
čo do roku a  mesiaca vzni-
ku Ohňohasičského spol-
ku v    Batizovciach, je údaj 
podacieho protokolu Slúž-
novského úradu v Spišskej 
Sobote č.1433/1889 o  tom, 
že Batizovce predložili na 
schválenie Spišskej župe svo-
je štatúty povinného nie dob-
rovoľného hasičstva 1. jú- 
la 1889. Spis sa na prísluš-
nom úrade síce dodnes ne-
zachoval a  ani v  protokole 
nie je uvedený spôsob jeho 
vybavenia.

Pôvodné stanovy spol-
ku, ani tie predložené, ani 
tie schválené, sa nám neza-
chovali. Jednako na základe 
Župného štatútu o  hasičstve 
a  na základe údajov miest-
nych ohňohasičských proto-
kolov dá sa načrtnúť pomer-
ne podrobný a  obsiahly ob-
raz o  behu života,  činnosti 
a spravovaní spolku.

Župný štatút povinnosť 
členstva v  spolku zaväzuje 
mužov od 20 až do 60 rokov.  
Vo svojom ďalšom § vyní-
ma spod nej členov obecnej 
rady, farárov a  úradníkov, 
ktorí majú v obci svoj vlast-
ný dom a v § 52-ľudí fyzicky 
poškodených.  Podľa skutoč-
ného stavu v  Batizovciach, 
práve títo predstavovali zá-
klad členstva už pri založe-
ní. Evanjelický farár Ondrej 
Bartál, ktorý prišiel do Bati-

zoviec 2. 12. 1879,  sa 
stal a bol cez 37 rokov 
jeho predsedom - za-
kladateľom. Notár 
Karol Harman cez 
viac ako 7 rokov bol 
jeho „oberkoman-
dantom“- veliteľom. 

Jozef Schneider – r. kat. uči-
teľ jeho notárom - zapisova-
teľom a r. kat. farár (striedali 
sa) bol začas členom výboru. 
Zo začiatku aj obecný úrad, 
osoby, boli povinné alebo ko-
nať službu, alebo zaplatením 
10 korún sa od nej oslobodiť. 
Až v roku 1909 t. j. 10. 1. „od 
stolici vydaných ohňohasič-
ských spolkových štatútov 
je celý obecný úrad – ale len 
osoby úradné, a  nie ich do-
máci - raz navždy od každej 
spolkovej „ tiarchy a  povin-
novatosti“ oslobodený. Pod 
obecným úradom má sa ro-
zumieť notár, richtár, vice-
richtár a dvaja „burgare.“

Čo  sa týka počtu členov 
ten z  nedostatku miestnych 
písomných záznamov ne-
vieme vždy určiť. Išlo hlavne 
o  členov aktívnych, ktorých 
spolok sám pomenúva ako 
„účinkujúci.“Z roku 1893 
máme zachované že všetkých 
členov, t. zn. aktívnych - účin-
kujúcich či službu konajúcich 
spolu s tými, čo službu nevy-
konávali a tak boli „pasívny-
mi“ členmi, bolo 73 a v roku 
1912 počet členov dosahoval 
číslo 86.

Rozdielnosť medzi jedný-
mi a  druhými nebola len čo 
do vykonávania služby, ale aj 
v  platení hasičského poplat-
ku. O tom však až na budúce. 
 zdroj info:

 kronika DHZ Batizovce

Dobrovoľný hasičský zbor 
Batizovce patrí medzi naj-
staršie zbory pod Tatrami,  
v budúcom roku si pripome-
nieme už 130. výročie zalo-
ženia miestneho „Ohňoha-
sičského spolku,“ o histórii 
ktorého sme vás informovali 
aj v predchádzajúcich číslach. 

V nedeľu 19. augusta 2018 
sa u nás uskutočnil už tridsia-
ty siedmy ročník Spomienko-
vej súťaže hasičských družs- 
tiev, patriacej medzi najstar-
šie na Slovensku, ktorú kaž-
doročne usporadúva miestny 
DHZ v spolupráci s obecným 
úradom na počesť dlho-
ročných funkcionárov ob- 
ce i zboru. Hasiči pod vede-
ním predsedu DHZ  Jána 
Mlynského a veliteľa DHZ 
Ľubomíra Šoltísa pripravili 
na futbalovom ihrisku peknú 
akciu za účasti 30 družstiev, 
kde samozrejme nemohli 
chýbať domáce družstvá  
i družstvá z družobnej ob-
ce Kráľová pri Senci, okres 
Senec. Počasie nám prialo 
a  tak si všetky tímy zmerali 

Hasili požiar v rómskej osade
V parku pri hoteli Guľa 

sa v sobotu 21. júla stretli 
priaznivci dobrého jedla. 
Konala sa tu súťaž vo vare-
ní batizovských  pirohov. Na 
už siedmom ročníku sa zišlo  
9 tímov - Bažanti, Folkloristi, 
Hasiči, O 5 minút 12, Levo-
raky, Machry, Klub žien, Ma-
tica a Kočišky. Súťažiaci mali 
za úlohu pripraviť pirohy pl-
nené zemiakmi a posypané 
tvarohom, slaninkou a pa-
žítkou. Samozrejme, všetky 
ingrediencie boli pripravo-
vané iba na prírodnom ohni. 
Odborná porota v zložení: 
Pavol Hurajt, Ivan Hudák  
a Ružena Varholíkova hod-
notila niekoľko kritérií, kto-
ré po spočítaní ukázalo na 
následné poradie víťazných 
tímov: 1. miesto Folkloris-
ti, 2. miesto Klub žien a 3. 
miesto Kočišky. O príjemné 
spestrenie sa nám postara-
la hudobná kapela Úsmev 
zo Svitu. Stále rastúci počet 
návštevníkov nám reprezen-
tuje kvalitu tohoto podujatia 
a my sa tešíme záujmu tímov 
súťažiť a stretnúť sa na takej-
to peknej akcii.

 Komisia športu a mládeže 
pozýva všetkých občanov na 
turistický výlet pod názvom 
Cesta ku prameňu. Trasa 
bude viesť z  Tatranskej Po-
lianky na Batizovské pleso. 
Výstup sa uskutoční 15. sep-
tembra a zraz bude na auto-
busovej zastávke SAD o 8. h. 
22.  septembra nás ešte čaká 
výlet na Duklu vo Svidníku. 
Bližšie informácie nájdete na 
stránke obce, v obecnom in-
fokanáli a rozhlase.   
 Marián Chromek

25. augusta 2018 sa zišli 
domáci viery z katolíckej far-
nosti, ako aj z evanjelického 
cirkevného zboru, taktiež 
hostia a predstavitelia obce 
Batizovce k spoločnej eku-
menickej bohoslužbe v nád-
hernom katolíckom chráme 
Božom Všetkých Svätých z 
13. storočia. 

Po privítaní hostí a úvod-
nej liturgii sa k prítomným 
prihovoril velený brat farár 
domácej farnosti Mgr. Pavel 
Vaňovský na základe Evan-
jelia Marka 6,1-6. Vo svojom 
príhovore poukázal na to, že 
aj Pán Ježiš sa rád vracal do 
svojho rodného mestečka 
Nazareta. Tak podobne sa 
aj my radi vraciame domov, 
na miesto kde sa cítime byť 
prijatí a milovaní. Tu, kde si 
vytvárame svoj domov, tu sa 
cítime bezpečne, tu je naše 
útočište. Podobne sem radi 
prichádzajú aj návštevníci. 
Chceme, aby sa tu dobre žilo. 
Ale k tomu je potrebné, aby 
každý priložil ruku k tomuto 
dielu. To akú atmosféru tu 
spoznáme, čo tu zažijeme to 
záleží od každého jednotliv-
ca. Pán Boh nás pozýva žiť 
v spoločenstve lásky a tej je 
potrebné sa učiť. Máme od-
zrkadľovať Božiu lásku, aby 
sme už tu na zemi mohli 
zažívať malé nebo. Hoci to 
nie je jednoduchá úloha, Pán 
Boh nám sľubuje, že bude s 
nami po všetky dni. Ak aj 
prídu ťažkosti a problémy ži-
vota odovzdajme ich do Jeho 
rúk a On nám ukáže cestu. 

Po zaspievaní spevokolu 
evanjelického cirkevného 
zboru v Batizovciach sa k prí- 

tomným prihovoril evanje-
lický brat farár Mgr. Miroslav 
Maťo na základe Jánovho 
evanjelia 6,32-35.40, v kto-
rom Pán Ježiš hovorí o sebe 
ako o chlebe života. Chlieb 
ako základná potravina je 
nesmierne dôležitá. Nie vždy 
si uvedomujeme, najmä v 
priestore a čase hojnosti, dô-
ležitosť tohto daru. Za tým-
to darom je potrebné vidieť 
úlohu a využitie ľudských 
schopností, ale predovšet-
kým Božiu moc. Aby mohlo 
byť v Batizovciach dobre, je 
preto potrebná kooperácia 
ľudských schopností s Božím 
požehnaním a preto je dob-
ré, keď sa v láske dokážeme 
zjednotiť a prosiť o takéto 
požehnanie na začiatku tejto 
slávnosti, ale taktiež do všed-
ných dní. Musíme vnímať, že 
Boh sa stará o naše potreby. 
On je ten, ktorý vylieva svo-
je požehnanie v hojnosti do 
nášho života. Hľaďme preto 
na Ježiša, dar z neba....On je 
chlebom života, kto sa vkla-
dá do Jeho lásky, kto sa učí z 
Jeho lásky a kto verí v Neho 
ten má najcennejší dar - dar 
života večného.

Po speve spevokolu od-
zneli spoločné modlitby za 
požehnanie obce, domácich 
ale aj hostí a bohoslužba bo-
la zakončená požehnaním 
prítomných. Vďaka patrí do-
mácemu cirkevnému zboru, 
obom kňazom, kantorovi 
Vladimírovi Andrašovi, ako 
aj evanjelickému spevokolu. 
No v prvom rade ďakujeme 
Bohu za Jeho lásku k nám. 
Nech aj naďalej žehná Bati-
zovciam. 

svoje zručnosti v  hasičskom 
športe. 

21. júla náš štvorčlenný 
tím reprezentoval hasičov pri 
súťaži o  Najlepšie batizovské 
pirohy. Pri cyklistických pre-
tekoch vo Svite pod názvom 
Horal sme zase pomáhali 
hladkému priebehu tohto 
podujatia. 

25. augusta pri Dni obce 
Batizovce sme okrem asisten-
cii pri vatre tiež pomáhali pri 
organizovaní tejto akcie. 

Pri obnove a modernizácii 
hasičskej techniky pokraču-

jeme aj v  tomto 
roku. V  rámci 
štátnej dotácie 
sme nakúpil i 
ďalšie dva ťažké 
zásahové obleky, 
plávajúci sací kôš, 
penidlo, uhlovú 
brúsku, hasiaci 
hrot, záchran-

né vesty a nosidlá. Do nášho 
vozového parku pribudol aj 
protipovodňový vozík, kto-
rý obsahuje rôzne čerpadlá, 
elektrocentrálu, osvetľovaciu 
techniku a  protipovodňové 
bariéry. 

Aj napriek suchému po-
časiu sa našej obci posledné 
mesiace požiare vyhýbajú. 
Prevažujú technické výjazdy 
alebo menšie požiare mimo 
katastra obce. Posledný väčší 
výjazd sme absolvovali práve 
v deň obce 25. augusta, keď 
v neskorých večerných hodi-
nách bol spozorovaný požiar 
v  rómskej osade. Na miesto 
vyrazilo 6 členov s technikou 
T815. Po príchode na miesto 
sme zistili rozsiahly požiar 
niekoľkých rómskych obydlí. 
Zásah komplikovali nelegál-
ne natiahnuté káble elektric-
kého napätia a  zlý prístup 
k  obydliam. Okrem nášho 
zboru boli na miesto povo-
lané zložky profesionálnych 
hasičov z Popradu, Menguso-
viec a Vysokých Tatier. Požiar 
sme lokalizovali približne po 
hodine zásahu. Z miesta sme 
odchádzali v skorých ranných 
hodinách.  Marián Chromek

Ekumenické služby Božie pri príležitosti 
Dňa obce Batizovce

O najlepšie 
pirohy
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M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

Vážení spoluobčania, 
milí  čitatelia!

Dovoľte mi, aby som vás 
opäť poinformoval o  ak- 
tuálnom dianí v  obci. Čas le-
tí ako strela a vám sa dostáva 
do rúk ďalšie číslo Mengu-
sovského občasnika, ktoré 
mapuje dianie v  Mengusov-
ciach. Pomaly nám končí le-
to a s ním aj čas dovoleniek 
a  oddychu. Školákom sa 
skončilo obdobie leňošenia 
a  začínajú tvrdo pracovať 
v školách, niektorí v nových 
kolektívoch, iní už v zná-
mom  prostredí. Ja by som 
im chcel všetkým na začiat-
ku nového školského roka 
popriať veľa úspechov.

Dnes, keď čítate tieto riad-
ky, máme už za sebou oslavy 
620. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Mengusovce. 
Na túto veľkú slávnosť  sme 
sa snažili pripraviť program, 
v  ktorom by si každý našiel 
niečo zaujímavé. V  piatok 
večer 10. augusta sa nám 
predstavil divadelný súbor 
Ozvena z Popradu s divadel-
nou hrou „Starý zaľúbenec“. 
Predstavenie si prišlo po-
zrieť veľa obyvateľov, ale aj 

návštevníkov obce, ktorých 
z roka na rok pribúda.  V so-
botu nám už počasie veľmi 
neprialo, ale ľudí to neodra-
dilo a v hojnom počte čakali 
hlavne na vystúpenia men-
gusovských žien a  mengu-
sovských chlopoch.  Aj keď 
každý účinkujúci cítil trému 
pred vystúpením, zvládli to 
bravúrne a  na koniec zožali 
za predvedený výkon veľký 
aplauz publika. Ja by som sa 
im chcel aj takouto cestou 
poďakovať za čas strávený 
pri nácvikoch, ale hlavne za 
odvahu vystúpiť na pódium 
a odovzdať tam svoje srdce.

Programom nás sprevá-
dzal Gregor Mareš, ktorý to 
k  nám nemá ďaleko a  ako 
prvé uviedol Ninku Šallingo-
vú, Kvetku a Alžbetku Gallo-
vé, ktoré vystúpili so svojím 
číslom a  privítali všetkých 
prítomných. Po nich som 
odovzdal cenu obce Mengu-
sovce Milanovi Vechterovi 
za významný hospodársky 
a  kultúrny prínos počas 
výkonu funkcie starostu 
obce v  rokoch 1994-2014. 
V  programe ďalej vystúpili 
seniori zo Svitasenior, fol-

klórna skupina Bystrianka, 
ľudová hudba zo Štôly, sku-
pina Bravo, Gregor Šoltis  
z Mengusoviec so svojou gi-
tarovou show, v  ktorej pre-
hral známe melódie z  roz-
právok a filmov na metalový 
štýl. Program uzavreli Braňo 
Mojsej ml. a Laco Jakupčiak 
s československými hitmi.

S  veľkou radosťou som 
v  tento deň pokrstil veľmi 
zaujímavú knihu „Ľudový 
odev na južnom úpätí Vy-
sokých Tatier v  obciach Ba-
tizovce, Gerlachov,  Mengu-
sovce,  Štôla od autorov Jána 
Olejníka a  Jána Levockého. 
Už zo samotného názvu vy-
plýva, o  čom autori píšu, 
hlavne pán Olejník, ktorý sa 
už žiaľ vydania knihy nedo-
žil. Knihe venoval  veľa času, 
energie a  elánu. Zozbieral 
čo najviac a  najpresnejších 
informácií, ktoré sa v  tejto 
podobe zachovajú pre ďalšie 
generácie. (Knihu si záujem-
covia môžu zakúpiť v Obec-
nom úrade v Mengusovciach 
za 10 eur). V  nedeľu  sme 
slávnosť ukončili ekume-
nickými službami božími 
v evanjelickom kostole.

Okrem radostí a  zábavy 
máme samozrejme aj starostí 
a  trápenia v  obci, vandaliz-
mus, neporiadok, ľahostaj-
nosť k  verejným veciam, či 
spoločnému majetku. Z  to-
ho dôvodu sme obstarali 
kamerový systém so štyrmi 
kamerami, ktoré monitorujú 
verejné priestranstvá. Ak bu-
de potrebné, budeme systém 
rozširovať o ďalšie kamery.

Na jar roku 2018 sme zre-
konštruovali povrchy miest-
nych komunikácií pri by-
tových domoch, pri mlyne 
a  pri starom  cintoríne. Ne-
skôr zamestnanci obce upra-
vili brehy potoka Kižnica pri 
Kuba a  pri zvonici. V máji 
sme opäť po roku privítali 
študentov  zo strednej ume-
leckej školy z  Ružomberku, 
ktorí nám prišli skrášliť obec. 
Hlavné zadanie tohto roku 
bolo zhotovenie mlynského 
kolesa a  makety mlyna. Nie 
vždy a všetko ide tak rýchlo, 
ako by som chcel, ale verím, 
že celá stavba bude funkčná 
a vytvorí zaujímavú časť ob-
ce nielen pre našich ľudí, ale 
aj turistov.

V júni sme spoločne so 

Zaujímavé, ale aj tvorivé leto v Mengusovciach

Samotné preteky začínali 
už v  skorých ranných ho-
dinách, keď chlapci z  bull 
teamu pripravovali dobytok 
a  arénu na prvú disciplínu 
Speed roping.  Kým prebie-
hali prípravy arény, jazdci 
zo všetkých kútov Slovenska 
prichádzali so svojimi štvor-
nohými zverencami. Celým 
pretekom nás sprevádzal 
hlas moderátora Zsolta Var-
gu, ktorý vyburcoval atmo-
sféru a  uviedol divákov do 
deja. O  hladký priebeh sú-
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starostami obcí Batizovce, 
Gerlachov, Štôla, Národnou 
diaľničnou spoločnosťou  
a  hlavne občianskym zdru-
žením Kimbiark zorgani-
zovali MDD na futbalovom 
ihrisku. Hlavnou hviezdou 
programu bol Peter Cmorík, 
ktorý prilákal veľa návštev-
níkov. Takto organizovaný 
deň detí sa nám osvedčil 
a radi by sme v tom pokra-
čovali. V súčasnej dobe pra-
cujeme na opravách mostov 
v obci, keďže sa ich stav kaž-

Neodmysliteľnou súčasťou Mengusoviec je už 21 rokov 
športové  podujatie, ktoré  organizátori nazvali Mengu-
sovské rodeo Memoriál Jána Galla. Rodeo ma historic-
ký základ v reálnej práci cowboyov a tá  prerástla až do 
športu, kde  si jazdci zmerajú svoje jazdecké zručnosti 
a zručnosti v práci s dobytkom a lasom. Súťaží sa v dvoch 
druhoch disciplín a to rýchlostných Barrel race a  Po-
le bending a  v  disciplínach pracovných Speed roping, 
Ranch roping, California ranch roping. Horúce počasie 
inšpirovalo organizátorov pridať exhibične aj divácky 
veľmi obľúbenú disciplínu Bikini barrel race- beh okolo 
sudov v plavkách. 

ťaží a dodržiavanie pravidiel 
asociácií SAWRR a  NBHA, 
pod hlavičkou ktorých sa 
rodeo organizovalo, sa po-
starali naše spravodlivé roz-
hodkyne Alexandra Ferová 
a Martina Vargová. Keď bolo 
všetko pripravené, začala sa 
prvá disciplína- už spomí-
naný Speed roping. V  Spe-
ed ropingu si vždy súbežne 
zmerali sily dvaja jazdci 
a výkon lepšieho z nich po-
stúpil do finále. Z  prihláse-
ných desiatich štartujúcich 

zvíťazil Peter Dobeš- pre-
zident SAWRR  z  Ranča 13 
v  Nemšovej. Teliatko chytil 
už za 17,170 s. 

Nasledoval slávnostný nás- 
tup päťdesiatich štartovných 
dvojíc sprevádzaný  hym-
nami Slovenskej republiky 
a  USA. Po nástupe už bolo 
všetko pripravené na prvú 
rýchlostnú disciplínu ro-
deového dňa Barrel race.  
Barrel race alebo beh okolo 
troch sudov rozostavených 
do trojuholníka považujeme 
za adrenalínovú a  divácky 
najobľúbenejšiu disciplínu. 
Kôň beží okolo sudov rých-
losťou okolo 60 km/h. 
V  tejto disciplíne sa súťa-
žilo v  kategóriách mládeže  
a  v otvorenej kategórii. 
Z USA sme prebrali divízny 
systém hodnotenia jazdcov 
po jednej sekunde. Kategó-
riu mládež vyhrala Timea Ja-
senková z Revúcej so svojou 

kobylkou Power Of Dream 
s časom 16,3 s. Open 1D: 1. 
miesto Karin Kelementová, 
2. miesto Michaela Makyšo-
vá a 3. miesto  Lea Javoreková 
a Suri Freckles, dvojica repre-
zentujúca hostiteľskú obec 
Mengusovce. V  2D zvíťazila 
Gréta Némethová a v 3D Lea 
Javoreková a Rusty. Nasledo-
vala disciplína Ranch roping 
v  ktorej zvíťazil Marek Žili-
nec s koníkom Kam a Teddy 
Sheik. Ďalšou rýchlostnou 
disciplínou bol Pole ben-
ding- slalom okolo šiestich 
tyčí. Opäť sa jazdilo v  diví-
ziách a 1D vyhral Alexander 
Majer z  Nitry s  časom 21,8 
s, tesne za ním skončila Lea 
Javoreková s  kobylkou Suri 
Freckles s časom 21,9 s a na 
treťom mieste Revúčanka 
Bianka Fabová so Santerom 
s  časom 22,3. 2D vyhrala 
Megan Krupová a 3D Klau-
dia Muránska. Predposled-

nou disciplínou bol Califor-
nia ranch roping. Súťažilo 
sa v  dvojiciach a  zvíťazili 
Miroslava Tulejová a  Jozef 
Žilinec, ktorým sa v  oboch 
kolách podarilo vybrané te-
liatko oddeliť od stáda a za-
lasovať. Na záver súťažného 
dňa sa nám predviedli diev-
čatá v  plavkách v  disciplíne 
Bikini barrel race. Prihlásilo 
sa 10 dievčat, ktorým ďa-
kujeme za účasť a  príjemné 
ukončenie rodea. 

Po skončení rodeovej čas-
ti sme stále ešte nekončili. 
Nasledovali otvorené maj-
strovstvá SR v jazde na elek-
trickom býkovi. Víťazstvom 
sa môže pýšiť Matúš Štefko. 
Kultúrny program zahŕňal 
skupiny Vetrofka, Nirvana 
revival band a Elan tribute.

Všetkým zúčastneným ďa- 
kujeme za podporu rodeové-
ho športu na Slovensku a te-
ším sa na ďalší ročník.  

Lea Javoreková

doročne zhoršuje. Túto opra-
vu realizujeme svojpomocne 
so zamestnancami obce.

Využívam túto príležitosť 
poďakovať sa všetkým, ktorí 
akoukoľvek formou a  mie-
rou prispeli k zveľadeniu na-
šej obce, obohateniu jej kul-
túrneho i  duchovného živo-
ta, pretože budúcnosť obce je 
hlavne v rukách jej občanov.

Prajem vám všetkým prí-
jemné prežitie posledných 
letných dní.   Ján Šoltis, 
 starosta obce
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Rusíni, ktorí si radšej ho-
voria Rusnáci, majú skutoč-
ne bohatú kultúru a jedi-
nečné postavenie z hľadiska 
zachovávania si svojich hod-
nôt a tradícií. Nezáleží na 
tom, o akú skupinu Rusínov 
ide. Kultúra Rusínov, vrá-
tane Lemkov, je špecifická 
a bohatá, piesne spievané  
v rusínskom jazyku, v dia-
lektoch, sú nádherné, citlivé 
a úprimné, typické sú napr. 
viachlasné spevy. Okrem ja-
zyka a piesní je ďalším zau-
jímavým aspektom kultúry 
Rusínov viera a náboženská 
tradícia, obradové a výročné 
zvyky, či ľudová architektúra 
sakrálnych stavieb. 

V Pieninách oslavy kultúry Rusínov a Lemkov
Rusíni a Lemkovia (tak sa nazývajú Rusíni žijúci v Poľ-

sku) tvoria veľkú časť obyvateľstva regiónu severného 
Spiša a Pienin a napriek tomu, že ide o národnosť bez 
vlastného štátu, doteraz si zachovali svoje zvyky, tradície, 
kultúru a tradičnú kuchyňu. V závere júla sa po tretí raz 
príslušníci tejto národnosti stretli na Slávnostiach kultú-
ry v areáli kúpeľov v Červenom Kláštore. 

Rozmanitosť kultúry Rusí-
nov podčiarkol na slávnosti 
bohatý kultúrny program. 
Folklór je totiž ďalšou neza-
meniteľnou charakteristikou 
Rusínov. Dodnes mnohé že-
ny nosievajú jedinečné kro-
je. To najlepšie z ľudových 
rusínskych piesní odznelo  
v rámci folklórneho progra-
mu „A čija to chyža“. Sláv-
nosti boli oslavou kultúry, 
gastronómie a rusínskeho 
jazyka. Ich súčasťou bola 
aj gréckokatolícka liturgia, 
ktorú v staroslovienčine ce-
lebroval popradský proto-
presbyter Jaroslav Matoľák. 
Podujatie si nenechal ujsť ani 
kandidát na prezidenta SR 

Štefan Harabin, ktorého ro-
dičia pochádzajú z rusínskej 
obce Osturňa. 

Vo večernom galaprogra-
me vystúpili aj finalisti  
a účinkujúci zo šou Zem 
spieva Stolyčnoho džyvky, 
Poľana z  Jarabiny, Voro-
daj z  Veľkého Lipníka, tiež 
Lemkovský súbor z  Poľska 
a  na záver zaspievala Anna 
Servická a  folklórny súbor 

Hornád.
Región severného Spiša  

a Pienin sa vyznačuje rozma-
nitosťou v každom smere. Na 
malom území žije veľa rozlič-
ných národnostných menšín 
a skupín, ktoré si doposiaľ 
zachovali to, čo ich robí jedi-
nečnými, a tak prispievajú aj 
k originalite nášho územia a 
jeho atraktivite.

Slavo Petrus 

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

 Z REGIÓNU

V pondelok 27. augusta bol po rekonštrukcii odovzdaný do 
predčasného užívania most na Francisciho ulici v Poprade.  

„Rekonštrukciu mosta si vyžiadal jeho technický stav. Na-
šou prioritou bola bezpečnosť pre všetkých jeho užívateľov. 
Som rád, že tento frekventovaný komunikačný uzol v blízkosti 
centra mesta, nemocnice, škôl a obchodného centra bude opäť 
slúžiť ľuďom, a že sa tak stane ešte pred začiatkom školského 
roka,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.  

Po schválení investičnej akcie MsZ mesta Poprad začala sa-
motná rekonštrukcia v polovici mája 2018. Cestná premávka 
bola spočiatku pri čiastočnej uzávierke riadená prenosným 
zvislým dopravným značením, od 27. júna pokračovali práce 
pri úplnej uzávere komunikácie v tomto úseku. 

Vyrobili sa nové prechodové dosky, vrátane záverných 
múrikov a na mostovke sa urobila nová spriahnutá železo-
betónová doska. Chodník na moste sa rozšíril na 3 metre, 
urobilo sa nové zábradlie, opravili rímsy. Súčasťou prác bola 
aj prekládka plynového potrubia.

Do začiatku školského roka budú dokončené priechody 
pre chodcov, do dvoch týždňov podhľady pod mostným ob-
jektom a plastové zvody na odvodnenie izolácie. 

S prácami na rekonštrukcii mosta sa začalo 16. mája 2018 
a cena diela predstavuje sumu 195 256,65 eur.  (mga)

Most na Francisciho ulici 
je už v predčasnom užívaní

17. augusta odovzdali do 
užívania zrekonštruované od- 
delenie C v Zariadení pre se-
niorov a Zariadení opatrova-
teľskej služby v Kežmarku. 

Hlavným zámerom re-
konštrukcie bolo zvýšenie 
ubytovacieho komfortu oby- 
vateľov, zabezpečenie bezba-
riérovosti a požiadavky roz-
merov izieb a počtu sociál- 
nych zariadení. 

Celkové náklady na re-
konštrukciu a  modernizáciu 
ďalších dvoch oddelení a  to 
oddelenia C a A1 predstavujú 
výšku 280 000 €.  Mesto Kež-
marok v  spolupráci s  Cen-
trom podpory regionálneho 
rozvoja v  Kežmarku získalo 
z  Úradu vlády SR regionál-
ny príspevok na túto rekon-
štrukciu  vo výške 230 000 €, 
zvyšných 50  000 € vyčlenilo 
mesto Kežmarok z vlastných 
zdrojov.  Mgr. M. Ištocyová

Rekonštrukcia 
zariadenia
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Milí občania,
ani sme sa nenazdali 

a skončilo nám leto, čas od-
dychu a zároveň sa končí aj 
funkčné Chceme vás preto 
oboznámiť, čo sa nám za šty-
ri roky podarilo zrealizovať 
a čo nás ešte čaká v najbliž-
šom období. 

K  1. januáru 2015 obec 
malá dlh 228  945 eur a  na 
rezervnom fonde bolo 
96  833 eur. K  dnešnému 
dňu má obec vyplatený ce-
lý úver, ktorý bol použitý 
na revitalizáciu centra obce 
a na rezervnom fonde máme 
81 454 eur. 

V  roku 2015 sa nám na 
základe dotácie z  Enviro-
mentálneho fondu podarilo 
zlikvidovať divokú skládku 
poniže cintorína. Táto sklád-
ka sa tvorila roky a  obec 
v  predchádzajúcom období 
dostala za ňu aj pokutu. Aj 
touto cestou chcem upo-
zorniť občanov na zákaz vy-
tvárania divokých skládok. 
Týmto uchránime prírodu 
nielen pre nás, ale aj pre ďal-
šie generácie. 

V  roku 2016 za nám po-
darilo zatepliť obecný úrad 
a  vymeniť rozvody tep-
la v  hodnote 138  451 eur. 
Na túto rekonštrukciu sme 
získali financie z  Enviro-
mentálneho fondu vo výške 
121  603 eur. Od vlády sme 
dostali 40  000 eur na úpra-
vu a reguláciu koryta Gerla-
chovského potoka. Vyrezali 
sme choré stromy, upravili 
brehy, zlikvidovali nečistoty, 

opravili sme kaskády a   tiež 
spodnú časť kamenného 
mosta, ktorý bol podmytý 
a  hrozilo jeho úplné poško-
denie. V  školskom areáli sa 
opravil na severnej časti plot. 

V  roku 2017 sme do-
končili kanalizáciu na ulici 
Družstevnej a Lúčnej v hod-
note 70  000 eur z  dotácie 
z  Enviromentálneho fondu 
a  z  vlastných zdrojov časť 
kanalizácie na ulici Novej.  
Najmä pri týchto prácach sa 
chcem poďakovať občanom 
za ich trpezlivosť a  pocho-
penie. Zrealizovalo sa osvet-
lenie cintorína, dokončilo 
sa oplotenie a  vymenila sa 
vchodová brána. Tohto roku 

sme dokončili rekonštrukciu 
čističky odpadových vôd, 
ktorá bola tiež financovaná 
z  Enviromentálneho fondu, 
na ktorú sme dostali 100 000 
eur. Čistička bola v  havarij-
nom stave. 

Tento rok nám schválilo 
ministerstvo kultúry 35  000 
eur na opravu kamenného 
mosta, ktorý bol Minister-
stvom kultúry Slovenskej 
republiky dňa 15.  decembra 
2008  vyhlásený za  národnú 
kultúrnu pamiatku. Poda-
rilo sa nám upraviť priesto-
ry kancelárií a  ďalej by sme 
chceli pokračovať v  oprave 
vnútorných priestorov obec-
ného úradu. Išlo by o rekon-

Uplynulé štyri roky v skratke
štrukciu zasadačky, chodby 
a  sociálneho zariadenia. 
V  júli tohto roka sme opra-
vili pódium a  v  najbližšom 
čase budeme upravovať au-
tobusovú zástavku. Pripra-
vujeme projekty na ďalšiu 
etapu kanalizácie a  zateple-
nie budovy školy. Financie 
na tieto práce budeme žiadať 
opäť dotácie z Enviromentál-
neho fondu. Vybudovali sme 
detské ihrisko na pozemku 
Evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania. Aj touto ces-
tou sa im chcem poďakovať 
za pomoc. Obec investovala 
aj do kamerového systému, 
ktorý nám už v  niektorých 
prípadoch bol aj nápomoc-
ný. Výborná spolupráca je aj 
so susednými obcami, s kto-
rými bola vydaná kniha „Ľu-
dový odev na južnom úpätí 
Vysokých Tatier“. 

Touto cestou sa chcem po-
ďakovať všetkým poslancom, 
ktorí boli nápomocní, ďaku-
jem im za ich prácu. Veľká 
vďaka patrí aj pracovníkom 
obecného úradu a samozrej-
me aj môjmu zástupcovi. Ďa-
kujeme za pomoc všetkým 
podnikateľským subjektom 
v  našej obci, cirkvám, ob-
čianskym združeniam, dob-
rovoľným hasičom a  samo-
zrejme aj všetkým občanom 
našej obce. Na záver vám 
chceme popriať všetko dob-
ré, veľa zdravia, pracovných 
úspechov a  aby sa nám ne-
vytrácali dobré medziľudské 
vzťahy.  Ján Hroboň, 
 starosta obce

Občianske združenie Horský kros Gerlach usporiadalo 25. 
augusta v spolupráci s obcou Gerlachov, mestom Vysoké Tatry, 
Úniou behov do vrchu a Štátnymi lesmi Tanap-u  už 25. ročník 
behu do vrchu Horský kros, ktorý bol zároveň 9. kolom Slovens- 
kého pohára v behu do vrchu. Tento ročník bol ako aj minulý 
rok zaradený aj do série bežeckých podujatí Tatry v pohybe, 
ktoré združujú bežecké podujatia v Tatrách a v podhorí. Pri 
príležitosti 25. výročia založenia pretekov bola v  priestore 
štartu osadená nová tabuľa víťazov, na ktorej sú všetci do-
terajší víťazi. 

Pretekov sa zúčastnili pretekári zo štyroch krajín a  to zo 
Slovenska, Poľska, Česka a Bosny a Hercegoviny. Žiaci a žiač-
ky mali cieľ pri hoteli Hubert, muži, ženy, dorastenci a doras-
tenky v Tatranskej Polianke s dĺžkou trate 3650 m. Na junio-
rov, juniorky a  všetky seniorské kategórie čakalo náročných 
8,4 kilometrov s prevýšením 879 metrov až na Sliezsky dom. 
V  spolupráci s  animačnou agentúrou NEJA sme pripravili 
program pre našich najmenších pretekárov a tak isto aj detské 
preteky na 100, 250 a 500 m so štartom o 9:30  

Z víťazstva sa radoval skúsený poľský bežec Andrej Dlugosz 
s časom 46:08,35, na treťom mieste sa umiestnil domáci Peter 
Mlynár s časom 46:51 štartujúci za ŠKP Vysoké Tatry. Medzi 
ženami triumfovala s  časom 54:52,8 poľská reprezentantka 
Magdalena Kobielusa.

Aj tento rok sa Horského krosu zúčastnili aj pretekári 
z  Gerlachova a  blízkeho okolia. Martin Mlynár obsadil 14. 
miesto s časom 55:28, Michal Ryša 16. miesto s časom 55:59, 
Daniel Faix obsadil 42. miesto s  časom 1:05:05, Viliam Ki-
čin 69. miesto s časom 1:13:22. V ženskej kategórií sa Helena 
Ryšová umiestnila na 12. mieste s časom 1:18:22  Kompletné 
výsledky si môžete detailnejšie pozrieť na stránke www.hor-
skykrosgerlach.sk, resp. www.pretekaj.sk 

 Na záver by som chcel v mene celého organizačného výbo-
ru poďakovať všetkým sponzorom a podporovateľom a vyše 
60 člennému tímu dobrovoľníkov, ktorí sa každoročne podie-
ľajú na príprave týchto náročných avšak krásnych pretekov 
a ktorí už teraz pracujú na zabezpečení ďalšieho ročníka. 

 Ing. Martin Mlynár  

Jubilejný 25. ročník 
Horského krosu Gerlach

Dobrovoľný hasičský zbor Gerlachov a Obecný úrad 
Gerlachov vás pozývajú na 11. ročník hasičskej súťaže  
o Putovný pohár obce Gerlachov, ktorá sa uskutoční  
9. septembra 2018 o 10. h v hasičskom areáli obce Gerla-
chov. Súťažiť sa bude v kategóriách: muži, ženy, dorastenci, 
dorastenky, muži nad 35 rokov a ženy nad 35 rokov.  Pred-
pokladané ukončenie súťaže bude o cca 14. h a vyhodno-
tenie do 30 minút od posledného pokusu. 

TJ TATRAN Gerlachov a obec Gerlachov vás pozývajú 
na 17. ročník pretekov na kolieskových lyžiach Memoriál 
 MUDr. Michala Guhra, ktoré sú zároveň majstrovstvami 
Slovenska v behu na kolieskových lyžiach. Organizátori 
ich pripravili na 7. októbra 2018 so začiatkom o 10:30 pred 
budovou obecného úradu.

Pozvánky do Gerlachova

Symbolom Horského krosu Gerlach sa stala originálna ta-
buľa s menami víťazov všetkých ročníkov.
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Makita 4100KB

Technik Poprad
Teplická 4
052/7723 263

Veľký posezónny výpredaj kosačiek, krovinorezov, 
záhradných traktorov a plotostrihov.

Ceny platia od 24.8.2018 do vypredania zásob.

89,90€

109,90€ 119,90€ 129,90€ 69,90€

GWS 22-230JH GSR 12V-15 GBH 240 GSB 13RE

Kärcher SC4 
Premium

219,90€
349,90€

PS-420SC

66,90€

Dewalt D26411

Predajňa Vlasová a nechtová kozmetika ProfiHAIR  
je presťahovaná do nových priestorov 

na Nám. sv. Egídia 96 v Poprade
Radi Vás privítame v predajni s rozšírenou ponukou 

profesionálnej nechtovej a vlasovej kozmetiky  
a vlasových doplnkov.

Kontakty:
web: www.profi-nails-hair.sk

tel.: 0918 547 612
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Našou najbližšou „staros-
ťou“ je dokončenie detské-
ho ihriska, ktoré brzdí len 
zmluva o  poskytnutí nená-
vratného finančného prís- 
pevku z Úradu vlády SR. Tá 
ešte nebola doručená a  tak 
obdobie „čakania“ bolo vy-
užité na úpravu terénu pod 
detským ihriskom. Brigády 
sa na tento účel zúčastnilo  
17 občanov, ktorým opäť aj 
touto cestou ďakujem za ich 
ochotu pomáhať pri veciach 
verejných. V  pláne je aj vy-

budovanie chodníka k  dets- 
kému ihrisku. Uvidíme či 
počasie nebude rýchlejšie 
ako zmluva z  úradu vlády 
a  spôsobí zmenu plánova-
ných termínov.

Do konca roka plánujeme 
vymeniť dosky na oplotení 
vojnového cintorína a v sep-
tembri, keď bude zverejnená 
výzva, opäť sa budeme uchá-
dzať o  nenávratný finančný 
príspevok na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií.

Pri väčších akciách sme 
obmedzovaní nedostatkom 
finančných prostriedkov 
a preto sme sa zapájali, aj sa 
zapájame, do rôznych výziev, 
ktoré by nám naše zámery 
prefinancovali.

I  napriek týmto ťažkos-
tiam sa podarilo, aj keď 
z vlastných prostriedkov, vy-
budovať v  priebehu posled-
ných rokov multifunkčné 
ihrisko 33 x 18. Výstavba sa 
síce predĺžila, vyžiadala si to-
tiž, okrem iného, aj vybudo-
vanie nového príjazdového 
mosta, neskoršie aj nového 
betónového oplotenia, ale 
nakoniec už dnes slúži záu-
jemcom o  športové vyžitie. 
No aj tu sa ukazuje, že človek 
je tvor „vymýšľajúci“ a  nie-

kedy i napriek zverejnenému 
prevádzkovému poriadku 
nie je správanie športovcov 
ohľaduplné najmä voči vlast-
níkom susediacich nehnuteľ-
ností.

V júli nám bola slávnostne 
odovzdaná ministerstvom 
vnútra  súprava povodňovej 
záchrannej služby pre náš 
dobrovoľný hasičský zbor.

Posledné dva roky sa ro-
bila aj rekonštrukcia ve-

Tohtoročné leto je už za nami. Skončili sa deťom prázd-
niny a  dospelým obdobie dovoleniek. Prechádzame tak 
do „podovolenkového režimu,“ to znamená opäť do ko-
lotoča pracovných povinností. Aj v obci to už vidieť. Po 
cestách a  chodníkoch sa pohybuje menej detí, aj menej 
turistov. Obec už dýcha všednými starosťami a radosťami.

Titulka knihy Ľudový 
odev, ktorá si ihneď našla 
svojich priaznivcov. 

Do konca roka nás čaká ešte stretnutie so seniormi

Spoločná brigáda na úprave terénu. 

Cieľom projektu, vďaka 
ktorému vyrastie v  Poprade 
Múzeum cestovného ruchu 
a  v  Zakopanom Múzeum 
horolezectva, je ochrana, 
zvýšenie atraktivity kultúr-
neho dedičstva poľsko-slo-
venského pohraničia a  jeho 
popularizácia u miestneho 
obyvateľstva, s priaznivým 
dopadom na zvyšovanie 
povedomia o dedičstve Ta-
tier spolu s modernizáciou 
objektov kultúrneho dedič-
stva v Poľsku a na Sloven-
sku. Na tento zámer získali 
obe mestá sumu vo výške 
1 642 610,22 eur. 

Múzeum cestovného ru-
chu bude sídliť v  objekte 
bývalého Tatranského mú-
zea v  Poprade-Veľkej. Ob-
jekt postavený okolo roku 
1880 samospráva odkúpila 
v  minulom roku od súk-
romných osôb. O  rok na to 
získalo mesto vďaka projek-
tu cezhraničnej spolupráce 
na realizáciu svojho zámeru  
sumu viac ako 830-tisíc eur.  

„Sme veľmi radi, že sme 

Poprad bude rekonštruovať historický objekt
Mesto Poprad uspelo so žiadosťou o nenávratný finanč-

ný príspevok z  Integrovaného regionálneho operačného 
programu INTERRERG v  rámci projektu cezhraničnej 
spolupráce „Človek v Tatrách – Tatry v človeku – História 
poznávania Tatier ako spoločného kultúrneho dedičstva 
Poľska a Slovenska“.    

v  tejto výzve uspeli a  získali 
prostriedky nielen na zá-
chranu historickej budovy, 
ale rovnako aj na to, aby sme 
jej vrátili život a dali plno-
hodnotné využitie. Naše 
kultúrne dedičstvo si takýto 
objekt zaslúži, nehovoriac 
o tom, že to bude ďalší pro-
jekt  na zatraktívnenie po-
nuky cestovného ruchu v na-
šom meste,“ uviedol primá-
tor Popradu Jozef Švagerko. 

 „Aktuálne komunikujeme 
s  riadiacim orgánom a fina-
lizujeme detaily. Po podpise 
zmluvy o  poskytnutí nená-
vratného finančného prí-
spevku bude nasledovať pro-
ces verejného obstarávania 
na dodávateľa rekonštrukč-
ných prác a samotná rekon-
štrukcia. V  zmysle projektu 
by múzeum malo slúžiť svoj-
mu účelu do dvoch rokov od 
podpísania zmluvy o získaní 
nenávratného finančného 
príspevku,“ informoval Sla-
vomír Karabinoš zo Strate-
gického rozvojového ma-
nažmentu MsÚ v Poprade.  

Zámerom mesta je v rámci 
rekonštrukcie zveľadiť nielen 
samotný historický objekt, 
ale aj jeho okolie. 

Vďaka zrealizovanej 
cezhraničnej kultúrnej po-
nuke Múzea horolezectva a 
lyžiarstva v Zakopanom a 
Múzea cestovného ruchu v 
Poprade by malo byť sprí-
stupnené kultúrne a prírod-
né dedičstvo Tatier ležiacich 
na hranici Poľska a Sloven-
ska. Vzájomne dopĺňajúca sa 
téma oboch múzeí by mala 

zároveň vytvoriť komplexnú, 
vzájomne sa dopĺňajúcu po-
nuku. Kým v Poprade bude 
hlavnou témou turistika a 
život ľudí v Tatrách, v Zako-
panom budú prezentované 
konkrétne formy využitia 
hôr – horolezectvo a lyžiar-
stvo. Obe múzeá by mali in-
špirovať nielen k poznávaniu 
kultúrneho dedičstva, ale zá-
roveň aj k  vzájomným náv-
števám turistov na opačnej 
strane Tatier. 

 Marián Galajda

rejného osvetlenia, vráta-
ne jeho rozšírenia o  nové 
úsporné svietidlá. Už nám 
vďaka tomu nevypadá-
va verejné osvetlenie po-
čas búrok a  silných vetrov. 
V  auguste ešte boli dokon- 
čované posledné revízie 
a  bola vypracovaná revízna 
správa.

Dokončený bol aj bles- 
kozvod na obecnom úrade 
a  skompletizoval tak rekon-

štrukciu strešnej krytiny, 
ktorá už bola viackrát od-
skúšaná letnými búrkami.

Som rád, že sa darí udr-
žiavať poriadok na verejných 
priestranstvách. Veľkou mie-
rou sa o  to zaslúžila nielen 
nová technika (kúpili sme 
traktorovú kosačku), ale tiež 
zamestnanec, ktorý bol pri-
jatý cez projekt zamestna-
nosti Úradu práce sociál-
nych vecí a  rodiny Poprad. 
Samozrejme, bez aktívneho 
prístupu občanov, ktorí si 
udržiavajú poriadok pred 
svojimi domami, by v našich 
podmienkach ani projekt 
a ani technika nepomohli 
k upravenému vzhľadu obce.

Teší ma aj to, že sa poda-
rilo združiť finančné pros-
triedky s  okolitými obcami 
na vydanie milej publikácie 

Ľudový  odev na južnom 
úpätí Vysokých Tatier (Ba-
tizovce, Gerlachov, Mengu-
sovce, Štôla) autorov Jána 
Olejníka a Jána Levockého. 
Ihneď si našla záujemcov 
medzi našimi občanmi tak 
ako predošlá publikácia Tat-
ry a Zamagurie z neba.

Pomerne sľubne sa rozhý-
bala aj služba informovania 
občanov prostredníctvom 
SMS správ. Doteraz je do tejto 
služby prihlásených 99 ľudí.

Z  kultúrnych akcií na ok-
tóber pripravujeme stretnu-
tie s  našimi staršími občan-
mi – seniormi, samozrejme 
s  programom, s  občerstve-
ním a  malým prekvapením. 
Sú pre nás zdrojom inšpirá-
cie a poučenia v prekonáva-
ní prekážok. Martin Hajko, 
 starosta obce

Mužský spevácky zbor Podtatranskí Alexandrovci prerástol 
hranice mesta Svit, okresu Poprad i Slovenskej republiky. Na 
ďalšom zo svojich zahraničných turné vystupoval v Poľskom 
Knurowe, družobnom meste Svitu, na pozvanie tamojšieho 
primátora. V prítomnosti najvyšších predstaviteľov tohto mes-
ta i primátora Svitu si publikum potleskom vynútilo prídavok 
k vystúpeniam. V katedrále sa so súborom rozlúčilo skandova-
ným potleskom v stoji. Blahoželáme.
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Vtedy pozháňali materi-
ál a  postavili kaplnku, kde 
kedysi stála stará fara. Na 
prvé stretnutie prišli asi dve 
tisícky ľudí. Stretnutia bý-
valých obyvateľov a  ich po-
tomkov aj dnes vyvolávajú 
slzy v očiach a zimomriavky 
na tele.

Dohodli sa, že stretnutie 
sa stane tradíciou a  tak sa 
odvtedy, v  prvú augustovú 
sobotu, stretne približne 

Po 17-krát sa stretli rodáci v Blažove

500 ľudí zo širokého okolia 
ale aj zo zahraničia na smut-
nom mieste, kde kedysi stá-
la obec Blažov, ktorá mala 
v  čase vysťahovania okolo 
1000 obyvateľov. Založená 
bola v roku 1317 a adminis-
tratívne zanikla v roku 1952.     

Blažov a  osady Blažovská 
Dolina a  Čertež vysťahova-
li na dvakrát. V  roku 1952 
presťahovali obyvateľov do 
Hencoviec pri Vranove nad 

Topľou. Blažovským roľní-
kom sa v bytovkách nepáči-
lo, tak sa napriek zákazu roz-
hodli vrátiť domov a život sa 
na dva roky vrátil do starých 
koľají. V  roku 1954 to mali 
komunisti pripravené inak. 
Prišli vojaci s tankami a tat-
rovkami, vytiahli ľudí von 
a  pred vlastnými očami im 
zbúrali domy. Blažovčania 
si mohli vybrať, či pôjdu do 
Žakoviec alebo do Sobra-
niec. A  vybrali si Žakovce, 
lebo to nebolo ďaleko a páči-
lo sa im prostredie. 

Program, ako obvykle, 
začal o  10. hodine svätou 
liturgiou v  kaplnke. Po li-

turgii sa účastníci presunuli 
oproti cez cestu k bývalému 
gréckokatolíckemu chrámu 
a cintorínu, kde na pamiatku 
stojí kríž a pozostatok dlažby 
zbúraného kostola. Tam si 
uctili svojich predkov pa-
nychídou – pobožnosťou za 
zosnulých. 

Len  pre zaujímavosť, na 
Slovensku existuje ešte jed-
na obec Blažov a  patrí pod 
obec Kútniky v  okrese Du-
najská Streda. Aj v ČR exis-
tuje Blažov. Má približne 50 
obyvateľov a nachádza sa na 
Morave, v  okrese Olomouc.  
 Slavo Petrus

Spomienkové stretnutia rodákov z troch vysťahovaných 
obcí v  Levočských vrchoch, z Blažova, Čerteže a  Blažov-
skej Doliny, ktoré v päťdesiatych rokoch vojaci zrovnali so 
zemou, aby na ich mieste mohli vybudovať vojenský výcvi-
kový priestor Javorina, začali písať svoju históriu pri prí-
ležitosti 50. výročia prvého násilného vysťahovania obcí.

Už 6. ročník súťaže vo 
varení kotlíkového guláša 
Mlynčanský kotlík sa konal 
25. augusta v Mlynkoch. 
Organizátorom súťaže boli 
Obecný úrad Mlynky v spo-
lupráci s Obecným športo-
vým klubom.

Tohoto roku sa do súťa-
že prihlásilo 11 družstiev. 
Okrem tých zo Slovenska,  
medzi ktorými nechýbalo 
ani družstvo Tatrancov zo 
Svitu, privítali na námestí v 
obci aj družobnú obec Mlyn-
ky z Maďarska, zástupcovia 
ktorej sa tejto súťaže zúčast-

Mlynčanský kotlík 2018
ňujú pravidelne. Družstvo  
z maďarských Mlynkov toh-
to roku navarilo aj najlepší 
guláš. Prvé tri súťažné druž-
stvá boli odmenené vecnými 
cenami.

Mlynčanský kotlík je pre 
účastníkov príťažlivý nielen 
dobrou náladou, kulinár-
skym majstrovstvom, ale aj 
príležitosťou stretnúť sa s 
priateľmi a privítať aj tých, 
ktorí do Slovenského raja 
cestujú za turistikou a príle-
žitostne sa zastavia aj na tejto 
súťaži. O dobrú náladu sa po 
vyhodnotení staralo hudob-

né duo Katka s Mirkom. Pod 
Guglom sa tak spev, tanec, 
priateľské rozhovory niesli 
až do  neskorých večerných 
hodín.  (red)Vyhodnotenie súťaže Mlynčanský kotlík 2018.

Družstvo žien BAM Po-
prad v basketbalovej extralige 
žien v nadchádzajúcej sezóne 
povedie slovenská rodáčka so 
zahraničnými skúsenosťami 
Tatiana Gallová. 

Tatiana Gallová pochádza 
z basketbalovej rodiny, celou 
basketbalovou pyramídou si 
ako hráčka prešla v bratis- 
lavskom Slovane. Následne 
pôsobila v Bratislave, Pieš-
ťanoch, neskôr v Rakúsku  
a Dánsku, kde hráčsku karié-
ru zakončila (zo zdravotných 
dôvodov). 

Trénerskú kariéru zača-
la pred šestnástimi rokmi v 
Bratislave pri mládežníckych 
tímoch, pôsobila v dánskych 
ženských tímoch, v Slovane 
Bratislava, vo francúzskych  
a rakúskych ženských i muž- 
ských kluboch, pôsobila pri 
reprezentačných výberoch 
Slovenska a Rakúska.  

Okrem postgraduálneho 
vzdelania je držiteľkou tré- 
nerskej licencie FIBA, FIBA 
FECC a ICAB.  Do Popradu 
prichádza viesť hlavne v prvej 
sezóne omladený káder, kto-
rý sa ale bude chcieť pobiť o 
umiestnenie v aktuálnom ex-
traligovom ročníku. 

Extraligu povedie 
Tatiana Gallová


