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Rok sa s rokom stretol a do 
Prahy pricestovalo 12 finalistiek 
prestížnej súťaže krásy Czech and 
Slovak Photo Girl 2019, aby sa  
v jubilejnom 5. ročníku „pobilo“  
o korunku novej víťazky. 

Dejiskom finále bol Retro Mu-
sic Hall, kde dievčatá predviedli 
šaty svadobného salónu Delta, 
plavky od Miss Garol, či pred-
stavili samé seba tak, ako sa vi-
dia ony. Okrem Dance Show 
program spestril spevák Voxel  
a moderovania sa ujal tradične 
Petr Hříbal. 

V samotnom finále predchá-
dzalo predstaveniu sústredenie 
finalistiek na Hraničnom zámku 
Chateau de Frontiere u Valtic, aby 
porota, v ktorej zasadli prezident 
súťaže Lukáš Trs, minuloročná ví-
ťazka Tereza Hynková, spisovateľ 
Michal Viewegh, autor koruniek 
Dalibor Šípek, moderátorka Eva 
Decastelo či prvá československá 
transgender modelka Petra Nitka, 
dievčatá lepšie spoznala. Zaujíma-
vosťou  je príbeh krásnej Poprad-
čanky Michaely Pospíšilovej, ktorú 
do súťaže prihlásil fotograf našich 
novín Jožko Mašlej. 
 Pokračovanie na  12. strane

Veril Michaele, stala se Vice Girl 2019

Víťazky večera: zľava Lenka Konvičková, v strede víťazka 5. ročníka 
Czech and Slovak Photo Girl Kateřina Jelínková a vpravo naša Pop- 
radčanka Michaela Pospíšilová

Pavol Mlynár vyrástol v podtatranskej ob-
cí Gerlachov. Už od detstva športoval  a od 
žiackych rokov aj súťažil v behu na lyžiach. 
Po ukončení SVŠ v  Poprade pokračoval 
v štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu  
UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1972. 

Pavol Mlynár je bývalý bežec na lyžiacha 
tréner v behu na lyžiach v Stredisku vr-
cholového športu FMV na Štrbskom Plese.  
V rokoch 1982 – 2018 bol vedúcim zim-
ných športov v SVŠ MV SR, Strediska štátnej 
športovej reprezentácie MV SR  resp. v Špor-
tovom centre polície. 

Počas jeho 45-ročného pôsobenia v štruk-
túre vrcholového športu pôsobil ako pod-

predseda TJ ČH Štrbské Pleso, predseda 
lyžiarskeho oddielu, člen výboru ŠKP Štrb-
ské Pleso, člen Komisie vrcholového športu 
Výboru lyžiarskeho zväzu ÚV ČSZTV, člen 
bežeckého úseku VLZ ÚV ČSZTV a  SÚV 
ČSZTV, člen BÚ SLZ, člen hokejového vý-
boru ŠKP PS Poprad a  v  súčasnom období  
je prezident ŠKP Vysoké Tatry.

Ako športovec už od dorasteneckých súťa-
ží  sa umiestňoval  v rámci Československa 
na popredných miestach. Na  M-ČSSR  st. 
dorastenec – 5. miesto, postupne v  senior-
skej kategórii  štyrikrát zvíťazil na kvalifikač-
ných pretekoch ČSSR. 
 Pokračovanie na 16. strane

Zlatý odznak SOŠV pre Pavla Mlynára
Na 56. valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) 

v bratislavskom hoteli NH Gate One si Zlatý odznak SOŠV prevzal okrem iných aj Pavol 
Mlynár z Gerlachova, pri príležitosti životného jubilea – 70 rokov. Toto ocenenie sa 
udeľuje za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport.

Kežmarok oslávil 750 rokov

V  rámci osláv pribudla v  Kež-
marku nová pamätná tabuľa na ki-
ne Iskra a tentokrát bola venovaná 
kežmarskému rodákovi, režisérovi 
Jurajovi Herzovi. V kine premietali 
dokumentárny film o Jurajovi Her-
zovi a jeho film Petrolejové lampy. 
Počas celého večera si mohli náv-
števníci zakúpiť obálku s prítlačou 
venovanou práve Herzovi.

Filatelistický materiál venovaný 
750. výročiu si mohli občania za-
kúpiť na ďalší deň popoludní na 
Hlavnom námestí. Na javisku pred 
radnicou sa predstavili kežmarskí 
umelci a  večer patril klavírnemu 
recitálu Petra Duchnického v dre-
venom artikulárnom kostole.

V  stredu  na hlavnom pódiu 
predstavil svoju novú knihu o Kež-
marku spisovateľ Anton Marec a 
v kultúrnom programe vystúpili 
rôzne národnosti, ktoré kedysi v 
Kežmarku žili – Slováci, Nemci, 
Poliaci, Rusíni, Rómovia, Židia a 
Maďari.

Štvrtok dopoludnia javisko pred 
radnicou patrilo kežmarským ško-
lám so scénkami o starom vyučo-
vaní či o zvykoch starých reme-
selníkov. Večer vystúpila skupina 
IMT Smile.

Piatok bol predovšetkým špor-
tový. Ráno patrilo športovým ak-
tivitám nižších tried základných 
škôl, večer odštartovala pátračská 
hra Nočný Kežmarok. Ani v piatok 
nechýbali vystúpenia hudobných, 
folklórnych a tanečných súborov.

V  sobotu patrilo námestie his-
tórii – módnej prehliadke, vete-
ránom a  starým krátkym filmom 
o  Kežmarku. Týždeň osláv zavŕšil 
nedeľný koncert členov Štátnej 
opery z  Banskej Bystrice v  dreve-
nom artikulárnom kostole.

Chutným doplnkom osláv bol 
Týždeň kuchyne národností, ktoré 
v Kežmarku v minulosti žili. Pre-
zentovali ich nemecká, maďarská, 
rusínska, goralská, bulharská, čes-
ká, slovenská a spišská kuchyňa.

Súčasťou týždňa osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu 
Kežmarku boli zaujímavé kultúrne podujatia. V Múzeu v Kežmarku 
bola pripravená výstava k 750. výročiu udelenia mestských práv Kež-
marku, vzápätí pred radnicou oficiálne otvorili novú fontánu a výsta-
vu historických fotografií mesta. 

Spoločnosť HIGH TATRAS 
TOWER začala v druhej polo-
vici júna 2019 výstavbu Náuč-
no-vyhliadkovej veže v Areáli 
Snov na Štrbskom Plese. Zážit-
ková vyhliadka od budúceho 
roka prinesie zatraktívnenie 
lokality Štrbského Plesa, ktoré 
je najvyhľadávanejším lyžiar-
skym a turistickým strediskom 
vo Vysokých Tatrách. Náuč-
no-vyhliadková veža má byť 
ukončená v júli 2020.  (pkr)

Vyhliadková veža 
na Štrbskom Plese

Svetový deň cestovné-
ho ruchu si Prešovský kraj 
pripomenul 28. septem-
bra v  Bachledovej doline. 
Podujatie bolo spojené  
s oslavou druhých naro-
denín Chodníka koruna-
mi stromov Bachledka a  
s vyhodnotením súťaže Le- 
gendarium, ktorá dosiahla 
rekordný počet účastníkov. 
Do záverečného žrebova-
nia o ceny zaslalo kontrolné 
strany takmer 1 200 súťa-
žiacich, ktorí spolu nazbie-
rali vyše 16 600 nálepiek. Je 
to potešujúce, pretože sú-
ťažiaci predstavujú len časť  
zo všetkých cestovateľov. 
Turistom a  výhercom sú-
ťaže sa prihovoril predseda 
PSK Milan Majerský. 

Svetový deň 
cestovného ruchu
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demokracia

Doprava, školstvo, sociál- 
na oblasť, ale aj rozvoj regió-
nu – to boli hlavné témy stre-
dajšieho (18. 9.) stretnutia 
predsedu Prešovského samo-
správneho kraja Milana Ma-
jerského so zástupcami obcí, 
organizácií a  podnikateľské-
ho sektora v Poprade. 

Župan hovoril najmä 
o  podpore regiónu, ale aj 
o plánoch a víziách. Do dis-
kusie sa zapojili aj krajskí po-
slanci v  okrese či odborníci 
z Úradu PSK. Najviac otázok 
smerovalo, tak ako aj v pred-
chádzajúcich okresoch, na 
cestnú infraštruktúru. 

Vlani investoval kraj do 
opráv havarijných úsekov 
ciest 1,2 milióna eur. Tento 
rok plánuje preinvestovať na 
cesty, opravy budov a nákup 
strojov pre Správu a údržbu 
ciest (SÚC) 1,4 milióna eur. 
Za spomínané financie sa 
zrekonštruuje napríklad 
úsek Hozelec – prieťah, Pod-
spády – štátna hranica Poľ-

Podpora regiónu je veľmi dôležitá
Pracovné výjazdy predsedu Prešovského samosprávne-

ho kraja (PSK) Milana Majerského pokračujú. Po dvojme-
sačnej letnej prestávke zavítal župan do okresu Poprad. 

sko – Slovensko (Jurgów), 
takisto sa urobia stavebno-
-bezpečnostné opatrenia 
v  Lučivnej. Ďalších 9 milió-
nov eur sa použije v  rámci 
programu IROP na moder-
nizáciu cesty Poprad – Starý 
Smokovec. Celkovo sa v kraji 
zrekonštruuje viac ako 10 ki-
lometrov ciest. 

„Podpora regiónu je veľmi 
dôležitá. Hlavne v oblasti do-
pravnej infraštruktúry. Okres 
navštevuje každoročne nie-
koľko sto tisíc turistov, preto 
je našou prioritou mať kvalit-
né cesty, ktoré budú vizitkou 
kraja. Verím, že aj tohtoroč-
nou investíciou odstránime 
havarijné úseky ciest a  zlep-
šíme dopravnú infraštruktú-
ru v  tomto regióne,“ uviedol 
predseda PSK Milan Majer-
ský.

Do škôl pôjde tento rok 
8,6 milióna eur vrátane ne-
návratného finančného prís 
pevku (NFP). Najviac peňa-zí 
sa ujde Strednej zdravotníc-

kej škole v  Poprade. Na vý-
stavbu telocvične so spojova-
cou chodbou a  parkoviskom 
vyčlenil kraj 1,1 milióna eur. 
Ďalších 403-tisíc eur je urče-
ných v rámci programu IROP 
na materiálno-technické za-
bezpečenie pre odborný vý-
cvik a  teoretické vyučovanie 
či vnútorné drobné stavebné 
úpravy. Samospráva sa na tej-
to investícii podieľa piatimi 
percentami. 

Časť finančných prostried-
kov z celkového balíka pôjde 
aj pre SOŠ remesiel a služieb 
(838-tisíc eur), SOŠ elektro-
technickú (1,36 milióna eur), 
Obchodnú akadémiu (1 mi-
lión eur), SOŠ polytechnickú 
J. Antonína Baťu (1,76 milió-
na eur), SPŠ techniky a dizaj-
nu (1,4 milióna eur), Gym-
názium v  Poprade (100-tisíc 
eur), SOŠ technickú (30-tisíc 
eur), Školu v prírode Detský 
raj (385-tisíc eur) a Školský 
internát (89-tisíc eur) v zria-
ďovateľskej pôsobnosti PSK. 

Župan na stretnutí vyzdvi-
hol spoluprácu medzi škola-
mi a  zamestnávateľmi, ktorí 

ponúkajú žiakom možnosť 
duálne sa vzdelávať. „Systém 
duálneho vzdelávania je v Po-
prade veľmi dobre rozbehnutý. 
Teší ma, že v  okrese budeme 
mať absolventov, ktorí budú 
vynikať nielen svojimi vedo-
mosťami, ale aj zručnosťami. 
Verím, že sa v  krátkom čase 
pripoja do duálu aj ďalšie ško-
ly a  firmy, aby sme mladých 
ľudí motivovali k tomu, že 
pracovať v regióne sa oplatí,“ 
skonštatoval Majerský.

Aktuálne je do systému 
duálneho vzdelávania zapoje-

ných päť škôl s 81 žiakmi a 28 
zamestnávateľmi. V  tomto 
školskom roku by sa mal po-
čet žiakov zapojených do du-
álu zvýšiť na 160. 

Súčasťou výjazdového pra- 
covného rokovania bol aj 
Kontaktný bod, v rámci kto-
rého poskytovali odborní-
ci z  Úradu PSK informácie 
o  operačných programoch 
a  eurofondových výzvach, 
Výzve pre región, projektoch 
Interreg či Kostrovej sieti 
cyklistických komunikácií 
PSK.  Lea Heilová

Neviem, ako vy, ale mne 
sa zdá, že to, čo v tomto sys-
téme anarchie u nás fungu-
je pod pojmom demokracia, 
je hocičo iné, len nie vláda 
ľudu. Neustále „ohlupovanie“ 
akousi demokraciou, ktorú 
sme vraj vo voľbách „dele-
govali“ na našich zástupcov 
je prinajmenšom podivné, 
hlavne keď tí, ktorí by mali 
presadzovať záujmy svojich 
voličov robia všetko iné, len 
nie to, čo od nich občania 
očakávajú. 

Najhoršie na tom je, že 
ľud, ak už raz volebný lístok 
do urny vložil, nemá šancu 
odvolať akéhokoľvek po-
slanca, prezidenta, primáto-
ra, z ktorého sa zrazu stala 
„elita“ národa. Aj keď sa ako 
zbastardil, na svoje predvo-
lebné sľuby dávno zabudol 
a zaujíma ho len to, ako sa 
finančne zabezpečiť aj za 
cenu skazy národa. Nepočú-
vajú sa navzájom, neuzná-
vajú názory druhých, od-
mietajú spolupracovať a len 
„štekajú“ jeden na druhého 
hlavne pred kamerami. Dnes 
už majú tú drzosť urážať do-
konca aj voličov len preto, 
lebo nevolili práve ich a ich 
pomýlené hodnoty. A to je už 
za čiarou, najmä ak práve 
urážaní túto tzv. elitu platia 
zo svojich daní. 

Vie mi niekto vysvet-
liť, prečo sa na Slovensku 
neuplatňuje referendum  
v prípade volených funkcií? 
A hlavne, prečo dnes už 
žiadna politická strana ne-
hovorí o znížení kvôra pre 
referendum zo súčasných 
50 percent povedzme na 23 
percent? Veď súčasná hlava 
štátu bola zvolená presne 
toľkými percentami a tie vy-
stačili na úrad prezidentky!  
A to sa volieb zúčastnilo len 
41 percent voličov. Prečo 
vlastne sú pravidlá pre refe-
rendum nastavené tak ako 
sú a pre voľby to neplatí? To 
sa naši volení predstavitelia 
boja demokracie – teda vlády 
ľudu? Myslím si, že pomery 
na našej politickej scéne by 
sa podstatne zmenili, keby 
občania mali možnosť odvo-
lať volených „zástupcov“. 

Všetci sme už pochopili, 
že v tomto systéme väčši-
ne kandidátov na poslancov 
slúžia voľby len na to, aby sa 
dostali ku korytám a ku moci. 
Akonáhle sa do parlamentu 
dostanú, väčšina z nich sa 
pod vedením svojej rodnej 
strany stáva diktátorom, ktorý 
presadzuje len svoje záujmy  
a záujmy svojich pánov.  „Zdá 
sa, že demokracia je celosve-
tovo na ústupe“, vyhlásila ne-
dávnho  Madeleine Albrighto-
vá. A ja verím, že má pravdu, 
pretože takúto demokraciu, 
ktorú nám západné štáty im-
portovali aj na Slovensko, 
určite nikto z nás nechcel. 
A čo ma na našej demokracii 
rozčuľuje najviac, je nenávisť 
jedného voči druhému a to 
nielen medzi politikmi, ale aj 
obyčajnými ľuďmi navzájom. 
Celé roky tu určitá skupina 
ľudí vyvoláva chaos, nená-
visť a vnucuje všetkým jedinú 
liberálnu pravdu a to sa ešte 
jedným dychom opovážia ho-
voriť o demokracii a slobode! 
Nuž takúto demokraciu ne-
prosím!  Ľ. Rešovská

Spor medzi obcou Ľubica 
a mestom Kežmarok trvá už 
od roku 1992, kedy sa niek-
dajšia mestská časť Kežmar-
ku -  Ľubica odčlenila a stala 
sa samostatnou obcou. Pod-
ľa dohody o  majetkovom 
vysporiadaní z  22. januára 
1992 malo sídlisko Juh ostať 
kežmarské. Dodnes sa však 
obe obce kvôli katastrálnej 
hranici sporia a finálny roz-
sudok má už čoskoro stano-
viť Krajský súd v Prešove. 

25. mája 2018 na základe 
uznesenia vlády z roku 2005 
vykonal katastrálny odbor 
Okresného úradu Kežmarok 
zmenu katastrálnej hranice a 
sídlisko Juh bolo zapísané do 

Južania chcú ostať Kežmarčanmi
Primátor Ján Ferenčák a poslankyňa Mestského zastu-

piteľstva v pondelok minulého týždňa odovzdali na Úra-
de vlády 430 petičných hárkov. Viac ako 70 percent oby-
vateľov žijúcich na spornom území jasne vyjadrilo vôľu, 
že sú za zachovanie súčasnej katastrálnej hranice.

kežmarského katastra. Obec 
Ľubica ešte 31. júla 2018 po-
dala správnu žalobu vo veci 
zápisu katastrálnej hranice 
na Krajský súd Prešov. Mes-
tu Kežmarok bolo 13. febru-
ára 2019 doručené uznesenie 
Krajského súdu v  Prešove, 
ktorým bol daný odklad-
ný účinok. Až po súdnom 
konaní bude stanovené, na 
akom katastrálnom území 
sa parcely budú nachádzať 
a  kam budú občania Juhu 
patriť.

V  máji tohto roku vede-
nie mesta spustilo v  poradí 
už druhú petíciu, v  ktorej 
sa Kežmarčanov pýtalo, či 
chcú ostať aj naďalej Kež-

marčanmi. Pod vetu „Sme 
Kežmarčania a chceme ostať 
Kežmarčanmi,“ sa podpí-
salo 2004 z  2847 obyvateľov 
nad 15 rokov zo sporného 
územia a  ďalších 3410 Kež-
marčanov petíciu podporilo. 
„Vôľa občanov je jasná – chcú 
ostať Kežmarčanmi. Týmto 
chceme požiadať premiéra 
Petra Pellegriniho o  pomoc 
pri zachovaní katastrálnej 
hranice Kežmarku tak, ako 
v  súčasnosti je. Veríme, že 
hlas ľudu bude vypočutý,“ 
uviedol primátor Ján Feren-
čák. „Naozaj veríme, že hlas 
ľudu bude vypočutý a  po 
dvadsiatich siedmich rokoch 
bude možné zveľaďovať úze-
mie na Juhu. Občania chcú 
mať už pokoj a  venovať sa 
skrášľovaniu svojho okolia, 
budovaniu oddychových zón 
a parkovísk, ktoré na sídlisku 

chýbajú,“ doplnila primátora 
poslankyňa Levická.

Ako informovala hovor-
kyňa Úradu vlády Patrícia 
Macíková, petíciu postúpia 
kancelárii premiéra odbo-
ru pre styk s  verejnosťou, 
ktorý sa touto písomnosťou 
bude zaoberať. S príslušným 
vyjadrením pána premiéra 
budú v  prípade nutnosti do 
riešenia zapojené aj iné štát-
ne orgány. 

Na dotknutom území žije 
približne 3,5-tisíc z celkové-
ho počtu 6-tisíc obyvateľov 
celého sídliska. Sídlisko Juh 
bolo budované v osemdesia-
tych rokoch minulého storo-
čia a  svojou infraštruktúrou 
je napojené na mesto Kež-
marok. Občania Juhu boli 
od vzniku sídliska vždy oby-
vateľmi mesta Kežmarok. 

 Zuzana Šlosárová

Darmo rozmýšľam, kde 
sa v tomto maličkom štátiku 
pod Tatrami zrazu berie toľká 
nenávisť? Keď tento tzv. kapi-
talistický systém je to „najlep-
šie“, čo nám svet ponúka, tak 
musím konštatovať, že svet 
je chorý. Na jednej strane tu 
máme celosvetové protesty 
na ochranu klímy, na druhej 
pár najbohatších ľudí na sve-
te nehovorí o ničom inom, 
iba o hospodárskom raste 
a o zbrojení. Akoby si ľudia 
neuvedomovali, že všetko ne-
šťastie spočíva práve v tomto 
základnom rozpore. Pár ľu-
ďom, ktorí ovládajú svet, zá-
leží len na najvyšších ziskoch 
a preto neúnavne, už celé stá-
točia, rabujú nerastné bohat-
stvo hlavne v tých krajinách, 
ktoré sa nevedia brániť. Na 
jednej strane zlaté kľučky na 
vilách milionárov, na druhej 
nepredstaviteľná chudoba. 
A aby to nebolo také jedno-

duché a aby ešte viac sťažili 
národom ich úsilie prežiť,  
v jednom kuse tí najbohatší  
a tí „najnenažranejší“ vnášajú 
do spoločnosti chaos a medzi 
ľudí nenávisť. Najsmutnejšie 
na tom je, že práve tí, ktorých 
sa to najviac týka, to ani ne-
postrehli a „pracujú“ na svo-
jom zničení. 

Človek by si myslel, že 
keď celé desaťročia máme 
v Európe mier (až na bez-
ohľanosť najbohatších elít  
v prípade bývalej Juhoslávie) 
a neustály hospodársky rast, 
že postupne chudoba zmizne  
z povrchu zeme. Ale tak, ako 
sa mýlim ja, mýli sa väčšina 
ľudí, ktorým život človeka 
akejkoľvek farby pleti a ná-
rodnosti nie je ľahostajný. 
Tzv. kapitalizmus, ak je bez 
akejkoľvek morálky, nemá 
právo na prežitie rovnako, 
ako väčšina ľudí na svete, 
pretože tí najbohatší sa jed-

noducho svojich ziskov vzdať 
nemienia a podeliť sa s naj-
chudobnejšími z ich pohľadu 
nepripadá do úvahy.  A tak si 
zase vymysleli ekoteror. Tých, 
ktorí len neveriaco krútia hla-
vami sa snažia presvedčiť, že 
keď sa v Európe nebudú rodiť 
deti, nebudeme jesť mäso, 
budeme sa voziť na elektro-
mobiloch, separovať odpad  
a sadiť stromčeky, zachránime 
planétu. Figu borovú zachrá-
nime! Kým sa ekoteroristi so 
svojimi protestami nepre-
sunú pred najväčšie korporá-
cie, pred zbrojovky, letecké a 
lodné spoločnosti, ale aj pred 
výrobcov najväčších cestných 
prepravcov a nezačnú svojimi 
pochodmi protestovať proti 
lokálnym vojnám s množ-
stvom vybuchujúcej munície, 
vôbec nič sa nezmení. Biz-
nismani, vďaka skorumpova-
ným politikom, budu naďalej 
znečisťovať životné prostre-

die rovnakým, ba ešte vyšším 
tempom ako doteraz a oby-
čajných ľudí na celom sve-
te budú obmedzovať ešte aj  
v dýchní vzduchu. Pritom ce-
lé ľudstvo, aj tí najbohatší mu-
sia vedieť, že tieto „výkriky“ 
na záchranu klímy v podaní 
aj našich študentov a mimo-
vládnych aktivistov nemajú 
šancu na úspech a nakoniec 
nás honba za ziskom bude 
stáť totálny úpadok ľudstva, 
až jeho zánik. Veď predsa do 
nekonečna sa nedá drancovať 
každý kút zeme, každý meter 
pôdy, či kus lesa. 

Z tohto sumáru mi vychá-
dza iba jedno – s ochranou 
klímy musia začať práve tí, 
ktorí až doteraz uprednost-
ňovali len vlastné záujmy, 
vlastné vrecká a svoju túžbu 
po moci. Teda najväčšie kor-
porácie na svete, ktoré až 
doteraz z devastácie sveta 
profitovali. A ono to určite 

nepôjde bez toho, aby sme 
skončili s kapitalizmom, 
ktorý kladie dôraz  len na 
obrovské zisky jednotlivcov 
a ich blahobyt. Čím ďalej 
tým viac musí do popredia 
vystupovať verejný záujem 
a musíme sa aj v ekonomike 
vrátiť pár desiatok rokov do-
zadu, keď sme žili z toho, čo 
sme si sami vyprodukovali  
a kupovali sme len to najnut-
nejšie. Predsa je choré, keď 
dnes už každú maličkosť, aj 
takú, ktorú k životu vôbec 
nepotrebujeme, prepravu-
jeme tisícky kilometrov po 
celej zemeguli len preto, aby 
si ktosi opäť napchal vrecka.  
A rovnako je to aj so zbra-
ňami a vojnovými konflik-
tami. Tu treba začať a keď 
uvidíme, že to aj tí najbo-
hatší myslia vážne, kľudne sa 
pridajme. Ináč sú naše snahy 
na záchranu planéty nulové. 
 Ľudmila Rešovská  

Kapitalizmus bez morálky nemá šancu na úspech

Zlodej v Spišskej Tep-
lici. Vyšetrovateľ v Popra-
de vedie trestné stíhanie 
vo veci zločinu krádeže 
spáchaného v súbehu 
s prečinom  porušovania 
domovej slobody. Skutku 
sa dopustil zatiaľ nezná-
my páchateľ v dobe od 11.  
do 21. septembra 2019 
v obci Spišská Teplica.

Páchateľ vošiel do jed-
ného z rodinných domov 
a zo suterénu, z pivnič-
ných priestorov z kovovej 
skrine odcudzil dve obál-
ky. V jednej bolo 14 000 
eur a v druhej obálke 13 
000 eur. Majiteľke vznik-
la teda celková škoda vo 
výške 27 000 eur. Pácha-
teľovi pri tomto protipráv-
nom konaní hrozí trest 
odňatia slobody na šesť 
mesiacov až na tri roky.
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Stánok bol umiestnený 
v  centre mesta v  blízkos-
ti fontány od 1.7. – 6.9. od 
11.00 – 17.00 hodiny. Náv-
števníci si mohli vychutnať 
buď čistú vodu alebo ochu-
tenú s  plátkom citróna ale-
bo mäty. Za celé spomínané 
obdobie sa minulo vyše 2400 
litrov vody, zhruba 50 kg 
citrónov a 6 kg mäty. Nápoj 

Otvorenie školského roka 2019/2020
Školské lavice už nebudú 

zívať prázdnotou. V Poprade 
sa do nich po letných prázd-
ninách vrátili tisíce žiakov, 
no nechýbali ani nové tvá-
re. Tento rok do popradských 
škôl nastúpilo 634 prváčikov, 
z  toho 551 do škôl v  pôsob-
nosti mesta Poprad a  473 
prváčikov s trvalým pobytom 
na území mesta Poprad. Svo-
je brány ráno slávnostne 
otvorila aj ZŠ s MŠ na Jarnej 
ulici, do ktorej zavítal pri-
mátor mesta Poprad Anton 
Danko. Pre prváčikov a  ich 
rodičov mal pripravenú no-
vinku v podobe darčeka. Ve-
denie mesta sa totiž rozhodlo 
pomôcť rodinám vecným 
darom, a to balíčkom so škol-
skými potrebami v  celkovej 
hodnote 30 eur. Mesto zapla-
tilo za balíčky pre prváčikov 
zhruba 15 000 tisíc eur.

„Chceme pomôcť rodinám 
prváčikov, a  to je dôvod, pre-
čo sme zaviedli túto novinku, 

myslím si, že je to dobrá pomoc 
pre všetky mladé rodiny. Ve-
rím, že sme prváčikom takto 
spríjemnili a uľahčili vstup do 
nového školského roka a pra-
jem im ako aj všetkým žiakom 

rok plný úsmevu, úspechov a 
hlavne chuti do učenia,“ zaže-
lal školákom primátor mesta 
Poprad Anton Danko.

„Tieto balíčky obsahujú  to, 
čo prváčik potrebuje. Aj toto 

sú kroky, ktoré vedenie mesta 
robí preto, aby mladé rodiny 
ostávali žiť v našom meste“, 
dodala vedúca odboru škol-
stva, mládeže a  športu MsÚ 
Poprad Edita Pilarová.

Tohtoročnou novinkou je 
aj stravovanie s  doplatkom 
štátu. Školské jedálne v  pô-
sobnosti mesta Poprad sú 
na stravovanie dostatočne 
pripravené. Počas letných 
prázdnin v  nich bola vyko-
naná bežná údržbu ako ma-
ľovanie stien, malé opravy, 
sanitácia  a dezinfekcia zaria-
dení. Doplnili   a obmenili sa 
gastrozariadenia, spracovali 
sa zápisné lístky, aktualizovali 
sa interné predpisy, prevádz-
kové poriadky a všetky in-
terné dokumenty v súvislosti 
s novelou zákona a prijatím 
nového VZN.

„Do školských jedálni bolo 
v 1. polroku 2019 zakúpených 
18 gastrozariadení v celkovej 
sume  113 500 €. Je plánova-

ná aj rekonštrukcia školskej 
jedálne a kuchyne v Základ-
nej škole s materskou školou, 
Francisciho ulica 832/21 
v Poprade, na ktorú mesto 
Poprad na júnovom zasad-
nutí MsZ vyčlenilo finančné 
prostriedky na prípravnú a 
projektovú dokumentáciu“, 
informovala Edita Pilarová.

V zriaďovateľskej pôsob-
nosti má mesto Poprad 19 
školských jedální (17 škol-Primátor Anton Danko odovzdáva školský balíček.

Prváčikovia v ZŠ s MŠ na Jarnej ulici
ských jedální a 2 výdajne 
školské jedálne). V nich sa 
z  priemerného počtu 5 829 
potenciálnych stravníkov  
(1 453 detí z materských škôl  
a   4 376 žiakov zo základ-
ných škôl) stravovalo v škol-
skom roku 2018/2019 spolu 
4 842, čo z celkového počtu 
potenciálnych stravníkov 
predstavovalo 83 %. Mesto 
od septembra očakáva mož-
ný nárast o 17 % stravníkov.

V Poprade pribudnú defibrilátory, prvorodičky dostanú finančný príspevok

Aj o týchto témach rozho-
dovali poslanci na 5. pláno-
vanom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva. Mesto  Pop- 
rad bude disponovať najväč-
ším počtom defibrilátorov 
na Slovensku. Umiestne-
né budú v  každej mestskej 
časti. Ide o  prístroj, ktorý 
dokáže použiť aj človek, 
ktorý s jeho obsluhou nemá 
žiadne skúsenosti.  Po otvo-
rení prístroja len stačí, aby 
človek počúval jeho pokyny. 
Život zachraňujúce prístroje 
boli v minulosti umiestnené 
pri Aréne Poprad, na Zim-
nom štadióne, či na Mest-
skom úrade. Teraz však dôj-

Mesto Poprad bude disponovať najväčším počtom de-
fibrilátorov na Slovensku a prvorodičky dostanú od nové-
ho roka finančný príspevok pri narodení dieťaťa. 

de k zásadnej zmene. 
„Prístroje budú umiestnené 

na verejných priestranstvách 
a dostupné verejne nepre-
tržite 24  hodín a  preto som 
skutočne veľmi rád, že v  po-
rovnaní s  počtom obyvateľov 
budeme mať najviac defib-
rilátorov zo všetkých miest 
na Slovensku“, ozrejmil pri-
mátor mesta Poprad Anton 
Danko. Všetky defibrilátory 
budú nepretržite elektronic-
ky spojené  s mestskou polí-
ciou. „V prípade ich použitia 
bude na miesto okamžite 
vyslaná hliadka mestskej po-
lície, ktorá bude v  súčinnosti 
poskytovať prvú pomoc“, do-

dal náčelník mestskej polície 
Marián Gardoš. V  budúc-
nosti sa uvažuje aj o pre-
pojení  s  tiesňovou linkou 
112. Poslanci dnes  schválili 
aj  poskytnutie  finančné-
ho  príspevku pri narodení 
prvého dieťaťa.  Prvorodičky 
s trvalým pobytom v  mes-
te Poprad dostanú finančnú 
pomoc vo výške 200 eur. 

„Pozerali sme sa na de-
mografický vývoj v  Poprade  
a aj takýmto spôsobom sme 
chceli podporiť mladé rodiny. 
Som veľmi rád, že poslanci 
schválili aj tento bod. Príspe-
vok rodinám určite pomôže“, 
povedal primátor mesta Po-
prad Anton Danko. 

„Týmto opatrením mesto 
sleduje podporu zvýšenia pô-

rodnosti mladých rodín a ich 
zotrvanie v  meste“, dodala 
vedúca sociálneho odboru 
MsÚ Poprad Petra Zavacká. 
Podmienkou  na získanie fi-
nančného príspevku je, že 

oprávnená osoba musí mať 
trvalý pobyt na území mesta 
a ku dňu podania žiadosti o 
príspevok pri narodení prvé-
ho dieťaťa nesmie mať žiad-
ne záväzky voči mestu, dieťa 

sa musí dožiť minimálne 28 
dní, ak sa matke narodia dve 
a viac detí, príspevok dosta-
ne každé dieťa. Príspevok 
pri narodení prvého dieťaťa 
však nepatrí matke, ak po 
pôrode bez súhlasu ošetru-
júceho lekára opustí dieťa  
v zdravotníckom zariadení,  
a taktiež ak matka dala sú-
hlas na osvojenie dieťaťa 
pred vyplatením príspevku 
pri narodení prvého dieťaťa. 
Mesto predpokladá, že ná-
klady na zabezpečenie toh-
to príspevku sa v  budúcom 
roku vyšplhajú približne na 
41.000 eur. „Vychádzame zo 
štatistických údajov, keď sa 
v roku 2018 v Poprade naro-
dilo prvorodičkám 206 detí,“ 
ozrejmila Petra Zavacká. 

Vodný bar zaznamenal obrovský úspech
Mesto Poprad v  spolupráci s Podtatranskou vodáren-

skou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. ponúklo návštev-
níkom pešej zóny počas horúcich letných dní bezplatnú 
pitnú vodu z vodovodu na osvieženie. 

sa podával iba v  ekologicky 
bio rozložiteľných pohároch, 
ktoré sú šetrné k našej príro-
de. Aj takouto formou chcela 
samospráva prispieť k elimi-
nácií používania plastových 
jednorazových výrobkov. 
Verejnosť si túto novinku 
veľmi pochvaľovala. Niekto-
rí návštevníci vodného baru 
podotkli, že práve pri stánku 

prišli na to, že zabúdajú na 
doplňovanie tekutín počas 
horúcich dní, iní uvítali ná-
pad, že sa nezabudlo ani na 
domácich miláčikov a  pre 
smädných psíkov bola pri-
pravená miska s čerstvou vo-
dou. Pitná voda výrazne de-
toxikuje ľudský organizmus, 
pomáha zlepšovať celkový 
zdravotný stav človeka. Kaž-
dý živý organizmus obsahuje 
veľké množstvo vody a  vie-
me, že bez tejto najvzácnejšej 
tekutiny by neexistoval žiad-
ny život. Nedostatok tekutín 
sa prejavuje bolesťou hlavy, 
malátnosťou a poklesom du-
ševnej i fyzickej výkonnosti. 
Preto je nevyhnutné množ-
stvo vody v  ľudskom orga-
nizme pravidelne doplňovať. 
Vodný bar pomáhal pred-
chádzať spomenutým situá-
ciám. Pitná voda z vodovodu 
je najlepšou vodou pre ľud-
ský organizmus a  pomáha 
zlepšovať celkový zdravotný 
stav človeka.

5. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Správa mestských komunikácií (SMK) začala s opravou chodníkov v meste ešte koncom jú-
la a samotné práce sa skončili koncom septembra. Na opravy bolo z mestského rozpočtu vy-
členených 197  000  eur. Chodníky sa upravovali v  mestských častiach  Veľká, Matejovce, tiež 
v  centre mesta, na sídlisku Západ a na sídliskách Juh. Opravilo sa  3,55  kilometra chodní-
kov a došlo aj k  úprave časti mestských komunikácií. Celkovo sa zrekonštruovalo viac ako 
10  000  metrov štvorcových asfaltových  plôch. „Tieto práce pozostávali z  odstránenia sta-
rého asfaltu, nasledoval spojovací postrek, výšková úprava kanalizačných poklopov  
a tzv. šupátok a zarezanie pracovných spojov, následne sa položil nový asfalt a zrealizovala 
sa tiež asfaltová pružná zálievka pracovných spojov,“ informoval riaditeľ SMK Peter Fabian. 
K týmto opravám dochádza z dôvodu poškodenia a opotrebovania jednotlivých častí chodníkov. 
Mesto má v správe približne 107 kilometrov komunikácií pre peších. 
 Stranu pripravila: Bc. Jarmila Hlaváčová, snímky: Mesto Poprad

POPRAD
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BATIZOVSKÉ NOVINY
O k t ó b e r  2 0 1 9

Občasník obyvateľov obce Batizovce

Príjemný dobrý deň pra-
jem. Vážení spoluobčania, 
opäť držíte v rukách ďalšie 
vydanie batizovských novín, 
v ktorých sa dočítate o dianí 
v našej obci. V uplynulom 
období sme sa mali možnosť 
vidieť na najväčšom kultúr-
no-spoločenskom podujatí, 
ktoré sa konalo pri príleži-
tosti 755. výročia založenia 
Batizoviec. Tohto roku boli 
tieto obecné slávnosti spájané 
aj s už 130-ročnou históriou 
založenia nášho dobrovoľné-
ho hasičstva v obci a v nepo-
slednom rade so 75. výročím 
Slovenského národného po-
vstania. Všetkým vám, ktorí 
ste sa akokoľvek podieľali na 
príprave osláv - ďakujem.  

V týchto dňoch je značná 
časť kapitálových výdavkov 
z rozpočtu obce vyčerpaná, 
vzhľadom k tomu, že hlavné 
investičné zámery sú už zre-
alizované. Ide o dobudovanie 
cca 100 metrov chodníka na 
ul. Osloboditeľov, pokládku 
asfaltového koberca na časti 

Pozornosť venujeme odpadom
ul. Komenského a vyfrézova-
nie a doasfaltovanie asi 200m² 
časti križovatky ulíc Nálepko-
va a Osloboditeľov, kde došlo 
k cestnému rozpadu asfaltu. 
V najbližších dňoch nás ča-
ká práca na príprave nového 
VZN o odpadoch. Prirodze-
nou a nevyhnutnou súčasťou 
ľudskej spoločnosti je použí-
vanie a spotreba tovarov. Čím 
je spoločnosť alebo krajina 
vyspelejšia, tým je spotreba 
tovarov vyššia a na trh sa uvá-
dza väčšie množstvo výrob-
kov. Každý výrobok po uply-
nutí doby svojej životnosti 
skončí svoju životnú púť vo 
forme odpadu, preto aj vznik 
odpadov, vrátane komunál-
nych odpadov, zatiaľ rastie. Je 
to všeobecný a  logicky odô-
vodniteľný jav. Odpady sú 
jedným z kľúčových problé-
mov miest a obcí. Hlavný cieľ 
EÚ a štátu je predchádzanie 
vzniku odpadu a zabezpeče-
nie čo najvyššej miery jeho 
zhodnotenia. Táto zodpoved-
nosť sa priamo dotýka obcí, 

a preto bude zo strany štátu 
kontrolovaná. Väčšina obcí 
financuje odpady z vlast-
ných rozpočtov aj napriek 
tomu, že táto činnosť má byť 
podľa zákona o odpadoch 
krytá výnosom z miestneho 
poplatku (rovnako vyplýva 
aj zo Záverečnej správy Naj-
vyššieho kontrolného úradu 
SR). Už pri samotnom roz-
počtovaní obce nepokrýva 
výnos z miestneho poplat-
ku predpokladané náklady.  
S prihliadnutím na vyššie 
uvedené je nevyhnutné, aby 
sme prijali nové poplatky, 
ktoré budú primerane odzr-
kadľovať nakladanie s odpa-
dom. Predmetný poplatok 
nebol upravovaný už po-
merne dlhú dobu aj napriek 
tomu, že náklady na jeho lik-
vidáciu každoročne priamo 
úmerne narastajú.

Ďakujem za pozornosť, a 
všetkým za vykonanú prácu v 
prospech rozvoja našej obce.   

 JUDr. Gabriel Bodnár
 starosta obce

Výstup na Batizovské pleso 
s  tradičným názvom „Cesta 
k prameňu“ je spájaný s  dá-
tumom 15. september. Preto 
sme sa aj tento rok (30-člen-
ná partia náhodných turistov 
z Batizoviec), vybrali z Tat-
ranskej Polianky, tí s  lepšou 
kondičkou z  Popradského 
plesa na Batizovské pleso. 
Výstup sa niesol v  radostnej 
atmosfére, kochaním sa nád-
hernou panenskou prírodou 
a  naberaním energie. Lepšie 
počasie sme si nemohli ani 
želať. Výhľad sme mali nie 
len na okolité štíty Vysokých 
Tatier, ale aj na Kráľovu hoľu, 
Nízke Tatry. Turistický deň 
sme ukončili slávnostným 
otvorením a pokropením 
s  tatranskou vodou z  Bati-
zovského plesa relaxačno 
- náučnej vyhliadky s  ná-
zvom  „Tatry na dlani“, ktorá 
je umiestnená za rodinnými 
domami na ul. Jurkovičova. 
Projekt finančne podpori-

la nadácia COOP Jednota 
v  rámci podpory lokálnych 
komunít v  celkovej sume 
6 000 €. Projekt začal v  ro-
ku 2018 vaším hlasovaním 
v  predajni COOP Jednota 
a následným víťazstvom. Od 
tej doby sme intenzívne pra-
covali na realizácii a otvorení 
vyhliadky, kde sa nachádza 
panoramatická tabuľa s popi-
som tatranských štítov, ďale-
kohľad a skalka s tatranskými 
drevinami a rastlinami, veľká 
hojdačka, dve lavičky so sto-
lom. Veríme, že táto zóna bu-
de čo najdlhšie slúžiť širokej 
verejnosti, občanom, náv-
števníkom, ako aj športov-
com na oddych a  vzdeláva-
nie. Zároveň vás týmto prosí-
me o dodržiavanie poriadku 
a neničenie zariadenia, ktoré 
sme sem nainštalovali v rám-
ci dobrovoľníckej činnosti, 
aby park slúžil nielen nám, 
ale aj našim budúcim gene-
ráciám. Touto cestou by sme 

sa chceli poďakovať Nadácii 
COOP Jednota, že si vybra-
la našu obec, ktorá mohla 
zrealizovať projekt podľa 
výberu občanov a menovi-
te všetkým, ktorí ochotne 
a  bez nároku na akúkoľvek 
odmenu obetovali svoj voľ-
ný čas pre verejný prospech: 
Juraj Majláth, Daniel Hudák, 
Ján Hudák (ul. Jurkovičo-
va), Juraj Balogh, Ondrej 
Kuzmík, Ivan Hudák, Bruno 
Hudák, Miroslav Chromek, 
Dagmar Chromeková, Mi-
roslava Šalátová, Slavomíra 
Šalátová, Katka Hudáko-
vá, Matúš Schneider, Dávid 
Mudrák, Monika Chrome-
ková. Nezištnú pomoc nám 
poskytli svojou technikou 
Marek a Václav Hrebeňárov-
ci, Dobrovoľný hasičský zbor 
Batizovce a  sponzorsky nás 
podporila aj firma MTS zo 
sídlom v Krivej. 

 Marián Chromek, 
 Mgr. Simona Chovanová

Batizovčania v Tatrách 
a  „Tatry na dlani“ 

BARUN TEAM reprezentoval Batizovce v behu Od Tatier 
k Dunaju. Dvanásť susedov z našej obce sa spojilo a spolu, 
ako jeden tím, odbehli 345 km z Jasnej až do Bratislavy. Všet-
ci členovia poctivo trénovali a aj vďaka tomu odbehli túto 
diaľku za 32 hodín a 41 minút a umiestnili sa na krásnom 
147. mieste.  Aj napriek tomu, že to bolo veľmi náročné, všet-
ci si domov odniesli skvelé zážitky z tohto víkendu. BARUN 
TEAM (BAtizovceRUNningTEAM) sa už teraz teší na to, ke-
dy sa opäť postaví na štart v tričkách našej obce. Tomáš Lang

Môže byť niečo také krátke? 
Obec Batizovce sa zapojila 

do výzvy Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky ako 
sprostredkovateľského or-
gánu pre operačný program  
Ľudské zdroje, OPĽZ-
-PO5-2018-1. Výzva bola za-
meraná na zvýšenie zamest-
nanosti a  zamestnateľnosti 
ľudí žijúcich v prostredí mar-
ginalizovaných rómskych ko-
munít (MRK) poskytovaním 
miestnej občianskej poriad-
kovej služby (MOPS) v  ob-
ciach  s prítomnosťou MRK. 
Obec Batizovce vo výzve 
uspela a od 1. 7. 2019 začala 
s realizáciou aktivít projektu. 
Pre naplnenie cieľov projek-
tu obec získala nenávratný 
finančný príspevok vo výške: 
117  281,00 €. Špecifickými 
cieľmi projektu sú poskytova-
ním miestnych občianskych 
poriadkových služieb v  obci 
Batizovce posilniť miestny 
aktivizmus, podporiť komu-

Miestna občianska poriadková služba v našej obci
nitný rozvoj, znížiť protispo-
ločenskú činnosť, udržiavať 
verejný poriadok (rušenie 
nočného pokoja, eliminácia 
kriminality prostredníctvom 
preventívneho hliadkovania 
problémových lokalít), zvýše-
nie kvality životného prostre-
dia v lokalitách, v ktorých žijú 
obyvatelia MRK.

Hlavné oblasti v  ktorých  
členovia MOPS poskytujú 
svoje služby sú: ochrana ma-
loletých a  mladistvých osôb 
a ich podpora dochádzky do 
školy, ochrana majetku, zdra-
via a života, riešenie udalostí 
medzi osobami z MRK a väč-
šinovým obyvateľstvom, hlá-
senie podozrenia na nelegál-
ny odber elektrickej energie, 
spoluorganizovanie podujatí 
v obci. V rámci projektu bolo 
zamestnaných 5 osôb na dobu 
24 mesiacov. Členovia MOPS 
sú vybavení reflexnou ves-
tou s  označením Poriadková 

hliadka, preukazom člena 
MOPS, baterkou a zastavova-
cím terčom. Členovia MOPS 
počas svojej činnosti spolu-
pracujú s Políciou a sú koor-
dinovaní Obecným úradom 
Batizovce. Členmi MOPS sú: 
Peter Čonka, Denisa Čon-
ková, Ján Dunka, Ján Pačaj  

a Milan Pačaj.
Tento projekt sa realizuje 

vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho  fondu a  Európ-
skeho fondu regionálneho 
rozvoja v  rámci operačného 
programu Ľudské zdroje.

Telefonický kontakt: 0919 
463 660. Mária Hudáková

Naša obec in-
formuje svojich 
občanov o dianí  
v obci a o najdôleži- 
tejších aktivitách, 

ktoré majú priamy dopad na život v obci. 
Využívame na to rôzne informačné kanály 
a snažíme sa zabezpečiť dostupnosť infor-
mácií z rôznych zdrojov. Každý občan môže 
bezplatne využívať nasledovné spôsoby na 
získanie potrebných informácií:
◆ vývesné tabule (pri Kultúrnom dome, 
   pri COOP Jednota, pri Dome služieb)
◆ miestny rozhlas
◆ INFO kanál obce v káblovej televízii
◆ bezplatný sms systém FLORIÁN

◆ www stránka obce
◆ facebooková stránka obce
◆ vývesná úradná tabuľa
◆ mobilná aplikácia V OBRAZE
◆ Batizovské noviny (4x ročne)
◆ Obecný kalendár (1 x ročne)

Informácie vám radi podáme aj osobne 
na miestnom obecnom úrade.

Distribúcia informácií prostredníctvom 
týchto médií by mala zabezpečiť prístup 
k potrebným informáciám mladšej ako aj 
staršej generácii občanov. V prípade otázok 
na jednotlivé spôsoby získania informácií 
nás prosím kontaktujte na tel. 052/7756 312 
alebo na obec@obecbatizovce.sk

 JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce
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Aktivity folklórnej skupiny 
Batizovce pokračovali aj cez 
prázdninové obdobie.

V priebehu prázdnin júl až 
august sme vystupovali každý 
štvrtok v   GINO –PARADI-
SE BEŠEŇOVÁ, spolu 9 pre-
krásnych vystúpení, za čo sa 
chceme poďakovať agentúre 
NEJA.

Pre zahraničných hostí 
z  Holandska sme vystúpili  
v Spolcentre vo Svite. 20. jú-
la sme sa zúčastnili súťaže 
vo varení pirohov v Batizov-
ciach, kde svoje kuchárske 
zručnosti predviedli mladí aj 
starší členovia FSk. Koncom 
júla sme prijali pozvanie na 
folklórny festival ZOGROD 
v Malej Frankovej. 1. augusta 
sa v  Poprade konalo podu-
jatie Made in Slovakia,  kde 
sme sa predviedli v komplet-
nom zložení najmladšie deti, 
staršie deti, mládež a dospelí.

Členky klubu žien v  Bati-
zovciach na tomto podujatí 
v  Poprade navarili pre náv-
števníkov Popradu domáce 
Batizovské pirohy. Celkovo 
navarili 1 600 ks domácich 
pirohov.

10. augusta sme mali nabitý 
program. V  Mengusovciach 

sme zatancovali a  zaspievali 
na podujatí „Mengusovská 
veselica“ a potom o 17. hod. 
sme boli súčasťou folklórnych 
slávností vo Vikartovciach, 
kde sme vystúpili s  progra-
mom „A v tých Batizovciach 
tam je dobre“

V  polovici augusta sme 
spolu s deťmi vystúpili v No-
vej Lesnej na akcii Dni obce.

V závere augusta patril ví-
kend oslavám obce Batizovce 
a  miestneho Dobrovoľného 
hasičského zboru. Zúčastnili 
sme sa sprievodu obcou, kto-
rý mal pozitívne ohlasy.

Na pódiu sa predstavili 
naše najmladšie detičky a M. 
Riša zahral na fujare.

V nedeľu sme sa v krojoch 
zúčastnili ekumenických slu- 
žieb božích v evanjelic-
kom kostole v Batizovciach.

Začiatkom septembra sme 
boli v  susednej obci Gerla-
chov zatancovať pre 40 mla-
dých ľudí z  rôznych kútov 
sveta pre projekt Erasmus, 
z  čoho sa urobil 10 minúto-
vý film, kde sme spolu s  fol-
klórnou skupinou Lomničan 
z  Veľkej Lomnice predviedli 
ukážky z  tancov a  tradícii 
našich krojov. V  polovici 

septembra v  sobotu sme vy-
cestovali do Matejoviec na 
vystúpenie v rámci ich osláv. 
Potom večer sme navštívili 
obec Sp. Štiavnik, kde sme 
v  rámci projektu a  osláv za-
spievali a zahrali na heligón-
kach a fujare.

28. septembra sa zúčastní-
me krajskej folklórnej súťaže 
v Zámutove, kde nás budú re-
prezentovať naši heligonkári , 
speváčka S. Chovanová a fu-
jarista M. Riša. Pôjdeme ich 
podporiť a budeme im držať 
palce, aby zabojovali o  po-
stup na celoslovenskú súťaž 
v Habovke. Vedúce mladších 
a  starších detí sa zúčastnia 
školenia vo Svidníku.

12. až 13. októbra sme pri-
jali pozvanie na akciu „Mar-
gecianske fajnoty“, kde v  so-
botu predvedieme kuchárske 
zručnosti batizovskej ku-
chyne a  v  nedeľu vystúpime 
s folklórnym programom „A 
v  tých Batizovciach, tam je 
dobre.“

V septembri sa uskutočnil  
nábor do folklórnej skupi-
ny, kde k najmladším deťom 
pribudlo 8 nových taneční-
čok a  tanečníkov a 6 detí sa 
posunulo k starším deťom. 

V staršej skupine pribudli 
2 noví členovia a  3 dievčatá 
prešli ku mládeži a  dospe-
lým. K  dospelým prišli tiež 
dvaja noví členovia. V súčas-
nosti máme 27 členov mlá-
deže a dospelých, 28 starších 
detí a 27 mladších detí. S ra-
dosťou môžem skonštatovať, 
že spolu s  rodičmi a  priaz-
nivcami folklórnej skupiny je 
nás už okolo 100 členov. Na 
záverečné vyhodnotenie ro-

ka 2019 už budeme potrebo-
vať priestory sály kultúrneho 
domu. V budúcnosti chceme 
rozšíriť hudobný doprovod 
o  kontrabas, husle a  ďalšiu 
heligónku.

Na rok plánujeme naspie-
vať, nahrať a vydať CD s bati-
zovskými pesničkami. Z fon-
du na podporu umenia sme 
získali dotáciu 2 500 eur, kto-
rú využijeme na obnovu a vý-
robu nových krojov, čižiem, 

klobúkov,  opaskov a  propa-
gačné materiály. Taktiež po-
trebujeme opraviť a  naladiť 
heligónky.

Do konca septembra sme 
mali za sebou 40 vystúpení 
v roku 2019.

Ďakujeme všetkým členom 
a  priaznivcom našej folklór-
nej skupiny za podporu a tr-
pezlivosť.

 Ľubomír Šoltís,
 FSk Batizovce

Folklórna skupina Batizovce  sa neustále rozrastá

Pri tejto príležitosti bo-
la pre členov a  pozvaných 
hostí zorganizovaná sláv-
nostná schôdza v  sále kul-
túrneho domu. Na druhý 
deň sa v  obci konal menší 
sprievod s  aktuálnou, ale aj 
historickou technikou, pri 
pódiu boli pripravené rôzne 
ukážky z  našej činnosti. 25. 
8. sme zorganizovali Spo-
mienkovú súťaž DHZ, ktorá 
je zaradená do podtatranskej 

Hasiči oslávili 130 rokov založenia DHZ
Počas rušného letného obdobia sme sa ako dobrovoľní 

hasiči zúčastnili rôznych akcií, o ktorých by sme Vás radi 
v krátkosti poinformovali. 5. - 6. júla sme si pripomenuli 
130 rokov založenia DHZ v našej obci. 

hasičskej ligy. Po prvýkrát sa 
táto súťaž uskutočnila v no-
vom areáli, ktorý sme začali 
budovať vedľa futbalového 
ihriska. Súťaže sa zúčastni-
lo 20 tímov a  samozrejme 
nechýbali ani domáce Bati-
zovce. Koniec augusta už tra-
dične patrí dňom obce. Ani 
tu sme nechýbali a pomáhali 
sme organizačnému výboru 
či už materiálno technickým 
zabezpečením, ale aj ľudskou 

silou. Zúčastnili sme sa tiež  
veľkého sprievodu obcou 
s  našou technikou a  členmi. 
V septembri sme ešte pripra-
vili branno- športový deň pre 
členov DHZ. 

Naše súťažné družstvá sa 
v priebehu celého roka aktív-
ne zúčastňovali na súťažiach 
v celom Popradskom okrese. 
Posledná súťaž sa konala 15. 
9. vo Vikartovciach. V celko-
vom hodnotení PHL sa naši 
muži nad 35 r. umiestnili na 
krásnom 2. mieste po 1. Šu-
ňave a  ženy nad 35 r. spolu 
s mužstvom dorastencov ob-
sadili prvé miesta vo svojich 
kategóriách. Týmto by sme 
sa chceli poďakovať za vzor-
nú reprezentáciu našej obce 
a zagratulovať tímom za krás-
ne výsledky. 

Z výjazdov sa letné mesia-
ce ukázali ako pokojnejšie 
a  naša zásahová jednotka 
odstraňovala väčšinou iba 
škody spôsobené nárazový-
mi dažďami a  najnovšie aj 
hniezda bodavého hmyzu, 
ktoré ohrozovali ľudí a  boli 
v ťažko dostupných miestach. 
 Marián Chromek

V Klube žien Batizovce pri-
pravujeme i na jeseň niekoľko 
zaujímavých akcií. Dovoľte 
mi však krátko spomenúť si 
na akcie, ktoré sme organizo-
vali, resp. spoluorganizovali 
počas uplynulých mesiacov. 

Tak ako každoročne aj 
tento rok sme sa zúčastnili 
súťaže o najlepšie Batizovské 
pirohy, na ktorej naše ženy 
získali prvé miesto. 1. au-
gusta sme sa zúčastnili Fes-
tivalu všetkého slovenského 
„Made in Slovakia“. Naše 
ženy z Klubu žien a Matice 
slovenskej Mária Benková, 
Anna Orolinová, Milota Pe-
ričková, Magda Fáberová, 
Anna Mudráková, Anna 

Bachledová, Mária Durany-
ová, Mária Šalatová, Ľuba 
Hudáková, Anna Kapralová, 
pod vedením predsedníčky 
Oľgy Pastrnákovej, pripravili 
pre širokú verejnosť ukáž-
ku vo varení batizovských 
pirohov, ktoré mali medzi 
návštevníkmi skutočne veľký 
úspech. Dôkazom je množ-
stvo uvarených pirohov zo 
16 kg múky. Celá akcia bola 
okorenená milým slovom, 
úsmevom na tvári a  príjem-
ným kultúrnym programom 
folklórnej skupiny Batizovce 
pod vedením Ľuba Šoltísa, 
ktorému patrí poďakovanie 
za technické zabezpečenie 
tejto akcie. 

Nechýbali sme ani pri or-
ganizovaní Dňa obce pri prí-
ležitosti 755. výročia prvej 
písomnej zmienky a  130. 
výročia založenia DHZ Bati-
zovce, ktorý sa konal dňa 31. 
8. 2019.  Zároveň sme boli ná-
pomocné pri 2. ročníku Fol-
klórnych slávností Batizovce.  

Milí čitatelia, 
ďakujeme vám za vašu 

priazeň, za podporu a záujem 
o naše aktivity. Budeme rady, 
ak vás budeme môcť privítať 
i na ďalších našich aktivitách 
a spoločne vyplníme posled-
né mesiace roku 2019 zaují-
mavým a na zážitky bohatým 
programom.

 Marta Šerfelová

Pirohy navarili zo 16 kg múky
Milí čitatelia, opäť sa k vám prihováram 

v  mene Klubu žien Batizovce. Tentokrát 
na začiatku pestrofarebného jesenného 
obdobia. Jeseň prichádza vždy v  rovna-
kom čase, ale vždy v  inom šate. Tohto-
ročná jeseň nám prináša  krásne, slneč-
né a  príjemne teplé dni, počas ktorých 

si môžeme do sýtosti užívať prechádzky 
v prírode alebo púšťanie šarkanov s naši-
mi ratolesťami. Jeseň je však i  obdobím, 
kedy sa príroda začína ukladať na zimný 
odpočinok a my sa taktiež prispôsobuje-
me postupne prichádzajúcim chladným, 
sychravým dňom. 

V škole je zriadených desať 
tried. Popoludnie budú môcť 
žiaci tráviť v jednom oddele-
ní školského klubu a od ok-
tóbra aj v krúžkoch. Veríme, 
že ponuka krúžkov všetkých 
oslovila a vybral si každý. Aj 
v tomto školskom roku bude 
mať v  našej škole elokované 
pracovisko SZUŠ Rosnička 
Art a  k  veľmi obľúbenému 
výtvarnému odboru pribud-

Žiaci sú už opäť v škole
Batohy na chrbtoch vystriedali školské tašky a  kroky 

našich žiakov nesmerujú na zaujímavé výlety do hôr, ale 
do školy. Veríme, že pre všetkých to bude výlet zaujímavý, 
aj keď cesta do cieľa bude občas kľukatá. Pre 147 žiakov 
Základnej školy v  Batizovciach sa tak ako pre všetkých 
ostatných školákov skončili prázdniny a my sme na škol-
skom dvore privítali 29 žiakov, ktorí prah školy prekračo-
vali prvýkrát. Trinásť žiakov nastúpilo do prvého a 16 do 
nultého  ročníka. 

ne i hudobný odbor. 
Batohy si naši žiaci baliť ne-

musia, pripravujeme mnoho 
environmentálnych aktivít, 
výletov i  exkurzií. Naďalej 
budeme spolupracovať s  or-
ganizáciou Strom života, ale 
s  pani Martinou Proháczko-
vou z TANAP-u. Zapojíme sa 
do mnohých športových sú-
ťaží a prvou z nich bude Beh 
Svitom, ktorý odštartoval 

v piatok 27. septembra. Žiaci 
sa môžu tešiť aj na výlety i di-
vadelné predstavenia.

Počasie pod Tatrami je 
premenlivé, ale napriek to-
mu sa budeme snažiť čo 
najviac času tráviť v  našej 
vonkajšej učebni a obohaco-
vať tak hodiny prírodovedy, 
vlastivedy, ale aj slovenského 
či anglického jazyka. 

Na rodičov i starých rodi-
čov sa tešíme na našich tra-
dičných akciách ako je Deň 
otvorených dverí, ktorý bude 
v októbri,  ,,Pasovanie prvá-
kov“ začiatkom novembra 
a december už tradične patrí 
našej akadémii. Tak do sko-
rého stretnutia, priatelia. 

 Mgr. Zuzana Kľocová
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Vážení občania, 
rád by som Vás aj touto 

cestou informoval o začatí 
prác na vybudovaní novej 
optickej siete spoločnosti 
Slovak Telekom a.s. v našej 
obci. Po niekoľkoročných ná-
ročných jednaniach o mož- 
nosti vybudovať optickú sieť 
práve v našej obci, sme získa-
li prísľub spoločnosti Slovak 
Telekom a. s., na realizáciu 
tohto projektu v Batizov-
ciach. V poslednom roku 
prebiehali prípravné práce 
na spracovaní potrebnej do-
kumentácie a rôznych povo-
ľovacích jednaniach. Všetky 
administratívne a prípravné 
práce prebehli úspešne a spo-
ločnosť Slovak Telekom a.s. 
získala potrebné povolenia.

V septembri toho roku sa 

Slovak Telekom a. s. buduje optickú sieť
začalo so samotnou realizá-
ciou projektu optickej siete 
v našej obci, v časti „Panské 
záhrady“. Postupne sa bude 
prechádzať na ďalšie lokality 
obce. Práce sa budú realizo-
vať postupne tak, aby nedo-
šlo k rozkopaniu celej obce 
súčasne. Trasa vedenia novej 
optickej siete je spravidla ve-
dená v tzv. „zelených pásoch“, 
ktoré vedú popri komuniká-
ciách, sú vo vlastníctve obce 
a sú prioritne určené na ulo-
ženie inžinierskych a servis-
ných sietí. Rád by som ubez-
pečil občanov, ktorí využili 
„zelený pás“ na vybudovanie 
vjazdu k rodinným domom, 
že obec bude v plnej mie-
re súčinná so zhotoviteľom 
stavby, ktorý v rámci svojich 
možností zabezpečí úpravu 

„zelených pásov“ do pre-
došlého stavu a ak to nie je 
možné vzhľadom na povahu 
výkopových prác, do stavu 
zodpovedajúceho predchá-
dzajúcemu účelu alebo vyu-
žitiu nehnuteľnosti . 

Samozrejme je potrebná 
spolupráca a súčinnosť vlast-
níkov rodinných domov, 
ktorí na „zelenom páse“ vy-
budovali vjazdy k rodinným 
domom. Finálna povrchová 
úprava samotných vjazdov 
bude vykonaná zhotoviteľom 
týchto vjazdov a na jeho ná-
klady. Zhotoviteľ stavby po-
užije vhodnú technológiu na 
uloženie optického vlákna, či 
už formou prekopávky alebo 
pretlaku a to tak, aby došlo 
k minimálnym zásahom do 
pozemkov „zelených pásov“ 

a vybudovaných vjazdov.
Prostredníctvom optickej 

siete bude spoločnosť Slovak 
Telekom a.s. ponúkať tele-
fónne služby, rýchle pripo-
jenie do internetu, prípadne 
Magio TV. Verím, že v bu-
dúcnosti pribudnú ďalšie 
služby, ktoré skvalitnia život 
v našej obci.

Na záver by som chcel po-
žiadať všetkých dotknutých 
občanov o primeranú dáv-
ku trpezlivosti, spolupráce a 
zhovievavosti pri budovaní 
tejto siete. 

 JUDr. Gabriel Bodnár,
  starosta obce

Sú obce a  dediny ako tá 
naša, v  ktorej žijeme, kde 
máme priateľov a  lásky, kde 
i  boliestka menej zabolí. Sú 
obce a  dediny ako tá naša, 
kde človek človeku ruku po-
dá, pohladí. 

V  nádhernú  slnečnú po-
slednú augustovú sobotu 
som sa týmito slovami pri-
hovorila v parku pri hoteli 
Guľa všetkým, ktorí prišli na 
úvod obecnej slávnosti Dňa 
našej obce s príznačným ná-
zvom A v tých Batizovciach, 
tam je dobre pri príležitosti 
755. výročia založenia obce. 
Tohtoročný Deň obce bol 
spojený i s pripomenutím si  
130. výročia založenia Dob-
rovoľného hasičského zboru. 
Tento deň bol príležitosťou, 
aby sme strávili príjemné 
popoludnie pri programe, 
v  ktorom účinkovali Detská 
folklórna skupina z  Bati-
zoviec, Suita kráľa Mateja, 
sestry Melišíkove s  írskym 
tancom a  hudobná skupina 
Bravo.  Súčasťou programu 
bola aj tombola o zaujímavé 
ceny. Po zotmení bola  za-
pálená vatra a  na pódiu vy-
stúpil i spevák Peter Cmorík 
so svojou kapelou. Nechý-
balo výborné občerstvenie 
a pre tých najmenších detské 
atrakcie. Starosta obce udelil 
domácim laureátom Cenu 
obce 2019, ktorú si prevzali: 
Emília Fabianová a  Alexan-
der Makula za mimoriadne 
športové úspechy v  stolnom 
tenise v kategórii športovcov 
s  mentálnym postihnutím 

Troška z kultúrya  reprezentáciu obce doma 
i v zahraničí. Milan Pastrnák 
za celoživotné úsilie zacho-
vávania  zvykov a  tradícií 
v oblasti kultúrneho živo-
ta, organizovanie   Kúdeľnej 
izby, vyškrabávanie veľko-
nočných vajíčok tradičnou 
batizovskou technikou a  za 
odovzdávanie týchto hodnôt 
mladej generácii. PhDr. Ma-
rián Soják, PhD. za archeo-
logický výskum, spracovanie 
histórie a  významnú publi-
cistickú činnosť. Michal Šer-
fel za celoživotnú príkladnú 
spoločenskú angažovanosť  
a prácu v dobrovoľnom ha-
sičskom zbore. Ľubomír 
Šoltís za obnovenie Folklór-
nej skupiny Batizovce a vý-
znamný spôsob pričinenia 
sa o  kultúrny rozvoj obce. 
Milan Šoltys za vynikajúce 
výsledky v oblasti bežeckých 
disciplín a reprezentáciu ob-
ce. Pavol Šoltys za celoživot-
ný prínos v oblasti zachová-
vania zvykov a tradícií spoje-
ných s  Batizovskými fašian-
gami. Súčasťou obecných 
osláv bolo aj pripomenutie si 
75. výročia SNP položením 
vencov vďaky ku Pamätní-
ku padlých. K  prítomným 
sa prihovorila Mgr. Moni-
ka Faixová,+ predsedníčka 
ZO SZPB Batizovce Gerla-
chov. Vo svojom príhovore 
spomenula, že vojna nie je 
žiadne dobrodružstvo, je to 
utrpenie a  smútok. Ľudstvo 
sa ťažko učí z vlastnej his-
tórie. Politickí predstavitelia 
majú morálnu povinnosť 

aj historickú zodpovednosť 
poučiť sa z chýb minulosti  
a chrániť povojnové usporia-
danie,  lebo znovu začínajú 
dvíhať hlavu sily revizioniz-
mu, rasizmu, xenofóbie, an-
tisemitizmu a rôznych dru-
hov neznášanlivosti. V mene 
členov ZO SZPB  vyjadrila 
nesmierny obdiv a  úctu 
všetkým, ktorí sa zúčastni-
li  SNP. Ako aktuálny odkaz 
SNP pre dnešok, vyzdvihla 
obdivuhodnú solidaritu a 
obetavosť konkrétnych ľudí, 
schopných konať v záujme 
celku. Táto nezištná solida-
rita medzi účastníkmi Po-
vstania a obyvateľmi miest a 
obcí nemá v našich dejinách 
obdobu. Je obdivuhodná, 
aktuálna, inšpiratívna a hod-
ná  našej úcty, uviedla Mgr. 
Monika Faixová a  zároveň 
poďakovala všetkým, ktorí 
prežili, vzdala česť a  spo-
mienku tým, ktorí sa už do-
mov nevrátili.  Obrovskému 
množstvu ľudí, ktorí v  boji  
položili to najvzácnejšie, čo 
mali – svoje životy. To by mal 
byť pre nás, našu generáciu, 
obrovský záväzok. Stačí tak 
málo, len si spomenúť  a ne-
zabúdať. Sme im zaviazaní 
nespreneveriť sa hodnotám, 
za ktoré zomreli, a  ja verím, 
že tento odkaz budeme mať 
vždy na pamäti a že ho napl-
níme svojím každodenným 

životom v  prospech našej 
krásnej vlasti, ukončila svoj 
príhovor Mgr. Monika Fai-
xová. Prítomným sa priho-
voril aj tajomník oblastného 
výboru ZSPB Poprad RSDr. 
Ján Pavlovčin, ktorý odo-
vzdal starostovi obce JUDr. 
Gabrielovi Bodnárovi a  jed-
notlivcom Pamätné listy za 
trvalé udržiavanie odkazu 
protifašistického odboja, za 
národné a  sociálne oslobo-
denie i  spoluprácu, podpí-
sané predsedom Ústrednej 
rady SZPB v Bratislave Ing. 
Pavlom Sečkárom, PhD. 

Po pietnom akte  nasledo-
val slávnostný sprievod ob-
cou v hudobnom doprovode 
DH Sviťanka a domácej FSk.  
Sprievod tvorili predstavite-
lia obce, zástupcovia jednot-
livých organizácii a  klubov 
pôsobiacich na území obce, 
domáci obyvatelia a  hostia. 
Zastavili sme sa pri hrobke 
rod. Máriássyovcov i  hrobe 
zakladateľa DHZ ev.a.v. fará-
ra Ondreja Bartala.

Tohtoročné oslavy sme 
s  vďačnosťou ukončili v  ne-
deľu 1. septembra v  Evanje-
lickom a.v. chráme Božom 
na Ekumenických službách 
Božích. 

Hlavnou myšlienkou prí-
hovoru evanjelického kňa-
za Mgr. Miroslava Maťa bol 
Žalm 34. Okúste a  spoznaj-

te, že dobrý je Hospodin! 
Blahoslavený je ten, čo dúfa 
v  Neho! Na začiatku jeho 
príhovoru povedal, že sme 
sa stretli ako jedna rodina 
pri Božích nohách v  Bo-
žom chráme, pretože chce-
me dobrorečiť Hospodinu 
a  chceme mu ďakovať za 
požehnanie a  za všetko, čo 
sme doposiaľ mohli prijať. 
Rozlúčil sa s nami odkazom 
Dávidovho žalmu, ktorý nás 
vedie k  dvom poznaniam: 
nie sme Bohu ľahostajní, ani 
u  nás v  Batizovciach. Nie je 
mu ľahostajný nikto z  nás, 
ani starosta, ani poslanec 
obecného zastupiteľstva, 
dobrovoľní hasiči, nie je mu 
ľahostajný evanjelik, ani ka-
tolík, ani nik z kresťanských 
zborov, dokonca mu nie je 
ľahostajný ani ten, kto o sebe 
tvrdí, že Boha niet. Druhý 
význam svedectva spome-
nutého žalmu je pozvaním. 
Pozvaním k  tomu, aby kaž-
dý z nás bol blízky k pomoci 
a  službe. Rímsko-katolícky 
kňaz Mgr. Pavol Vaňovský 
si pre svoj príhovor vybral 
Evanjelium Jána zo 14 ka-
pitoly. Zhromaždili sme sa, 
aby sme oslávili deň obce 
Batizovce. Tej obce, v  ktorej 
žijeme a  prežívame každý 
deň svojho života. Vo svo-
jom príhovore hovoril o ces-
te nášho života, že si mnoho 
krát kladieme otázku, kadiaľ 
a kam máme ísť. Tou pravou 
cestou, po ktorej máme krá-
čať, je cesta za Ježišom, lebo 
On je cesta, pravda a  život. 

Toto robili naši predkovia 
a  tak rozvíjali nielen obec, 
v ktorej žili, ale aj svoju vie-
ru a  vzťah k  Bohu a  večné-
mu životu. Prijmime Krista 
a choďme za ním, lebo on je 
cesta! Primknime sa ku Kris-
tovi, lebo on je pravda, ku 
ktorej túžime prísť! Ukončil 
svoj príhovor pán farár Va-
ňovský. Ekumenická boho-
služba bola pre nás veľkým 
povzbudením. 

Pri príležitosti začiatku no-
vého školského roka 2. sep- 
tembra sme boli spolu so 
starostom obce Gabrielom 
Bodnárom pozdraviť deti, 
žiakov a pedagógov v miest-
nej MŠ a  ZŠ. Zapriali sme 
všetkým veľa zdravia a ra-
dosti z učenia. 

Míňajú sa dni, mesiace 
a  roky nášho života. Keď sa 
roky vpíšu do dlaní, rovno 
do čiary života, človek viac 
ako inokedy túži mať pri se-
be ľudí, ktorí mu rozumejú 
a  nájdu si čas na stretnutie 
a rozhovor. Touto cestou sr-
dečne pozývame seniorov 
od 65 rokov, na slávnostné 
stretnutie pri príležitosti 
„MESIACA OKTÓBRA – 
MESIACA ÚCTY K STAR-
ŠÍM“, ktoré sa uskutoční  
v nedeľu 13. októbra 2019  
o 14. hodine v sále KD v Ba-
tizovciach. Prosíme vás, aby 
ste svoju účasť nahlásili do 
7. 10. 2019 na obecný úrad 
osobne alebo telefonicky na 
č. tel. 77 56 312. Ďakujeme. 

 PhDr. Soňa Andrašová, 
 kultúrna referentka

Po mesiaci plnom  pohody, slnka a zážitkov sa deti 2. sep- 
tembra opäť stretli v materskej škole. Tí, ktorí do MŠ už cho-
dili, vrátili sa k  svojim kamarátom, učiteľkám a  hračkám. 
Niektoré deti prišli prvýkrát, pre tie to bolo všetko nové a ta-
jomnejšie.

Všetky deti privítala materská škola zase krajšia a vyno-
venejšia. Počas letných prázdnin sa dokončil sokel na budo-
ve a urobila sa rekonštrukcia hlavného schodišťa a bočných 
schodísk. Do altánku nám sponzor zakúpil nové lavičky so 
stolíkmi, ktoré nájdu svoje využitie pri edukačnej, krúžkovej 
a hrovej činnosti. 

Materská škola je pre deti ich druhým domovom, preto 
chceme, aby prostredie, v ktorom sa učia a hrajú, bolo pod-
netné, tvorivé a zdravé. Majme na pamäti slová: „Ako sa my 
správame k deťom, tak sa raz ony budú správať k nám.“

 Soňa Chalásová, riaditeľka MŠ Batizovce

Najmenší opäť v škôlke

V zdravom tele zdravý 
duch. V mladom tele mladý 
duch. Tohto hesla sa už vyše 
20 rokov drží skupinka žien 
cvičiacich populárnu kalane-
tiku. A tým,  že cvičia všetky 
,sú mladé hlavne myslením.

Stretávajú sa   dvakrát cez 
týždeň, vždy v utorok a vo 
štvrtok, v priestoroch Zák-
ladnej školy v Batizovciach. 
Počas tejto dlhej doby sa 
ich už vystriedalo mnoho. 
Spoločne týmto spôsobom 
upevňujú svoje zdravie, ale 
aj priateľské vzťahy.

Touto cestou sa chcú po-
ďakovať vedeniu Základnej 
školy v Batizovciach, ktoré 

Kalanetika pre všetky ženy
im za symbolický popla-
tok poskytuje po celý čas 
priestory a takto im umož-
ňuje prežiť spoločne chvíle 

pri tom, čo majú radi a čo 
ich spája - a je to práve KA-
LANETIKA.

 Monika Pitoňáková
Aj tento rok už začína-

me s prípravou obecného 
kalendára 2020, ktorý by 
mal byť venovaný minu-
losti, zaujímavým foto-
grafiám z dávnej a blízkej 
minulosti. Touto cestou 
by som chcela požiadať 
našich občanov o zapoži-
čanie fotografií s krátkym 
popisom, ktoré zachytá-
vajú život obce, udalosti, 
ulice, budovy  v minulých 
rokoch.  Fotky  môžete 
odovzdať Mgr. S. Chova-
novej na OcÚ Batizovce 
do 30. 10. 2019. 

Pripravujeme
 kalendár 

na rok 2020



7Podtatranský Kuriér   www.podtatransky-kurier.sk
Občasník obce Mengusovce                              Október 2019                              Ročník III.                               Číslo 3

M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

Neodmysliteľnou súčas-
ťou Mengusoviec je už 23 
rokov športové  podujatie, 
ktoré  organizátori nazvali 
Mengusovské rodeo Me-
moriál Jána Galla. Rodeo 
ma historický základ v  re-
álnej práci cowboyov a  tá  

Mengusovské rodeo 2019

prerástla až do športu, kde  
si jazdci zmerajú svoje jaz-
decké zručnosti a  zručnosti 
v práci s dobytkom a lasom. 
Súťaží sa v  dvoch druhoch 
disciplín a to rýchlostných 
Barrel race a  Pole bending 
a v disciplínach pracovných 

Calf roping, Ranch roping, 
California ranch roping. 

Samotné preteky začínali 
už v  skorých ranných ho-
dinách, keď chlapci z  bull 
teamu pripravovali dobytok 
a  arénu na prvú disciplínu 
Ranch roping.  Kým prebie-
hali prípravy arény, jazdci 
zo všetkých kútov Slovenska 
prichádzali so svojimi štvor-
nohými zverencami. Celým 
pretekom nás sprevádzal 
hlas moderátora Zsolta Var-
gu, ktorý vyburcoval atmo-
sféru a  uviedol divákov do 
deja. O  hladký priebeh sú-
ťaží a dodržiavanie pravidiel 
asociácií SAWRR a  NBHA, 
pod hlavičkou ktorých sa 
rodeo organizovalo, sa po-
starali naša spravodlivá roz-
hodkyňa Alexandra Ferová. 

Nasledoval slávnostný ná-
stup tridsiatich  štartovných 
dvojíc sprevádzaný  hym-

nami Slovenskej republiky 
a  USA. Po nástupe už bolo 
všetko pripravené na prvú 
rýchlostnú disciplínu ro-
deového dňa Barrel race.  
Barrel race alebo beh okolo 
troch sudov rozostavených 
do trojuholníka považujeme 
za adrenalínovú a  divácky 
najobľúbenejšiu disciplí-

nu. Kôň beží okolo sudov 
rýchlosťou okolo 60 km/h. 
V tejto disciplíne sa súťažilo 
v  kategóriách mládeže a  v 
otvorenej kategórii. Z  USA 
sme prebrali divízny systém 
hodnotenia jazdcov po jed-
nej sekunde. 

Po skončení rodeovej časti 
sme stále ešte nekončili. Na-

sledoval kultúrny program, 
ktorý zahŕňal skupiny Tony 
Smatana Band, Vetrofka – 
Kabat Tribute Band, Poison 
Candy a Queenmania.

Všetkým zúčastneným ďa- 
kujeme za podporu rodeo-
vého športu na Slovensku 
a tešíme sa na ďalší ročník.
 M. Javorek

Produkcia odpadu je sprie-
vodným znakom existencie 
človeka. V  začiatku odpad 
produkovaný človekom bol 
podobný odpadu, ktorý sa 
vyskytoval v prírodnom eko-
systéme. Ľudskou činnos-
ťou sa však začalo realizovať 
množstvo ťažko rozložiteľné-
ho odpadu, ktorým sa neú-
merne zaťažuje životné pros-
tredie. K zabezpečeniu čistoty 
prírodného prostredia nielen 
pre nás, ale aj ďalšie generácie 
má pomôcť práve aj sepa-
rovaný zber. Jeho úlohou je 
hlavne redukovať množstvo 
komunálneho odpadu. V od-
padoch, ktoré vyhadzujeme, 
sa nachádza veľké množstvo 
takých druhov, ktoré vieme 
technologicky upraviť, využiť 
a vyrobiť z nich nové výrobky, 
ktoré po použití znova vyse-
parujeme a  znova využijeme 
na výrobu nových výrobkov. 

V  našej obci sa využíva 
kombinovaný spôsob sepa-
rovaného zberu V začiatkoch 
sa zaviedol separovaný zber 
do 1  100 l nádob, ktoré boli 
rozmiestnené  po jej území, 
avšak lepším triedením jed-
notlivých zložiek odpadov 
prestali postačovať, a  tak 
sme separovaný zber rozšírili 
o vrecový systém. Po niekoľ-
kých rokoch jeho využívania 
sa ukázalo, že jeho výhodou 
je vyššia účinnosť zberu dru-

Nešťastné prístrešky na separovaný zber
hotných surovín 
oproti kontajne-
rovému zberu, pri 
ktorom sme sa 
častokrát presved-
čili o  jeho nedo-
konalosti. Veľkým 
problémom sme 
však aj my ľudia, 
pre našu lenivosť, 
pohodlnosť otvo-
riť nádobu, a  tak 
odpad, ktorý sme 
už vytriedili, len 
vyhodíme ku sta- 
novišťu alebo po-
ložíme na kontaj-
ner. 

V  prvom rade  
sa chcem  zmieniť 
o  kvalite separo-
vania pri kontaj-
nerovom zbere, kde si určite 
mnohí z vás všimli, čo všetko 
je nahádzané nielen v  nádo-
bách, ale aj pri prístreškoch. 
Zrejme ešte nie všetci pocho-
pili na čo separovaný zber slú-
ži. Sme turisticky vyhľadáva-
nou obcou a nerobí to dobrý 
obraz o jej občanoch. V dru-
hom rade veľkou nevýhodou 
kontajnerového zberu je do-
plácanie obce na nekvalitné 
vyseparovanie jednotlivých 
zložiek odpadu, čo má v ne-
malej miere vplyv na rozpo-
čet obce. Chcem preto apelo-
vať na vás, všetkých občanov 
obce, aby ste si dali záležať na 

triedení odpadu a upozornili 
tých, ktorí kazia dobrú myš-
lienku. V  okolitých obciach 
práve už z  vyššie spomenu-
tých dôvodov, samosprávy 
pristúpili k zrušeniu stanovíšť 
na separovaný kontajnerový  
zber, avšak v  našej obci ešte 
stále veríme, že sa to zlepší 
a  nebudeme nútení pristúpiť 
k takémuto kroku a prejsť len 
na vrecový systém. Ďakujem 
všetkým, ktorí sa svojím prí-
stupom snažia aspoň takouto 
mierou zlepšiť životné pros-
tredie a  zachovať čistotu pre 
ďalšie generácie. Ján Šoltis, 
 starosta obce

Bývame v Banskej Bystrici 
a  tak o  víkendové možnosti 
v okolí Donoval,  Šachtičiek, 
Králikov nie je núdza. Ale 
konečne sme chceli našim de-
ťom ukázať  aj Vysoké Tatry. 
Booking nám za prijateľnú 
cenu vybral ubytovanie na 
súkromí v  Mengusovciach. 
Pretože predpoveď počasia 
bola všelijaká a  tatranské 
búrky boli práve hlavnou 
témou správ, zobrali sme si 
bicykle a plavky. Vibramy do 
hôr sme radšej nechali doma. 
Veď predsa tri dni na „baj-
koch“ pod Tatrami sa s rodi-
nou dá.

Víkend v Mengusovciach

Stalo sa už tradíciou, že 
víkend po Mengusovskom 
ródeu patrí oslave – Men-
gusovskej veselici. Aj tento 
rok sa v sobotu, 10. augusta, 
v  popoludňajších hodinách 
stretli  v  areáli multifunkč-
ného ihriska obyvatelia 
a  návštevníci našej obce. 
Pripravený bol  pre nich 
pestrý kultúrny program, 
ktorým sprevádzal obľúbený 
moderátor Gregor Mareš. 
Nechýbalo ani občerstvenie 
a bohatá tombola.

Úvod programu patril de-
ťom z Mengusoviec, ktoré 
pod vedením Danky  Jeleňá-
kovej a Aničky Šandorovej 
nacvičili divadielko Popo-
luška.

Folklórnu zložku progra-

mu zabezpečila Folklórna 
skupina z  Batizoviec a  Ľu-
dová hudba zo Štôly. Diváci 
ocenili  vystúpenie domá-
cich skupín Mengusovskie 
chlopi a  Mengusovskie že-
ny, s ktorými si pripomenuli 
a  zaspievali tradičné piesne 
z Mengusoviec a okolia. 

Do spevu a  tanca zahra-
li spevácke trio Traja z  raja 
a  skupiny Dora a  Darebax. 
Hovoreným slovom zabával 
prítomných nestarnúci An-
der z Košíc.

A keďže tomuto podujatiu 
prialo aj počasie, vydarená 
akcia trvala do neskorých 
večerných hodín. Latka je 
nastavená vysoko a už teraz 
sa tešíme na budúcoročnú 
veselicu.

Mengusovská veselica 

Ander z Košíc spolu so 
starostom Jánom Šoltisom.

V  samotných Mengusov-
ciach sme predtým nikdy 
neboli, ale hneď po príchode 
sme si ich výbornú polohu 
pochvaľovali. Vo štvrtok pod-
večer sme stihli Štrbské Pleso, 
Starý Smokovec, aj aquapark 
v  Poprade. Večer sme už len 
unavení zaľahli do postelí, 
aby sme si v  piatok doobeda 
naplánovali náš Mengusovský  
víkend. Tak sme si hneď ráno 
urobili prechádzku po dedine, 
aby sme zistili, kde čo je a kde 
sa dá čo robiť. 

Áno, pekná, čistá dedina, 
trávnik vykosený ako na gol-
fovom  ihrisku, malebná rep-

Tohtoročná jeseň je aj napriek predpovediam meteoro-
lógov plná slnka. Občas sa síce preženú riadne búrky, ale 
nám to nevadí, a každý víkend sa snažíme naplno využiť 
niekde v horách. 

lika mlynu a drevené sochy na 
námestíčku. Ale kde si tu dať 
dobrú rannú kávičku? Dedinu 
sme mali za hodinu precho-
denú hore-dolu. Podľa miest-
nej mapy a  smerových šípok 
sme sa ľahko zorientovali. 
Naozaj, pekná dedina, ale čo 
budeme robiť? Kde sa máme 
poinformovať o  miestnych 
cyklotrasách a  turistických 
chodníkoch? Prečo tu niekto 
nezriadil napríklad infocen-
trum s kaviarňou, bagetériou, 
alebo s cukrárňou... Veď fondy 
sú teraz na všeličo. Nie som 
odborník, ale na infocentrum 
by sa snáď nejaké príspevky 
našli. A bageta na raňajky by 
tiež „bodla“. Hlavne keď sme 
zistili, že v Mengusovciach sa 
najeme len z vlastných zásob. 
 Pokračovanie na 10. strane

Ako vidia našu podtatranskú obec návštevníci
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1. FC Mengusovce usporiadal v dňoch 29. 6. - 30. 6. 2019 
futbalový turnaj. V sobotu 29. júna sa uskutočnil 7. ročník 
Memoriálu Ing. Pavla Zbella, kde sme si uctili nášho kama-
ráta a bývalého spoluhráča za účasti družstiev starých pánov 
Mengusoviec, Batizoviec, Pezinka a našich českých priateľov 
z Dolního Újezdu. Najviac sa darilo mužstvu Dolního Újezdu, 
ktoré vo finále porazilo domáce Mengusovce.

V nedeľu 30. júna sa uskutočnil 19. ročník turnaja MEN-
GUSOVCE CUP za účasti  8 družstiev - Mengusovce, Svit, Vy-
soké Tatry, Podskalka, Lučivná, Batizovce, Šuňava a Partička. 
V mužstvách hrali viacerí registrovaní futbalisti, takže turnaj 
mal veľmi dobrú športovú úroveň. Z víťazstva sa tešilo druž-
stvo Galacticos (Svit), ktoré vo finále porazilo Kanadu (Pod-
skalka).Všetci zúčastnení si mohli pochutiť na dobrej klobás-
ke, fazuľovici, či sa občerstviť v bufete. Aj touto cestou by som 
sa chcel poďakovať všetkým, ktorí pomáhali organizátorom. 
Bez týchto úžasných ľudí by nebolo možné zorganizovať ta-
kýto turnaj. Veľká vďaka patrí aj OÚ Mengusovce a všetkým 
sponzorom, ktorí nás podporili. Tešíme sa na ďalší ročník.  
 Peter Gontkovič

Futbalové turnaje 
v MengusovciachDokončenie z 9. strany

Nechcelo sa mi veriť, že tu 
nie je žiadna reštaurácia, ani 
bufet, tak som sa  zastavil na 
obecnom úrade, aby som toho 
zistil viac. 

Starosta bol veľmi ústre-
tový a  na svojich mapách, 
ktoré mi dovolil odfotiť do 
mobilu, mi ukázal lesné cesty 
a  zvážnice, po ktorých sa dá 
bajkovať. Len ma upozornil, 
že značenie chýba. Tiež ma 
upozornil na turistický chod-
ník na Bôrik, ktorý sa vlastne 
volá Kimbiark a na jazerá po 
bývalých štrkoviskách, kde je 
vodné vtáctvo, vyskytujú sa 
tu aj vydry a bobry. Nie som 
rybár, tak som sa zabudol spý-
tať, ako je to s chytaním rýb.

Pekné je v  dedine aj to, že 
sa snažia o ekologický prístup. 
Na ubytovaní aj v obci sú ná-
doby, alebo vrecia na triedený 
odpad. Nie som detailista, ale 

keď už triedenie a čistota, tak 
dôslednejšie – starosta myslím 
vie, o čom hovorím...

Prežili sme dva krásne a sl-
nečné dni a systémom pokus-
-omyl sme nachádzali miest-
ne malebné zákutia, lesíky, 
lúky a  potoky, a objavili sme 
aj divú vodu rieky Poprad. 
Za dedinou je na lúkach po-
stavená koniareň s parkúrom, 
nádherné miesto s  úžasným 
pohľadom na Vysoké aj Níz-
ke Tatry. Keď sme sa večer 
domácich pýtali, či tu niekde 
nemôžu naši chlapci skúsiť 
jazdu na koni, nevedeli nám 
poradiť. Vraj sa to tu robilo, 
ale teraz asi nie. Ale jedným 
dychom nám bolo povedané,  
že keď prídeme v zime, budú 
pripravené bežkárske trate... 
Nuž, ale to bude v zime, a te-
raz je jeseň. 

Tak sme sa vydali na tu-
ristiku po Bôriku. Chvíľami 

sme hľadali správnu cestu, ale 
nakoniec sme prišli na vrchol. 
Našli sme telekomunikačný 
stožiar, ale výhľady len cez 
konáre stromov. Pritom stačí 
zhotoviť plošinu, alebo vežič-
ku, možno miernu prerezávku 
stromov a  všetko mohlo byť 
inak. Ale hrebeňom do Svi-
tu a  naspäť okolo jazier, kde 
naozaj boli aj labute, to bola 
pekná rodinná „túrička“. A 
hlavne sme to stihli bez bles-
kov a  hromov, ku ktorým sa 
hore v Tatrách schyľovalo.

No a  večer do reštaurácie? 
Nastúpili sme do auta a  pre-
viezli sme sa do koliby na Štr-
be. Len to pivko k večeri som 
si dať nemohol. A  tak sme 
skončili s igelitkou z BILLY na 
našej izbe v papučiach, s  tep-
lým pivom, arašidmi a niečím 
sladkým, klasicky pri telke. 
Našťastie sme našli aj nejaké 
spoločenské hry v  kredenci. 
V sobotu podvečer sme radšej 

Víkend v Mengusovciach

išli na Štrbské Pleso, kde sme 
sa previezli v  koči ťahanom 
párom koní, no a v nedeľu sme 
si trocha pospali. Kým sme si 
urobili raňajky a pobalili sme 
sa, bol čas odchodu. 

Po ceste sme sa ešte zasta-
vili v Liptovskom Jáne, aby 
sme nedeľu využili na bajkoch 
cestou do jaskyne a do doliny. 
Večer sme si tam reštaurá-
cie mohli vyberať. Neviem si 
spomenúť, v  ktorej rekreačnej 
oblasti ešte fungujú bez info-
centra, reštaurácie, či nejakých 
miestnych atrakcií.

A  víkend v  Mengusov-
ciach?

Dedinka skoro ako z  roz-
právky, nezabudnuteľné zá-
kutia a výhľady, ticho, pokoj... 
to si s  rodinou cením viac 
ako preplnené Štrbské Pleso 
a  Smokovce. Ale predsa len, 
nechýba tu niečo? Napriek to-
mu sa sem radi prídeme zno-
va pozrieť.  Ján Hrivňák

MENGUSOVSKÝ obcasník

V polovičke septembra sa 
v  Starom Smokovci usku-
točnil symbolický pochod, 
ktorého sa zúčastnili stovky 
goralov zo štyroch krajín,  
7 regiónov a viac ako 30 go-
ralských obcí.

Pod záštitou primátora 
mesta Vysoké Tatry Jána 
Mokoša konal vo Vysokých 
Tatrách už 4. ročník podu- 
jatia GORAL NA GORY. Zú-
častnili sa ho nielen gorali zo 
všetkých regiónov Slovenska, 
ale aj gorali z Česka, Ukraji-
ny a  Poľska. Nechýbali ani 
priaznivci goralskej kultúry 
a  návštevníci našich najvyš-
ších hôr. Podujatie organi-
zovala nezisková organizácia 
Obnova kultúrnych tradícií, 
n.o. z  obce Hniezdne. Pros-
tredníctvom tohto podujatia 
sa jej podarilo spojiť všetky 
goralské regióny zo Sloven-
ska a zahraničia. 

V ranných hodinách sa 
účastníci vydali na symbo-
lický pochod k  Szilágyiho 

Goral na gory...

pavilónu – prvému turis-
tickému objektu na Hre-
bienku. Za spevu, ktorý sa 
niesol tatranskou prírodou 
sa gorali aj negorali zišli 
pod Szilágyiho pavilónom 
a  spoločne sledovali paso-
vanie až dvoch negoralov, 
historika Adama Buchtu 
a župana prešovského samo- 
správneho kraja Milana Ma- 
jerského. Za sprievodu go-
ralských kapiel  všetci spo-
ločne zanôtili goralskú hym-
nu „Góralu czy ci nie žal“. 

O  dobré jedlo sa postara-
li šikovní kuchári z goral-
ských  obcí – Oravské Ve-
selé, Novoť, Nižné a  Vyšné 
Ružbachy, Lacková, Forbasy, 
Kolačkov, Čierne, Tatranská 
Javorina, Bystřice, Podegro-
dzie a  ukrajinskej Kamiani-
ce, ktorí pripravovali tradič-
né špeciality, ako polievku 
z čierneho hrachu, kvasnicu, 
polesníky, bryndzovú po- 
lievku, syrové korbáčiky 
a iné dobroty.  

Svoju zručnosť predvied-
li aj ľudoví remeselníci  – 
Zbigniew Mokwa (fujarová 
dielňa), Róbert Hozák (dro-
társtvo), Ľubomír Vierik 
(rezbárstvo), Florián Šavrt-
ka (košikárstvo, výroba fu-
jár), Ján Czepiec (tradičné 
rezbárstvo), Stanislav Base-
lides (ručná výroba ozdob- 
ných palíc), Alojz Šesták 
(tradičné Klokočovské tru-
bičky), Ján a Emília Val-
čuhoví (výroba košíkov), 
Margita Šupolová (keramika 
a  tradičné perníky), Peter 
Matava (rezbárstvo), Zdru-
ženie včelárov, Karel Kuffa 
(výrobky z  kože), Weronika 
Lacek (výšivky), Lujca Du-
sek-Francuz (šitie krojov) 
a Kamianica. 

Po návrate z výstupu späť 
do Starého Smokovca sa za-
čal kultúrny program. Na 
pódiu sa stretli folklórne 
skupiny – FS Račan (Oščad-
nica), FS Javorina (Kolač-
kov), FS Maguranka (Spiš-

ská Stará Ves), Zespól piesni 
i  tanca „Wierchy“ im. Józefa 
Szczotki z  Milówi (Milów-
ka), FSk  Ozvena (Čierne), 
Zamiškovci (Kolačkov), 
Kolačkovci (Kolačkov), FSk 
Lúžňan (Liptovská Lužná), 
FS Mútňanka (Mútne), FSk 
Brodecovci (Novoť), Rabči-
čanka (Rabčice), DFS Kel-
čovan a  Mládežnícky súbor 
Kelčovan (Čadca), Kapela 
„Muzyka Karpat“ rodziny 
Boguckich (Podegrodzie), 
DFS Zaoložoček (Jablunkov) 
a Kamianica (Ukrajina), kto-
ré svojou hudbou a  tancom 
prispeli k skvelej nálade. 

Organizátori nezabudli ani 
na najmenších.  Pre nich bo-
lo pripravené  predstavenie 
hercov z  divadla RAMAGU 
s  hudobno – dramatickým 
pásmom Goralské rozpráv-
ky. 

Počasie nakoniec neskla-
malo a  v  slnkom zaliatej 
tatranskej prírode navštívilo 
podujatie množstvo domá-

cich aj zahraničných náv-
števníkov. 

Organizátori sa už teraz 

tešia na stretnutie o rok  „Go-
ralu, wracaj do hal - Goral na 
Gory 2020“.  (lná)

ˇ
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Vážení občania Mlynice,
prajem vám príjemný deň a pri-

nášam možno pre vás nové infor-
mácie o dianí v obci.

Z dôvodu väčšej informovanos-
ti sme privítali možnosť uverejniť 
informácie o obci v  novinách, 
ktoré sú doručované do vašich 
domácností. V  prípade záujmu 
budeme pokračovať touto formou 
i naďalej.

V  nasledujúcich riadkoch vás 
chcem aspoň stručne informovať 
o  dianí v  obci od začiatku roka 
a o plánovaných aktivitách.

Z  významnejších investičných 
akcií je potrebné v  prvom rade 
spomenúť ZaD (Zmeny a  dopln-
ky) územného plánu, ktoré sa po-
stupne rozbiehajú. 

V lokalite Krásne sady bola 2. 9. 
2019 otvorená materská škola. 
Investori postupne budujú komu-
nikácie a  infraštruktúru – kanál, 
rozvody NN sietí. Pre rozvoj obce 

je dôležitý pripravovaný projekt 
rozšírenia vodojemu pre zabezpe-
čenie vodovodnej siete vo viace-
rých lokalitách obce. V  súvislosti 
s  rozvojom obce pripravujeme 
v septembri ukončenie ZaD č. 4. 

Pre lepšiu dostupnosť do  novej 
lokality – Medzi vodami pripravu-
jú investori projekt cestnej komu-
nikácie, čo v  budúcnosti odľahčí 
preťaženú cestu k poľnohospodár-
skemu družstvu. 

Za účasti pána Pavla Ceľucha, 
prezidenta DHZ SR, sme 5. 5. 
2019 odovzdali zrekonštruovaný 
objekt hasičskej zbrojnice s celko-
vým nákladom 33 000 EUR, z to-
ho 25 441 EUR z rozpočtu MV SR. 

V  auguste sme začali rekon-
štrukciu materskej školy – so-
ciálne zariadenie a  prestavbu 
„zádveria“. Prestavba je realizo-
vaná z prostriedkov obce a spon-
zorských darov. Celkové nákla-
dy budú predstavovať 14  000  €. 

Z  významnejších investičných 
akcii sa realizuje výstavba multi-
funkčného ihriska. Prostriedky 
na túto výstavbu sme získali pros-
tredníctvom  Programu rozvoja vi- 
dieka Slovenskej republiky 2014-
2020 spolufinancovaného Európ-
skym poľnohospodárskym fon- 
dom pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
vo výške 67 777 EUR. Predpoklad 
ukončenia projektu je október 
2019. 

Ďalšou  dôležitou investíciou je 
pokračovanie výstavby splaškovej 
kanalizácie „etapa II“ v  lokalite 
Pieskovisko. Prostriedky vo výš-
ke 120  000 EUR boli získané od 
Ministerstva životného prostre-
dia z  Environmentálneho fondu. 
Ukončenie výstavby tejto etapy  
bude do 30. 11. 2019.

V septembri očakávame otvo-
renie výzvy z  projektu MAS Pro 
Tatry na rekonštrukciu „Domu 
nádeje“ a realizáciu novej autobu-

sovej zastávky. 
V  októbri bude ukončená vý-

stavba „nájomnej bytovky“ a  po 
uzavretí zmluvy zo ŠFRB bude tá-
to odovzdaná do užívania.

Zo spoločenských aktivít je po-
trebné spomenúť vydarenú akciu 
„Deň obce“, ktorý sme pripravili 
8. júna 2019 pri „Letisku Mlynica“. 
Za možnosť túto akciu realizovať 
v tejto lokalite patrí vďaka pánovi 
Ľubomírovi Jakubčákovi.

Dňa 16. 5. 2019 sme na obec-
nom úrade privítali Ing. Norberta 
Kurilu PhD – štátneho tajomníka 
MŽP SR a  JUDr. PhDr. Michala 
Goriščáka, PhD. riaditeľa ÚPSVaR 
Bardejov. Hlavnou témou stretnu-
tia bolo životné prostredie. 

V  súvislosti so životným pros-
tredím pripravujeme plnenie výz- 
vy v rámci krajín V4 – parlament 
mladých, týkajúcej sa názorov 
a  návrhov žiakov od 11 do 14 
rokov na životné prostredie. Na 

projekte sa zúčastňuje Mlynica, 
Narol – PL, Tokaj – MR a Sokol-
nice – ČR.

V tomto roku sa rozvinuli akti-
vity DHZO pod vedením veliteľa 
Petra Pitoňáka ml., bolo to „stava-
nie mája“, akcia na počesť sv. Flo- 
riána a  množstvo hasičských sú-
ťaží. Vďaka zlepšenej spolupráci 
obce a DHZO sa darí aj postupne 
plniť materiálové potreby hasičov, 
do ktorých sa aj mimo nákladov 
na rekonštrukciu hasičskej zbroj-
nice investuje viac ako v predchá-
dzajúcich rokoch.

Určite by bolo potrebné pod-
robnejšie objasniť aktivity a  čin-
nosti obce, ale z dôvodu priestoru, 
ktorý máme, budeme ďalšie infor-
mácie zverejňovať postupne.

Záverom chcem poďakovať 
všetkým občanom, ktorí vedia 
pomôcť zapojením sa do diania 
v obci a prejavujú záujem o aktivi-
ty obce.   Július Vachmanský  

Otvorenie škôlky, Krásne sady Mlynica.

Areál lesnej pedagogiky v časti Krásne sady.

Na odovzdaní hasičskej zbrojnice sa zúčastnil aj prezident  DHZ  SR Pavol Ceľucha.

Z obnovy materskej školy máme radosť všetci.

Multifunkčné ihrisko.

Malí i veľkí sa stretli 8. júna na Dni obce.

Zo stretnutia so zástupcami MŽP SR a ÚPSVaR.
Nájomná bytovka bude dokončená do konca októbra.

Investičné akcie v našej obci pomôžu nám všetkým
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Samotný program začal 
prijatím zástupcov všetkých 
súborov predstaviteľmi mes-
ta na radnici, kde ich privítal 
pán George Papanastasiou  
slovami: „Vítam vás na osla-
ve, ktorá vyzdvihuje kultúr-
nu identitu každej krajiny, 
ktorá sa zúčastňuje a od-
meňuje výmenu ľudí a ich 
tradície. Vaša prítomnosť 
tu dnes je dôkazom toho, 
že v čase ťažkostí existujú 
protilátky, ktoré udržia-
vajú hodnoty a spomienky 
našej kultúry nažive. Je sa-
mozrejmé, že kultúra nemá 
hranice. Zjednocuje ľudí 
a podporuje priateľstvo a 
spoluprácu. Agrinio časom 

Magurák nás reprezentoval v Grécku
V druhej polovici augusta sa kežmarský Magurák pred-

stavil na medzinárodnom folklórnom festivale   Agrinio 
v  južnom Grécku.  Svoje účinkovanie spestril vystúpe-
niami na otváracom i  záverečnom programe na námes-
tí v  Agrinio, ktorému predchádzal i  sprievod všetkých 
účastníkov i  samostatné vystúpení v  neďalekej dedinke 
Mataraga.   

preukázal svoju lásku k ľu-
dovej tradícii. Naše mesto 
sa stáva kultúrnym mostom 
ešte jeden rok a predstavuje 
ešte vylepšenejšiu udalosť s 
väčšou účasťou, impulzom 
a určite väčšou zábavou. 
Prajem vám veľa šťastia vo 
vašich vystúpeniach.“ Geor-
ge Papanastasiou zaželal ta-
nečníkom príjemný pobyt 
v meste a veľa šťastia pri ich 
vystúpeniach: „Ďakujeme, 
že ste prišli do Agrinia, aby 
ste nám predstavili svoju 
bohatú tradíciu. Farebná 
mozaika kultúr a tradícií 
zahŕňa mesto a vedie nás k 
jeho rytmom. Už ste na nás 
zapôsobili svojím nadše-

ním a vášňou. Vítam vás s 
veľkým potešením a dúfam, 
že sa vám bude páčiť krása 
nášho miesta a užijete si na-
šu pohostinnosť. “

Festivalu sa okrem do-
mácich  zúčastnili súbory z 
Rumunska, Talianska, Bul-
harska, Slovenska, Španiel-
ska, Poľska, Indonézie, Kó-
rey a Kene s počtom cca 350 
účinkujúcich. Preplnené ve-
černé námestie v  piatok 23. 
i  v  nedeľu 25. augusta bolo 
predzvesťou veľkolepej pes-
trofarebnej prehliadky zvy-
kov, piesní a  tancov jednot-
livých krajín. V  piatkovom 
programe po polhodinovom 
sprievode účinkujúcich sa 
Magurák predstavil svojím 
tancami zo Ždiaru a  Zama-
guria a  nedeľa patrila úspeš-
nej choreografii Karola Pur-
tza „Při Dunajcu“. Obe vystú-
penia Maguráka zaznamenali 
úspech u  gréckeho diváka, 
ktorý ich privítal a  odmenil 
búrlivým potleskom. Okrem 
vystúpení na otváracom a zá-
verečnom galaprograme sa 
jednotlivé súbory predsta-
vili i v  okolitých dedinkách, 
kde predviedli polhodinové 
programy. Magurák sa spo-
ločne s  talianskym súborom 
od Neapola predstavil v  de-
dinke Mataraga. 

Vystúpenia sa pre horú-
čavy uskutočnili prevažne 
večer a  v  noci a  tak si voľ-
né chvíle spestrili členovia 
súboru na miestnej pláži 
v neďalekom Tourlide. Vyu-

žili horúce dni na odpočinok 
a  kúpanie sa v  zálive Ión-
skeho mora. Južné Grécko 
ja hornatá krajina plná zau-
jímavých pamiatok a  oblasť 
Agrinia nie je turistickou 
destináciou. Napriek tomu 
bolo na pláži veľa domácich 
obyvateľov, ktorí si užívali 
chvíle voľna pri mori. Pre-
krásne počasie a  obrovská 
horúčava znamenala i  pre 
členov nášho súboru zmieša-
né pocity a  obavy zo zvlád-
nutia pre nás nezvyklého 
podnebia. Našťastie sa všetci 
vyrovnali s  podmienkami 
výborne a  bez problémov.  
Náročná bola i  preprava. 
Počas cesty si Maguráci uro-
bili povinnú prestávku v Se-
verom Macedónsku v  jeho 
hlavnom meste Skopje, kde 
prespali v  miestnom VIP 
hoteli a  pozreli si mesto pri Sprievod úvodného dňa festivalu.

Účastníci prijatia zástupcov súborov na radnici.
ceste tam a  späť. Po úspeš-
nom zvládnutí posledných 
kilometrov sa v podvečer 27. 
8. 2019 vrátili šťastne domov. 

Touto cestou chceme po-
ďakovať všetkým členom, ta- 
nečníkom  i hudobníkom me- 
novite Timei Poľanovskej, Ja-
novi Olekšákovi, Gabrielovi 
Háberovi a Samovi Špakovi, 
že podporili úsilie vedenia 
súboru a našli odvahu a po-
rozumenie sprevádzať taneč-
níkov na tomto festivale. Po-
ďakovanie patrí aj šoférom 
za bezpečnú jazdu, Martino-
vi Volčekovi za tlmočnícke 
služby pred i  počas zájazdu 
a  všetkým účastníkom za 
úspešnú reprezentáciu slo-
venskej tradičnej kultúry 
v  zahraničí. Opäť sa potvr-
dilo, že tradičná kultúra má 
nezastupiteľné miesto vo 
svete.  Juraj Švedlár 

Podtatranské osvetové 
stredisko (POS) v Poprade 
pripravilo v októbri zaují-
mavé podujatia. Večer s fol-
klórom sa uskutoční 5. ok-
tóbra v MsKS v Kežmarku 
a predstavia sa na ňom fol-
klórne kolektívy z Kežmar-
ku a Šumiaca v rámci osláv 
750 rokov prvej písomnej 
zmienky o meste Kežmarok.

V októbri je pripravená aj 
celoslovenská výstava prác 
rómskych žiakov Rómska 
paleta v Poprade-Spišskej 
Sobote.

Veniec krásy vekmi uvitý, 
festival dedinskej kultúry sa 
bude konať v Margecanoch 
v dňoch 12. - 13. októbra 
2019 a spoluorganizátorom 
je aj POS Poprad. 

Účasť na premiérovom 
programe Folklórneho sú-
boru Frankovčan z Malej 
Frankovej sa uskutoční  
v kultúrnom dome v Spiš-
skej Starej Vsi 11. a 12. ok-
tóbra. Program je priprave-
ný pri príležitosti 10. výro-
čia FS Frankovčan.

Na medzinárodnom fes-
tivale detských folklórnych 
súborov Tradície Európy  
v Pardubiciach, družob-
nom kraji Prešovského sa- 
mosprávneho kraja, sa zú-
častní aj zástupca nášho 
regiónu DFS Maguráčik. 
Medzinárodný festival sa 
uskutoční v dňoch 14. - 20. 
októbra 2019.  (pkr)

POS Poprad 
pozýva
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Mesto Vysoké Tatry sa rozprestiera na ploche 360 km2 

a svojou rozlohou patrí medzi najväčšie mestá na Sloven-
sku. Pokrýva podstatnú časť rovnomenného pohoria a tvo-
rí ho 15 mestských častí, pôvodne samostatných osád, ktoré 
boli postupne integrované do jedného územného celku.
Dopravnou osou celého územia mesta je Cesta Slobody, 
ktorou sa návštevník približne za hodinu dostane z  naj-
západnejšej časti mesta Podbanské, cez všetky tatranské 
osady (s výnimkou Dolného Smokovca), až na východnú 
hranicu mesta – do osady Tatranská Kotlina. Administra-
tívnym centrom mesta je Starý Smokovec, v ktorom sídli aj 
samospráva. Ten spolu s Tatranskou Lomnicou a Štrbským 
Plesom patria k  najvýznamnejším strediskám cestovného 
ruchu vo Vysokých Tatrách.

Ako by ste zhodnotili 
uplynulú letnú sezónu?

Tohtoročná turistická 
sezóna z  hľadiska tých vý-
sledkov, ktoré momentálne 
máme k  dispozícii z  Ob-
lastnej organizácie cestov-
ného ruchu a  Združenia 
cestovného ruchu, bola čo 
sa týka návštevnosti výrazne 
silnejšia ako vlani. Zavítali 
k nám domáci, ale aj turisti 
z  okolitých štátov i  vzdiale-
ných kútov sveta. Stúpajúca 
návštevnosť ubytovaných a 
jednodňových návštevníkov 
predstavuje približne 8 %. 
To je, myslím si, zásluha nie-
len mesta, ale v  neposled-
nom rade aj podnikateľov 
v  oblasti cestovného ruchu 
a služieb, ktoré ponúkajú.

Čo je podľa vás tým naj-
väčším lákadlom – prečo 
si pre oddych vybrať práve 
Vysoké Tatry?

V prvom rade je to, samo-
zrejme, krásna príroda a čis-
tý tatranský vzduch, no ako 
nám ukazujú štatistiky, náv-
števníci k nám prichádzali aj 
vďaka bohatej ponuke špor-
tových, kultúrnych a  spo-
ločenských podujatí.  Hoci 
pre tohtoročné Tatranské 
kultúrne leto bol v porov-
naní s predošlými ročníkmi 
charakteristický nižší počet 
programov, o kvalitu nebola 
núdza. Vo Vysokých Tatrách 
sa počas tohto leta predsta-
vilo mnoho významných 
umelcov, na programe boli 
okrem koncertov aj diva-

Primátor mesta Ing. Ján Mokoš sa po 
úspešnej kariére v  zložkách armády pre-
sťahoval v roku 1993 do Vysokých Tatier, 
ktoré mu prirástli k  srdcu a sú jeho do-
movom dodnes. Najskôr pôsobil vo ve-
dení Vojenskej zotavovne v  Tatranských 
Zruboch a od roku 2003 až po súčasnosť 

je primátorom Vysokých Tatier. Jeho naj-
ťažšou skúškou v tejto funkcii boli pamät-
ná veterná kalamita v roku 2004 a násled-
ný požiar o rok neskôr. No aj v ostatných 
rokoch vo funkcii sa snaží o  to, aby Vy-
soké Tatry napredovali a boli moderným 
miestom pre život.

Vysoké Tatry - mesto, ktoré má čo ponúknuť

delné predstavenia či filmo-
vé premietania. Hoci náv-
števnosť poznačilo upršané 
počasie, 37 programov so 
416 účinkujúcimi z  piatich 
krajín sveta videlo 17  000 
divákov.  Vo mne osobne 
vždy zanechá najväčší do-
jem zahájenie Tatranského 
kultúrneho leta a jeho ukon-
čenie, s  ktorým sa okrem 
kvalitných koncertných 
vystúpení spája Tatranská 
letná dražba. Výťažok z  nej 
je venovaný tým Tatran-
com, ktorí to najviac potre-
bujú – či už ide o  sociálne 
slabšie rodiny, zdravotne 
znevýhodnených, ale pod-
porujeme takto napríklad aj 
talentovanú mládež. Určite 
však netreba zaspať na vav-
rínoch a  vždy je čo zlepšo-
vať, čoho som si vedomý. Aj 
naďalej preto pokračujeme v 
krokoch vedúcich k  posky-
tovaniu kvalitnejších služieb 
– aby sa k  nám návštevníci 
radi vracali, no aby sa tiež 
domáci obyvatelia cítili dob-
re a bezpečne.

Prezradíte čosi bližšie? 
Na čom samospráva aktu-
álne pracuje, aké sú priori-
ty mesta?

V  súčasnosti mesto po-
kračuje vo výstavbe ďalších 
dvoch bytových domov 
v Tatranskej Lomnici, celko-
vo ide o  48 bytov. Nakoľko 
evidujeme množstvo žia-
dostí o  bývanie, snažíme sa 
spraviť všetko preto, aby sme 
dokázali vyhovieť čo najväč-

šiemu počtu. Toto je jedna 
z našich hlavných úloh.

Za dôležitý projekt, kto-
rý doťahujeme, považujem 
Dom služieb v  Smokovci. 
Myslím si, že sme uspoko-
jili nielen tých, ktorí si tam 
kúpili byty, ale najmä ma 
teší, že sme obnovili niekto-
ré služby. Spomeniem na-
príklad lekáreň, ktorú ľudia 
majú v  blízkosti zdravotné-
ho strediska hneď poruke. 
Verím, že v  budúcom roku 
sa posunieme o  ďalší veľký 
krok ďalej. Plánuje sa úpra-
va okolia severovýchodnej 
strany, takže aj zvonku bude 
všetko, ako má byť a  Dom 
služieb bude reprezentovať 
samotné mesto ako i služby, 
ktoré poskytujú nájomníci 
priestorov.

V  súčasnosti riešime tiež 
dočasné umiestnenie leká-
rov. Máme podpísanú zmlu-
vu o  nenávratný finančný 
príspevok vo výške viac ako 
milión eur, ktorý nám na 
rekonštrukciu zdravotného 
strediska v Novom Smokov-
ci, na tzv. Centrum integ-
rovanej zdravotnej starost-
livosti, poskytlo minister-
stvo zdravotníctva. Okrem 
skvalitnenia starostlivosti a 
modernizácie priestorov sa 
nanovo vybudujú siete, pri-
budne malý moderný rönt-
gen či malé laboratórium. To 
znamená, že pacienti nebu-
dú musieť v takej miere ces-
tovať do Popradu či na Hágy. 
No a  v  takto zrekonštruo-

vanej a  zmodernizovanej 
budove bude, samozrejme, 
osadený výťah, čo je takisto 
veľká pomoc pre chorých 
pacientov.

V  rovine diskusií s  po-
slancami mestského zastu-
piteľstva je projekt rozširo-
vania priestorov Základnej 
umeleckej školy – v Dol-
nom Smokovci by sme radi 
umiestnili sály pre tanečné 
či iné pohybové triedy, takže 
len čo to bude možné, chce-
me sa pustiť do ich rekon-
štrukcie.

Rovnako máme v  úmysle 
rozbehnúť rekonštrukciu bu-
dovy bývalého kina v Tatran-
skej Lomnici, ktorú nechce-
me nechať chátrať. Naopak, 
chceme zadať vypracovanie 
štúdie, návrhu, zámeru a ten-
to priestor pretvoriť na čosi 
zmysluplné, z čoho budú mať 
úžitok všetci Tatranci.   

V  médiách je často dis-
kutovanou témou výskyt 
medveďa hnedého v  meste 
Vysoké Tatry. Aká je mo-
mentálna situácia, ako sa 
tento problém rieši?

Na základe mapovania 
tatranských medveďov od-
borníkmi zo Správy TA-
NAP-u (v r. 2012) sa vďaka 
fotopasciam, priamemu po- 
zorovaniu, meraniu a  po-
rovnávaniu stôp podarilo 
získať množstvo relevant-
ných informácií, uskutočnil 
sa tiež odchyt – kedy im 
boli inštalované obojky s 
GPS. Medvede navštevujú-
ce intravilány tatranských 
osád vo väčšine prípadov 
nespôsobujú okrem nepo-
riadku takmer žiadne ško-
dy. Opakovane vyhľadávajú 
potravu v kontajneroch, 
ktoré sú v ostatných rokoch 
zabezpečené staničkami. 

Pravdou však je, že v ostat-
ných týždňoch sa množia 
hlásenia od návštevníkov 
ako aj domácich obyvateľov 
– situácia je skutočne vážna. 
Dokonca uvažujem o vyhlá-
sení mimoriadnej situácie, 
pretože po novom sa tatran-
ské medvede nepohybujú už 
len v  blízkosti kontajnerov 
s  odpadkami, ale pohybujú 
sa voľne kdekoľvek po ce-
lom meste, a  ich výskyt je 
na dennom poriadku. Ľu-
dia majú obavy pohybovať 
sa napríklad cestou z  práce 
domov alebo do hotelov, 
majú strach prechádzať cez 
intravilány. Jednou z príčin, 
ktoré situáciu komplikujú je 
aj odpad, no v prvom rade je 
medveď hnedý vo Vysokých 
Tatrách premnožený, nesta-
čí mu veľkosť jeho prirodze-
ného teritória a nemá sa kde 
uživiť.

Hoci stavenisko bolo zho-
toviteľskej firme odovzdané 
už pred rokom v  októbri, 
lehota na výstavbu bytoviek 
Jelša a Osika bola určená na 
14 mesiacov, presnejšie 420 
kalendárnych dní odo dňa 
odovzdania, čiže do konca 
roka 2019. Obidve stavby 
budú mať 24 dvojizbových 
bytov. Zoznam žiadateľov 
o  tieto byty sa uzatvorí až 
po vypočítaní presnej výšky 
nájmu. Tá sa bude odvíjať od 
výslednej ceny stavby. Každý, 
kto si podá žiadosť o byt, bu-
de zaradený do výberu a ná-
sledne sa v  zmysle všeobec-
ného záväzného nariadenia 
urobí užší výber žiadateľov, 

Pred dokončením sú ďalšie byty
V meste Vysoké Tatry pokračuje výstavba nájomných 

bytových domov, čím chce samospráva podporiť najmä 
mladé rodiny a  vytvoriť im podmienky na spokojný ži-
vot. Momentálne sa pracuje na dokončení výstavby dvoch 
domov v Tatranskej Lomnici. 

ktorí spĺňajú stanovené pred-
poklady.

Nové bytovky budú súčas-
ťou komplexu piatich lom-
nických bytových domov. 
Okrem nich sa od roku 2007 
postavilo deväť bytoviek 
a  kompletne sa zrekonštru-
ovala Kosodrevina v Tatran-
skej Lomnici, čo predstavuje 
celkovo 213 nájomných by-
tov bežného štandardu. V ro-
ku 2007 boli postavené dva 
bytové domy tiež v  Dolnom 
Smokovci, ďalšie dva v  Tat-
ranskej Lomnici, v roku 2009 
bytový dom Sibír. Pokračo-
valo sa v  nasledujúcich pro-
jektoch: v  roku 2011 sa zre-
alizovala stavba domu Lipa 

v Tatranskej Lomnici, v roku 
2012 Zdravie II. Horný Smo-
kovec, v 2013 sa uskutočnila 
rekonštrukcia Kosodreviny 
a  v  r. 2014 „vyrástla“ Breza 
a Borovica v Tatranskej Lom-

nici. Všetky bytovky boli po-
stavené vďaka financiám zo 
Štátneho fondu rozvoja býva-
nia, Kosodrevina bola opra-
vená výhradne z  vlastných 
zdrojov mesta.   
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Ponúkame 
torty, koláče,

exkluzívne torty,
Candy bary

a balenie výslužiek 
na svadby,

rodinné oslavy,
firemné podujatia.

Garantujeme 
čerstvosť a prvotriedne

suroviny.

Aj bez práce
sú koláče ;)

Since 1974

CUKRÁRENSKÁ VÝROBA

Mňamka
Smreková 10
053 11 Smižany
mnamka@mnamka.sk
+421 905 337 381
+421 53 44 316 34
     /mnamka.sk
     /mnamka_cukraren
www.mnamka.sk

KOMINÁRSTVO
 čistenie a kontrola komínov
 fasádne nerezové komíny
 výstavba komínových telies
 frézovanie komínov
 vložkovanie komínov
 frézovanie dechtu 0904 762 263

mezovskylukas@gmail.com

Lukáš Mezovský

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

Hľadáme recepčnú 
do penziónu Restart 
café, Sobotské námestie 
v Poprade. Znalosť ad-
ministratívnych prác a 
anglického jazyka nut-
ná. Prax v odbore min. 
2 roky. Pre pohovor vo-
lajte 0910 745 255.

Recepčná:

Veril Michaele, stala sa Vice Girl 2019
Dokončenie z 1. strany

Sprevádzal ju od prvého 
castingu v máji v Bratislave, 
a príbeh skončil plný dojatia 
práve na finále v Prahe. 

Táto 21-ročná kráska z Po-
pradu Michaela Pospíšilová 

sa dostala do TOP  3, medzi 
tri najkrajšie v Českosloven-
sku a získala titul Photo Girl 
Sympatie poroty. 

Ďalšou Vice Girl sa stala 
20-ročná Lenka Konvič-
ková z Jablonce nad Nisou  

a stala sa Photo Girl Social 
Network a víťazkou a Photo 
Girl Public sa stala 21-ročná 
Kateřina Jelínková z Lito-
měřic. Na víťazky čaká auto, 
či 11 denný pobyt v USA. 
 Text a foto: Jozef Mašlej

Takto to začalo s Popradčankou Michaelou Pospíši-
lovou na castingu v Bratislave...

Akoby náš fotograf 
Jožko Mašlej tušil, že Mi-
chaela na súťaži Czech 
and Slovak Photo Girl 
2019 zaboduje. Deň pred 
finále mu takto zapózo-
vala v Prahe.

...a krásna radosť pri 
finále v Prahe.

Mamografický skríning 
rakoviny prsníka

Aktívna prevencia zo stra-
ny štátu a zdravotných pois-
ťovní je reakciou na fakt, že 
rakovina prsníka je u žien 
najčastejšou formou onkolo-
gického ochorenia. 

Zdravotné poisťovne za-
čnú v septembri pozývať 
ženy vo veku od 50 do 69 
rokov na skríningové vyšet-
renie mamografom. Pôjde 
o  náhodný výber a  pozván-
ka, ktorú poistenkyne do-
stanú, bude slúžiť ako žia-
danka. Ženy sa tak môžu na 
preventívne mamografické 
vyšetrenie objednať len so 

spomínanou pozvánkou 
(bez výmenného lístka) na 
ktoromkoľvek z  nižšie uve-
dených pracovísk. 

Na mamografickom pra-
covisku Oddelenia diagnos-
tickej a intervenčnej rádioló-
gie Nemocnice Poprad, a. s.,  
sa najčastejšie vykonávajú 
nasledovné výkony:  mamo-
grafia, duktografia, stereo-
taktická biopsia, stereotak-
tická  lokalizácia a tomosyn-
téza.

Pracovisko je vybavené 
digitálnym mamografickým 
prístrojom s plným vyba-
vením vrátenie mobilného 
mamografického kresla pre 
invazívne a neinvazívne vý-
kony. S. Galajda

Mamografia v popradskej nemocnici splnila prísne kri-
tériá pre štátom riadený mamografický skríning rakovi-
ny prsníka u žien. Dostala sa tak do prvej desiatky vybra-
ných mamografických pracovísk, na ktorých sa v  rámci 
Roku prevencie budú robiť skríningové vyšetrenia ma-
mografom, ako prevencia rozvoja nádorových ochorení 
prsníka.

Do nášho tímu v penzióne Restart Café, Sobotské ná-
mestie v Poprade  prijmeme nového kolegu, na pozíciu: 
pomocný kuchár/kuchárka. Stačí, ak máš chuť praco-
vať. Ide o jednoduchú prácu: skladanie burgrov, príprava 
šalátov. Pre pohovor volajte 0910 745 255. Ubytovanie 
zabezpečíme.

Kuchár/skladač burgrov:
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Úlohou samosprávnych 
krajov je zabezpečiť vše-
stranný rozvoj regiónu. 
Kde vidíte možnosti a vklad 
vyššieho územného celku 
pre napredovanie nášho 
okresu a pre jeho lepšiu bu-
dúcnosť?

Prešovský kraj je najľudna-
tejší v republike a náš okres je 
druhý najľudnatejší a  druhý 
najrozvinutejší v kraji. To, čo 
popradský okres potrebuje 
od kraja najviac, sú kvalitné 
cesty, stredné školy s  dob-
rým vybavením a  úrovňou 
vzdelávania a  vhodná sieť 
sociálnej starostlivosti. Ne-
malý vklad kraja môže byť aj 
do turistického ruchu. V tej-
to oblasti sa značná pozor-
nosť venuje „náboženskému 
turizmu“ a  obnove historic-
kých objektov, z  ktorých je 

Ako to vyzerá s naším krajom?
Na otázky odpovedá Pavol Gašper, poslanec PSK za okres Poprad

väčšina vo vlastníctve niek-
torej z cirkví. Veľmi rezonujú 
aj cyklistické chodníky. Tie 
by sa pri dobrom výbere trás 
dali využiť aj na cestovanie 
do práce či školy, čo by iste 
prispelo aj ku bezpečnosti na 
cestách.

A ako to teda je v reáli?
Na cestách sa riešia len ha-

varijné úseky. Kraj zobral aj 
veľmi výhodný úver, ktorý sa 
má prioritne využiť na skva-
litnenie ciest. Tu svitá na lep-
šie časy. Kraj by tiež mohol 
dobudovať cestu v  Poprade, 
od zimného štadióna pome-
dzi Aquacity a futbalový šta-
dión, čím by sa utvorilo pre-
pojenie s  Veľkou. Zároveň 
by sa odľahčila Štefánikova 
ulica a  preťažený centrálny 
kruhový objazd pri dome 
kultúry. 

Skladba stredných škôl 
je takmer ukážková. Počet 
stredoškolských miest je cca 
o  15 % vyšší ako počet žia-
kov, čo je pri veľkosti okresu, 
kvalite škôl a veľkej spádovej 
oblasti v  poriadku. Celkovo 
je v kraji o 20 % stredoškol-
ských miest viac, než počet 
žiakov a to už je problém. 

Do kostrovej siete cyk-
listických trás sa nedosta-
lo spojenie Poprad – Starý 
Smokovec cez Veľký Slavkov 
a Novú Lesnú, ďalej trasa 
Poprad – Gerlachov – Tat-
ranská Polianka, ktorá je už 
majetkoprávne vysporiada-
ná s  možným prepojením 
Svit – Batizovce – Gerlachov. 
Tu je ešte šanca zabojovať 
o  ich doplnenie, chce to ale 
koncentrované úsilie primá-
torov, starostov a  krajských 
poslancov z okresu. Európ-
ska tendencia je rozvíjať viac 
cyklistické chodníky na pre-
pravu do práce a  školy, než 
na turistiku. Uvedené trasy 
túto požiadavku spĺňajú, 
preto som presvedčený, že tu 
by sa dalo uchádzať o európ-
ske i krajské peniaze.

Sú aj ďalšie rezervy?
Samosprávny kraj vní-

mam ako jednotku, ktorá sa 
má starať o  kraj ako celok. 
V tom sú záležitosti jednotli-
vých okresov, medziokresné 
až celokrajské záležitosti, aj 
záležitosti s presahom kraja. 
Dosť ma mrzí, že sa pohľady 

mnohých krajských poslan-
cov zužujú na svoj okres. 
Zároveň sa Úrad PSK i ve-
denie PSK koncentrujú na 
to, aby sa poslanci zaoberali 
výhradne svojimi okresmi. 
Navyše sa pozornosť venuje 
takmer výlučne peniazom 
bez systematických krokov 
podporených serióznymi 
analýzami. 

Pritom nás všetkých trápi 
nevhodná sieť zdravotníc-
kych zariadení a ambulancií, 
i  zdravotnícky „pentizmus“, 
„optimalizácia“ stredného 
školstva so skrytým upred-
nostňovaním privátneho 
sektora „určitých kruhov“, 
nevyvážená dostupnosť so- 
ciálnej starostlivosti, neo-
chota pristúpiť na zavede-
nie objektívneho hodnote-
nia kvality škôl a  sociálnej 
starostlivosti, čo je prvým 
predpokladom, aby sme vi-
deli pravú tvár toho, čo sa 
tu vôbec deje. Veľké rezervy 
sú v  územnej vyváženosti 
investícií kraja a  starostli-
vosti o cestnú sieť. Vôbec sa 
nehovorí o  opatreniach na 
ozdravenie životného pro-
stredia a  opatreniach proti 
klimatickej zmene, kde má 
náš kraj obrovské rezervy 
i možnosti, popradský okres 
nevynímajúc.

Zrejme ešte musíme ako 
národ dozrieť ...

 Ďakujeme za rozhovor.
 (red)

v pasáži ALFA,
Námestie sv. Egídia

Poprad

V galérii ATELIÉR POPPRAT sa v dňoch 4. októbra 
až 6. novembra 2019 stretnete s výstavou SVET SWE-
ET akademickej maliarky Júlie Piačkovej.

SVET SWEET

Akoby Júlia Piačková 
tkala z tenkých, ale pev-
ných nití života svoj ďalší 
paralelný svet zhmotne-
ný do vizuálneho zážit-
ku, zaznamenávajúceho 
intenzitu autorkinej su-
gestívnej invencie. Na jej 
obrazoch sa stretávame  
s postavami prichádza-
júcimi z mýtických hlbín 
fantázie.

Emócie vyvolávajú jej 
éterické ženské postavy, 
niekedy pretransformo-
vané do vtáčej podoby, 
unášané vírom vzduš-
ného  nekonečna, či ponárajúce sa do magickej morskej 
hladiny, ktorá pohltí všetky úvahy a myšlienky vo svojej 
oslobodzujúcej neobsiahnuteľnosti.

V tomto primárnom pocite beztiaže umelkyňa akcen-
tuje slobodu tvorby, ktorej rôzne podoby celkom priro-
dzene patria do jej tvorivého sveta.

Venuje sa maľbe, kombinovaným grafickým techni-
kám, návrhom poštových známok,tvorbe ex libris, ilu-
stráciám, kresbe kresleného humoru.

Akademická maliarka  Júlia Piačková
Vyštudovala textilnú tvorbu na VŠVU v Bratislave. 

Venuje sa najmä maľbe a grafike.
Má za sebou 40 samostatných výstav doma aj  

v zahraničí. (Česká republika, Rusko, USA) a viac ako 
100 kolektívnych výstav na všetkých kontinentoch. 
(B.Brath)

NÁS ROZHOVORˇ
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ak sa budeš na cudzie jazyky 
pripravovať  so svojím lektorom. pripravovať  so svojím lektorom. 

TENTO ŠKOLSKÝ ROK         

BUDE INÝ 

Viac info: iluminata@iluminata.sk
0903 615 028

www.iluminata.sk

100%-ná úspešnosť 
v škole aj na maturite. 

Región Vysoké Tatry sa až 
pre stovky tisíc návštevníkov 
stal cieľovou destináciou po-
čas uplynulých letných me-
siacov. „Hoci oficiálne štatis-
tiky za prázdninové mesiace 
zatiaľ k  dispozícii nemáme, 
priebežné indície jasne ho-
voria, že pôjde o  silnejšiu 
turistickú sezónu, ako tomu 
bolo v  roku 2018,“ uvádza 
výkonná riaditeľka Oblast-
nej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry 
(ďalej len OOCR RVT) Vero-
nika Littvová. Leto 2019 bolo 
v tatranskom regióne výrazne 
lepšie ako v roku 2018, ktoré 
malo vzhľadom na veľmi daž-
divé počasie v júni 2018 len 
o cca 1% vyššiu návštevnosť 
ako bolo leto 2017.

Leto 2019 vykazuje až 8 % 
nárast počtov ubytovaných 
návštevníkov v Tatrách opro-
ti letu 2018, čo predstavuje 
celkový počet okolo 115 000 
ubytovaných hostí. Výrazný 

Letná sezóna vo Vysokých Tatrách
Región Vysoké Tatry sa aj toto leto stal cieľovou des-

tináciou pre tisícky dovolenkárov. Letné prázdniny sa 
dnešným dňom oficiálne skončili, ale turistická sezóna 
v Tatrách pokračuje aj nasledujúcimi mesiacmi. 

nárast nastal aj u jednoden-
ných návštevníkov Tatier, 
ktorých počty sa odhadujú až 
na 700 000. Výrazne lepším 
mesiacom aj vďaka pekné-
mu slnečnému počasiu bol 
august, ktorý je už tradične 
najsilnejším mesiacom roku, 
naviac v júli boli časté búrky 
z tepla. Hoteliéri hlásili v júli 
potvrdenú obsadenosť cca 60 
%, no v auguste sa zvýšila na 
viac ako 80 %. Toto leto sme 
zaznamenali aj značný nárast 
počtu cykloturistov.

Čo sa týka národnostného 
zastúpenia tohtoročných let-
ných ubytovaných návštevní-
kov Tatier, najviac bolo slová-
kov s 8 % nárastom oproti ro-
ku 2018, za nimi nasledovali 
Česi, Poliaci, Maďari, Ukra-
jinci a Nemci. Z týchto pia-
tich „top“ destinácií mali toto 
leto oproti minulému českí 
návštevníci nárast až 10 %, 
Poliaci 5 %, Maďari až 15 %, 
Ukrajinci tiež 5 %, iba Nemci 

zaznamenali malý pokles. 
Drobné nárasty sme zazna-
menali aj u menej početných 
návštevníkov, ktorých bolo 
možné stretnúť toto leto v 
Tatrách, či to už boli návštev-
níci z Izraela, Veľkej Británie, 
či Švajčiarska.

Po lete je možné potvrdiť, 
že k  30. 6. 2019 OOCR do-
siahla až dvojciferný nárast 
počtu ubytovaných návštev-
níkov s nárastom u domácich 
návštevníkov (+9,24%) a  u 
zahraničných návštevníkov 
(+8,59%),  pričom nárast za-
znamenali aj všetky tri sa-
mosprávy združené v OOCR 
RVT.

Tatranci hodnotia z  hľa-
diska návštevnosti prvý pol-
rok 2019 a uplynulú letnú 
sezónu ako veľmi vydarenú, 
svorne však všetci dúfajú, že 
naše veľhory pritiahnu náv-
števníkov aj počas blížiacich 
sa jesenných mesiacov, kedy 
ich tu čaká príjemné a najmä 
stabilné počasie vhodné na 
turistiku či prechádzky, nád-
herné výhľady a samozrejme 
kvalitné služby.  (pkr)

Otvorením letnej turistickej sezóny pri Smokoveckej kyselke vo Vysokých Tatrách a v pod- 
horí odštartovali krásne kultúrne, zábavné, rodinné ale aj tradičné a športové podujatia, 
ktoré určite pozitívne ovplyvnili návštevnosť v našom regióne.  Snímka: Jano Štovka
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očas uplynulých štyroch 
mesiacov si prehliad-

ku expozície nenechalo ujsť 
13  756 ľudí, čo je o  vyše 
päťsto návštevníkov viac 
v  porovnaní s  minulou se-
zónou. „Silné boli predovšet-
kým mesiace jún a  júl, kedy 
si botanickú záhradu pozrela 
viac ako polovica z celkového 
počtu návštevníkov, zatiaľ čo 
júnu dominovali školské vý-
lety, v  júli to boli prevažne 
rodiny s  deťmi,“ zhodnotila 
tohtoročnú návštevnosť Ex-
pozície tatranskej prírody jej 
vedúca Janka Černická.

Na ploche 3,20 hektára 
mohli návštevníci v ôsmich 
vápencových a žulových al-
pínach a mokradiach už tra-
dične obdivovať vyše tristo 
druhov bylín a drevín, poč-
núc rastlinstvom podhor-
ských lúk cez lesný podrast 
až po vegetáciu alpínskeho 
a subniválneho stupňa. „Väč-
šina kvietkov má svoje opti-
mum v máji a júni, ale ešte 
aj v septembri nám kvitli na-
príklad astra spišská či skal-
ničník srstnatý. Sporadicky sa 
stáva, že ešte v tomto období 
dokážu v  našich podmien-
kach druhýkrát zakvitnúť  
i rôzne druhy zvončekov, ku-
ričiek a aj devätorník,“ dopl-
nila Černická. 

Vybrané druhy kvetov 
a drevín si mohli návštevníci 
priamo v botanickej záhrade 
aj kúpiť. Dokopy sa počas 
tejto sezóny predalo 3  508 
kusov sadeničiek rastlín, 108 
kusov sadeníc stromov a 328 

kusov semien. „Podobne ako 
po minulé roky, aj tentokrát 
bol najväčší záujem o plesni-
vec alpínsky, z  ktorého sme 
predali 355 kusov. Návštevní-
ci si pochvaľovali, keďže tento 
rok rastlinky boli výnimočne 
veľké, dokonca sa predávali 
vo veľkých črepníkoch. V kur-
ze však boli už tradične aj ho-
rec Clusiov, dryádka osemlu-
pienková, rôzne druhy kuri-
čiek a skalničníkov,“ konkre-
tizovala vedúca expozície. 

Hoci je botanická záhrada 
pre návštevníkov už zatvo-
rená, jej zamestnanci majú 
plné ruky práce. Celý areál 
musia pripraviť na prezimo-
vanie, už koncom októbra 
začnú vysievať semienka 
rastlín, aby návštevníci mali 
čo obdivovať počas budúcej 
sezóny. „Tým, že jar bola po-
merne chladná a jún upršaný, 
v  porovnaní s  minulým ro-
kom nie je toľko semien, ale 
určite sa netreba báť toho, že 
by v botanickej záhrade nebo-
lo čo obdivovať aj na budúci 
rok,“ uzatvorila Černická. 

Pre návštevníkov sa brá-
ny botanickej záhrady opäť 
otvoria začiatkom mája, do-
vtedy môžu turisti obdivovať 
vzácnu tatranskú flóru v Mú-
zeu TANAP-u v Tatranskej 
Lomnici, kde v presklených 
vitrínach a diorámach zná-
zorňujúcich jednotlivé vege-
tačné stupne nájdu približne 
150 druhov kvetov vrátane 
tých, ktoré sa v botanickej 
záhrade nedajú dopestovať.

  M. Petránová

Pred rokom sa takýmto 
centrom stalo aj Gymnázium 
na Kukučínovej ulici v  Po-
prade. A  po roku už dozreli 
prvé plody aktivity učiteľov 
a  húževnatosti jeho žiakov. 
Až šesť 15 až 18-ročných 
„starogymplákov“ si pred 
pár dňami prebralo bronzové 
plakety Medzinárodnej ceny 
vojvodu z  Edinburgu. Bolo 
to ocenením ich šesť mesia-
cov trvajúcej snahy zlepšiť sa 
v rôznych oblastiach, dobro-
voľníckej pomoci a  absolvo-
vanie záverečnej dobrodruž-
nej expedície. Presne také 
sú totiž požiadavky tohto 
programu, ktorý plnia mlá-
dežníci vo viac ako 140 kra-
jinách všetkých kontinentov.

Každý účastník si pod ve-
dením svojho „mentora“ sta-
novuje vlastné ciele rozvoja 
svojej osobnosti. Môže si 

Program rozvoja mladých ľudí od 14 do 24 rokov The 
Duke of Edinburgh´s (DofE) má vo svete už viac ako 
60-ročnú tradíciu. K nám na Slovensko sa dostal iba pred 
dvanástimi rokmi, ale jeho skutočný rozmach nastal až 
v roku 2014. Vtedy začali v školách, centrách voľného času 
a neziskových organizáciách vznikať licencované miestne 
centrá DofE, ktorých úlohou a cieľom bolo zapájať mlá-
dež do aktivít rozvíjajúcich ich schopnosti a charakterové 
vlastnosti pre reálny život.

vybrať z rôznych oblastí – od 
talentu na umeleckú činnosť 
až po šport. Za šesť mesia-
cov musí byť jasný jeho kva-
litatívny posun. Popri tom 
musí pracovať ako dobrovoľ-
ník v  ním zvolenej oblasti. 
No a  záverečnou bodkou je 
potom už spomínaná dob-
rodružná expedícia s  nocľa-
hom v  prírode. Pre každého 
je to obrovská skúška jeho 
húževnatosti, vytrvalosti, od-
vahy, ale najmä schopnosti 
prekonávať predovšetkým 
samého seba.

Iste netreba zdôrazňovať, 
že dlhodobým plnením cie-
ľov skvalitňujú mladí ľudia 
svoje praktické zručnosti, na- 
dobúdajú spoločenskú zod-
povednosť, zvyšujú svoje 
šance byť úspešnými v živote.

Šiesti študenti popradské-
ho Gymnázia na Kukučí-

novej ulici to pod vedením 
svojich učiteľov-mentorov 
zvládli. V týchto dňoch sa už 
v škole začína druhý ročník. 
Šestica tohtoročných bron-
zových túži ísť o  level vyššie 
- na striebornú medailu. Tú 
im zaistí zvládnutie dupľo-
vaného 12-mesačného cyklu 
prekonávania vlastnej poho-
dlnosti, ochoty pomôcť iným 
a  budovania odvahy pustiť 
sa do prekonávania stano-

vených prekážok. A  je viac 
ako pravdepodobné, že no-
vých adeptov DofE z  radov 
žiakov bude ešte viac ako pri 
premiére. Aj vďaka takýmto 
projektom vyrastá na „sta-
rom gympli“ generácia seba-
vedomých mladých ľudí zod-
povedných za seba i za svoje 
okolie. Generácia takých, 
ktorí si vedia stanoviť reálne 
ciele a potom ich dosiahnuť. 
Generácia úspešných.

Šesť bronzových plakiet 
vojvodu z Edinburghu pre starogymplákov

Zľava Karolína Juráčková, Iveta Šatanková, Marianna Gle-
vaňáková, Ivana Mlynárová, Katarína Margetajová, Rená-
ta Hrušková, Tibor Hudák.

www.marion.sk
darčeky, dekorácie, bytové doplnky

predajca kriedových farieb 
Annie SloanTM 

Botanická záhrada 
je už zatvorená

V polovičke septembra mali návštevníci poslednú prí-
ležitosť obzrieť si Expozíciu tatranskej prírody, ktorú  
v Tatranskej Lomnici prevádzkujú Štátne lesy TANAP-u. 
Od 16. septembra je botanická záhrada zatvorená. Spo-
znávať vzácne druhy tatranskej flóry budú môcť záujem-
covia opäť až v máji.

Košický umelec si počas 
svojej kariéry vytvori vlastný 
tvorivý štýl a súbežne sa ve-
noval kresbe, grafike a maľ-
be, občas drobnej úžitkovej 
grafike a ojedinele i monu-
mentálnej tvorbe. Ako kon-
štatoval František Žoldák, 
kurátor výstavy, Eckewrdt 
patrí medzi popredných slo-
venských grafikov a malia-
rov so svojským videním a 
rukopisom. Je významným 
predstaviteľom imaginatív-
neho slovenského vytvar-

ného umenia. Vystavoval 
na mnohých kolektívnych 
výstavách doma i v zahra-
ničí a viacerých autorských 
výstavách. V roku 1983 sa 
predstavil samostatnou vý-
stavou aj v Tatranskej galérii 
v Hiornom Smokovci. Jeho 
život a bohaté výtvarné dielo 
sa uzatvorili v plnej tvorivej 
práci v roku 1992. 

Od roku 2004 je v Ko-
šiciach na Kováčskej ulici 
sprístupnená Malá galéria 
Alexandra Eckerdta.  (pkr)

A. Eckerdt: V zrkadle času
Ešte do konca októbra si môžu návštevníci Mestskej 

knižnice vo Svite prezrieť diela Alexandra Eckerdta na 
samostatnej výstave V zrkadle času. 

Z REGIÓNU

Písala som si sama pre seba vlastne vždy. Denníkové úva-
hy, krátke poviedky a príbehy, sem-tam verše. A potom som 
zistila, ako mi písanie pomáha. Keď som dala na papier 
negatívne zážitky, cítila som úľavu. Dokonca, ak mi niekto 
ublížil, v poviedke som z neho urobila poriadne zápornú po-
stavu. Časom som tiež pochopila, že do svojich textov pod-
vedome vsúvam nespracované emócie. Vidno to aj na mojej 
práve vychádzajúcej knihe Do neba ma nevezmú (kniha je 
dostupná vo všetkých kníhkupectvách).

Všetky tri hlavné hrdinky si nesú vo svojom vnútri traumy, 
s ktorými sa musia postupne vyrovnávať. Celá kniha je vlast-
ne o prekonávaní prekážok a svojich vlastných limitov. Hr-
dinky v nej sa takto stávajú zrelšími a silnejšími bytosťami, 
ale je to bolestný proces, ktorý ich stojí naozaj veľa síl. 

Chcela by som veriť, že môj príbeh prinúti čitateľov za-
myslieť sa a možno aj nájsť v sebe vnútorné rezervy na pre-
konanie samého seba. Ak by sa mi tento sen splnil, tak to 
celé malo zmysel.  

 Gréta Fábryová (www.gretafabry.sk)

Písanie môže byť aj psychoterapiou

Ja a moja kniha.
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Dokončenie z 1. strany
Dvakrát bol členom víťaz-

ného družstva lyžiarskych 
klubov (TJ Vysoké Tatry, ČH 
Štrbské Pleso). Na M-ČSSR 
sa umiestnil na 3. mies-
te v  štafete a  v  behu na 50 
km – 5. miesto. Je viacná-
sobný majster SR v  indivi- 
duálnej súťaži a v štafetách.

Zabezpečoval športovú 

Zlatý odznak SOŠV pre Pavla Mlynára

prípravu v  olympijských 
a  neolympijských športoch 
v behu na lyžiach, sever-
skej kombinácii, alpských 
disciplínach, hokeji, sánko-
vaní, shorttracku, snowbo-
arde, akrobatickom lyžovaní, 
skialpinizme, zimnom triat-
lone a v behu do vrchu.

Počas jeho pôsobenia vo 
vrcholovom športe v  spolu-

práci so športovými zväzmi  
a   SOV zabezpečil športovú 
prípravu na desiatich ZOH 
(od roku 1984 – 2018) a prie-
bežne aj ďalších súťaží ako 
MS, ME, MSJ, MEJ, SZU, 
EYOD/EYOF. 

Na ZOH 2006 získal prvú 
medailu (striebornú) od 
vzniku samostatnej  SR v in-
dividuálnom športe člen SŠ-

ŠR MV SR – Štrbské Pleso 
Radoslav ŽIDEK v  snow- 
boardcrosse. 

Medzi ďalších úspešných 
slovenských športovcov pat-
rili Anna Pasiarová, Viera 
Klimková, Ján Klimko, Fran-
tišek Repka, ale aj tí, kto- 
rí boli členmi SŠŠR/ŠCP Bet-
ka Havrančíková, Ľubomíra 
Iľanovská, Jaroslava Buk-
vajová, Ivan Bátory, Martin 
Bajčičák, Michal Pšenko, 
Mária Jasenčáková, Jaroslav 
Slávik, Walter Marx, Ľubo-
mír Mick, Jozef Ninis, Ma-
túš Užák, Tatiana Bódová, 
Klaudia Medlová, Zuzana 
Stromková, Natália Šlepecká, 
Peter Svätojánsky, Patrik Ku-
ril, Marcel Matanin. Uvede-
ní a  ďalší športovci od roku 
1992 sa podieľali na umiest-
neniach SR na ZOH do 10. 
miesta – 12x, MS olympij-
ských športov – 25x, ME 
a  MSJ olympijských športov 

– 7 medailí, Svetovej zimnej 
univerziáde – 17 medailí 
(z  toho 9 zlatých), EYOD 
+ EYOF – 4 medaily  (2x 
zlatá – Rusnáková, 2. miesto 
-Filipová, 3. miesto štafeta 
beh lyže - Blašková, Janeč-
ko, Otčenáš 3x podiel). Jeho 
syn Peter Mlynár štartoval 
v  behu na lyžiach trikrát na 
ZOH. 

Pavol Mlynár úspešne 
pôsobil aj vo funkcionár-
skej oblasti ako organizátor 
športových súťaží (najmä 
lyžiarskych) od najnižších 
regionálnych cez majstrov-
ské až po vrcholné medzi-
národné, napr. XIX. SZU 
1997, IV. EYOD 1998 či  
MSJ 2000 v  klasických ly-
žiarskych disciplínach, ale aj 
Svetové poháre v behu na ly-
žiach a severskej kombinácii.  
U Pavla Mlynára nemôžeme 
zabudnúť ani na to, že je za-
kladateľom pretekov v  behu 
do vrchu Horský kros Ger-
lach, na trati z Gerlachova na 
Sliezsky dom.

Na základe jeho dlhoroč-
nej angažovanosti v  špor-
te od práce v  kluboch až 
po reprezentáciu SR bolo 
Pavlovi Mlynárovi udelené 
vyznamenanie SOV Bron- 
zové kruhy (1999) a Strie-
borný odznak (2014).  (reš)

Pavol Mlynár (na snímke v strede), pri preberaní Zlatého odznaku SOŠV.

Podujatie bolo organizova-
né pod hlavičkou Slovenské-
ho zväzu kickboxu. Na  akcii 
sa v 12 zápasoch predstavilo 
24 športovcov zo Slovenska, 
Českej republiky, Maďarska, 
Ruska, Srbska a Bosny a Her-
cegoviny, medzi ktorými boli 
aj fighteri z domáceho klubu 
PAGA GYM Pavol Garaj, 
Samuel Hadzima, Barbo-
ra Mayerová a Ján Mišalko. 
Vyvrcholením celého gala-
večera bol súboj domáceho 
kickboxera Pavla Garaja o 
titul profesionálneho majstra 
SR v prestížnej organizácii 
WAKO PRO proti Vladimí-

Boj o Tatry a titul majstra Slovenska vyhral Pavol Garaj
Popradský športový klub PAGA GYM usporiadal v pia-

tok 20. septembra v popradskej Aréne galavečer zápas-
níkov v  ringu v  boxe, kickboxe a  K1 pod názvom Boj 
o Tatry. Hlavný organizátor, držiteľ niekoľkých opaskov 
majstra sveta Popradčan Pavol Garaj, spolu so svojimi 
kolegami, pri organizácii podujatia využil svoje dlhoroč-
né skúsenosti z galavečerov po celom svete.

rovi Konskému z Banskej 
Bystrice. Garajovi sa poda-
rilo Konskému vrátiť poráž-
ku z  júnového duelu a  po 
jednoznačnom víťazstve 3:0 
na body získal titul a opasok 
majstra Slovenska vo váho-
vej kategórii do 75 kg. 

„Výhra ma veľmi potešila 
hlavne preto, lebo okrem zís-
kaného opasku sa mi podari-
lo zorganizovať podujatie na 
veľmi dobrej úrovni. Na gala-
večeri boli okrem mňa ďalší 
štyria borci z  nášho klubu. 
Nevyhrali sme všetky naše zá-
pasy, ale je to šport. Pred tro-
mi mesiacmi som sa so svoj-
im súperom v  ringu Vladom 

Konským stretol v  zápase na 
4 kolá, kde vtedy Vlado zví-
ťazil,“ povedal čerstvý šam-
pión P. Garaj. V inom súboji, 
kde za stretol domáci Samuel 
Hadzima proti najlepšiemu 
českému zápasníkovi v  kat. 

do 63,5 kg ťahal Popradčan 
za kratší koniec. Súboj o akú-
si česko-slovenskú jednotku 
zaslúžene vyhral Čech Vašek 
Sivák. Popradských trénerov 
potešil výkon talentovaného 
mladíka Jána Mišalka, ktorý 

v  juniorskej kategórii do 47 
kg porazil Denisa Šoltisa.

„Ďakujem všetkým part-
nerom, sponzorom a  hlavne 
fanúšikom, ktorí v  Poprad 
Aréne vytvorili vynikajúcu 
atmosféru. Táto naša akcia 
nebola ojedinelá a určite sa 
všetci stretneme v Boji o Tatry 
2,“ dodal úspešný slovenský 
reprezentant v  kickboxe Pa-
vol Garaj.

  
Profesionálne zápasy:
Jozef Jurko  vs.  Ján Ven-

cel  - do 84 kg., 3 x 3 min., 
Box, víťaz Jurko, súper bol 
diskvalifikovaný pre použitie 
neoprávnenej techniky,  

Alexandra Filipová vs. 
Aleksandra Krstič (SRB) 
– do 70 kg.,  3 x 3 min.,  K1, 
víťazka Krstič 2:1 na body, 

Martin Oršuliak  vs.  Dá-
vid Štelmach, do 81 kg., 3 x 
3 min., Box, víťaz Štelmach 
3:0 na body, 

Denis Farkaš  vs.  Dmitry 
Korotchenkov (RUS)  -  do 
70 kg., 3 x 3 min., K1, víťaz 
Korotchenkov 3:0 na body, 

Dalibor Ficek  vs.  La-
dislav Krištúfek (CZE) - do 
71 kg., 3 x 3 min., K1, víťaz 
Krištúfek 3:0 na body, 

Samuel Hadzima  vs.  Va-
šek Sivák  (CZE)  – do 63,5 
kg., 3 x 3 min., K1, víťaz Si-

vák 3:0 na body, 
Lucia Cmárová  vs.  Mila-

na Bjelogrlic (SRB)    - do 60 
kg., 3 x 3 min., K1, víťazka 
Cmárová 3:0 na body, 

Milan Páleš  vs. Čedo 
Pantić (BiH)    - do 71 kg., 3 
x 3 min., K1, víťaz Páleš 3:0 
na body, 

Pavol Garaj  vs.  Vladimír 
Konský  do 75 kg., 4x 3 min., 
LOW KICK o majstra SR 
WAKO PRO, víťaz Garaj 3:0 
na body.  
 Slavo Petrus

Posledným podujatím 
šiesteho ročníka MTB mara-
tónov ŠKODA BIKE OPEN 
TOUR 2019 bol svitský 
Horal MTB maratón, ktorý 
tohto roku oslavoval svoje 
20. výročie. 

Na štart vo Svite sa posta-
vilo 857 bikerov a bikeriek 
z 8 krajín, z ktorých prete-
ky ukočnilo 801 pretekárov. 
Aj tohto rokusi deti spolu s 
rodičmi zajazdili v kategó-
rii ŠKODA Family na trase 
Dejzi a na HORAL Junior, 
ktorého sa zúčastnilo 146 
detí. Celkový počet účast-
níkov tak presiahol tisícku 
cyklistov. 

Na trati Krejzi, s dĺžkou 
130 km a prevýšením 4 500 
m zvíťazil Čech Karel Hartl 
s náskokom takmer pol ho-
diny pred druhým prete-
károm. Medzi ženami bola 
najlepšia Zuzana Palúchová, 
ktorá reprezentoval domáci 
klub Horal s úctyhodným 
časom vyše desať hodín.

Vo Svite boli „korunova-
ní“ víťazi jednotlivých kateg-
ňórií. Bsolútnym výťazom 
sa stal Karel Hartl a medzi 
ženami dominovala Zuzana 
Juhásová. Počas tohtoroč-
ného seriálu ŠKODA BIKE 
OPEN TOUR 2019 sa na 
štart postavilo neuveriteľ-
ných 3 803 bikerov v piatich 
pretekoch.   (iza)

Horal 2019

SPORTˇ

Milan Páleš vs. Čedo Pantić.

Samuel Hadzima vs. Vašek Sivák.

Majster Slovenska Pavol Garaj zo Štrby.

Alexandra Filipová vs. Aleksandra Krstič.


