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Marcové Dni mesta Vysoké Tatry

Prvý deň v znamení 
zaujímavých výstav

Mestská výstavná sieň Vi-
la Flóra v  Starom Smokovci 
praskala podvečer prvého 
dňa vo švíkoch. Takmer 100 
návštevníkov prišlo na ver-
nisáž dvoch nových výstav. 
Prvá je výstava „Pod tieňom 
obrov“ od autora Petra Svo-
bodu, nositeľa mnohých pres- 
tížnych medzinárodných oce- 
není.  Druhej sa zhostili ar-
chitekti z  Ateliéru Atrium 
Košice, študenti Fakulty ar-

Pred 72 rokmi (15. marca 1947) 
prijala Slovenská národná rada 
zákon č. 52, vďaka ktorému došlo 
k  zjednoteniu všetkých tatranských 

osád do jedného samosprávneho 
celku. Tak vzniklo mesto Vysoké 
Tatry. Pri tejto príležitosti oddelenie 
kultúry a  športu organizuje seriál 

podujatí pod názvom DNI MESTA 
VYSOKÉ TATRY. Tohoto roku sa 
uskutočnili v dňoch 13. - 16. marca  
2019.

chitektúry STU v  Bratislave, 
profesionálne architekto-
nické ateliéry, ale aj samotní 
obyvatelia Vysokých Tatier. 
Názov výstavy je „Zásahy 
Tatry 2019“. Výstavy potrvajú 
do 16. júna 2019.

Druhý deň  
na lyžiarskom svahu

Už 23 rokov organizuje 
Mesto Vysoké Tatry seriál 
pretekov v obrovskom slalo-
me pre deti základných škôl 
o Pohár primátora Vysokých 
Tatier. V ostatnom období sa 
finálové preteky konajú vždy 
v  rámci Dní mesta Vyso-
ké Tatry. Nebolo tomu inak 
ani tentokrát. Vo štvrtok 14. 
marca sa viac ako 50 malých 
lyžiarov stretlo na svahu In-
terski na Štrbskom Plese. 
Odmenou za ich úsilie boli 
medaily, poháre, diplomy, ale 
aj bohaté občerstvenie, ktoré 
im zabezpečil primátor Ján 
Mokoš. 

Pokračovanie na 2. strane

Cenu primátora mesta Vysoké Tatry si prevzal spisovateľ 
Anton Marec, ktorý už dolhodobo vo svojich dielach spra-
cováva témy s tatranskou tematikou. 

Sviťanka nominovaná na Slovenku roka 

PhDr. Andrea Gontko-
vičová, rodená Kocúrová, 
rodáčka zo Svitu, je tohto 
roku nominovaná v či-
tateľsko-diváckej ankete 
SLOVENKA ROKA 2019, 
v kategórií Biznis a ma-
nažment. Základnú ško-
lu absolvovala vo Svite na 
Komenského ulici, neskôr 
navštevovala gymnázium  
v Poprade a univerzitu  
v Bratislave. 

Dr. Andrea Gontkovičo-
vá je členkou manažmentu 
a riaditeľkou pre inovácie  
a rozvoj v spoločnosti Philip 
Morris. Úspešná manažérka 
sa z pozície asistentky vypra-
covala na riadiacu funkciu v 
celosvetovej spoločnosti.  

Začínala v Bratislave, ne-

skôr pôsobila v Če- 
chách, vo Švajčiarsku 
a v súčasnosti žije v 
Prahe s manželom a 
dvomi synmi. V spo-
ločnosti Philip Morris 
riadi oblasť inovácií  
a rozvoja v krajinách 
strednej Európy.  

A čo pre ňu znamená 
nominácia na Slovensku 
roka 2019? „Túto moni-
máciu si veľmi vážim a 
som rada, že aj takýmto 
spôsobom môžem repre-
zentovať Svit. Zároveň ju 

venujem všetkým dievčatám  
a chlapcom spod Tatier, ako 
inšpiráciu k tomu, aby boli  
v živote odvážni a mali veľké 
sny. Každý z nás má talent. 
Je len dôležité nájsť a rozvíjať 
ho. V tom nám pomáha ško-
la a rodina. Vzdelanie pod 
Tatrami je naozaj na vysokej 

úrovni, na ktorej sa dá v živo-
te stavať. A nielen ja som to-
ho živým dôkazom. Ak talent  
a vzdelanie doplníme tat-
ranskou húževnatosťou, pev- 
nosťou a temperamentom, po- 
chopíme, že sme predurčení na 
úspech. Takže hľadajte, sní- 
vajte, vysúkajte si rukávy  
a pripravte sa na krásnu jazdu 
životom,“ odkazuje všetkým 
nám Andrea Gontkovičová. 

Andreau Gontkovičovú 
môžeme podporiť svojim hla 
som do 2. mája 2019 pros- 
tredníctvom SMS na číslo 
7504 v tvare: SR 2 (SR me-
dzera 2), kupónmi v týžden-
níku Slovenka alebo online 
na www.slovenkaroka.sk/hla- 
sovanie. Hlasujúci majú mož-
nosť vyhrať exkluzívny dovo-
lenkový pobyt pri mori pre 
dve osoby.   L. Faixová
 snímka: archív AG

77. výročie prvého trans- 
portu tisícky židovských žien 
a dievčat do koncentračného 
tábora Auschwitz-Birkenau si 
pripomenuli minulého týždňa 
pri pamätnej tabuli na železnič-
nej stanici a neskôr v Tatranskej 
galérii v Poprade. Pietnej spo-
mienky sa zúčastnila ministerka 
kultúry Ľubica Laššáková, veľ-
vyslanec Izraela na Slovensku 
Zvi Aviner Vapni, veľvyslanec 
Spolkovej republiky Nemecko 
na Slovensku Joachim Bleicker, 
riaditeľ Múzea židovskej kultú-
ry v Bratislave Pavol Mešťan, ale 
aj Michal Konpko, predseda ob-
lastnej organizácie SZPB a ďalší. 

Prvý transport 
židovských žien
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Stretnúť 
človeka
Stretnúť dnes človeka lás-

kavého, ktorý nezištne po-
máha tým starším, chorým  
a slabým, nie je jednoduché. 
Podstatné je, že v tomto zde-
generovanom svete nájsť 
ľudí ústretových a ochotných 
pomôcť, je ešte stále dosť. 
Napríklad zamestnankyne 
Mestskej knižnice vo Svite. 
Mestskú knižnicu dovtedy 
sťahovali, až sa im ju podarilo 
dostať na druhé poschodie, 
kde sa starší ľudia nema-
jú pre zdravotné problémy 
ako dostať. Síce sa hovorilo  
o výťahu, žiaľ, len hovorilo. 
A pritom zamestnankyne, 
ktoré tam pracujú, robia pre 
občanov mesta čo len môžu. 
Zabezpečujú nielen výpožič-
ky kníh, ale usporadúvajú aj 
mnohé zaujímavé kultúrne 
akcie – stretnutia a besedy  
s autormi, robia rôzne výstavy, 
pripravujú akcie pre deti. Je 
ale večná škoda, že mnohých  
z týchto akcií sa, aj keby chce-
li, nemôžu zúčastniť starší ľu-
dia, teda tí, ktorí jednoducho 
nezvládnu dve poschodia. 
Aj preto som bola prekvape-
ná, že seniori vo Svite našli  
u pani riaditeľky Daniely Ší-
pošovej, Viktórie Kozubovej  
a Lýdie Kocúnovej pochope-
nie a ochotne im vychádzajú 
v ústrety. Že ako? 

Drvivá väčšina dôchodcov 
si už, žiaľ, z almužny zvanej 
dôchodok alebo invalidný 
dôchodok, ktorá im vystačí 
na zaplatenie nákladov na 
bývanie a ako-také preží-
vanie z mesiaca na mesiac, 
nemôže dovoliť pravidelne 
kupovať ani len knihy. Ak boli 
celý život zvyknutí čítať, je to 
pre nich veľký „trest“, preto-
že žiadny normálny človek 
si nemôže krátiť čas poze-
raním primitívnosti v televí- 
ziách bez toho, aby neohro-
zoval vlastné zdravie. 

Najúžasnejšie je na spo-
mínaných zamestnanky-
niach knižnice to, že ak máte 
akýkoľvek problém s pohy-
bom, stačí jeden telefonát  
a bez najmenšieho zaváha-
nia seniorom vyplnia čitateľ-
ský preukaz, vyberú knihy  
a donesú až domov. Ale-
bo si pre ne môžete prísť  
k budove, kde knižnica sídli  
a oni ich seniorom či zdravot-
ne postihnutým donesú pred 
budovu a súčasne preberú už 
prečítané knihy. 

Viem, sú to mladé ženy, 
ale denno-denne párkrát vy-
behnúť hore a dole schodmi, 
resp. prejsť celý Svit, aby 
čítaniachtivým občanom po-
mohli, nie je „med lízať“. A to 
všetko s úsmevom na tvári. 
Iste, mnohí si poviete, čo už 
len na tom je? Kým sme mla-
dí, pohybovo zdatní, vôbec 
sa nad takýmito maličkosťa-
mi ani len nepozastavíme. 
Ale keď nevládzete, resp. 
každý pohyb vám robí prob-
lém a spôsobuje bolesť, až 
potom oceníte aj takúto po-
moc, ktorá nie je vôbec malá. 
Včera skončil Mesiac knihy  
a snáď si všetky ochotné 
zamestnankyne mestských 
či obecných knižníc zaslú-
žia naše poďakovanie za ich 
ústretovosť a ľudský prístup. 
Bodaj by sme v tomto zvlči-
lom svete mali čo najviac ta-
kýchto ľudí.  Ľ. Rešovská

Dokončenie z 1. strany
Slávnostný piatok

Top podujatím Dní mesta 
Vysoké Tatry je už tradične 
Tatranský galavečer, v rámci 
ktorého sú ocenené význam-
né osobnosti výročnými ce-
nami mesta. V  kongresovej 
sále Kúpeľov Nový Smoko-
vec sa zišlo vedenie mesta, 
poslanci, vzácni hostia, za-
slúžilí občania, novinári i ve-
rejnosť na 14. ročníku. 

Do Tatranskej športovej 
siene slávy bol uvedený Ing. 
Karol Suchánek in memo-
riam. Bol reprezentantom 
a majstrom Československa 
v  jazde na dvojsedadlových 
boboch (1952). Vo funkcii 
predsedu organizačného vý-
boru Tatranského pohára pô-
sobil 14 rokov (1967-1980), 
bol prvým podpredsedom 
organizačného výboru Maj-
strovstiev sveta v  klasických 
lyžiarskych disciplínach 
(1970) a podpredsedom or- 
ganizačného výboru X. me-
dzinárodného kongresu uči- 
teľov lyžovania Interski (1975) 
na Št. Plese. Mnohí si ho pa-
mätajú aj ako rozhodcu lyžiar-
skych disciplín, či funkcio- 
nára Veľkej ceny Slovenska 
v  zjazdových disciplínach 
na Hrebienku a  Skalnatom 
Plese.  

Na Cenu primátora za čina 
roka 2018 bolo nominova-
ných až 12 kandidátov. Oce-
nenie nakoniec získal spi-
sovateľ Anton Marec, ktorý 
v  jednom roku vydal až dve 
publikácie s tatranskou tema-
tikou – „Tatranské povesti“ 
a  „Po stopách tatranských 
názvov.“

Marcové Dni mesta Vysoké Tatry
Ešte do 7. apríla mô-

žete navštíviť ATELIÉR 
POPPRAT, kde si môžete 
pozrieť autorskú výstavu 
Laca Demka. 

Narodil sa v  Košiciach 
v  roku 1950 a v rodnom 
meste skončil aj Technic-
kú univerzitu. Výtvarným 
technikám a maliarskemu 
kumštu sa učil v súkrom-
ných ateliéroch. Venuje sa 
kresbe, akvarelu, maľbe  
a dominantou v jeho tvor-
be je olejomaľba.

Pracuje viacerými tech-
nikami – štetcom, špacht-
ľou, stierkami, hrebeňom. 
Na podmaľbu používa 
rôzne hmoty. Tematicky sa 
venuje figurálnym kom-
pozíciám, krajinomaľbe, 
zátišiu, zaujímajú ho  aj 
abstraktné motívy. Viace-
ré jeho diela očaria tep-
lými farbami, ktoré paria  
k jeho obľúbeným. 

Laco Demo mal 16 
samostatných výstav na 
Slovensku, v  Poľsku, Ma-
ďarsku a  na Ukrajine, ale 
zúčastňuje sa na mnohých 
medzinárodných plené-
roch a sympóziách na Slo-
vensku i v zahraničí. 

v pasáži ALFA,
Námestie sv. Egídia

 Aké boli podmienky vy-
jadnávania pre rok 2019?, 
opýtali sme sa Marty Šer-
felovej, predsedníčky ZO 
ECHOZ Chemosvit. 

- Po skúsenostiach z  pos- 
ledných rokov, keď sme vy-
jednávali skoro 10 mesiacov, 
boli rokovania na rok 2019 
rýchle a  úspešne, rokovania 
neboli ľahké ale efektívne.

Už v  decembri minulého 
roka sme mali podpísané  
KZ na rok 2019 v  spoloč-
nosti Chemosvit Folie, Che-
mosvit Energochem a  Che-
meko, s. r. o. V januári boli 

V skupine firiem Chemosvit KZ podpísané

podpísané KZ v  spoločnosti 
Chemosvit, Strojchem, Tat-
rafan, Chemosvit Fibrochem 
s  platnosťou od 1. 1. 2019.  
V spoločnosti Terichem Ter-
vakoski a Chemosvit Chedos 
s platnosťou od 1. 2. 2019. 

Požiadavkou odboro-
vej organizácie bolo plošné 
zvýšenie tarifných tried, aby 
kopíroval rast minimálnej 
mzdy.

Čo všetko sa odborá-
rom podarilo dohodnúť v 
jednotlivých kolektívnych 
zmluvách? 

- V  jednotlivých spoloč-

nostiach úprava tarifných 
tried bola dohodnutá v  rôz-
nej výške, čo závisí od eko-
nomických možnosti danej 

spoločnosti. Na niektorých 
kľúčových pozíciách boli 
individuálne úpravy miezd 
zamestnancov preradením 
do vyššej tarifnej triedy. Na 
základe rozhodnutia vedenia 
spoločnosti boli upravované 
aj zmluvné mzdy. V spoloč-
nosti Chemosvit Folie bol za-
vedený dochádzkový bonus 
pre tarifných zamestnancov.

Pri kolektívnom vyjedná-
vaní sme brali do úvahy aj 
nárast osobných nákladov, 
od 1. 5. 2019, ktoré sa pre-
javí zvýšením príplatkov pre 
zmenových zamestnancov, 
ktorí pracujú v noci, v sobo-
tu a nedeľu.  

Vo väčšine spoločnosti bol 
ročný príspevok viazaný na 
ciele zrušený. Okrem spo-
ločnosti SBS a  Rekreatour, 

Odborová organizácia ZO ECHOZ Chemosvit podľa 
Zákona o kolektívnom vyjednávaní vyjednáva kolektívne 
zmluvy (KZ) v deviatich spoločnostiach skupiny firiem 
Finchem a Chemosvit, v dvoch spoločnostiach je vydaný 
mzdový predpis s platnosťou od 1. januára 2019.

Marta Šerfelová predsed-
níčka ZO ECHOZ Chemo-
svit. 

v  ktorých počet zamestnan-
cov je nižší ako 50, bol zave-
dený rekreačný poukaz.

Aké možnosti v oblasti 
benefitov majú ešte zamest-
nanci skupiny Chemosvit? 

- Zamestnanci aj naďalej 
majú možnosť cez úsek ľuds- 
kých zdrojov zabezpečiť si 
rehabilitačný pobyt v kúpeľ-
ných zariadeniach podľa do-
hodnutých zmlúv.  

Som rada, že sa nám poda-
rilo podpísať KZ na rok 2019 
vo všetkých spoločnostiach. 
Ďakujem touto cestou všet-
kým mojím kolegom, zástup-
com zamestnancov a zás- 
tupcom zamestnávateľa za 
zodpovedný prístup a  za 
spoločné hľadanie najlepších 
riešení pre obidve strany. 
 Ďakujeme za rozhovor

Cenu mesta za celoživotné 
dielo získala MUDr. Mar-
ta Janíková, CSc., ktorá od 
roku 1962 až dodnes pôsobí 
v  Liečebnom ústave Vyšné 
Hágy. Je priekopníčkou od-
boru anestézia intenzívnej 
medicíny v  Československu 
a zároveň autorkou certifiká-
tu vysokofrekvenčnej pľúc-
nej ventilácie. Je nositeľkou 
významných medicínskych 
ocenení zo Slovenska i  Čes-
kej republiky. 

Všetci ocenení boli pred-
stavení krátkymi filmovými 
medailónmi.

Tohoročný galavečer mal 
netradičný prológ venovaný 
tatranským nosičom. Azda 
po prvýkrát vôbec sa stretli 
na jednom pódiu naraz no-
sičské legendy Viktor Berá-
nek, Peter Petras a Laco Ku-
langa, spolu s  nimi predsta-
viteľ mladšej nosičskej gene-
rácie Štefan Bačkor a taktiež 
bývalý nosič, v  súčasnosti 
známy filmový režisér, sce-
nárista a  kameraman Pavol 
Barabáš. Mesto Vysoké Tatry 
ich ocenilo v súvis-
losti s  významnou 
tohoročnou uda-
losťou – zápisu tat-
ranských nosičov 
do nehmotného 
kultúrneho dedič-
stva Slovenska. Od 
primátora Vyso-
kých Tatier si pre-
vzali ako dar dvoje 
nové nosičské kroš-
ne, z  toho jedny 
detské, aby mohli 
do tohto remesla 
zaúčať mladých na-
sledovníkov. Tak, 

aby toto vzácne remeslo nik-
dy nevymrelo. 

Hudobným hosťom Tatran-
ského galavečera bol mužs- 
ký spevácky zbor Danubius 
Octet Singers z  Bratislavy, 
pod dirigentskou taktovkou 
Daniela Simandla a poetic-
kým slovom sa prítomným 
prihováral zaslúžilý umelec 
Juraj Sarvaš.

Sobota 
s tatranskými nosičmi

Už od rána prichádzali 
návštevníci do Švajčiarskeho 
domu v  Starom Smokovci, 
kde sa nachádza múzeum 
nosičov. Vítal ich predseda 
občianskeho združenia No-
sičský dom Štefan Bačkor, 
aby im porozprával o svojich 
zážitkoch z  nosenia, potom 
ho vystriedal Peter Petras 
- chatár, nosič, autor kni-
hy „Na chodníku chodník“. 
Počúvať tohto výnimočného 
človeka bolo pre všetkých sil-
ným zážitkom. Z interiéru sa 
následne všetci premiestnili 
do exteriéru, kde nasledova-
la záverečná časť programu, 

ktorá zapojila do deja širokú 
verejnosť. Lepšie povedané – 
odvážlivcov, ktorí si vyskúša-
li nosenie dvoch naložených 
krošní o  hmotnosti 24 a  72 
kg. Pod dozorom profesio-
nálneho nosiča Rada Hešte-
ra sa naučili, ako si ich majú 
pripevniť na chrbát, ako ma-
jú s ťažkým nákladom vstať, 
aby ich to neprevážilo – a sa-
mozrejme aj chôdzu s nalo-
ženými krošňami. Najmlad-
ším účastníkom podujatia 
s  detskými krošňami bol 
3-ročný Jurko Škorvánek, 
syn tatranského nosiča Mar-
tina, ktorý pred 2 mesiacmi 
zahynul v lavíne v Alpách.

Zrodila sa nová tradícia. 
Od budúceho roku sa bude 
tento deň volať oficiálne Deň 
tatranských nosičov.

Dni mesta Vysoké Tatry sa 
vydarili a  naplnili svoj cieľ: 
pri príležitosti výročia vzni-
ku mesta pripomenúť širokej 
verejnosti, že Vysoké Tatry 
sú jedinečné, osobité, nena-
podobiteľné – skrátka naše. 
 Ján Bendík

Legendy Tatier -  dlhoroční nosiči Viktor Beránek, Laco 
Kulanga a Peter Petras.

Trojica najlepších najmladších žiačok v obrovskom slalo-
me, ktorým zatlieskal aj primátor mesta.
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Radnica predstavila množstvo investičných zámerov
Vedenie mesta predstavilo na marcovej tlačovej konfe-

rencii rozsiahle investičné zámery, ktoré pokladá za prio-
ritné. Medzi najdôležitejšie patrí riešenie areálu kasární 
na sídlisku Západ, komplexná rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v celom meste, výstavba modelového jedno-
podlažného parkoviska za blokom Antimón, projekty na 
protipovodňové opatrenia, osvetlené a lepšie označené 

priechody pre chodcov, obnova mostov, riešenie panelo-
vej cesty do Stráží, parkoviská na Kvetnici, sekundové od-
počítavanie na križovatkách, cyklistické chodníky a ďal-
šie. Na februárovom zasadaní mestského zastupiteľstva 
poslanci schválili komisiu na prípravu súťažných podmie-
nok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľností – objektov a pozemkov v areáli bývalých 

kasární na Ul. 29. augusta. „Developer bude musieť riešiť 
aj dopravu smerom na cestu I/18, ktorá musí rešpektovať 
dopravné prepojenie zo sídliska Západ na Juh,“ zdôraznil 
primátor Anton Danko, ktorý si vie v tejto lokalite pred-
staviť nové bytovky i rodinné domy. Bokom by nemala zo-
stať ani občianska vybavenosť a revitalizácia súvisiaceho 
nábrežia.

Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v celom meste
Popradská samospráva sa mieni 

pustiť i do zásadnej komplexnej 
rekonštrukcie verejného osvetlenia 
(VO). Začať plánuje na sídliskách 
Juh a postupne urobiť rekonštruk-
ciu VO kompletne na celom území 
mesta vrátane dobudovania no-
vých úsekov verejného osvetlenia. 
Mesto má dve možnosti financo-
vania – úver alebo formou kon-
cesnej zmluvy, pretože náklady na 
tento zámer môžu dosiahnuť 5 – 7 
mil. eur a realizácia sa odhaduje 
na niekoľko rokov. Využité bu-
dú tiež smart prvky. „Bude to stáť 
veľa finančných prostriedkov, ale 
je to nutné. Hlavne stĺpy sú v de-
zolátnom stave, nehovoriac o tom, 
aká je spotreba elektrickej energie. 
Predpokladáme, že realizáciou by 
sme dokázali ušetriť 35-60 perc. na 
dodávkach elektriny. Zámer pred-
stavíme mestskému zastupiteľstvu, 
aby rozhodlo, akou formou sa bu-
de financovať. Ideme vypísať súťaž 
na projektovú dokumentáciu, bude 
to musieť byť veľká súťaž, možno 
medzinárodná,“ ozrejmil primátor. 
Viceprimátor Štefan Pčola dodal, 
že VO je už po zenite a na hranici 
ekonomickej únosnosti aj život-
nosti. Viceprimátor Ondrej Kavka 
poznamenal, že len na samotnú 
údržbu VO vynakladá mesto me-
sačne 18,5 tisíc eur a ilustroval na 
príklade Kvetnice, aký pozitívny 
dopad mala výmena osvetlenia  
v tejto mestskej časti.

Prvé modelové 
parkovisko

Situáciu s parkovaním sa vedenie 
mesta rozhodlo riešiť budovaním 
verejne prístupných jednopodlaž-
ných parkovísk. Primátor podčiar-
kol: „Ľudia odmietli veľké par-
kovacie domy, takéto riešenie by 
mohlo byť prijateľné. Nechceme ísť 
do obludných betónových stavieb 
na sídliskách. Ako ideálne územie 
na prvé modelové jednopodlažné 
parkovisko sme vybrali priestor 
za blokom Antimón, kde by sme 
to chceli vyskúšať. Je to lacnejšie, 

ako by sme šli do podzemia a bu-
de to na stávajúcich parkoviskách. 
Pokiaľ sa tento model uchytí, má-
me vytypované ďalšie 3-4 miesta. 
Trvám na tom, že sa k tomu mu-
sí vyjadriť nadpolovičná väčšina 
bývajúcich zo spoločenstiev vlast-
níkov bytov okolo tohto územia. 
Ak sa vyjadria, že súhlasia, chceli 
by sme na stávajúcom parkovisku 
vybudovať prvé podlažie a vzniklo 
by takéto prvé modelové parkovis-
ko. Kapacita parkovacích miest  
v danom území by sa zvýšila mini-
málne o 80 perc.“ Vedúca odboru 
výstavby MsÚ Kristína Horáková 
podotkla, že už v máji chcú oslo-
viť spoločenstvá vlastníkov bytov, 
ktorých sa to týka a na základe ich 
súhlasov dôjde k príprave projek-
tovej dokumentácie. Viceprimátor  
Š. Pčola poukázal i na to, že výstav-
bou jednopodlažných parkovísk na 
stávajúcich, už existujúcich parko-
vacích plochách, by zároveň nedo-
šlo k úbytku zelene a mesto pri ich 
budovaní bude súčasne reagovať aj 
na trendy v elektromobilite.

Projekty na proti- 
povodňové opatrenia

Popradská samospráva pripra-

vuje i projekty protipovodňových 
opatrení. V prvom rade sa týka-
jú sídliska Juh III, kde dochádza  
k záplavám. Ďalšími územiami sú 
mestská časť Stráže a Spišská Sobo-
ta na Brokoffovej ul. Radnica chce 
využiť najmä prostriedky z výziev 
pre mestá a obce na projekty týka-
júce sa protipovodňových opatrení 
a zelene. Dôležité bude majetkovo-
právne vysporiadanie pozemkov 
na sídlisku Juh a hlavne v Strážach. 
Prednostka MsÚ Oľga Netočná 
uviedla: „Už v minulosti sme sa po-
kúšali riešiť situáciu so zatápaním 
v Strážach. Riešenie je možné na 
súkromných pozemkoch. Rozho-
dujúce je, či sa Strážania budú ve-
dieť zrieknuť časti svojich pozem-
kov.“ Tamojší občania situáciu rie-
šiť chcú, ale doteraz všetko strosko-
távalo práve na neochote umožniť 
odvedenie vody cez ich pozemky. 
Pre Strážanov, ale aj ostatných oby-
vateľov mesta, chce vedenie mesta 
konečne riešiť aj doterajšiu pane-
lovú cestu medzi Kukučínovou  
a Levočskou ul. Ide osloviť majiteľo 
v pozemkov, aby mohlo pristúpiť k 
realizácii tejto komunikácie a dať 
jej podobu skutočnej cesty. Primá-

tor uzavrel: „Bude môcť byť využí-
vaná smerom na sídlisko Juh a do-
le smerom na Spišskú Sobotu, čím 
dôjde k odľahčeniu jestvujúcich 
komunikácií.“

Dopravné vylepšenia
V oblasti dopravy mesto pripra-

vuje viacero vylepšení. Zaoberá 
sa riešením prístupovej komuni-
kácie od mosta pri akvaparku až 
po ulicu Boženy Němcovej. V bu-
dúcom roku hodlá tiež pristúpiť  
k rekonštrukcii mosta na Alžbeti-
nej ul. pre motoristov, ale na muške 
má i ďalšie dva – na Mnoheľovej 
ul. pri pošte a na Ul. 1. mája. Má 
v úmysle i revíziu osvetlených 
priechodov pre chodcov. „Ideme 
ich skontrolovať a nasvietiť nové 
priechody na uliciach Štefániko-
va a Mnoheľova, pri hlavnej pošte  
a na Francisciho pri zrekonštruo-
vanom moste. Chceme ako prví na 
Slovensku označiť 5 najfrekvento-
vanejších priechodov pre chodcov 
rozdelením na dve časti, v strede 
s pásom pre nevidiacich,“ vysvet-
lil primátor. Keďže sa v Poprade 
ujalo sekundové odpočítavanie na 
dvoch križovatkách, samospráva 
už pracuje na projekte s rozšírením 

o ďalších 7 – na semaforoch na Ul. 
1. mája, pri hlavnej pošte, na križo-
vatke ulíc Štefánikova a Levočská, 
pri nemocnici, pivovare, pri Tescu 
a OBI. Samospráva sa venuje aj čo 
najlepšiemu riešeniu zámeru plá-
novanej okružnej križovatky pri 
nemocnici, ktorá je veľmi preťa-
žená, ale jej vybudovanie je veľmi 
nákladné najmä kvôli sieťam. Sa-
mospráva hľadá ešte iné dopravné 
riešenie. Potešia sa opäť aj Kvetni-
čania. Mesto čaká na potvrdenie zo 
Slovenského pozemkového fondu o 
prevedení 4 tisíc m2 do jeho vlast-
níctva. Pre toto územie vypracuje 
projekt pre 40 parkovacích miest 
a ďalších 10 zamýšľa vybudovať za 
bývalou škôlkou na Kvetnici, po 
vyriešení problému s prístupovou 
cestou.

Primátor sa zmienil i o výstav-
be nového cyklochodníka: „Mal 
som vo svojom volebnom progra-
me výstavbu novej trasy cyklistic-
kého chodníka po pravom brehu 
rieky Poprad z Popradu do Svi-
tu, ale stretol som sa s viacerými 
pripomienkami. Preto sme sa vo 
vedení rozhodli vypísať anketu 
na webovej stránke mesta, či ob-
čania chcú túto trasu alebo radšej 
trasu smerom na Veľkú Lomnicu 
popri rieke Poprad. Mesto tiež už 
vybralo vhodné miesto na ďalšiu 
ľadovú plochu – v areáli Centra 
voľného času na sídlisku Juh. Bude 
zameraná viac na sídliskový hokej 
s vytvorením potrebného zázemia 
a takisto vonkajším fitnes ihris-
kom.

Budúci prváčikovia dostanú 
darček od mesta. Vedenie mesta 
pripravuje i kroky, ktoré majú po-
môcť mladým rodinám s deťmi  
a podporiť demografiu v Poprade. 
V septembri dostane každý prváčik 
základnej školy – Popradčan škols- 
ké pomôcky za 30 eur. A ako po-
moc pre zaneprázdnených rodičov, 
ktorí pracujú i neskoro popoludní 
a večer vznikne od 1. septembra 
materská škola na Tajovského ul., 
ktorá bude otvorená najmenej do 
20. hod.  

 Text a snímky: Noviny Poprad

Certifikát prevzal primá-
tor Popradu Anton Danko  
z rúk predstaviteľa certi-
fikačnej spoločnosti  Jána 
Pisoňa. „Je mi veľkou cťou, 
že sme mohli mesto Poprad 
certifikovať ako prvé mesto 
– prvú verejnú inštitúciu 
na Slovensku. Audit sme 
realizovali vo februári. Ce-
lý proces prebiehal v zmysle 
požiadaviek, ktoré sú stano-
vené naším certifikačným 
orgánom, v zmysle certifi-
kačných postupov Sloven-

Mesto Poprad získalo certifikát systému manažérstva proti korupcii
Poprad ako prvé mesto na Slovensku získalo akredi-

tovaný certifikát, ktorý potvrdzuje, že zaviedlo a použí-
va systém manažérstva proti úplatkárstvu podľa medzi 
národnej normy ISO 37001:2016 v odbore výkon miestnej 
samosprávy a prenesený výkon štátnej správy podľa plat-
ných právnych predpisov SR.

skej národnej akreditačnej 
služby. Konštatovali sme, 
že mesto Poprad zaviedlo a 
používa systém manažérstva 
proti úplatkárstvu podľa 
normy ISO 37001. Certifikát 
je vydaný na 3 roky, každý 
rok bude predlžovaný. Mesto 
bude veľmi tvrdo sledované z 
rôznych strán, nielen našou 
certifikačnou spoločnosťou, 
ale aj občanmi, obchodnými 
partnermi, médiami. Úsilie, 
ktoré mesto v spolupráci s 
projektovým tímom z Uni-

verzity Mateja Bela (UMB) 
vynaložilo, bolo úspešné a 
verím, že mesto bude dodr-
žiavať princípy, ktoré si sta-
novilo.“ 

Norma ISO 37001 z ro-
ku 2016 kladie náročné 
požiadavky na zapojené 
organizácie v oblasti bo-
ja proti korupcii. Mesto 
musí spĺňať striktné po-
žiadavky od spracovania 
politiky, cieľov, vymeno-
vania samostatného koor-
dinátora, hodnotenia rizík 
u svojich zamestnancov, 
projektov, transakcií, ob-
chodných partnerov, po po-
sudzovanie konfliktu záuj- 
mov, hĺbkovej analýzy dô-
veryhodnosti zamestnancov 
alebo partnerov, oznamova-

nie korupcie a ochranu tých, 
ktorí podozrenie na úplat-
kárstvo oznámia, musia sa 
prísne sledovať akékoľvek 
pohostenia, dary a pod. Pri-
jatie normy je záväzok mes-
ta Poprad voči občanom, že 
zamedzí akejkoľvek korup-
cii a prijímaniu úplatkov. 
Primátor Popradu Anton 
Danko uzavrel: „Už pred-
chádzajúce vedenie prišlo  
s touto myšlienkou, my sme  
v tom pokračovali a som 
rád, že sa nám podarilo 
úspešne zavŕšiť celý certi-
fikačný proces a ako prvé 
mesto na Slovensku sme zís-
kali tento certifikát podľa 
medzinárodnej normy ISO 
37001. Čaká nás tvrdá prá-
ca a chceme všetkých pre-

svedčiť, že to myslíme s bo-
jom proti korupcii vážne.“ 
Na popradskom mestskom 
úrade je ako predstaviteľ 

manažérstva proti korup-
cii určený Martin Vaščura.    
 Text a snímka:  
 Noviny Poprad
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Veronika Guthová, Krajina, akryl na papieri.

V ATELIÉRI POPPRAT sa 10. apríla 2019 o 18. hod. 
uskutoční vernisáž NAJ-ART-2019, výstavy najúspeš-
nejších žiakov z ateliéru Rudolfa Rabatína zo Základnej 
umeleckej školy, Štefánikova, Poprad. Na výstave budú 
sprístupnené práce starších a dospelých žiakov z atelié-
ru Rudolfa Rabatina. Podtitul výstavy „Do hĺbky obrazu“ 
prezrádza metódu maliarskej tvorby, v ktorej pedagóg mo-
tivuje a zároveň hodnotí originalitu a neopakovateľnosť 
rukopisu, maliarskeho gesta, emocionálne nabitej farebnej 
škály a racionálne spracovanej kompozície obrazu. Návš- 
tevníci uvidia rôznorodé maliarske prístupy, techniky  
a metódy tvorby študentov vo veku od 15 do 45 rokov.

NAJ-ART-2019

Do hĺbky obrazu

Táto správa vyznieva veľmi 
pekne, ale skúsme sa pozrieť, 
čo tomu predchádzalo. Keď 
sa rozhodovalo o  možnosti 
vybudovať náučný chodník, 
určovalo sa hlavne čomu má 
slúžiť a pre koho bude určený.  
Mal to byť pohyb v  prírode, 
ktorý však účastníkov po-
chodu zároveň o  čomsi po-
učí. Tak bolo rozhodnuté, že 
návštevníkom obce Spišské 
Bystré  a turistom ochotným 
„šľapať“ ponúkneme niečo, 
čo sa bežne v literatúre nena-
chádza. 

Preto bolo stanovené, že  
chodník začne v obci, kde sa 
im predstaví dávno zabud-
nutá pamiatka, potom sa im 
pripomenie úplne zabudnuté 
remeslo a  neznáme udalosti 
z  obdobia Slovenského ná-
rodného povstania.  

Spočiatku sa všetko zdalo 
jednoduché. Veď výskumu 
baníctva, čo je v  tomto kraji 
už dávno zabudnuté remeslo, 
sa kolektív odborníkov venu-
je už niekoľko desaťročí a de-
jiny SNP sú taktiež známe, 
takže to nebude problém.

Podrobné sedenie nad touto 
témou poukázalo na niekoľ-

Chodník si vyžiadal výskum
Správa z tlače:  „V obci Spišské Bystré sa 8. decembra 

otváral už druhý náučný chodník v tomto roku..“ 
 (Kubašký spravodaj č. 4/2018)

ko ďalších, a ako sa ukázalo,  
závažných problémov. Keď- 
že sme sa rozhodli nesprí-
stupniť žiadne banské dielo 
hlavne z dôvodov bezpečnos-
ti a  náročností prác, problé-
my nastali iba v prípade kul-
túrnej pamiatky v obci a po-
zostatkov z obdobia druhej 
svetovej vojny. Pamiatkový 
zákon totiž určuje pre každý 
takýto zásah do terénu po-
trebný súhlas Pamiatkového 
úradu a  vykonanie predbež-
ného archeologického výs- 
kumu. 

Prvým objektom, ktorý 
mal byť  takto prezentovaný 
verejnosti mal byť už dávno 
zabudnutý kamenný most 
o  ktorom miestna tradícia 
tvrdila že je „gotický“ a v sú-
časnosti ho už skoro nebolo 
vidieť, pretože po regulácii 
potokov v Kubachoch po 
roku 1916 už stratil svoj výz-
nam. Aby sa dal prezentovať 
verejnosti, bolo potrebné jeho 
architektúru  odokryť formou 
archeologického výskumu. 
Archeologický výskum pre 
účely náučného chodníka vy-
konávala firma 376 A.D.  s.r.o.  
Už prvé výkopové práce uká-

zali, že nejde o gotický most, 
ale o most mladší. V posled-
nej knihe o obci sa uvádza, 
že ide o  barokový most, čo 
by mohlo zodpovedať pravde. 
Keďže  zmenou tokov v  ob-
ci sa nepodarilo zmeniť aj 
hydrogeologické podmienky 
a  výskum začal byť zaplavo-
vaný vodou, musel byť pre-
rušený a  bude pokračovať 
v  nasledujúcom období, po 
vyriešení odvodu vody, ktorá 
preteká do výskumnej sondy. 
Napriek tomu, že ešte nebolo 
objasnené obdobie jeho vzni-
ku,  môžeme konštatovať, že 
ide o  jeden z  mála docho-
vaných kamenných mostov 
na Spiši a teda viac menej 
o  vzácnu pamiatku širšieho 
regiónu.

Podobne to bolo aj s  výs- 
kumom zaujímavého útva-
ru o ktorom sa pri výskume  
zameranom na výskum ban-
ských diel predpokladalo, že 
ide o zaniknuté banské dielo. 
Pri podrobnej prehliadke sa 
zistilo, že ide o pozostatky ob-
rannej činnosti vojsk v  okolí 
obce z  obdobia  druhej sve-
tovej vojny. Objekt bol teda 
prekvalifikovaný z  banského 
diela na fortifikačný objekt 
a  vyhodnotený ako bunker 
s  guľometnými hniezdami. 
Spočiatku sme sa domnie-

vali, že ide o  obranné opev-
nenie v rámci bojov, ktoré sa 
v obci odohrávali od začiatku 
septembra do konca októbra 
1944 ako súčasť bojov v Slo-
venskom národnom povstaní. 

Keďže aj na prezentáciu 
tejto pamiatky bol potrebný 
archeologický výskum, v jeho 
priebehu sa zistilo, že táto ob-
ranná fortifikácia mala skôr 
slúžiť ako obranná pozícia 
proti Červenej armáde, ktorá 
postupovala údolím Horná-
du od Spišskej Novej Vsi na 
Liptov. 

Bohužiaľ, aj tu nebolo mož-
né dokončiť archeologický 
výskum, pretože bunker sa 
nachádza pod zvetranou 
skalnou stenou, ktorá hrozila 
tým, že sa zosunie a  ohrozí 
výskumných pracovníkov. 

Napriek tomu, že v  oboch 
prípadoch prezentácie histo-
rických pamiatok nebol ar-
cheologický výskum ukonče-
ný a bude pokračovať v roku 
2019, už jeho predbežné výs- 
ledky dokladajú skutočnosť, 
že v  okolí Popradu je veľa 
zaujímavých lokalít, ktoré 
pripomínajú pohnuté dejiny 
nášho národa. Iba je potreb-
né nájsť chuť a odvahu pobiť 
sa s prírodou a odkryť to, čo 
pred nami skrýva. 

 PhDr. Peter Roth

Čiastočne odkrytý most. Rekonštruované guľometné hniezdo.

SPRAVODAJSTVO

Podtatranské osvetové 
stredisko v Poprade v apríli 
2019 pripravilo zaujímavé 
kultúrne podujatia.

Deň Tanca, krajská sú-
ťaž nefolklórneho tanca, sa 
uskutoční už 4. apríla 2019  
v Dome kultúry v Poprade. 

Súťaž detských folklór-
nych súborov a hudobného 
folklóru dospelých z okresov 
Kežmarok, Levoča a Poprad  
Z Tatranského prameňa 
2019 sa uskutoční v MsKS 
Kežmarok a Dome kultúry 
Svit 13. apríla. 

Celoštátna výstava kraslíc 
Krehká krása Batizoviec, 
spojená s tvorivými diel-
ňami s ukážkami zdobenia 
veľkonočných vajíčok s kul-
túrnym programom bu-
de v dňoch 9. až 14. apríla  
v kultúrnom dome v Batizov-
ciach. 

Krajská scénická žatva, 
krajská prehliadka amatérs- 
kych divadiel sa uskutoční 
26. - 27. apríla v Mestskom 
divadle v Levoči.

Metodická inštruktáž  
v rámci Okresnej súťaže DFS 
Stará Ľubovňa sa uskutoční 
5. apríla v MsKS Stará Ľu-
bovňa.  (pkr)

POS Poprad
pozýva
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

V minulom roku sa konali 
komunálne voľby, kde do-
šlo k miernej obmene pos- 
lancov, ktorí budú zastávať 
svoj mandát v nasledujúcom 
volebnom období 4 rokov  
t. j. 2018-2022 v prospech 
rozvoja našej obce. Gratu-
lujem ku zvoleniu a pra-
jem veľa síl do ďalšej práce. 
Nové obecné zastupiteľstvo 
schválením programového 
rozpočtu obce ako najdôleži-
tejšieho strategického doku-
mentu, nepriamo odsúhlasi-
lo aj smerovanie Batizoviec 
v rôznych oblastiach (napr. 
šport, kultúra, hasiči, pod-
pora činností jednotlivých 
spolkov, organizácií alebo 
združení...), ktoré vyvíjajú 
neskutočné úsilie smerujúce 
k zachovaniu činnosti, ktorá 
je ich prioritou. 

Jedným z hlavných bodov 
rozpočtu je aj určenie hlav-
ných kapitálových investícií 
- budovanie chodníkov, ciest 
a pod. V tomto roku by sme 

Vážení spoluobčania, možno sa nám to ani nezdá, ale 
už je tu štvrtý mesiac roka 2019. Dovoľte mi priblížiť vám 
smerovanie niektorých aktivít, ktoré by sme chceli v tom-
to roku realizovať v našej obci. 

chceli pokračovať vo výstav-
be chodníka vedľa št. cesty na 
Ul. osloboditeľov, dokončiť 
asfaltovanie na Ul. Komen-
ského. Tieto dve stavebné 
aktivity nám z rozpočtu ob-
ce odčerpajú nemalé množ-
stvo financií. V pláne máme 
tohto roku, s prihliadnutím 
na finančné možnosti obce, 
upraviť priestor na hornom 
ihrisku, kde sa spájajú Ulice 
Jurkovičova a Štúrova. 

Na novom detskom ihrisku 
je potrebné vybudovať oplo-
tenie s lavičkami. Taktiež,  
s prihliadnutím na bezpeč-
nosť, je potrebné zriadiť nový 
svetelný bod na križovatke 
Ul. osloboditeľov a záhradná. 

V minulom roku sme zís-
kali do prenájmu aj budovu 
evanjelickej školy, kde je pot- 
rebné v prvom rade zriadiť 
úplne novú elektrickú prípoj-
ku a potom sa pustiť do náte-
ru strechy, vyspraviť vnútor-
ný a skrášliť vonkajší priestor. 
Na obecnom zastupiteľstve 

padol návrh, aby sme sa za-
oberali aj sálou kultúrneho 
domu, ktorá potrebuje re-
konštrukciu. V minulom ro-
ku sme sa uchádzali o nená-
vratný grant z envirofondu, 
ktorý v prípade úspešnosti 
použijeme na rekonštrukciu 
čističky odpadových vôd.  No 
uvidíme, čo sa nám podarí  
v tomto roku realizovať. 

V minulosti sme tiež rie-

šili aj zachovanie poštových 
služieb v budove Pošty a. s., 
kde som absolvoval nespo-
četné množstvo rokovaní  
s cieľom zachovať tieto služ-
by v Batizovciach. Vzhľa-
dom k tomu, že terajšie 
vlastné priestory pošty sú 
v nevyhovujúcom technic-
kom stave, obec pre Poštu  
a. s. poskytla dočasné pries- 
tory v dome služieb. Rokova-

nia stále prebiehajú, táto vec 
nie je uzavretá. Pre prípadné 
odkúpenie budovy pošty bu-
de musieť obec zobrať úver, 
nevyhovujúcu budovu opra-
viť, až potom využívať ďalej 
na určený resp. dohodnutý 
účel. 

V neposlednom rade pri-
pomínam, že základná škola 
v spolupráci s obcou sa toho 
roku pustí do výstavby nové-
ho multifunkčného ihriska  
v areáli školy. Všetky vyššie 
uvedené investície je potreb-
né zaplatiť z nášho obecného 
rozpočtu, pretože jednotlivé 
granty, poskytované štátom 
alebo Európskou úniou ako 
pomoc pre mestá a obce, 
momentálne nie sú pre nás  
v tomto čase efektívne (dô-
vody sú rôzne). 

Každopádne všetkým pri-
pomínam, že v mesiacoch 
apríl - máj sa pravdepodobne 
začne s realizáciou uloženia 
optického kábla, čo si bude 
vyžadovať veľa porozumenia 
medzi nami všetkými. 

Obec sa zapája do mno-
hých projektov, kde sme 
oprávneným žiadateľom. 

Jedným z nich je aj MOPS 
(miestna občianska poriad-
ková služba). Úlohou čle-
nov MOPS bude aktívnou 
účasťou, asertívnym zasaho-
vaním, vyjednávaním, vlast-
ným príkladom a  osobnou 
aktívnou účasťou ovplyvňo-
vať komunitu v daných loka-
litách k  zlepšovaniu svojho 
vlastného života, k  dodržia-
vaniu verejného poriadku, 
nepoškodzovaniu a  ochrane 
svojho majetku i  majetku 
druhých. Členovia MOPS 
budú príslušníkov komunít 
podnecovať k  ochrane ži-
votného prostredia a  nevy-
tváraniu čiernych skládok 
odpadu. MOPS bude zabez-
pečovať aj bezpečnosť školo-
povinných detí, hlavne počas 
ich odchodu do  a  zo školy, 
zabezpečovaním ich bez-
pečného prechodu cez cestu 
a pohybom po komunikácii, 
vychovávať a  učiť deti urči-
tým pravidlám.

Ďakujem všetkým za vyko-
nanú prácu v prospech roz-
voja našej obce  

JUDr. Gabriel Bodnár
starosta obce 

Aj tohoto roku sa obec zapája do mnohých projektov

„Morena, Morena, už ťa vynášame, kdeže my ťa dáme, 
do potoka, do potoka, tam ťa utopíme, tam ťa zahodíme...“   
Týmito slovami deti v prvý jarný deň vyprevádzali Morenu 
podľa tradičných ľudových zvykov, ktoré im pani učiteľky 
v materskej škole neustále pripomínajú a vštepujú. Hodenie 
Moreny do potoka symbolizuje koniec zimy a začiatok jari , 
preto sme jej všetci na cestu zamávali a veríme, že nám od 
ďalekého mora prinesie teplé dni.  Učiteľky MŠ Batizovce

Vynášanie Moreny v škôlke

Folklórna skupina pôsobi-
la v roku 2018 pod hlavičkou 
kultúrnej komisie, ktorá je 
zriadená obcou. Poverený 
členovia prípravného výbo-
ru Ľ. Šoltís, O. Bodnárová 
a  Mgr. S. Chovanová pri-
pravili návrh na registráciu 
Občianského združenia Fol-
klórna skupina Batizovce, 
ktoré bolo 21. septembra 
2018 aj schválené. Na člens- 
kej schôdzi Ľ. Šoltís prečítal 
stanovy združenia,  ktoré bo-
li následne schválené.

Na základe stanov bolo 
potrebné zvoliť predsedu 
a  členov výboru FSk Bati-
zovce na funkčné obdobie  
4 roky. Za predsedu bol zvo-
lený Ľubomír Šoltís, členo-
via sú Mgr. S. Chovanová, 
O. Bodnárová, J. Pastrnák, 
J. Balogh, Bc. J. Pastrnáková, 
Mgr. M. Šoltísová. Založe-
ním a vedením kroniky FSk 
boli zvolené a  poverené M. 
Pavlíková a  J. Levocká. Zá-
roveň bol schválený členský 
príspevok pre členov na rok 
2019 v sume 1 euro.

Od 1. januára 2019 vo FSk 
Batizovce pracuje 45 detí 
a  23 dospelých členov. Kto 
by mal záujem z rodičov detí, 
ale aj občanov stať sa členom 

Na sklonku roka 2018 sa 29 . decembra konala hodno-
tiaca schôdza folklórnej skupiny, ktorá bola spojená s via-
nočným posedením členov a pozvaných hostí. Zasadnutie 
otvoril a  viedol Ľubomír Šoltís. Prítomných oboznámil 
s aktivitami folklórnej skupiny za rok 2018. Členovia FSk 
sa podielali na 59 akciách nielen v  obci, ale aj v  okolí - 
vystúpenia, čepčenia, súťaže a rôzne aktivity s deťmi fol-
klórnej skupiny.

Folklór v Batizovciach v centre pozornosti

folklórnej skupiny je potreb-
né kontaktovať niektorého 
z členov výboru.

Hneď od začiatku roka 
mali naši folklóristi plné ruky 
práce. V  januári MO Matice 
Slovenskej v  Batizovciach 
zorganizoval „Kúdelnú izbu“, 
ktorá pripomenula divákom 
v  preplnenom hľadisku tra-
dície naších predkov. Už 10. 
januára členovia starších de-
tí, ale aj dospelí, mali mož-
nosť predviesť svoje zruč-
nosti na folklórnej lyžovačke 
v Lopušnej doline. Folklórné 
vystúpenia sme predviedli 
aj na hasičskom plese v  Sp. 
Sobote a  na obecnom ple-
se v  Sp. Štiavniku. 2. marca 
sa v  obci konalo tradičné 
chodenie so straškom – Ba-
tizovské fašiangy, ktoré boli 
aj tento rok spojené so zabí-
jačkou a veľkým záujmom 
domácich i návštevníkov  
z blízkeho či ďalekého okolia.

Členovia FSk sa pravidelne 
stretávajú na skúškach, kde 
sa pripravujú na najbližšie 
akcie. 22. marca sa naši naj-
mladší členovia zúčastnili na 
medzinárodnej súťaži Spiš 
talent 2019 v Smižanoch. 
Dospelí sa zase pripravujú 
na súťaž Vidiečanová Ha-

bovka, ktorá sa bude konať 
13. apríla vo Svite. Prícho-
dom Veľkej noci nás čakajú 
vystúpenia na domácej akcii 
Krehká krása Batizoviec... 
Gúľaj sa vajíčko (14. 4. 2019) 
a v blízkom okolí v hoteloch.

Tohoto roku sme tiež pri-
jali pozvanie na Zamagurské 
folklórné slávnosti, ktoré sa 
budú konať 15. júna 2019. 
Našou prioritou je príprava  
a organizácia folklórnych 
slávností obce Batizovce, 

ktoré sa budú konať už 4. 
mája 2019 v popoludňajśích 
hodinách. Na záver slávností 
je pre divákov a  učinkujú-
cich pripravený koncert hu-
dobnej skupiny HRDZA.

Veríme, že aj tento rok 
budeme robiť radosť naším 
spoluobčanom, ale aj hosťom  
na folklórných slávnostiach 
nielen doma,  ale aj v okolí. 
O  jednotlivých podujatiach 
vás budeme včas informovať. 
 Ľubomír Šoltís 

Poslanci zvolení vo funkčnom období 2018 - 2022 Ľubo-
mír Šoltís - zástupca starostu, Mgr. Vladimír Andraš, Juraj 
Balog, Bc. Peter Hutník, Daniel Hudák, Jaroslav Kuzmík, 
Ing. František Lizák, Mgr. Cyril Nemec, Marta Šerfelová  
a starosta obce JUDr. Gabriel Bodnár.
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u Oznamujeme  občanom,  že za účelom pravidelného 
jarného upratovania budú počas niekoľkých dní  pristavené 
dva veľkoobjemové kontajnery na jednotlivých stanovištiach. 
Po ich naplnení budú vyprázdnené a presunuté na ďalšiu po-
zíciu v danom poradí:

1. Ul. Hviezdoslavova a pri hornom detskom ihrisku  na 
rázcestí ulíc Štúrova a Jurkovičova,

2. Ul. Sládkovičova pri bytovkách a   Ul. Jurkovičova pri 
dome č. 387,

3. pri križovatke ulíc Sládkovičova a Partizánska a Ul. Jur-
kovičova pri dome č. 406

4. pri novom detskom ihrisku na Ul. Záhradná a pri hornej 
autobusovej zastávke pri evanjelickom kostole,

5. pri Kultúrnom dome na Ul. Nálepkova a pri križovatke 
ulíc Školská a Štúrova

6. na Ul. Poľná a pri ZŠ na Ul. Komenského
7. na Ul. Osloboditeľov a pri križovatke ulíc Osloboditeľov 

a Záhradná
Predpokladaný začiatok zberu je 5. 4. 2019. Upozorňuje-

me, že tieto kontajnery neslúžia na zber nebezpečného od-
padu, použitých pneumatík, skla, obalov z farieb, žiariviek  
a elektroodpadu. 

u Zároveň  upozorňujeme, že zberné nádoby a vrecia  
s vytriedenými odpadmi  je potrebné  vyložiť  v deň zberu do 
6. h pred  bránu k ceste.

V našej obci je vývoz triedeného zberu (sklo, plasty) zabez-
pečený vrecovým systémom, nie kontajnerovým systémom, 
preto žiadame občanov, aby triedený odpad vykladali vo 
vreciach na to určených. Ak triedený odpad bude v nádobe, 
nebude vyvezený. 

u Od 14. 1. 2019 sa zmenili úradné hodiny obecného 
úradu našej obce nasledovne:

Pondelok    7:00 - 12:00   13:00 - 15:30 
Utorok         nestránkový deň 
Streda         7:30 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok        7:30 - 12:00  
Piatok          7:00 - 12:00  
Počas nestránkových hodín zamestnanci obce vykonáva-

jú dôležité administratívne úkony, potrebné pre chod obce, 
obecného úradu  a rôzne výstupy v rámci poskytovania sú-
činnosti orgánom štátnej a verejnej moci. Všetky vaše úradné 
záležitosti v rámci možností radi vybavíme počas  úradných 
hodín. 

u Poslanecké obvody podľa ulíc v obci pre volebné 
obdobie 2018-2022:

 Partizánska, Lúčna - Mgr. Vladimír Andraš 
 Sládkovičova, Krátka - Jaroslav Kuzmík 
 Komenského, Kukučínova - Bc. Peter Hutník
 Nálepkova - Ing. František Lizák
 Štúrova, Školská - Daniel Hudák
 Jurkovičova, Družstevná - Ľubomír Šoltís 
 Poľná, Cintorínska - Juraj Balog 
 Hviezdoslavova, Záhradná, Kvetná, K  potoku - Marta 

Šerfelová 
 Osloboditeľov, Tatranská, Horská, Športová, Lesná - 

Mgr. Cyril Nemec 
V prípade potreby, návrhov, podnetov, občania môžu oslo-

viť poslanca, do ktorého poslaneckého obvodu patria.

u Srdečne vás pozývame na výstavu veľkonočných vajíčok 
a dekorácií zaradených do súťaže Gúľaj sa vajíčko ..., „Krehká 
krása Batizoviec“, prác s veľkonočnou tematikou detí  z MŠ 
Batizovce, žiakov ZŠ a ŠZŠ Batizovce a klientov CSS Batizovce. 
Cieľom výstavy je podnietiť tvorivú aktivitu a fantáziu ľudo-
vých umelcov z celého Slovenska, uchovať zvyky a prekrásne 
tradície zachovávané v každej slovenskej dedinke. 

Výstava bude sprístupnená v kultúrnom dome v Batizov-
ciach:

9.  4. - 13. 4. 2019    10.00 - 12.00    15.00 - 17.00        
14. 4. 2019             12.00 – 15.00
V nedeľu 14. 4. o 14. h bude oficiálna časť podujatia a vy-

hodnotenie súťaže s predvádzaním zdobenia veľkonočných 
vajíčok rôznymi technikami a sprievodným programom. 

A že sa do Batizoviec určite oplatí prísť, vedia všetci, ktorí 
túto krehkú, nádhernú krásu videli čo i len jediný raz. Od 
prvého ročníka sa veľmi veľa zmenilo a okrem kuracích, 
kačacích či husacích vajíčok sú už dnes samozrejmosťou aj 
pštrosie vajcia s neuveriteľne krásnym zdobením. Všetci vys- 
tavujúci i návštevníci ste srdečne vítaní!

Batizovské všeličo

Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
Batizovce zvažujeme oceniť občanov v oblasti kultúry, špor-
tu, všeobecného prospechu obce. Návrhy nominácií na tieto 
ocenenia a  ich zdôvodnenie nám môžete zasielať na email 
obec@obecbatizovce.sk do konca júna 2019. Ocenenia budú 
slávnostne odovzdané 31. 8. 2019 na Dni obce Batizovce.

ANKETA  ◉ ANKETA ◉ ANKETA

Len nedávno som sa vám 
prihovárala na stránkach 
Podtatranského Kuriéra 
a  priala prijemné vianočné 
sviatky. Čas plynie závratnou 
rýchlosťou a  my všade na-
okolo nás cítime prichádza-
júcu jar, príjemné teplé sl-
nečné lúče, pozorujeme roz-
kvitajúcu zeleň a  počúvame 
štebot vtákov. Tieto znaky 
jari nám naznačujú koniec 
veselého fašiangového obdo-
bia, začiatok pôstu a prípra-
vu na veľkonočné sviatky.  

Naše členky Klubu žien 
sa taktiež pripravujú na prí-
chod jari, na Veľkú noc a zá-
roveň sa aktívne podieľali na 
rôznych zaujímavých podu-
jatiach v obci v predchádza-
júcich mesiacoch. 

Boli sme nápomocné pri 
organizovaní karnevalu pre 
naše detičky, ktorý zorgani-
zovala športová komisia pri 
obecnom úrade. Každoročne 
pripravujú naše ženy sladké 
i  slané dobroty z  kuchyne 

Klub žien nechýba na žiadnej obecnej akcii
starých mam  na Fašiangy. 
Oslavy Fašiangov sú spojené 
so zabíjačkou, ktorá sa koná 
už niekoľko rokov pri Po-
žiarnej zbrojnici a  má veľký 
úspech nielen u  našich do-
mácich, ale aj u návštevníkov 
zo širokého okolia.

Zimné obdobie naše 
členky využili na spoločné 
stretnutia pri šálke voňavého 
čaju a  sladkých dobrotách 
v  novej miestnosti Klubu 
žien. Nesmeli chýbať ani 
prechádzky našou prírodou, 
navštívili sme impozantný 
Ľadový dóm na Hrebienku. 
Medzinárodný deň žien sme 
taktiež oslávili pri spoloč-
nom posedení a navštívili 
sme aj kultúrne podujatia.

Tak ako každý rok, aj v roku 
2019 sa môžeme spoločne te-
šiť na krásne kultúrne podu- 
jatie s  dlhoročnou tradíciou 
„Gúľaj sa vajíčko“, organizo-
vané Podtatranským osveto-
vým strediskom v  Poprade 
v spolupráci s Obecným úra-

dom Batizovce, pri ktorého 
organizácii budeme nápo-
mocné aj my, členky nášho 
Klubu. Zároveň si s  našimi 
deťmi pred Veľkou nocou 
pripravíme veľkonočnú vý-
zdobu, pripravíme aj dob-
roty, ktoré nesmú chýbať na 
veľkonočnom stole.

Vážení čitatelia, 
akcie, ktoré pripravujeme 

a na ktorých sa zúčastňuje-

me, sa každoročne opakujú, 
ale naše členky ich pripravu-
jú s radosťou a láskou. Preto 
dúfame, že vás aj tento rok 
oslovia a budeme sa na nich 
môcť spoločne stretnúť. 

Prajem vám všetkým prí-
jemné prežitie Veľkej noci, 
veľa zdravia, radosti a  spo-
kojnosti v  kruhu svojich 
najbližších, priateľov a  zná-
mych.  Marta Šerfelová

Aj uplynulý rok 2018 sa 
niesol v  našej obci v  duchu 
mnohých kultúrno-spolo-
čenských ale aj športových 
podujatí a každý z nás si mo-
hol prísť na svoje. 

▶ Nový rok sme začali ako 
tradične zvykmi v  Kúdeľnej 
izbe. Záznam z  hudobno-
-slovného pásma bol odvysie-
laný na rádiu Regina v relácii 
Klenotnica ľudovej hudby. 

▶ Plesovú sezónu otvorila 
spoločnosť A&B Design 3. 
ročníkom svojho plesu. 

▶ Na výročnej schôdzi 
OFK Batizovce si členovia 
zvolili nový výkonný výbor, 
ktorého predsedom sa stal 
Ľubomír Haščák. 

▶ Zimné januárové počasie 
bolo ako stvorené pre Karne-
val na ľade, ktorého sa zúčast-
nilo štyridsať detí v pestrých 
maskách. 

▶ Koniec januára uzavrel 
jubilejný XX. ročník Plesu 
DHZ Batizovce. 

▶ Vo februári sme zagratu-
lovali ku krásnym narodeni-
nám našej najstaršej spoluob-
čianke Márii Jašovej.

▶ Nevynechali sme ani 
tradičný Fašiangový sprie-
vod obcou, spojený so VI. 
ročníkom batizovskej zabí-
jačky. 

▶ Pri príležitosti Národné-
ho týždňa manželstva uspo-
riadal ECAV zbor prednášku 
o manželstve reformátora Dr. 
Martina Luthera. Prednáša-
teľmi boli manželia Kaňu-
chovci zo Žiliny. 

▶ Našu obec neobišiel 
ani divadelný súbor Ozvena 
z  Popradu - Stráže, ktorý si 
pre nás pripravil veselohru 
Starý zaľúbenec. 

▶ Na výročnej schôdzi Slo-
venského zväzu protifašis-
tických bojovníkov prevzala 
predsedníčka miestnej orga-
nizácie Mgr. Monika Faixová 
za svoju dlhoročnú činnosť 
vyznamenanie M. R. Štefáni-
ka III. rádu. 

▶ Komisia športu a  mlá-
deže v  marci usporiadala 
Stolno-tenisový turnaj a VII. 
ročník súťaže v  Streľbe zo 
vzduchovky. 

▶ Marec sme uzavreli 47. 
ročníkom podujatia Krehká 
krása Batizoviec, na ktorej 
sa zúčastnilo 37 súťažiacich 
a bolo vystavených 480 prác. 

▶ ECAV zbor začiatkom 
apríla usporiadal ekumenický 
veľkonočný koncert, na kto-
rom vystúpil jeden spevokol 
a dve hudobné skupiny. 

▶ Starosta obce si uctil aj 
pani učiteľky, ktoré formujú 
naše deti, aby z nich vyrástla 
zodpovedná generácia.

 ▶ V Gerlachove sa konali 
spomienkové služby Božie za 
účasti generálneho biskupa 
Miloša Klátika. Pripomenuli 
sme si nedožité 95. narodeni-
ny emeritného seniora Mgr. 
Pavla Slanča a v záhrade kos-
tola sme zasadili lipu v rámci 
projektu 500. výročia refor-
mácie. 

▶ V našej obci sa koncom 
apríla konal 16. ročník Pod-
tatranskej olympiády mla-
dých hasičov. 

▶ V máji sme si pri pomní-
ku padlých pripomenuli 73. 
výročie ukončenia 2. svetovej 
vojny a druhú májovú nede-
ľu sme si programom v  KD 
uctili naše mamičky, staré 
a prastaré mamy.  

▶ Mesiac jún sme zača-
li Cykloparádou, spojenou 
s  programom pri príležitosti 
MDD. 

▶ Aj v  našej obci sme sa 
zapojili do podujatia Noc 
kostolov a otvorili sme brány 
evanjelického chrámu, kde 
bol pripravený sprievodný 
program. 

▶ CSS Domov pod Tatrami 
usporiadalo Deň otvorených 
dverí. V bohatom programe, 
ktorý sa konal v amfiteátri za-
riadenia, vystúpili žiaci ZUŠ 
Mierová zo Svitu, klienti CSS 
a deti z FSk Batizovce. 

▶ Našu obec svojou náv-
števou koncom júna poctila 
Heidi Máriássy, ktorá sa vždy 
rada vracia do domoviny 
svojho manžela Pála.

 ▶ Školský rok 2017/2018 
sme uzavreli slávnostnou roz-
lúčkou s  deťmi z  MŠ a  štvr-
tákmi ZŠ. 

▶ Začiatkom prázdnin sa 

konal 41. ročník Mundiálu. 
▶ V súťaži o Najlepšie ba-

tizovské pirohy zabojovalo 
deväť družstiev už na 7. roč-
níku. 

▶ Júl ukončil obľúbený Dets- 
ký mundiál. 

▶  Hasiči nezaháľali ani cez 
prázdniny. V  auguste sa ko-
nal 37. ročník Spomienkovej 
súťaže hasičských družstiev, 
na ktorej sme obsadili pekné 
miesta. 

▶ Prázdniny sme ukonči-
li pietnym aktom položenia 
vencov pri pamätníku pri 
príležitosti 74. výročia SNP 
a  ďalším bohatým progra-
mom pri príležitosti Dňa 
obce. 

▶ V septembri pán starosta 
v areáli ZŠ slávnostne otvoril 
nový školský rok 2018/2019. 

▶ Pri príležitosti Folklór-
nych slávností bola do pove-
domia občanov slávnostne 
uvedená kniha „Ľudový odev 
na južnom úpätí Vysokých 
Tatier.“ 

▶ I napriek nepriaznivému 
počasiu sa priaznivci turistiky 
zúčastnili tradičného výstupu 
na Batizovské pleso. 

▶ V rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva zaria-
denie CSS Domov pod Tatra-
mi opäť otvoril brány kaštieľa 
pre širokú verejnosť.

▶ Koncom mesiaca Komi-
sia ŠaM zorganizovala výlet 
na Duklu. 

▶ Pri príležitosti krásnych 
narodenín sme zablahoželali 
najstaršiemu občanovi našej 
obce Františkovi Jarošovi. 

▶ V  októbri sme si uctili 
našich seniorov a  koncom 

mesiaca sme mali možnosť 
navštíviť Výstavku ručných 
prác, ktorú zorganizoval 
miestny Klub žien. 

▶ November sa niesol v du-
chu 15. ročníka Batizovského 
vinobrania a  10. ročníka sú-
ťaže o  Najlepší batizovský 
škvarkovník. 

▶ Firma A&B Design otvo-
rila už 4. ročník podujatia 
s  názvom Čarovné Vianoce 
pod Tatrami a  to v  nových 
priestoroch Vianočného do-
mu. 

▶ Koncom novembra sme 
zablahoželali  ku okrúhlym 
narodeninám našej bývalej 
rodáčke a  maliarke Helene 
Suchej, ktorej obrazy zdobia 
nejeden náš dom. 

▶ V  decembri detičky 
programom privítali Mikulá-
ša a deti ZŠ si pre rodičov pod 
vedením svojich  učiteliek 
pripravili Muzikál s  názvom 
Neberte nám princeznú. 

▶ Pred Vianocami naše do-
mácnosti navštívili koledníci 
z FSk s pekným vinšom. 

▶ Mesiac december sme 
ukončili 18. ročníkom via-
nočnej batizovskej vločky, 
vianočným koncertom v  ka-
tolíckom kostole v  podaní 
Suity kráľa Mateja, vystúpe-
ním FS Vagonár a  vežovým 
koncertom trubačov z  DH 
Sviťanka. 

▶ Pri príležitosti okrúhlych 
životných jubileí sa mali na-
ši občania možnosť stretnúť 
so starostom štyrikrát. Naše 
pozvanie prijalo spolu 41 ju-
bilantov, 14 mužov a 27 žien. 

PhDr. Soňa Andrašová, 
referentka kultúry

Kultúrno-spoločenské okienko roka 2018

ANKETA  ◉ ANKETA ◉ ANKETA
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Keď sa vrátime ešte do 
roku 2018, v  rámci pomoci 
obci Batizovce sme zorga-
nizovali hasičský stánok pri 
príležitosti osláv príchodu 
sv. Mikuláša so svojou druži-
nou do našej obce. 2. februá-
ra sa nám podarilo uskutoč-
niť už 21. ročník hasičského 
plesu. Opäť naplnená plná 
sála nás presviedča o kvalite 
tohto plesu. 21. 2. nás opäť 
navštívili pracovníci z  Ná-
rodnej tranfúznej služby SR, 
aby vykonali mobilný odber 
krvi v  našej zbrojnici. Ďa-
kujeme všetkým darcom, že 
svojim činom takto prispeli 
k záchrane ľudských životov. 
O  najbližšom darovaní krvi 

Dobrovoľní batizovskí hasiči v zimnom období
V  zimných mesiacoch máme štatisticky menej hasič-

ských a technických výjazdov, preto nám ostáva viac času 
na prípravu a plánovanie akcií na rok 2019. Jednou z pr-
vých a pre nás aj hlavných akcií v mesiaci január je zorga-
nizovanie výročnej členskej schôdze. Z kapacitných dôvo-
dov schôdzu organizujeme v sále kultúrneho domu. Čle-
nov na nej informujeme o hospodárení, aktivitách, obnove 
techniky, cvičeniach a plánoch DHZ na najbližšie obdobie. 
Tento rok sa stretlo viac ako 90 členov 19. januára, ktorí si 
vypočuli jednotlivé správy. 

vás budeme vopred infor-
movať. Začiatkom marca nás 
čakala neľahká úloha - zor-
ganizovanie hasičskej zabí-
jačky, spojenej s  tradičným 
fašiangovým sprievodom 
masiek, ktorý má v  našej 
obci dlhoročnú tradíciu. Aj 
tento rok naši členovia spra-
covali dva kusy ošípaných, 
aby pripravili výrobky ako si 
ich pamätáme. Veľký záujem 
o tieto výrobky svedčia o ich 
kvalite. Na druhý deň sme 
skonštatovali, že zo všetkých 
výrobkov sa zvýšilo cca. 
9 klobás, ktoré si členovia 
upiekli pri prataní zbrojnice. 
Chceme sa týmto poďakovať 
hlavne členom DHZ, ktori 

viac ako 3 dni neustále pra-
covali na príprave a  predaji 
výrobkov. Radi by sme do-
priali občanom a návštevní-
kom viac takýchto špecialít, 
no z kapacitných a ľudských 
zdrojov sme pri tejto akcii 
momentálne na maxime. Ve-
ríme že aj takto sme prispeli 
k súdržnosti ľudí v našej  ob-
ci. V marci sme ešte pripra-
vili peknú akciu a  to turnaj 
pre členov DHZ v  stolnom 
tenise. 

V  minulom čísle Batizov-
ských novín sme vás infor-
movali o  prebiehajúcej re-
konštrukcii hasičskej veže. 
Tentokrát vám s  radosťou 
píšeme o  úspešnom ukon-
čení  týchto prác. V  rámci 
rekonštrukcie sa vyspravili 
nerovnosti v  omietke, stena 
dostala nový náter, ktorý je 
odolný proti vode, zväčšil sa 
otvor na sušenie hadíc a pri-
budol poloautomatický sys-
tém na vyťahovanie hadíc. 
Tento rok by sme v  rámci 
obnovy hasičskej zbrojnice 

chceli opraviť bývalý sklad 
pohonných hmôt, ktorý sa 
nachádza v  havarijnom sta-
ve. Samozrejme vás o  prá-
cach budeme informovať. 

V  rámci výjazdov sme 
sa od posledného článku 
v  týchto novinách zúčast-
nili 1x na technickom a  2x 
na hasičskom výjazde. Spo-
menieme požiar v  rómskej 
osade, ktorý vypukol 1. 12. 
2018 tesne po 21. hodine. Na 
miesto zásahu nás poslalo 
operačné stredisko tiesňovej 
linky z  Prešova. Okrem nás 
zasahovali aj profesionálni 
hasiči zo staníc Mengusov-
ce a  Poprad. Po príchode 5 
členov s  technikou T815 na 
miesto zásahu boli požia-
rom zasiahnuté dve nele-
gálne stavby. Požiar bol už 
vo vysokom štádiu horenia 
a  podarilo sa ho lokalizovať 
približne po jednej hodine. 
Na základňu sme sa vrátili 
v  neskorých nočných hodi-
nách. Keďže sa blíži obdobe 
vypaľovania suchých po-

rastov a  tráv, chceme týmto 
vážne apelovať na občanov, 
že takéto činnosti sú zakáza-
né a protizákonné. Nechajme 
tieto porasty, aby si s  nimi 
poradila matka príroda pri-
rodzeným spôsobom, poprí-
pade ich môžeme pozbierať 
a skompostovať. V rámci na-
šej bezpečnosti nespaľujme 
ani kopy nahromadenej su-
chej trávy, stačí totiž iba malý 
závan vetra a plameň dokáže 
preskočiť na nami už nekon-
trolovateľné územie. Veríme 
že sa všetci občania poučili 

z minulosti a takúto činnosť 
už nebudeme vykonávať. 

DHZ Batizovce v spolu-
práci s obcou Batizovce vy-
tvorili 18 trojčlenných kont- 
rolných skupín za účelom 
vykonávania preventívnych 
požiarnych kontrol v obyt-
ných budovách a malých 
prevádzkach v obci, ktoré sa 
robili a budú robiť v mesia-
coch marec - apríl 2019. Pre-
školenie vedúcich kontrol-
ných skupín sa uskutočnilo 
20. marca 2019. 

 Marián Chromek

V nedeľu, 10. februára, sa v popoludňajších hodinách v Ba-
tizovciach ukončila sezóna zimných ľadových športov Kar-
nevalom na ľade. Karnevalu sa, aj napriek teplému počasiu,  
zúčastnilo celkovo približne 100 ľudí, z toho 35 detí v mas-
kách. Panie učiteľky z MŠ Batizovce si pre deti pripravili zau-
jímavé súťaže a Komisia športu a mládeže pri OcZ Batizovce 
pripravila pre všetkých zúčastnených malé občerstvenie. Dú-
fame, že sa v minimálne rovnakej priateľskej atmosfére stret-
neme znova o rok.  Peter Hutník

Karneval na ľade

V Batizovciach pôsobí aj Obecný futbalový klub. V súčas-
nosti klub zastrešuje tri družstvá. „A“ mužstvo pod vedením 
hrajúceho trénera Stanislava Paločka pôsobí v 6. lige PFZ, 
dorastenci do 19 rokov pôsobia v 4. lige PFZ, trénerom je 
Ján Šimko.  Žiaci do 15 rokov pôsobia v 3. lige PFZ, družstvo 
vedie Peter Hutník s asistentom Jozefom Fábianom. Druž-
stvá trénujú v priemere dvakrát do týždňa, v soboty hrajú 
svoje zápasy mládežnícke tímy a nedeľa je vyhradená pre zá-
pasy dospelých. Radi privítame každého s chuťou športovať,  
v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na čísle 0940 872 
750, kde sa dozviete bližšie informácie a termíny tréningov. 
Rovnako nás môžete prísť povzbudiť, o domácich zápasoch 
informujeme fanúšikov cez obecný rozhlas, plagáty, či našu 
stránku na Facebooku.  Peter Hutník

Divozel a  Nezábudka. To 
nie sú len názvy liečivých 
bylín, ale aj mená hrdinov 
knihy. Jej autorom je Matej 
Zámečník, s  ktorým sme 
spolupracovali už pred dvo-
ma rokmi a naši žiaci sa už 
tri mesiace svedomito pri-
pravujú na jeho návštevu.  
Kniha  Divozel a Nezábudka 
je zameraná na environmen-
tálnu výchovu a po jej  prečí-
taní sa žiaci dozvedeli mno-
ho nového o prírode i  to, 
ako ju chrániť. V  zimných 

Jar v našej škole a učebňa v prírode
mesiacoch stavali kŕmidlá 
pre vtáčikov a  prikrmova-
li ich, v  jarných mesiacoch 
budeme vysádzať bylinky do 
našich záhonov. Ale tým sa 
naše environmentálne akti-
vity nekončia. Pripravujeme 
revitalizáciu školského dvora 
v  spolupráci s  organizáciou 
STROM ŽIVOTA, i  projek-
tom JEDNOTA. Budú za-
merané na výstavbu učebne 
v prírode a detského ihriska. 
Všetci sa na to už veľmi te-
šíme. A  marec pokračoval 

návštevami. Na Deň vody 
sme privítali Martinu Pro-
háczkovú, ktorá si pre nás 
pripravila zaujímavé aktivity. 
Deň zeme si pripomenieme 
úpravou školského dvora 
i  zberom nečistôt v  okolí 
školy. 

Nesmieme zabudnúť na 
návštevu predškolákov v I.A., 
kde si  predškoláci skúsili 
aké je to byť prvákom. Pani 
učiteľka si pre nich pripra-
vila množstvo zaujímavých 
aktivít a  z  návštevy odchá-
dzali plní zážitkov. Spoločne 
s  rodičmi si vyučovacie ho-
diny,  školu a  všetky jej zá- 
kutia prezre.k budúci prváci  
22. 3. 2019, kedy bol pre nich 
pripravený Deň otvorených 
dverí. No a  naše návštevy 
budú zavŕšené 8. apríla 2019 
kedy sa bude  konať zápis do 
školy.  

Keďže marec a kniha pat-
ria k  seba, našim tradičným 
školským projektom je Či-
tateľmánia, ktorá tento rok 

vyvrcholí besedou so spiso-
vateľkou Gabrielou Futovou. 

Veru, je to tak. Jar klope na 
dvere a my už len spomína-
me na náš januárový lyžiar-
sky kurz, karneval, školský 
turnaj vo vybíjanej i recitač-
né súťaže, v  ktorých našu 
školu úspešne reprezentovali 
Dominika Spišáková. Ne-
zabúdame však na úspechy 
našich hokejbalistov, ktorí 
netrpezlivo čakajú na jarnú 
časť hokejbalovej ligy. Veľ-
mi nás potešilo i  divadelné 
predstavenie, s  ktorým nás 
pobavili herci divadla Cli-
perton a prváci i druháci sa 
pozreli na interaktívnu výs- 
tavu ľudské telo. Toľko uda-
lostí za pár mesiacov a to ešte 
nie sme na konci školského 
roka. Veríme že tie tri nasle-
dujúce mesiace budú vypl-
nené rovnako zaujímavými 
udalosťami a nové vedomos-
ti budeme naberať aj v našej 
novej učebni v prírode. 

 Mgr. Zuzana Kľocová

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y

Ponad naše Tatry vtačky poletuju,
z Batizovec dziefky pisanky richtuju.

 
Ponad naše Tatry biely snežik pada,

pisano vajičko parobka si hleda.
 

To vajičko malovano,
kvietečkami cifrovano,
komu ja ho darujem,

to znak že ho milujem.
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Už je tomu pekných pár 
desiatok rokov, keď naši ot-
covia  a  starí otcovia priš- 
li o  pozemky, na ktorých 
súkromne hospodárili. Päť-
desiate roky boli pre nich 
ťažké. Prišli o  všetko, čo si 
ťažko nadobudli. Vlastník-
mi pozemkov uvedených 
v Zápisnici č. 173 boli  čle-
novia Urbáru, ktorí museli 
svoje pozemky odovzdať do  
JRD Gerlachov.

Chcela by som upriamiť 
pozornosť na pozemky, kto-
ré sa nachádzajú nad hote-
lom Hubert smerom ku Tat-
ranskej Polianke. 

Prišiel rok 1989. Každý 
si demokraciu a  spravodli-
vosť  predstavuje ináč, alebo 
ako to jemu vyhovuje. JRD 
hospodárilo na pozemkoch, 
ktoré sa v dedičskom kona-
ní dedili z  rodičov na detí.  
Notár v  dedičskom konaní 
uviedol, že pôda je zlúčená 
v bezplatnom užívaní socia-
listického sektoru. 

Potom prišiel deň, keď 
niekoľko vyvolených po-
mohlo tým, ktorí sa snažili 
ponúknuť pôdu vlastníko-
vi, ktorý mal o  ňu záujem. 
Konali rýchlo. Katastrálny 
úrad v  Poprade potvrdil 

štyri zmluvy v  mesiaci júli 
1996 a to: 2. 7. 1996 – Zmlu-
va o  vydržaní, 8. 7. 1996 – 
Kúpna zmluva, 16. 7. 1996 
– Zmluva o  vydržaní, 31. 
7. 1996 – Kúpna zmluva. 
Potom prišli na rad kom-
penzačné zmluvy. Kým sa 
radoví členovia Urbáru doz- 
vedeli, čo sa stalo bolo už 
neskoro. Vyvolení mali ra-
dosť a  tým ostatným ostala 
spomienka, ktorá sa bude 
ťažko vysvetľovať. Nedoká-
zali sme  pravdu dobehnúť. 
Tak radšej zabudneme?

Mária Nikerlová, 
členka Urbáru

Spomenieme si, alebo radšej zabudneme

Vážení občania,
aj touto cestou vás chcem 

oboznámiť s aktivitami v na- 
šej obci. Nové volebné ob-
dobie sme začali aktívne 
a to aj vďaka práci poslancov 
a  členov jednotlivých komi-
sií.  Chcem spomenúť najmä 
aktívnu prácu stavebnej ko-
misie, ktorej predsedom je 
Ján Mlynár. Hneď od prvého 
stretnutia mali členovia sta-
vebnej komisie veľa nápadov 
ako naďalej zveľaďovať našu 
obec a jej okolie. Na základe 
odporúčania komisie obecné 
zastupiteľstvo schválilo návrh 
na vypracovanie štúdie na 
„oddychovú zónu“ a  štúdie 
na „dom poslednej rozlúčky“. 
Riešili sa aj možnosti indivi-
duálnej bytovej výstavby. 

Pustili sme sa do rekon-
štrukcie zasadacej miestnos-
ti, ktorá už dlhšie obdobie 
potrebovala takú opravu, 
aby mohla slúžiť nielen na 
zasadnutia obecného zas- 
tupiteľstva, ale aj na rôzne 
schôdze, školenia a pracovné 
rokovania organizácií, kto-
ré majú sídlo v  našej obci. 
V  rámci rekonštrukcie boli 
vymenené podlahy, stropy, 
oprava stien, osadenie no-
vých dverí. Z  technického 
hľadiska sa vymenili rozvody 
elektrického vedenia, nové 
osvetlenie, wifi sieť, projek-
tor, ozvučenie. V ďalšej etape 
sa robí oprava chodby a  so- 

ciálneho zariadenia. Aj touto 
cestou sa chceme poďakovať 
občanom za trpezlivosť pri 
návšteve priestorov obecné-
ho úradu, keďže veľakrát sme 
fungovali v  obmedzených 
podmienkach.

Medzi rozpracované pro-
jekty patrí: Rozšírenie ka-
nalizácie a  Zvýšenie energe-
tickej účinnosti budovy ZŠ 
v  obci Gerlachov. V  rámci 
tohto projektu sa bude rea- 
lizovať zateplenie budovy, 
výmena okien, výmena roz-
vodov tepla. Na oba pro-
jekty žiadame dotáciu od 
štátu. Na Novej ulici a  časti 
Cintorínskej ulice tento rok 
vymeníme vodovod. Túto 
prácu bude realizovať PVPS, 
a. s.. Aj na základe náš-
ho listu zo dňa 30. 1. 2019, 
v  ktorom sme uviedli dôvo-

dy žiadosti a v ktorom žia-
dame Správu a  údržbu ciest 
Prešovského samosprávne- 
ho kraja o dokončenie opráv 
cesty III/3064 v úseku medzi 
Gerlachovom a  Batizovca-
mi, cesty cez obec Gerlachov 
v smere na Tatranskú Polian-
ku. Na základe tejto žiados-
ti nám oznámili, že v  roku 
2019, v  rámci odstránenia 
havarijných stavov ciest II. 
a  III. triedy, je oprava cesty 
III/3064 Batizovce – Gerla-
chov o  celkovej dĺžke 1 km 
zahrnutá. Sme vďační, že sa 
táto situácia vyrieši a  bude-
me chodiť po opravenej ko-
munikácii. 

Ďalej by sme chceli upo-
zorniť občanov, aby zabráni-
li voľnému pohybu psov po 
obci.  Neuspokojivá situácia 
je aj vo vytváraní „divokých 

skládok“ odpadov. Prosíme 
občanov, aby si dali zále-
žať na separovaní odpadov, 
čím šetria aj svoje peniaze 
a  súčasne prispejú k  čistote 
v  obci a  jej okolí. V 21. sto-
ročí by sme tak mali prestať 
zaťažovať  životné prostredie 
a šetriť financie na likvidáciu 
odpadov. 

Chcem vás opäť požia-
dať, aby ste svoje postrehy  
a nápady pre zlepšenie života 
v  obci sprostredkovali pria-
mo mne, poslancom obec-
ného zastupiteľstva, členom 
komisií, alebo priamo v kan-
celárií obecného úradu. Len 
vzájomnou komunikáciou 
dokážeme napredovať k  lep-
šiemu a krajšiemu životu. 

 Je veľmi veľa toho, čo tre-
ba v našej obci zlepšiť, ale aj 
týmito postupnými krokmi 
stále robíme maximum pre-
to, aby bol život v našej obci 
či už pre nás občanov, ale aj 
pre návštevníkov našej krás-
nej podtatranskej obce čoraz 
krajší a kvalitnejší.

Na záver sa vám chcem 
všetkým poďakovať a popriať 
vám krásne prežitie Veľko-
nočných sviatkov v kruhu ro-
diny a priateľov. Prajem nám, 
aby sme sa tešili z  každého 
dňa a stretnutia v našej obci, 
ale aj mimo nej.  

Mgr. Ján Hroboň,
starosta obce

Postupnými krokmi ku krajšiemu životu v obci

Gerlachovský
informátor
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Rekonštrukcia zmenila našu zasadačkuna nepoznanie. Postupne sme zasadačke v obecnom úrade dali nový šat.

K fašiangovému obdobiu v našej obci už štvrtý rok neod-
mysliteľne patrí plesová zábava. Tentokrát sme však ako po 
ostatné roky neuzatvárali plesovú sezónu a  zmenilo sa do-
konca aj miesto konania. Plesajúci hostia sa zišli v sobotu 16. 
februára 2019 v sále Sanatória Dr. Guhra v Tatranskej Polian-
ke, kde sa výborne zabávali a vychutnávali si úžasnú atmos- 
féru navodenú nielen krásnou interiérovou výzdobou, ale aj 
skvelým programom.

Tanečný parket bol od začiatku plesu plný zabávajúcich sa 
hostí a o to, aby nezíval prázdnotou, sa celý večer staral DJ 
Vlado. Program plesu obohatila aj hudobno-zábavná skupi-
na Bravo so skvelým vystúpením. Tento rok bola pre hostí 
už tradične pripravená bohatá tombola, za ktorú sa aj týmto 
spôsobom chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám 
venovali krásne a hodnotné ceny. Poďakovanie patrí tiež všet-
kým, ktorí sa aktívne zapojili do organizácie tohto podujatia.

Hostia si užívali noc v krásnom prostredí a skvelej atmo-
sfére nádhernej sály sanatória, ktorému patrí vďaka aj za per-
fektnú spoluprácu pri organizácii. Zároveň ďakujeme všet-
kým zúčastneným za vytvorenie výbornej plesovej nálady. 
Tešíme sa na ďalší ročník plesu a veríme, že každým rokom 
bude určite lepší a lepší. 

 JUDr. Lenka Faixová, snímky Daniel Faix

Fašiangový ples 
nechýbal ani tento rok

Prajeme vám radostne prežitie 

veľkonočných sviatkov.

Nech váš dom je plný pokoja, 

stôl hýri hojnosťou

a srdcia blízkych sú naplnené 

láskou a porozumením.
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Žiadame všetkých obča-
nov, aby dôsledne separovali 
komunálny odpad a do kon-
tajnerov pre separovaný zber 
hádzali iba tie zložky, ktoré 
tam patria. V prípade, že sa 
opakovane bude nachádzať 
komunálny odpad v  týchto 
nádobách, zberné miesta na 
separovaný odpad budú zru-
šené. 

Žiadame občanov, aby vo 
väčšej miere využívali vre-
cový zber triedeného odpa-
du, ktorý je oveľa účinnejší 

a tým sa zvýši úroveň vytrie-
denia odpadu. 

Za rok 2018  v  našej obci 
dosiahla úroveň vytriedenia 
odpadu len 12 %, čo je veľmi 
nízke číslo. Nesprávnym se-
parovaním sa zvyšujú nákla-
dy na odvoz a uskladnenie 
odpadov a tým aj znečisťo-
vanie nášho životného pro-
stredia. Kalendár a  systém 
separovaného zberu môžete 
nájsť na:www.obecgerlachov.
sk  Za pochopenie ďakujeme.                                                          

 Obec Gerlachov

Dôležitosť správneho separovania

Likvidácia divokej skládky poniže cintorína, financovaná  
z Environmentálneho fondu.

Rozšírenie kanalizácie: Ulica Lúčna - Družstevná, finan-
covaná zo štátnych zdrojov.

Oprava mosta - Gerlachov, Kamenný most po rekonštruk-
cii. Oprava bola financovaná Ministerstvom kultúry SR.

Oprava amfiteátra z vlastných zdrojov.
Oprava lávky cez Gerlachovský potok, fianancovaná  
z vlastných zdrojov.

Rekonštrukcia ČOV, financovaná z Environmentálneho 
fondu.

Rozšírenie kanalizácie: Ulica Nová, financovaná z vlast-
ných zdrojov

Takto niektorí z nás separujú...

... a takto si to uľahčujú.

Kamenný most pred rekonštrukciou.

Gerlachovský informátor
Aj takto sa zmenila naša obec

Začalo nové funkčné obdobie a poslanci obecného zastu-
piteľstva spolu so starostom si už vytýčili nové ciele a vízie, 
ktoré chcú napĺňať v tomto funkčnom období. 

Myslím, že určite nezaškodí, ak si pripomenieme to, čo 
sme spoločnými silami už urobili a čím sa nielen skrášlilio 
prostredie našej obce a jej okolie, ale sfunkčnilo sa viacero 
objektov občianskej vybavenosti. Viacero akcií sme dokázali 
urobiť z vlastných zdrojov, ale naplno sme využívali aj dotácie 
z ministerstiev či Environmentálneho fondu. 
Azda najväčšie problémy máme so zberom komunálneho 
odpadu a separovaním, hoci sme sa celé funkčné obdobie 
usilovali riešiť aj tento problém. Ale bez spolupráce všetkých 
občanov to  jednoducho nepôjde. Preto je namieste otázka: 
Naozaj nemáme záujem chrániť životné prostredie a súčasne 
šetriť nielen finančné prostriedky obce, ale aj samotných ob-
čanov? Fotogalériu si môžete doplniť aj na 10. strane.

Úprava vstupu do cintorína.
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Aj keď táto zima bola 
štedrá na snehovú nádielku,  
v obci Gerlachov neboli do-
statočné snehové podmien-
ky a tak sa preteky konali 29. 
12. až 30. 12. v športovom 
areáli Štrbské Pleso. 

Dvojdňové preteky boli 
rozdelené na medzinárod-
né preteky FIS Slavic CUP, 
ktoré sa konali oba dni  
a Slovenský pohár, ktorý sa 
uskutočnil prvý deň pretekov  
a zastrešoval zároveň 2. kolo 
Slovenského pohára a 1. kolo 
Slovenského pohára žiakov.

V prvý deň pretekov sa 
bežalo voľnou technikou  
u mužov aj žien, kde vo 
FIS pretekoch spomedzi 
43 pretekárok bola naj-

Memoriál 24 padlých hrdinov SNP
Koniec roka 2018 sa v Gerlachove niesol v duchu športu. 

Tak, ako už posledné roky, tak v roku 2018 organizovala 
Telovýchovná jednota TATRAN Gerlachov v spolupráci  
s obcou Gerlachov a Slovenskou lyžiarskou asociáciou 61. 
ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov Slovenského ná-
rodného povstania. Ide o najstaršie preteky na Slovensku 
konané bez prerušenia jediného ročníka. 

lepšia Izabela Marcisz  
z Poľska. U mužov zvíťazil  
z 53 pretekárov Ján Ko-
ristek zo Slovenska.

Slovenský pohár bol za-
stúpený v šestnástich ka-
tegóriách od žiackych až 
po seniorské, do ktorých 
sa zapojilo spolu takmer 
270 pretekárov, čo je zatiaľ 
najväčší počet, aký bol na 
týchto pretekoch zazname-
naný. U mužov zvíťazil Ján 
Koristek, u žien vyhrala 
Barbora Klementová. Touto 
cestou chceme zablahoželať 
aj všetkým víťazom mlad-
ších kategórií, ale aj všetkým 
zúčastneným pretekárom za 
ich výkony.

Druhý deň sa pokračovalo 

pretekmi klasickým štýlom 
u mužov na 10 km a žien na 
5 km. U žien si zopakovala 
víťazstvo s takmer pol mi-
nútovým náskokom  Izabela 
Marcisz z Poľska. U mužov 
zvíťazil a prvenstvo z prvého 
dňa potvrdil Ján Koristek. 
Za TJ TATRAN Gerlachov 
sa chcem srdečne poďako-
vať všetkým, ktorí priložili 
ruku k dielu a pomohli pri 

organizovaní ďalšieho roč-
níka Memoriálu 24 padlých 
hrdinov SNP. Vďaka ich 
pomoci majú tieto preteky 
zakaždým vysokú úroveň 
a pretekári sa na ne radi 
vracajú, o čom svedčí aj ich 
každoročný nárast. Ďakuje-
me.

Ing. Michal Nikerle,
predseda 

TJ TATRAN Gerlachov

Hoci voľby do orgánov samosprávy boli už v decembri 
2018, pre úplnosť uvádzame zvolených poslancov Obec-
ného zastupiteľstva v Gerlachove a súčasne aj komisie, v 
ktorých pracujú. V mene poslancov a starostu obce chce-
me tiež poďakovať našim občanom za dôveru, ktorú nám 
vyjadrili svojou účasťou vo voľbách.  

Poslanci OcZ 2018 - 2022
JUDr. Lenka Faixová         Bc. Lukáš Laubert 
Jozef Homola          Ján Mlynár
Mgr. Viliam Kičin        Ing. Ľubomír Nikerle  
Alena Kičinová

Členovia obecných komisií
Komisia ochrany verejného poriadku

 a životného prostredia
Predseda:  Bc. Laubert Lukáš   
Členovia: Rusnák Ján  
  Ludvik Ľuboš   
    Ing. Nikerle Ľubomír 
  Homola Jozef  
  Faix Ján   
  Ing. Martin Čajka 

Komisia kultúry, športu a školstva:
Predseda:  Kičinová Alena  
Členovia: Rusnák Rastislav 
  Budinský Miroslav 
    Budinská Anna  
  JUDr. Faixová Lenka 
  Ludvik Ľuboš  
  Rusnák Ján  
  Mgr. Kičin Viliam 
  Homola Jozef  
  Šilon Ján  

Komisia výstavby a rozvoja obce
Predseda:  Mlynár Ján  
Členovia: Ing. Znanec Adrián 
  Ing. Faix Michal  
    Faix Pavol  
  Gánovský Peter  
  Rusnák Rastislav 
  Faix Ján   

Komisia na ochrany verejného záujmu
Predseda:  JUDr. Faixová Lenka 
Členovia: Mgr. Kičin Viliam 
  Bc. Laubert Lukáš 
    Kičinová Alena 

Kamerový systém v obci Gerlachov.Osvetlenie cintorína.

  Konečne sa Gerlachov-
čania nemusia hanbiť 
ani za svoj obecný úrad, 
na ktorý získali peniaze  
z Environmentálneho fon-
du. Názov projektu Zvýše-
nie energetickej účinnosti 
budovy obecného úradu  
v Gerlachove, už sám o se- 
be prezrádza,  že prvora-
dým zámerom bolo zní-
ženie spotreby energií na 
vykurovanie. V rámci tejto 
rekonštrukcie sa zateplila 
fasáda budovy, vymenili sa 
vchodové dvere, rekonštru-
ovala sa kotolňa a vymenili 
sa tiež rozvody. V súčasnos-
ti sa robia rekonštrukcie aj 
vo vnútri obecného úradu 
a skultúrnia sa tak aj pod-
mienky pre zamestnancov.

Ľudia v Gerlachove sa usilujú upraviť nielen priestory 
obce, ale aj svojho okolia. Svedčí o tom úprava Gerlachov-
ského potoka, na ktorú získali financie z Úradu  vlady SR.

Poslanci obecného 
zastupiteľstva
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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,
je tu nové číslo Mengusovs- 

kého občasníka, v  ktorom 
by som vás chcel informovať 
o  poslednom dianí v  našej 
obci. 

V  zimných mesiacoch, 
keďže nám napadlo veľa sne-
hu, bola podstatná činnosť 
zameraná na údržbu miest-
nych komunikácií. Pokiaľ 
nám klimatické podmienky 
dovoľovali, pripravovali sme 
ľadovú plochu pre našich 
najmenších, zároveň uprato-
vali, hlavne pri prístreškoch 
na separovaný zber, lebo 
ešte stále sa niektorí jedinci 
nenaučili otvoriť kontajner 
a hodiť už vytriedený odpad 
do jednotlivých nádob. Pred 
vianočnými sviatkami bolo 
potrebné nainštalovať výz- 
dobu, ktorú sme obohatili 
o  ďalšie svetelné reťaze na 
stromček. 

Po komunálnych voľbách 
v  decembri zložili svoj sľub 
novozvolení poslanci  obec-
ného zastupiteľstva a boli vy-
menovaní členovia jednotli-
vých komisií. Pred Vianoca-
mi sme zrealizovali spoločne 
s  miestnym podnikateľom 
p. Pavlechom súťaž vo va-
rení kapustnice. V  januári 
našu obec navštívil Gregor 
Mareš, s  ktorým boli nato-

Príprava tratí je však dosť 
náročný proces a  z  veľkej 
časti je závislá na techni-
ke, ktorou disponujeme. Tá 
nás hneď, ako to už v  drvi-
vej väčšine prípadov býva, 
sklamala hneď pri prvom 
snehu, kedy nám pre prask-
nutý chladič vypovedal služ-
bu skúter a  boli sme nútení 
hľadať alternatívne riešenia. 
Skúšali sme to viacerými 

Čaká nás jarné upratovanie obce

čené dva krátke videoklipy 
o dianí v našej obci. Obidva 
si budete môcť pozrieť na 
webovej stránke obce. Vo 
februári zorganizovali fa-
šiangové posedenie žienky 
z  folklórnej skupiny. Veselo 
sme si zaspievali, posedeli  aj 
zatancovali spoločne so Štôl-
skou hudbou. Pri tejto príle-
žitosti sme premietli fotogra-
fie z osláv 600. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci, 
pri ktorých sa nám oživili 
spomienky z  tejto slávnost-
nej udalosti. Chcem im za 
to veľmi poďakovať, pretože 
to bolo príjemné spoločné 
stretnutie občanov našej ob-
ce a dúfam že nie posledné. 

V  súčasnosti zamestnan-
ci obecného úradu začali 

s  úpravou priestorov ordi-
nácie a čakárne pre všeobec-
ného lekára, ktoré boli na 
dnešné pomery nevyhovujú-
ce a zároveň aj s modernizá-
ciou kancelárie starostu. 

V  najbližšom čase nás 
všetkých čaká jarné uprato-
vanie. Obec rozmiestni veľ-
koobjemové kontajnery, do 
ktorých budú občania môcť 
umiestniť konáre, lístie a trá-
vu zo záhrad. Chcel by som 
vás požiadať, aby ste do nich 
nehádzali iné materiály, lebo 
to prekáža pri ďalšej manipu-
lácií.

Na záver  chcem  všetkým 
popriať krásne prežitie Veľ-
konočných sviatkov.

 Ján Šoltis,
 starosta obce

Zimná bežkárska sezóna v Mengusovciach
Tak ako každú zimnú sezónu aj tohto roku sme sa všet-

ci tešili na priaznivcov bežeckého lyžovania. Klimatické 
podmienky k nám boli celkom priaznivé a umožnili nám 
prevádzkovať trate na prírodnom snehu sedemdesiat dva 
dní. Počas tohto obdobia nás navštívilo množstvo špor-
tovcov rôznych vekových kategórií, ktorí si k nám prišli 
užiť nie len trate, ale aj nádherné výhľady na končiare Vy-
sokých Tatier a krásne prostredie pod nimi. 

dostupnými spôsobmi, no 
nemalo to potrebnú kvalitu, 
za čo sa chceme športov-
com ospravedlniť. Finančné 
možnosti v  našom rozpočte 
sú limitované, no aj napriek 
tomu sme zakúpili ojazdené 
snežné vozidlo, na ktorom  
bolo potrebné zrealizovať 
údržbu. 

Aj napriek týmto všetkým 
problémom v konečnom dôs- 

ledku ohlasy na úpravu tratí 
u  návštevníkov boli pozitív-
ne. 

Žiaľ, táto zimná sezóna 
nám však ukázala aj viacero 
nedostatkov. Predovšetkým 
ide o  parkoviská alebo úpra-
vu ciest, tolerancie návštev-
níkov k  majiteľom pozem-
kov, rýchlostí jazdy a parko-
vania v obci. Z toho dôvodu 
sme nútení hľadať ďalšie 
možné alternatívy a riešenia 
k spokojnosti občanov obce, 
majiteľov pozemkov, členov 
poľovných združení a  v  ne-
poslednom rade  športovcov, 
aby  sme aj v  ďalších sezó-
nach mohli budovať prostre-
die bežeckého areálu. Tou- 

to cestou chcem poďakovať 
všetkým, ktorí akoukoľvek 
mierou prispeli k  úspešnej 
sezóne 2018-2019.

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Milan Vechter
Členovia: Jaroslav Šoltis, Ing. Zuzana Wechterová
Finančná komisia: 
Predseda: Peter Basarík
Členovia: za  poslancov:  Jaroslav Šoltis, za  obča-

nov:  Ing. Marta Alexajová
Komisia kultúry, mládeže a športu:
Predseda: Jaroslav Šalling
Členovia: za občanov: Mgr. Miroslava Zbellová, Daniela 

Jeleňáková
Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany ve-

rejného poriadku:
Predseda: Martin Gallo
Členovia: za  poslancov:  Ing.  Jaroslav Jaroš, za  obča-

nov: Ing. Pavol Rataj.
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí dali dôveru staros-

tovi, ale aj poslancom našej obce. Spoločne tak budeme 
zlepšovať náš každodenný život, aby sa nám v Mengusov-
ciach žilo ešte lepšie ako doteraz.

Občania našej obce vo voľbách do orgánov samosprávy, 
ktoré sa konali v novembri minulého roka, zvolili starostu 
obce, ale aj poslancov obecného zastupiteľstva. V prospech 
nás všetkých tak budú vo funkčnom období 2018 - 2022 
pracovať títo poslanci:

Peter Basarík, Ing. Zuzana Wechterová, Martin Gal-
lo, Jaroslav Šalling, Milan Wechter, Ing. Jaroslav Jaroš a 
Jaroslav Štoltis.
Starostom obce je aj v nasledujúcom období Ján Šoltis.

Darujte 2% z  dane OZ Kimbiark, ktoré je nápomocné 
pri organizovaní podujatí v obciach Batizovce, Gerlachov, 
Mengusovce a Štôla.

IČO: 50 80 95 12
Právna forma: občianské združenie

Obchodné meno: OZ Kimbiark
Sídlo: Mengusovce 123

PSČ:  059 36

Pomôžme si navzájom

Ďakujeme

Činnosť a práca poslancov 
vo funkčnom období 

2018 - 2022

Komisie pri OZ vo funkčnom období 2018 - 2022

K predvianočnému času sa viažu tradičné zabíjačky, ale aj 
súťaže vo varení kapustnice. Kedže zabíjačky nám únia kom-
plikuje, ostáva nám kapustnica. V Mengusovciach sa do vare-
nia tradičnej predvianočnej pochúťky zapojilo šesť družstiev.  
V podstate o kapustnicu až tak nešlo, lebo každá bola vyni-
kajúca. Skôr o to, aby boli ľudia spolu a užili si zábavu.

Naša dedinka, tak ako skoro všetky tu pod 
Tatrami, bola zameraná dlhé roky aj na poľno-
hospodársku činnosť. K tejto činnosti patrilo 
aj spracovanie vypestovaných plodín na ďalšie 
využitie. K tomu slúžil aj mlyn, ktorý si posta-
vili v  strede obce a bol veľkým pomocníkom 
pre gazdov, keďže vypestované plodiny ne-
museli odvážať na spracovanie do susedných 
obcí. Časom však technológie pokročili a staré 
obecné mlyny prestávali plniť svoju funkciu. 
Takýto osud postihol aj náš mlyn, ktorý bol 
v sedemdesiatych rokoch asanovaný. Dnes na 
mieste starého mlyna stojí multifunkčné ih-
risko. Zostal však pri koryte potoka maličký 
priestor, ktorý bol zarastený a zaburinený. Na 
tomto mieste sme postavili malú maketu mly-
na s mlynským kolesom a náhonom. Rozpráv-
kový mlyn sa tak stal peknou a  zaujímavou 
atrakciou v obci.

Mengusovský 
mlyn

Maľované vajíčko, 
   pekný úsmev na líčko,
          k tomu zdravia dosť, 
               peknú Veľkú noc Vám prajú
 starosta, poslanci a zamtnanci obce.
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Máte pravdu, okrem 
Sergeja Kozlíka, ktorý pô-
vodne stranu zakladal, sa 
zmenilo celé predsedníc-
tvo strany a  takmer 90% 
krajských štruktúr. Celá 
strana sa výrazne omladila 
a stranu vedie žena, Slavěna 
Vorobelová, ktorá predtým 
v  žiadnej politickej strane 
nebola, no fungovanie po-
litiky pozná, pretože pôso-
bila na riadiacich pozíciách 
v štátnej správe. 

Vaša strana sa zúčast-
nila minuloročných ko-
munálnych volieb. Bol 
som prekvapený z  jej vý-
sledkov, o ktorých iné mé-
diá skoro vôbec neinfor-
movali verejnosť. Podaril 
sa Vám solídny výsledok, 
ako si to vysvetľujete? 

Máte pravdu, využili sme 
tieto voľby na mobilizáciu 
členskej základne a tam, kde 
sme postavili kandidátov, tí 
uspeli. Získali sme vyše 155 
poslaneckých mandátov, 8 
starostov, 1 primátora, čo 
je lepší výsledok ako do-
siahli niektoré parlamentné 
strany, napr. SME rodina, 
OĽaNO či ĽSNS. Médiá 
o tom veľmi neinformovali 

NÁRODNÁ KOALÍCIA môže byť skutočnou 
alternatívou pre sklamaných a oklamaných

Ing. Slavěna Vorobelová, predsedníčka strany a Ing. Peter 
Sokol, 1. podpredseda strany Národná koalícia.

O cieľoch a zámeroch strany Národná  
kolícia sme hovorili s Ing. Petrom Sokolom,  
1. podpredsedom strany.

Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA už skoro rok 
pôsobí s novým vedením, ako hodnotíte toto 
obdobie?

možno z  dôvodu, 
že sme zatiaľ mi-
moparlamentnou 
politickou stra-
nou, aj keď s  veľ-
kou členskou zák-
ladňou, vyše 1 300 
členov.  

V  prezidents- 
kých voľbách Va- 
ša strana podpo-
rovala občians- 
keho kandidáta 
Štefana Harbina, 
ktorý získal vyše 
300  000 voličských hlasov. 
Aké sú Vaše plány do bu-
dúcnosti?

Ako isto viete, zúčastňuje-
me sa aj volieb do Európske-
ho parlamentu, kde jedným 
z našich 3 lídrov je Slavomír 
Harabin, synovec Štefana 
Harabina, spolu s podpredse-
dom strany Petrom Tomečk- 
om a  exposlancom Smeru 
Antonom Martvoňom. Sa-
mozrejme svoje zastúpenie 
majú skoro všetky regióny, 
keďže kandiduje 14 odbor-
níkov z rôznych profesijných 

oblastí. Konkrétne z  Prešov-
ského kraja kandiduje Andrej 
Gmitter, ktorý je známy z 
VÚC volieb, kde získal pod-
poru vyše 8300 občanov, 9 
rokov zastával pozíciu gene-
rálneho riaditeľa Národného 
inšpektorátu práce, 25 rokov 
sa venoval aj hokeju.  

Chceme uspieť, pretože EÚ 
by si mala zachovať pôvodné 
princípy, na ktorých bola bu-
dovaná a  to, aby sa jednotli-
vým členským štátom zacho-
vala ich národná suverenita, 
tradičné hodnoty a boli rov-

nocennými partnermi. 
Našim hlavným cieľom 

sú však voľby do NR SR 
v  roku 2020. NÁROD-
NÁ KOALÍCIA má am-
bíciu byť alternatívou 
pre všetkých sklamaných 
a  oklamaných voličov 
Smeru, SNS a KDH. Náš 
program, ktorý dôsledne 
sleduje národnú a  kres-
ťanskú líniu, garantuje 
ochranu tradičnej rodi-
ny a sociálnych práv, túto 
alternatívu poskytuje.
 Ďakujeme za rozhovor.

Nátery striech 
a kostolov vo výškach

LACNO A KVALITNE!

+421 908 842 631
Michal Švec

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava - mestská časť 
Nové Mesto, IČO 42359741, DIČ: 2024085349
Dodávateľ: Podtatranský kuriér, s.r.o., Kysucká 3416/27, IČO: 46 285 903 

INZERCIA

Ako nás informoval ria-
diteľ Peter Žoldoš, program 
stanovuje cieľ udržať  štatút 
Slovenskej republiky ako 
krajiny bez výskytu besnoty 
a  tým minimalizovať výdav-
ky štátneho rozpočtu, ktoré 
sú vynakladané na prevenciu 
a tlmenie besnoty v  rezorte 
pôdohospodárstva a zdravot-
níctva.

„Letecké pokladanie vak-
cín z letiska Poprad sa usku-
toční v dňoch od 1. apríla a 
potrvá do 14. apríla 2019 
(posun je možný podľa vý-
voja počasia). Vakcinačná 
návnada bude letecky pokla-
daná z výšky 50 metrov nad 
terénom pri rýchlosti 150 
km/hod. s hustotou poklada-
nia 25 vakcinačných dávok 
na jeden km2 na ploche cca 
12  500 km2 na území celé-
ho Prešovského a  Košického 
kraja a  na území okresov, 
Žilina, Bytča, Kysucké Nové 
Mesto, Čadca, Námestovo, 
Tvrdošín, Dolný Kubín, Lip-
tovský Mikuláš.

Ručné pokladanie bu-
de vykonané na ploche cca 
208 km2 v prímestských čas-
tiach Poprad, Košice, Prešov 
z  denzitou pokladania 18 
vakcinačných dávok na je-
den km2,“ upesnil riaditeľ.

Preto Regionálna veteri-
nárna a  potravinová správa 
Poprad zaslala 22. marca 
2019 „Oznámenie o  začatí 
jarnej kampane 2019 orálnej 
vakcinácie líšok proti bes-
note“ na Okresné úrady Po-
prad a  Kežmarok, Obvodné 
poľovnícke komory okresov 
Poprad, Kežmarok a  Levoča 
a na Obecné a Mestské úrady 
okresov Poprad, Kežmarok 
a Levoča. 

RVPS Poprad žiada, aby 

Orálna vakcinácia líšok 
proti besnote

Štátna veterinárna a  potravinová správa Slovenskej 
republiky organizuje tridsiatu deviatu sezónnu kampaň 
orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spô-
sobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO.  Na podrob-
nosti sme sa opýtali MVDr. JUDr. Ing. Petra Žoldoša, PhD., 
riaditeľa Regionálnej veterinárnej a potravinovej  správy 
v Poprade. 

nielen kompetentní, ale aj 
občania venovali tejto správe 
pozornosť a v prípade potre-
by v plnej miere spolupraco-
vali s RVPS Poprad. 

Po ukončení orálnej vakci-
nácie líšok sa v termíne, ktorý 
stanoví ŠVPS SR vykoná kon-
trola účinnosti orálnej vakci-
nácie. 
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Čo už urobilo RVC – ZO 
od minuloročných volieb 
starostov, primátorov a pos- 
lancov zastupiteľstiev?, opý-
tali sme sa tajomníčky RVC 
– ZO Danuši Belákovej, 
ktorá túto funkciu vykonáva 
od vzniku združenia.

- Čo sa týka novozvole-
ných primátorov, starostov 
a poslancov samosprávy, ro-
bili sme už dve samostatné 
stretnutia a sprístupnili sme 
im základy, na ktorých sa-
mospráva funguje, doporučili 
sme im odbornú literatúru 
so zameraním na nakladanie  
s majetkom obcí a podobne. 

Od volieb až po konferen-
ciu členských obcí a miest 
sa pracuje dosť ťažko, lebo 
voľbami došlo k mnohým 
zmenám v orgánoch obcí  
a zostaviť program tak, aby 
bol zaujímavý aj pre nových 
členov, ale aj tých, ktorí vo 
funkciách pokračujú, je veľmi 
zložité. Potrebu týchto školení 
mi potvrdzujú viacerí staros-
tovia a starostky, ktorí sú vo 
funkciách aj tri volebné ob-
dobia a na tieto naše školenia 
vždy chodia. Konštatujú, že 

Kto pomôže samosprávam s výkladom spackaných zákonov?
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí (RVC 

- ZO) so sídlom v Štrbe spolupracuje so samosprávou už 
26 rokov, počas ktorých zorganizovali takmer dve tisícky 
odborných seminárov a preškolili desiatky tisíc starostov, 
primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ale aj zamestnan-
cov úradov a škôl, ktorých zriaďovateľmi sú mestá a obce.  
Okrem odborných seminárov sa 29. - 30. apríla 2019 usku-
toční konferencia členských obcí a miest, ktorá sa koná raz 
za štyri roky, po voľbách do orgánov samosprávy. Delegá-
ti konferencie si zvolia výkonná orgány združenia - Radu 
RVC – ZO a členov kontrolnej komisie. 

sa stále niečo nové dozvedia, 
resp. potvrdíme si, že určité 
úkony robíme dobre a neraz 
prídeme na to, že niečo by 
sme mali robiť ináč. Nemô-
žem povedať, že naše seminá-
re sú len pre novozvolených 
funkcionárov, alebo len pre 
tých, ktorí už boli starostami  
v predchádzajúcom voleb-
nom období aj z toho dôvodu, 
že pri jednom seminári sa ne-
dá každé špecifikum podrob-
ne rozobrať. Závažným dôvo-
dom je aj to, že legislatíva sa 
mení závratnou rýchlosťou 
a nepamätám sa, či som za 
desaťročia, ktoré vo verejnej 
správe robím, zažila taký cha-
os v legislatíve, ako teraz. Veď 
len náš základný zákon - zá-
kon o obecnom zriadení bol  
v priebehu trištvrte roka tri-
krát novelizovaný v tej istej 
veci. Neviem, kto ho tvorí, 
ako ho tvorí, trikrát noveli-
zuje a vyprodukuje obrovský 
chaos v rámci celého Sloven-
ska. Opakovane sme požiada-
li zástupcov Združenia miest 
a obcí Slovenska (ZMOS), 
aby jednotne usmernili obce, 
napríklad aj v súvislosti so za-

čiatkom či ukončením voleb-
ného obdobia. Žiaľ, nestalo 
sa a tak nastupujú kontroly 
prokurátorov. Teraz si bude-
me vymieňať názory, pretože 
každý, kto je trochu právne 
zdatný, si zákon vysvetlí po 
svojom. Problémy a chaos 
vznikajú práve tam, kde nie je 
veľká súhra poslancov a sta-
rostu. Práve pre nejednoznač-
nosť zákonov a absenciu toho, 
kto zákon vysvetlí, sa robí 
veľmi ťažko. Príjemne ma 
prekvapilo, že vzdelávacích 
aktivít sa zúčastňujú viacerí 
poslanci, ktorí chcú v zastu-
piteľstvách a tak aj v obciach 
dosiahnuť zmeny. Je veľmi 
dobre, že chcú získavať rele-
vantné informácie a namiesto 
„partizánčiny“ sa budú držať 
zákonov.

Kedysi ZMOS nemal so 
zjednotením výkladu prob-
lém a právne lapsusy sa už 
v zárodku snažil riešiť. To 
tam nemajú fundovaných 
ľudí, zástupcov samosprávy? 
Keď to teda nerobí ZMOS, 

neexistuje žiadna inštitúcia 
alebo úrad, ktorý by vedel 
starostov, primátorov, pos- 
lancov na základe zákona 
usmerniť?

Neviem, neviem, neviem. 
Ale určite by sme na Sloven-
sku  nejaké centrum, ktoré by 
pomáhalo a riešilo tieto rôzne 
výklady zákona nutne po-
trebovali. Ak sa opýtame na 
ministerstve, odpíšu nám, že 
ministerstvo nie je príslušné 
vykladať zákon, že jedine Naj-
vyšší súd. Ale Najvyšší súd to 
vysvetlí až vtedy, ak sa podá 
žaloba, čo je ale pre obce ne-
prijateľné. Ako príklad uve-
diem aktuálnu tému prepla-
tenia dovoleniek starostom 
na konci funkčného obdobia. 
Výklad bol taký, že im dovo-
lenku je treba preplatiť, preto-
že im končí mandát, čo je po-
dobné ako skončenie pracov-
ného pomeru. Musia sa od-
hlásiť zo Sociálnej poisťovne, 
zo zdravotnej poisťovne a ak 
sú zvolení, musia sa na druhý 
deň znovu prihlásiť. Takže 
tam sa nedá presunúť dovo-
lenka, ktorá im ostala. Záko-
nodarca to síce dal do zákona, 
čo je pekné, pretože tí ľudia  
si to zaslúžia. Veď starosto-
via, ktorí nemajú veľký aparát 
ľudí a robili na projektoch a 
obce išli dopredu, si naozaj 
nemali kedy dovolenku vy-
čerpať. Tak sa to dostalo do 
zákona s podmienkou, že mu 
to odsúhlasí zastupiteľstvo. 
Zastupiteľstva im to odsú-
hlasili, lebo vedeli, že starosta 
robil a teraz boli dva názory. 
Jedni tvrdia, a už to prevza-
li aj v niektorých okresoch 
prokurátori, že nemajú ná-

rok, lebo si mohli dovolen-
ku vyčerpať do konca roku   
v zmysle zákonníka práce. 

To ale nie je pravda, preto-
že oni si nemôžu prenášať do-
volenku z jedného funkčného 
obdobia do druhého, lebo im 
skončil mandát a teda všetky 
práva a povinnosti súvisiace 
s výkonom funkcie starostu v 
predchádzajúcom období.

Žiadala som ZMOS, aby 
k tomu zaujali stanovisko. 
Žiaľ, nestalo sa a tak do toh-
to problému chceme vstú-
piť my s právnou analýzou, 
ktorú nám spracovali naši 
lektori a pomôcť starostom. 
Je smutné, keď sa na území 
takého malého štátu prijme 
norma, ktorá je vykladaná 
podľa toho, kto ju vykladá  
a nie podľa toho, čo by ma-
la riešiť. Preto sa do toho 

zapájame aj my, aby sme 
starostom, ktorí nemajú čas 
zisťovať podrobnosti a ani 
peniaze na právne analýzy, 
dali aspoň nejakú istotu.  
V opačnom prípade sa bu-
deme opäť čudovať, že sa 
v obciach deje to, čo sa 
deje. Tu by som spome-
nula aj obce, kde sa sto-
percentne vymenilo celé 
zastupiteľstvo, aj starosta,  
a práve týmto obciam mu-
síme veľmi pomáhať, aby 
sa správne naštartovali, 
aby sa nerobila ostrá hra-
nica medzi tým čo bolo, 
ale aby sa nadviazalo práve 
na to pozitívne. Ale tí ľu-
dia sa to tiež musia naučiť  
a naše centrum sa okrem 
vzdelávania stáva v niekto-
rých prípadoch aj centrom 
existenčnej pomoci.  (reš)

Regionálne vzdelávacie centrum - ZO v Štrbe pripravilo  
v apríli 2019 školenia pre primátorov, starostov a zamest-
nancov obecných úradov. Viac informácii nájdete na 
https://www.rvc-strba.sk/. Ide o témy:

Všeobecné záväzné nariadenia obce 
Termín: 8. 4. 2019, lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
Konzultačný seminár k  miestnym daniam a  poplat-

kom
Termín: 15. 4. 2019, lektor: Ing. Iveta Ištoková
Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch obcí
Termín: 23. 4. 2019, lektor: Mgr. Katarína Tamášová
Konferenciu členských obcí a miest s odbornou témou:
Obecná samospráva – praktické riešenia
Prístup k informáciám v obciach a školách
Termín: 29.  - 30.  4. 2019, lektor: JUDr. Marián Hoff-

mann, PhD. a doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
V RVC – ZO si tiež môžete objednať publikácie: Sused-

ská spory v obci - autor:  JUDr. Helena Spišiaková a Nak- 
ladanie s  majetko obce - autor: doc.  JUDr. Jozef Tekeli, 
Phd.

Školenia pre samosprávu

Zimný štadión mesta Po-
prad má nový reklamný pú-
tač. Inštalácia nového veľko-
plošného bannera prebiehala 
jeden celý deň. Predošlý 
banner už totiž dostatočne 
nespĺňal svoju reprezentač-
nú funkciu. „Na pracovnej 
porade s primátorom mesta 
bolo usúdené, že veľkoplošné 
bannery, ktoré tam viseli asi 
štyri roky, nie sú dostatočne 
vyhovujúce a reprezentatív-
ne. Hľadali sme dodávateľa, 
ktorý nám v  rámci zmluvy 
o  spolupráci dodal bannery 
s  tým, že prioritou je pre-
zentácia mesta. Chceli sme 
prezentovať mesto ako také, 
pretože je to plocha  mestské-
ho objektu, ktorá slúži trom 
hokejovým klubom a okrem 

Popradský hokejový stánok 
má novú vizáž

toho sa tu konajú aj iné spo-
ločenské a  kultúrne akcie.“  
reagoval vedúci Zimného 
štadióna mesta Poprad Ja-
roslav Marušin. V strede 
veľkoplošného bannera sa 
nachádza erb Mesta Poprad  
z dôvodu reprezentácie, keď-
že ide o mestský objekt. Ho-
kejové kluby majú k dispozí-
cií priestory vo vnútri hoke-
jového štadióna ako naprí-
klad mantinely a ich okolie. 
Novinka sa nachádza aj na 
tribúne C, kde bol umiestne-
ný taktiež nový veľkoplošný 
banner v tmavých farbách  
z dôvodu zatemnenia prie-
čelia tribúny. 

 Text a snímka:  
 Jarka Hlaváčová,  
 hovorkyňa mesta Poprad

VZDELÁVACIE CENTRUM

V Tatranskej galérii - Elek-
tráreň je inštalovaná výstava 
fotografií a iných artefaktov 
z tvorby Anny Ondrušeko-
vej pod názvom Synestézia 
miesta a miest. Výstava potr- 
vá do 23. apríla 2013.

Vernisáž výstavy Odi-
le Decq (1955) Horizonty 
(Horizons) sa bude konať 26. 
apríla o 17. h. Odile Decq je 
medzinárodne známa fran-
cúzska architektka, urbanist-
ka a vysokoškolská pedago-
gička, ocenená Zlatým levom 
na Bienále architektúry v Be- 
nátkach. V Tatranskej galérii 
je aj stála expozícia Odkryté 
hodnoty app. Vo vynovenej 
expozícií je 130 diel zo zbier-
kového fondu Tatranskej ga-
lérie a predstavuje to najlep-
šie z tvorby takmer 80-tich 
autorov.

Vo Vile Flóra v Starom 
Smokovci vystavuje Peter 
Svoboda - Pod tieňom obrov. 
Pôsobivá výstava ČB hors- 
kých fotografií v duchu mini-
malizmu potrvá do 15. júna 
2019. Rovnako si vo Vile 
Flóra môžete pozrieť stálu 
expozíciu Tatry v umení. 
Ide o kolekciu vybraných diel 
zo zbierok TG a predstavuje 
krajinomaľbu s tematikou  
V. Tatier v  tvorbe olejoma-
lieb, akvarelov a  grafík vý-
tvarníkov spätých s  dedičst- 
vom našich veľhôr.  (pkr)

Pozvánka
do Galérie
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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

ZÁHRADNÉ  

          Tel: + 421 908 255 877                     www.kvetytatry.sk

CENTRUM 
HLAVNÁ 6, SVIT

SERVIS OKIEN

     JARNÁ AKCIA 

 obhliadka zdarma

35% zľava na sieťky a žalúzie
tel.: 0919 237 844

SLOVENSKÉ MÄSO
Pravé domáce výrobky

Spoločnosť MÄSO-TATRY, s.r.o.  oznamuje, že sme
výhradným predajcom slovenského mäsa. 

Naše výrobky vyrábame klasickým spôsobom
s vysokým podielom mäsa.

Udíme podľa starých tradícií studeným dymom. 
Ponúkame zákazníkom čerstvé mäso zo slovenských chovov, 

ošípané a hovädzí dobytok sú na Slovensku narodené,
vychované a tiež spracované.

Vyhradnými dodávateľmi sú Poľnohospodárske
družstvo Spišská Teplica, spoločnosť  Sorbel, s.r.o., 

Bitúnok Rajec a �rma Miran-Šurany.
Týmto chceme ubezpečiť zákazníkov,

aby si boli istí, že predávame mäso
vysokej kvality a výrobky z neho
s pridaním tradičných korenín.  

www.masotatry.sk

Od 1. apríla dôjde k zmene organizácie dopravy na  križo-
vatke ulíc Levočská a Okružná spočívajúca v zmene hlavnej 
a vedľajšej cesty. Úsek bol miestom častých dopravných ne-
hôd. „Mesto k tomuto kroku pristúpilo na základe podnetov 
občanov, ale aj vlastných zistení. Zmení sa hlavná a  ved-
ľajšia cesta a  to tak, že po novom bude hlavná cesta viesť 
z Levočskej na Okružnú ulicu a naopak. Doteraz platilo, že 
tam bola osadená značka STOP, tá sa odstráni a doplnením 
nového značenia vznikne nová hlavná cesta.“  vysvetlila ve-
dúca odboru výstavby MsÚ Poprad Kristína Horáková. V sú-
vislosti s touto zmenou samospráva žiada motoristov a iných 
účastníkov cestnej premávky aby pri prechádzaní daným 
úsekom zvýšili svoju pozornosť.

 Jarka Hlaváčová, hovorkyňa mesta Poprad

Zmena organizácie dopravy

INZERCIA

Pozývame 
do Svitu

Výbor ZO SZPB vo Svite 
pozýva na „Výstavu SNP“, 
ktorú minulý týždeň sláv-
nostne otvorili v Základnej 
škole na Ulici Komenského 
vo Svite.

Pre verejnosť je otvorená  
od 4. apríla 2019 do 6. mája 
2019 v priestoroch základnej 
školy. 

Pozvite aj svojich rodin-
ných príslušníkov a priate-
ľov, budete všetci srdečne 
vítaní.

Výstava SNP

6. apríla sa v kultúrnom 
dome vo Svite Pod Skal-
kou uskutoční spoločenské 
stretnutie k histórii ženského 
hnutia Živena 1869, ktoré 
začína o 16. h. Podujatie je 
venované 85. výročiu založe-
nia mesta Svit.

Živena 1869
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zasklievanie balkónovzasklievanie balkónov

0905 205 774   0948 205 774

stačí prezvoniť alebo zaslať sms a my sa vám ozveme

Rámový systém Aluplus
Bez rámový otočný systém 
AluVista, AluVerso
Bez rámový systém HPS
Celo hliníkové zábradlia
Zasklievanie terás 

info@balkony-zaluzie.sk
Poprad, Levočská 845/15 PD VIKTORIA 

Pondelok - Piatok 
8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

MONTUJEME

záruka na stálosť 
farby 28 rokov

záručný aj pozáručný 
servis zdarma

výrobky sú certifikované

Slovenská advokátska komora pri príležitosti 
Dňa advokácie 2019 organizuje v Poprade 
bezplatné právne poradenstvo pre občanov

V stredu 24. apríla 2019 Vás pozývame, 
v spolupráci s primátorom mesta Antonom Dankom, 

do priestorov Mestského úradu na Námestí Jána Pavla II. 2802/3, 
kde Vám regionálni advokáti poradia 

v oblastiach pracovného, rodinného, civilného i trestného práva. 
Poradenstvo sa uskutoční v čase od 9.00 do 14.00 hod. 

Viac informácií o tom, ako si správne vybrať advokáta, ako si s ním dohodnúť odmenu 
a v akých prípadoch ho vyhľadať, nájdete na stránke www.advokatinavasejstrane.sk

Tešíme sa na Vás!

ZÚČASTNI SA 
 A ŠKODA FABIA 
  MÔŽE BYŤ TVOJA

ŠKODA HORAL
 MTB MARATÓN

ROZTOČME TO SPOLU
10. 8. 2019 VO SVITE

www.horal.sk

134 km / 4 500 m Krejzi
74 km / 2 500 m Lejzi
43 km / 1 350 m Senzi
28 km / 835 m Ízi
17 km / 350 m Dejzi
HORAL JUNIOR
ŠKODA Family rodinná trať

2 0 1 9

INZERCIA

Od 15. do 17. marca sa 
v curlingovej hale v Bratisla-
ve odohralo play-off Sloven-
skej curlingovej ligy.

V najvyššej súťaži odohra-

Curling Club Poprad obhájil titul
li družstva v základnej časti 
zápasy dvojkolovým systé-
mom každý s každým. Účasť 
v play-off si zabezpečili štyri 
najlepšie kolektívy, medzi 

ktorými opäť nechýbali ani 
popradskí hráči.

„Tohtoročné play-off bolo 
veľmi náročné. Pred finále 
sme si verili, nakoľko finále 
sa hrá na dva víťazné zápa-
sy a  v  základnej časti sme 
s Martinom dvakrát zvíťazili.  
V úvode prvého finále mar-
tinskí hráči využili naše chyby 
a zvíťazili. V sérií sme tak pre-
hrávali 0:1. V druhom zápase 
sme do polčasu prehrávali 1:6. 
Päťbodový rozdiel v  curlingu 
je väčšinou už neodvratiteľný. 
V druhej polovici zápasu sme 
postupne bod po bode znižo-
vali náskok súpera. V infark-
tovom závere sme ale potvrdi-
li, že skúsenosti, ktoré máme 
z  medzinárodných zápasov 
hrajú v náš prospech. V zápa-

se sme zvíťazili 7:6 a  vyrov-
nali stav série na 1:1. V tre-
ťom zápase sme si vypracova-
li trojbodový náskok a udržali 
ho až do konca zápasu.“

„Je to pre náš curlingo-
vý klub síce už deviaty titul 
majstrov Slovenska, ale emó-
cie po zápase boli obrovské. 
Som veľmi rád, že družstvo 
sa nevzdávalo ani za veľmi 
nepriaznivého stavu, hlavne 
v  druhom zápase. Zaplnené 
tribúny v  bratislavskej hale 
nás náležite ocenili búrlivým 
potleskom. Našim fanúšikom 
sme veľmi vďační.“

„Tohtoročna sezóna sa 
skončila. Ako majstri Slo-
venska budeme reprezento-
vať našu vlasť na novembro-
vých majstrovstvách Európy 
vo švédskom meste Helsin-
gborg. Je to veľký záväzok, 
a preto po krátkom oddychu 
od curlingu začneme letnú 
prípravu na ďalšiu sezónu,“ 
– skonštatoval hráč Curling 
Club-u Poprad František Pi-
toňák.

Semifinále: Poprad - 1.CC 
Bratislava 7:2, 13:5 - 2:0 na 
zápasy, Martin – Stonehun-
ters Bratislava 8:7, 6:8, 11:3 
– 2:1 na zápasy.

Finále: Poprad – Martin 
6:8, 7:6, 9:6 – 2:1 na zápasy.

Zostava Curling Club Po-
prad: súrodenci Pavol, Fran-
tišek, Peter a Tomáš Pitoňá-
kovci. (apa)
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 56-ročný Ing. Pavol Gaš- 
per, manžel, otec šies-
tich detí, bývalý vedecký 
pracovník a súčasný ma- 
nažér firmy s  medzinárod-
nou pôsobnosťou kandiduje 
do Európskeho parlamentu 
za Dekomratickú stranu.

Pán Gašper, úprimne, nie 
je to vysoká ambícia kandi-
dovať do Európskeho parla-
mentu?

- Úprimne, je. Ale v  tej-
to chvíli je to asi jediné, čo 
v  politike ešte môžem urobiť 
pre náš región, pre náš ná-
rod a  našu krajinu. Po skú-
senostiach z postu poslanca 
a viceprimátora Popradu  
a krajského poslanca viem, že 
pre rodinu i pre prácu sú aj 
užitočnejšie aktivity, než po-
litika.

Prečo teda kandidujete? 
A  prečo za Demokratickú 
stranu, keď nie ste jej čle-
nom?

- Nie som členom žiadnej 
politickej strany. Demokra-
tická strana ma jednoducho 

Budú  mať   Tatry  svojho  europoslanca?

Pavol Gašper na eurokandidátke Demokratickej strany s číslom 3
Demokratická strana, ktorá po vojne vyhrala voľby, 

bola zlúčená s  SDKÚ. Nanovo založená Demokratická 
strana Slovenska sa stala pokračovateľkou jej myšlienok 
a nositeľkou jej hodnôt a po zániku pôvodnej DS sa vrá-
tila aj k pôvodnému názvu. Odolala tlakom na jaj ovlád-
nutie vplyvnými ľuďmi a  po zvolení Michala Kravčíka, 
prvého slovenského nositeľa Goldmanovej ceny,  za pred-
sedu v minulom roku sa opäť stala stranou kooperácie  
a integrácie. V komunálnych voľbách 2018 kandidovalo 
za Demokratickú stranu niekoľko stoviek ľudí do mests- 
kých a  obecných zastupiteľstiev a  na miesta starostov. 
Viacerí z nich uspeli.

oslovila s ponukou kandido-
vať na ich listine. V čase, keď 
som s  priateľmi pripravoval 
program do krajských volieb, 
nikto netušil, že jeden z nich 
sa stane jej predsedom. 
Program, ktorý sme vtedy 
pripravili je spoločný pre 
Prešovský aj Košický kraj, ale 
dá sa použiť aj na iné regió-
ny či krajiny. Jeho kostrou je 
ochrana vody v krajine. Je té-
mou medzinárodných kon-
ferencií a pri Rade Európy je 
už zriadená skupina exper-
tov, ktorí túto problematiku 
skúmajú zo širšieho pohľa-
du. Ak sa práce vhodne sko-
ordinujú, môžu vzniknúť len 
v  našom kraji desiatky tisíc 
pracovných miest. A  to vie 
zahýbať s celou ekonomikou.

Ste ochrancom vody 
a prírody?

- Mňa skôr zaujíma člo-
vek. Chcem, aby ľudia mohli 
žiť v  zdravom prostredí, aby 
mohli pracovať blízko domo-
va a  aby chceli a  mohli mať 
vlastné deti, aby krajina bola 

rovnomerne rozvinutá a  po-
skytla dostatok pracovných 
príležitostí a  vlastné zdra-
vé potraviny svojim ľuďom 
v každom kraji. Vhodne pou-
žitými prostriedkami – vlast-
nými i európskymi – sa to dá.

Európska únia však ne-
rieši náš kraj ...

- Ale rieši. Len sa treba sta-
rať, aby obrovské prostried-
ky vynakladané Európskou 
úniou na rozvoj regiónov, 
na rozvoj lokálneho poľno-

hospodárstva a  na ochranu 
životného prostredia boli 
čerpané a účelne používané. 
Demokratická strana zor-
ganizovala kompetentných 

ľudí vrátane nestraníkov  
a je pripravená rozumne zu-
žitkovať prostriedky EÚ pre 
rozvoj našich regiónov. 
 Ďakujeme za rozhovor.

Objednávateľ: Demokratická strana, Račianska 69/B, Bratislava 831 02, IČO: 30866880 
Dodávateľ: Podtatranský kuriér, s.r.o., Kysucká 3416/27, IČO: 46 285 903

Pavol Gašper

3
www.demokratickastrana.org

Rallye pod Tatrami odštartuje už začiatkom mája
S radou noviniek prichá-

dza v tomto roku najstaršia 
automobilová súťaž na Slo-
vensku Rallye Tatry. Popu-
lárna rely, pod hlavičkou 
organizátorov z AOS klub 
Poprad, sa uskutoční za-
čiatkom mája. V poradí 46. 
ročník, s tradičným centrom 
v Poprade, sa bude konať 
3. - 5. mája 2019. Súťaž za-
radená do kalendára Maj-
strovstiev Slovenska v rally 
(MSR) sa pôjde ako dvo-

jetapová rely. Posádky  
a diváci sa môžu tešiť aj na 
nové rýchlostné skúšky, 
ktoré svojou náročnos-
ťou preveria priprave-
nosť štartového poľa. 
Tatranská rely je pre-
miérovo zaradená pod 
hlavičkou Medzinárod- 
nej automobilovej fe-
derácie FIA, v seriáli 
Central European Zone 
(FIA CEZ) - Majstrovst- 
vá historických automobi-
lov v rally 2019. Pripravo-
vaný ročník opäť priláka do 
tatranského regiónu tisíc-
ky fanúšikov automobilo-
vých súťaží a vône benzínu. 
Rallye Tatry sa konala v po-
sledných rokoch koncom 
mája, predtým v závere júla 
a výnimkou nebol ani ok-
tóbrový termín. Tento raz sa 
uskutoční až nezvyčajne sko-
ro a to začiatkom mája. „Ten-
to skorý termín bol vybraný 
v spolupráci so SAMŠ. Rov-
nako aj v susedných štátoch 
sa posunuli termíny konania 
jednotlivých rally o týždeň, 
dva dopredu. Podstatnou 
novinkou je, že pôjdeme 
dvojetapovú rely vo víken-
dových dňoch sobota a nede-
ľa. Každá etapa sa hodnotí  
v rámci slovenského šampi-
onátu ako samostatné podu-
jatie,“ povedal Ing. Stanislav 

Hanzeli, šéf organizačného 
výboru a riaditeľ Rallye Tat-
ry. V Poprade budú bojovať 
o majstrovské body posádky 
na historických automobi-
loch v rámci FIA Central 
European Zone. „Usilovne 
sme bojovali o pridelenie 
centrálnej zóny, kde je pod-
ľa európskych pravidiel 
podmienkou konania dvoj-
dňová rely. Nakoniec sme 
získali „historikov“, čo nás 
veľmi teší. Chceme sa po-
sunúť po športovej stránke 
a zvýšiť kvalitu štartového 
poľa opäť vyššie. Predpokla-
dáme účasť zhruba dvad-
siatich posádok europských 
historikov“, uviedol Hanzeli. 
Už v piatok 3. mája sa 
uskutoční administratívne  
a technické preberanie, po-
poludní obľúbená autogra-
miáda popredných posádok 
v OC Forum a potom od 17. 

hodiny slávnostný štart na 
Námestí sv. Egídia v Popra-
de. V piatkový večer posád-
ky ešte absolvujú obhliad-
ku trate mestského okruhu  
v uliciach Popradu. V sobotu 
4. mája čaká rely ostrý štart  
o 13. hodine. Naplánovaných 
je sedem známych rýchlost-
ných skúšok v okolí Popra-
du a Šuňavy. Na sobotňajšiu 
noc je pripravený aj divácky 
atraktívny nočný mestský 
ohruh, ktorý štartuje o 22. 
hodine. V nedeľu 5. mája sa 
štartuje o 9. hodine a v itine-
rári nájdeme šesť rýchlost-
ných skúšok na úplne nových 
úsekoch v novej oblasti. Prvá 
posádka sa objaví na cieľovej 
rampe umiestnenej pred OC 
Forum o 16.30 h. Trať meria 
celkom 521 km a obsahu-
je 12 rýchlostných skúšok  
v celkovej dĺžke 143 km. 
Riaditeľstvo súťaže bu-

de umiestnené opäť  
v priestoroch Národné-
ho tréningového cen-
tra (NTC) Slovenské-
ho futbalového zväzu  
v Poprade, servisnú zónu 
nájdeme na tradičnom 
mieste v areáli bývalých 
kasární na ulici 29. au-
gusta na sídlisku Západ.  
„V servisnej zóne pri-
pravujeme pre fanú-
šikov prekvapenie. Po 

oba víkendové dni bude  
k dispozícii rally trenažér. 
Pripravujeme aj zaujíma-
vý sprievodný program.  
V spolupráci s mestom Po-
prad a jednotlivými školami 
sa pripravuje štvrtý ročník 
výtvarnej súťaže pod názvom 
Nakresli Rallye a pripravuje-
me aj ďalšie akcie. Po minu-
loročnej úspešnej premiére 
pokračujeme v organizovaní  
2. ročníka Green Rallye Tat-

ry,“ povedal Stanislav Han-
zeli.

Popri už spomínaných 
bojoch je tohtoročný ročník 
Rallye Tatry súčasťou týchto 
seriálov: Slovenský rally po-
hár (SRP), Majstrovstvá Slo-
venska v rally historických 
automobilov (MSR RHA), 
Rally legiend (RL) a Tatran-
sko-Valašský pohár (TVP). 
„Tešíme sa, že pokračuje 
spolupráca s usporiadate-
ľom úvodnej súťaže českého 
šampionátu vo Valašskom 
Meziříčí. Tento rok je Kowax 
Valašská rally Valmez pre-
miérovo aj úvodnou súťažou 
slovenského šampionátu. Vý-
sledkom obojstrannej spolu-
práce usporiadateľských štá-
bov je tretí ročník Tatransko-
-Valašského pohára,“ dodal 
Stanislav Hanzel, šéf organi-
začného výboru tatranskej 
rally.  Roman ORDELT

SPRAVODAJSTVO


