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Notre Dame na Hrebienku

Katedrála Notre Dame je srd-
com Paríža, najnavštevovanejšou 
pamiatkou mesta, skvostom eu-
rópskej stredovekej architektúry. 
Jej podobu na seba vzal tohtoroč-
ný Tatranský ľadový dóm. „Požiar, 
ktorý chrám v apríli 2019 potrápil, 
vyvolal záujem u ľudí po celom 
svete. My sme sa rozhodli krásu 
tejto katedrály zvečniť do ľadu tak, 
aby ju mohli ľudia obdivovať v pô-
vodnej podobe, teda kým ju ešte 
nezahalili lešenia reštaurátorov 
odstraňujúcich následky ničivého 
požiaru,“ hovorí Lukáš Brodanský, 
manažér obchodu a marketingu 
strediska Vysoké Tatry. 

Otvorenie sezóny ľadového dó-

Takmer štyridsať šikovných rúk sochárov z rôznych krajín Európy 
už po siedmykrát vytesalo ľadovú krásu na Hrebienku. Tatranský ľa-
dový dóm má tento rok podobu skvostu európskej stredovekej archi-
tektúry – parížskej katedrály Notre Dame, ktorá je zaradená medzi 
svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. 

mu teda sprevádzali aj spomienky 
na požiar podčiarknuté spevom 
Dáriusa Kočího, ktorý svoj hold 
katedrále vzdal piesňou z  muzi-
kálu Chrám Matky Božej v  Paríži 
- Notre Dame de Paris Le Temps 
des Cathédrales. Uvedenia tatran-
skej ľadovej pocty Notre Dame sa 
zúčastnil aj Arpád Érsek, minister 
dopravy a výstavby Slovenskej re-
publiky. 

Na stavbu ľadového dómu sa ten-
to rok použilo neuveriteľných 1880 
blokov ľadu, ktoré dokopy vážia viac 
ako 225 ton. Umiestnený je v kupole 
o priemere 25 metrov. Najvyšší bod 
stavby dosahuje výšku až 11,5 metra.   
 Pokračovanie na 2. strane

 Snímka: Janka Hriňáková.

Výročné ceny za mimoriadne 
podnikateľské výsledky udeľoval 
ekonomický týždenník Trend už 
po 22. krát. 

Podľa hospodárskych ukazova-
teľov sa udeľovali ceny v  kategórii 
Firma roka, Banka roka a Poisťov-
ňa roka. Okrem toho osobnosti  
z prostredia biznisu v  názorovom 
prieskume Trend Barometer, vy-
brali víťazov  v hlasovaní Manažéra 
a Investora roka. 

Titul Investor roka získal Che-
mosvit Folie s. r. o., výrobca oba-
lových fólií. Prestížne ocenenie si 
prevzali zástupcovia ocenených 
spoločností 5. novembra 2019 po-
čas slávnostného vyhlasovania ví-
ťazov v priestoroch budovy Sloven-
skej filharmónie v Bratislave. 

Za spoločnosť Chemosvit Folie 
preberal cenu a v príhovore vyjad-
ril vďaku, a tiež záväzok do budúc-
nosti predseda predstavenstva sku-
piny Chemosvit, a. s. Ing Jaroslav 
Mervart. 

Firma Chemosvit Folie s. r. o. 
investovala za posledné tri roky 
do potlače obalových fólií na po-
traviny či hygienické potreby až 
15 miliónov eur. Firma tak svoju 

Chemosvit je Investor roka

produkciu nielen rozšírila, ale aj 
priniesla do nej oveľa efektívnejšie 
a ekologickejšie technológie. 

Skupina Chemosvit je stále naj-
väčšou priemyselnou skupinou, kto- 
rú riadia pôvodní slovenskí ma- 
nažéri a  zamestnáva 2 300 ľudí. 
Celkové tržby predstavujú 220 mi-
liónov eur, z  čoho práve polovicu 
zabezpečuje tohoročný Investor 

roka Chemosvit Folie s. r. o.. Ďalší-
mi nominovanými v tejto kategórii 
boli trnavská automobilka francúz-
skej PSA Groupe, modranská far-
maceutická fabrika nemeckého Ha- 
meln, bánovecká mliekáreň Mil- 
sy a fabrika na svietidlá pre auto-
mobily rakúskeho ZKW z Krušo-
viec pri Topoľčanoch. 

 Mgr. Peter Migač

Druhý novembrový víkend v ho-
teli Lomnica patril gastronomickej 
udalosti európskeho formátu. Hos-
til totiž významného talianskeho 
šéfkuchára Enrica Bartoliniho (39), 
fenoména michelinského bedekra. 
Počas celej kariéry mu inšpekto-
ri udelili až osem michelinských 
hviezd, a to vďaka jeho piatim 
reštauráciám. Horúca správa je, že 
dve hviezdy získal Enrico v reštau-
ráciách v Miláne a v Benátkach len 
dva dni pred príchodom na Sloven-
sko.

Gastronomická špička z  Milána 
Enrico Bartolini predviedol počas 
dvoch večerov doslova svoje kuli-
nárske „Crème de la Crème“, pa-
mätné 9-chodové menu s názvom 
„Back to the Roots“ – „Návrat ku 
koreňom“. Talent v oblasti fine-di-
ningu odpremiéroval v spolupráci s 

Michelinské večere 
v Hoteli Lomnica

tímom kuchárov Reštaurácie Sissi, 
ktorá je súčasťou Hotela Lomnica.

Hosťovanie talianskeho šéfku-
chára na Slovensku je rozhodne 
výnimočným momentom pre našu 
modernú národnú gastronómiu. 
Nielen jeho počet hviezd, ktorý 
je zaznamenaný v  Michelinskom 
sprievodcovi, je vrcholom celého 
ľadovca. Do popredia sa totiž do-
stáva netradičný edukačný presah. 

Rozmer gastronomického pod-
ujatia vysvetlila tá najpovola-
nejšia - Ing. Zuzana Semanová, 
generálna riaditeľka Hotela Lom-
nica. „Je verejne známe, že aj na 
Slovensku z  času na čas hosťujú 
michelinskí šéfkuchári. Jedineč-
nosť nášho podujatia s  Enricom 
Bartolinim však spočíva v  nasta-
vení myšlienky celého pop upu.  
 Pokračovanie na 2. strane

Pokojné Vianoce 
a štastný nový rok 

praje 
našim čitateľom

redakcia 
Podtatranský 

kuriér

Prajeme občanom našich obcí, ale aj všetkým ostatným pod Tatrami spokojné,     
                        láskou a porozumením naplnené Vianoce. Šťastný nový rok 2020, 

veľa zdravia, lásky, splnených snov a pracovných úspechov 
želajú starostovia podtatranských obcí: 

Gabriel Bodnár, Batizovce, Ján Hroboň, Gerlachov, 
Ján Šoltis, Mengusovce, Martin Hajko, Štôla - OZ Kimbiark

Popradský 
jarmok

Už sedemnásty ročník Tradičné-
ho vianočného jarmoku v Poprade 
sa bude konať 13. - 15. decembra. 
V  rámci popradských Vianoc sa 
môžu návštevníci tešiť na približne 
130  stánkov s  občerstvením, via-
nočnými dobrotami, tradičnými 
ľudovými výrobkami a iným via-
nočným sortimentom. Okrem to-
ho sú pripravené mnohé kultúrne  
a spoločenské vystúpenia s prezen-
táciou ľudových tradícií.
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Dokončenie z 1. strany
Hlavnému staviteľovi Ada-

movi Bakošovi pomáhalo 18 
sochárov z  Litvy, Nemecka, 
Poľska, Česka i  Slovenska. 
Ako sám priznal, tento rok 
im katedrála dala poriadne 
zabrať. V porovnaní s minu-

lými ročníkmi vraj najviac. 
„Každý rok sa ľadový dóm 
stále snažíme posúvať ďalej. 
Notre Dame bola pre nás 
výzvou. Je to veľmi zložitá 
stavba, má veľmi veľa go-
tických detailov, ktoré sme 
museli vypracovať. Ľad je 

veľmi náročný materiál.“
 Ku kupole, ktorá skrýva 

ľadové umenie sa dá dostať 
pozemnou lanovkou zo Sta-
rého Smokovca alebo pešo 
po nenáročnej turistickej 
trase.  Chrám bude otvorený 
denne  od 9.00 do 16.00 h, 

počas hlavnej zimnej sezó-
ny a vianočných sviatkov sa 
otváracie hodiny ešte predĺ-
žia. Vstup do baziliky z ľadu 
je pre návštevníkov opäť bez-
platný a uskutoční sa v ňom 
počas sezóny aj niekoľko 
koncertov.

Notre Dame na Hrebienku

 Snímka: Janka Hriňáková.  Snímka: Marek Hájovský.

Dokončenie z 1. strany 
Na príprave dvoch zážitko-

vých večerí sa v  plnej miere 
podieľali aj kuchári Hotela 
Lomnica. Práve tento fakt je 
na naše pomery naozaj ne-
vídaný a nový. Enrico pred-
stavil umenie nielen hosťom, 
ale svoje know-how a skúse-
nosti odovzdal aj kuchárom 
Reštaurácie Sissi. Naši ko-
legovia sa na tento moment 
nesmierne tešili, pretože 
inšpirácie od Enrica budú 
môcť zúročiť v ďalšej práci,“ 
skonštatovala riaditeľka, kto-
rá zároveň považuje návštevu 
michelinskej špičky za vý-
znamnú udalosť pre sloven-
skú gastronómiu.  

Enrico Bartolini vníma 
spoluprácu ako jeden zo 
spôsobov, akým môže spo-
znať krajinu, v  ktorej dosiaľ 
nebol. „Som veľmi zvedavý 
na obľúbené zvyky miesta, 
ktoré navštevujem. Bol som 
doslova fascinovaný príjem-
ným ľudským prístupom 
všetkých zamestnancov hote-
la, s ktorými som bol pri prí-
prave spolupráce v  kontakte. 
Verím, že prostredníctvom 
našej talianskej gastronómie 
a kultúry som inšpiroval svo-

Michelinské večere... 

Enrico Bartolini.

jich slovenských kole-
gov a prinesol im nové 
nápady a  vízie. Vždy, 
keď opúšťam svoju 
domovskú reštaurá-
ciu v  Miláne z dôvodu 
takýchto návštev v  za-
hraničí, pripravím si 
zoznam obáv a tými sa 
snažím predísť rôznym 
nedostatkom, ktoré 
môžu na novom mies-
te vzniknúť. Je preto 
pre mňa veľmi dôleži-
té vybrať pre nových 
hostí jedlá, ktoré budú 
prijaté aj v  inej kultú-
re, ako je tá talianska. 
Rovnako dôležitý je aj 
výber správnych ingre-
diencií, techník, ktoré 

aplikujem pri príprave u  nás 
v  reštaurácii Mudec v  Milá-
ne. To všetko preto, aby sme 
mohli lepšie sprostredkovať 
zážitok z rozprávania o našej 
histórii,“ objasnil Enrico.

Talianskym šéfkuchárom 
sa prítomnosť hviezd na 
dvoch zážitkových večeroch 
8. a  9. novembra nekončila. 
Neodmysliteľnou súčasťou 
degustačných večerí bolo aj 
tzv. „wine pairing“, čiže pá-
rovanie jednotlivých cho-
dov s  vínami, ktoré celkový 
chuťový dojem z  pokrmov 
správne vyzdvihne a dotvo-
rí. Umenie michelinského 
šéfkuchára doplnia produkty 
z portfólia vinárstva Mazzei, 
ktoré svoju históriu v  Ta-
liansku píše od roku 1435. 
Pri tejto príležitosti zároveň 
prvýkrát navštívil Slovensko 
aj markíz Francesco Maz-
zei, ktorý je pokračovate-
ľom toskánskeho vinárskeho 
rodu a  zároveň výkonným 
riaditeľom vinárstva. Okrem 
Tatranskej Lomnice navští-
vil aj Bratislavu, kde umenie 
„wine pairingu“ predstavil na 
zážitkovej večeri v reštaurácii 
Selaví. Tentoraz však v  tan-
deme so šéfkuchárom Jirkom 
Zajíčkom.  (pkr)

Odhalili pamätnú tabuľu A. Mačugovi a Dr. A. Žemlovi
14. novembra 2019 bola na budove Pedagogickej fakul-

ty-Inštitútu Štefana Náhalku na Nábreží Jána Pavla II. č. 
15 v Poprade odhalená pamätná tabuľa dvom z mnohých 
obetí bývalého komunistického režimu. Popradčanovi An-
tonovi Mačugovi, ktorý zomrel ako 30-ročný na následky 
brutálnych výsluchov komunistickej Štátnej bezpečnosti 
v rokoch 1949 -1952 a Saleziánovi Dr. Alojzovi Žemlovi, 
ktorý ako správca farnosti v Poprade, napriek zákazu vy-
stúpil s príhovorom na jeho pohrebe. V roku 1954 bol zat- 
knutý pri pokuse o útek a odsúdený na 15 rokov väzenia.  
Odhalenie pamätnej tabule pripravilo Svetové združenie bý-
valých politických väzňov v spolupráci s Rímskokatolíckou 
farnosťou v Poprade a mestom Poprad pri príležitosti 30. vý-
ročia „Dňa boja za slobodu a demokraciu“.

Pamätnú tabulu odhalili, synovec Antona Mačugu Franti-
šek Asher a syn nebohého Ladislava Husára, ktorý niesol na 
cintorín truhlu Antona Mačugu, Ing. Vladimír Husár (vľavo).

Obchodná akadémia 
v  Poprade si v  tomto roku 
pripomína 80 rokov svojho 
založenia. 5. septembra 1939 
bola dekrétom Ministerstva 
školstva v  Bratislave ofici-
álne ustanovená ako Štátna 
slovenská obchodná akadé-
mia v Poprade a bola prvou 
„strednou školou tzv. vyš-
šieho typu“ v meste Poprad. 
V  roku 1943 sa konali prvé 
maturitné skúšky a od ro-
ku 1950 škola sídli v terajšej 
budove školy. Počas svojej 
existencie sa menil viackrát 
názov školy -  Vyššia hospo-
dárska škola, Stredná ekono-
mická škola a  od roku 1991 
má pôvodný názov Obchod-
ná akadémia Poprad.  Za 80 
rokov svojej existencie škola 
pripravila do ekonomickej 
praxe, resp. na vysoké školy 
11  244 absolventov. Absol-
venti školy našli svoje uplat-
nenie na rôznych pozíciách 
najmä ekonomického a  ad-
ministratívneho zamerania 
v  podnikateľských subjek-
toch, vo verejnej a  štátnej 

správe, v bankovníctve, pois-
ťovníctve, v oblasti obchodu 
a služieb a pod. V súčasnosti 
škola ponúka dva štvorročné 
študijné odbory ukončené 
maturitnou skúškou, a to 
obchodná akadémia a  služ-
by v cestovnom ruchu.  Žiaci 
školy sa zapájajú aj do rôz-
nych projektov, napr. Era-
smus+, Euroscola, Ambasá-
dorská škola, dosahujú vý-
borné výsledky v  súťažiach, 
napr. v spracovaní informá-
cií na počítači, v stredoškol-
skej odbornej činnosti, Top 
turistická destinácia, v špor-
tových súťažiach atď.

V tomto roku bola realizo-
vaná aj rekonštrukcia budo-
vy školy. 

Osemdesiat rokov svojho 
založenia si pripomenieme 
28. novembra 2019 slávnost-
nou akadémiou  v  Dome 
kultúry v  Poprade za účasti 
zástupcov Prešovského sa-
mosprávneho kraja, mesta 
Poprad, terajších aj bývalých 
zamestnancov školy, žiakov 
školy a ďalších hostí.

80. výročie založenia 
Obchodnej akadémie

Na Vianoce a v novom roku,
lásku, šťastie a zdravie 

na každom kroku!

Vysoké Tatry  I  directreal.sk/vysoke-tatry

Úspechov a zdravia veľa,
z realitného sveta želá
Vaša Jana Maťašovská

0905 330 127

GLL krémy
prirodzená voľba pre každú pleť

Produkty GLL vyrábame ručne na Slovensku. Zložky 
krémov sú živé a čisté, vďaka čomu zlepšujú kvalitu 
pleti. Využívame výnimočné vlastnosti včelích produk-
tov, marhuľového oleja a vzácnych esenciálnych olejov. 
Šetrnou výrobou zintenzívňujeme účinok krémov.
zintenzívňujeme účinok krémov.

Široké spektrum možností použitia krémov GLL z nich 
robí ideálneho pomocníka na ošetrenie pokožky tváre, 
aj celého tela, doma, aj na cestách. Medzi najobľúbene-
jšie patria: 
Aroma krém - Rozmarín a Medovka,
Stretch krém  - Kofeín a hyalurón,
Aroma krém – Levanduľa a podobne...

Vyberte si ten svoj na
www.gll.sk

Živé krémy GLL – prírodná kozmetika

Predaj jedinečnej 0-eurovej suvenírovej bankovky s podo-
bou zakladateľa Svitu začne v sobotu 14. decembra o 7.30 h. 
Záujemcovia si ju môžu kúpiť za 3 eurá na Mestskom úrade 
vo Svite. 

Mesto Svit prichádza s predajom pri príležitosti 85. výro-
čia svojho vzniku. Kompozícia kresby zobrazuje zakladateľa 
mesta Jana Antonína Baťu, symboly mesta a budovu želez-
ničnej stanice vo Svite, ktorá je vzácnosťou v celoeurópskom 

Baťovská bankovka meradle. Vydanie bankovky 
Svit je výnimočnou cestou, ako 
si pripomenúť výročie vzniku 
a  zároveň vzdať hold jeho za-
kladateľom, ktorí boli na  svoju 
dobu nesmiernymi vizionármi, 
úspešnými podnikateľmi, ale 
tiež váženými ľuďmi a  zamest-

návateľmi. Odkaz ich pokrokovosti, húževnatosti, odhodla-
nosti a cieľavedomosti si vo Svite ctia obyvatelia dodnes a sú 
hrdými živiteľmi myšlienok „Batizmu“.  wwww.svit.sk
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Prístroje  sú umiestnené 
na verejných priestranstvách 
a dostupné verejne nepretr-
žite 24  hodín. Nachádzajú 
sa v  Spišskej Sobote-okrsok, 

Mesto Poprad disponuje najväčším počtom defibrilátorov na Slovensku
Mesto Poprad má najväčší počet defibrilátorov (AED – 

automatické externé defibrilátory) na Slovensku. Umiest-
nené sú v každej mestskej časti. Samospráva kúpila desať 
takýchto život zachraňujúcich prístrojov a rovnako sprí-
stupnila aj päť doterajších, ktoré boli v minulosti umiest-
nené vo viacerých budovách v Poprade. Nákup desiatich 
nových AED a 15 skriniek stál samosprávu 22 000 eur. 

Veľká-Šerfelov Dom, Mate-
jovce-okrsok, Stráže-okrsok, 
Juh-DC Xenon, Juh-kostol, 
Západ-Coop Jednota, Evan-
jelická cirkev-na Námestí sv. 

Egídia, medzi SAD 
a  ŽSR, Dom Kultú-
ry, MsÚ Poprad, au-
to Mestskej polície, 
Zimný štadión, Fut-
balový štadión, Aréna 
Poprad 

„Sme prvé mesto 
na Slovensku, kto-
ré komplexne rieši 
tento problém. S  to-
uto myšlienkou sme 
začali v  roku 2009,  

kedy sme spustili prvé tri de-
fibrilátory a v rokoch  2011 
a  2012 ďalšie dva s tým, že 
sme tieto prístroje umiest-
nili do niektorých zariadení 
mesta. Teraz sme pristúpili 
k zásadnej zmene a všetky 
prístroje sú prístupné ve-
rejnosti a sú umiestnené na 
budovách. Som skutočne 
veľmi rád, že v  porovnaní 
s  počtom obyvateľov máme 
najviac defibrilátorov zo 
všetkých miest na Sloven-
sku, a aj keď zachránia ho-
ci jeden ľudský život, tak to 
stojí za to,“  povedal primá-
tor Anton Danko. 

Všetky defibrilátory sú ne- 
pretržite elektronicky spo-
jené  s mestskou políciou. 
„V prípade ich použitia bude 
na miesto okamžite vysla-
ná hliadka mestskej polície, 
ktorá bude v  súčinnosti po-
skytovať prvú pomoc“, dodal 

náčelník mestskej polície Ma-
rián Gardoš. Mestská polícia 
je zahrnutá do centrálneho 
registra týchto zariadení a  je 
prepojená s tiesňovou linkou 
112. „V  porovnaní s  inými 
mestami sme ďaleko popredu, 
iné mestá nemajú 24-hodino-
vý verejne dostupný defibrilá-
tor a my ich  máme 15. Veľká 

vďaka preto patrí pánovi pri-
mátorovi, ktorý si túto myš-
lienku osvojil, ako i  poslan-
com, ktorí to na mestskom 
zastupiteľstve schválili, pretože 
verejná ochrana je dôležitá, 
aby neumierali zbytočne ľu-
dia, ktorí nemusia a  dúfam, 
že mesto Poprad bude vzorom 
pre ostatné mestá, “  pozna-

menal popradský poslanec a 
zároveň prezident Slovenskej 
komory zdravotných záchra-
nárov František Majerský. 

Automatické externé de- 
fibrilátory sú moderné zdra-
votnícke prístroje, ktoré 
pomáhajú poskytnúť prvú 
pomoc a v prípade nutnos-
ti defibrilujú postihnutého, 
dodajú mu elektrický im-
pulz. Všetky defibrilátory  
v tejto kategórii sú konštru-
ované tak, aby s nimi mohol 
poskytnúť prvú pomoc i laik, 
pričom neexistuje riziko ne-
správneho použitia prístroja. 
Prístroj vie okamžite vy-
hodnotiť srdcový rytmus, či 
postihnutý nemá kardiosti-
mulátor, akého je vzrastu, 
prepočíta hmotnosť podľa 
odporu ľudského tela. V prí-
pade, že človek elektrický 
výboj nepotrebuje, prístroj 
zákrok neuskutoční.

Bikesharing v Poprade 
zahŕňal 65 smart bicyklov s 
GPS bezpečnostným systé-
mom. Na území Popradu sa 
zároveň vybudovalo 12 infor-
mačných staníc so stojanmi. 
Obyvatelia ako i  návštevníci 
mesta si systém zdieľaných 
bicyklov pochvaľovali.

 „Bikesharing bol v našom 
meste veľmi pozitívne prijatý 
a chceme v ňom určite ďalej 

Bikesharing sa v našom meste osvedčil
Záujem obyvateľov Popradu o bikesharing počas nece-

lých troch mesiacov od spustenia  zaznamenal obrovský 
úspech. Nový systém na Nábreží Jána Pavla II. pri mest-
skom úrade spustil slávnostne 8. augusta do prevádzky 
primátor mesta Poprad Anton Danko spolu s Petrom 
Blaasom zo spoločnosti Antik Telecom. 

pokračovať. Na budúci rok 
preto zvýšime počet bicyklov 
a  urobíme na nich menšie 
úpravy, čo sa týka napríklad 
výšky sedadla a  prevodov, 
aby sa s nimi dalo ísť ľahšie 
do kopca, keďže tých máme 
v Poprade veľa,“ uviedol pri-
mátor  mesta Poprad  Anton 
Danko. 

Od 8. augusta do 31. ok-
tóbra absolvovali cyklisti 
dohromady 6 100 jázd, na- 
jazdili 6 793,74 km, priemer-
ná dĺžka jazdy bola 8m 25 s, 
priemerná vzdialenosť jazdy 
bola 1115,56 m a  na bicyk-
loch strávili priaznivci bi-
kesharingu 850 hodín. Počas 
dňa sa priemerne vykonalo 
70 jázd, najviac ich  v  jeden 
deň  bolo 150. Bikesharning 
najčastejšie využívali obyva-
telia z  mestskej časti Veľká, 
od akvaparku, zo Spišskej So-
boty či zo sídliska Juh v smere 
do centra. „Tieto výsledky nás 
veľmi tešia, nakoľko Poprad je 
jedným z prvých miest, kde bi-

kesharing existuje. Očakáva-
me, že budúci rok týchto jázd 
bude viac a prispeje k tomu aj 
zvýšenie počtu bicyklov, ktoré 
budú ľudom ešte viac dostup-
nejšie,“ zhodnotil Peter Blaas 
zo spoločnosti Antik Tele-
com. 

Od budúceho roka sa preto 
mesto chystá zvýšiť počet bi-
cyklov na 85 až 100. 

„Za tie tri mesiace prevádz-
ky zmizol v  Poprade  jeden 
bicykel, ktorý nevieme nájsť, 
neobjavil sa však ani jeden 
totálne zničený. Takou kurio-
zitou je, že jeden bicykel sme 
našli až v  Spišskej Novej Vsi. 
Keď sme zisťovali, ako sa to 

stalo, tak ten pán, ktorý si ho 
požičal, nám vysvetlil, že sa 
vlakom odviezol do Spišskej 
Novej Vsi a  tam bicykel ne-
chal. Potom nám ho vrátil,“ 
doplnil Blaas. 

Bikesharing má v  sú-
časnosti zimnú prestávku, 
počas ktorej prejdú bicyk-
le opravou, vylepšeniami a 
úpravami. Primátor mesta 
Anton Danko uvažuje aj o za-
vedení podobného systému v 
rámci elektrobicyklov či elek-
trických kolobežiek. Bikesha-
ring znovu odštartuje 1. mája 
2020  a možnosť využívať bi-
cykle potrvá opäť do konca 
októbra.

„Riešili sme zmenu oproti 
pôvodnému projektu, ktorá 
spočívala v úprave pripojenia 
ulice Alžbetina prechádzajú-
cej cez most na kruhový ob-
jazd. V pôvodnom projekte 
bolo toto napojenie riešené 
ako jednopruhové. Zmena 
riešila rozšírenie pripojenia 
na veľkú okružnú križovatku 
z jedného jazdného pruhu na 
dva jazdné pruhy“ dodala ve-
dúca odboru výstavby MsÚ 
Kristína Horáková. Celá re-
konštrukcia sa uskutočnila 
bez komplikácií a stavbu sa 
podarilo odovzdať do uží-
vania skôr, ako sa pôvodne 
predpokladalo. Po vybúraní 
starého mosta bola zrealizo-
vaná nová konštrukcia celé-
ho mostného telesa.

 „Rekonštrukciou mostného 
objektu došlo ku kompletnej 
výmene mostovky, osadili sa 
nové úložné prahy, 
mostné prefabriká-
ty, spriahnutá doska 
a  nakoniec živičné 
práce a nový asfal-
tový koberec. Opo-
ry ostali pôvodné, 
upravili sa ložiská  
a pribudli nové rím-
sové prefabrikáty, 
ktoré si vyžiadali aj 
najviac času,“ upres-

Most na Alžbetinej ulici
je opäť prejazdný

Most na Alžbetinej ulici cez rieku Poprad je od 30. ok-
tóbra prejazdný. Rekonštrukcia mosta bola nevyhnutná 
na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, 
ktorý bol charakterizovaný na základe diagnostiky ako 
veľmi zlý (nevyhovujúci). Cieľom stavby bola rekonštruk-
cia mosta a  priľahlej cesty, a tým zlepšenie bezpečnosti 
cestnej premávky, životnosti mosta a skvalitnenie plynu-
losti a bezpečnosti cestnej premávky v danom území. 

nil zástupca zhotoviteľa An-
drej Dujava. 

Náklady na obnovu most-
ného objektu vrátane priľah-
lej komunikácie boli vyčís-
lené na 212 268 eur, pričom 
projekt financovala samo-
správa zo svojho rozpočtu. 
„Sumu, ktorá bola daná v sú-
ťaži ,sme prekročili o 2 000 eur 
vzhľadom na to, že bolo po-
trebné vykonať niektoré práce 
navyše, ktoré súviseli s  rozší-
rením pôvodne  projektované-
ho jedného výjazdu na dva 
jazdné pruhy. Týmto rozšíre-
ním zvýšime plynulosť cestnej 
premávky na ulici Alžbetina 
najmä v čase dopravnej špič-
ky,“ vysvetlila opäť Kristína 
Horáková. Mesto žiada vodi-
čov, aby správnym radením 
sa v tomto dopravnom úseku 
v  zmysle značenia prispeli 
k plynulosti premávky.

Prvá etapa opravy Arény Poprad sa uskutočnila  
v dňoch 23. septembra až 11.  októbra 2019 a týkala sa opravy 
palubovky. 

Súčasťou prác bolo kompletné brúsenie, lakovanie, farbe-
nie plôch, maľovanie nových čiar pre halové športy a loga 
mesta Poprad. Zaujímavosťou je vyznačenie dvoch priečnych 
volejbalových ihrísk. Celková cena opravy palubovky bola 24 
582, 29 € bez DPH, hradená z vlastných bežných výdavkov 
mesta. 

Druhá  etapa opravy Arény Poprad začala 28. októbra  
a trvala do 18. novembra tohto roku. V jej rámci sa rekon-
štruoval balkón, modernizovala sa klimatizácia v priestoroch 
reštaurácie a osvetlenie haly Arény Poprad. Celková cena 
opravy je 114 600,87 € bez DPH, hradená z kapitálových vý-
davkov, konkrétne z rezervného fondu mesta. 

Aréna Poprad má novú palubovku

 Novinovú stranu pripravila:
 Bc. Jarmila Hlaváčová, 
 snímky: Mesto Poprad
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Okrem ZO SZPB tu pôso-
bia aj ďalšie spoločenské or-
ganizácie, ktoré veľmi úzko 
spolupracujú a pripravujú 
program pre svojich členov, 
ale aj pre členov ostatných 
spoločenských organizácií. Už 
to ich predurčuje k zmyslu-
plnej spolupráci a množstvu 
akcií, na ktorých sa spoločne 
stretávajú, zhovárajú i zabá-
vajú. Či už spomenieme Jed-
notu dôchodcov Slovenska, 
Klub absolventov baťovej 
školy, kluby dôchodcov, Zväz 
zdravotne postihnutých, 
Zväz žien, Centrum voľné-
ho času, knižnicu či školy. Aj 
keď zväčša ide o seniorov, je 
obivuhodné, koľko sa ich na 
akciách vždy stretáva.

Ako nám povedala Han-
ka Hanzlíková, tajomníčka 
ZO SZPB vo Svite, organi-
zácia sa aktívne podieľala 
na príprave a uskutočnení 
osláv a pietnych spomienok 
pri príležitosti oslobodenia 
mesta 28. januára klade-
ním vencov pri pomníku 
padlým. Popoludnie patri-
lo novoročnému stretnutiu 
organizácii, pôsobiacich  

Pomaly sa blíži koniec roka a nielen firmy, ale aj spo-
ločenské organizácie pomaly sumarizujú výsledky svojej 
práce v tomto roku a pripravujú sa na rok budúci. Jednou 
z takýchto organizácií je aj Základná organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite (ZO 
SZPB). V súčasnosti má 60 členov a jej vekový priemer 
je 62 a pol roka. Hoci sa zdá, že ľudí vo vyššom veku už 
spoločenské dianie veľmi nezaujíma, opak je pravdou.  
A hlavne vo Svite. 

v meste s mestským úradom 
(primátorom a poslancami), 
ostatnými mestskými orga-
nizáciami, seniormi a fir- 
mami. Na stretnutie svitské 
školy pripravili program  
a súčasne sa prezentovali aj 
ostatné organizácie. 

Odbojári venujú pozor-
nosť aj májovému Dňu ví-
ťazstva nad fašizmom, ktoré 
je spojené s kladením vencov 
pri pomníku a spoločen-
ským posedením s kultúr-
nym programom pri Kolibe. 

Významným dňom je aj 
výročie Slovenského národ-
ného povstania. Okrem aktu 
kladenia vencov k Pamät-
níku padlým, v tento deň 
ako spomienku na všetkých, 
ktorí povstali proti nacistic-
kej zvôli a bránili svoju vlasť 
zapália vatru pri Kolibe, 
kde je pripravený kultúrny 
program a vystúpenia hostí.                                                                                                          
V rámci výročia SNP sa svit-
skí odbojári zúčastňujú ce-
loštátnych osláv v Banskej 
Bystrici, osláv na Podbán-
skom, kde si členovia uctia 
pamiatku padlým položením 
kytičky, osláv v blízkom okolí 

v Poprade, Kežmarku, Spiš-
skom Bystrom, Hranovnicia 
inde. Zúčastňujú sa pietných  
spomienok na vypálené obce 
– Kalište, Krpáčovo, celoštát-
nych osláv Karpatsko-duk-
lianskej operácie na Dukle  
a slávnostného kladenia ven-
cov vo Svidníku pri Pomníku 
generála Ľ. Svobodu a Pamät-
níku sovietskej armády. 

Pri týchto akciách sú ne-
oddeliteľnou súčasťou členo-
via Klubu vojenskej histórie 
– Tiger, pod vedením Karola 
Floriančiča, ktorí oblečení  
v historických uniformách 
stoja čestnú stráž pri pomní-
ku a vypálením sálv urobia 
tieto akcie zaujímavejšie aj pre 
žiakov základných a stred-
ných škôl. Členovia Klubu sú 
nápomocní pri organizovaní 
besied v školách, prezentujú 
historické zbrane a uniformy 
aj počas Medzinárodného 
dňa detí či Dni mesta Svit. 
Pri pietnych aktoch a kla-
dení vencov sú prítomní 
aj Dychová hudba Sviťan-
ka a „Podtatranskí Ale- 
xandrovci“. Práve tí, pod 
vedením Alexandra Toká-
ra, ozvláštnili aj tohtoročné 
oslavy v Krpáčove a vystúpili  
v programe 17. zjazdu SZPB 
v Poprade. A opäť, štyria  čle-
novia SZPB sú aj členmi Ale-
xandrovcov.

V roku 2019 sa konala 
Oblastná konferencia zväzu 
SZPB a zjazd SZPB v Popra-

de, ktorého sa zúčastnili aj 
naši členovia. Na oblastnej 
konferencii bolo prijaté vy-
hlásenie (na podnet VČS SZ-
PB Svit) na podporu odkazu 
tých, ktorí položili životy za 
našu slobodu, mier a proti 
akýmkoľvek prejavom pro-
pagovania vojny, ídeí fašizmu  
a nacizmu.

Svojou prácou sa chcú 
členovia ZO plnohodnotne 
začleniť do kultúrno-spolo-
čenského povedomia v meste. 
V rámci spolupráce sa zúčast-
ňujú rôznych akcií, napr. náv-
štev divadelných predstavení 
v Sp. Novej Vsi, v Košiciach, 
v Martine, spoločne spozná-
vajú históriu a tradície miest 
(tohto roku Kremnica, Ždiar, 
Košice), výstav (Bratislava, 
Betliar, výstava k 75. výročiu 
SNP v ZŠ vo Svite),  návštívili 
Ľadový dom na Hrebienku.  
Členovia SZPB sa zúčastňujú 
aj ostatných akcií pre senio-
rov - športových hier, pred-
nesu poézie, brigád, pre-
chádzok okolím Baby, akcií 
pripravených mestom ako sú 
Deň matiek, Dni mesta, Me-
siac úcty k starším, besedy  
v knižnici a podobne.

 ZO má aj kroniku, ktorej 
sa veľmi precízne venoval zo-
snulý Ing. J. Kuruc, v ktorej 
spracoval fakty a spomienky 
jednotlivých členov organizá-
cie, obyvateľov Svitu a zamest-
nancov firiem počas odboja, 
vojny a SNP. 

Poslednou aktivitou členov 
bude členská schôdza, spo-
jená so spoločenským stret- 
nutím a kultúrnym progra-
mom, ktorý pre odbojárov 
pripravia žiaci ZŠ Mierova  
4. 12. o 15,30 hod. 2019.

„Dalo by sa písať veľa o ak-
tivitách členov ZO, o akciách, 
ale nič z toho by sa nedalo 
pripraviť bez finančnej pomo-
ci mestského úradu, Nadácie 
Chemosvit a sponzorov, za čo 
im patrí veľká vďaka,“ pove-
dala na záver Hanka Hanzlí-
ková.  (red, 

Odbojári zo Svitu žijú históriou i súčasnosťou 

Najnovší 11-farebníkový 
hĺbkotlačový stroj predsta-
vuje investíciu vo výške 4,5 
milióna eur a  rozšíril sku-
pinu hĺbkotlačových stro-
jov, čím ju zároveň obnovil 
o  najnovšiu technológiu. 

Prvý októbrový deň sa v  spoločnosti skupiny Che-
mosvit a. s., niesol v  duchu slávnostného uvedenia do 
skúšobnej prevádzky 11-farebníkového hĺbkotlačového 
stroja v dcérskej spoločnosti Chemosvit Folie a. s., ktorá 
v súčasnosti disponuje šiestimi hĺbkotlačovými strojmi. 

Slávnostný akt strihania pásky vykonali zľava Ing. Vladi-
mír Balog, zástupca firmy Windmöller & Hölscher Peter Ste-
inbeck a predseda predstavenstva skupiny Chemosvit a. s. 
Ing. Michal Ľach, predseda predstavenstva Finchem a. s.. 

V spoločnosti Chemosvit Folie uviedli do prevádzky nový potlačový stroj

Hĺbkotlačová technológia je 
v  súčasnosti najkvalitnejšia 
a zároveň najdrahšia. Primár-
ne je určená pre veľké  zákaz-
ky, ktoré sa tlačia až v stotisí-
coch metrov, či pre zákazky aj 
do 20 ton. Stroj je určený pre 

náročných zákazníkov z  ce-
lého sveta. Pozvaní hostia sa  
s členmi predstavenstva a do-
zornej rady stretli v  priesto-
roch hotela Spolcentrum. 
Diskusia naznačovala radosť 
zo stretnutí s  obchodnými 
partnermi a  zástupcami do-
dávateľov. V  tejto príjemnej 
atmosfére sa všetci zúčast-
není presunuli do priestorov 
výroby, k samotnému stroju. 

V priestoroch výrobnej ha-
ly prítomných privítal pred-
seda predstavenstva Ing. Jaro-
slav Mervart, ktorý vo svojom 
príhovore vyjadril vďaku za 
dlhoročnú spoluprácu, dôve-
ru a tiež za účasť jednotlivých 
zástupcov. „Nový hĺbkotlačo-
vý stroj umožňuje výrobu fle-
xibilných obalov pri rýchlosti 
do 450 metrov fólie za minútu. 
Je výrazným prírastkom pre 
firmu z hľadiska konkuren-
cieschopnosti na trhu, máme 
s ním nové možnosti a zvýši 
sa aj produktivita výroby,“ 
uviedol výkonný riaditeľ  a. s. 
Chemosvit Folie J. Mervart. 

Hĺbkotlačové stroje sa využí-
vajú predovšetkým na výrobu 
potravinárskych fólií. Nákla-
dy na zakúpenie stroja spolu 
s pridruženými nákladmi  
v iných oddeleniach sa vyšpl-
hali na 8 miliónov.

Nový 11-farebníkový stroj 
vyvolal zvýšenú potrebu tla-
čových valcov, aj preto mno-
hé investície smerovali do 
prípravy tlače. Zakúpilo sa 
nové gravírovacie zariadenie, 
nové laserové osvitovacie za-
riadenie a tiež dva kašírovacie 
stroje na laminovanie obalo-
vých fólií. Nový tlačový stroj 
zabezpečil prácu pre ďalších 
20 zamestnancov.

Súčasťou slávnostného 
uvedenia stroja do prevádzky 
bol aj sprievodný program, 
venovaný téme dlhodobej 
udržateľnosti, na ktorú nad-
väzoval aj blok krátkych 
prednášok.  Za skupinu Che-
mosvit, a. s., s prednáškou vy-
stúpil Ing. Ladislav Németh. 
Z radu  hostí s veľmi pod-
netnou prezentáciou vystúpi-

K dodávateľom, odberateľom, členom predstavenstva  
a dozornej rady sa prihovoril Ing. Jaroslav Mervart, riaditeľ 
spoločnosti Chemosvit Folie. 

li aj Peter Steinbeck, zástupca 
dodávateľa nového stroja fir-
my Windmöller & Hölscher  
a tiež Jochen Schneider zo 
spoločnosti Flint Group. 

Neformálnu časť otvorili 
bubeníci Batida, ktorí so se-
bou priniesli výbuch pozitív-
nej energie. Prítomní hostia 
sa z vystavených produktov 
našej výroby dozvedeli in-

formácie o využití jednot-
livých potlačových techník  
a ich aplikácií. Toto význam-
né stretnutie s obchodnými 
partnermi dáva prísľub dlho-
dobej a korektnej spolupráce. 
Želáme novému stroju ne-
spočetné množstvo zákazok a 
výbornú technickú zdatnosť. 
Nech to teda novému stroju 
pekne tlačí!   (pmch)

Existuje spôsob, akým by 
sa dala prekonať nelichoti-
vá situácia v čerpaní fondov 
EU?

Hlavne v  oblasti rozvoja 
vidieka existuje prístup LE-
ADER. V  tomto prípade je 
to skratka z  francúzskych 
slov, ktorá znamená ľudovo 
povedané nástroj na  rozvoj 
vidieka. Peniaze prídu do 
regiónov bez toho, aby ich 
ústredné orgány členských 
štátov usmerňovali tak, ako 
chcú oni. Rozhodujúcu úlo-
hu tu hrajú miestne záujmy 
samosprávy, občianskych or- 
ganizácii a podnikateľov v re-
giónoch. Tie sa združujú do 
miestnych akčných skupín 
(MAS-iek) a  určujú si stra-
tégiu a  ciele, ktorými sa má 
rozvíjať ich územie podľa ich 
vlastných predstáv. Ústred-
né štátne orgány tu len do-
hliadajú na súlad miestnych 
stratégií s národnou a európ-
skou stratégiou a na legálnosť 
a transparentnosť celého pro-
cesu.

Natiekli už nejaké penia-
ze do nášho regiónu cez na-
šu MAS-ku?

MAS-ky na celom Slo-
vensku vypracovali stratégie 
rozvoja, ktoré boli schválené 
ministerstvom pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka. To 
prakticky znamená, že všet-
ci, ktorí majú sídlo na území 
niektorej z  obcí a  miest pat-
riacich do „šťastnej“ MAS-ky 
sa môžu v  súlade s  vlastnou 
stratégiou uchádzať o  nená-
vratnú finančnú pomoc. Spo-
lu ide o cca 50 miliónov eur. 

OdMASkujte LEADERa
alebo Dostanú 

už konečne ľudia to, čo im patrí?
Netreba veľa rozprávať o tom, ako sa čerpajú eurofondy 

a kam miznú aj tie malé vyčerpané percentá peňazí urče-
ných na rozvoj regiónov. Nehanebnosť vedúcich predstavi-
teľov Slovenska od veľkej privatizácie cez malú privatizá-
ciu, Gorilu, baštrnákovský i kočnerovský syndróm vyráža 
dych. Nielen nám na Slovensku. O tom, čo by sme mohli 
mať za európske peniaze a či môžeme očakávať zmenu sme 
hovorili s Ing. Pavlom Gašperom, poslancom Prešovského 
samosprávneho kraja. 

Tie treba vyčerpať v priebehu 
najbližších rokov.

Prednedávnom oslovili 
MAS-ky krajských poslan-
cov so žiadosťou o finančnú 
pomoc na vlastné prežitie. 
Ako chcú teda pomáhať pri 
rozdeľovaní týchto peňazí?

Proces schvaľovania pro-
jektov z  celého Slovenska sa 
na ministerstve pôdohos-
podárstva predĺžil. Tým do-
šlo ku sklzu vo financovaní 
schválených projektov a  tiež 
MAS-iek.

Ako je možné, že kraj 
nepodporil MAS-ky, ktoré 
do nášho kraja pritiahnu 
v  priemere 10 miliónov 
eur ročne, keď prvoradou 
úlohou kraja je rozvíjať re-
gión?

Poslanci boli za. Žiadal 
som predsedu kraja aj riadi-
teľa jeho úradu, aby pripravili 
na posledné zastupiteľstvo 
návrh na pomoc MAS-kám. 
Niežeby nechceli, ale z  hľa-
diska kraja je legálne ťažké 
dotovať niekoho, kto je mimo 
pôsobnosti kraja. 
 Pokračovanie na  16. strane
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Hoci je od 1. novembra v platnosti sezónna uzá-
vera turistických trás, Vysoké Tatry majú svojim 
návštevníkom stále čo ponúknuť. Vysokohorská 
turistika je síce na niekoľko mesiacov obmedze-
ná – dostať sa možno len k vysokohorským chatám  
(s výnimkou Chaty pod Rysmi), v  podhorí na vás 
však čaká množstvo príležitostí na ďalšie športové, 
ale aj kultúrne vyžitie. Stačí si vybrať...

Čo prinesie tohtoročná
tatranská zima?

Všetkým dobre známa 
katedrála je zaradená medzi 
svetové pamiatky kultúrneho 
dedičstva UNESCO, no žiaľ, 
v  apríli tohto roka časť jej 
krásy pohltil ničivý požiar. 
Aj to bol jeden z  dôvodov, 
prečo sa autori projektu roz-
hodli, že v zimnej turistickej 
sezóne 2019/2020 bude na 
Hrebienku stáť práve ľadová 
replika Chrámu Matky Bo-
žej, ako sa katedrála zvykne 
tiež nazývať.

Populárna zimná atrak-
cia, ktorá sa každoročne 
teší obdivu desiatok tisícov 
návštevníkov, je verejnosti 
prístupná od piatka 22. no-
vembra, a  to denne od 9.00 
do 16.00 hodiny. Vstup pre 
všetkých je zdarma. Umelci 
z rôznych kútov Európy, pod 
vedením skúseného sloven-
ského rezbára Adama Bako-
ša, na náročnej stavbe praco-

Ľadové kráľovstvo otvorené

Impozantná krása, parížsky monument, 225 ton ľadu 
a v neposlednom rade talent takmer dvoch desiatok skúse-
ných rezbárov a sochárov – to sú indície, ktoré vás dovedú 
pod Slavkovský štít, kde na vašu návštevu už po siedmy raz 
čaká Tatranský ľadový dóm. Tento rok v ňom nájdete tat-
ranský Notre-Dame.

vali takmer mesiac, pričom 
spotrebovali skoro dvetisíc 
ľadových blokov. Pod bielou 
kupolou – s  priemerom 25 
metrov a výškou približne 12 
metrov –  nájdete ľadovú kó-
piu západnej fasády gotickej 
katedrály, kde sa nachádza-
jú tri hlavné vchody, a dve 
predné hlavné veže slúžiace 
ako zvonice. Stavbu z  ľadu 
takisto zdobí množstvo pre-
pracovaných detailov ako 
sú chrliče, sochy s  podobou 
pelikána a  draka, nechýba 
ani strážca katedrály Quasi-
modo či súsošie modliacich 
sa ľudí v  ľavej časti, ktoré 
má byť pripomienkou aprí-
lových udalostí. Tím zhoto-
viteľov však nevynechal ani 
nenápadne včlenené tatran-
ské motívy a symboly.

Tatranský ľadový dóm bu-
dete mať možnosť navštíviť 
až do apríla 2020.

Zima na lyžiach
V  spolupráci s  Oblastnou 

organizáciou cestovného ru-
chu  (OOCR) Región Vyso-
ké Tatry (ktorá je hlavným 
realizátorom projektu, a  to 
aj vďaka finančnej podpore 
Ministerstva dopravy a  vý-
stavby SR) sa pripravuje sú-
hrn tatranských bežkárskych 
tratí, pričom k  tým minulo-
ročným pribudne niekoľko 
kilometrov celkom nových. 
Z  pôvodných 31 kilometrov 
upravovaných trás sa fanú-
šikovia zimného bežeckého 
lyžovania môžu tešiť na 49 
kilometrov. Okrem lomnic-
kého Kolbiska bude k dispo-
zícii trasa prepájajúca Tat-
ranskú Lomnicu so Starou 
Lesnou a  Veľkou Lomnicou 
či farská lúka pri ZŠ s  MŠ 
v Dolnom Smokovci. Taktiež 
sa skvalitní líniová trasa spá-
jajúca Starý Smokovec a Vyš-
né Hágy. Na malý bežkársky 
areál sa premení aj futbalové 
ihrisko pri MŠ Vyšné Hágy, 
ďalej bude možné využiť Ja-
my v  Tatranskej Lomnici a 
v dlhodobej príprave (v spo-
lupráci s  ŠKP Vysoké Tatry 
a  obcou Gerlachov) je trasa 
medzi Tatranskou Poliankou 
a Gerlachovom.

Užitočnou novinkou bude 
pravidelná aktualizácia in-
formácií týkajúcich sa tatran-
ských bežkárskych tratí. Tie 
záujemcovia nájdu na webo-
vom sídle mesta Vysoké Tatry 
(www.vysoketatry.sk). Avízo 

Do Vysokých Tatier za športom
K nadchádzajúcim mesiacom neodmysliteľne patrí pestrá 
škála zimných športov. Hostia z celého Slovenka, ale aj za-
hraničia tradične jazdia do Tatier najmä za dobrou lyžo-
vačkou. Pravdou však je, že podhorie ponúka aj ďalšie prí-
ležitosti, ako sa športovo vyžiť. Rovnako domáci sa môžu 
tešiť na novinky, ktoré prinesie tohtoročná zimná sezóna.

o tom, ktoré trasy sú uprave-
né, zjazdné, aké sú podmien-
ky na športovanie a pod. tak 
bude veľmi ľahko dostupné. 
Chýbať nebudú ani mapky 
a  informácie o  prevýšení či 
samotnej dĺžke trate. 

Opráši sa 
hokejová tradícia

Nakoľko hokejová tradícia 
má vo Vysokých Tatrách nao-
zaj hlboké korene, už čoskoro 
je v pláne športové podujatie 
s názvom Tatranská hokejová 
liga. So zápasmi sa začne, len 
čo to počasie dovolí a  udrží 
sa dostatočne kvalitná ľadová 
plocha. Hrať sa bude na ma-
lé bránky systémom každý 
s každým, a to traja na troch 
alebo štyria na štyroch (pod-
ľa počtu prihlásených hoke-
jových družstiev). Tie budú 
rozdelené do dvoch kategórií 
– dospelí/deti do 15 rokov. 
Všetky zápasy sa musia odo-
hrať do 25. februára, aby mali 
organizátori dostatok času 
prichystať všetko potrebné na 
veľké finále. To sa po play off 
uskutoční 29. februára a určí 
celkového víťaza turnaja.

Podpora mladých 
športových nádejí

Jednou z  hlavných priorít 
vedenia mesta je podpora 
a  rozvoj športu mládeže. To 
hľadá spôsoby, aby boli čo 
najefektívnejšie a najdyna-
mickejšie. Ochotu priložiť 
ruku k  dlhodobému projek-
tu hľadania lyžiarskych ta-
lentov vo Vysokých Tatrách 

preukázal tiež Lyžiarsky klub 
Tatranská Lomnica ako aj 
spoločnosť Tatry mountain 
resorts, a. s. (TMR), ktorá je 
prevádzkovateľom tatran-
ských zjazdoviek.

Podpora športujúcich detí 
a  mládeže sa túto zimu pre-
javí tiež na zvýšení počtu kôl 
pretekov O  pohár primátora 
Vysokých Tatier v  obrov-
skom slalome z dvoch na tri, 
takisto sa organizátori špor-
tových podujatí rozhodli pri-
dať o kolo navyše aj v prípade 
bežeckého lyžovania. Ďalším 
krokom vpred bolo odsúhla-
senie kúpy tréningovej časo-
miery z  mestského rozpoč-
tu. Tú bude mať k  dispozícii 
predovšetkým LK Tatranská 
Lomnica, pričom vedenie 
klubu sa zaviazalo za orga-
nizáciu verejných tréningov 
pre deti vysokotatranských 
základných škôl. Každé dieťa, 
ktoré na takýto hodinový tré-
ning zavíta, bude mať mož-
nosť bezplatne získať základy 
lyžovania. V réžii lomnického 
klubu je tiež spustenie tzv. ly-

žiarskej škôlky v  Tatranskej 
Lomnici. 

Pri hľadaní talentov pri-
sľúbila spoluprácu aj spoloč-
nosť TMR. Tá by mala spo-
čívať v  podpore tatranských 
žiakov voľnými vstupmi na 
lanové dráhy v  rámci tré-
ningov na zjazdovke Buko-
vá hora. Rovnako formou 
voľného vstupu na lyžiarsky 
vlek a  lyžiarsky svah  v Tat-
ranskej Lomnici pre účastní-
kov týždenného lyžiarskeho 
kurzu detí lomnickej ma-
terskej školy. Organizátori 
zároveň počítajú so sponzor-
ským (poskytnutie vyhrade-
ných zjazdoviek)  na preteky 
O  pohár primátora mesta 
v obrovskom slalome. A čle-
nom LK Tatranská Lomnica 
budú poskytnuté  špeciálne 
lístky na tréningy v  stredis-
kách TMR od 7.00 do 9.00 
či znížené ceny skipasov pre 
deti do 15 rokov, ktorých 
zákonní zástupcovia odpra-
covali aspoň dve brigádnic-
ké soboty na úprave svahov 
v strediskách TMR.

Lomnickú ZUŠ v  súčas-
nosti navštevuje 375 žiakov, 
ktorých vedú 16 pedagógo-
via. Deti majú možnosť roz-
víjať svoj talent v hudobných 
odboroch – zobcová, prieč-
na, altová flauta, saxofón, 
bicie, klarinet, klavír, husle, 
kontrabas, gitara a spev, ako 
aj v  tanečnom, výtvarnom 
a literárno-dramatickom od-
bore.

Okrem toho, že majú ma-
lí Tatranci možnosť venovať 
sa tomu, čo ich teší, úspechy 
z  mnohých súťaží svedčia 
o ich nadaní. Ako prezradila 
riaditeľka ZUŠ Silvia Bom-

Malá-veľká pýcha mesta
Na území Vysokých Tatier sa nachádzajú tri základné 

školy poskytujúce deťom z  mesta, ale aj okolitých obcí 
primárne vzdelávanie – sú to ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ 
s  MŠ Dolný Smokovec a  ZŠ Vyšné Hágy. Neodmysliteľ-
nou súčasťou koloritu mesta je však aj Základná umelec-
ká škola v Tatranskej Lomnici, v ktorej vyrástli už stovky 
talentovaných mladých umelcov.

barová Zoričáková, vystú-
pení, ktoré majú tatranskí 
žiaci za sebou, je skutočne 
mnoho. Len za uplynulý rok 
je ich takmer päťdesiat. 

Hoci deti aj pedagógovia 
sa tešia z  každej vydarenej 
akcie, z  tých najvýznamnej-
ších možno spomenúť na-
príklad nahrávanie detských 
piesní s  Tárajkom a  Pople-
tajkou či spoluprácu spe-
váckeho zoskupenia pri na-
táčaní českého filmu Blíž ke 
hvězdám. Vyznamenaním 
bolo tiež získanie ocenenia 
za kolektívnu prácu vo vý-
tvarnej súťaži Anjel Vianoc. 

Výborné výsledky dosahu-
jú aj tanečníci, ktorí sa pra-
videlne umiestňujú medzi 
najlepšími v  rámci rôznych 
regionálnych, ale i celoslo-
venských súťaží, pekne sa 
darí aj divadelníkom či žia-
kom hudobných odborov, 
ktorí majú za sebou už veľa 
koncertov. 

„Som šťastná za všetky 
deti vo Vysokých Tatrách, že 
sa im v meste dostáva toľko 
možností a  veľká podpora. 
Pre ZUŠ máme od septem-
brového zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva schvá- 
lený projekt na rekonštruk-
ciu ďalších priestorov, z čoho 
máme ja, moji kolegovia aj 
rodičia nesmiernu radosť,“ 
uviedla riaditeľka.

Úspechy žiakov lomnickej 
umeleckej školy úprimne 
tešia aj samotného primáto-
ra mesta Vysoké Tatry Jána 

Mokoša: „Som veľmi rád, že 
deti majú možnosť na sebe 
pracovať a  zlepšovať sa aj 
mimo klasických školských 
povinností. Spoločne s  po-
slancami mestského zastu-
piteľstva ako aj kolegami na 
mestskom úrade nám záleží, 
aby ich výuka v umeleckých 
odboroch mala dobrú kva-
litu – na to však potrebujú 
mať vytvorené vhodné pod-
mienky, a to je naša úloha.“

Predvianočné obdobie sa 
už tradične spája s besiedka-
mi či tvorivými dielničkami, 
ktoré v najbližších týždňoch 
čakajú aj žiakov tatranskej 
ZUŠ. V  rámci Vianočných 
trhov pred Hotelom Lom-
nica bude dokonca možné 
kúpiť si ich ručne robené 
výrobky. A tie budú stáť za-
to, pretože ich robili detské 
rúčky a vložili do nich kus 
srdiečka.

Radosť a elán malým ZUŠ-károm nechýba, čo sa odráža aj 
na výsledkoch.
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Milí čitatelia, dovoľte mi prihovoriť sa vám 
v  mene Klubu žien Batizovce poslednýkrát 
v tomto roku. Môže sa nám zdať, že rok 2019 
ubehol neskutočne rýchlo, deň za dňom, 
mesiac za mesiacom, až sme sa presunuli do 
najkrajšieho obdobia z celého roka, do čarov-
ného adventného a predvianočného času. 

I  v  tomto čase bude Klub žien Batizovce 
pokračovať vo svojej  aktívnej práci a  sprí-
jemňovať občanom voľné chvíle zaujíma-
vými podujatiami. To najbližšie nás čaká už 
o pár týždňov, kedy si spoločne s detičkami 
našej obce pripravíme vianočnú výzdobu a 
privítame krásnym kultúrnym programom 
Mikuláša a jeho družinu.  

Klub žien Batizovce prispel k organizácii 
niektorých podujatí aj počas jesenného ob-
dobia, konkrétne k  výstupu na Batizovské 
pleso s  tradičným názvom „Cesta k  prame-
ňu“, ako aj k vinobraniu spojenému so súťa-
žou o  najlepšie batizovské škvarkovníky. Aj 
tieto dobroty sme sa naučili pripravovať od 
našich starých mám, ktoré do nich vkladali 
kus svojej lásky a úcty. 

V Klube žien Batizovce veríme, že aj nad-
chádzajúci rok 2020 nám prinesie veľa zaují-
mavých podnetov a veľa sily pripravovať i na-
ďalej rôzne akcie, určené práve vám, našim 
priaznivcom a priateľom. 

Milí čitatelia, 
darujme si pod stromček úsmev, čo slzy 

stiera a rany hojí, 
kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak 

málo stojí. 
Nech čas Vianoc v bielom snehu 
odkryje v nás skrytú nehu, 
na tvár fúkne vločiek pár, 
do sŕdc vloží lásky dar. 
Nech pocit šťastia, radosti sa v našich du-

šiach na Štedrý deň prebudí,
nech sladko znejúci zvonček lásku v na-

šich srdciach umocní. 
V mene Klubu žien Batizovce vám prajem 

radostné a pokojné prežitie Adventu, krásne 
a požehnané Vianoce a  rok 2020 naplnený 
zdravím, láskou, porozumením, osobnými aj 
pracovnými úspechmi.  Marta Šerfelová

SPRAVODAJSTVO

BATIZOVSKÉ NOVINY
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Milí spoluobčania!
Pomaly vstupujeme do 

vzácneho obdobia Adven-
tu, obdobia očakávania tej 
najvyššej kvality, zhmotne-
nej v Betlehemskom dieťati, 
ktoré nám prináša nádej 
a  lásku. Snažme sa rozdávať 
lásku a byť k sebe lepší aspoň 
v tomto období, pred blížiaci-
mi sa vianočnými sviatkami, 
v ktorom sa idylická atmosfé-
ra neraz spája aj so zhonom. 

My v  Batizovciach vám 
všetkým chceme pripravova-
nými podujatiami spríjemniť 
tento čas príprav a  očakáva-
nia príchodu Božieho dieťaťa, 
najdokonalejšej a nekonečnej 
lásky. 

Vo štvrtok 5. decembra 
podvečer vás pozývame pred 
OcÚ privítať Mikuláša s  an-
jelom a čertmi. Mikuláš nám 
rozsvieti vianočný stromček 
a  vianočnú výzdobu v  celej 
obci a  poslušné deti dostanú 
sladkú odmenu. Nebude chý-
bať ani Mikulášsky mini trh 

so všetkým, čo k nemu už tra-
dične patrí. 

Štvrtá adventná nedeľa 22. 
decembra popoludní, sa bude 
v sále KD v Batizovciach niesť 
v  duchu Adventného pásma 
v réžii domáceho evanjelické-
ho cirkevného zboru. Neopa-
kovateľnou zmesou hovore-
ného slova a hudby v podaní 
zborového spevokolu a  hu-
dobných skupín Otvorené 
dvere a Bager, ako i vystúpe-
ním detí z  Detskej besiedky 
chceme na chvíľu zastaviť 
čas a vniesť pokoj, rozjímanie  
a pohodu do predvianočného 
obdobia.

Sviatočné vianočné obdo-
bie umocníme vežovým kon- 
certom Dychovej hudby Svi-
ťanka z  veže evanjelického 
kostola.

Pred koncom mesiaca de-
cember chceme spoločne so 
starostom obce JUDr. Gabrie-
lom Bodnárom v  Obradnej 
miestnosti prijať našich ob-
čanov, ktorí sa v  uplynulom 

polroku dožili významného 
životného jubilea a zablaho-
želať im. 

Posledný tohtoročný deň 
Vás pozývame na polnočné 
stretnutie pred OcÚ, aby sme 
spoločne privítali nový rok 
2020. 

Na záver vám všetkým pra-
jem čarovný a požehnaný ad-
ventný čas, ale tiež požehna-
né a radostné sviatky Vianoc, 
nech Pán vládne v našich srd-
ciach a  prinesie nám lásku, 
pokoj a  nádej. 

Prajem vám, aby si každý 
z  vás mohol vychutnať do-
mácu pohodu, s vôňou via-
nočného pečiva, tradičnej 
kapustnice, zimných prechá-
dzok a krásnych rozprávok so 
šťastným koncom, kde dobro 
vždy zvíťazí nad zlom a  lás-
ka prekoná všetky nástrahy. 
Venujme čas svojim blízkym 
a prežime tieto dni v  kruhu 
tých, ktorých ľúbime. 

PhDr. Soňa Andrašová, 
kultúrna referentka

Prežime čas vianočný príjemne

Slnečné dni babieho leta 
nás takmer celý september 
sprevádzali našimi školský-
mi povinnosťami.  Ospalé 
prázdninové tempo školy 
vystriedalo to pravé školské. 
Prváci sa prelúskavali prvými 
písmenami a  číslami,  žiaci 
ostatných  ročníkov sa trápili 
pri vstupných previerkach. 
Všetkých potešilo cvičenie 
v prírode i Beh mestom Svit, 
na ktorom sa zúčastnili žiaci 
tretieho a  štvrtého ročníka. 
Vo svojej kategórii sa Petra 
Lajčáková zo 4. A umiestnila 
na štvrtom mieste.

Naša škola pracuje na 
mnohých environmentál-
nych projektoch. Preto nám 
nemohol byť ľahostajný ani 
deň, ktorý patrí našim veľ-
horám. Na akcii Čisté hory 
sme vyzbierali takmer 15 kg 
odpadu. 

A zrazu sa september pre-
hupol do októbra a nás čaka-
li dve mimoriadne dôležité 
udalosti. Deň otvorených 
dverí sa koná každoročne 
a  všetci rodičia, starí rodi-
čia i priatelia školy sa mohli 
prísť pozrieť, ako to v  našej 

Zaujímavý program detí v základnej škole
škole vyzerá počas vyučova-
cích hodín. Tento rok ich vo 
vstupnej hale privítala výsta-
va žiackych prác venovaná 
knihám spisovateľky Gabriely 
Futovej. Práve beseda s  tou- 
to obľúbenou detskou autor-
kou bola tou druhou dlho 
očakávanou udalosťou. Strá-
vili sme s jej knihami mnoho 
času, a  preto sa nám zdalo, 
akoby prišla na návštevu sta-
rá známa. Veľmi príjemne 
sme si podebatovali o jej kni-
hách, záľubách, inšpiráciách, 
ale aj o   zverinci, o  ktorý sa 

stará. Jej knihy odporúčame 
na spoločné večerné čítanie 
pre rodičov a  deti. Garantu-
jeme rodičom, že aj oni sa 
pri knihách pani spisovateľ-
ky zabavia. Aj október patril 
športu. Konkrétne dohrávke 
hokejbalovej ligy V kategórii 
U10 si v  konkurencii sied-
mich  družstiev naši chlapci 
vybojovali zlaté medaily. 

Návšteva Gabriely Futovej 
nás ,, naštartovala“ k čítaniu 
a  preto sme pred jesenný-
mi prázdninami zriadili na 
chodbách čitateľské kútiky. 
Počas prestávok si žiaci mô-
žu prečítať knihy, ktoré do 
našich kútikov priniesli ich 
spolužiaci i pani učiteľky. 

No a odrazu je tu novem-
ber. Ale ani sychravé počasie 
nespomalilo tempo žiakov 
i  učiteľov. Napísali sme si 
štvrťročné previerky, zasúťa-
žili v internetovej súťaži IBO-
BOR.  Chuť tvoriť predviedli 
žiaci na jesenných tvorivých 
dielňach i  účasťou našich 
hercov na konkurze do mu-
zikálu. Radosť nám spravila 
aj Dominka Spišáková, kto-
rá na recitačnej súťaži Štol-

cova Hranovnica obsadila 
2. miesto v  kategórii mladší 
žiaci - poézia. Tento mesiac 
bude významný pre našich 
prvákov, pretože budú pa-
sovaní najstaršími žiakmi 
za skutočných žiakov našej 
školy. 

Všetci sa tešíme na prvé 
snehové vločky, ktoré ne-
odmysliteľne patria k  zime 
i  nášmu muzikálu. Srdečne 
všetkých pozývame 18. de-
cembra do sály kultúrneho 
domu na Šípkovú Ruženku.  
 Mgr. Zuzana Kľocová

Klub žien praje zdravie, lásku a porozumenie

Investičné aktivity, ktoré 
boli realizované v  priebehu 
roka 2019 zvlášť predstavo-
vať netreba, preto upriamim 
pozornosť na jeden z najpál-
čivejších problémov našej 
spoločnosti, ktorým je vznik, 
zber a  miera zhodnotenia 
odpadu resp. komunálneho 
odpadu. V tejto súvislosti bol 
už v minulom čísle napísaný 
podobný článok. Táto zod-
povednosť sa priamo dotýka 
obcí a preto bude zo strany 
štátu kontrolovaná. Väčši-
na obcí financuje odpady z 
vlastných rozpočtov aj na-
priek tomu, že táto činnosť 
má byť podľa zákona o odpa-
doch krytá výnosom z miest-
neho poplatku (rovnako vy-
plýva aj zo Záverečnej správy 
Najvyššieho kontrolného 
úradu SR). Už pri samotnom 
rozpočtovaní obce nepokrý-
va výnos z miestneho poplat-

Miestne dane 
a poplatky budú stúpať 

Vážení spoluobčania, v rukách držíte posledné vydanie 
tohtoročných Batizovských novín (BN). V nasledujúcich 
riadkoch vás v  stručnosti oboznámim s aktivitami naj-
bližších dní z pohľadu vecí verejných. 

ku predpokladané náklady. S 
prihliadnutím na vyššie uve-
dené je nevyhnutné, aby sme 
prijali nové poplatky, ktoré 
budú primerane odzrkadľo-
vať nakladanie s odpadom. 
Predmetný poplatok nebol 
upravovaný už pomerne dl-
hú dobu a náklady na jeho 
likvidáciu každoročne pria-
mo úmerne narastajú aj na-
priek tomu, že v  našej obci 
prebieha intenzívna separá-
cia (triedenie) odpadu, ktoré 
je na úrovni 13 % z celkového 
množstva odpadu. Separácia 
má výrazný vplyv na život-
né prostredie, samozrejme 
s  pozitívnym vplyvom na 
zníženie poplatku za odpad. 
To znamená, že poplatok je 
po zohľadnení triedenia od-
padu niekoľkonásobne nižší 
oproti tomu, keby sme odpad 
netriedili vôbec. 
 Pokračovanie na 8. strane

S komunálnym odpadom „nebojujeme“ len v našich ob-
ciach. Takýto pohľad sa naskytne turistom v Neapoli, pri 
návšteve tejto bývalej kolísky európskej civilizácie...
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V  sobotu 16. novembra 
sa v  sále KD v Batizovciach 
stretli milovníci domáceho 
vína a  škvarkových pagáčov 
na vyhodnotení súťaží 16. 
ročníka Batizovského vino-
brania a 11. ročníka Najlepší 
batizovský škvarkovník.

Do tohtoročných súťaží 
sa zapojilo spolu 26 súťažia-
cich. Odborná porota v zlo-
žení Top slovenská vinárka 
a  someliérka Mgr. Slavo-
míra Raškovič, dlhoročný 
porotca vín Mgr. Vladimír 
Perička, starosta našej ob-
ce JUDr. Gabriel Bodnár, 
stredoškolská učiteľka od-
borných predmetov zo SOŠ 

Stretnutie milovníkov vína a škvarkovníkov
hotelovej Horný Smoko-
vec RNDr. Silvia Hurajto-
vá, šéfkuchár Jozef Breza, 
ktorý sa roky umiestňuje 
na popredných priečkach 
v  rebríčku top kuchárov na 
Slovensku podľa odborných 
hodnotiteľov a  v  súčasnosti 
je šéfkuchárom päťhviezdič-
kového Gašperovho mlyna 
a členkou poroty bola aj ro-
dáčka z  Batizoviec, manžel-
ka starostu našej obce  Oľga 
Bodnárová. Porota skon-
štatovala vysokú úroveň do 
súťaže prinesených vín aj 
škvarkovníkov. Rozhodo-
vanie bolo náročné, ale na-
pokon sa porota zhodla na 

nasledovných výsledkoch:
16. ročník Batizovského 

vinobrania: 1. miesto Emil 
Rusiňák, 2. miesto Helena 
Franková, 3. miesto Anna 
Krišková (na snímke dole).

11. ročník Najlepší bati-
zovský škvarkovník: 1. mies- 
to Mgr. Katarína Kuzmíko-
vá, 2. miesto Anna Kiktová, 
3. miesto Michal Šemcer (na 
snímke hore).

Poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí sa do súťaží zapo-
jili: Helene Sýkorovej, Mgr. 
Kataríne Kuzmíkovej, Márii 
Šoltýsovej, Márii Krajňáko-
vej, Anne Kiktovej, Márii 

Folklórna skupina Bati-
zovce prežila aktívne jesenné 
obdobie. 28. septembra sa 
členovia FSk zúčastnili kraj-
skej folklórnej súťaže, ktorá 
sa konala v Zámutove. Miro-
slav Riša získal zlaté pásmo 
v  hre na fujare. Heligonkári 
v zložení Ľubomír Šoltís, Ni-
na Šoltísová, Gabriel Bodnár 
ml., Ján Pastrnák ml. získali 
strieborné pásmo a sólistka - 
speváčka Simona Chovano-
vá strieborné pásmo.

V tom istom čase sa vedúce 
kolektívov detských skupín 
zúčastnili školenia výučby 

Folkloristi sa pomaly pripravujú na vianočné obdobie

a  nácviku detských folklór-
nych skupín vo Svidníku.

V  nedeľu 29. septembra 
sme prijali pozvanie na oslavy 
95. výročia založenia okresnej 
hasičskej jednoty a 140. výro-
čia hasičstva v Sp. Sobote, kde 
sme všetkým zúčastneným 
zaspievali a zatancovali.

12. - 13. októbra sme bo-
li súčasťou Margecianských 
fajnot, kde sme v  sobotu 
predviedli naše kuchárske 
znalosti a zručnosti pri varení 
tradičných domácich špecia-
lít a v nedeľu na hlavnom pó-
diu sme vystúpili s  pásmom 

„A v  tých Bati-
zovciach tam je 
dobre“. Počas 
dvoch krás-
nych dní sa 
tam vystriedalo okolo 19 ti-
síc návštevníkov. Veríme, že 
na tomto podujatí sme boli 
prvýkrát, ale nie posledný.

V  poslednú októbrovú 
nedeľu sme boli so staršími 
deťmi zatancovať a  zaspievať 
v susednej obci Gerlachov na 
podujatí „Úcta k starším“. 

V  sobotu 16. novembra 
sme sa zúčastnili vo Svite 
spomienkovej akcie „Deň 
študenstva, ktorý organizo-
valo CVČ Svit a  mládežníc-
ky parlament mesta Svit, kde 
sme v  dome kultúry zaspie-
vali, zatancovali a  zahrali na 
heligónkach.

22. novembra v piatok sme 
zorganizovali v spolupráci so 
SENIOR JÁNOŠÍK Svit „Tep-
lákový ples“, ktorý veríme, že 
o rok zopakujeme znova.

FOND NA PODPORU 
UMENIA nás podporil 
v  projekte „Zachovávame 
tradície našich predkov“. 
Z projektu sme zakúpili 6 fol-

klórnych čižiem, 
vyrobili sviatočný 
kroj - modrý laj-
blík a  modré no-
havice, 2 biele no-

havice. Chceme veľmi pekne 
poďakovať pani Horevajovej 
za ich výrobu. Zakúpili sme 
5 klobúkov a  3 opasky. Do-
plnili sa krojové súčasti, dali 
sme opraviť a  naladiť heli-
gónky, uhradili časť cestov-
ných nákladov a výrobu pro-
pagačných  banerov.

Členovia kultúrnej komi-
sie, folklórnej skupiny a Klu-
bu žien začali s  prípravou 
pečenia vianočných oblátok, 
ktoré budú ponúkané na ak-
cii Príchod Mikuláša do obce  
5. 12. 2019. 

Aj tento rok  ponúkame na-
šim občanom, ktorí dosiahli 
vek 80 rokov a viac, Vianoč-
nú koledu, ktorá sa uskutoční 
22. 12. 2019. Záujem prosím 
nahláste na t. č. 052/7756312 
alebo osobne na Obecnom 
úrade do 20. 12. 2019.

 Na sklonku roka 2019 sa 
uskutoční členská schôdza 
pre všetkých členov FSk Ba-
tizovce, kde si zhrnieme čin-

nosť v roku 2019.
Myslím si, že rok 2019 bol 

veľmi náročný, čo sa týka 
počtu vystúpení (zatiaľ okolo 
40), každý týždeň skúšky, či 
už deti, alebo dospelí.

Jeden z  našich cieľov bol 
vrátiť Batizovce na Zamagur-
ské folklórne slávnosti, čo sa 
nám aj podarilo. Získali sme 
množstvo zážitkov a  hlavne 
skúseností.

V  roku 2020 plánujeme 
zorganizovať ďalší ročník Fol-
klórnych slávností obce Bati-
zovce, ktoré sa budú konať 9. 
mája.

Keďže sa nám blížia via-
nočné sviatky, chceli by sme 
sa poďakovať za spoluprácu 
a podporu v roku 2019 hlav-
ne všetkým členom FSk, obci 
Batizovce na čele s  pánom 
starostom, poslancom obec-
ného zastupiteľstva, všetkým 
spoluobčanom, organizáciám 
a  firmám v  obci, materskej 
a  základnej škole a  všetkým, 
ktorí nás pozvali na svoje 
podujatia. Prajeme im požeh-
nané vianočné sviatky a do 
nového roka veľa úspechov, 
zdravia a trpezlivosti. 

Za FSk Ľubomír Šoltís

V  októbri sa v  našej materskej škole uskutočnilo krásne 
popoludnie starých rodičov s vnúčatkami. Deti im pripravili 
program a potom sa všetci spoločne vybrali na lúku púšťať 
šarkanov. To bolo zábavy a  radosti... Takto deti poďakovali 
svojim starým rodičom za ich starostlivosť, za krásne roz-
právky, ktoré im čítajú, za to, že sú ich „bútľavými vŕbami“ 
a vypočujú si ich boliestky, ktoré ich trápia. 

V sále KD vystúpili s programom pre našich starších spo-
luobčanov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Deti sa taktiež pričinili o úpravu školského dvora a to hra-
baním lístia, z ktorého potom tvorili sovičky. Rôzne postavič-
ky vytvorili aj z gaštanov a tekvičiek.

Do konca kalendárneho roka nás ešte čakajú ďalšie pekné 
akcie: 

■ vystúpenie detí s programom pred obecným úradom – 
privítanie Mikuláša v obci,

■ Mikuláš navštívi aj materskú školu a deti pre neho pri-
pravili krásny program,

■ vianočné trhy,
■ vianočná besiedka s rodičmi pri stromčeku, voňavom 

čajíku a medovníčkoch.
A keďže o niekoľko dní sa končí rok 2019, chceli by sme po-

ďakovať všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli k úsme-
vu,   radosti, krajšiemu dňu detí v  materskej škole, pretože 
práve maličké veci robia svet krajším.

 Soňa Chalásová,  riaditeľka MŠ

Usilovné deti 
z materskej školy

Šalátovej, Anne Kaprálovej, 
Anne Durányovej, Mar-
te Šerfelovej, Márii Durá-
niovej, Márii Šemcerovej, 
Michalovi Šemcerovi, Pet-
rovi Kovačikovi, Dušanovi 
Štefančíkovi, Ľubici Hu-
dákovej, Zuzane Levockej,  
Jánovi Hudákovi, Anne 
Kriškovej, Helene Franko-
vej, Emilovi Rusiňákovi, 
Jaroslavovi Pitoňákovi, Mi-
chalovi Šerfelovi a  Ladisla-
vovi Chladoňovi. Súťažiaci, 
porota, ale aj tí, ktorí nesú-
ťažili spoločne prežili pekné  
a príjemné chvíle.

 PhDr. Soňa Andrašová

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

Vianoce začínajú 
5. decembra
Ako sa už stalo tradíciou, 

vianočné sviatky v Batizov-
ciach začínajú 5. decembra  
o 16. hodine. V družine Mi-
kuláša nebudú chýbať ani 
ohavní čerti, ktorí ale nie sú 
až takí zlí. Mikuláša priví- 
tajú krátkym programom 
deti z materskej a základnej 
školy. Vianočný stromček  
v parku a vianočnú výzdobu, 
v celej obci zapália staros-
ta Gabriel Bodnár spoločne  
s Mikulášom, na ktorého sa 
tešia všetky deti, pretože prá-
ve tým dobrým rozdáva aj čo-
si „malé, sladké“. Atmosféru 
spríjemní aj drobné občer-
stvenie pre rodičov.
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Povinnosť podať daňo-
vé priznanie majú fyzické 
alebo právnické osoby, kto-
ré v  roku 2019 nadobudli 
nehnuteľnosť (pozemok, 
rodinný dom, garáž) na-
príklad kúpou, darovaním 
a zmena vlastníctva nehnu-
teľnosti je zapísaná v  KA-
TASTRI NEHNUTEĽNOS-
TÍ k 1. januáru 2020 a  rov-
nako tak vlastníci nehnu-
teľností, ktorí zaznamenali 
zmeny v  roku 2019 (zmeny 
výmery, vydanie stavebné-

Podanie daňového priznania 
na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2020

Obec Batizovce touto cestou informuje daňovní- 
kov o povinnosti podať daňové priznanie na daň 
z nehnuteľností a daň za psa na rok 2020. Túto povinnosť 
je potrebné splniť najneskôr do 1. februára 2020 na OcÚ 
Batizovce.

ho povolenia, kolaudácia 
rodinného domu, zmena 
funkčného využitia stav-
by, zmena druhu či výmery 
pozemku, zmena výmery 
zastavanej plochy, postave-
nie a  dokončenie ohlásenej 
drobnej stavby…).

Ak   v  priebehu zdaňova-
cieho obdobia nadobudne 
daňovník nehnuteľnosti de-
dením alebo vydražením, 
vzniká mu povinnosť podať 
priznanie už počas aktuál-
neho zdaňovacieho obdo-

bia, a  to do 30 dní odo dňa 
vzniku daňovej povinnosti. 
Daňová povinnosť vzniká 
prvým dňom mesiaca na-
sledujúceho po dni, v  kto-
rom sa dedič stal vlastníkom 
nehnuteľnosti na základe 
právoplatného osvedčenia 
o dedičstve  alebo rozhodnu-
tím o dedičstve. Dedič musí 
podať priznanie aj v tom prí-
pade, ak zdedenú nehnuteľ-
nosť hneď predal! Na základe 
podaného priznania vyrubí 
správca dane dedičovi po-
mernú časť dane na aktuálne 
zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa 
podáva daňovník v priebehu 
roka do 30 dní od obstarania 

psa staršieho ako 6 mesiacov. 
Upozorňujeme na oznamo-
vaciu povinnosť správcovi 
dane v  prípade, že nastane 
nová skutočnosť, ktorá súvisí 
s  daňovou povinnosťou da-
ňovníka – napr. aj uhynutie 
psíka (ktorý je predmetom 
dane) je potrebné oznámiť 
do 30 dní, pretože zanikla 
daňová povinnosť.

Daňové priznanie NEPO-
DÁVAJÚ občania a  podni-
kateľské subjekty, ktorým 
zmeny v roku 2019 nenasta-
li. Daň na rok 2020 im bude 
vyrubená rozhodnutím na 
základe posledného podané-
ho priznania.

 Mgr. Silvia Benková

Obecný futbalový klub  
a obec Batizovce reprezento-
vali počas jesennej časti tri 
družstvá.

Muži prechádzajú gene-
račnou prestavbou kádra  
a oveľa viac príležitostí do-
stávajú najmä mladí odcho-
vanci klubu. Síce budú počas 
zimy okupovať poslednú 
priečku so 6 bodmi po šies-
tich remízach, ale v zápasoch 
častokrát nedokázali naplno 
bodovať iba kvôli nedostat-
ku skúseností a neefektivite 
v zakončení. Obraz hry pri-
tom mnohokrát nesvedčil  
o tom, že by sa naše družstvo 
malo nachádzať na spodnom 
konci tabuľky. Do jarnej časti 
však nejdeme s priepastnou 
bodovou stratou, očakávame 
zlepšenie a taktiež aj posun 
do pokojnejších vôd tabuľky.

Dorastenci začali svoju 
druhú spoločnú sezónu ne-
priaznivo, z prvých šiestich 
zápasov dokázali získať iba 
jeden bod po remíze v Spiš-
skej Teplici. V nasledujúcich 
piatich zápasoch ale zabrali, 
získali 10 bodov po troch 
výhrach a jednej remíze  
a zimovať budú na peknom 
piatom mieste z osemčlennej 
tabuľky. K tomuto postave-
niu prispel nemalou mierou 
aj nový tréner dorastu - pán 
Peter Kinský. Chlapci uká-
zali, že dokážu odohrať rov-
nocennú partiu častokrát aj  
s družstvami z vyšších prie-
čok v tabuľke a veríme, že  
v nastolenom trende budú 

pokračovať aj v jarnej časti.
Futbalová prípravka pre 

deti do 11 rokov bola vy-
tvorená počas leta pod ve-
dením trénerskej dvojice 
Jozef Fábian a Peter Hutník. 
Našich  najmenších futbalis-
tov a futbalistky futbal ba-
ví - odráža sa to nielen na 
tréningovej účasti, kedy sa 
aj napriek rôznym školským  
a mimoškolským povinnos-
tiam dokážu zísť na trénin-
goch v hojnom počte, ale aj 
na postavení v tabuľke. Naši 
najmladší hráči a hráčky bu-
dú zimovať so 17 bodmi po 
4 výhrach, 5 remízach a len 
3 prehrách na veľmi pek-
nom druhom mieste. A hoci 
môžeme byť s postavením  
v tabuľke veľmi spokojní, 
ešte viac nás teší to, čo je 
pri najmenších hráčoch naj-
dôležitejšie a čo aj do bod-
ky napĺňajú - tým je radosť  
z hry, ochota pracovať na se-
be a zlepšovať sa.

Dovoľte nám v mene vý-
boru OFK poďakovať všet-
kým fanúšikom za priazeň 
a podporu počas celého 
roka 2019 a popriať nielen 
priaznivcom príjemné pre-
žitie vianočných sviatkov  
a do nového roku najmä ve-
ľa zdravia, šťastia a rodinnej 
pohody. Veríme, že vás bu-
deme môcť aj v roku 2020 
privítať počas domácich zá-
pasov našich družstiev a že aj 
vďaka vašej podpore budeme 
spoločne napredovať.

 Ing. Peter Hutník

Aj futbalová prípravka

Členov zásahovej jednotky 
sa snažíme vzdelávať v  rôz-
nych školeniach, preto sme 
sa zúčastnili previerky pri-
pravenosti, ktorú organizujú 
dobrovoľní hasiči zo Spišské-
ho Bystrého. Zorganizovali 
sme školenie na preverenie 
zásahovej techniky a  proti-
povodňového vozíka spoloč-
ne s DHZo Štrba na štrkovis-
ku v Batizovciach. 6 členov sa 
zúčastnilo 4 dňového veliteľ-
ského školenia, ktoré pripra-
vuje HaZZ v Poprade raz za 
5 rokov. Členovia zásahovej 
jednotky prezentovali svoju 
činnosť a techniku aj pre deti 
z materských škôl v Batizov-
ciach a Huncovciach. 

Aj tento rok sme svojou 

Ročný súhrn aktivity 
zásahovej jednotky DHZ Batizovce

V rámci zásahovej činnosti sme v roku 2019 zasahova-
li celkovo 18 krát, z  toho bolo 9 technických a  9 hasič-
ských výjazdov. Hasičských výjazdov v katastri obce bolo 
celkovo 4. Najnáročnejší mesiac bol marec (5 výjazdov) 
a najťažšie výjazdy 1. 4. pri lesnom požiari v Tatranských 
Zruboch a 21.4. pri lesnom požiari v Kravanoch. Po dlh-
šom období sme zaznamenali výjazd aj kvôli pátraniu po 
nezvestnej osobe. Pri technických výjazdoch sa jedna-
lo najme o čistenie kanalizačných a odtokových rúr pre 
občanov a obec. Po doplnení našej výzbroje o kufrík pre 
zasahovanie pri bodavom hmyze, sme zasiahli pri likvi-
dácii ôs 4 krát, z toho jeden zásah bol s použitím výškovej 
lanovej techniky. 

činnosťou a  aktivitou ostali 
v  rámci celoplošného zara-
denia síl a  prostriedkov SR 
v  druhej najvyššej kategórii 
A. V rámci podpory pre tie-
to zasahujúce jednotky sme 
z ministerstva vnútra dostali 
5  000€ dotáciu, ktorú mô-
žeme využiť na doplnenie 
zasahujúcej techniky, vý-
zbroje, výstroje a doškolenie 
členov. Konkrétne sme takto 
zakúpili: dva ťažké zásahové 
obleky, dva páry zásahových 
topánok, zásahové D a kom-
binovanú D prúdnicu, clo-
novú prúdnicu, vak zapojený 
do hasiaceho „D“ programu 
obsahujúci prúdnice, rozde-
ľovač, hadice a  ďalšie arma-
túry najme pre lesné požia-

re, trhací hák, 25 l penidla, 
kufrík na odchyt a likvidáciu 
bodavého hmyzu, rádiosta-
nica do vozidla T815, dve 
ľahké prilby a rukavice pre 
záchranu na vode, sadu vá-
kuových dláh na zlomeniny, 
transportnú plachtu a rybár-
ske čižmy. 

Aj vďaka vlastným zdro-
jom a dotácii z obce sa nám 
po dlhom čase podarilo za-
kúpiť ojazdené vozidlo Fiat 
Ducato, nielen pre potreby 
zásahov, ale aj cestovania 
súťažných družstiev. Okrem 
používania vozidla pre po-
treby DHZ sa osvedčilo aj 
pri pomoci v rámci obce, fol-
klórnej skupiny, klubu žien 
a mnohých iných aktivitách. 
Veríme že toto vozidlo bu-
de náhradou za dosluhujú-
cu Aviu A31. V  rámci našej 
dobrovoľníckej činnosti sme 

si vlastnými silami opravili 
a vynovili kuchyňu a zrekon-
štruovali hasičskú vežu, kde 
sa nám podarilo nainštalovať 
aj poloautomatický systém 
na vyťahovanie hadíc. Po 
dlhom čase sa nám podarilo 
otvoriť nový hasičský areál 
vedľa futbalového ihriska, 
ktorý bude slúžiť pri výcviku 
našich členov a  taktiež pre 
organizovanie súťaží. Tu sa 
vybudovala bežecká dráha, 
štartovacia plocha a  dosta-
točne veľké parkovisko. Tou- 
to cestou by sme sa chceli 
poďakovať najmä obci,  pá-
novi starostovi a  poslancom 
za aktívnu pomoc pri budo-
vaní tohto areálu.

Do budúceho roku chce-
me pokračovať najmä vo 
vzdelávaní členov zásahovej 
jednotky a doplnení tech-
nického zázemia. Požiadali 
sme o opätovné zaradenie do 
A kategórie zásahových jed-
notiek. Začali sme s  rekon-
štrukciou bývalého skladu 
pohonných hmôt a  veríme, 
že sa nám podarí začať prá-
ce v rámci hasičského múzea 
v  starej škole. Veľa práce na 
nás čaká pri údržbe a budo-
vaní hasičského areálu vedľa 
futbalového ihriska. Výbor 
DHZ sa aj touto cestou chce 
poďakovať všetkým aktív-
nym členom, obci Batizovce, 
sponzorom, podporovate-
ľom a priateľom DHZ za ich 
pomoc, ktorou prispeli ku 
zvýšeniu kvality pri obrane 
a ochrane života a majetku. 

 Marián Chromek

V Podtatranskej hasičskej lige v roku 2019  nás zastupovali 
ženy CO nad 35 rokov, muži CO nad 35 rokov a dorastenci.

V súťaži mladých hasičov sme mali zastúpenie v dvoch 5 
členných družstvách - chlapci a dievčatá.

Muži CO sa zúčastnili na 9-tich súťažiach, kde obsadili 2 x 
1. miesto, 4 x 2. miesto a 3 x 3. miesto a s počtom bodov 69 
skončili na celkovo 2. mieste o bod za Šuňavou.

Ženy CO sa zúčastnili na 6-tich súťažiach, kde obsadili 5 
x 1. miesto a raz 2. miesto a v konečnom poradí obhájili 1. 
miesto v PHL za rok 2019.

Dorastenci sa zúčastnili na 17-tich súťažiach, kde boli 10 x 
na 1. mieste, 6 x na 2. mieste a len raz boli na treťom mieste, 
čo im zaručilo celkovo 1. miesto a taktiež obhájili minuloroč-
né prvenstvo v PHL.

Mladí hasiči sa zúčastnili ôsmich súťaží, kde v  celkovom 
poradí skončili dievčatá na 

13. mieste zo 17-tich a chlapci na 17. mieste z 24 družstiev.
Dorastenci sa ešte zúčastnili Východoslovenskej súťaže do-

rastu v Hranovnici , kde skončili na 11. mieste.
Ženy CO a muži CO sa zúčastnili finále Východosloven-

skej ligy konanej v obci Dravce, kde ženy skončili na peknom 
2. mieste a muži skončili na nepopulárnom 4. mieste.

Tieto súťaže máme zaradené do plánu výcviku pre daný 
rok.

Za reprezentáciu nášho DHZ a obce im veľmi pekne ďaku-
jeme.  Marián Chromek

Hasičské súťaže

Dokončenie zo 6. strany 
V  nadväznosti na uvede-

né budeme na najbližšom 
zasadnutí obecného zastu-
piteľstva schvaľovať návrh 
VZN týkajúci sa predmetnej 
problematiky. 

Aj novela zákona o  dani 
z  príjmov, ktorou sa zvyšuje 
nezdaniteľná časť základu da-
ne, spôsobuje aj v našej obci 
prehodnotenie výšky miest-
nych daní. Aby sa udržal chod 
miest a  obcí aspoň na dote-
rajšej úrovni, je nevyhnutné, 
aby sa samospráva zaoberala 
aj touto problematikou. 

Na obce a  mestá sú zo 
strany štátu kladené čoraz 
väčšie nároky, no bez fi-
nančného krytia. Na najbliž-
šom zastupiteľstve sa bude 
taktiež prerokovávať návrh 
Programového rozpočtu na 
rok 2020. Na tento strate-

Miestne dane 
a poplatky budú stúpať 

gický dokument je kladený 
nesmierny dôraz. Ide o  do-
kument, ktorý je základom 
finančného hospodárenia 
obce. Za najzákladnejšie in-
vestičné priority realizované 
a  financované v  budúcom 
roku 2020 z kapitálových vý-
davkov považujem  výstavbu 
ďalšej časti chodníka na Ul. 
osloboditeľov popri št. ceste 
č. III/3064, rekonštrukciu 
sály kultúrneho domu a po-
kládku asfaltového koberca 
na Ul. Jurkovičovej. V súčas-
nosti prebiehajú rokovania 
o  možných stavebno-tech-
nických riešeniach úpravy 
tejto ulice.   

Ďakujem za pozornosť a 
všetkým aj za vykonanú prá-
cu v prospech rozvoja našej 
obce.  

JUDr. Gabriel Bodnár,  
starosta obce

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y
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Október je mesiac, ktorý už tradične patrí k oslave  jesene 
a  je pripomienkou úcty k všetkým starším ľudom. Pri tejto 
príležitosti sa stretli naši seniori  v zasadačke Obecného úra-
du Gerlachov, kde sa im prihovoril starosta obce Mgr. Ján 
Hroboň  a  nasledoval pestrý kultúrny program, ktorým sa 
predstavili deti z folklórnej skupiny z Batizoviec. Detičky so 
sebou doniesli radosť a našim seniorom úsmev na tvár. Pri 
malom občerstvení v podobe kávičky a koláčika sa premietali 
fotky z obdobia detstva a mladosti našich milých hostí a to 
bol najkrajší moment, keď sa spoznávali na fotkách a  spo-
mínali na spoločne prežité chvíle. Bolo to príjemné a pekne 
prežité popoludnie, ktoré u  každého zanechalo pekné spo-
mienky.     OcÚ Gerlachov

Mesiac úcty k starším 
Opäť sme sa stretli

Obec Gerlachov pripra-
vila 18. septembra 2019 vý-
let na Oravu pre občanov 
od 60. rokov pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším. Ob-
čania absolvovali plavbu po 
Oravskej priehrade výletnou 
loďou na Slanický ostrov, 
ktorý je pozostatkom jednej 
zo zatopených obcí – Slanice 
(na ostrovčeku sa nachádza 
kostol Povýšenia sv. Kríža, 
v ktorom je umiestnené mú-
zeum ľudovej plastiky, diela 
neznámych ľudových rezbá-
rov a kamenárov z minulých 

storočí). Ďalej sme navští-
vili Múzeum oravskej dedi-
ny v  Zuberci. Po šťastnom 
návrate domov čakalo ešte 
občanov malé prekvapenie 
v  podobe občerstvenia na 
obecnom úrade. Pochutnali 
sme si na čerstvo uvarenom 
kotlíkovom guláši. Na záver 
sme zhodnotili, že aj napriek 
nie ideálnemu počasiu bol 
výlet úspešný. Už teraz sa te-
šíme na spoločný výlet, ktorý 
budeme organizovať aj v bu-
dúcom roku.   

 OcÚ Gerlachov

Seniori na Orave

Ešte koncom júna sa v na-
šej obci uskutočnil špor-
tovo-kultúrny deň pre deti 
a  dospelých z  našej obce aj 
širokého okolia. 

Hlavní organizátori boli 
Obec Gerlachov, Prešovský 
samosprávny kraj a TJ TAT-
RAN Gerlachov. Deň sme 
začali futbalovým turnajom 
dospelých a  detí. Turnaja sa 
zúčastnili družstvá z Ger-

lachova,  Batizoviec, Čataja 
a Nových Sadov. Sily si zme-
rali v  zápasoch aj mládež-
nícke družstvá z Gerlachova 
a  z  Batizoviec. Po turnaji 
nasledovali súťaže pre deti 
a  dospelých a všetci spoloč-
ne ukázali svoju šikovnosť 
v  rôznych disciplínach. Deň 
nám spestrili aj hasiči a  na-
fukovací hrad, na ktorom sa 
mohli naši najmenší  hrať.

Po obede začala kultúrna 
časť  programu. Svojím vy-
stúpením nám deň spríjem-
nili: Folklórna skupina Bati-
zovce, Bubnová show Batida, 
Metalena – hudobná skupina 
a Hudobná skupina DUO 
PRIMA. Občania si mohli 
zakúpiť tombolu a pochutnať 
na jedle a  nápojoch, ktoré 
nám pripravili organizátori. 
Akcia dopadla na jednotku 

a už teraz sa tešíme na budú-
ce Hurá leto Gerlachov. 

Na záver sa chceme po-
ďakovať aj všetkým organi-
zátorom, bez ktorých by sa 
tento športovo-kultúrny deň 
neuskutočnil. A samozrejme 
vďaka všetkým, ktorí aj svo-
jou prítomnosťou prispeli ku 
krásnemu letnému dňu.

  Mgr. Ján Hroboň, 
starosta obce Gerlachov        

Hurá leto Gerlachov

V  jarných mesiacoch sme 
zrekonštruovali a  vybavili 
vnútorné priestory obecné-
ho úradu. Rekonštruovali sa 
chodby, sociálne zariadenie, 
schodisko, kuchynka spolu 
so zasadacou miestnosťou. 
Po vysporiadaní vlastníckych 
práv vedľa budovy obecného 
úradu, sme odstránili hos-
podársku budovu a  tak pri-
pravili plochu na výstavbu 
obecných garáží a parkovacej 
plochy. So stavbou začneme 
hneď, keď bude zrealizovaná 
čiastková zmena územného 
plánu na daných parcelách. 
Zrealizovala sa časť novej ka-
nalizácie aj s  prečerpávacou 
stanicou, na ktorú sme dosta-

li financie z  Envirofondu. 
Následne chceme pokra-
čovať s  ďalším rozšírením 
kanalizácie vetvy „E“, ktorá 
by zabezpečila napojenie 
rodinných domov na Lúč-
nej ulici a  priľahlých sta-
vebných pozemkoch a tým 
by sme vyriešili dlhodobý 
problém odkanalizova-
nia tejto časti obce. Aj na 
tento projekt sme podali 
v októbri žiadosť na Envi-
rofond. V  prípade úspeš-
nosti projektu a  schválení 
dotácie, by sme túto stavbu 
zrealizovali v  roku 2020. 
V letných mesiacoch sa, aj 
na základe našej žiadosti, 
opravila cesta III/3064 pre-
chádzajúcu cez našu obec. Aj 
touto cestou sa chcem poďa-
kovať Správe a  údržbe ciest 
PSK, že tento úsek zahrnula 
do opravy havarijných stavov 
komunikácií, ktoré sa reali-
zovali v  roku 2019. Na No-
vej ulici sme zrekonštruovali 

Plánov máme veľa. Splníme ich?
ani sme sa nenazdali a sme 

na konci roka 2019. Preto 
chcem zhodnotiť a  priblížiť 
najdôležitejšie informácie 
z našej obce a zároveň pred-
staviť naše plány do najbliž-
ších mesiacov. 

Vážení spoluobčania, 

vodovod. V budúcom roku 
chceme pripraviť projekto-
vú dokumentáciu na rekon-
štrukciu cesty na tejto ulici.

V  novembri sme rozšíri-
li kamerový systém v  okolí 
kamenného mosta a  nového 
mosta a  zároveň sme rozší-
rili osvetlenie v  tejto časti. 

S  rozširovaním kamerového 
systému chceme pokračovať 
aj v  budúcom roku z  dôvo-
du, že táto investícia už bola 
nápomocná aj pri dodržiava-
ní verejného poriadku a  pri 
vyšetrovaní, ktoré riešila aj 
polícia. 

Spolu so  stavebnou komi-
siou pracujeme na rôznych 
projektoch. Máme vypraco-
vanú štúdiu na dom smútku 
a  v  tomto čase sa realizuje 
projekt na územné kona-
nie. Momentálne hľadáme aj 
možnosti financovania tejto 
stavby. Uvidíme, aké budú 
možnosti v  novom operač-
nom programe. Ďalej sme sa 
zamerali na skrášlenie nášho 
okolia. Jedna z  lokalít je po-
zemok pod bytovkou. Máme 
vypracovanú štúdiu a hľadá-
me spoločne s  Pozemkovým 
spoločenstvom Urbár Gerla-
chov možnosti realizácie toh-
to parku. 
Pokračovanie na  11. strane
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Pretekov sa zúčastnili pre-
tekári  zo šiestich krajín a to 
zo Slovenska, Poľska, Česka, 
Maďarska, Nemecka a Bosny 
a Hercegoviny. Žiaci a žiačky 
mali cieľ pri hoteli Hubert, 
muži, ženy, dorastenci a do-
rastenky v Tatranskej Polian-
ke s  dĺžkou trate 3 650 m.  
Na juniorov, juniorky a všet-
ky seniorské kategórie čaka-
lo náročných 8,4 kilometrov 
s prevýšením 879 metrov až 
na Sliezsky dom. Samozrej-

26. ročník Horského krosu v Gerlachove
V posledný augustový deň tohto roku usporiadalo 

občianske združenie Horský kros Gerlach v  spolupráci  
s obcou Gerlachov, mestom Vysoké Tatry, Úniou behov 
do vrchu a Štátnymi lesmi TANAP-u  už 26. ročník behu 
do vrchu Horský kros, ktorý bol zároveň 8. kolom Sloven-
ského pohára  v behu do vrchu. 

me sme mysleli aj na na-
šich najmladších pretekárov 
a pripravili sme pre nich det-
ské preteky  v Gerlachove na 
100, 250 a 500m.

V hlavnej kategórii sa z ví-
ťazstva radoval Slovák Andrej  
Paulen z klubu Kamzík1000+  
s  časom 45:36, na štvrtom 
mieste sa umiestnil domáci 
Peter Mlynár s  časom 46:55 
štartujúci za ŠKP Vysoké Tat-
ry. Medzi ženami triumfovala 
s  časom 63:52 Monika Cho- vanová z  Bežeckého klubu 

Dolný Kubín. Tohtoročnou 
novinkou bola súťaž mini-
málne 3 členných tímov na 
trati z Gerlachova na Sliezsky 
dom. Víťazstvo si vybojoval 
klub ŠKP Vysoké Tatry v zlo-
žení: Peter Mlynár, Ondrej 
Benka-Rybár, Martin Mlynár 
a Michal Jurčo.

Aj tento rok sa Horského 
krosu zúčastnili aj preteká-
ri z  Gerlachova a  blízkeho 
okolia. Peter Mlynár obsadil 
spomínané 4. miesto, Martin 
Mlynár  17. miesto, Daniel 
Faix obsadil 54. miesto a 
Viliam Kičin 57. miesto. Do-
máci pretekári z Gerlachova 
dominovali v Nordic wal-

king na Sliezsky dom, ženskú 
kategóriu ovládla Helena Ry-
šová a u mužov sa z víťazstva 
radoval Ján Pajerchin. Kom-
pletné výsledky si môžete de-
tailnejšie pozrieť na stránke 
www.horskykrosgerlach.sk, 
resp. www.pretekaj.sk 

 Na záver by som chcel 
v  mene celého organizačné-
ho výboru poďakovať všet-
kým sponzorom a podporo-
vateľom a vyše 50 člennému 
tímu dobrovoľníkov, ktorí sa 
každoročne podieľajú na prí-
prave týchto náročných av-
šak krásnych pretekov a ktorí 
už teraz pracujú na zabezpe-
čení ďalšieho ročníka. 

 Ing. Martin Mlynár 

V nedeľu 6. októbra 2019 vyvrcholil Steiger Slovenský po-
hár v behu na kolieskových lyžiach svojím 5. kolom v rámci 
majstrovstiev SR v behu na kolieskových lyžiach. 

Organizátori TJ Tatran Gerlachov a obec Gerlachov už po 
18-krát uskutočnili tradičné preteky „Memoriál MUDr. Mi-
chala Guhra“. Preteky za chladného počasia klasickou techni-
kou s hromadným štartom pred OÚ v Gerlachove, s cieľom 
v Tatranskej Polianke (na Velickom moste), predznamena-
li už pomalý príchod zimnej sezóny. S počasím i traťou sa 
najlepšie vysporiadali  zo žien Barbora Klementová (KLNO)  
a v mužskej kategórii dominoval domáci pretekár Peter Mly-
nár (ŠKP Vysoké Tatry). 

 PaedDr. Michal Malák,  Športový riaditeľ BÚ SLA

Memoriál MUDr. Michala Guhra

Leto nám dalo záverečnú bodku. Po-
skytlo žiakom  aj učiteľom dostatok času 
na oddych a získanie nových síl do ďal-
šej práce a tak vykročiť do úloh, ktoré 
nový školský rok  prinesie. Školy opäť 
otvorili svoje brány pre žiakov a  hlavne 
pre nových prváčikov,  ktorí prišli plní 
očakávaní z  niečoho nového. V  tomto 
školskom roku do ZŠ nastúpilo 26 žia-
kov a MŠ privítala 24 detí.  Sme radi, že 
sa vrátil záujem zo strany rodičov o pri-
hlásenie dieťaťa do našej MŠ. Našou sna-
hou je, aby čas, ktorý deti v škôlke trávia,  
bol  pre nich príjemný, aby  si vytvorili 

nové priateľstvá, nadobudli nové zážit-
ky a  vedomosti. Aj na základe toho je 
snahou  obce  zmodernizovať  a rekon-
štruovať celú  budovu. Plánuje sa zatep-
lenie budovy, výmena okien na poschodí  
a nové kúrenie. I keď nám jeden projekt 
neprešiel, nestrácame nádej. Naďalej bu-
dem hľadať možnosti a veríme, že bude-
me úspešní.  

 Naše zariadenie počas každých prázd-
nin nezíva prázdnotou. Každý rok sa 
snažíme si počas prerušenej prevádzky 
priestory zveľaďovať a modernizovať aj 
svojpomocne, ale samozrejme, pomoc-

nú ruku nám ochotne poskytne aj obec. 
V tomto roku sa nám podarilo  zrekon-
štruovať  priestory vstupnej chodby,  to-
alety a šatne pre zamestnancov a taktiež 
kuchynku na rozdeľovanie jedla pre MŠ. 

 Nekončíme,  ale  naďalej plánuje-
me v  najbližšej dobe zrekonštruovať 
priestory toaliet, umyvárky a šatne detí 
v materskej škole. Veríme, že sa nám to 
podarí a budeme sa môcť tešiť z vylep-
šených priestorov, ktoré vytvoria lepšie 
podmienky na radostný a veselší pobyt 
detí v našom zariadení.

 Alena Kičinová,  učiteľka MŠ

Postupné premeny našej školy

Po 75-krát sme si   pripo-
menuli Slovenské národné 
povstanie – najvýznamnej-
ší míľnik slovenských dejín 
minulého storočia. Počin, 
ktorý Slovákov zaradil me-
dzi členov protifašistickej 
koalície. Svojím oslobodzo-
vacím pátosom, humánnymi 
i politickými ideami vytvoril 
predpoklady i pre súčasné 
demokratické, moderné a sa- 
mostatné Slovensko.

Sme vďační, ctíme  si a ne- 
zabúdame na bojové od-
hodlanie, hrdinstvo i obete   
vojakov a ostatných bojov-
níkov proti fašizmu. Vážime 
si všetky štáty i jednotlivcov, 
ktorí bojovali na strane anti-
fašistickej koalície.

Slovenské národné povsta-
nie bolo najvýznamnejším 

revolučným vystúpením Slo-
vákov v  doterajšej histórii. 
Túto udalosť si uvedomuje 
aj SZPB, ktorý stále výraz-
nejšie prízvukuje postoj naj-
mä mladých ľudí k  histórii 
vlastnej krajiny, v ktorej SNP 
sa postavilo proti bezpráviu, 
násiliu, za   sociálnu spra-
vodlivosť, bratstvo, rovnosť 
a rovnoprávnosť všetkých ľu- 
dí a národov.

Vojna nie je žiadne dob-
rodružstvo, je to utrpenie 
a  smútok. Ukázali sme vte-
dajším mocnostiam, že aj ma-
lý národ sa dokáže vzoprieť 
veľkému, ak mu siahnu na 
slobodu. My sme nebránili 
len slovenskú zem, ale aj našu 
kultúru, zvyky a tradície, kto-
ré nás vo svete robia tým, čím 
sme  - Slovákmi.  M. Faixová

Uctili sme si 75. výročie SNP
V Gerlachove sme si na konci augusta pripomenuli 

pri pamätníku a hroboch 24 padlých hrdinov 75. výro-
čie SNP. Slávnostný príhovor mal starosta obce Mgr. Ján 
Hroboň a Mgr. Monika Faixová, predsedníčka ZO SZPB 
Gerlachov.
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Týchto projektov by bolo možno viac, ako napríklad chodník k PD, či cyklistický chodník 
do Batizoviec, resp. na Tatranskú Polianku. Budeme radi, keď sa nám podarí zrealizovať  as-
poň niektoré z uvedených projektov.  Je naším záujmom, aby naša obec bola krajšia a aby sa 
v nej lepšie žilo.

Privítali by sme vašu reakciu na tieto projekty, prípadne ďalšie návrhy, čo by sa dalo zlepšo-
vať v našej obci, ktorá má jedinečnú polohu.  Ján Mlynár, predseda stavebnej komisie                                                                    

Z činnosti stavebnej komisie
Stavebná komisia sa v priebehu roka stretla 5-krát. Riešili sme hlavne stavebné aktivity 

a vysporiadanie pozemkov pod cestou.
Priority – IBV

Súkromný podnikateľ má záujem vytvoriť 
na svojom pozemku (Londvagy) stavebné 
parcely pre výstavbu 43 rodinných domov. 
V tomto čase prebieha čiastková zmena ÚP 
a  následne vytvorenie prístupovej komuni-
kácie.

Pozemky pod cestou
V niektorých lokalitách sa nachádzajú súk-

romné pozemky pod cestnou komunikáciou, 
ktorú spravuje obec. Je v našom záujme, aby 
tieto pozemky boli vysporiadané, či už for-
mou odkúpenia, zámeny alebo len darovania.

Dom smútku
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

odsúhlasili výstavbu Domu smútku na našom 
cintoríne. Bola vypracovaná štúdia a  pripra-
vuje sa projektová dokumentácia k  územ-
nému povoleniu. Hľadáme ďalšie možnosti 
financovania.

Vykrývač mobilných sietí
V našej obci máme veľmi zlé pokrytie mo-

bilných sietí. Po niekoľkých jednaniach a vy-
braných lokalitách sme sa zhodli, aby  vykrý-
vač bol umiestnený na obecnom pozemku 
pod Poľnohospodárskym družstvom. Výška 
stožiaru má byť 40m. Prebehli všetky mera-

nia, avšak do dnešného dňa sme nedostali 
od zriaďovateľa odpoveď, kedy dôjde k  jeho 
realizácii. Budeme ďalej hľadať možnosť, ako 
zrealizovať tento projekt, aby naši ľudia nielen 
museli platiť poplatky, ale aj mohli využívať 
tieto služby adekvátnym spôsobom.

Park pod bytovkou 
V  rámci skrášľovania obce máme záujem 

vytvoriť malý park pod bytovkou. V spoluprá-
ci s Urbárom pozem. spol.,  nakoľko časť po-
zemku je urbárska, bola vypracovaná štúdia. 
Hľadáme formy financovania.

Oddychová zóna (Knepček)
Pri ceste do pieskovej bane je vytvorené ma-

lé jazierko, ktoré by sme chceli vyčistiť a spra-
viť náučný chodník okolo neho. Okolo pies-
kovej bane vytvoriť cyklotrasu s oddychovými 
zastaveniami, aby to slúžilo na prechádzky, 
prípadne v zime na bežkársku trať.

Kanalizácia odpadových vôd
Pripravuje sa ďalšia trasa kanalizácie odpa-

dových vôd smerom na Lúčnu ul., aby bola 
celá obec napojená na verejnú kanalizáciu. 
Zrealizovaná bola aj rekonštrukcia vodovod-
nej prípojky na Novej ulici. Následne by sme 
chceli dokončiť aj rekonštrukciu cestnej ko-
munikácie na tejto ulici.

Pokračovanie z  9. strany
Ďalšiu lokalitu, ktorá je 

a  bude zaujímavá pre aktív-
ne trávenie voľného času, 
sme vybrali oddychovú zónu 
„Knepček“  v okolí pieskovej 
bane. Aj na túto zónu pripra-
vujeme štúdiu a  možnosti 
financovania a  realizácie 
tejto časti. Chcem sa aj tou-
to cestou poďakovať členom 
a  predsedovi stavebnej ko-
misie za príkladnú prácu.

Medzi problémy, ktoré trá-
pia nielen našu obec, ale aj 
okolité samosprávy, je nakla-
danie s odpadom. Preto opä-
tovne apelujeme na občanov, 
aby sa snažili lepšie separo-
vať a tým znižovať množstvo 
odpadu, čím by znížili ná-

klady obce na jeho likvidá-
ciu. Obec musí z  vlastného 
rozpočtu každý rok doplácať 
na odpad viac a viac. 

Obce podľa zákona o od-
padoch musia pri usta-
novení výšky miestneho 
poplatku za komunálny 
odpad a  drobný stavebný 
odpad vychádzať zo skutoč-
ných nákladov obce. 

Preto budeme musieť zvý-
šiť poplatky za komunálny 
odpad. Dúfam, že sa nám 
spoločným úsilím poda-
rí znížiť množstvo odpadu 
a  zvýšiť účinnosť separácie, 
pretože financie ušetrené za 
likvidáciu odpadu môžu byť 
použité na rozvoj obce.

Plánov máme veľa a  ve-

ríme, že sa nám ich podarí 
splniť. Na záver sa chcem 
poďakovať zamestnancom 
obecného úradu, poslancom, 
členom komisií a všetkým 
občanom, ktorí boli a  budú 
nápomocní pri rozvoji našej 
obce, lebo len spoločným 
úsilím dokážeme splniť to, 
čo sme si predsavzali.

Prichádzajú nám najkraj-
šie sviatky roka, Vianoce. 
Prajem nám všetkým, nech 
sú pre nás tieto sviatky žia-
rivé a radostné. Nech sa 
všetky naše želania a sny 
stanú skutočnosťou a nech 
nás pocit radosti napĺňa 
počas celého roka.

Mgr. Ján Hroboň, 
starosta obce Gerlachov

Plánov máme veľa. Splníme ich?

ŠTÚROVA 283/73A, SVIT (pri futbalovom štadióne)

Sme tu pre vás každý pracovný deň 
od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00  
okrem štvrtka.
Kontaktujte nás na telefonickom 
čísle +421 907 912 600.

Otvárame novú 
kanceláriu AXA

Navštívte nás a oboznámte sa 
so širokou ponukou
■ poistenia
■ investícií
■ dôchodkov

www.axa.sk

Do reakcie sme dostali list 
pacientky, ktorá sa so svoji-
mi zážitkami podelila s na-
šou redakciou a čitateľmi. V 
liste napísala: 

„Dovoľujem si napísať svoj 
osobný zážitok zo svojej hos-
pitalizácie v novembri 2019 z 
Nemocnice Poprad, z oddele-
nia geriatrie, kde som bola po 
prvýkrát.

Keď sa niekoho opýtajú, 
kde bol hospitalizovaný a 
povie slovo „geriatria“, každý 
len mávne rukou. Ako by to 
bolo niečo hanlivé. Mala som 
možnosť niekoľko dní pozo-
rovať prácu celého kolektívu, 
na čele s primárom MUDr. 
Ch. Schweitzerom. No a bo-
la som veľmi prekvapená. 
Oceňujem, ako môže niekto 
v prostredí plného ľudského 
utrpenia, náročnom na fyzic-
kú a psychickú zdatnosť, ako 
aj profesionalitu - ostať hlbo-
ko ľudský, empatický a sluš-
ný. Veď na oddelení je do 50 
pacientov, všetko chorí starí 
ľudia, ťažké stavy, pacienti, 
ktorí sú viac zraniteľní, bez 

dlhšej perspektívy a odchá-
dzajúci do večnosti. V tomto 
oddelení lekári a sestričky sú 
pri svojich pacientoch a ro-
bia, čo je v ich silách. Všetko 
to funguje perfektne, aj zo 
strany sanitárov, upratova-
čiek, aj kuchárov. Prínosom 
sú aj mladí praktikanti, štu-
denti Strednej zdravotníckej 
školy pod vedením pedago-
gičky Stanislavy Pacigovej, 
ktorá im vštepuje tie správ-
ne ľudské hodnoty a je to aj 
na ich správaní vidieť. Veru, 
nemusíme sa obávať o našu 
mladú nastupujúcu zdravot-
nícku generáciu.

Veľmi ma zaujímal chod 
tohto oddelenia, kto to všetko 
zabezpečuje, že to tak  fungu-
je. Po stránke zdravotnej iste 
pán primár, ale kto je mana-
žérom že sa stará o všetko po 
stránke organizačnej a mate-
riálnej? A tak som zistila, že 
sú to vedúca sestra Mgr. Sláv-
ka Švidroňová a úseková ses-
tra Mgr. Milada Bajtošová.

Ja som sa nestretla s neo-
chotou, ale naopak so sluš-

nosťou, ľudským prístupom 
a vysokou odbornosťou. To-
to nie je len povolanie, ale 
priam poslanie. Skláňam sa 
s uznaním a obdivom pred 
celým kolektívom tohto od-
delenia a vyslovujem veľké 
ĎAKUJEM! Želám im mno-
ho zdravia, síl, aby im nikdy 
nevyschla studnica toho oby-
čajného človečenstva...

Na záver použijem výstiž-
ný citát neznámeho autora: 
„Len tá spoločnosť je vyspe-
lá, ktorá sa dokáže postarať  
o tých najbezbrannejšších,  
a to sú deti a starí ľudia...“. 

Bola by som Vám vďačná, 
keby toto moje poďakovanie 
bolo tlmočené aj tým, ktorých 
sa to týka.

Myslím, že môžeme byť na 
nemocnicu v Poprade prá-
vom hrdí, veď nie nadarmo 
sa v rámci Slovenska umiest-
ňuje v hodnotení na popred-
ných miestach.

S pozdravom, úctou a po-
ďakovaním bývalá pacientka 
geriatrie Blažena Bendíko-
vá zo Svitu“

Poďakovanie lekárom i sestrám

Vetrová kalamita vo Vysokých Tatrách
Tatranci si pripomenuli pätnásť rokov od 

vetrovej kalamity, ktorá sa Vysokými Tatrami 
prehnala 19. novembra 2004. Tatranská bora 
zničila celkovo 12  600 hektárov lesa, z  toho 
8  737 hektárov na území v  správe Štátnych 
lesov TANAP-u. Vietor poškodil 2  036  950 
m³ drevnej hmoty, ešte do konca roka 2005 sa 
lesníkom podarilo spracovať až 87,8 % kala-
mity. Práce na odstraňovaní následkov vích-
rice definitívne ukončili v máji 2006. V bez-

zásahových územiach, ale aj tam, kde kalami-
tu mohli spracovať, museli úplne bez zásahu 
alebo vo forme tzv. biomasy ponechať v jed-
notlivých porastoch pätnásť až tridsať percent 
drevnej hmoty. Nespracovaná kalamita sa 
stala potravinovou základňou pre podkôrny 
hmyz. Do roku 2014 lykožrút zničil 1 273 218 
m³ drevnej hmoty, z toho 46 % bolo v bezzá-
sahových územiach bez možnosti následnej 
asanácie.  (red)
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Vážení spoluobčania,
opäť sa stretávame skoro 

po polroku na stránkach náš-
ho Občasníka Obce Štôla, aby 
sme zhodnotili, čo sme uro-
bili za uplynulé mesiace. 

➢ Dokončili sme projekt 
dopravného značenia osade-
ním dopravných značiek zá-
kazu zastavovania vozidiel na 
časti miestnej komunikácie 
na Úložisko.

➢ Dokončili sme dva prí-
strešky na separovaný od-
pad, jeden pri chatovej osade  
a druhý na Úložisku.

➢ Ukončili sme rekon-
štrukciu požiarnej zbrojnice 
v  hodnote 48 594,14 €, pri-
čom poskytnutá dotácia zo 
štátneho rozpočtu od Minis-
terstva vnútra bola vo výške 
30 000 €.

➢ Ukončili sme 3. zmenu 
Územného plánu obce Štôla 
pre 7 lokalít.

➢ Zrekonštruovali sme 
chodník pri budove obec-
ného úradu v  hodnote 
14 405,65€, z vlastných zdro-
jov sme uhradili 3 405,65€ a 
z  dotácie od Ministerstva fi-
nancií SR 11 000 €.

➢ Opravili sme miestne 
komunikácie z  vlastných 
zdrojov, okolo  Hotela Ava-
lanche v hodnote 18 904,48 € 
a pred bytovým domom Kri-
váň v hodnote 12 441,89 €.

➢ Odstránili sme zistený 
nedostatok pri ročnej kontro-
le bezpečnosti detského ihris-
ka výmenou šikmého výlezu 
na kombinovanej hernej zo-
stave.

➢ Poskytli sme príspevok 
centrám voľného času na 
školský rok 2019/2020 na 
základe prijatých žiadostí na 
krúžky pre 9 našich detí v cel-
kovej sume 450€.

➢ Uskutočnili sme výbe-
rové konanie na dodávateľa 
zákazky „Rekonštrukcia MK 
– Štôla, objekt komunikácia 
č. 1 smer Karviná“. Zvíťazila 
ponuka od firmy Asfalty Tat-
ry, s. r. o., s cenou 58 410,67€. 
Pripravujeme žiadosť na ne-
návratný finančný príspevok 
k  tejto zákazke, prostredníc-

tvom MAS Pro Tatry o.z..
Som rád, že sa nakoniec 

podarilo získať nového ná-
jomcu do objektu domu slu-
žieb, ktorý bude poskytovať 
reštauračné služby v  súlade 
s  tým, ako obecné zastupi-
teľstvo jednohlasne schválilo 
zámer prenajať túto nehnu-
teľnosť za účelom poskytova-
nia reštauračných služieb na 
svojom zasadnutí 14. 5. 2019. 
Nový nájomca plánuje  pre-
vádzku otvoriť v  priebehu 
decembra. 

V  tejto súvislosti je po-
trebné uviesť, že 13. augusta 
2019 bol na 5-tom zasadnu-
tí obecného zastupiteľstva 
predložený Projektový zámer 
na zriadenie Materskej školy 
v uvedenom objekte. Projek-
tový zámer bol na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva aj 
prejednaný a  uznesením č. 
5/2019/76b) bolo uložené 
zamestnancom obce zistiť 
záujem rodičov prostredníc-
tvom dotazníkov, o  umiest-
nenie detí do materskej školy 
v  Štôle. Zo šestnástich oslo-
vených rodičov doručili ná-
vratky deviati rodičia, z toho 
prejavili záujem o  materskú 
školu pre 5 detí a  nezáujem 
o  materskú školu pre 4 deti.  
Pre nízky záujem rodičov, 
obec nakoniec upustila od 
možnosti zriadenia materskej 
školy a ponúkla dom služieb 
na prenájom za účelom zria-
denia reštauračných služieb 
tak, ako to bolo schválené 
na obecnom zastupiteľstve 
14.5.2019.

V  priebehu uplynulých 
mesiacov sa riešili aj každo-
denné povinnosti okolo fun-
govania obce. Okrem iného aj 
údržba verejných priestran-
stiev, pričom v  poslednom 
čase je to najmä upratovanie 
pod prístreškami separova-
ného odpadu, ktoré sú pre 
niektorých ľudí lákavým 
miestom na odkladanie ne-
potrebných vecí. Ostatní však 
vedia, že prístrešky sú len na 
ochranu kontajnerov na se-
parovaný odpad a  tak ich aj 
správne používajú, za čo im 
vyslovujem pochvalu.

Pochvalu si však zaslú-
žia aj, pán Kuzmík spolu 
s ochotnými brigádnikmi pri 
úprave terénu pod lyžiarsky-
mi traťami, tiež súrodenci 
Stromkovci za vykosenie 
trávnatých plôch v  obci, 
súrodenci Skokanovci za 
úpravu strechy na hasičskej 
zbrojnici, pán Válek za sta-
rostlivosť o  pumpu pri cin-
toríne, pán Kurpaš za opra-
vu techniky a tiež všetci tí, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom 
zveľaďovali a zveľaďujú svoje 
súkromné aj  spoločné pros-
tredie. Ďakujem vám za váš 
aktívny prístup k veciam ve-
rejným.

Pripomeňme si z  aktivít 
stretnutie našich dôchodcov, 
ktoré sa uskutočnilo 17. ok-
tóbra 2019. Zúčastnilo sa ho 
55 našich dôchodcov, ktorí 
dostali pohostenie, občer-
stvenie, darček a  pre dobrú 
náladu aj vystúpenie zábavnej 
skupiny SVITTASENIOR. 
Podľa ohlasov sa stretnutie 
páčilo, a  tak na budúci rok 

sa určite stretneme opäť. 
Pripravujeme do konca 

roka ešte Stretnutie s  Miku-
lášom na 6. decembra 2019 
a  Štôlsku koštofku na 28. de 
cembra 2019, na ktoré vás 
týmto srdečne pozývam.

A čo nás čaká v novom ro-
ku 2020?    

Z  médií sa dozvedáme, 
že pre obce a  mestá nastanú 
horšie časy. Podielové dane 
budú nižšie. Čo nás najviac 
mrzí, že v obci máme množ-
stvo nehnuteľností, z ktorých 
do rozpočtu obce plynú len 
dane z  nehnuteľností a  po-
platok za komunálny odpad, 
poprípade daň z  ubytovania. 
Títo poplatníci nemajú v obci 
trvalý pobyt a  tak na podie-
lových daniach napĺňajú roz-
počty iných miest a obcí.

Obecný rozpočet opro-
ti plánovanej skutočnosti r. 
2019 sa v  roku 2020 zníži 
približne o 81 tisíc eur v príj-
movej časti, no napriek tomu 
nechceme pristúpiť k  zvy-
šovaniu daní a  poplatkov. 
V  rámci kapitálového roz-
počtu sa chceme zamerať pre-
dovšetkým na rekonštruk-
ciu miestnych komunikácií 
a  v  rámci bežného rozpočtu 
zabezpečiť riadny chod obce 
a  naše pravidelné kultúrne  
a športové akcie. 

A celkom na záver k blížia-
cim sa sviatkom:

Prajem vám všetkým po-
kojné adventné dni, radostné 
Vianoce a  šťastný rok 2020 
plný zdravia pre vás aj vašich 
blízkych.

Martin Hajko,
starosta obce

Rok 2019 bol pre našu obec plodný

Náš športový tím opäť v se-
zóne 2019 hájil farby obce aj 
v  zahraničí. Ako už tradič-
ne sme boli súčasťou jednej 
z  najlepších športových ha-
sičských líg na Slovensku- 
Regionálnej hasičskej ligy 
Spiš- RHLS. V  sezóne 2018 
sme sa stali po 3x v  histórii 
víťazmi tejto ligy a tak aj cieľ 
pred sezónou 2019 bol skú-
siť obhájiť prvenstvo. Žiaľ, 
hneď v úvode sme sa museli 
popasovať so zraneniami, 
nekompletnosťou kádra v pr-

  Hasiči v sezóne 2019
Máme tu november. Mesiac, kedy je za naším športo-

vým tímom ďalšia vcelku úspešná sezóna v  hasičskom 
športe. Poďme si teda o nej niečo napísať. 

vých dvoch pretekoch, ktoré 
nedopadli podľa našich pred-
stáv, a  tak sme nakoniec na 
titul nedosiahli, skončili sme 
na výslednom 2. mieste, ta-
kže DHZ Štôla- vicemajster 
RHLS 2019. Zúčastnili sme 
sa aj niekoľkých prestížnych 
súťaží v  ČR, ako aj nočných 
súťaží na Slovensku. Vrcho-
lom sezóny bol Slovenský 
super pohár 2019 v  meste 
Púchov, kde sa každoročne 
stretávajú tie najlepšie ha-
sičské tímy zo Slovenských 

líg, kde sa ukáže, kto je naj-
lepším tímom v  hasičskom 
útoku na Slovensku. Pre nás 
vrchol sezóny a po minulo-
ročnom 5. mieste sme dúfali 
v  TOP 3. Nakoniec to bolo   
4. miesto, so stratou 0,16 s 
na víťaza. Byť 4. najlepší na 
Slovensku určite nie je zlé. 
Vyrovnali sme naše najlep-
šie umiestnenie z roku 2012, 
kde sme tiež skončili na 4. 
mieste. Tentokrát sme však 
boli k TOP 3 najbližšie. Tak- 
že pod Tatrami je oficiálne 
4. najlepší hasičský tím v po-
žiarnom útoku na Slovensku! 
To je pri súčasnej konkuren-

cii, šírke nášho kádra a aj 
podmienkach, ktoré majú v 
iných tímoch a dokázali sme 
ich poraziť, určite úspech pre 
našu obec. Takže ako sme 
písali v  úvode, so sezónou 
môžeme byť spokojní, nebyť 
zranení a smoly v niektorých 
pretekoch, mohlo to byť lep-
šie. Ale dnes je hasičský šport 
o stotinách.

Našu obec v  sezóne 2019 
reprezentovali: 
Koš: Radovan Bachorík, Na-
lievač: Rastislav Stromko, 
Stroj: David Láska, Bečky: 
Daniel Skokan, Rozdelo-
vač: Martin Stromko, Pra-
vý prúd: Jaroslav Gahura  
a Ľavý prúd: Marek Baláž.

Mgr. Martin Stromko, 
veliteľ DHZ Štôla

Tak si tu žijeme

Slovenský superpohár 2019 Púchov .

Októbrové stretnutie dôchodcov z našej obce.

Prístrešok separovaného od-
padu.

Požiarna zbrojnica po rekon-
štrukcii.
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M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

V  materskej škole o  deti 
nie je núdza.  Sme jedno-
triedna materská škola, kto-
rú navštevujú deti vo veku 
od 2 ½ až 6 rokov.  V tomto 
školskom roku máme zapísa-
ných 24 detí. Z tohto počtu je 
12 detí  vo veku 5 až 7 rokov, 

V Materskej škole v Mengusovciach - radosť, zdravie, poznávanie
V  roku 1948 bola v  obci zriadená materská škola  

a v tejto budove  zostáva až do dnešných dní. Naša ma-
terská škola sídli v budove patriacej evanjelickej cirkvi 
a. v. v Mengusovciach. Väčšia rekonštrukcia z vlastných 
finančných zdrojov OcÚ ako aj sponzorských darov sa 
uskutočnila v roku 2015, počas ktorej boli na celej bu-
dove vymenené okná, úplná rekonštrukcia hygienic-
kých zariadení pre deti  aj zamestnancov MŠ. Zrekon-
štruovaný bol aj vchod do budovy, opravená „riaditeľ-
ňa“ a kompletne vymaľovaný  interiér materskej školy. 
V  roku 2017 boli vymenené radiátory v  celej budove. 
V roku 2020 máme naplánované zrekonštruovanie ku-
chyne, a to výmenu obkladačiek, podlahy a nábytku, tiež 
podlahy v chodbe a v šatni. 

teda budúcoročných školá-
kov, 3 deti máme z obce Štô-
la. Päť žiadostí sme nemohli 
kladne vybaviť, nakoľko nám 
to kapacita nedovoľuje. Do 
našej materskej školy rodi-
čia prihlasujú deti aj z ďal-
ších okolitých obcí.

Keďže názov nášho škol-
ského vzdelávacieho progra-
mu je „Radosť, zdravie, po-
znávanie“, naša činnosť je 
zameraná hlavne na to, aby  
deti z poznávania a  objavo-
vania nového mali radosť 
a  boli zdravé.  Naše aktivity 
sú zamerané hlavne na do-
statok pohybu. V  minulom 
školskom roku sme prvýkrát 
absolvovali lyžiarsky výcvik 
v  Snowparku Lučivná.  Naj-
viac sme hrdé na to, že na 
konci kurzu všetci 6 „lyžiari“ 
zlyžovali kopec. Určite bude-
me v  lyžovaní pokračovať aj 
v  tomto roku. Zimné športy 
máme v  obľube, využívame 
všetky možnosti, ktoré nám 
naša obec ponúka. Deti sa 
oboznamovali s  lyžovaním 
na bežkách, nakoľko máme 

vynikajúce podmienky  na 
bežeckých tratiach. Tiež sme 
sa pokúsili o  základy kor-
čuľovania na klzisku. Počas 
slnečných dní  trávime čo 
najviac času vonku - pozná-

Každý rok prežívame po-
sledné dni v slávnostnej  
a priateľskej atmosfére. S veľ-
kým odhodlaním si dávame 
predsavzatia a želania pre na-
sledujúci rok.

Na konci tohto roku by 
som chcel v prvom rade 
poďakovať všetkým vám, 
ktorí ste sa akoukoľvek mie-
rou pričinili o ďalší rozvoj  
a progres našej krásnej obce. 
Veľká vďaka patrí zamest-
nancom obecného úradu, 
ktorí sa dennodenne boria 
s nástrahami a neustále pri-
búdajúcimi povinnosťami, 
ktoré štát prenáša na obce. 
Tu by som chcel spomenúť 
divadelníkov a spevákov. Aj 
oni sa vo svojom voľnom ča-
se venovali  nácvikom, aby 
nám vedeli skrášliť kultúrny 
a spoločenský život. Mňa 
osobne by veľmi potešilo, ak 
by ich príklad nasledovali 
ďalší, nielen peknými rečami 
ale skutkami.

Rok 2019 už o malú chvíľu 
zostane len v našich spo-
mienkach. 

Čaká na nás ďalší a s ním 
aj parlamentné voľby, ktoré sa 
konajú 29. februára. Rozhod-
nú o ďalšom smerovaní našej 
malej krajiny. Dúfam, že sa 
volieb zúčastníme v čo naj-
väčšom počte a rozhodneme 
sa podľa najlepšieho vedomia 

a svedomia, aby sa na Sloven-
sku oplatilo žiť.

Vážení spoluobčania, že-
lám vám veľa síl a šťastia  
v každodennom živote, pev-
né zdravie a pohodu. Nech 
vám robia radosť vaši potom-
kovia a nech sa dlho môžete 
tešiť z prítomnosti vašich naj-

bližších. Želám vám, aby sme 
sa všetci stali zárukou toho, 
čo má v našich životoch sku-
točnú cenu.

Nech je rok 2020 úspešný, 
pokojný a láskou naplnený. 
Príjemné prežitie vianočných 
sviatkov.    Ján Šoltis, 

starosta obce

Vážení spoluobčania, 
Mengusovčania!

Človek by mal niekam patriť... Iba v prípa-
de, že pozná svoje miesto, pozná aj svoju sku-
točnú hodnotu, ktorou môže obohatiť iných. 
Jedným zo zdrojov poznania seba samého je 
bezpochyby poznanie vlastnej tradície a kul-
túrnej identity. Práve toto poznanie z  nás 
modeluje sebavedomých a  hrdých ľudí. Ľu-
dí, ktorí presne vedia, kam patria, a kde ma-
jú svoje korene. Poznanie vlastnej kultúrnej 
identity napomáha k  utváraniu našich po-
stojov, hodnôt, návykov, ale formuje i mysle-
nie, pocity a vzorce správania. Modernizácia 
spoločnosti spôsobuje postupné zanikanie 
tradícií, zvykov, ľudovej kultúry. Postupne 
nám takto zanikajú zdroje kultúrnej a  spo-
ločenskej identity, historického vedomia, čo 
oslabuje náš patriotizmus a hlavne lokálpat-
riotizmus. 

K  týmto myšlienkam ma priviedol vý-
nimočný zážitok. Počas sviatkov v  našom 
kostole a neskôr aj na oslavách obce – Men-
gusovskej veselici - som si vypočula spev na-
šich „Mengusovských chlopoch“ a „Mengu-
sovských žien“. Musím sa priznať, že okrem 
umeleckého zážitku z  bravúrne zvládnutého 
spevu ma zaujal ich repertoár. Piesne, ktoré 
som nepočula už dlhé roky. Oživili vo mne ve-
ľa spomienok. Mnohé z nich som počula ako 
malé dieťa v podaní môjho otca alebo starej 
mamy. Kam siahajú korene týchto piesní a tak 
pekného spevu? Stačilo pár otázok a  mnohí 
z  generácie našich otcov sa podelili o  svoje 
zaujímavé spomienky a staré fotky z mlados-
ti. Myslím si, že tieto spomienky majú vysokú 
výpovednú hodnotu práve pre nás mladších...

Dedina minulosti žila aktívnym životom. 
Ľudia boli súdržnejší, priateľskejší, nápo-
mocní jeden druhému. Hlavne mládež bola 
kamarátska a  často vyhľadávala príležitos-
ti na spoločne strávený čas. Ich kultovým 
miestom bola Malina – miestny družstevný 
klub. Tu sa sústreďoval kultúrny a  spolo-
čenský život nielen miestnej mládeže, ale 
celej obce. Spoločné stretnutia často končili 
práve spevom. Nešlo však iba o  spev pija-
nov, či nezáväzne sa zabávajúcich ľudí bez 
akejkoľvek kultúrnej hodnoty. Išlo o zboro-
vý prejav, ktorý im závidel každý. Ak by sa 
dal vrátiť čas, a všetci, ktorí tam chodievali 
by zaspievali, nejednému z nás by naskočila 
„husia koža“. Bol by to pocit podobný tomu, 
aký sme mali možnosť zažiť pri spomína-
ných speváckych vystúpeniach našich mu-
žov a žien. 

Náš starosta, Ján Šoltis, sa pokúsil o zno-
vuzrodenie mengusovského spevu. Vďaka 
jeho snahe sme sa aspoň na chvíľu započú-
vali do piesní, ktoré boli bežnou súčasťou 
života našich dedov a  otcov v  dobách ich 
mladosti. Veľká vďaka patrí všetkým „Men-
gusovským chlopom“ a „Mengusovským 
ženám“, ktoré pomohli nám aj našim deťom 
sprostredkovať tento tradičný spev a  pri-
blížiť nám tak odkaz kultúrneho dedičstva 
našich otcov. Pevne verím, že nám všetkým 
doprajú ešte mnoho milých umeleckých 
zážitkov, ktoré nám nedovolia zabudnúť na 
krásny spev mladých ľudí žijúcich v Mengu-
sovciach pod Vysokými Tatrami.        

 Mgr. Miroslava Zbellová

Pamätník minulosti, 
zdroj obrazu budúcnosti

vaním našej obce a jej okolia 
dlhými prechádzkami. Tiež 
navštevujeme Vysoké tatry, 
v  minulom školskom roku 
sme absolvovali aj plávanie 
v  hoteli ATRIUM v  Novom 
Smokovci. 

Koncom septembra sme 
sa zúčastnili športovej akcie 
„Beh  Svitom“, kde sa v  ka-
tegórii - predškoláci dievčatá  
- z  celkového počtu 23 detí 
umiestnila na 1. mieste naša 
Alžbetka Gallová. Sme na ňu 
hrdé a  veríme, že o  nej ešte 
budeme počuť.  Začiatkom 
novembra sme mali vystúpe-
nie pre našich starých rodi-
čov. Veľmi dobrú spoluprácu 
máme so Základnou školou 
vo Svite na ulici Komenské-
ho, chodíme k  nim na dni 
otvorených dverí, na akadé-

miu pri príležitosti Dňa ma-
tiek, žiaci k nám chodievajú 
v Mesiaci marec na spoločné 
aktivity pri príležitosti me-
siaca knihy.

V tomto období sa pripra-
vujeme na príchod Mikuláša 
s  čertom, začíname nacvi-
čovať program na predvia-
nočné vystúpenie, v  novom 
roku nás čaká karneval, kurz 
plávania, návšteva knižnice 
vo Svite, vystúpenie pri prí-
ležitosti Dňa matiek, školský 
výlet a mnohé ďalšie aktivity.

Materská škola Mengusov-
ce nie je veľká, no práve pre-
to sa snažíme našim deťom 
vytvárať podmienky, aby sa 
u  nás cítili ako vo veľkej ro-
dine. 

Mgr. Ľudmila Gallová, 
 riaditeľka MŠ
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Spôsob nakladania s  od-
padom, pri ktorom sa odpad 
rozdeľuje podľa druhu, sa na-
zýva triedený zber. Odpady 
triedime preto, aby sa umož-
nilo ich ďalšie spracovanie.

Najjednoduchším spôso-
bom je triediť odpad už v 
mieste vzniku, a to v domác-
nostiach. Teda už vo chvíli, 
keď obal alebo určitá vec do-
slúžila a my sa jej potrebuje-
me zbaviť. Stačí obal, ktorý už 
nepotrebujeme, hneď hodiť 
do správnej nádoby na trie-
dený odpad. 

Tým, že odpad triedime, 
naša „kanva“ pred domom 
sa bude plniť pomalšie.  Ná-
sledne aj zberová spoločnosť 
môže znížiť frekvenciu od-
vozu komunálneho odpadu 
na skládku. V  konečnom 
dôsledku to bude pre nás 
znamenať aj nižší náklad na 
vývoz komunálneho odpadu 
a skládkovanie.

Aj v našej obci máme zave-
dený triedený zber odpadu. 

Už viac ako 10 rokov fun-
guje triedený zber formou 
zberných kontajnerových ná-
dob na jednotlivé druhy od-
padu. Obec zriadila takzvané 

Triedený zber v našej obci
Žijeme v konzumnej spoločnosti. 

V dostatku a  pohodlí tvoríme veľké 
množstvá odpadov. Odpadov sa zba-
vujeme tak, že ho vysypeme do smet-
ných nádob, ktoré máme väčšinou 
pred domom (aspoň väčšina z nás ich 
má). Mnohí sa už potom nezaobera-
jú myšlienkou, čo sa deje s odpadom 
ďalej. Takto vzniknutý odpad spra-
vidla raz za týždeň vozí zberová spo-

ločnosť na skládku odpadov. Mali by 
sme sa zamyslieť nad tým, či musíme 
odpad tvoriť, či sa niektoré veci ne-
dajú znovu použiť. Ak ho už vytvorí-
me, snažme sa ho aspoň triediť podľa 
druhu odpadu.

Recyklácia surovín, okrem toho, že 
dáva výrobkom nový život, znižuje 
konečné ceny pre spotrebiteľov a zá-
roveň pomáha znížiť záťaž na naše ži-

votné prostredie a prírodu samotnú. 
Oproti výrobe z primárnych zdrojov 
ňou šetríme okrem samotných zdro-
jov aj energiu. Ľudia sa často mýlia v 
tom, že ich odpad musí vždy končiť 
na skládkach. Väčšina vyproduko-
vaného odpadu má ďalšie využitie. 
O tom, či dáme odpadu, ktorý vyha-
dzujeme, nový život, rozhodujeme 
práve my.

„zberné hniezda“ s  týmito 
nádobami. Po nejakom čase 
ich aj zastrešila a vybudovala 
prístrešky, v  ktorých sa kon-
tajnery nachádzajú.

Tu by sa dalo konštatovať, 
že je to fajn, máme záujem 
triediť odpad a  urobili sme 
pre to všetko. Ja však vidím 
problém práve v  tomto spô-
sobe zberu triedeného odpa-
du. 

Zberné nádoby sa totiž za-
plnili veľmi rýchlo. Už v deň 
po zvoze konkrétneho od-
padu bola nádoba opäť plná. 
Nielen kvôli tomu, že pred 
odhodením odpadu sme ne-
zmenšili jeho objem, ale aj 
kvôli tomu, že v  nádobách 
často končil odpad, ktorý tam 
nemal čo robiť (v plastoch 
bol komunálny odpad, ale-
bo v skle napr. koberce, resp. 
v  papieri stavebný odpad 
atď.). Párkrát už takto „vyse-
parovaný“ kontajner začal aj 
horieť. 

A  keď tam niekedy pribu-
dol aj odpad, ktorý nebol vy-
produkovaný našimi občan-
mi a  v  našej obci, ale prišlo 
„nejaké auto“ a  jednoducho 
tam vyhodili, čo už nepo-

trebovali, tak v  okolí týchto 
prístreškov bol jeden veľký 
„bordel“. 

Pri dochádzaní do práce 
v  Poprade, keď som prechá-
dzal cez Poprad-Veľkú, vši-
mol som si, že v niektoré rána 
mali obyvatelia pred domom 
vyložené farebné vrecia s od-
padom.

Rovnaká vec pribudla pred 
pár rokmi aj u nás v obci. Za-
viedol sa vrecový zber trie-
deného odpadu. Veľmi som 
sa tomu potešil. Pre mňa 
osobne je to omnoho kom-
fortnejšie triediť odpad týmto 
spôsobom. Hádžem odpad 
priamo do vreca podľa far-
by a  druhu odpadu. Nikam 
nemusím s odpadom chodiť. 
Nemusím čakať, kedy bu-
de kontajner prázdny. Pred 
zvozom vrece jednoducho 
vyložím pred dom a večer si 
zoberiem prázdne vrece. Na-
vyše  cez SMSku dostanem 
upozornenie na termín zvozu 
konkrétneho druhu odpadu.

Každá domácnosť dosta-
la farebné igelitové vrecia na 
triedený zber podľa druhu 
odpadu. Každá domácnosť 
dostala aj kalendár s termín-
mi zvozov pre jednotlivé 
druhy odpadov. Zároveň má 
každý občan možnosť aktivo-
vať si zasielanie upozornení 
cez systém Florián formou 
SMS správ na jednotlivé zvo-
zy alebo iné udalosti v obci.

Prekvapilo ma však, že sa 
síce zaviedol vrecový zber, ale 
zároveň sa ponechali aj prí-
strešky s  kontajnermi. Načo 
nám už budú, keď budeme 
odpad triediť doma? Ale však 
máme v obci aj turistov, tak to 
bude slúžiť pre ich potreby...

Neviem, či sa Vám páči, 
ako to v okolí tých prístreškov 
vyzerá. Mne určite nie. Je tam 
nahádzaný odpad rôzneho 
druhu. Nielen v  nádobách, 
ale aj okolo nich. Po minu-
lých Vianociach bolo pri 
kontajneroch hodené torzo 
vianočného stromčeka, alebo 
cez leto pokazená a  teda už 
nepotrebná kancelárska sto-
lička, atď. 

Po ostatnom zvoze navy-
še tak zostali nevysypané 
niektoré kontajnery, keďže 
pracovníci zvozovej spoloč-
nosti pochopiteľne odmietli 
vysypať takýto nevytriedený 
odpad. 

Taktiež máme medzi sebou 
občanov, ktorí sa radi prehra-
bú v  daných kontajneroch, 
či tam nenájdu niečo, čo by 
sa im „pridalo“. Po takomto 
„prieskume“ však už neuro-
bia po sebe poriadok a odpad 
ostane rozhádzaný všade na-
okolo. Ten „bordel“ v  okolí 
prístreškov zostal. 

Taký je môj postreh z prí-
strešku pri katolíckom kos-
tole.

Počul som aj názor, že vre-
cový zber niekto nevyužíva, 
lebo mu ten odpad doma 
smrdí, kým príde zvoz. Bý-
vame však na dedine. Každý 
z  nás má doma nejakú sto-
dolu, garáž, hlemajz, pivnicu, 
starý chliev alebo nejakú kôľ-
ňu, kam si môže tieto vrecia 
dať. Dokonca aj v bytovkách 
sú pivnice (niektorí majú 
aj garáž), kde sa môžu tieto 
vrecia uskladniť do termínu 
zvozu.

Doma chceme mať pekne. 
Upratané a  upravené dvory, 
všetko na poriadku. Tak ten 

odpad, čo nechceme doma, 
radšej zanesieme pod prístre-
šok na oči všetkým? Nielen 
nám domácim, ale aj návštev-
níkom obce a turistom? 

A  tí si potom podľa toho 
môžu vytvoriť mienku o tom, 
akí ľudia v tej dedine žijú.

Myslím si, že po zavedení 
vrecového zberu, nie je žia-
den dôvod na ďalšie využí-
vanie prístreškov na kontaj-
nerový zber. Tieto miesta sa 
môžu využiť iným, vhodnej-
ším spôsobom. 

V susednom Gerlachove už 
prístrešky pre kontajnery na 
triedený zber zrušili pred pár 
mesiacmi. Tiež mali súbežne 
zavedený kontajnerový aj vre-
cový zber. Aj oni sa stretávali 
s  podobnými javmi ako my 
u nás. Začali využívať vreco-
vý zber, a...  Funguje to!!! Nič 
hrozné sa tam po zrušení prí-
streškov nestalo.

Máme vytvorené všetky 
podmienky nato, aby bol trie-
dený zber v  našej obci efek-
tívny a nebol problematickou 
témou.

Je to len na nás.
Stále však platí, že naje-

fektívnejšie triedenie odpa-
du je odpad neprodukovať.

Výhody a nevýhody
kontajnerového zberu 

 v prístreškoch:
+ možnosť zberu odpadu 

väčších rozmerov
- na vyhodenie odpadu je 

potrebné zobrať odpad z do-
mu do kontajnera (v niekto-
rým prípadoch je to aj niekoľ-

ko sto metrov)
- zber odpadu, ktorý ne-

musel vzniknúť v našej obci
- anonymita (do kontajnera 

sa dá vhodiť čokoľvek, nie len 
to, čo je tam určené)

- neporiadok v  okolí kon-
tajnerov

Výhody a nevýhody 
vrecového zberu doma:
- nutný priestor na usklad-

nenie vriec do termínu zvozu
+ nemusím s odpadom ni-

kde chodiť, v deň zvozu vylo-
žím vrece pred dom

+ SMS upozornenie na ter-
mín zvozu

+ nie som limitovaný 
množstvom odpadu (ak na-
zbieram 3 vrecia, odvezú  
3 vrecia a dostanem 3 nové)

+ odvoz len toho odpadu, 
ktorý sa vyprodukuje v našej 
obci (neprídu mi cudzí ľudia 
plniť vrecia)

+ upratané okolie v  okolí 
pôvodných prístreškov.

+ lepšia využiteľnosť pre 
druhotné spracovanie suro-
vín.* 

* Z  analýz vykonaných 
spoločnosťou ENVI-PAK 
v  období rokov 2009-2011 
možno konštatovať, že v ob-
ciach s  počtom obyvateľov 
do 2000, typických predo-
všetkým domovou zástav-
bou, majú druhotné surovi-
ny získané z vrecového zberu 
nízky podiel prímesí, sú me-
nej znečistené v  porovnaní 
s kontajnerovým zberom pri 
komoditách plast a  papier.  

Jaroslav Šoltis

MENGUSOVSKÝ obcasníkˇ

Helena Suchá patrí medzi 
významné autorky domácej 
umeleckej scény, avšak jej 
úžitková a grafická tvorba 
bola po dlhú dobu v  ústra-
ní a  skôr opomínaná, hoci 
ako jedna z  prvých v  tomto 
regióne profesionálne navr-
hovala rôzne etikety, obaly, 
plagáty... . 

H. Suchá sa narodila 29. 
novembra 1938 v Levoči. 
V  rokoch 1954-1958 študo-
vala odbor grafika na Škole 
umeleckého priemyslu v Bra-
tislave u  prof. M. Fikariho 
a  J. Chovana. Profesionálnu 
dráhu začala v  roku 1960 

Helena Suchá – Priesvit tvorbou
V Tatranskej galérii v Poprade sa počas novembra pred-

stavila unikátnou úžitkovou a grafickou tvorbou poprad-
ská výtvarníčka Helenka Suchá, rod. Sojáková. Dizajn 
etikiet, fólií, „sáčkov“, obalov a obalovín známych i menej 
známych produktov, ktoré nesmeli chýbať v takmer žiad-
nej dobovej domácnosti druhej polovice 20. storočia, na-
vrhovala a realizovala v rokoch 1960 – 1993 pre chemický  
a tlačiarenský podnik Chemosvit n. p., vo Svite. 

ako výtvarná návrhárka Che-
mosvitu, kde pracovala až 
do odchodu do dôchodku. 
Suchá pracovala v podniko-
vom návrhovom ateliéri odd. 
prípravy  tlače a farieb, kde sa 
okrem návrhov obalov, oba-
lovín a  etikiet rôznorodých 
produktov, venovala aj štúdiu 
vývoja nových technológií 
a materiálov. Bola pri ich za-
vádzaní do výroby (viskózo-
vé, celulózové, hliníkové fó-
lie, termoplastické polyméry 
a pod.). Chemosvit vyrábal 
obaly pre podniky v  rámci 
celého Československa. Spo-
lupracovala prevažne s  pod-

nikmi Deva - po-
travinársky kom-
binát, n.p. Závod 
Trebišov,  Stredo-
slovenskými kon-
zervárňami a  lie-
hovarmi Liptovský 
Mikuláš (dnešný 
St. Nicolaus), pod-
nikom Novofruct 
Nové Zámky, závo-
dom Frucona, n. p. 
Košice, Jihomorav-
skými pekárňami, 
n. p. Brno a  po-
pradskými konzer-
várňami Tatracon 
(dnešný Tatrakon).

Okrem obalovín  cukrovi-
niek a sladkostí, džúsov, kon-
zerv či šumienok predstavila 
výstava aj kolekciu autorki-
ných návrhov a  realizácie 
listovej konfekcie pre Harma-
necké Papierne, n.p. Harma-
nec, výtvarné návrhy plagá-
tov k MDŽ, podujatiam SNP 

a návrhy obalov gramoplatní.  
Výstava Priesvit tvorbou 

bola organizovaná pri príle-
žitosti autorkinho životného 
jubilea.

Na snímke: Helena Suchá 
a Ing. Martin Pitoňák, ria-
diteľ predaja a marketingu  
v a. s. Chemosvit vo Svite.

Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu 
vo Svite prechádza rekonštrukciou. Ide o zníženie energe-
tickej náročnosti budovy SOŠ v rámci projektu OP kvalita 
životného prostredia z fondu EÚ. Celkové náklady na re-
konštrukciu predstavujú cca 1,4 mil. €, v čom je zahrnutá 
rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodného plášťa v štýle 
baťovej architektúry, rekonštrukcia osvetlenia, kúrenia a 
upevnenia cca 70 fotovoltaických článkov na streche budo-
vy. Stavbu odovzdali v apríli tohto roku a projekt musí byť 
ukončený 29. apríla 2020. 

Ako nám povedala Dr. Eva Nebusová, riaditeľka SOŠP 
J.A.Baťu, v školskom roku 2019/2020 študuje v škole 345 
žiakov, pre ktorých sú najzaujímavejšie odbory biotechnoló-
gia a farmakológia, komerčný pracovník v doprave, styling 
a operátor tlače.

SOŠP J. A. Baťu v rekonštrukcii
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PROGRAM
6.12.2019 (piatok) o 16:00 h

Tatranská Lomnica – mestský park

PRÍCHOD MIKULÁŠA

Mikuláš so svojim sprievodom obdaruje tatranské deti nielen sladkými darčekmi.

+ Foto – buď Ti pošle Tvoja mama nejakú fotku z nášho minuloročného Mikuláša, alebo dáš nejaký všeobecný obrázok Mikuláša

Fotku posielam v prílohe.

Fotku posielam v prílohe

Kľudne použi ten istý obrázok, čo minulého roku

Použi kľudne minuloročný obrázok, nikto si to nebude pamätať

Fotku posielam v prílohe

Do radu vedľa seba dáš montáž fotografií, ktoré Ti posielam v prílohe – sú označené slovkom „koláž“

Fotku posielam v prílohe

Posielam Ti plagát, z ktorého si vytiahneš fotografiu

Fotku máš v prílohe

Partneri	–	logá

Podujatia sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

www.regiontatry.sk

TATRANSKÉ VIANOCE
seriál programov venovaných najkrajším sviatkom roka vo Vysokých Tatrách

13.12.2019 (piatok) o 16:00 h
Starý Smokovec – Vila Flóra

MONUMENTALITA MINIATÚRY
Vernisáž výstavy známeho výtvarníka, 
grafika a rytca Martina Činovského 
so zameraním na rytecký prepis 
prírodných artefaktov prostredia 
Vysokých Tatier. 

15.12.2019 (nedeľa) o 18:00 h
Nový Smokovec – Kostol sv. Petra a Pavla

VIANOČNÝ CHRÁMOVÝ KONCERT
Vianočné melódie v podaní Slovenského 
speváckeho zboru ADOREMUS.

20.12.2019 (piatok) o 17:00 h
Tatranská Lomnica – pred hotelom Lomnica

ANKA REPKOVÁ SO ZBOROM
Vianočný koncert talentovanej slovenskej speváčky 
Anky Repkovej so speváckym zborom 
Spievanie nás baví z Bratislavy.

20.-22.12.2019 (piatok–nedeľa) 
Tatranská Lomnica – pred Hotelom Lomnica

VIANOČNÉ TRHY
Predaj výrobkov ľudovo-umeleckej tvorby 
a vianočných gastronomických špecialít. 

18.12.2019 (streda) o 16:00 h
Tatranská Lomnica – Teniscentrum

DETSKÉ VIANOCE
Kombinovaný vianočný program v podaní detí 
zo základných škôl v Tatranskej Lomnici, 
Dolnom Smokovci a Vyšných Hágov. Jeho súčasťou 
bude detský vianočný jarmok s predajom produktov 
s vianočnou tematikou vyrobených tatranskými deťmi. 

22.12.2019 (nedeľa) o 19:30 h
Tatranská Lomnica – Retro Hotel MORAVA

VIANOČNÝ KONCERT EXCLUSIVE
Najkrajšie vianočné koledy v podaní 
Katky KOŠČOVEJ s kapelou.

30.12.2019 (pondelok) o 19:00 h
Nový Smokovec – Kúpele a.s., kongresová sála

KEĎ MUŽI PLAČÚ
Tri jednoaktovky od A.P. Čechova v podaní 
Divadla COMMEDIA z Popradu. Komédia 
plná groteskných situácií pri špičkovom 
hereckom obsadení je zárukou vynikajúcej
zábavy na rozlúčku so starým rokom.

28.12.2019 (sobota) 11:00 – 18:00 h
Tatranská Lomnica – mestský park

PERINBABKA V TATRÁCH
Celý deň budú k dispozícii stánky s pečeným 
prasiatkom, domácimi koláčmi, medovníčkami 
v perníkovej chalúpke. Nebude chýbať ani foto kútik 
a strelnica.  Herci z Divadelnej spoločnosti Prievidza 
rozohrajú čarovný rozprávkový príbeh na motívy 
divadelnej hry Ľubomíra Feldeka.
Premiéra o 14:00 h, repríza o 16:00 h.

21.12.2019 (sobota) o 10:00 – 17:00 h
Tatranská Lomnica – pred hotelom Lomnica

VIANOČNÝ ČAS VESELOSTI
Celodenný program pre malých i veľkých 
návštevníkov vianočných trhov.

10:00 – GUROĽSKO MUZYKA ZBUJE
              Koncert ľudovej hudby Daniela Damera

11:00 – BETLEHÉM – RADUJME SA, VESEĽME SA
             Divadlo pre deti v podaní bábkového súboru 
               BABADLO z Prešova

12:00 – ZDENKA POKLEMBOVÁ
             Komorný koncert popovej speváčky zo Spiša

13:00 – ĽH PETRA RÁZGU
             Koncert ľudovej hudby z dolného Liptova

14:00 – VIANOČNÁ RUŽA
             Divadelné predstavenie pre deti v podaní 
               dvojice Tom a Elo

15:00 – HALUŠKA
             Koncert ľudovej hudby z horného Liptova

16:00 – DUO CHILLS
             Komorný koncert Petra Pavlička 
               a Zuzany Gállyovej

Zmena programu vyhradená !

Partneri

    Vstup na všetky podujatia voľný
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Zvonče
12 ks  Punčové rezy
12 ks  Sunquickové rezy
12 ks  Oriešková pochúťka
12 ks  Dobošové rezy
12 ks  Medové rezy
12 ks  Vianočné rezy

Vianočn
tort
15 porcií  Punčové nebo
15 porcií  Kokosový sneh
15 porcií  Čokoládová 
   hviezdička

Stromče
12 ks  Punčové rezy
12 ks  Sunquickové rezy
12 ks  Kokosová pochúťka
12 ks  Karamelové rezy
12 ks  Medové rezy
12 ks  Vianočné rezy

Vianočn
 pečiv

Prskavk
12 ks  Punčové rezy
12 ks  Sunquickové rezy
12 ks  Oriešková pochúťka
12 ks  Kokosová pochúťka
12 ks  Medové rezy

Vianočn
 guľ
10 ks Burizónová guľka
10 ks Šuhajdy
10 ks Parížsky rožtek
10 ks Snehové pečivo

n Vianoc
Koláč

n Vianoc
Koláč

Vyberte si Váš vianočný balíček

VÝDAJ KOLÁČOV
23. 12. 2019

v čase od 8.00 do 18.00 
Smižany, cukráreň MŇAMKA, Smreková 10

Spišská Nová Ves, Reštaurácia NA KORZE, Zimná 34
Poprad, Penzión VILA MERY, Brežný riadok 5

Košice, Irish Pub Diesel, Hlavna 49/92, výdaj 15:00-18:00

OBJEDNAŤ
SI MÔŽETE
cez e-shop na www.mnamka.sk, 
e-mailom mnamka@mnamka.sk,
cez Facebook www.facebook.com/mnamka.sk
alebo telefonicky 053/443 16 34, 0905 337 381.
Vianočná výzdoba tortičiek je variabilná. 
Povolená odchýlka balenia +/-15g 
Rezy dodávame v rodinných baleniach - NENAREZANÉ.

Príjem

objednávok

len do

11. decembra
2019

- bezlepkov
Koka
Škoricové koláčiky
Linecké pečivo
Griláž
Medovníčky
Snehové pečivo
Ovsené cookies
Vanilkové srdiečka

36,90 €
72 ks

+ P R E KVAPEN
IE 36,90 €

72 ks

+ P R E KVAPEN
IE 31,90 €

60 ks

16,90 €
1 kg

15,90 €
40 ks

28,90 €
1 torta

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

- Bezplatné infomateriály 
- Sprevádzané prehliadky
- Vstupenky
- Publikácie

- Mapy a pohľadnice 
- Suveníry
- Darčeky
- Poštové známky

Dokončenie zo 4. strany
Takže sú MAS-ky odsúde-

né na zánik?
Verím, že ich čas ešte len 

prichádza. Možno práve pre-
to je na mieste spýtať sa, ko-
mu by sa hodilo, aby MAS-ky 
mali problémy a aby peniaze 
nešli do regiónov na to, čo ľu-
dia potrebujú. Nie sú to práve 
centrálne štátne orgány, ktoré 
systematicky „usmerňujú“ do. 
tácie tam, kam chcú oni, nie 
kam to chcú a potrebujú re-
gióny? Nie je zdržanie schva-
ľovania projektov na minis-
terstve cielené, aby sa potom 
nečerpanie dotácií zhodilo  
na MAS-ky a peniaze sa vrá-
tili do centra?

Je z tohto jánošíkovského 
kolotoča východisko?

V programovom období 
2021 -2027 majú byť dotácie 
vo väčšej miere rozdeľova-
né cez kraje. Bude potrebné 
vypracovať krajskú stratégiu 
a  v  súlade s ňou prideľovať 
európske peniaze mestám, 
obciam, občianskym skupi-
nám i podnikateľom.

A MAS-ky?
Práve tie by mohli zohrať 

významnú rolu. Ich metodi-
ka tvorby stratégie a  systém 
vyhodnocovania podaných 
žiadostí o dotáciu môže byť 

vodítkom pre kraj. Na Slo-
vensku sú kraje, kde spo-
lupráca s  MAS-kami je na 
vysokej úrovni. V  zahraničí 
s  tým majú tiež dobré skú-
senosti. Poliaci prestavali 
takmer celú krajinu. Aj v Če-
chách zašli ďaleko a tiež v aj 
v iných krajinách.

Bude mať prešovský kraj 
záujem rozvíjať koncept 
LEADER prostredníctvom 
MAS-iek?

Kraju chcú pomôcť všetci 
volení zástupcovia. Vo vzdu-
chu je otázka, do akej mie-
ry sa budú chcieť poslanci 
a predseda kraja zriecť pride-
ľovania dotácií priamo nimi. 
Som za to, aby si ľudia pove-
dali, čo potrebujú a čo chcú. 
Bolo by dobre, keby poslanci 
dali v  budúcom roku šancu 
MAS-kám ukázať, čo sa dá 
cez LEADER dosiahnuť. Ak 
im tú príležitosť dajú, verím, 
že ich ochota nájsť vhodnú 
formu spolupráce s  MAS-
-kami ešte vzrastie. Ak bude 
kraj dobre pripravený, mô-
že v  novom programovom 
období vyštartovať naplno 
hneď od začiatku. A MAS-ky 
v  tom môžu významne po-
môcť umiestniť eurodotácie 
podľa miestnych potrieb, nie 
podľa centra.  (pkr)

OdMASkujte LEADERa...

Už desiaty rok sa 
v septembri až no-
vembri stretávame so 
seniormi v rôznych 
zariadeniach, aby sme 
spoločne strávili prí-
jemné chvíle pri výro-
be keramiky. 

Podujatie tvorivých 
dielní organizuje ob-
čianske združenie 
Annogallery z  Hôrky 
vrámci projektu  "Tvo-
rivé dielne s hlinou pre 
seniorov 10". Každoročne sa ho zúčastňuje 5 rôznych zaria-
dení z Prešovského a Košického kraja a pre seniorov je bez-
platné.

V  mesiacoch október a  november  sa do tvorenia z  hliny 
zapojili aj klienti Zariadenia pre seniorov a zariadenia opat-
rovateľskej služby v  Kežmarku a Denného centra v Levoči. 
O túto činnosť prejavili veľký záujem, aj keď väčšina senio-
rov sa s hlinou stretla prvýkrát v živote. Mnohí zo začiatku 
prekonávali nedôveru vo vlastné schopnosti, no nakoniec sa 
tešili z  dosiahnutého úspechu. Nemalý podiel na úspechu 
mal lektor, keramikár Peter Smik, jeho profesionálny prístup 
a zrozumiteľný výklad. S každou skupinou seniorov sa stretol 
dvakrát. Najskôr sa seniori zoznamovali s tvárnosťou mäkkej 
hliny, potom z nej spoločne modelovali rôzne sošky, svietnič-
ky, misky. Keramické výrobky na ďalšom stretnutí maľovali 
a dotvárali farebnými glazúrami. Zakaždým výrobky putova-
li do keramickej pece, aby sa vypálili. Výsledkom bolo nielen 
potešenie z vlastných výrobkov, ale aj oddych a relax. 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR a jeho poslaním bolo sprístupnenie a rozvíjanie 
kultúrnych aktivít seniorov. Okrem už uvedených zariadení 
v Kežmarku a Levoči sa ho v tomto roku zúčastnili aj seniori 
v Trebišove, Michalovciach a Sobranciach.  (pkr)

Tvorivé stretnutia so seniormi 
fungujú už 10 rokov
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Všetkým zamestnancom spoločnosti 
Schüle Slovakia a obyvateľom Popradu

prajeme pokojné prežitie Vianoc 
v kruhu najbližších.

Zo srdca vám želáme, aby nový rok 2020 
zostal vo vašich spomienkach ako rok 

naplnený zdravím, radostnými udalosťami 
a výnimočnými úspechmi.

PF 2020

Výber laureátov v  desia-
tich kategóriách bol tentoraz 
mimoriadne náročný. Úspe-
chov, ktoré študenti dosiahli, 
bolo totiž v doterajšej histórii 
najviac. Do užšieho výberu sa 
dostalo bezmála päťdesiat ví-
ťazov okresných kôl, medai-
listov z krajských, celosloven-
ských, ba aj medzinárodných 
súťaží v rôznych oblastiach – 
predmetových olympiádach, 
umeleckých i  športových 

„Starý gympel“ pokračuje v tradícii 
oceňovania svojich hviezd

Najlepší z najlepších – taký bol názov slávnostného gala 
programu pre študentov a učiteľov Gymnázia na Kukučí-
novej ulici v Poprade, na ktorom ocenili a odmenili tých 
žiakov, ktorí v predchádzajúcom školskom roku dosiahli 
mimoriadne úspechy. Výnimočná udalosť pre výnimoč-
ných žiakov si vyžaduje aj výnimočnú kulisu, dejiskom 
odovzdávania ocenení bola preto veľká sála popradského 
Domu kultúry. Už po piaty raz „starogympláci“ takýmto 
spôsobom nechali zažiariť svoje študentské osobnosti. 

súťažiach. Na vzácnu plaketu 
špeciálne vyrobenú pre túto 
príležitosť s  vygravírovaným 
menom a  kategóriou mohol 
však pomýšľať iba majiteľ 
medaily z minimálne  kraj-
skej súťaže. Skutočnou „sta-
rogympláckou“ hviezdou sa 
totiž naozaj mohol tentoraz 
stať len študent patriaci me-
dzi najlepších aspoň v  rámci 
Prešovského samosprávneho 
kraja.

Na pódiu si tak svoje okam-
žiky slávy v  žiare reflektorov 
mohli vychutnať výnimoční 
matematici, fyzikári, chemici, 
biológovia, jazykári, dejepi-
sári, ale aj recitátori, speváci, 
športovci... 

Slávnostný gala program 
formou pripomínajúci odo-
vzdávanie slávnych filmových 
Oscarov však nebol iba o po-
tlesku pre majiteľov ocenení. 
Preplnená sála nešetrila dlane 
ani pri skvelých sprievodných 
speváckych či tanečných čís-
lach v podaní žiakov školy. Aj 
tie boli potvrdením, že talen-
tovaní jedinci majú v starom 
„gympli“ možnosť obrovskej 
sebarealizácie.

Slávnostné ocenenie „naj-
lepších z  najlepších“ študen-
tov Gymnázia na Kukučí-

novej ulici v Poprade bolo 
už tradičným epilógom za 
uplynulým školským rokom. 
„Som veľmi hrdý na žiakov, 
akých v škole máme. Nie sú to 
len tí, ktorí sa dnes dostali me-
dzi ocenených, ale aj množstvo 
ďalších, ktorí svojimi úspech-
mi na všetkých fórach vytvá-
rajú čoraz lepšie meno školy,“ 
zhodnotil slávnostné podu-
jatie riaditeľ školy Vladimír 
Lajčák. Komu česť, tomu česť! 
hovorí staré slovenské príslo-
vie znamenajúce, že každé-
ho si treba uctiť podľa toho, 
čo dosiahol. Priam sa žiada 
v tomto prípade ešte dodať: 

...a  ešte trochu slávy...
hviezdy „starého gympla“ si 
to za svoju výnimočnosť za-
slúžia. 

  PaedDr. Zdeno Suchý

v pasáži ALFA,
Námestie sv. Egídia

Poprad

Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy
Malgorzata Twardzik - Wilk

Krajina predstavivosti
Uskutoční sa 6. decembra o 18. h 
na Nám. sv. Egídia, Pasáž ALFA 

v Poprade.
Výstava potrvá do 4. januára 2020

V roku 1992 ukončila štúdiá na katedre maliarstva, 
na Univerzite Marii Curie-Sklodovskiej v Lubline. Kaž-
doročne prezentuje svoju tvorbu na individuálnych  
a kolektívnych výstavách v Poľsku aj v zahraničí. Jej 
diela sa nachádzajú v zbierkach galérií a múzeí v Poľ-
sku, Francúzsku, Rakúsku, Nemecku, Slovensku, Ukra-
jine, Macedónii, Rumunsku, v Maďarsku, tiež v USA. 
Niekoľkokrát bola ocenená za svoju maľbu aj v zahraničí 
2010 - Foeni - Rumunsko, 2016 Pocspetri – Maďarsko. Au-
torka sama je organizátorkou, komisárkou aj účastníčkou 
medzinárodných plenérov, organizuje tvorivé maliarske 
dielne pre deti, mládež a dospelých. Je členkou Umeleckej 
Besedy Slovenskej. Žije a tvorí v Glowience pri Krosne. 
Pracuje s technikami olej, akryl  a pastel.

Malgorzata Twardzik - Wilk

„Požičovňa ticha nie je vy-
požičaná. Je moja. Premýšľal 
som, koho by som oslovil na 
túto anotáciu na druhú stra-
nu knihy.

Nebolo by to fér. Pre mňa, 
ani pre osobu, ktorú by som 
oslovil. Buď by ostala ticho, 
alebo by si požičala slová, 
ktoré by vlastne strácali výpo-
vednú hodnotu. Keďže poži-
čovňa ticha je naozaj moja. Je 
podčiarknutá mlčaním a več-
nosťou básní, ktoré sú ukryté 
hlboko dnu. Nachádzal som 
ticho a strácal ho. Prepožičia-
val a dostával späť na mocné 
doby. 

Nakoniec som priznal mier 
vo všetkých metaforách, ver-
šoch, nadpisoch a bodkách. 

Táto zbierka vznikala ako 

V prvej polovici novembra bola v Košiciach pokrstená 
deviata zbierka básní podtatranského autora Jána Marto-
na Požičovňa ticha. Ako nám prezradil, v súčasnosti pra-
cuje už na štvrtom románe a nové CD s jeho piesňami sa 
dostane na trh už na budúci rok. 

Nová zbierka básní Jána Martona

retrospektívny pohľad na svet 
okolo mňa. Na život a lásku  
v mojom vnútri. 

Na nálezy a hlavne všetky 
tie straty, ktoré ma posúvali 
a vždy budú posúvať vpred. 
Ak sa vám páčil čo i len je-
den verš, dajte mi to vedieť 
tichom. Odpoviem vám rov-
nako, ale budem to cítiť. 

Niekde v samotnej hlbo-
čine mĺkvych jaskýň ostáva 
prepojené, to čo prepojené 
byť má. 

Asi skôr naveky, ako iba na 
čas. A to potrhané? To sa do-
zaista stratí v hluku márno-
tratne plytkých dejín.“
 Ján Marton

Z REGIÓNU

Z  dôvodu realizácie stavebných a rekonštrukčných 
prác v rámci projektu IROP dochádza k  zmenám 
v  priestorovom usporiadaní ambulancií. Od 22.11. je 
chirurgická ambulancia z  2. poschodia poliklinickej 
časti presťahovaná na 5. poschodie. Príjmová neuro-
logická ambulancia je presťahovaná do priestorov 
neurologického oddelenia na 4. poschodie. Ortope-
dická ambulancia a traumatologická ambulancia sa 
presťahovala zo spojovacej chodby na 2. poschodie do 
priestorov polikliniky. Centrálny príjem a všetky jeho 
ambulancie budú na 2. poschodí v priestoroch pôvod-
ných ortopedických a traumatologickej ambulancií.

Sťahovanie zasiahne aj zmenu parkovania pre vo-
zidlá RZP, DZS a pre imobilných pacientov, ktoré bude 
presťahované pred hlavný vchod nemocnice, teda pred 
polikliniku.  (red)

Zmeny v Nemocnici Poprad
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KOMINÁRSTVO
v čistenie a kontrola komínov
v fasádne nerezové komíny
v stavba a oprava murovaných komínov
v frézovanie komínov
v vložkovanie komínov
v frézovanie dechtu 0904 762 263

mezovskylukas@gmail.com

Mezovský
Osem členov popradského 

klubu PAGA GYM, ktorý sa 
venuje kickboxu, sa zúčastni-
lo v prvej polovičke novem-
bra tretieho kola amatérskej 
Open ligy Slovenského zvä-
zu kickboxu a v  ten istý deň 
sa 1 pretekár predstavil na 
športovom galavečere pro-
fesionálnych zápasov v  boxe 
a kickboxe.    

3. kolo Open ligy Slo-

venského zväzu kickboxu 
sa uskutočnilo v  prešovskej 
športovej hale ZŠ Sibírska. Vo 
veľmi dobre zorganizovanom 
kole sa z Popradu predstavilo 
7 nových tvárí v  mládežníc-
kych kategóriách (P. Sýkoro-
vá, L. Mrštinová, N. Hnaš, A. 
Orolín, M. Halčin, A. Puška   
a  M. Horváth) a  1 súťažiaci   
v  seniorskej kategórii (Ri-
chard Murín).

Kickboxeri PAGA GYM vybojovali 10 cenných kovov
Niektorí súťažiaci sa pred-

stavili vo viacerých kategó 
riách a aj napriek nedostatku 
skúseností dokázali získať 5 
strieborných a  5 bronzových 
medailí. PAGA GYM sa v cel-
kovom poradí klubov umiest-
nil na 12. mieste. Celková 
účasť na súťaži bola 284 pre-
tekárov z 26 klubov z 3 krajín 
(SVK, UKR, POL).

Večer patril zápasom na 

profesionálnej úrovni. V Lip- 
tov Aréne sa konala akcia 
KOK (King of Kings), kde sa 
predstavila slovenská špička 
v  boxe a  kickboxe. Z  PAGA 
GYMU sa v boxerskom zápa-
se vo váhovej kategórii do 81 
kg predstavil Martin Oršuliak 
a v opačnom rohu ringu stál 
Štefan Haluš z  Prievidze, na 
ktorého bol žiaľ Martin „pri-
krátky“  a zápas prehral.
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Knihy so zľavou si môžete objednať vo vydavateľstve PERFEKT, a. s., Cukrová 14, 811 08 Bratislava, 
e-mail: odbyt@perfekt.sk alebo kúpiť v Kníhkupectve Vojtecha Zamarovského, Karpatská 7, 

811 05 Bratislava 1, alebo na www.perfekt.sk. 

Vianočné čítanie 

Klasické balady českej romantickej literatúry, ktoré sú 
považované za vrcholné dielo českého spisovateľa 
a zberateľa ľudovej slovesnosti Karla Jaromíra 
Erbena sa v prebásnení vynikajúceho slovenského 
spisovateľa Ľubomíra Feldeka po prvýkrát vcelku 
dostávajú aj k slovenskému čitateľovi. Knihu 
ilustrovala Katarína Vavrová.19,90 € 

15,90 €
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Matúš a Richard cestujú k dedovi na zimné prázdniny. 
Veľmi sa im tam nechce, u deda v chalúpke totiž nie je 

internet, ba ani elektrina. Netušia však, že celý tento výlet 
môže mať strašné následky. Naozaj spôsobia, že už nikdy 

nebudú Vianoce a že svet, aký ho poznáme, sa skončí?
9,60 € 

7,70 €
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Renault CLIO Generation
Mestské vozidlo

 Už od

8 900 €
S rádiom a klimatizáciou 
5 rokov záruka Renault
Ponuka je len informatívna a nie záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Uvedená cena platí pri odpočítaní zľavy 800 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 800 €. Zmluvná záruka Renault 5 rokov / 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) 
sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Renault CLIO: spotreba 5,0 (l / 100 km), emisie CO2 114 (g / km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodiky stanovenej podľa platných 
právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

www.renault-eurocamp.sk
Tel.: +421 52 77 24 086
EUROCAMP s.r.o., Dlhé Hony 4597/4, 058 01 Poprad

Hralo sa bez roz-
delenia do kategórií 
za použitia vekových 
handicapov. Víťazom 
kvalifikácie sa so súč-
tom 1327 stal Pavol 
Kečkéš a  po odstú-
pení Dušana Osúcha 
postúpil z 32. pozície 
ako posledný Milan 
Čepregi zo súčtom 
1006. Postupujúci 
hráči boli rozdelení 
do dvoch štvrťfiná-
lových rúnd, v  ktorých po-
stupne odohrali ďalšie 2 hry. 
K  týmto hrám sa pripočítal 
50 % prenos kvalifikačného 
súčtu a  po zoradení výsled-
kov postupovalo 16 hráčov 
do K.O. finálových krokov. 

Už pred štvrťfinále bolo 
rozhodnuté o  majsterke SR 
pre sezónu 2019/2020 a stala 
sa ňou Ľubomíra Poliaková.  
Anna Túrociová zostala tes-
ne pred bránami štvrťfinále 
a  skončila na 2. mieste žen-
skej kategórie. Všetky finálo-
vé K.O. kroky, v  ktorých už 
nastúpili iba muži, sa hrali na 
súčet dvoch hier. V štyroch 
vyraďovacích krokoch nebo-
la núdza o zaujímavé a napí-
navé súboje. K výborným vý-
konom sa postupne rozohral 
Vladimír Pavlikovský, ktorý 

V. Pavlikovský je majstrom SR
V  sobotu, 23. 11. 2019 sa v  Petržalka Bowling Center 

stretlo 38 seniorov – hráčov nad 50 rokov, z toho 36 mu-
žov a 2 ženy. Všetci spoločne odohrali vo dvoch rundách 6 
kvalifikačných hier, po ktorých 32 najlepších postupovalo 
do štvrťfinále. 

vo finále nenašiel premožite-
ľa a  celkom zaslúžene získal 
titul majster SR pre sezónu 
2019/2020. Druhý bol Ma- 
rián Augustín a  na spoloč-
nom treťom mieste obaja 
porazení semifinalisti Peter 
Melkner a Miroslav Koník. 

Máme za sebou náročný, 
takmer 12 hodinový mara-
tón a  môžeme konštatovať, 
že seniori na Slovensku sú 
v  stále výbornej kondícii. Je 
iba na škodu, že hráči nad 
50 rokov z niektorých slo-
venských regiónov neberú 
majstrovstvá SR pre seba ako 
bowlingový sviatok...ten sme 
dnes v Petržalke určite zažili. 
Ďakujem Prezidentovi SBwZ 
Vladimírovi Merkovskému 
za prípravu šampionátu 
a osobnú účasť s rozhodova-
ním.  Miroslav Koník

V predvianoč- nom období väč-
šina uvažuje nad výberom darčekov 
pre svojich najbliž- ších. Zlatým, strie-
borným či diaman- tovým šperkom 
alebo krásnymi ho- dinkami určite nič 
nepokazíte, hlavne ak sa obrátite na 
odborníkov, kto- rí vám poradia, 
ponúknu svoje bohaté skúsenosti a pomôžu vybrať kúsky 
podľa vášho vkusu či vkusu obdarovaného. Nielen pod 
Tatrami je lídrom v zlatníctve a predaji šperkov z drahých 
kovov spoločnosť iZLATO, s. r. o., ktorej história sa začala 
písať v roku 2005.

„iZlato je slovenská ro-
dinná značka, ktorá dôveru 
klientov získala najmä ori-
ginálnymi šperkami, pri vý-
robe ktorých dbáme na vy-
sokú kvalitu,“ povedal Sla-
vomír Smoleňák, riaditeľ  
a majiteľ firmy iZlato. Slovo, 
ktoré túto firmu najlepšie 
vystihuje a opisuje, je FO-
REVER a je súčasťou názvu 
firmy a zároveň aj filozofie, 
pretože ich šperky sú tu so 
svojimi klientami navždy. 
Šperky sprevádzajú svojich 
vlastníkov v  tých najkraj-
ších okamihoch života, 
počas zasnúbenia, svad-
by, pri narodení dieťaťa, či 
najrôznejších vyznaniach 
lásky... „Prajeme si, aby 
tieto chvíle radosti zostali 
navždy s nimi – zhmotnené  
v malom briliantovom šper-
ku FOREVER,“ konštatuje 
S. Smoleňák.

Najväčšie internetové zlat 

níctvo na Slovensku  pre-
vádzkuje spoločnosť iZlato  
s. r. o. od roku 2009, ale 
zlatníctvu a predaju zlatých  
a strieborných šperkov sa 
venujú od roku 1992. V da-
nom segmente sú podľa vy-
hľadávača Google autoritou.  
V súčasnej dobe pôsobia 
okrem Slovenska prostred-
níctvom spriatelených e-sho-
pov iZlato24.cz v Českej re-
publike, Nemecku, Rakúsku, 
Švajčiarsku, Maďarsku a Poľ-
sku. Vo všetkých krajinách 
zaujímajú popredné miesta 
s ohľadom na počty spokoj-
ných zákazníkov. Okrem ná-
kupu cez internet spoločnosť 
spolupracuje aj s kamenný-
mi obchodmi iZlato Jewelry  
v ZOC Max Poprad a Cen-
trom obrúčok iZlato Forever 
Bratislava, v ktorých máte 
možnosť aj osobného odbe-
ru, ak si šperk objednáte na 
www.izlato.sk.  (rek)

Z poverenia Slovenskej asociácie MMA ligy usporiadal Ken-
kyo club Poprad jedenáste pokračovanie amatérskej ligy, tohto 
čoraz populárnejšieho športu. Išlo aj o pilotné kolo, do ktorého 
zaradili detské kategórie. Po turnaji zaznelo veľa pozitívnych 
ohlasov na zaradenie detských a mládežníckych kategórii a ve-
denie amatérskej ligy dúfa, že sa okrem Popradu zapoja aj iné 
kluby. Čestným hosťom podujatia bol Makhmud Muradov, 
29-ročný špičkový profi bojovník z  Tadžikistanu, striedavo 
žijúci v Česku a v Las Vegas, kde aj trénuje. Jeho družkou je 
známa česká speváčka Monika Bagárová. Muradov donedávna 
bojoval v československej organizácii Oktagon, no jeho kvali-
ta mu zaručila prechod do svetoznámej UFC, kde odštartoval 
svoje pôsobenie septembrovým víťazstvom nad talianskym 
bojovníkom. „Mach“ ako znie jeho prezývka, trpezlivo sledo-
val všetky zápasy, fotografoval, podpisoval...

Amatérska MMA v Poprade, 
hosťom Makhmud Muradov

Spolu 33 zápasov od ka-
tegórie 5-ročných až po se-
niorov, vrátane troch žen-
ských súbojov v  klietke, 
neraz vyburcovalo zaplnené 
hľadisko v  športovej hale ZŠ 
Komenského v  Poprade. Sú-
boje obstarali športovci slo-
venských klubov z  Popradu, 
Levoče, Žiliny, Prešova, Sabi-
nova, Spišskej Novej Vsi, Mi-
chaloviec, Trnavy, Bardejova, 
Banskej Bystrice, Košíc a Bra-
tislavy. Popradské farby v ok-
tagóne hájili: Dalibor Ferenc, 
Janko Peško, Bruno Horváth, 
Noel Pettersen, Jaroslav Peš 
ko, František Dunka, Dušan 
Mašlonka, Rastislav Matucha, 
Juraj Figura a tréner a  roz-
hodca Ján Kirschbaum, ktorý 
takto zhodnotil turnaj: „Za-
radením detských kategórii 
sme chceli rodičom a verejnos-
ti ukázať, že MMA je vhod-
ný aj pre deti. Chcel by som 

poďakovať prezidentovi našej 
slovenskej asociácie za mož-
nosť usporiadať zápasy v kliet-
ke pre deti a mládež. Skvelým 
príkladom pre ne bol hosť 
podujatia Makhmud Mura-
dov, ktorý absolvoval 42 ama-
térskych zápasov a  až potom 
vstúpil k  profesionálom. Mali 
sme tu viacerých pretekárov. 
Napríklad 14-ročný Jarko 
Peško zápasil v  troch stretnu-
tiach, v  dvoch jasne zvíťazil, 
ale v  treťom spravil chybu, 
ktorú súper využil. Myslím si, 
že Jarko môže byť o 5-6 rokov 
špičkový fighter. Príjemne ma 
prekvapil Juraj Figura, ktorý 
trénuje iba 4 mesiace, ale je 
v  ňom vidieť náturu nezlom-
ného bojovníka. Rád by som 
poďakoval všetkým rodičom, 
spoluorganizátorom,  partne-
rom a sponzorom za vydarenú 
akciu,“ skonštatoval J. Kirsch- 
baum.  Slavo Petrus      
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N O V Á  P R E D A JŇA  V  O C  E T E R N A  ( S A S A N K A )  -  P O P R A D

1 0  %
A B  K U P Ó N  N A  Z ĽA V U

Po dramatickom stretnutí 
v  Handlovej, v  10. kole naj-
vyššej basketbalovej súťaže 
mužov, kedy Svit  stiahol 16 
bodovú stratu z prvého pol-
času, aby nakoniec zvíťazil 
nad baníkmi v  predĺžení 
96-87, privítal na svojej pa-
lubovke ambicióznu Žilinu. 
Vo vyrovnanom meraní síl 
sa z  víťazstva tešili zverenci 
trénera Juga, ktorí žltozele-
ných porazili 94-85. Jugo už 
na lavičke Svitu sedel pred 
piatimi rokmi. Vtedy so Svi-
tom získal extraligový bronz 
a aj Slovenský pohár. Na tré-
nerskom poste už po 1. kole 
vymenil ďalšieho Chorváta 
Igora Prtoriča, jeho asis-
tentom je mládežnícky tré-

ner Svitu Róbert Ištvánik.
Svit má kvalitný káder 

s výraznými individualitami. 
Jalen Nesbitt je v  lige druhý 
v počte bodov na zápas, jeho 
priemer je 19,4 bodu. V poč-
te asistencií v  súťaži hviez-
di rozohrávač Svitu Isaiah 
Johnson. Svitu patrí so 6 vý-
hrami a 4 prehrami v aktuál-
nej tabuľke 5. priečka.

Najbližší domáci zápas 
odohrajú „medvede“ v stre-
du 4. decembra proti Ko-
márnu.

BK Iskra Svit – BK Slávia 
Žilina 94:85 /46:48/ 

Najviac bodov Svitu: Nes- 
bitt 20, Avramovič 14, Carr 
14, Monček 11. Trojky: 6 - 8, 
TH 10/16 - 9/14. Vypredané.

Pred nedeľňajším zápa-
som Slovan prehral naposle-
dy v Miškovci 3:6 a prišiel o 
svoju peknú 9-zápasovú šnú-
ru víťazstiev. Popradčania 
mali na svojom konte iba tri 
výhry z posledných desiatich 
duelov. V tabuľke sa nachá-
dzali na deviatom mieste s 
26 bodmi, Slovan bol líder so 
ziskom 52 bodov.

Popradskí tréneri dali 
v  bránke dôveru Patrikovi 
Nechvátalovi, na striedač-
ke bol pripravený Tomáš 
Vošvrda. Do zápasu zasiahla 
sedemčlenná obrana, Alek-
sandar Magovac a Dominik 
Kramár sa na súpisku ne-
zmestili. Po zraneniach sa 
vrátili Lukáš Paukovček, Jor-
gen Karterud a po prekonaní 
choroby aj Michael Vandas. 
Ako trinásty útočník bol 
pripravený junior Michal 
Králik. Samuel Mlynarovič 
sa nevošiel do zápasovej no-
minácie. Na klubovej listine 
zranených hráčov sa nachá-
dzajú Matúš Paločko a Matúš 
Matis.

Po veľmi vyrovnanom zá-
pase a  hlavne vďaka prvej 
a tretej tretine si Poprad vy-
bojoval víťazstvo. Takmer 
vypredaný štadión odchá-
dzal domov spokojný. Stre-

Veľké víťazstvo nad lídrom tabuľky

lecky bol duel vyrovnaný. 
Pre Slovan je to druhá prehra 
v rade a pre Poprad cenné tri 
body.

HK POPRAD - HC SLO-
VAN BRATISLAVA 2:1 
(1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 6. Vandas (Han-
dlovský, Preisinger), 40. Bja-
lončík (Leclerc, Karterud) 
- 43. Štajnoch (Kytnár, Ab-
dul). Rozhodovali: Müllner, 
D. Konc st. – M. Orolin, Šol-
tés, vylúčení: 3:3, presilov-
ky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4038 

divákov.
Peter Mikula, tréner Po-

pradu:  „Víťazstvo sa rodilo 
ťažko. Budem trochu opti-
mistický. Jeho základy sme 
položili v Košiciach. Dnes 
sme išli výrazne za víťaz-
stvom. Toto mužstvo body 
potrebuje. Základom úspe-
chu bol výkon brankára.  
V zakončení sme boli efek-
tívnejší ako hráči Slovana.“ 
Roman Stantien, tréner 
Slovana:  „Z našej strany 
bola prvá tretina vlažná. 
Na konci dobiehať náskok 
súpera je vabank. Gólovky  
v závere boli, ale nepreme-
nili sme ich. K prvému úto-
ku sa musia bodovo pridať 
ďalšie. Nemôže to stále ťahať 
jedna formácia.“

 Slavo Petrus

Už je to 7 rokov, čo sa naposledy Slovan predstavil na 
popradskom ľade a prehral výsledkom 2:4. Zo súčasné-
ho kádra Kamzíkov vtedy nastúpilo šesť hráčov - obran-
covia Daniel Brejčák, Štefan Fabian a Dominik Kramár  
a útočníci Michael Vandas, Samuel Takáč a Patrik Svita-
na. V drese Slovana sa predstavili aj Lukáš Kozák a Miro-
slav Preisinger, ktorí sú momentálne oporami tímu spod 
Tatier. 

BK Iskra Svit – BK Slávia Žilina 94:85 /46:48/ 

Priaznivcov basketbalu 
žien pozývame 7.12. o 17.30 
h na prvoligový zápas BAM 
Poprad – BKM Žilina Buda-
tín do telocvične pri ZŠ Ko-
menského. Vstup zdarma.

ˇ


