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Osobnosti mesta si prevzali oce-
nenia z  rúk primátorky mesta Svit 
Ing.  Dáši Vojsovičovej, ktorá vo 
svojom príhovore povedala: „Pova-
žujem za nesmierne dôležité oceniť 
a  prejaviť úctu osobnostiam nášho 
mesta, ktoré stáli pri jeho budovaní 
a prispeli svojou osobnou výnimoč-
nosťou k  tomu, čím  sa môže Svit, 
naše mesto, pýšiť.“

Slávnostnú atmosféru počas oce-
ňovania umocnili hudobní hostia. 
Operná speváčka, sopranistka Soňa 
Godarská, rodáčka z Popradu a vy-
nikajúci klavirista Róbert Pechanec, 
ktorí zúčastneným predstavili pod-
manivé melódie a árie zo známych 
opier.

Cenu mesta Svit za rok 2021 zís-
kala pani Magdaléna Dvornic-
ká za aktívny prístup pri organizo-
vaní   spoločenského života Klubu 
absolventov Baťovej školy vo Svite 
a  seniorských organizácií mesta 
Svit.

Odovzdali  Ceny primátorky a Ceny mesta Svit za rok 2021
Mesto Svit aj v dnešnej náročnej dobe, dobe zmien a covido-

vého ochorenia nezabúda vyzdvihnúť a oceniť občanov, ktorí 
sa osobitým spôsobom pričinili o rozvoj mesta a svojou prácou 
zasiahli do jeho vývoja. Vedenie mesta Svit ocenilo osobnosti 8. 
septembra 2021 v Dome kultúry vo Svite. V roku 2021 na zákla-
de rozhodnutia mestského zastupiteľstva boli udelené dve Ceny 
mesta a  tri Ceny primátorky mesta Svit vrátane Ceny - Mladá 
osobnosť mesta Svit.

Cenu mesta Svit za rok 
2021 získalo Občianske 
združenie Zábavná sku-
pina Svittasenior pri prí-
ležitosti 10.  výročia jeho 
založenia, za kvalitnú verej-
noprospešnú činnosť v  ob-
lasti kultúry a sebarealizácie 
seniorov mesta Svit. Cenu 
prevzal pán Alexander To-
kár - zakladateľ OZ. 

Cenu primátorky mes-
ta Svit za rok 2021 získa-
la Mgr. Jozefa Jelačičová 
Fraňková za významné 
zásluhy v  oblasti vzdeláva-
nia a  školstva, za  príkladný 
rozvoj pedagogickej práce v našom 
meste a  za spracovanie kroniky 
mesta Svit. 

Cenu primátorky mesta Svit za 
rok 2021 získal Futbalový klub Svit 
pri príležitosti 85. výročia jeho zalo-
ženia a za aktívny a dlhodobý rozvoj 
športovej oblasti v meste Svit. Cenu 

prevzal pán Vincent Seman, dlho-
dobý člen FK Svit. 

Cenu primátorky mesta Svit za 
rok 2021  - Mladá osobnosť mesta 
Svit získala Zuzana Hudáčová za 
dlhodobé dosahovanie a preuká-
zanie excelentných a  vysoko nad-
priemerných vedomostí a zručností 

v oblasti vedy, za úspešnú reprezen-
táciu mesta Svit v zahraničných sú-
ťažiach a počas štúdia mimo Sloven-
ska. Cenu prevzala krstná mama Z. 
Hudáčovej pani Božena Ongerová.

Oceneným občanom a kolektí-
vom blahoželáme.  

 Mesto Svit, snímka P. Kostka

Za OZ Zábavná skupina Svittasenior Cenu mesta Svit z rúk primátorky 
Ing. D. Vojsovičovej prebral Alexander Tokár.

Tatranské kultúrne leto 2021
Letné obdobie vo Vysokých Tatrách je už tradične poznamenané 

nielen turistikou, športom, oddychom a  relaxom, ale aj kultúrnym 
vyžitím. OOCR Región Vysoké Tatry v spolupráci s mestom Vysoké 
Tatry aj v tomto roku zorganizovali seriál programov pod ústredným 
názvom Tatranské kultúrne leto.

Teáter KOMIKA z Bánova v predstavení Príbeh rytiera.

Zlatým klincom hudobného festivalu ALTANFEST bola legendárna 
pražská kapela FLAMENGO reunion session.

Charakterizovalo ho niekoľko 
noviniek. V porovnaní s minulými 
rokmi bolo v programovej ponuke 
až 6 programov týždenne. Za celé 
leto to vyšlo nakoniec na 60 pro-
dukcií rôzneho druhu. Polovica 
z nich patrila Tatranskému letné-
mu kinu. Každú stredu sa v  Re-
sorte Hrebienok 2 Starý Smokovec 
premietali outdoorové fi lmy, každý 
piatok v  mestskom parku Tatran-
ská Lomnica rodinné fi lmy a  so-
boty večer pred Reštauráciou Spitz 

v Starom Smokovci kultové fi lmy.
Nedeľňajšie predpoludnia patrili 

v  Starom Smokovci divadielkam 
pre deti. Súbory  Clipperton z Ban-
skej Bystrice, Commedia z  Popra-
du, Na doske a Portál z  Prešova 
uviedli po dve inscenácie.. 

Sobotňajšie koncerty v  Starom 
Smokovci patrili prevažne mladým 
kapelám, ale aj skúsenejším formá-
ciám žánrovo zameraným prevaž-
ne na pop rock, world music či folk 
rock alebo country rock. Ľudová 

hudba, retro music, jazz a  revival 
dostali priestor počas nedeľňajších 
popoludní v mestskom parku Tat-
ranská Lomnica. 

Medzi najväčšie podujatia leta 
patrilo otvorenie letnej sezóny 
a TKL s koncertom skupiny Peter 
Bič Projekt a Tatranským galaveče-
rom s formáciou LA GIOIA, ďalej 
Tatranský oldtimer s  prehliadkou 
vzácnych historických veteránov 
a koncertom Katky Koščovej s Pre-
šovským dixielandom, ale aj záver 
leta s tradičnou Tatranskou letnou 
dražbou a  koncertom Juraja Baču 
s kapelou PARTY BEAT.

Počas leta sa uskutočnili aj 3 
tradičné tatranské letné festivaly 
a  to: Medzinárodný festival mlá-
dežníckych orchestrov a  zborov 
Šengenský poludník (13. ročník), 
divadelný festival Stretnutia (17. 
ročník) a  multižánrový hudobný 
festival Altanfest (6. ročník).

Takmer 11 tisíc návštevníkov na 
všetkých podujatiach dohromady 
neprelomilo žiadne rekordy, bolo 
ich menej ako v  uplynulých ro-
koch. Opäť sa totiž museli dodržia-
vať prísne protipandemické opat-
renia a  tie odradili mnohých náv-
števníkov od toho, aby sa v  zóne 
vyčlenenej pre divákov pohybovali 
iba v  rúškach so zanechaním svo-
jich mien a  kontaktov pre Úrad 
verejného zdravotníctva. Mnohým 
tieto pravidlá veľmi vadili a pre-
to radšej programy oželeli. Bol to 
znovu veľký nápor na sily a trpez-
livosť organizátorov. Veríme, že 

v  ďalších rokoch sa už všetko do-
stane do tradičných koľají a ľudia si 
budú môcť užiť kultúru bez akých-

koľvek obmedzení, ktoré narúšajú 
ich komfort. Ján Bendík, 
 snímky: Dagmar Modlová

Matúš Kostelník z Divadla Paľa Bielika Tatranská Lomnica v úlohe Flo-
rinda Aretusiho pri premiére predstavenia Sluha dvoch pánov.

Nezabúdame
Pripomenuli sme si 

77. výročie SNP

Pri pamätníkoch, ktoré sú v na-
šich obciach a mestách, si priami 
účastníci, ktorých je z roka na rok 
menej, spolu s organizáciami Slo-
venského zväzu protifašistických 
bojovníkov (SZPB), vedením miest 
a obcí a obyvateľmi pripomenuli 77. 
výročie Slovenského národného 
povstania (SNP). 

Pre slovenskú zem, zaliatu krvou 
tých, ktorí neváhali postaviť sa na 
odpor nacistickým hordám a po 
boku Červenej armády a iných ná-
rodov vybojovať mier pre celú Eu-
rópu. K slovenským pamätníkom si 
prišli uctiť životy padlých hrdinov 
II. svetovej vojny a Povstania aj Mo-
torkári Slovenska – Brat za brata, 
ktorí len v auguste položili kytice 
kvetov a zapálili na ich počesť svieč-
ky v 31 mestách a obciach. V tom-
to roku ale navštítili viac ako tisíc 
miest a obcí a najazdili vyše stotisíc 
kilometrov.  

Regionálne oslavy SNP sa už tra-
dične konali 28. augusta na Pod-
banskom, pri štyroch žulových 
kameňoch na Partizánskej lúke. 
Tie pripomínajú hrdinstvo parti-
zánskych oddielov pôsobiacich v 
Tatrách. Pamätník je doplnený ka-
mennou mapou bojov vo Vysokých 
Tatrách. Oslavy tohto roku pripra-
vilo mesto Vysoké Tatry a za hlad-
ký priebeh zodpovedal Ján Bendík, 
vedúci oddelenia kultúry. Sloven-
skú štátnu hymnu zaspievali naživo 
a zástavy vztýčili Podtatranskí Ale-
xandrovci. 

 Pokračovanie na 2. strane
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Riaditeľom „starého gym-
pla“ bol desať rokov. V roku 
2011 prišiel do školy, o ktorej 
sa ani v  Poprade veľa neho-
vorilo. Pár rokov predtým 
sa gymnázium sťahovalo 
z  Popradského nábrežia do 
priestorov bývalých kasární 
na Kukučínovej ulici. Na bu-
dove bolo zďaleka vidieť nevy-
hnutnú potrebu rekonštruk-
cie. Opravovať však bolo tre-
ba aj personálne vzťahy, škola 
zaostávala za štandardom 
i v  materiálnom a  technic-
kom vybavení.

Nie, nešlo to švihnutím po-
myselného čarovného prú-
tika. Chcelo to množstvo tr-

Popradský „starý gympel“ do nového školského roka s novým vedením
Gymnázium na Kukučínovej ulici v  Poprade vstúpilo 

do nového školského roka s  novým vedením. Vladimí-
ra Lajčáka vystriedala na poste riaditeľa jeho doterajšia 
zástupkyňa Beáta Taylorová. Tá uspela v júnovom výbe-
rovom konaní, do ktorého sa doterajší prvý muž školy 
Vladimír Lajčák neprihlásil. Je totiž zároveň riaditeľom 
rozbiehajúcej sa Strednej športovej školy v Poprade. Tá je 
fakticky „dcérou“ gymnázia. Po dvoch rokoch súbežnej 
existencie oboch škôl pod jedným vedením však nastal 
čas na ich úplný rozchod. U Vladimíra Lajčáka pri roz-
hodovaní sa o jeho ďalšej budúcnosti vyhral jemu blízky 
šport.

pezlivosti, odhodlanosti, se-
bazaprenia. Postupne však 
budova, jej vybavenie i celý 
areál opeknievali. Triedy 
dostávali nielen nové ná-
tery, ale aj nového ducha. 
Vznikali odborné učebne na 
jednotlivé predmety. Vďaka 
úspešnému zapojeniu sa do 
projektu Vzdelávame mo-
derne boli v  škole postupne 
budované moderné špičkové 
laboratóriá. V  triedach po-
stupne pribúdali technické 
zariadenia, ktoré umožňovali 
učiteľom učiť oveľa inovatív-
nejšie. „Starý gympel“ už bol 
starý len podľa názvu. V jeho 
vnútri to začínalo bublať mo-

dernosťou, progresívnosťou, 
rastom kvality.

Vladimír Lajčák nezaprel 
v  sebe športovca a  už v  tre-
ťom roku svojho riaditeľova-
nia pridal ku klasickým gym-
naziálnym triedam aj jednu 
športovú. O dva roky neskôr 
už v ňom vedenej škole fun-
goval nový študijný odbor 
gymnázium – šport. Cieľom 
bolo poskytnúť kvalitné štú-
dium športovým talentom 
zo širokého okolia. Hokejisti, 
futbalisti, basketbalisti, volej-
balisti, ale aj lyžiari, sánkari, 
atléti, plavci... Všetci tu našli 
skvelé možnosti nielen dostá-
vať vzdelanie štartujúce ich 

na vysokoškolské štúdium, 
ale  zároveň aj rozvíjať svoje 
športové schopnosti. 

V  tom čase už totiž vďa-
ka iniciatívnosti riadite-
ľa hneď pri škole fungoval 
novovybudovaný športový 
areál s  tartanovou atletic-
kou dráhou, ihriskom na 
minifutbal s  umelou trávou 
či multifunkčným ihriskom 
na ďalšie loptové hry – bas-
ketbal, volejbal. Okrem toho 
v  bezprostrednej blízkosti 
školy vyrástla telocvičňa, 
ktorú pokojne možno na-
zvať športovou halou. V  jej 
priestoroch je aj posilňovňa, 
šatne, sprchy, sauna. Žiaci 
nielen zo športových tried 
objavili krásu fl orbalu a bed-
mintonu. Okrem titulu maj-
strov Slovenska v basketbale 
chlapcov práve v týchto me-
nej viditeľných športoch už 
niekoľko rokov patria „sta-
rogympláci“ k  slovenskej 
stredoškolskej elite. 

Modernizácia učební i me-
tód učenia takisto začali pri-
nášať svoje ovocie. Študenti 
začali voziť medaily z  kraj-

ských kôl predmetových 
olympiád aj umeleckých 
súťaží. Tí najlepší sa v  po-
sledných rokoch dostali až 
na medzinárodné fóra súťa-
ží v  biológii, fyzike, chémii. 
Škola je zapojená v  rámci 
európskych projektov Era-
smus+ do medzinárodnej 
spolupráce so školami v Čes-
ku, Dánsku, Litve, Taliansku, 
Španielsku, Švédsku, Nemec-
ku... Štandardom sa stávajú 
zahraničné exkurzie žiakov 
do Rakúska, Poľska, Ruska, 
Švajčiarska, Talianska, Fran-
cúzska, Veľkej Británie, USA. 
Študenti sú zapojení do pro-
jektov Zelená škola, Škola 
priateľská k  deťom, plnia 
program DofE (Medzinárod-
ná cena vojvodu z  Edinbur-
ghu). Majú možnosť rozvíjať 
svoje záľuby v  dvojcifernom 
počte rôznych záujmových 
krúžkov, už niekoľko rokov 
funguje ich vlastná televízia. 
Po desiatich rokoch Vladi-
míra Lajčáka na poste riadi-
teľa školy patrí Gymnázium, 
Kukučínova, Poprad k  špič-
kovým školám nielen v rám-

ci Prešovského samospráv-
neho kraja, ale s  rešpektom 
sa o  ňom hovorí aj v  rámci 
celého Slovenska. Takmer 
stopercentná úspešnosť pri-
jímania jeho maturantov na 
vysoké školy je potvrdením 
mimoriadne kvalitnej vzde-
lávacej práce. 

„Keď sa obzriem na moje 
pôsobenie v  škole, napĺňa 
ma to hrdosťou. Urobili sme 
kus dobrej práce s viditeľný-
mi výsledkami. Po mojom 
príchode sme boli nútení 
bojovať o  dôveru a  rešpekt. 
Dnes ich máme a ja môžem 
odísť s  čistým svedomím. 
Úspechy sú však veľkým 
záväzkom do budúcnosti. 
Ďakujem všetkým pedago-
gickým i  nepedagogickým 
pracovníkom, pre ktorých sa 
práca pre školu a  jej žiakov 
stala profesionálnou seba-
realizáciou. Práve ich vklad 
urobil zo „starého gympla“ 
špičkovú školu,“ skomen-
toval Vladimír Lajčák svoju 
desaťročnicu na pozícii ria-
diteľa Gymnázia, Kukučíno-
va v Poprade.

Nezabúdame  Pripomenuli sme si 77. výročie SNP
Pokračovanie z 1. strany

Nechýbala ani čestná stráž 
v podobe členov Klubu vojen-
skej histórie Tiger zo Svitu.

Po odznení slávnostnej bás-
ne začal samotný akt kladenia 
vencov. Zúčastnili sa ho zá-
stupcovia organizátora, mesta 
Vysoké Tatry, Veľvyslanectva 
Ruskej federácie na Sloven-
sku, Oblastná organizácia 
SZPB v Liptovskom Mikuláši, 
spolu so zástupcom Českého 
zväzu bojovníkov za slobodu, 
Oblastného výboru v Opave a 
Občianske združenie rodákov 
a priateľov Ruska – Beriozka, 
Klub vojenských výsadkárov 
Slovenskej republiky zo Žiliny 
a Oblastná organizácia SZPB 
v Poprade. 

Vence a sviečky zapálili aj 
tradiční organizátori a zá-
stupcovia z obcí Hybe, Kráľo-
va Lehota, Liptovská Kokava, 
Liptovská Porúbka, Liptov-
ský Hrádok, Pribylina, Štrba, 
Vavrišovo, Važec, Východná, 
delegácia Štátnych lesov Tat-
ranského národného parku, 
ZO SZPB zo Svitu a zo  Spiš-
skej Belej.

Po slávnostnom kladení 
vencov sa k prítomným pri-
hovoril viceprimátor mesta 
Vysoké Tatry Pavol Schlaff er. 
Pripomenul dôležité odka-
zy Slovenského národného 
povstania pre budúcnosť, ale 
aj skromnosť ľudí, ktorí sa 
napriek všetkému prežitému 
utrpeniu necítili byť hrdina-
mi. Slovenský národ im má 
za čo ďakovať. „Mnohí z nás si 
dnes nevieme predstaviť, že sa 
tvárou v tvár smrti rozhodne 
niekto povýšiť boj za slobodu 
a princípy nad svoj vlastný ži-
vot. Vďaka nim bolo vtedajšie 
Československo prijaté medzi 
víťazov druhej svetovej vojny. 
Vďaka nim sa skončilo najhor-
šie hromadné zabíjanie. A my 
všetci ostatní, prosím, neza-
budnime, do čoho sa títo sta-
toční ľudia pustili. A skúsme 
si predstaviť situácie, ktoré oni 
a ich súpútnici museli vtedy 

zažívať. Že vám z ničoho nič 
zabúchajú na dvere gestapáci 
a odvedú vám otca, starého 
otca či synov a niekde na lúke 
ich všetkých bez príčiny po-
vraždia. Že do dediny z ničoho 
nič vpadne fašistická banda a 
začne strieľať na každého, aj 
na ženy a  deti. Na vojakov i 
partizánov striehlo obrovské 
utrpenie v zime a lesoch, kde 
boli bez jedla či oblečenia od-
kázaní na pomoc ľudí z blíz-
kych dedín. A títo ľudia im 
ju skutočne poskytovali, hoci 
celé svoje rodiny vystavovali 
smrteľnému nebezpečenstvu. 
Veľká vďaka patrí obetavým 
Slovenkám a Slovákom, ktorí 
našim partizánom pomáhali,“ 
povedal Schlaff er. 

Predseda OO  SZPB v  Po-
prade Michal Kopko, okrem 
iného, spomenul aj jedného 
zo zakladateľov pamätníka na 
Partizánskej lúke Daniela Vr-
bičana, rozviedčika partizán-
skeho oddielu Vysoké Tatry. 

S príhovormi vystúpil aj 
Predseda OO SZPB v Liptov-
skom Mikuláši Ján Martin-
ka, ktorý v závere odovzdal 
vyznamenania dvom členom 
organizácie. K prítomným sa 
prihovoril aj tajomník Veľ-
vyslanectva Ruskej federácie 
Dmitrij Vaščenko a Jaroslav 
Žáček, zástupca Českého zvä-
zu bojovníkov za slobodu.

Predelom v programe bolo 
vystúpenie Rudolfa Hoff -
mana  so sólom na trúbke Il 
Silenzio.

Ani tohto roku nemohla 
na Podbanskom chýbať par-
tizánska vatra, ktorú zapálili 
Ján Martinka, Michal Kopko 
a tajomník Veľvyslanectva 
Ruskej federácie na Slovensku 
Dmitrij Vaščenko. Nasledoval 
kultúrny program, v ktorom 
vystúpili Podtatranskí Ale-
xandrovci a zaspievali okrem 
Partizánskej hymny ďalšie šty-
ri piesne. Kultúrny program 
doplnila Mužská spevácka 
skupina Folklórneho súboru 
Rovienka zo Spišského Bys-
trého. To bol čas i na osobné 
rozhovory účastníkov pietnej 
spomienky a ako tradične, 
v závere podujatia, organizá-
tori ponúkli i pravý partizán-
sky guláš.

Moderátor podujatia v zá-
vere ofi ciálnej časti poďakoval 
za účasť Veľvyslanectvu Rus-
kej federácie na Slovensku, 
zástupcom podtatranských 
miest a obcí, členom Českého 
zväzu bojovníkov za slobodu, 
Klubu výsadkárov Sloven-
skej republiky, Klubu vojen-
skej histórie zo Svitu, členom 
SZPB, zúčastneným občanom 
a  verejnosti, ako aj prítom-
ným účinkujúcim. 

 (reš)  

Nevšedný letný zážitok
Rada pozorujem život okolo seba, jeho farbisté, ale aj  tie-

nisté stránky. Žijeme časy kedy sa zmenilo myslenie ľudí, 
životné hodnoty, stretávame sa s nevraživosťou, ľahostaj-
nosťou, neláskou a každý prejav ľudskosti človeka prekvapí. 
Je ako vzácnosť a nevšednosť.

S jedným nevšedným let-
ným zážitkom sa chcem s 
čitateľmi podeliť. Uprostred 
augusta pred vchodom našej 
bytovky, som zbadala stáť pri 
dverách dobre vyzerajúceho 
muža, ktorý pozeral na ta-
buľku s menami obyvateľov 
a v rukách držal nejaký do-
kument. Oslovil ma a pýtal 
sa na jednu obyvateľku nášho 
domu. Ochotne som mu po-
dala informáciu. Poďakoval 
a oslovil ma priezviskom. 
Vtedy som zistia, že mi je ne-
jaký povedomý, ale zabudla 
som odkiaľ ho poznám. Videl 
moju nechápavú tvár a pove-
dal svoje meno.. Vtedy mi to 
došlo! Bol to MUDr. Christián 
Schweitzer z internej ambu-
lancie. 

Ostala som v šoku! Veď som 
jeho pacientka, nespoznala 
som ho v civile. Nikdy by mi 
nenapadlo, že on môže osobne 

prísť hľadať jednu svoju pa-
cientku len preto, že nemal na 
ňu kontakt a nemohol jej po-
vedať, že jej musel zmeniť ter-
mín kontrolného vyšetrenia 
na iný termín pre jeho pra-
covné prekážky. Aby ona ne-
šla zbytočne do ambulancie, 
prišiel jej to osobne povedať! 
No toto sa tak ľahko nevidí a 
v tejto dobe už vôbec nie! Veď 
to vôbec nemusel urobiť, ale 
ukázal,  ako mu veľmi záleží 
na pacientovi.

Pán doktor Schweitzer, 
okrem toho že je veľký profe-
sionál, prejavil aj veľkú dávku 
ľudskosti, za čo mu patrí naše 
uznanie a veľká vďaka. Želaj-
me mu, aby si tieto vlastnosti 
zachoval i po ďalšie dlhé roky 
v prospech nás, jeho pacien-
tov. Lebo dobrí ľudia  na našej 
ceste životom sú veľmi dôležití 
a potrební! 

 Blažena Bendíková

Popradčanka Nina Krigovská, víťazka ankety Slovenka 
roka v kategórií Podpora mladých talentov, je učiteľkou 
ZUŠ pri Spojenej škole ul. Letná v Poprade a umelecká ve-
dúca Detského folklórneho súboru Letnička. Jej pričinením 
sa v stovkách mladých ľudí formovala úcta k našej kultúre 
a tradíciám. Pod jej vedením vzniklo množstvo folklórnych 
programov, predstavení, choreografi í a programových blo-
kov v rámci festivalov a kultúrnych podujatí. (red)

V rámci kultúrneho programu vystupovali Podtatranskí 
Alexandrovci, s ktorými si zaspievali aj účastníci osláv.

Nedávno ma zaujala sprá-
vička polície, že popradský 
vyšetrovateľ obvinil zo zloči-
nu falšovania a neoprávnenej 
výroby peňazí dvoch Poprad-
čanov vo veku 16 a 17 rokov. 
Obvinení si zadovážili od 
tretej osoby dve falošné 20 €
bankovky a pri jednej z predaj-
ní potravín starší z obvinených 
požiadal neznámeho muža, 
aby mu išiel kúpiť cigarety, 
pretože on ešte nemá 18 ro-
kov. Muž im v obchode kúpil 
cigarety a dal im ich spolu s 
výdavkom. Na ďalší deň sa 
rovnakým spôsobom pokúsili 
dať do obehu aj druhú 20 €. 
Predavač v obchode si všimol, 
že bankovka vykazuje znaky 
falzifi kátu a mladíkov do prí-
chodu polície zadržal.

Takýchto a podobných 
správičiek sa objavuje mno-
ho. Niekedy ide o pubertiakov, 
ktorí skúšajú šťastie a na do-
mácich tlačiarničkách sa sna-
žia natlačiť bankovky, inokedy 
ide o sofi stikovanejšie falšo-
vanie peňazí. Spoločné majú 
jediné – dostať sa bez práce 
k zisku a profitovať z neho. 
Niežeby človek schvaľoval fal-
šovanie peňazí, len sa pýtam, 
kedy konečne na tomto svete 
ktosi obviní zo zločinu falšo-
vania miliárd dolárov či eur 
americký FED, Európsku cen-
trálnu banku, Svetovú banku a 
iné inštitúcie a súkromné ban-
ky, ktoré z ničoho vygenerujú 
niečo – teda peniaze nekryté 
zlatom, tovarmi či služba-
mi? Dokonca ich požičiavajú 
s vysokými úrokmi a takto 
„chytajú“ do dlhových pascí 
štáty celého sveta a ich oby-
vateľov. Štáty a ich občania do 
konca života nebudú schopní 
splatiť falošné dlhy poctivou 
prácou, ktorou vytvárajú to-
vary či služby. Rozdiel je len 
v domácej tlačiarni a vysoko-
výkonných rotačkách a medzi 
elitou a plebsom. 
 Pokrač. na 11.  strane

Falšované
peniaze
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nacisti. Podľa ich ideológie 
Slovania v Európe nemali ná-
rok na život a na budúcnosť,“ 
ozrejmil Floriančič. 

Expozícia je zložená z via-
cerých častí. Keďže je K. 
Floriančič modelár a mno-
ho jeho kolegov sú špičkoví 
modelári, každý návštevník 
tak môže obdivovať vysta-
vené modely aj z hľadiska 
ich precíznej práce. Nájde tu 
lietadlá, automobily, tanky, 
motorky, obrnenú techniku, 
vlaky, ktoré používali všetky 
armády počas druhej sveto-
vej vojny. Sú tu však aj fi gúr-
ky vojakov v dobových uni-
formách. Tieto modely mu 
zapožičali špičkoví modelári 
ako Leopold Klas, Peter Ze-
man, Denis Gehin, Peter Iliaš 
a Martin Šefčík. 

Druhá časť expozície po-
zostáva zo skutočných ex-
ponátov, ktoré za dlhé roky 
nakúpil a nazbieral priamo 
Karol Floriančič, či už ide o 
uniformy všetkých tu bojujú-
cich armád, dokonca aj ukra-
jinských fašistov. Jediný za-
požičaný exponát je guľomet. 
Uniformy, v ktorých bojovali 
Slováci, sú z rôznych ľtátov a 
preto sú dôležitou súčasťou 

našej histórie. Keďže na Slo-
vensku bojovali rôzne armá-
dy - Sovieti, Rumuni, Česi, 
Slováci, Francúzi, Nemci, 
každá z nich tu zanechala nie 
iba muníciu, ktorú  nachá-
dzame ešte aj v súčasnosti, 
ale aj rôzne originály – uni-
formy, ručné zbrane, nože, 
rôzne helmy, „kastlíky“, 
pracky, lopatky na budova-
nie zákopov, bandasky, sudy 
na prevoz pohonných hmôt 
a podobne. Pozrieť si môžete 
rôzne originály, ale aj repliky 
vyznamenaní. „Napríklad, na 
jednej z lopatiek je rok výro-
by 1893. To znamená, že túto 
používali ešte za Rakúsko-

Z REGIÓNU

Približne dve tretiny Európanov a 43 % Slovákov za-
radí ryby alebo morské plody do svojho jedálnička as-
poň niekoľkokrát za mesiac. Vyplýva to z najnovšieho 
prieskumu Eurobarometra o spotrebiteľských návykoch 
v EÚ. Zdá sa, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 
výrazne neovplyvnila spotrebu morských plodov v EÚ, 
hoci od roku 2018 došlo k miernemu poklesu (o 6 per-
centuálnych bodov). Najdôležitejšími faktormi pre ná-
kup rýb zostávajú kvalita a cena, no zvýšil sa aj dopyt 
po väčšej informovanosti spotrebiteľov. Európania naj-
radšej konzumujú ryby doma a pred čerstvými rybami 
a konzervovanými výrobkami uprednostňujú tie mraze-
né, zatiaľ čo u slovenských respondentov vyhrávajú ryby 
v konzervách. Pri nákupe rybích produktov sa väčšina 
Slovákov rozhoduje podľa ceny (66 %, 58 % v EÚ), zatiaľ 
čo vzhľad a čerstvosť produktu rozhodujú u 49 % sloven-
ských respondentov (58 % v EÚ). Čerstvosť a prezentácia 
produktu sú zároveň najčastejším dôvodom, prečo sa 
Európania rozhodnú ryby nekonzumovať.

Európania jedia naďalej 
dosť rýb a morských plodov

Počas pandémie len 
malý podiel Európanov 
vyradil ryby a morské plo-
dy zo svojho menu, kvô-
li fi nančným dôvodom. 
Naopak zvýšenie zdra-
votného povedomia (40 
%) a zmena stravovania 
(35 %) sú hlavnými fak-
tormi, prečo ľudia zvýšili 
svoj príjem rybích a mor-

ských produktov. Prieskum 
potvrdil aj rastúci význam 
transparentných informácií, 
vrátane pôvodu výrobku, 
ktorý je tretím najdôležitej-
ším faktorom pri nákupe rýb 
(SK 42 %, EÚ 49 %). Až 76 %  
respondentov z EÚ aj zo Slo-
venska si praje, aby sa na eti-
kete uvádzal dátum výlovu/
zberu. Slovenskí responden-

ti by na etiketách privítali 
aj informácie o krajine, v 
ktorej bola rybárska loď re-
gistrovaná (30 %), informá-
cie súvisiace so životným 
prostredím (28 %), údaje 
o rybároch alebo farmách 
(22 %) a dôkazy o etickom 
spôsobe lovu (21 %). Rastú-
ci dopyt spotrebiteľov po 
informáciách potvrdzuje 
význam stratégie „Z farmy 
na stôl“ a jej ambiciózneho 
programu na posilnenie 
postavenia spotrebiteľov pri 
výbere udržateľných potra-
vín.

Zakladateľ VHK Tiger Ka-
rol Floriančič sa spočiatku 
venoval modelárstvu a staval 
veľmi presné modely obrne-
nej techniky v druhej svetovej 
vojne, doplnenej aj o modely 
vojakov v dobových unifor-
mách. Keď si človek stavia 
tanky, farbí fi gúrky, postup-
ne sa prepracuje k tomu, že 
si z doby, ktorej sa venuje, 
pozháňa originálnu helmu, 
vyznamenania, uniformy, 
originálne pušky, nože a rôz-
ne iné exponáty. Tých je po-
stupom času čoraz viac a tak 
v roku 2005 vznikol VHK Ti-
ger a „zháňanie“ originálov 
z druhej svetovej vojny začalo 
byť cielené. Navštevovali rôz-
ne burzy, armyshopy a zbe-
rateľov, ktorí mali viac kusov 
výzbroje, výstroje vojakov 
a boli ochotní ich predať. 

Tak sa členovia klubu po-
čas rokov vyzbrojili expanz-
nými zbraňami a dobovou 
výstojou. „Činnosť klubu 
Tiger bola od jeho vzniku 
v roku 2005 veľmi rôznorodá. 
Zúčastňovali sme sa mnohých 
akcií na Slovensku, v Čechách, 
v Poľsku a v Maďarsku za-
meraných na ukážky z bojov 
v druhej svetovej vojne. Stre-
távali sme sa s mnohými 
inými klubmi vojenskej his-
tórie, ktoré boli orientované 
na slovenskú, československú, 
Červenú armádu a partizá-
nov. Len tých zlých, ktorí mali 
predstavovať nemeckú armá-
du, bolo akosi málo. Rozhodli 
sme sa preto „hrať“ nemeckú 
jednotku Horst Wessel, ale 
každý z nás mal ešte aj slo-
venskú a sovietsku uniformu, 
aby to bolo zaujímavejšie.  Ale 
aj preto, že ak niekto vypadol, 
mohli sme ho zastúpiť. Jed-
notka SS mala niečo do seba, 
boli sme perfektne vystrojení, 

Bojovali za našu slobodu a budúcnosť v mieri
Od 10. júla 2021 je v Dome kultúry vo Svite inštalovaná 

stála expozícia Protifašistický odboj v II. svetovej vojne. 
Jej autorom je Karol Floriančič, predseda Vojensko-histo-
rického klubu Tiger, modelár a člen   SZPB vo Svite.

vyzbrojení a kde sme prišli, 
pútali sme veľkú pozornosť,“ 
zaspomínal Karol Floriančič.

Členovia klubu tiež asisto-
vali pri výročiach oslobode-
nia, Slovenského národného 
povstania, ale aj rôznych 
dňoch miest a obcí. Ukážka-
mi bojov, ale aj artefaktov, 
sa usilovali osloviť najmä 
mládež, ktorá mala neraz 
po prvýkrát možnosť vidieť 
uniformy a zbrane použí-
vané počas druhej svetovej 
vojny armádami Slovenska, 
Sovietskeho zväzu, Českoslo-
venského armádneho zboru 
a nacistického Nemecka.

Žiaľ, pandémia zastavila 
všetky aktivity klubu a jej 
vedúcemu bolo ľúto, že arte-
fakty z II. sv. vojny a Sloven-
ského národného povstania, 
ktoré namáhavo zbieral a 
kupoval po Európe celé roky, 
zrazu nemali členovia klubu 
kde a komu ukázať. Preto sa 
rozhodol práve pre expozíciu 
Protifašistický odboj v II. sve-
tovej vojne. „Jedným z dôvo-
dov bolo aj to, že dnešní mladí 
ľudia sú častokrát zavádzaní, 
o histórii sa učia povrchne 
a neraz sa im nehovorí celá 
pravda, ale to, čo niekto chce 
za pravdu vydávať. Aj preto 
som sa rozhodol urobiť túto 
expozíciu a keď opatrenia tro-
chu povolia, aby si ju aj mladí 
ľudia prišli pozrieť a hlavne, 
uvedomili si fakty. Napríklad, 
na ktorej strane „barikády“ 
vlastne Slováci v druhej sve-
tovej vojne bojovali, čo bolo 
Slovenské národné povstanie, 
kto oslobodil Slovensko a pod-
statnú časť Európy, kto bol 
víťazom druhej svetovej vojny 
a kto dobyl Berlín. Aby si mla-
dí uvedomili, že sme Slováci, 
ale aj Slovania a druhú sve-
tovú vojnu vyvolali nemeckí 

-Uhorska, používala ju Čs. 
armáda a nakoniec Slovenská 
armáda. Teda „prežila“ prvú 
i druhú svetovú vojnu a dnes 
ju máme v expozícii,“ doplnil 
predseda klubu.

Výstavu dopĺňajú banery 
Marcela Maniaka, na ktorých 
je zachytené Slovenské ná-
rodné povstanie na dobových 
fotografi ách s krátkymi po-
pismi ťažkých bojov hlavne v 
tatranskom a podtatranskom 
regióne. 

Zaujímavý je aj postreh K. 
Floriančiča v súvislosti s ori-
ginálnymi uniformami. Ľu-
dia pred 70 – 80-timi rokmi 
boli oveľa nižší, ako dnešní 
ľudia. Napríklad nejednu 
originálnu uniformu by si 
mohlo v súčasnosti obliecť 
12 -13 ročné dieťa.

„Dnes sa kladú otázky, či 
SNP bolo alebo nebolo pri-
pravené, či tam bojovala ale-
bo nebojovala Slovenská ar-
máda... Slovenskí vojaci mali 
na výber, keď im povedali: 
my ideme do Povstania, kto 
ide s nami? Časť išla bojovať, 
časť odišla domov. Ale my 
akoby sme zabudli na hrdin-
stvo Slovákov, vojakov, ale 
aj civilov v našich mestách a 

dedinách, ktorí aj napriek 
tomu, že vôbec nevedeli, ako 
vojna dopadne, zobrali zbra-
ne do rúk a postavili sa proti 
profesionálnej, dobre vyzbro-
jenej a vycvičenej nacistickej 
armáde. Ale urobili to preto, 
aby sme raz, spolu s našimi 
deťmi, žili v mieri. Vtedy nik 
nevedel, že Nemci budú na 
Slovensku vo veľkom vraždiť 
Rómov, civilistov, ženy, deti, 
starcov, vypaľovať celé obce 
a tiež nik nevedel, čo bude v 
budúcnosti. Jednoducho, zo-
brali zbrane a išli brániť svoju 
vlasť, bojovať za svoju slo-
bodu a budúcnosť. Veľakrát 
dnes počujeme, že to vraždili 
napríklad aj v Kremničke len 
fašisti, ale to nie je pravda. 
Vraždili aj slovenskí občania, 
gardisti, kolaboranti z radov 
Slovákov,“ konštatoval na zá-
ver Floriančič.  

A ešte prečo sa oplatí prísť 
si pozrieť túto expozíciu do 
Svitu aj s deťmi? Vo väčšine 
múzeí sú exponáty uložené 
v presklenných skrinkách a 
nemôžete sa ich dotknúť. Ale 
v tejto expozícií si môžete 
vlastnými rukami „poťažkať“ 
guľomet, pušku, samopal, 
zásobníky, lopatky. Rovnako 

sa môžete dotknúť a ohmatať 
uniformy či helmy a ďalšie 
súčasti vojenského výstroja. 
A to ocenia najmä mladí ľu-
dia, ktorí už neabsolvujú vo-
jenskú základnú službu a také 
originálne vojenské čižmy 
nikde určite neuvidia. Bene-
fi tom je aj možnosť obliecť 
sa do vystavených uniforiem, 
zobrať do ruky zbraň, odfotiť 
sa a tak byť aspoň na chvíľu 
červenoarmejcom, sloven-
ským či nemeckým vojakom. 
Dokonca si môžete na uni-
formu pripnúť aj vyzname-
nanie...

Ďalším dôvodom je aj to, 
že Karol Floriančič vie veľ-
mi zaujímavo rozprávať o 
všetkých exponátoch tejto 
výstavy, ale aj o širších súvis-
lostiach druhej svetovej voj-
ny a Slovenského národného 
povstania. To všetko ešte do-
plní zaujímavými historka-
mi, spojenými s hrdinským 
bojom nielen partizánov, 
ktorí neboli len Slováci, ale aj 
o víťaznej Červenej armáde, 
ostatných armádach po jej 
boku, ktoré pomáhali oslo-
bodiť Európu od zla fašizmu 
a nenávideného nemeckého 
nacizmu.  Ľudmila Rešovská 

KURZY KERAMIKY
Kontakty: 0903 608 499       klub.pp.vytvarnikov@gmail.com
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BATIZOVSKÉ NOVINY
S e p t e m b e r  2 0 2 1

Občasník obyvateľov obce Batizovce

Ako uviedla Mgr. Monika 
Faixová, predsedníčka  SZPB 
ZO Batizovce-Gerlachov, sa: 
„rok čo rok zmenšuje počet 
priamych účastníkov odboja, 
a  preto táto významná uda-
losť v dejinách Slovenska musí 
nabrať novú podobu. Podo-
bu sviatku, ktorý vzbudzuje 
oprávnenú hrdosť nielen star-
šej a strednej, ale najmä mlad-
šej a  najmladšej generácie.“ 
Pri našich vzácnych pomní-
koch v  parku pred OcÚ sú 
lavičky, na ktorých, ako som 
si všimol, rada posedí aj naša 
mládež. Pri vzdelávaní mla-
dej generácie máme veľkú 
úlohu v  prvom rade my, ro-
dičia, aby sme svojim deťom 
vysvetlili, že vojna bola zlá. 
Mladým ľuďom stále prízvu-
kovala aj Edita Grosmanová, 
žena z  prvého dievčenského 
transportu, že: „vojna nemá 
víťazov, len porazených.“   
I  napriek tomu, že od SNP 
uplynulo už 77. rokov, sme 
s dejinami našej vojnovej slo-
venskej republiky ako potom-
kovia denne konfrontovaní a: 
„každý, kto pochopil zlo vojny, 

Nezabúdame...
28. augusta 2021 sme si aj v našej obci pietnym aktom 

kladenia vencov pri pomníku padlým pripomenuli 77. vý-
ročie Slovenského národného povstania.

robí všetko pre to, aby sa nič 
také už neopakovalo a oceňuje 
aj význam SNP.“, uviedla ďalej 
Mgr. Monika Faixová. 

Ako učiteľ som veľmi rád, 
že v  škole mám možnosť 
a  priestor mojim študentom 
cez príbehy ľudí vysvetľo-
vať, čo vojna spôsobila v na-
šich dejinách. Zapájame sa 
do projektu DSH s  názvom 
„Susedia, na ktorých sme ne-
zabudli.“ Pre tento rok bola 
vyhlásená téma pod názvom 
„Antisemitizmus na strán-
kach slovenskej dobovej tla-

če v  rokoch 1938 – 1945“. 
Alexandra Špaková, žiačka 
IV. HA SOŠ hotelovej Hor-
ný Smokovec, vo svojej práci 
predstavila osud popradskej 
rodiny Veroniky Gärtnerovej 
a  konfrontovala dobovú tlač 
s  protifašistickými letákmi, 
ktoré u  nich doma vyrábal 
Ernest Lonský. Tie potom jej 
otec Dezider Gärtner spolu 
s  Rudolfom Božekom ďalej 
rozširovali medzi robotníkov 
na Glesingerovej píle. Letáky 
vychádzali v  roku 1942 raz 
mesačne, od roku 1943 do 
28. augusta 1944 dokonca raz 
týždenne. Odborná porota jej 
práci udelila krásne 3. miesto.

SNP prinieslo so sebou 
v  závere vojny mnoho obetí. 
Niektorí sa aktívne zapojili 
do povstania, mnohé rodi-
ny s deťmi sa však museli ísť 
ukrývať hlboko do lesov. Ale 
ako na SNP spomína Judita 
Prokopyová, ktorá tieto uda-
losti pocítila na vlastnej koži: 
„stálo to za to!“ Preto ostaň-
me ľuďmi, ktorí majú pravé 
hodnoty, vážia si život, slobo-
du a  ostatných bez rozdielu 
a vo svojich rodinách urobme 
maximum, aby sa vojna už 
nikdy nezopakovala. 

Mgr. V. Andraš, 
poslanec OcZ, 

Snímka Samuel Štefko

Prijali sme pozvanie na 
vystúpenie v Poprade v rám-
ci akcie Made in Slovakia 
5 augusta. Všetky skúšky 
sa zamerali na toto kon-
krétne vystúpenie, kde sme 
sa plánovali predstaviť so 
všetkými členmi taneč-
nej zložky, deti aj dospelí.  
Okolo 50 členov v  krojoch 
malo pripravený skoro hodi-
nový program.

Pre nepriaznivé počasie, 
búrku, lejak a zlé poveter-
nostné podmienky bol kul-
túrny program zo strany or-

Folklórna skupina počas letného obdobia
V  júli Folklórna skupina Batizovce dokončila rekon-

štrukciu folklórnej miestnosti a začali sme so skúškami 
vo všetkých kategóriách.

ganizátorov zrušený. Veríme, 
že sa budeme môcť v budúc-
nosti zúčastniť a predstaviť sa 
s nacvičeným programom.

28 augusta sa konala v na-
šej obci pekná kultúrno spo-
ločenská akcia „ DNI OBCE“, 
spojené s otvorením Batizov-
skej a  Hasičskej izby. Naši 
členovia v krojoch sa zúčast-
nili pietneho aktu kladenia 
vencov pri pomníku a sprie-
vodu k otvoreniu Batizovskej 
izby. 

Deti zúročili nacvičený 
program a  vystúpili v  rám-

ci programu na javisku 
v  parku pri hoteli Guľa.

Od septembra prebiehajú 
skúšky na nahratie CD, kto-
ré sa muselo kôli opatreniam 
preložiť na október. Všetci 
veríme, že sa nám to spoločne 
konečne podarí.

Naše tanečníčky a  speváč-
ky začepčili behom leta 5 ne-
viest.

Začal sa nový školský rok  
a tým aj skúšky pre deti, kto-
ré sú v utorky pre staršie deti 
a  štvrtky pre mladšie deti, 
mládež a dospelých.

Ďakujeme veľmi pekne v 
týchto ťažkých časoch za pod-
poru a rodičom za trpezlivosť.                                                                                           
 Ľubomír Šoltís                                                                                           

Vážení občania, 
opäť sa stretávame pri in-

formáciách zo života našej 
obce. Od posledného vyda-
nia Batizovského občasníka 
uplynuli tri mesiace, kde sme 
okrem iného informovali 
o novej povinnosti zberu ku-
chynského odpadu. V  tejto 
chvíli je možné skonštato-
vať, že zberná nádoba, ktorá 
je umiestnená pri čističke 
odpadových vôd, našla svo-
je opodstatnenie hlavne 
pre občanov, ktorí nemajú 
možnosť s  kuchynským od-
padom naložiť inak. Neďa-
leko vzdialená kompostáreň 
vo Svite nám poctivo hlási 
množstvá biologicky rozlo-
žiteľného odpadu zo záhrad 
občanov. Využitie možnosti 
odovzdávať zelený odpad 
z  našich záhrad BEZPLAT-
NE na určené miesto, šetrí 
všetkým nám náklady na 
jeho následnú likvidáciu. 

V našej obci pribudli Batizovská izba a Hasičská izba
Nehovoriac o  našej svedo-
mitosti, preto všetkým zod-
povedným ďakujeme. 

Po dlhom čase sme upria-
mili energiu a financie do tzv. 
horného parku, kde práve 
v  tomto období prebiehajú 
práce na zveľaďovaní obec-
ného majetku. Ide o  osade-
nie nových hracích prvkov 
pre naše ratolesti. Na svoje si 
prídu aj tínedžeri, kde bude 
možnosť posilňovať svoje telo 
na novom Workoutovom ih-
risku. Aktivitu a  záštitu na 
tomto projekte dobrovoľne 
prevzala Komisia mládeže 
a športu pri OcZ v  Batizov-
ciach, na čele s  poslancom 
OcZ Jurajom Baloghom a 
Danielom Hudákom. V  tej-
to chvíli máme za sebou už 
množstvo stretnutí a  najme-
nej tri zorganizované brigády. 
Ďakujeme všetkým dobro-
voľníkom, ktorí prišli pomôcť 
– nepoľavujme. Toho roku 

by sme to chceli dokončiť. 
Predpokladám, že ste si 

všetci všimli pokračovacie 
práce na chodníku vedľa št. 
cesty č. III/3064 na Ul. oslo-
boditeľov. S  prihliadnutím 
na finančné možnosti obce 
chodník predĺžime o  ďalších 
200 metrov. Enormné zvy-
šovanie cien a  nedostatok 
stavebných materiálov nám 
sťažuje finálne dokončenie 
stavby v  stanovenom termí-
ne. Za pochopenie vám ďaku-
jem. V tomto čase by sme už 
mali mať na všetkých uliciach 
optickú sieť. Zosieťovanie 
optického kábla v  našej obci 
prináša nesmierne výhody 
nám všetkým. Nie všetkých 
tešili rozkopané predzáhrad-
ky alebo cesty či rigoly, no už 
to máme za sebou. Patrí vám 
poďakovanie za ústretovosť a 
trpezlivosť. 

Posledný prázdninový ví-
kend spravidla patrí akcii 
s  názvom Deň obce. Tohto 
roku sme sa rozhodovali, či 
vôbec bude. Epidemiologic- 
ká situácia resp. súvisiace 
nariadenia bolo náročné pl- 
niť, preto bolo podujatie 
v  skromnejšom duchu. Plá-
nované spoločné ekumenic-
ké služby božie boli z uvede-
ného dôvodu, po vzájomnej 
dohode s pánmi farármi Mgr. 
Miroslavom Maťom a  Mgr. 
Pavlom Váňovským, zruše-
né. Za modlitby a  ich vypo-
čutie v  nasledujúcu nedeľu 
im taktiež ďakujeme. Deň 

obce sa začal stretnutím na 
spoločnom kladení vencov 
pri pamätníku padlých hrdi-
nov v  I. a  II. svetovej vojne. 
Následne sme sa presunuli 
k  slávnostnému otvoreniu 
Batizovskej a  Hasičskej izby 
v  budove bývalej školy ev. 
cirkvi a.v. Svojim spôsobom 
je to aj obraz príkladného 
spoločného fungovania obce 
s  cirkvou, hasičmi a  občan-
mi. Pri slávnostnom otvorení 
nám hrala dychovka pod tak-
tovkou poslanca Vladimíra 
Andráša, o  dobrú náladu sa 
taktiež pričinil Ondrej Han-
kin-Gičala a  žienky z  klubu 
žien, ktoré darovali občanom 
občerstvenie - sud piva, ktorý 
získali za prvé miesto v súťa-
ži vo varení tradičných jedál. 
Sme veľmi radi, že sa táto 
myšlienka podarila a skrom-
ne konštatujem, že sa stretla 
s  pozitívnym ohlasom kaž-
dého, kto ju navštívil. Oplatí 
sa - nebudete ľutovať. Usku-
točneniu tejto myšlienky 
predchádzalo veľmi, veľmi 
dlhé časové obdobie a určite 
mi dáte za pravdu, že sku-
točne nie je možné menovite 

uviesť úplne všetkých, ktorí 
majú zásluhu na zrealizova-
ní. Predchádzali tomu rôzne 
rokovania, stretnutia, pláno-
vanie postupu jednotlivých 
prác, zbieranie a uskladnenie 
jednotlivých krojov alebo 
výstavných predmetov atď. 
Na realizáciu nám finančne 
prispela spoločnosť Eurovia, 
a. s., a  Brantner, a. s.. Pred-
sa len spomeniem poslanca 
Daniela Hudáka, ktorý myš-
lienku realizácie zobral za 
svoju a spolu s Jozefom Fran-
tiškom koordinovali činnosť 
v  Batizovskej izbe a  veliteľa 
našich hasičov Lubomíra 
Šoltísa spolu s  Jánom Durá-
nim v  Hasičskej izbe. Sku-
točne nechceme na nikoho 
zabudnúť a preto VŠETKÝM 
ďakujeme. V súvislosti s tou-

to myšlienkou bude vydaná 
malá brožúrka, ktorá umocní 
vzájomnú spolupatričnosť.  

Dovoľte mi, aby som v me- 
ne našej obce  vyjadril poďa-
kovanie všetkým, ktorí po-
mohli zrealizovať odhalenie 
pamätnej tabule rehoĺným 
sestrám z rádu sv. Uršuly, 
na ktoré ostali v našej obci 
iba dobré a pekné spomien-
ky.  Som veľmi rád, že k Pa-
mätnej tabuli umiestnenej na 
budove OcÚ, venovanej ne-
bohému evanjelickému pá- 
novi farárovi Ondrejovi Ši-
mekovi, ktorý pôsobil dlhé 
roky v našej obci, k Pamät-
nej tabuli, ktorá sa nachádza  
v parku pred OcÚ a je veno-
vaná našim  židovským spo-
luobčanom a tiež k Pamätnej 
tabuli, ktorá je na miestnom 
cintoríne nad kryptou a je 
venovaná zakladateľom našej 
obce rodu Mariássy, pribudla 
aj Pamätná tabuľa na budove 
katolíckej fary. Prajem si, aby 
nám aj táto pamätná   tabuľa 
pripomínala odkaz lásky  
a služby rehoĺných sestričiek, 
ktoré žili a slúžili v našej obci. 
Ešte raz ďakujem všetkým za 
vykonanú prácu v prospech 
rozvoja našej obce. 

JUDr. Gabriel Bodnár, 
starosta obce
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Leto ubehlo ako voda, 
avšak verím, že vďaka uvoľ-
neným protipandemickým 
opatreniam a  dobrej epide-
miologickej situácii ste si ho 
naplno užili, oddýchli si a na-
čerpali nové sily a energiu do 
posledných mesiacov tohto 
roka. Prebiehajúca jeseň nás 
privítala krásnym, teplým 
počasím, čo určite spríjem-
nilo a  uľahčilo nástup do 
nového školského roka pre 
naše milé ratolesti.  Všetkým 
školákom prajem veľa úspeš-
ných,  na vedomosti, nové 
skúsenosti a  zážitky boha-
tých a  v  neposlednom rade 
v  zdraví prežitých školských 

dní. Všetkým učiteľom, kto-
rých prácu si musíme najmä 
v  týchto pohnutých časoch 
vážiť oveľa viac ako kedykoľ-
vek predtým, prajem veľa tr-
pezlivosti, entuziazmu, opti-
mizmu, podnetných nápadov 
a najmä veľa zdravia. 

Klub žien Batizovce prežil 
taktiež veľmi príjemné letné 
obdobie, ktoré zavŕšili dve 
zaujímavé podujatia. Dňa 13. 
augusta sme sa v Hoteli Sipox 
v Štrbe zúčastnili na podujatí 
„Netradičná súťaž vo varení 
tradičných slovenských  je-
dál“. Základnými ingredien-
ciami pripravovaných jedál 
boli múka a  zemiaky, ktoré 

nesmú chýbať ani v pirohách. 
Pirohy sú vychýrené a pre 
Batizovčanov najobľúbenej-
šie jedlo, a  preto nás veľmi 
teší, že sme v  súťaži získali 
prvé miesto. No aj druhú  
a tretiu priečku obsadili druž-
stvá z Batizoviec, ktoré nava-
rili chutné džatky a halušky 
od východu po západ. Dňa 
28. augusta sa v Batizovciach 
konal Deň obce Batizovce, 
ku ktorého organizácii sme 
prispeli aj my v  Klube žien. 
Pomáhali sme predovšetkým 
pri príprave obecnej izby, 
zaujímavej a  spomienkami 
občanov naplnenej expozí-
cie. Návštevníci mali počas 

celého týždňa od 28. augusta 
možnosť nahliadnuť do his-
tórie obce, života batizovské-
ho folklóru a  dobrovoľných 
hasičov. V  prípade záujmu 
máte naďalej možnosť pozrieť 
si obecnú izbu, kľúče nájdete 
u p. Orolinovej. 

Veríme, že i  v  jesennom 
a  nadchádzajúcom zimnom 
období nám situácia dovolí 
organizovať rôzne príjemné 
stretnutia a akcie, na ktorých 
vás všetkých veľmi radi uvidí-
me. Aby sa nám to podarilo, 
buďme zodpovední a  navzá-
jom k sebe ohľaduplní a em-
patickí.                  

  Marta Šerfelová

Batizovské dobroty bodovali aj v Štrbe

13. júla sme začali terén-
nymi úpravami. Neskôr sa 
zorganizovala brigáda, do 
ktorej sa zapojila naša mlá-
dež, rodičia a dokonca aj sta-
rí rodičia. Pokračovalo sa so 
stavbou gabiónového opor-
ného múru a pieskoviska. V 
rámci revitalizácie musia byť 
odstránené staré prvky, kto-
ré sú v zlom technickom sta-
ve, alebo nespĺňajú súčasné 
bezpečnostné požiadavky. 
Postupne pribudne aj nové 

Dôkaz o tom, že veci sa dajú zmeniť k lepšiemu, je dob-
rá myšlienka a nadšenie ľudí pre dobrú vec. Iniciátormi 
projektu  obnovy parku na „vyšnom konci“  boli rodičia 
malých detí. Táto myšlienka sa stretla s pochopením me-
dzi poslancami OcZ a následne boli vyčlenené fi nančné 
prostriedky na realizáciu tohto projektu. 

oplotenie. Park bude rozde-
lený na dve zóny. Zóna pre 
deti s novou lanovou drá-
hou, hrazdou a hojdačkami.

V druhej časti bude wor-
koutové športovisko, kde 
si prídu na svoje dospelí a 
mládež. Ďakujeme všetkým, 
ktorí priložili ruku k dielu, 
vďaka ktorému budú naše 
deti pestovať lásku k športu 
a pohybu.

Juraj Balogh
Komisia mládeže a športu

Street workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia. Pri 
tejto športovej aktivite sa nepoužívajú moderné stroje a ne-
potrebujete k tomu žiadne drahé tréningové náradie. Postačí 
nájsť si vhodné miesto niekde v parku alebo na ulici, kde je 
k dispozícii aspoň nejaká tyč v podobe hrazdy alebo niekoľko 
jednoduchých preliezok. Potom je vaším jediným tréningo-
vým nástrojom vaše telo a s trochou fantázie môžete absolvo-
vať veľmi účinné cvičenie, ktoré prospieva nielen fyzickej, ale 
aj psychickej pohode. Street workout ponúka rôzne možnos-
ti a odlišné stupne náročnosti v rámci navonok podobných 

prevedení, takže je určený nie-
len pre športovcov, ale aj star-
šie deti, dospelých a seniorov. 
Street workout park môže byť 
umiestnený kdekoľvek, kde je 
chuť cvičiť – samostatne na 
mestskom sídlisku, v parku, či 
ako súčasť športoviska, ale-
bo exteriérového fi tness par-
ku. Juraj Balogh

Komisia mládeže a športu

Športovci brigádovali

Po mesačnej prestávke dňa 2.septembra deti nastúpili do 
materskej školy. Od šk.roka 2021/2022 je pre deti, ktoré 
majú rok pred nástupom do základnej školy, povinné pred-
primárne vzdelávanie. Takže aj my v  Batizovciach sme sa 
museli tejto skutočnosti prispôsobiť a kým sa dorieši prístav-
ba k materskej škole, využili sme vyvýšený suterén v priesto-
roch školskej jedálne a  tam vznikla trieda práve pre deti, 
ktoré majú povinné plnenie predprimárneho vzdelávania. 
V mesiaci august sa uskutočnili práce na príprave a zariaďo-
vaní  tejto triedy. Kapacita MŠ je 100 %-ne naplnená a  to 
s počtom 76 detí.  

Veríme, že všetkým deťom sa bude v materskej škole páčiť 
a budú ju s radosťou navštevovať …

 Soňa Chalásová, riaditeľka MŠ

Začiatok školského roka v MŠ

Áno, na tento oznam ča-
kali mnohí, rodičia i  školá-
ci. Niektorí sa tešili viac, iní 
menej. 

Prváci vstupovali do školy 
s  očakávaniami a  tí starší sa 
do školy vracali s  túžbou po 
nových poznatkoch a  zážit-
koch. Všetci zamestnanci 
školy sa im ich budeme sna-
žiť sprostredkovať. Pripra-
vili sme si toho na školský 
rok neúrekom. Veríme, že 
sa nám všetko podarí zreali-

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční...

zovať. Do nášho učiteľského 
kolektívu pribudli nové po-
sily, tak  veríme, že prinesú 
nové nápady.  Aj v  tomto 
školskom roku bude v  škole 
pracovať školský špeciálny 
pedagóg i logopedička.

O naše slávnostné otvore-
nie školského roka sa posta-
rali štvrtáci, ktorí si spoločne 
s  pani učiteľkou pripravili 
krátky program. Nechýba-
li  príhovory pána starostu 
a pani riaditeľky a pre našich 

najmenších aj malé darčeky 
od pána starostu. Všetkých 
vo vyvoňanej škole čakali 
pripravené učebnice, po-
môcky a  usmiate pani uči-
teľky. 

Veríme, že tento školský 
rok prebehne bez obmedze-
ní. Nebudeme žiť len školou, 
ale aj mimoškolskou činnos-
ťou, súťažami, exkurziami 
a  výletmi. Naďalej budeme 
spolupracovať s organizácia-
mi, ktoré sa zameriavajú na 

environmentálnu výchovu, 
budeme viac športovať, ale 
žiaci budú mať možnosť na-
vštevovať aj výtvarný a  hu-
dobný odbor SZUŠ Rosnička 
v našej škole. 

Samozrejme na nás čakajú 
mnohé výtvarné i vedomost-
né súťaže, zapojíme sa i  do 
recitačných súťaží. Určite 
v nich naši žiaci uspejú tak, 
ako po minulé roky.

Mgr. Zuzana Kľocová
riaditeľka školy

Problém túlavých psov trápi obec už dlhodobo. Najčas-
tejším dôvodom ich premnoženia sú hlavne nezodpovední 
obyvatelia v  lokalite rómskej osady, ktorí sa o zvieratá ne-
dokážu adekvátne postarať, a tak ich nechajú voľne sa túlať. 
Tieto psy nie sú nijako veterinárne ošetrované, očkované ani 
začipované. Povinnosti v súvislosti s túlavými zvieratami sú 
ale ukladané najmä obciam. O opustené (túlavé) zvieratá sa 
teda musia obce postarať samy. Obec môže zariadenia pre 
túlavé zvieratá prevádzkovať sama, alebo si služby objednať, 
prípadne sa inak podieľať na fungovaní takéhoto zariadenia. 
Konkrétne je obec povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvie-
rat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice 
alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej 
na odchyt túlavých zvierat, prevziať túlavé zviera nájdené na 
území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici 
alebo útulku pre zvieratá. Zabezpečenie týchto služieb však 
fi nančne veľmi zaťažuje obecný rozpočet, nakoľko ide o stále 
sa opakujúci proces, ktorý nemá konca pre nezodpovednosť 
iných. Každoročne realizujeme niekoľko odchytových či 
kastračných akcií. Cieľom je zníženie počtu nezaopatrených 
túlavých zvierat, eliminovanie ďalšieho neregulovaného roz-
množovania a ochrana bezpečnosti a zdravia zvierat a oby-
vateľstva. Aj napriek všetkému, budeme naďalej monitorovať 
stav psov, zabezpečovať odchyt, pokúsime sa rozbehnúť kas-
tračný program a snažiť sa o výchovu majiteľov psov.

Psy – nekončiaci sa problém

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y
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Výročnú členskú schôdzu 
sme 3. 9. 2021 organizovali 
pre všetkých našich členov. 
V podvečerných hodinách 
sa v kultúrnom dome stret-
la približne stovka členov 
DHZ Batizovce. Výbor DHZ 
informoval o  svojej činnos-
ti aj za posledných 5 rokov 
a tento rok sa volil výbor 
DHZ na ďalšie päťročné ob-
dobie, venovali sme sa čer-
paniu rozpočtu, zmenám 
v legislatíve, výsledkom súťaž-
ných družstiev a oboznámili 
členskú základňu s plánova-
nými aktivitami. Za predsedu 
DHZ bol opäť zvolený Ján 
Mlynský a  za veliteľa Ľubo-
mír Šoltís. V  rámci schôdze 
boli vyznamenaní niektorí 
členovia za svoju prospešnú 
činnosť. Nakoniec sa mohol 
každý vyjadriť v diskusii, kde 

Činnosť hasičov v budúcom päťročnom období

odzneli prevažne pozitívne 
ohlasy na našu činnosť. Sme 
radi že si členovia našli čas a 
oboznámili sa aj takouto for-
mou so všetkým podstatným, 
čo sa v našom zbore deje. 

Sme veľmi radi, že po dlhej 

dobe plánovania sa nakoniec 
podarilo otvoriť hasičské mú-
zeum, ktoré bolo pripravova-
né spolu s Batizovskou izbou 
v priestoroch bývalej školy na 
Ulici Štúrovej. Návštevníci si 
tu môžu prezrieť historickú 

techniku nášho zboru a hlav-
ne fotografi e významných 
členov. Ďakujeme všetkým 
členom, ktorí sa v rámci svo-
jej dobrovoľníckej činnosti 
podieľali na vytvorení tejto 
hasičskej izby. Dúfame, že sa 
táto izba bude návštevníkom 
páčiť. 

V rámci zásahovej činnosti 
sme pomáhali evakuovať ľudí 
zo skautského tábora, ktorý 
bol v neďalekom lese pred sil-
nou nočnou búrkou. V rámci 
dotácie z ministerstva vnútra 
sme dokúpili ďalšie zásahové 
odevy a  tiež nám do tech-
nických prostriedkov pribu-
dol automatický defi brilátor 
AED, ktorý bude na vyžia-
danie operačného strediska 
dostupný v  našej zbrojnici 
24-hodín denne. 

 Marián Chromek

Hasičky vymenili vodu za loptu
Územná súťaž Dobrovoľ-

ných hasičských zborov okre-
su Poprad sa konala 5. 9. 2021 
vo Vikartovciach.  Po dlhej 
nútenej pauze našu obec Ba-
tizovce zastupovali hneď dve 
súťažné družstvá z celkového 
počtu sedem, a  to družstvo 
žien v zložení Oľga Bodnáro-
vá, Angela Františková, Beáta 
Hudáková, Silvia Karabinová, 
Anna Kovácsová, Mariana 
Šoltísová a  Stanislava Špel-
dová a družstvo mužov v zlo-
žení Gabriel Bodnár ml, Ján 
Pastrnák ml, Dávid Paperák, 
Dominik Žugec, Dávid Mud-

rák, Juraj Balogh, Ľubomír 
Šoltís. 

Ešte pred samotnou súťa-
žou sa obidve družstvá stretli 
počas týždňa na tréningu, 
aby si oprášili svoje dávno 
natrénované zručnosti v  sú-
ťažnej disciplíne požiarneho 
útoku s vodou na 2 sklápacie 
terče.Naše obe družstvá vyu-
žili možnosť absolvovať 2 sú-
ťažné pokusy. Ženy s  časom 
27,78 s obsadili prvé miesto 
a družstvo mužov obsadilo 
piate miesto s časom 22,38 s.

V hasičskom areáli súčasne 
prebehla i okresná súťaž jed-

notlivcov v behu na 60 met-
rov s  prekážkami, kde v  ka-
tegórii mužov nad 35 r. ob-
sadil druhé miesto Ľubomír 
Šoltís (čas 18, 4 s) a  obhájil 
3. výkonnostnú triedu a ženy 
Oľga Bodnárová (čas 18,4 s)
obhájila 1. výkonnostnú trie-
du a Marianna Šoltísová (čas 
19,9 s) obhájila 2. výkon-
nostnú triedu.

Naše ženy - dobrovoľné 
hasičky budú reprezentovať 
okres Poprad v krajskej súťa-
ži dobrovoľných hasičských 
zborov Prešovského kraja 
dňa 2. 10. 2021 v Kežmarku, 
kde sa stretnú víťazi z  jed-
notlivých okresov.

Po hasičskej súťaži vo Vi-
kartovciach si hasičky pre-
zliekli dresy a krásne slnečné 
nedeľné popoludnie strá-
vili na volejbalovom ihris-
ku evanjelickej fary v  Bati-
zovciach, kde sa konal už 2. 
ročník súťaže vo volejbale 

o  pohár Predsedníctva cir-
kevného zboru ECAV Bati-
zovce. Ženy hasičky vytvorili 
dve volejbalové družstvá – 
Hasičky a Ladies a na trávna-
tom ihrisku predvádzali nie-
len svoje volejbalové „ume-
nie“ ale aj zmysel pre zábavu. 

Vo volejbale sme mali pre-
možiteľov, keďže sme hrali aj 
proti mužom a neumiestnili 
sme sa na stupňoch víťazov, 
ale naše volejbalové popo-
ludnie sa nieslo v duchu „Nie 
je dôležité vyhrať, ale zúčast-
niť sa!“ Zažili sme krásnu 
športovú nedeľu v  kruhu 
úžasných ľudí a  skvelej ná-
lady. Hasičky opäť dokázali, 
že sa rady zapoja do rôznych 
aktivít konaných v  našej 
obci. Poďakovanie patrí or-
ganizátorom za veľmi dobre 
pripravenú akciu a  všetkým 
súťažiacim za predvedené 
športové výkony.

 Ing. Angela Františková

K  letu a  prázdninám patria neodmysliteľne aj dovolenky, 
výlety či tábory. Inak tomu nebolo ani počas tohto leta, aj keď 
to nebolo celkom jednoduché. Vďaka Pánu Bohu sa však letný 
tábor pre dorast a mládež mohol uskutočniť a vyše 70 mla-
dých prežilo krásny týždeň plný radosti, kamarátov, zážitkov, 
hier, piesní, ale tiež povzbudenia k viere v Pána Boha v krásnej 
prírode pri obci Stará Voda. Témou tábora bol „Môj domov“, 
ktorý máme nielen tu, na tejto zemi, ale tiež u nášho nebeské-
ho Otca, kde nám šiel pripraviť miesto Pán Ježiš. Aj hymna tá-
bora, ktorú sa mladí naučili, začínala slovami: „Domov večný 
je mojej cesty cieľ, tam  hore, kde je svätá zem, k nemu vedie 
ma slávny Spasiteľ, tam hore, kde je svätá zem...“

Tábor sa mohol uskutočniť aj vďaka modlitebnej a  tiež fi -
nančnej podpore, ktorú poskytol Cirkevný zbor ECAV Ba-
tizovce, Gerlachov a Štrba, tiež Obec Batizovce a Obec Ger-
lachov, Spoločenstvo evanjelickej mládeže, ako aj súkromní 
ochotní darcovia. Všetkým patrí vďaka za pomoc a podporu. 
Mladí odchádzali domov síce unavení, ale plní skvelých zážit-
kov, radosti, nových priateľstiev, vedomostí o domove a Pánu 
Bohu. 

Letné prázdniny sme ukončili zborovým víkendom, keď 
sme v sobotu zorganizovali podujatie s názvom Noc kostolov 
2021 v  Evanjelickom kostole v  Gerlachove. O  svojej službe 
a práci nám zreferovali manželia Pongenovci a o moci a dôle-
žitosti Spoločenstva okolo Božieho slova a Pánovho stola nám 
poslúžila hodnotnou prednáškou Doc. Katarína Valčová Phd. 
Nedeľa bola tiež požehnaným časom na konci prázdnin. Zača-
lo to požehnaním  detí, žiakov, študentov a učiteľov na začiat-
ku nového školského roka 2021/22 a to v Evanjelickom kos-
tole v Batizovciach a Gerlachove. A potom sme sa ako úžasne 
požehnané spoločenstvo stretli na zborovom popoludní pri 
zborovom dome v Batizovciach. Okrem volejbalového turnaja 
a turnaja v šípkach, piesňach a modlitbách, bol pripravený aj 
program pre deti a už tradične skákací hrad, z ktorého mali 
veľkú radosť aj tí najmenší. Vďačnosť patrí Pánu Bohu za dob-
ré počasie, ochranu a požehnanie a tiež za každého ochotného 
pomocníka, za všetkých prítomných aj organizátorov. 

Veríme, že všetky tieto, aj ďalšie podujatia, poslúžia na utu-
ženie vzťahov, ktoré sú v  týchto ťažkých časoch tak krehké 
a často aj chýbajúce. Nech sa môžeme tešiť jeden z druhého, 
z blízkosti každého človeka, ktorý je a má byť pre nás darom 
od Pána Boha, pretože je to náš blížny, ktorého máme milovať 
ako seba samého. Veľkí aj malí, mladí aj starí, dospelí či deti, 
všetci sme jedna rodina a z toho sa môžeme tešiť. Nech sú tieto 
stretnutia pre nás povzbudením k viere, láske a nádeji, ktoré 
sú darmi z nebies. Pán Boh nech nás všetkých chráni, žehná 
a sprevádza.  Miroslav Maťo

Letný tábor pre deti a mládež

Do nového súťažného 
ročníka prihlásil OFK Ba-
tizovce súťažiť tri družstvá 
- prípravku U11, dorast 
U19 a družstvo mužov. Pre 
prvé dve kategórie je najviac 
podstatným fakt, že chlap-
ci môžu športovať a naberať 
skúsenosti na futbalových ih-
riskách. Družstvo prípravky 
pod vedením trénera Dávida 
Mudráka absolvovalo zatiaľ 
iba jeden turnaj v Sp. Štiavni-
ku, kde chlapci zaznamenali 
jednu výhru a dve prehry, čo 
je vzhľadom k tomu, že druž-
stvo bolo opäť nanovo vytvo-
rené a káder sa len zohráva, 
výborný výsledok. Domáci 
turnaj sa mal konať 1. 9., av-
šak z dôvodu nepriaznivé-
ho počasia, bol tento turnaj, 
žiaľ, presunutý na neskorší 
termín. Dorast čakal v novej 

Leto z pohľadu obecného futbalového klubu
sezóne náročný lós a opäť do-
plnenie kádra, keďže niektorí 
z hráčov kvôli veku už ne-
mohli nastúpiť v doraste. Po-
stupne narazili dorastenci na 
súperov z najvyšších priečok 
v tabuľke a zatiaľ nezazna-
menali ani jeden bod, avšak 
veríme, že v ďalších zápasoch 
s prijateľnejšími súpermi už 
chlapci zabojujú a pripíšu si 
aj prvé body do tabuľky vo 
svojej lige.

Zmeny nastali aj v kádri 
mužov, vrátili sa starono-
vé tváre (Stanislav Paločko, 
Dávid Čáni, Dalibor Čáni), 
teší nás aj pokračovanie hrá-
čov, ktorí u nás v predošlej 
sezóne hosťovali (Huszárik, 
Richtarčík, Kinský, Vošček, 
Gallo, Bujňák, Garan) a ne-
zabúdame ani na odchovan-
cov (Fáber, Hudák, Fábian, 

Benko, Pastrnák, Mudrák, 
Čonka, Kušmirek, Levocký, 
Chladoň, Čarný a Pačaj). 
Ďalšou staronovou tvárou je 
tréner, ktorý prijal ponuku 
a vrátil sa ku kormidlu po 
niekoľkých rokoch - je ním 
pán Ján Mlynár. Pod jeho 
vedením sa muži momen-
tálne nachádzajú s 9 bodmi 
za tri výhry a štyri prehry na 

deviatom mieste 6. ligy PFZ.
Všetkým priaznivcom ďa-

kujeme za podporu, hráčom 
a funkcionárom za reprezen-
táciu nášho klubu a obce a 
veríme, že táto sezóna bude 
menej poznačená opatrenia-
mi ako tie predošlé a že sa 
budeme môcť všetci viac tešiť 
z futbalu. 

 Ing. Peter Hutník
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M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

V platnosti zostali už len tri 
prípady, kedy sa povinnosti 
naďalej bude dať vyhnúť. 

➢ prvá výnimka sa týka 
miest  a obcí, v ktorých zme-
sový odpad končí v zariadení 
na energetické využitie odpa-
du.

➢ druhá sa týka tých sa-
mospráv, kde domácnosti  
všetok kuchynský bioodpad 
kompostujú a posledná z ta-
kých území, kde nie je trie-
dený zber technický možný 
(napr. ťažko prístupné histo-
rické centrá miest).

Z  tejto legislatívnej zmeny 
táto povinnosť vyplynula aj 
pre našu obec. Každá samo-
správa si tento zber zabezpe-
čuje podľa svojich možností. 

V  našej obci sme zvolili 
takzvaný ,,vedierkový“ zber.

Do každej domácnosti 
bolo rozdané hnedé vedier-
ko s biologicky rozložiteľný-
mi sáčkami (kompostovateľ-
nými vreckami). Naplnené 

Našou prvou úlohou bolo 
zamyslieť sa nad tým, ako 
budeme riešiť otázku sústav-
ného znečisťovania koryta 
potoka Kižnica pred ústím 
do rieky Poprad. 

Na tento problém sme 
boli upozornení redaktorom 
Slovenského reportéra a zá-
roveň sa aj na sociálnych sie-
ťach rozvírila diskusia o tejto 
problematike. Obec vyna-
ložila tak, ako po iné roky, 
nemalé fi nančné prostriedky 
na odstránenie odpadkov 
plávajúcich v koryte potoka.

 Milí spoluobčania, 
chcel by som vás aj touto 

cestou požiadať o  spoluprá-
cu pri osvete nás všetkých, 
ktorí žijeme v našej obci, aby 
sme chránili naše životné 
prostredie. 

Zima bola dlhá a  tak aj 
práce na údržbe a na skráš-

Činnosť obce v roku 2021 paralyzovala pandémia
Jarné mesiace roku 2021 boli poznamenané ochorením 

COVID 19, spôsobené koronavírusom  SARS-CoV-2. Po 
ukončení únavného testovania ľudí, práce v obci začali na-
berať pomalé tempo.

ľovaní našej obce začali ne-
skôr. V  krátkosti zrekapitu-
lujem jednotlivé činnosti.

Zamestnanci obecného 
úradu, vykonávajúci údržbu 
v  obci, v  prvom rade pre-
čistili všetky priepusty pod 
miestnymi komunikáciami, 
ktoré boli značne znečiste-
né bahnom. Orezali koruny 
stromov zasahujúce do vo-
zovky. 

Údržbu miestneho cinto-
rína sme začali odstránením 
nebezpečných konárov, kto-
ré ohrozovali návštevníkov 
cintorína. V  letných mesia-
coch naša práca pokračovala 
v obvyklom kosení. 

Hneď, ako nám to poča-
sie umožnilo, začali sme so 
spevnením brehu v strede 
obce pri zvonici. Táto časť 
potoka bola posledná z plá-
novanej údržby, ktorú sme 

nestihli zrealizovať v minu-
lom roku. 

V apríli sme vysadili ovoc-

né stromy v okolí bytových 
domov a vo dvore materskej 
školy. Dúfam, že ich nikto 

nezničí a po čase potešia svo-
jimi plodmi. 

Okrem údržby, ktorá je sa-
mosprávnou funkciou kaž-
dej obce, sme sa počas let-
ných mesiacov pustili do re-
konštrukcie oplotenia mul-
tifunkčného ihriska. Navrh-
li sme úplne odlišné nové 
oplotenie, ktoré  je zhoto-
vené väčšinou v našej obci 
dostupných materiálov (ka-
meň, drevo). Rekonštrukcia 
bola podporená Prešovským 
samosprávnym krajom a  to 
vo výške 1  000 eur. Podľa 
odoziev od obyvateľov má 
plot  aj estetickejší dojem.  

Všetci ste si všimli, že poš-
ta v Mengusovciach už nemá 
stále pracovisko. Musím po-
dotknúť, že aj po nekoneč-
ných rokovaniach s generál-
nym riaditeľom Slovenskej 
pošty, a. s., nebola snaha o jej 
zachovanie. S uvoľnením jej 
priestorov po 65 rokoch bolo 
potrebné vymeniť podlahu 
a urobiť potrebnú údržbu 

priestoru. 
V auguste SPP, a. s., za-

čala realizovať prekládku 
katódovej ochrany z úze-
mia na Vrch poli, kde je 
v územnom pláne plánovaná 
výstavba rodinných domov 
do lokality Ryk, kde by to 
v budúcnosti nemalo pre-
kážať. Týmto krokom sme 
uvoľnili aj pozemky vlast-
níkov, ktoré sa nachádzali 
v ochrannom pásme ka-
tódovej ochrany a nebola 
by im umožnená výstavba. 
V súčasnej dobe pracujeme 
na rozšírení cintorína  na 
východnej strane, kde bude 
osadený nový betónový plot 
a predlžené čelné oplotenie. 

Vážení občania, 
prognózy ohľadne ocho-

renia COVID 19 nie sú veľ-
mi optimistické, preto vás 
chcem požiadať o dodržia-
vanie opatrení a  nariadení,  
aby sme úspešne odolali tejto 
pandémii. 

 Ján Šoltis, starosta obce

Bio odpad a kuchynský odpad
Obce sa už triedeniu kuchynského bioodpadu nevyhnú. 

Samosprávam slovenským miest a obcí pribudla od 1. júla 
nová zákonná povinnosť a to triedený zber biologicky roz-
ložiteľného kuchynského odpadu z  domácnosti. Výnimka 
o  fi nančnej neúnosnosti k tomuto termínu vypadla a  tak 
prešla povinnosť zabezpečiť zber na plecia samospráv. 

vrecká obyvatelia vyložia 
každý pondelok ráno pred 
dom, odkiaľ ich zamestnanci 
OÚ odvezú na zberný dvor. 
Ďalej ich zberná spoločnosť 
odvezie na konečnú likvidá-
ciu. Chcem poznamenať, že 
v  prípade nedostatku zele-

ných rozložiteľných vreciek 
je možné si ich zakúpiť na 
OÚ počas úradných hodín. 
Nie je dovolené používať iné 
vrecká a aj takýmto spôso-
bom zabraňujeme tvorbe 
škodlivého metánu, ktorý 
vzniká pri uskladňovaní na 
skládke a  tak znížime nega-
tívny dopad na životné pro-
stredie. 

Zároveň so zberom biolo-
gicky rozložiteľného kuchyn-
ského odpadu sme zaviedli aj 

zber biologicky rozložiteľné-
ho odpadu zo záhrad a  par-
kov. Tento odpad je potrebné 
triediť do veľkých červených 
vriec.

Kalendár jednotlivých zbe-
rov bol dodaný do jednotli-
vých domácností. Samozrej-
mé je, že každá služba niečo 
stojí a  že je otázkou času, 
kedy sa tieto pre obyvateľov 
potrebné služby odzrkadlia 
v  poplatkoch za komunálny 
odpad.    (ocú)

KOMINÁRSTVO
v revízie komínov
v čistenie a kontrola komínov
v fasádne nerezové komíny
v frézovanie komínov
v vložkovanie komínov
v frézovanie dechtu 0904 762 263

mezovskylukas@gmail.com

Mezovský

Predám domáce syrové neúdené nite a uzlíky, 
vyrábané nie strojovo, ale tradičným spôsobom priamo 

na Orave. Ručne ťahané z domáceho čerstvého kravského 
mlieka. Veľmi vhodné pre použitie na firemných akciách, 

pre birmovky, prvé sv.  prijímanie, rodinné oslavy, 
svadby, slávnostné večere...

Objednávky vybavujeme na tel. č.: 

0917 375 155
Cena:  0,5 kg  =    5 €
     1 kg  = 10 €
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Polemizovať o tom, v akom 
stave sú v  súčasnosti jednot-
livé časti tejto „rovnováhy – 
harmónie“ je hádam zbytoč-
né. Jednou z  možných ciest 
získavania a  udržiavania si 
rovnováhy – zdravia, je vyu-
žitie výsledkov kozmického 
výskumu v  bežnom živote. 
Termín ako – „kvantová fyzi-
ka“ a jej využitie v medicíne, 
nemusí byť každému známy, 
ale pojmy: röntgen, EKG, 
EEG, sonografi a, CT – tomo-
graf, nie sú neznáme. V tých-
to zariadeniach sa využívajú 
poznatky z  fyziky, už veľmi 
dlhú dobu.

Pri riešení problému 
zdravia je hlavné nájsť príči-

Zdravie - Zdravie - Zdravie
Toto je v  súčasnosti snáď najčastejšie vyslovovaný po-

jem. Jeho defi nícia môže byť rôzna, ale najjednoduchšie 
sa dá charakterizovať ako „rovnováha – harmónia“, a  to 
v celom našom živote, zahrňuje: vzduch, voda, výživa, ži-
votospráva, psychika, emócie…

nu nerovnováhy a  následne 
ju odstrániť, nie iba potlačiť, 
utlmiť symptómy – prejavy.

V  našej praxi sa zameria-
vame na riešenie akútnych, 
chronických a  neriešiteľných 
zdravotných problémov s po-
užitím počítačovej diagnos-
tiky, prístrojmi na princípe 
kvantovej magnetickej re-
zonancie a  biorezonancie. 
Po následnom dôkladnom 
vyhodnotení vykonávame 
nápravu – harmonizáciu ne-
invazívnym certifi kovaným 
prístrojom – plazmovým 
generátorom.

V  krátkosti by sme našu 
činnosť zhrnuli ako: mera-
nie a  likvidácia patogén-

nych organizmov a  mik-
roorganizmov – parazitov, 
baktérií, plesní, vírusov (aj 
v  súčasnosti „populárnych“ 
KORONAVÍRUSOV“), od-
straňovanie alergénov, čis-
tenie a regenerácia orgánov, 
detoxikácia a  komplexná 
harmonizácia ľudského or-
ganizmu.

Záverom si pomôžeme ci-

tátom od Hippokrata – otca 
medicíny: „Najväčším ume-
ním lekárskej vedy je vylie-
čiť pacienta a je jedno, akým 
spôsobom sa to podarí. Dô-
ležitý je výsledok.“

Môžeme iba skromne do-
dať, že výsledky overené ča-
som – máme.

Ak máte záujem s  nami 
riešiť svoje problémy, kontak-
tujte nás na mobilnom čísle: 
0903 663 673

POPRAD
Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň)

PO - SO: 08:00-19:00 hod.
NE: 09:00-19:00 hod.

NÁRADIE
DOMÁCNOSŤ
ZÁHRADA
VYKUROVANIE

159  €

KACHLE
EKONOMIK LUX

CENOVÝ TRHÁK

od 19.90 €

SUDY NA KAPUSTU
KERAMICKÉ

CENOVÝ TRHÁK

PRAKTICKÝ.

ŠTÝLOVÝ.

UNIVERZÁLNY.

CKÝ.
VÝ.
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4.49€

DEMIŽÓN - 5 L
STELLA

CENOVÝ TRHÁK

SLOVENSKÝ

VÝROBOK

ZOHREJÚ TELO.

POTEŠIA SRDCE.

VITAMÍNY
ZO SÚDKA
PRE ZDRAVŠÍ ŽIVOT

Pri príležitosti 53. výročia okupácie Československa pri-
pravilo Svetové združenie bývalých politických väzňov 
v Poprade pietnu spomienku venovanú tragickým udalos-
tiam z 21. augusta 1968. Združenie je nadstranícke, na-
priek pozvaniu predstaviteľov koalície a pani prezidentky 
o účasť na pietnej spomienke prejavili záujem len zástupco-
via opozície.

Vence a kvetiny k pamätníku položili prednosta Okresné-
ho úradu v Poprade Dr. Jozef Bednár, viceprimátor mesta 
Poprad Ing. Ondrej Kavka, poslanec NR SR PhDr. Mgr. Ján 
Ferenčák, primátor mesta Kežmarok a člen predsedníctva 
strany HLAS - Sociálna demokracia, starostka obce Hôrka 
Ing. Helena Mihalčinová, za Ústav pamäti národa Mgr. 
Ján Endrődi, poslanec mestského zastupiteľstva Poprad 
a okresný koordinátor strany HLAS - Sociálna demokra-
cia Ing. Marián Barilla, príbuzní rodiny Jozefa Bonka, za 
združenie Politickí väzni Zväz protikomunistického odbo-
ja, Krajská predsedníčka PV ZPKO Prešov Mária Dvor-
čáková a Krajský predseda PV ZPKO Žilina Kvetoslav 
Gregor. Za Svetové združenie bývalých politických väzňov 
(ZBPV) František Bednár. Kladenie vencov bolo ukončené 
hymnami Slovenskej a Českej republiky.

V príhovoroch vystúpili viceprimátor mesta Poprad Ing. 
Ondrej Kavka, poslanec NR SR PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, 
člen predsedníctva SZBPV a editor publikácie Okupácia 
Košíc a východného Slovenska-august 1968, Štefan Lazo-
rišák, Mária Dvorčáková, Ing. Marián Barilla, predseda 
združenia František Bednár a sestra Jozefa Bonka Anna 
Malá (na snímke). SZBPV

Nadácia COOP Jednota pomohla detským pacientom

Nadácia COOP Jednota 
podporila Národný ústav fi -
nančným darom v hodnote 
6 000 eur na zakúpenie te-
rapeutického ventilačného 
systému Vapotherm Preci-
sion Flow určeného na pres-
né dávkovanie kyslíka pri 
oxygenoterapii detí.

„Ako rodič viem, že nič 
nie je horšie ako bezmocnosť 
pri chorom dieťati. Pomoc 

Národný ústav detskej tuberkulózy a  respiračných 
chorôb v Dolnom Smokovci disponuje novým prístrojom 
od Nadácie COOP Jednota, ktorý urýchli uzdravenie det-
ských pacietov a ich návrat do bežného života.  

detským zariadeniam preto 
považujem za mimoriadne 
dôležitú. Národný ústav v 
Dolnom Smokovci má dl-
hodobú históriu úspešného 
zdravotníckeho zariadenia, 
navštevujú ho pacienti z ce-
lého Slovenska. Dúfam, že aj 
vďaka tomuto daru prispeje-
me k pomoci čo najväčšiemu 
počtu z nich,“ povedal Ján 
Bilinský, generálny riaditeľ 
COOP Jednoty Slovensko a 
správca Nadácie COOP Jed-
nota.

Terapeutický ventilačný 
systém zvýši úroveň technic-

kého vybavenia jednotky in-
tenzívnej starostlivosti, čím 
urýchli uzdravenie detských 
pacientov. Na podpore ús-
tavu sa prostredníctvom 
Nadácie COOP Jednota po-
dieľalo aj spotrebné druž-
stvo COOP Jednota Poprad, 
ktoré Národnému ústavu v 
Dolnom Smokovci pomohlo 
tretíkrát. V minulosti po-
mohlo aj onkológii v Popra-
de a Nemocnici Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku.

Nadácia COOP Jednota si 
tento rok pripomína 20. vý-
ročie svojho vzniku.  (pkr)
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Čo si ja ako chlapec spo-
mínam, nikdy sa nehovori-
lo o  tom, aby tieto lúky boli 
v  minulosti spásané. Na pa-
senie boli určené iné lokality 
v  katastri obce smerom na 
Rovienku a  Prednú Hoľu, 
Dorčina a Morna, kde sa pá-
sol najmä mladý dobytok od 
jari až do jesene, celú sezónu 
vonku.

Experiment so spásaním 
týchto lúk ovcami a  hovä-
dzím dobytkom počas éry 
fungovania JRD nedopadol 
veľmi šťastne a  viedol k  ra-
pídnemu zarastaniu týchto 
lúk a k ich degradácii.

Keď otvorím svoje spo-
mienky, na Kopaneckých lú-
kach, alebo ako my Vernárci 
voláme celú túto lokalitu 
Javorinka, som začal svoje 
prvé kosecké pokusy ako 
12 - 13ročný. Vtedy som po 
prvýkrát dostal novú kosu od 
svojho otca. Kosisko vyro-
bil „ujčok“ Josko Orolín „zo 
Mlyna“. Bol to potomok ro-
diny vernárskych mlynárov. 
Bol to zručný majster, ktorý 
po svojich predkoch, skutoč-
ných mlynároch, musel ovlá-
dať minimálne tri remeslá, 
prácu s drevom, s kovom ale 
aj obilím (a v  neposlednom 
rade aj s ľuďmi)...

Nuž, asi takto sa kosenie 
týchto lúk prenášalo z  otca 
na syna, z generácie na ge-
neráciu, až kým neprišla ko-
lektivizácia aj sem, do týchto 
horských oblastí. Vernár sa 
pridal k  JRD Hranovnica  
v  roku 1975, dlho odolával 
tlakom komunistov a poku-
som o kolektivizáciu od roku 
1952.

Toto obdobie spoločného 
družstevného hospodárenia 
bolo spočiatku určite prínos-
né. Odstránila sa manuálna 
drina, zaviedlo sa viac techni-
ky, traktory, rôzna technika 
a  náradie boli českosloven-
skej výroby (podporovala sa 
domáca priemyselná výro-
ba).Aj tieto neprístupné časti 
sa spočiatku dokášali ručne, 
pretože lúky boli „vyrobe-
né“ – hladké, oholené kosou 
ako tvár muža v nedeľu. Ne-
boli zarastené ako dnes a pre 
gazdu by bol hriech nechať 
čo i len byľku nazmar... . Pa-
mätám si doby, keď v období 
„kôsby“ už počas družstva, 
chodili dokášať ručne neprí-
stupné lúky desať aj pätnásť- 
členné skupiny koscov. Zväč-
ša aktívni dôchodcovia, ktorí 
„mali kosenie v krvi“. Brigád-
nicky chodili hrabať dievčatá 
a mladšie ročníky chlapcov, 
bolo to obdobie krásnych 
letných zážitkov, na ktoré sa 
nezabúda po celý život.

Postupne asi ekonomic-
ké aspekty viedli k  ústupu 
ručného kosenia a  zaviedlo 

Ručné kosenie Kopaneckých lúk 
Spomienky starostu s troškou nostalgie

História vzniku Kopaneckých lúk nie je celkom známa 
a zdokumentovaná, avšak pravdepodobne vznikli klčo-
vaním pôvodného lesa v  období rozvoja usadlého poľ-
nohospodárskeho dedinského spôsobu života miestneho 
obyvateľstva a  určite boli odozvou na stúpajúci počet 
chovaného dobytka. Dobytok si vyžadoval nielen pastvu 
počas obdobia vegetácie, ale aj dostatok sena na dlhé zim-
né obdobie. 

sa ovčiarstvo, neprístup-
né stráne sa vypásali. Lenže 
tam, kde neprešla kosa kaž-
dý rok, postupne vyrašili 
mladé smrečky. Odborne 
sa tomu hovorí, že lúky za-
rastali náletom. Ovčiarstvo 
bolo dobré obdobie, počas 
ktorého sa ako-tak udržia-
vali aj tieto odľahlé lúky. Po-
stupne s  pádom socializmu 
a  príchodom demokracie sa 
ekonomicky ovčiarstvo ne-
vyplácalo, ovčia vlna stratila 
cenu, mlieko a syry boli eko-
nomicky v strate. Ovčiarstvo 
na Vernári, hoci malo výbor-
né výsledky, sa postupne do-
stalo do stagnácie a zaniklo. 
Chuť čerstvého ovčieho syra 
a kyslej alebo sladkej žinčice 
z  Vernára už ostala iba ako 
dávna spomienka v  našich 
chuťových pohárikoch alebo 
iba v mozgových bunkách.

Mohol by som ako poľno-
hospodársky inžinier asi aj 
viac porozprávať o  problé-
moch s  obhospodarovaním 
lúk a  pasienov. Je to feno-
mén, ktorý sa týka viacerých 
horských oblastí, ale to nie je 
cieľom nášho rozprávania...

Skôr by som chcel povedať 
niekoľko viet o  spolupráci 
obce a Štátnej ochrany príro-
dy (ŠOP) pri rôznych projek-
toch, ktoré sa snažia zachrá-
niť tieto unikátne horské lúky 
a pasienky v našom katastri. 

Spomeniem projekt, ktorý 
sme s OZ Machaon, ŠOP re-
prezentovanou správou Ná-
rodného parku Slovenský 
raj a  našou obcou realizova-
li v  roku 2014. Projekt mal 
názov „Záchrana horských 
lúk vo Vernári a zhodnotenie 
ich biomasy“ a jeho cieľom 
bolo čistenie lúk od náleto-
vých drevín a  využitie drev-
nej biomasy na vykurovanie 
budovy OÚ. Projekt bol prí-
nosom pre obec, aj čiastoč-
ne prispel k odlesneniu časti 
zarastených lúk, avšak pre 
trvalo udržateľné obhospo-
darovanie lokality stále chý-
ba aktívny užívateľ, ktorý 
by svojou pravidelnou poľ-
nohospodárskou činnosťou 
využíval tieto lúky a  prírode 
blízkym obhospodarovaním 
obnovil niekdajšiu nádheru 
celej tejto lokality. To si však 
vyžaduje vyššiu dotačnú pod-
poru.

Ak znovu zalovím v  pa-
mäti, pripomeniem si krás-
ne miestne názvy týchto lúk, 
ktoré mi utkveli v  pamäti. 
Celú oblasť, ktorá mala pô-
vodne viac ako 151 ha lúk, 
sme my, Vernárci, vola-
li Javorinka. Tá mala svoje 
jednotlivé časti, ktoré naši 
otcovia dôverne poznali, pre-
tože ju celú dokázali pokosiť 
ručnou kosou, bez dotácií 
a podpôr. Poznali ju dôverne 

ako svoju dlaň. Tvrdou, ale 
láskavou rukou ju kosili nie-
koľko storočí.

Keď začnem názvom Ko-
panec, po vernársky Kupanec 
– to je najvýchodnejšia časť 
lúk. Ak pokračujeme západ-
ným smerom, prídeme Pod 
Závej, čo dnes voláte Hlava-
čová dolina - to je tá fl óris-
ticky najbohatšia lokalita, na 
ktorej podľa regulárnych me-
todík bol zaznamenaný sve-
tový rekord v  počte vyšších 
rastlín na 1m2. Je ich tam cca 
57 druhov.

Po šikmých a  strmých 
častiach Hlaváčovej doliny 
vyjdeme na Roveň (malá,  
niekoľko hektárová rovnej-
šia lokalita na vrchu), na-
ľavo je zarastená Vajdová 
jamka a  Priehyba, napravo 
vyššie, smerom ku Vernáru, 
je zarastená lokalita Mičov 
vrch a  Berčeňov vrch (obi-
dva názvy sú priezviskami 
vernárskych rodov, ktoré asi 
obhospodarovali ako prvé 
tieto lokality). Z Rovne, dole 
strminou Čelo, zídeme do 
dvoch doliniek, na pravo je 
Komárnik a  naľavo Koštu-
rová. Aj tam sú ešte lokality, 
Britký vršok, Hubočka, Pod 
Bielou hlinou. Možno, že 
niektoré lokality mi vypadli, 
alebo ich nepoznám už ani ja.

Miestne názvy sa vytráca-
jú,  tak ako sa vytrácajú ľudia, 
ktorí tieto lúky niekedy fyzic-
ky obhospodarovali a  z  lás-
kou a  tvrdou rukou chránili 
pre svoje deti a vnúčatá...

Je to smutné a nostalgické, 
že sme nechali zlým gazdo-
vaním počas socializmu túto 
lokalitu takto zarásť. Z  pô-
vodných 151 ha ostalo v stave 

lúky asi 60 ha. Ostatné lúky 
sa už premenili na mladý 30 
– 50 ročný les.

Ako starostu obce Vernár 
ma na druhej strane teší ak-
tivita ŠOP, konkrétne ľudí 
z  NP SR s  riaditeľom Ing. 
Dražilom, z NO Daphne in-
štitút aplikovanej ekológie 
BA, NO Machaon Interna-
cional, ktorí chcú nejakým 
spôsobom reštartovať tieto 
lúky a  zachrániť tak jednu 
z  druhovo najbohatších lúk 
v Európe aj na svete.

Ale vráťme sa k  tradíciám 
a spomienkam...

Vernárske lúky, Javorin-
ka, Kupanec sa začínali kosiť 
až niekedy na prelome  júla 
a  augusta, až keď sa pokosi-
li lokality, ktoré boli bližšie 
k  dedine. Pretože lokalita 
bola odľahlá a  chodilo sa na 
ňu pešo asi 2 hodiny, cez 
Veľkú Mokrú a Suchú dolinu 
lesnými chodníkmi a cestami 
pre vozy s volmi, chlapi často 
nocovali na lúkach v  pro-
vizórnych kolibách z  čeči-
ny, alebo pod smrekom, či 
v zákose. Ich pracovný deň 
sa začínal úsvitom a  končil 
zmrákaním. Ženy a deti pri-
nášali koscom na lúky po-
živeň. „Frištyk“ pozostával 
s  tradičných jedál, poliev-
ky (šalátová so zápražkou) 
a vernárske zahýnané pirohy 
s miadkou (mäta), bryndzou 
alebo tvarohom a  zapražené 
slaninkou so škvarkami. To 
boli jednoduché, ale ener-
getické jedlá, ktoré dávali 
chlapom silu a  energiu na 
kosenie na celý deň. Okrem 
toho v  batôžku nechýbala 
údená slaninka, kyslé mlieko 
a  chlieb. Na začiatku jedla 

koscom gazdiná naliala za 
pohárik pálenky a  po jedle 
nechýbal tabak (dohán), 
ktorý sa v  starších dobách 
nepovažoval za neduh, skôr 
slúžila „pokurka“ ako oddych 
a relax a na odháňanie hmyzu 
– ovadov.  Vodu donášali deti 
počas celého dňa z miestnych 
studničiek, o  ktoré sa kosci 
a majitelia lúk patrične starali 
a na jar ich čistili a udržiavali. 
Mali ich v  nesmiernej úcte. 
Dnes už pomaly ani nevieme 
ako chutí voda z prameňa zo 
studienky - však?

Ženy a deti počas dňa roz-
triasali zákosy, ak bolo dob-
ré počasie, všetko čo malo 
ruky, nohy a vládalo, hrabalo 
na lúkach seno.

Možno aj pri tejto ťaž-
kej, ale krásnej práci vznikli 
nádherné piesne, trávnice 
a  kosecké piesne, ktoré sa 
vo Vernári uchovali dodnes. 
Zvláštnosťou týchto piesní je 
silný zvukový prejav, ktorý 
muselo byť počuť do diaľ-
ky, ale súzvuk, teda viachlas 
a  čistá intonácia musel ostať 
zachovaný. U ženských tráv-
nic bolo typické zaujúkanie, 
u  mužských rôzne pokri-
ky „hybáj horeeee.., hybáj 
dolúúú..., frištyk mi daaj...
hahooo, hoop ho... . Len tak 
na okraj pripomeniem, že 
vernársky spev je súčasťou 
horehronského viachlasného 
spevu, ktorý je zapísaný od 
roku 2015 do nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slo-
venska a  od roku 2017 do 
nehmotného kultúrneho de-
dičstva ľudstva – UNESCO.  
Je mi nesmiernou cťou, že 
oboch zápisov som sa aktívne 
zúčastnil aj ako starosta obce, 
aj ako spevák folklórnej sku-
piny. Spomienky a zážitky sú 
to silné a neopakovateľné.

Ale vráťme sa v  spomien-
kach ku koseniu.

„Kôsby“ boli jedným z naj-
dôležitejších a najťažších ob-
dobí poľnohospodárskych 
prác, pretože kvalitné, dobre 
usušené lúčne seno tvori-
lo hlavný zdroj potravy pre 
hospodárske zvieratá, kravy, 
voly, kone, ovce a kozy a  tie 
zase boli zárukou prežitia 
ľudského rodu.

Seno bol hlavný produkt 
celej tejto ľudskej driny, kto-
rej sa hovorilo kôsby. Kva-
litné lúčne seno sa zvážalo 
v  minulosti na volských zá-
prahoch s vozmi, strmými 
úvozmi (závozmi) cez uve-
dené doliny Mokrá a  Suchá 
do dediny a uskladňovalo sa 
v stodolách a šopách na dlhé 
zimné obdobie. 

Fortieľ, zručnosť koscov, 
sa merala nielen tým,  koľko 
dokázal kosec za deň poko-
siť, ale dobrý kosec musel 
vedieť naklepať (pokovať) 

a pobrúsiť kosu. Kosecké ná-
činie, nastavenie kosy, babka, 
kosa, kosisko, obrúčka, kli-
nok, mlátok musel mať kosec 
v  patričnom poriadku a  na 
odľahlých lúkach musel mať 
aj náhradnú kosu či kosisko.

Možno to znie až neuve-
riteľne, ale ešte naši otcovia 
a mamky si väčšiu časť svojej 
potravy dorábali sami, bez 
chémie, bez dotácií a  po-
mocí štátu, boli potravino-
vo sebestační a  aj v  prípade 
vojen a  rôznych konfl iktov 
boli menej zraniteľní ako 
my dnes, pretože mali svoje 
domáce produkty - mlieko, 
maslo, mäso aj chlieb. Nerie-
šili otázky, aké je na pultoch 
supermarketov percento slo-
venských a zahraničných po-
travín a čo je v akcii. Možno 
zachádzam až do príliš poli-
ticky citlivých tém, ale kom-
petentní by mali otvoriť oči 
a  niekedy trochu aj srdcia, 
ak nejaké ešte majú, lebo tu 
niekde, na týchto lúkach sa 
začína potravinový reťazec, 
ktorý cez fotosyntézu, cez 
prežúvavé domáce zviera-
tá dával ľuďom po stáročia 
obživu a  istotu.Dnes, aj keď 
máme množstvo inej, vý-
konnejšej techniky, dopravu, 
stroje, autá a cesty, ktoré nám 
približujú odľahlé miesta, 
nikto nejaví záujem o obhos-
podarovanie týchto krásnych 
lúk. Je to neúcta k dedičstvu 
našich predkov, alebo je to 
len dôsledok zle nastavených 
mechanizmov podpory výro-
by potravín, alebo dôsledok 
tejto doby, keď výrobca po-
travín, gazda, chovateľ a pes-
tovateľ nedokáže prežiť na 
vlastnej pôde??? 

Ale nechajme fi lozofova-
nie a  poďme skúsiť tvrdý, ale 
poctivý chlebík našich otcov 
a materí, ktorý sa začínal aj tu 
ručným kosením týchto nád-
herných lúk...

„Tá moja kosička,
 tá by mi kosila,
keby mi má milá 
vodičku nosila...

  Ing. Vladimír Ondruš

Kosí milý kosí, dve osličky 
nosí.

Jednou kosu ostrí, 
druhú v gaťoch nosí...

Ej mám ja lúčku, 
pri jarôčku, pri potôčku

 v hlbokej doline.
Na nej tráva i otava nikdaj 

nezahynie...

Pokosím, pokosím, 
hej trávičku zelenú.
Nikdaj si nevezmem 
Vernárku za ženu...
Bo každá Vernárka

 veliká cigánka,
Kázala večier prísť, sama 

dverka zamkla...
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Môžete pokojne spávať?
Je vaša nehnuteľnosť dostatočne zabezpečená? 
(požiar, povodeň, víchrica...), vieme ochrániť  Váš majetok
Máte zabezpečený príjem v nepriaznivých životných situáciách?
(dlhodobá práceneschopnosť)
Optimalizácia príjmov a ochrana vášho podnikania

Ušetríme Vám peniaze 

... a teraz môžete pokojne spávať!

Kontaktujte nás: 0917 984 613 
                           0949 616 510 

Priestor v úvode ponúka 
nádhernú výstavu ilustrácií 
– z  expozície TRAGARE od 
umelca Miroslava Matušči-
na, ktorá oslovuje dokona-
losťou umeleckého rukopisu 
a  pomocou aplikácie obrazy 
ožívajú.

Ďalšie miestnosti už nesú 

výrazné znaky inšpirované 
komiksovou tvorbou – ko-
miksové okienka, popisy s 
bublinami, textúra malieb a 
siluety. Ide o maľby vizuál-
ne ladené do čierno-bielych 
odtieňov. „Chceli sme novú 
expozíciu odlíšiť od tradič-
nej rozprávkovej Tricklandie 

a preto sme sa inšpirovali ko-
miksom a priniesli sme opäť 
niečo nové. Návštevník sa 
tu cez objektív fotoaparátu 
môže ocitnúť napríklad v roli 
superhrdinu, ktorý zachra-
ňuje svet.“ K dobrému nasta-
veniu slúžia komiksové popi-
sy i sprevádzajúci personál.

Novinky v Tricklandii - COMICS

Známa galéria Tricklandia je úžasné miesto, kde sa snúbia Slovenské krásy s ume-
ním trick-artu a optických ilúzií. V priestoroch medzi námetmi zo slovenských ľudo-
vých povesti či rozprávok nájdeme však stále niekoľko noviniek. Medzi tú najnajnovšiu 
patrí novo otvorená expozícia COMICS, ktorá ponúka opäť množstvo zábavy. Pôvodná 
Tricklandia sa rozšírila o celé jedno podlažie a pribudlo ďalších 500 m2 zábavy.

Nové lôžka a prístroje v nemocnici Poprad
Nemocnica Poprad rozšírila svoje zdravotnícke vybave-

nie o nové intenzivistické lôžka a anestéziologické prístro-
je. Nákup špičkového vybavenia je výsledkom podpory zo 
strany Mesta Poprad, ktoré na návrh primátora Antona 
Danka schválilo výnimočný fi nančný príspevok pre ne-
mocnicu vo výške 100 tisíc eur.

Konkrétne využitie pros-
triedkov v prospech pacien-
tov a zvýšenia kvality a roz-
sahu poskytovanej starostli-
vosti bolo predmetom roko-
vaní primátora s generálnym 
riaditeľom nemocnice. Vý-
sledkom bolo rozhodnutie o 
zakúpení 2 ks anestéziologic-
kých prístrojov s monitorin-
gom vitálnych funkcií a 6 ks 
intenzivistických lôžok urče-
ných pre pacientov so závaž-
ným priebehom ochorenia 
COVID-19.

„Zakúpené prístroje pou-
žijeme na COVID OAIM od-
delení, aby sme boli čo najlep-
šie pripravení zvládnuť výzvu 
v podobe ďalšej vlny pandé-
mie. Robíme všetko preto, aby 
sme chránili zdravie pacien-

tov i odborného personálu a 
boli pripravení pomáhať tým, 
ktorí to budú potrebovať,“ 
uviedol generálny riaditeľ 
Nemocnice Poprad, a. s., Jo-
zef Tekáč. 

Obstaranie nových prístro-
jov súvisí s prípravou CO-
VID OAIM oddelenia pre 
najťažšie stavy COVID pozi-
tívnych pacientov. 

Anestéziologický prístroj 
predstavuje kompaktný, uni-
verzálny anestetický systém, 
určený na podávanie celkovej 
anestézie pri chirurgických, 
ako aj diagnostických vý-
konoch. Umožňuje vedenie 
anestézie použitím nízkych a 
minimálnych prietokov anes-
tézie aj pri dlhotrvajúcich a 
komplikovaných operačných 

výkonoch u dospelých, detí 
ako aj u novorodencov. Prí-
stroj disponuje elektricky 
nastaviteľnými a meranými 
prietokmi kyslíka, vzduchu a 
oxidu dusného (rajský plyn) 
a zabezpečuje monitoring 
ventilácie pomocou sníma-
čov zapojených v inspiračnej 
a expiračnej vetve dýchacie-
ho okruhu. 

Multimodálny monitor vi-
tálnych funkcií zabezpečuje 
grafi cké a numerické zobra-
zenie všetkých monitorova-
ných parametrov pacienta, 
ktorému je podávaná anes-
tézia. Intenzivistické lôžka 
sú určené pre pacientov so 
závažným priebehom ocho-
renia COVID-19, ktorých 
zdravotný stav si vyžaduje 
hospitalizáciu na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti 
resp. na oddelení anestézio-
lógie a intenzívnej medicíny 
s podporou umelej pľúcnej 
ventilácie. 

Moderné lôžka poskytujú 
účinnejšie riadenie preven-
cie vzniku preležanín a po-
máhajú znižovať riziko úra-
zu pacientov a ošetrujúceho 
personálu pri nepretržitej 
manipulácií a polohovaní 
pacienta. 

Toto materiálne vybave-
nie v budúcnosti umožní 
rozšírenie operačných kapa-
cít Nemocnice Poprad, a. s., 
modernizáciu a nevyhnutnú 
obnovu prístrojového vyba-
venia a zároveň zvýšenie kva-
lity poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti v popradskom 
regióne.  Mesto Poprad

Toto sú zistenia De iure Veľkej Poroty o problémoch, kto-
ré boli predložené Veľkej Porote v tento deň 2021. 07. 10 v 
prezentácii Deklarácie, vypracovanej Ľuďmi, zhromažde-
nými na Slovensku a nájdené fakty boli uznané za pravdivé 
a správne. 

Výsledkom zistenia Veľkej Poroty je zhromaždiť sa a znovu 
zostaviť De iure Ústavnú republiku. 

Celý tento dokument môžete nájsť na internete na: 
http://nzosr.sk/  
Oznámenie zástupcovi je oznámenie pre vedenie.
Oznámenie pre vedenie je oznámenie pre zástupcov.
Obsah tohto oznámenia nie je názorom alebo tvrdením re-

dakcie novín, jej zamestnancov a jej vedenia.

Verejné oznámenie

Mestská knižnica vo Svite, BAT4MAN a Spoločnosť 
pre ochranu netopierov na Slovensku srdečne pozývajú 
na jedinečnú výstavu Tajomný život netopierov, ktorá 
potrvá do konca októbra 2021.

Tajomný život netopierov



 

0919 205 521  

HROBOV 

www.cisteniehrobu.sk 

ČISTENIE 
Ing. Miroslav Greisiger 

NA VŠETKÝCH PRÁCACH SA DOHODNEME PRIAMO NA CINTORÍNE A NÁJDEME SPOLU               
NAJLEPŠIE RIEŠENIE, OBHLIADKA A DOPRAVA JE ZDARMA!! SME TU PRE VÁS UŽ OD ROKU 
2014 A MÁME ZA SEBOU VIAC AKO 9000 SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV, STAŇTE SA ĎALŠÍM Z 

NICH. 

Ing. Miroslav Greisiger  Ceny platia pri   
objednaní do 

15.10.2021 

DOSEKÁVANIE PÍSMA 
Čistenie: Jednohrob 90€ 65€    Dvojhrob  140€  100€ 
Impregnácia ZDARMA Doprava ZDARMA Obhliadka ZDARMA 
Obnova písma: 1,2€ 1€/znak 
Dosekávanie písma priamo na cintoríne:        Do 10 znakov 80€ 

                11-30 znakov  7€/znak  
                31 a viac znakov  6€/znak (dohoda) 

POMNÍKY, TABUĽKY S MENAMI (AJ SKLENENÉ), KRYCIE DOSKY ,                           
NÁHROBNÉ FOTOGRAFIE, VÁZY A SVIETNIKY 

Na všetky naše pomníky máte každé ďalšie dosekanie písma so zľavou 50%!! 

0940 653 651, 

Pri objednaní pomníka alebo krycej dosky máte čistenie hrobu ZDARMA!! 

U nás sa nemusíte báť navyšovania ceny, uvedené ceny sú konečné bez skrytých 
poplatkov! 

DO DUŠIČIEK STÍHAME!! 

INZERCIA

Dokončenie z 2. strany
Nemali by byť náhodou tie-

to bankové inštitúcie „trochu“ 
spravodlivejšie a rovnaké 
množstvo falošných peňazí, 
z ktorých bohatne pár jed-
notlivcov, rozdať aj štátom 
a občanom, aby im falošné 
pôžičky mohli vrátiť rovnako 
bezpracne, ako ich oni poži-
čiavajú? Alebo, nech si každá 
národná banka „natlačí“ toľko 
peňazí, koľko potrebuje. A to, 
čo ľudia zarobia poctivou prá-
cou, by malo slúžiť ku skvalit-
ňovaniu života všetkých, nie 
iba zopár „vládcov sveta“. Čo 
keby sme sa v rámci zachova-
nia Zeme a ekologizácie vrátili 
späť k výmennému obchodu – 
hodnota za hodnotu, tovar za 
tovar, služba za službu (keď 
sme už zlatý štandard zrušili), 
a nie k „podpore“ ekonomiky, 
založenej na ničení všetkého 
živého – ľudí, zvierat, vody, 
pôdy a vzduchu.  (reš)

Falšované
peniaze

SERVIS OKIEN A DVERÍ
0903 606 263

Oprava plastových okien a dverí. Výmena
skla, tesnenia, nastavenie okien a dverí

Obhliadka termokamerou
www.oprava-servis-okien.sk

V poslednú septembrovú sobotu sa dobrovoľníci už po 
štyridsiaty tretí raz pustili do upratovania Tatranského a Pie-
ninského národného parku po letnej turistickej sezóne. 

Podujatie bolo tentokrát súčasťou Lesníckych dní, ktoré na 
rozdiel od minulých rokov nepozývali verejnosť na námes-
tia, ale do prírody. Akciu organizovali Štátne lesy TANAP-
-u v spolupráci so Správou TANAP-u, Správou PIENAP-u 
a dobrovoľníkmi zo Slovenského zväzu ochrancov prírody
a krajiny, Základnej organizácie Vysoké Tatry.  (red)

Upratovali Tatry aj Pieniny

Podtatranský kuriér   www.podtatransky-kurier.sk 11
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V  kategórii dorasteniek 
nastúpila do turnaja 16. 
hráčka slovenského rebríčka 
Anastázia Zgeburová z  TJ 
STO Slovenská Ves. V prvej 
skupinovej fáze, v  štvor-
člennej skupine postúpila 
z druhého miesta, keď pora-
zila Lenku Kováčovú z Pez-
inka a Alexandru Trégerovú 
z Podlavíc a prehrala s Nem-
kou Sofi ou Stefanskou. 

Anastázia Zgeburová strieborná na medzinárodnom turnaji
Športová hala Transpetrol v Senci bola dejiskom v pora-

dí už 29. ročníka medzinárodnej série turnajov detí a mlá-
deže  v stolnom tenise pod názvom JOOLA Satellite Tour. 
Okrem slovenskej špičky sa na turnaji zúčastnili mladí 
stolní tenisti a  tenistky z Rakúska, Česka, Nemecka, An-
glicka, Saudskej Arábie a Japonska. 

Potom to už Anastázia 
rozbalila vo vyraďovacej fáze 
turnaja, keď víťazila nad slo-
venskými reprezentantkami 
a  výbornou Nemkou zara-
dom až do fi nále. Bola proste 
nezastaviteľná. Prvú súperku 
Renátu Lacenovú z  Topoľ-
čian, slovenskú trojku, ktorú 
ešte nikdy nezdolala porazila 
3 : 1. Ďalšiu súperku mala 
z  Nemecka Lilli-Ema Nau, 

z  klubu TTVN. Prehrávala 
s ňou 2 : 1, ale potom Anas-
tázia zapla na plné obrátky 
a  zápas otočila vo svoj pro-
spech a zvíťazila 3 : 2. 

V  boji o  postup do fi nále 
ju čakala najlepšia hráčka 
Slovenska Adriana Ilášová 
z Topoľčian, s ktorou taktiež 
ešte nevyhrala. Slovenská 
jednotka Adriana Ilášová 
dokázala uhrať s  Anastá-
ziou len jediný set, aj ten bol 
veľmi tesný. V  ostatných už 
dominovala s  veľkým pre-
hľadom Anastázia. Výborné 
podania, trpezlivá medzihra 
a  prudké útočné forhando-
vé údery zdobili jej super 
výkon. Po vyhranom zápase 
neverila tomu, čo dokázala. 
So slovenskou jednotkou sa 
nevyhráva a  to dokonca nie 
na prestížnom medzinárod-
nom turnaji. Po zápase po-
vedala, že sa jej to všetko asi 
sníva. Obrovské emócie ju 
ovládli po vyhranom zápase.  

Vo fi nále ju čakala sloven-
ská dvojka, Ema Činčurová 
opäť z  Topoľčian. Krásny 

zápas, nádherné divadlo. 
Anastázia sa držala veľmi 
statočne. Podarilo sa jej vy-
rovnať na 1 : 1. V závere jej 
trošku dochádzali sily a  aj 
napriek tomu hrala vyrov-
nanú partiu. Nakoniec bola 
slovenská dvojka nad jej sily 
a  zvíťazila nad Anastáziou 
v pomere 3 : 1.

Čo dodať na záver ? Ak 
sa skĺbia talent s  pracovi-
tosťou v  stolnom tenise 
prídu aj takéto fantastické 
výsledky. Skromné dievča 
v  skromných podmienkach 
zo Slovenskej Vsi prehralo 

až vo fi nále. Je to jej najväčší 
úspech, aký dosiahla, aj keď 
nie jediný. Ako mladšia žiač-
ka získala na Majstrovstvách 
Slovenska v  Čadci tretie 
miesto v dvojhre aj štvorhre. 
Na Majstrovstvách Sloven-
ska základných škôl maxi-
málnou mierou pomohla 
ku strieborným medailám 
Základnej škole s materskou 
školou Slovenská Ves. 

Striebro z takejto súťaže je 
však jej najväčší úspech, jej 
najkrajší stolnotenisový sen.
 Bravóóó Anastázia a vďaka.
 Ing. Peter Hanigovský

Začiatkom augusta sa v Poprade uskutočnil už 9. ročník festi-
valu všetkého slovenského Made in Slovakia. Námestie obsa-
dili stánky s rôznym sortimentom z celého Slovenska. Festival 
otvorili legendy slovenskej hudby Peter Stašák a Peter Nagy s 
kapelou Indigo. Najmenších zabával v detskej zóne pri fontá-
ne Zahrajko s kamarátmi z lesa.

Začalo babie leto. Riziko 
búrok sa znížilo na mini-
mum, ale na severe je už vo 
vysokých polohách sneh. Na 
horolezecké výstupy je lepšie 
hľadať slnkom vyhriatu ska-
lu. Presne takú, akú ponú-
kajú nové, bezpečnejšie ho-
rolezecké cesty, ktoré vznikli 
v  rámci Horolezeckého ma-
nifestu Ta33. Túto sezónu sa 
podarilo dokončiť dva uni-
kátne projekty. 

Prvým je Anjelský hang 
v  Mlynickej doline a  ces-
ta cez vodopád Skok. Je-
dinečné miesto vzdialené 
chôdzou len hodinu a  pol 
od Štrbského Plesa ponúka 
dvanásť nových ciest. Všet-
ky vedú mimoriadne krásne 
tvarovanou a pevnou žulou. 
Osem z  nich je jednodĺžko-
vých v  stupni III až V+, čo 
ich robí ideálnymi aj pre deti 
a  začiatočníkov. Ďalšie štyri 
sú v stene vysokej 90 metrov 
a s obtiažnosťou medzi stup-
ňami V+ až VI+ potešia naj-
mä tých skúsenejších. 

Horolezeckým unikátom je 
cesta Protiprúd, kl. III vedúca 
priamo medzi dvomi vetva-
mi vodopádu Skok. S výškou 
viac ako sto metrov je výzvou 
pre tých, ktorí si chcú horole-
zectvo vyskúšať, deti, mládež 
alebo lezcov lezúcich pre ra-

Vo V. Tatrách pribudli nové horolezecké cesty

dosť najmä najľahšie cesty.
Druhým projektom je 

cesta Človečina vedúca na 
hrebeň Popradských zubov. 
Práve tu sa dá zažiť drobnosť 
ľudskej existencie v  porov-
naní s majestátnymi horami. 
Výstup má  celkové prevý-
šenie 1 100 metrov. Prístup 
k nemu vedie málo navštevo-
vanou, ale o  to čarovnejšou 

Dračou dolinkou. Horolez-
cov čaká deväť lanových dĺ-
žok v obrovských platniach 
východnej steny v  stupni 
V+ a  následne zubatý hre-
beň, ktorý ich dovedie až do 
Dolinky pod Váhou. Takáto 
komplexná veľhorská túra 
s  prechodom hrebeňa, celá 
odistená vŕtanými skobami, 
je vo Vysokých Tatrách prvá 

a jediná svojho druhu.
Martin Murár, 

inštruktor horolezectva 
a skialpinizmu 

Viac o  Anjelskom hangu 
nájdete napríklad na web-
stránkach:

https://kamnahory.sk/
Blog/Anjelsky-hang.html

https://www.zagurami.eu/
anjelsky-hang/

8. ročník festivalu Viva Italia - to bola nezameniteľná talianska 
gastronómia, živé hudobné vystúpenia, koncerty, fi lmový večer, 
show - cooking, sardínska večera, predstavenie sardínskej kul-
túry a novinka tohto ročníka -  Svet kávy v kine Tatran.

Z REGIÓNU

Hoci návštevnosť expozí-
cie, ktorú v Tatranskej Lom-
nici prevádzkujú Štátne lesy 
TANAP-u, po nástupe pan-
démie koronavírusu o  niečo 
poklesla, oproti predchádza-
júcej sezóne počet záujemcov 
o  jej prehliadku mierne stú-
pol. Od polovice mája až do 
19. septembra ju navštívilo 
10  990 ľudí, čo v  porovnaní 
s  minulým rokom predsta-
vuje nárast o  vyše tisíctristo. 

V botanickej záhrade sa skončila sezóna
V pondelok minulého týždňa sa Expozíciou tatranskej 

prírody prešli poslední návštevníci tejto sezóny. Pokochať 
sa pohľadom na vzácne druhy tatranskej fl óry budú môcť 
záujemcovia až budúci rok v máji, kedy by botanická zá-
hrada po zime mala tak ako obvykle otvoriť svoje brány.

„Máj a  jún boli z  pohľadu 
návštevnosti podobne ako 
pred rokom o  niečo slabšie, 
keďže chýbali školské skupiny, 
ale letné mesiace štatistiku už 
tradične vylepšili. O  botanic-
kú záhradu bol záujem najmä 
zo strany rodín so školopovin-
nými  deťmi, na jeseň si náv-
števu expozície odložili pre-
dovšetkým seniori. Aj napriek 
tomu, že zatiaľ nedosahujeme 
čísla spred korony, táto sezó-

na by sa dala považovať za 
pomerne úspešnú,“ zhodnoti-
la návštevnosť Expozície tat-
ranskej prírody počas uply-
nulej sezóny jej vedúca Janka 
Černická. 

Na ploche 3,2 hektára 
mohli návštevníci v ôsmich 
vápencových a žulových al-
pínach a mokradiach už tra-
dične obdivovať vyše 330 
druhov bylín a drevín, poč-
núc rastlinstvom podhor-
ských lúk cez lesný podrast 
až po vegetáciu alpínskeho 
a subniválneho stupňa. 

Prechádzku areálom počas 
tejto sezóny najmä starším 

návštevníkom spríjemni-
li nové lavice s operadlami, 
deti zaujala drevená skulptú-
ra mloka v  nadživotnej veľ-
kosti pri jednom z  jazierok, 
fotoaparát návštevníci so zá-
ujmom mierili aj na hmyzí 
domček, ktorý v  botanickej 
záhrade pribudol tesne pred 
otvorením sezóny. 

Vybrané druhy kvetov 
a drevín si mohli návštevníci 
priamo v Expozícii tatranskej 
prírody aj kúpiť. Dokopy sa 
počas tejto sezóny predalo 
2 708 sadeničiek rastlín, 210 
sadeníc stromov a 261 kusov 
semien.  Mgr. M. Petránová

V areáli Centra voľného 
času s septembri slávnostne 
otvorili ďalší športový stánok, 
ktorý rozšíri možnosti športo-
vého vyžitia v meste Poprad. 
S jeho výstavbou, ktorá bola 
jedným z predvolebných sľu-
bov primátora Antona Dan-
ka sa začalo 6. apríla. Špičko-
vá moderná plocha s rozmer-

mi 52 m x 26 m s mantinelmi 
a technológiou chladenia 
bude slúžiť celoročne. Ihrisko 
vďaka vylepšeniam dosahuje 
medzinárodný štandard.

  Mesto Poprad


