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Počas priameho prenosu z budovy 
Slovenskej fi lharmónie 23. júna si 
sošku odnieslo deväť výnimočných 
Sloveniek nominovaných v jednot-
livých kategóriách. Rovnako ako po 
minulé roky, hodnotiaca komisia aj 
tento rok vybrala jednu z víťaziek na 
titul Absolútna Slovenka roka 2022. 
Novinkou bolo špeciálne ocenenie a 
mimoriadne poďakovanie.

V ankete Slovenka roka, ktorú 
organizujú týždenník Slovenka v 

Víťazkou v kategórii Vzdelávanie a Absolútnou víťazkou 
SLOVENKA ROKA 2022 je Eva Nebusová

Byť ženou je úžasné. A byť slovenskou ženou znamená súhru šikov-
nosti, šarmu, pracovitosti a krásy. Tento odkaz niesol aj aktuálny roč-
ník odovzdávania cien 

spolupráci s RTVS, v kategórií Ab-
solútna Slovenka roka 2022 a tiež 
Slovenka roka 2022 v kategórii 
Vzdelávanie zvíťazila RNDr. Eva 
Nebusová, riaditeľka Strednej od-
bornej školy polytechnickej Jana 
Antonína Baťu vo Svite. Veľkou 
mierou sa zaslúžila o zachovanie 
stredných škôl vo Svite.

Príbeh Evy Nebusovej, rovnako 
ako víťaziek ostatných kategórií je, 
príbehom ženy, ktorá v  pracovnej 

oblasti prerazila svojím umom, 
inšpiráciou, šikovnosťou a vytrva-
losťou, v  súkromnej láskavosťou 
a najmä sa nebála ísť za svojím cie-
ľom. Postupne a  s pokorou kráča-
la cestou, na ktorú môže byť hrdá 
nielen ona, ale aj všetci ostatní uči-
telia, žiaci, personál a v konečnom 
dôsledku aj občania nášho regiónu. 

Víťazky 14. ročníka 
Slovenky roka 2022

• Biznis a manažment: Nadežda 
Demeterová 
• Médiá a komunikácia: Aneta Pa-
ríšková

• Umenie a kultúra: Katarína 
Knechtová
• Veda a výskum: Tatiana Betá-
ková
• Podpora mladých talentov: Erika 
Kárová
• Vzdelávanie: Eva Nebusová
• Šport: Lucia Okoličányová
• Charita a sociálna práca: Anna 
Malíková (sestra Bernadetta)
• Zdravotníctvo: Alena Kellnerová
• Mimoriadna cena magazínu Slo-
venka: Katarína Martinková
• Absolútna Slovenka: Eva Nebuso-
vá.  (pkr)

Jedinečné československé hudobné zoskupenie 4 Te-
noři sa predstaví na ďalších slovenských koncertoch v 
krásnom prostredí hradov a amfi teátrov.  Už 18. júla o 
19. h to bude Kežmarský hrad v Kežmarku. Špičkový 
hudobný zážitok v podaní držiteľov ceny Th álie, sólistu 
opery Národního divadla v Prahe a legendy českého 
hudobného divadla. Repertoár je zložený zo slávnych 
muzikálových hitov, swingových evergreenov, oper-
ných árií a piesní Karla Svobodu.

Štyroch špičkových umelcov spája láska k muzikálom 
a fi lmovým melódiám, ale aj obdiv ku Karlovi Gottovi. 
Každý z nich má za sebou úspešnú kariéru ako sólový 
spevák, no ako štvorica sa výborne dopĺňajú. České 
zoskupenie 4 Tenoři, tvoria Marian Vojtko, Pavel Ví-
tek, Michal Bragagnolo a Jan Kříž. 4Tenoři  vystúpia v 
sprievode Unique Quartet a band.

Predpredaj.sk vám umožňuje online nákup vstupe-
niek.

4 Tenoři na Kežmarskom hrade

Jesenné spojené voľby do orgánov 
samosprávnych krajov a orgánov 
samosprávy obcí sa budú konať 
29. októbra. Termín komunálnych 
a župných volieb 2022 vyhlásil 6. 
júna 2022 predseda parlamentu 
Boris Kollár (Sme rodina).

Voliči si budú na jeseň vo svojich 
samosprávach vyberať primáto-
ra mesta, respektíve starostu obce 
a tiež poslancov mestských, respek-
tíve obecných zastupiteľstiev.

V prípade Bratislavy a Košíc budú 
vyberať aj starostov mestských častí 
a poslancov miestnych zastupiteľ-
stiev. Zároveň budú Slováci voliť 
predsedov samosprávnych krajov 
a poslancov krajských zastupiteľ-
stiev.   

Voľby 2022

30. ročník festivalu EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO sa uskutoční 
v dňoch 8. - 10. júla 2022.

Festival Európske ľudové remeslo (EĽRO) sa po dvoch rokoch vráti do 
svojej pôvodnej podoby. Hlavné a Hradné námestie v Kežmarku sa pre-
mení na uzatvorený festivalový areál, kde sa predstavia ľudové súbory 
a remeselníci z celého Slovenska a susedných európskych krajín. Stabilné 
miesto medzi remeselníkmi majú Králi remesiel, ktorým bude 30. ročník 
venovaný.

„EĽRO je o európskom remesle, tradíciách, hudbe, speve a hlavne o ľu-
ďoch. A preto sme sa rozhodli tento jubilejný ročník venovať všetkým ľu-
ďom a všetkým remeselníkom. Celý festival bude o zábave, bude sa niesť 
v priateľskom duchu a vráti sa k oslave tradícií a remesiel. Obyvatelia 
a návštevníci Kežmarku sa môžu tešiť predovšetkým na domáce súbory, 
mnohé veľmi známe, ale obrátili sme sa aj na našich susedov – Česko, 
Poľsko a Maďarsko a budeme sa snažiť do mesta pritiahnuť aj ich vý-
znamné súbory,” priblížil primátor Ján Ferenčák.  (pkr)

Pozvánka na EĽRO 2022

Spišský trh sa bude konať od 14. 
do 17. júla v Spišskej Novej Vsi. Po-
čas trhu sú pripravené rozprávky, 
divadelné predstavenie, vystúpenia 
folklórnych skupín a súborov, sku-
pina historického šermu a predsta-
via sa i ďalšie skupiny a fi nalistka 
superstar. Divákov určite zaujme 
piatkové slávnostné otvorenie Spiš-
ského trhu, sprievod mestom či 
večerný maratón Zabáva sa celé 
mesto. O 19. h vystúpi charizmatic-
ký spevák rusínskych piesní Štefan 
Štec s Fajtou. V programe nechýba-
jú ani Heľenine oči a ďalší.

67. Spišský trh

Tento rok sa v rámci Popradského 
kultúrneho leta môžete tešiť na ob-
ľúbené revivalové štvrtky, koncert-
né piatky, rozprávkové a divadelné 
soboty a folkórne nedele. Súčasťou 
kultúrneho leta bude aj tohto roku 
Made in Slovakia. Už 23. júna zača-
lo Popradské kultúrne leto koncer-
tom skupiny No Name a vyvrcholí 
2. septembra koncertom klavírne-
ho virtuóza Jozefa Holleho.  

Program sa bude konať na Námes-
tí sv. Egídia v medzikostolí, resp. 
v Dome kultúry.  (red)

Kultúrne leto

VYSOKÉ TATRY

BATIZOVSKÉ NOVINY
Občasník obyvateľov obce Batizovce
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Európsky klimatický pakt otvára tému klimatickej 
zmeny na úrovni jednotlivca. Na Slovensku má Európ-
sky klimatický pakt po viac ako ročnom pôsobení 14 
ambasádorov, ktorí podporujú a inšpirujú ostatných 
ľudí, komunity, ale aj fi rmy k tomu, aby podnikli prak-
tické kroky na zníženie svojej uhlíkovej stopy a moti-
vujú ich k aktívnej účasti na riešení klimatických prob-
lémov. Ich jedinečná zostava a rôznorodosť dokazuje, 
že nezáleží na tom, odkiaľ ambasádori pochádzajú a 
čomu sa venujú – dôležitá je ich spoločná vízia a ak-
tívna snaha v lepšiu budúcnosť. Slovenskí ambasádori 
zároveň patria medzi najaktívnejších v Európe.

Slovensko má najaktívnejších ambasádorov 
v boji proti klimatickej zmene

„Európsky klimatický pakt 
sa snaží osloviť úplne kaž-
dého,“ vysvetľuje Vladimír 
Šucha, vedúci Zastúpenia 
Európskej komisie na Slo-
vensku, 

„Je to hnutie rôznych ľudí 
s rôznymi záujmami, kto-
rých však spája rovnaká 
túžba vybudovať udržateľ-
nejšiu Európu pre nás všet-
kých. Každý jeden človek 
je v tomto dôležitý, každý 

z nás vie prispieť k zmene.“ 
Klimatická zmena má 

dopad na náš každodenný 
život, dotýka sa každého 
jedného z nás. Z výsledkov 
prieskumu Eurobarometer, 
ktorý sa realizoval v roku 
2021, vyplýva, že viac ako 
tri štvrtiny respondentov 
(77 %) považujú klimatic-
kú zmenu za veľmi závažný 
problém a viac ako jeden z 
desiatich respondentov na 

Slovensku (12 %) ju pova-
žuje za najzávažnejší prob-
lém, ktorému svet čelí.

Patria medzi nich aj am-
basádori Európskeho kli-
matického paktu. Tí sa pro-
stredníctvom svojich aktivít 
snažia naštartovať záujem 
o zmenu klímy aj u ďalších 
ľudí a podnietiť ich k aktivi-
tám na zníženie negatívne-
ho vplyvu ľudskej činnosti 
na planétu. Z prieskumu 
totiž vyplynulo, že aj keď 
sedem z desiatich (72 %) 
obyvateľov Slovenska tvrdí, 
že za ostatných šesť mesia-
cov podnikli opatrenia na 
boj proti zmene klímy, vo 
väčšine prípadov ide o sna-
hu znížiť množstvo odpadu 
a pravidelne ho triediť a 
recyklovať (76 %) a snahu 
znížiť spotrebu jednorazo-
vých produktov (napríklad 
igelitových tašiek zo super-

marketu a ďalších zbytoč-
ných obalov) vždy, keď je to 
možné (66 %).

Medzi ambasádormi 
Európskeho klimatického 
paktu sú rôzne typy ľudí 
so záujmom o pomoc pla-
néte. Spája ich to, že všetci 
robia „niečo viac“ - zodpo-
vedné správanie posunuli 
o úroveň vyššie na edu-
kovanie a ovplyvňovanie 
komunity.

Správna rada župnej nadá-
cie zasadala od  svojho vzni-
ku v roku 2019 už po 14.krát 
a  druhý raz v  tomto roku. 
Na  jej programe vo  štvrtok 
23.  júna bolo rozdeľovanie 
fi nančných prostriedkov 
vo výške 12 500 eur pre žia-
dateľov o  pomoc, zároveň 
vyhodnotenie výročnej sprá-
vy, ako aj  novinka, ktorou 
sú sponzorské tričká pre  jej 
sponzorov a  donorov. Na-
dačné peniaze na  základe 
rozhodnutia členov správnej 
rady pomôžu spolu 31  rodi-
nám a jednotlivcom z celkovo 
desiatich okresov. Pridelené 
im boli prostriedky v rozpätí 
od 200 do 600 eur. 

„Tieto prostriedky, ktoré sme 
mohli rozdeliť vďaka podpore 

Nadácia PSK znovu fi nančne pomohla
Nadácia PSK pre podporu rodiny pomohla ďalším núdz-

nym rodinám a jednotlivcom v kraji. Na ostatnom zasad-
nutí správnej rady rozdelila 12 500 eur medzi 31 žiadate-
ľov. Finančné prostriedky prispejú k pokrytiu ich nákladov 
na rehabilitačné pobyty pre deti, terapie, rekonštrukcie po 
požiaroch aj zabezpečenie základných životných potrieb.

sponzorov a  donorov, budú 
použité na rôzne účely. V nie-
ktorých prípadoch pomôžu pri 
pokrytí nákladov na rehabili-
tačné pobyty pre  deti, rekon-
štrukciu domovov, resp. dopl-
nenie vybavenia po požiaroch, 
taktiež na zabezpečenie terapií 
a  zdravotníckych pomôcok, 
ale aj na  pokrytie nákladov 
na energie a zabezpečenie zá-
kladných životných potrieb,“ 
priblížil počas ostatného 
zasadnutia Správnej rady 
Nadácie PSK pre  podporu 
rodiny predseda kraja Milan 
Majerský. Ako ďalej uviedol, 
pomoc nadácie je hmatateľná 
rôznymi spôsobmi. „Nie je len 
� nančná, významne sa anga-
žuje aj v  materiálnej pomoci 
pre  odídencov z  Ukrajiny, v 

pomoci núdznym deťom - ško-
lákom, pre  ktoré každoročne 
a  aj tento rok koncom júna 
organizuje zbierku školských 
pomôcok, aby mali rovna-
ký prístup ku vzdelaniu, ako 
deti z  rodín, ktoré sú na  tom 
� nančne lepšie,“ doplnil M. 
Majerský. 

Najviac žiadostí, a to celko-
vo sedem, bolo podporených 
v  okrese Prešov. V  okrese 
Poprad sa aktuálne podpo-
rilo päť žiadateľov, v  okre-
soch Kežmarok, Vranov nad 
Topľou a  Humenné zhodne 
po štyroch. Dvaja podporení 
žiadatelia sú z  okresov Bar-
dejov a Sabinov a po jednom 
z  okresov Levoča, Svidník 
a Medzilaborce.

Za tri roky fungovania 
krajská nadácia podporila už 
395 žiadostí o pomoc a medzi 
tie prerozdelila vyše 226-tisíc 
eur. V roku 2021 zriadila tiež 
Nadačný fond na riešenie krí-
zových situácií v Prešovskom 
kraji, akými sú povodne a iné 
živelné katastrofy, na  účte 
ktorého je v  súčasnosti 
takmer 219-tisíc eur.

Nadácia prijíma žiados-
ti o  pomoc celoročne a  je 
otvorená všetkým donorom 
a  sponzorom z  kraja, ktorí 
chcú prispieť k pomoci slab-
ším Všetky informácie má 
zverejnené na  svojom webo-
vom sídle www.nadacia-psk.
sk.

Do Siene Slávy slovenského basketbalu v rámci vyhlásenia 
ankety Basketbalista roka 2021 pribudla aj legenda Iskry 
Svit, Rudolf Vraniak. Rudolf Vraniak (nar. 13. 12. 1931) bol 
pri prvom a jedinom československom titule Svitu (v sezóne 
1960/1961), neskôr pridal s klubom striebro (1962) a dvakrát 
bronz (1963, 1965). Celkovo odohral na ligovej scéne 15 ro-
kov, so Svitom hral aj v Pohári európskych majstrov a v Pohári 
víťazov pohárov. Neskôr sa stal trénerom Chemosvitu, počas 
šiestich rokov získal titul vicemajstra Československa (1985). 
Kariére trénera sa venoval do roku 1998. Aj napriek pokroči-
lému veku je stále pravidelným návštevníkom zápasov Iskry v 
našom sektore legiend. „Rudymu“ z celého srdca gratulujeme k 
tejto výnimočnej pocte!  BK Svit, snímka P. Kostka

Róbert Švec má v tom 
jasno: ODPOR je cesta! 

Dámy a páni! Síce sa za-
čalo leto, ale veľa ľudí sa 
už obáva toho, čo nás čaká 
na jeseň, a zároveň sa za-
mýšľa nad tým, čo budeme 
robiť. 

Neviem, čo budete robiť 
VY, ale ja s mojimi kolega-
mi zo Slovenského Hnutia 
Obrody pokračujeme a bu-
deme pokračovať v ceste, 
na ktorú sme nastúpili 20. 
októbra 2020. 

V občianskom odpore v 
súlade s článkom 32 Ústa-
vy SR. Naďalej nebudeme 
rešpektovať a vedome bu-
deme porušovať alogické 
a nezákonné nariadenia 
organizovanej skupiny 
vládnych zločincov vo veci 
fi ktívnej pandémie C-19.  

A ak majú gule politickí 
predstavitelia akože parla-
mentnej opozície, vyhlásia 
občiansky odpor a vyzvú 
k nemu aj svojich členov 
 voličov. Pretože, ak by to 
urobili už na jeseň 2020, 
tak táto banda vládnych da-
rebákov by už bola na sme-
tisku dejín, minimálne! 

A aj preto ich „politické 
tanečky“ okolo referenda 
považujem za tupú predvo-
lebnú kampaň s cieľom od-
lákať pozornosť Slovákov 
od skutočnosti, že celá par-
lamentná opozícia dlhodo-
bo ko-la-bo-ru-je s vládnou 
mocou. 

Áno, Slovenské Hnutie 
Obrody bude aj naďalej ma-
jákom slobody a objektívnej 
pravdy v tejto dobe temna 
a zločineckého režimu s ná-
zvom liberálna demokracia, 
ktorý dočasne ovláda náš 
štát slovenský! 

Za silné a sebavedomé 
Slovensko!  

Autor článku je Róbert 
Švec, predseda Slovenské-
ho Hnutia Obrody.

Čo nás čaká 
na jeseň? 

Posilnené autobusové spoje 
zabezpečia počas júla a  au-
gusta dopravu medzi Starou 
Ľubovňou a  vyhľadávaným 
turistickým strediskom Čer-
vený Kláštor – Pieniny. Auto-
busy budú premávať na trase 
Stará Ľubovňa – Hniezdne – 
Kamienka – Stráňany – Veľ-
ký Lipník – Haligovce – Čer-
vený Kláštor.

Špeciálne autobusové spoje do Pienin

Zo Starej Ľubovne budú vy-
rážať spoje v období od 2. júla 
do 4.  septembra počas sobôt 
a  nedieľ o  8.38 h,  10.38 h 
a  o  16.28 h. Z  Červeného 
Kláštora do  Starej Ľubov-
ne pôjdu o  9.20 h, 11.20 h 
a 17.10 h. Z Červeného Kláš-
tora k  chate Pieniny v  Les-
nici pôjdu o  12.40 h a  späť 
o 14.35 h. Autobusy zároveň 

zabezpečujú nadväzné spo-
jenie k cezhraničnému vlaku 
RR Beliansky expres, kto-
rý je prevádzkovaný medzi 
mestami Poprad a  Muszyna 
od  4.  júna 2022.  Cestovné 
poriadky je možné vyhľadať 
aj prostredníctvom webu 
www.cp.sk.

Posilnené spoje budú pre-
mávať vďaka spolupráci s IDS 
Východ a  zmluvným auto-
busovým dopravcom BUS 
Karpaty s  cieľom zlepšiť do-
stupnosť Národného parku 
Pieniny pre turistov.   (red)

Na trase Stará Ľubovňa – Červený Kláštor budú počas 
sobôt a nedieľ cez letné prázdniny premávať špeciálne au-
tobusové spojenia. Turistom zlepšia dostupnosť Národné-
ho parku Pieniny.

Celkovo 3,85 miliónov eur 
rozdelili krajskí poslanci 
v rámci Výzvy pre región na 
Zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) 
13. júna. Z  201  prijatých 
žiadostí napokon podporili 
94 projektov.

„Výzva pre  región je úspeš-
ná dotačná schéma, ktorá 
sa každým rokom teší čoraz 
väčšej popularite. Keďže nám 
tento rok prišlo viac žiados-
tí s vyššou požadovanou alo-
káciou, než sme čakali, roz-
hodli sme sa navýšiť pôvodnú 
sumu 3,7 miliónov eur o ďal-
ších 150-tisíc eur. Teší ma, 
že sme opäť mohli podporiť 
zmysluplné projekty a pomôcť 
tak rozvíjať život v regiónoch 
nášho Prešovského kraja,“ 
zhodnotil predseda PSK Mi-
lan Majerský. 

V  rámci Výzvy pre  región 
rozdelili poslanci viac ako 
510-tisíc eur medzi 13  žia-
dateľov v programe Podpora 
cyklodopravy, infraštruktúry 
cestovného ruchu a  pútnic-
kého turizmu. V Prešovskom 
kraji tak pribudne BikePoint 
v  Poprade-Kvetnici, od-
dychové zóny v  Komárove 
a Dlhom Klčove, vyhliadko-
vá veža nad obcou Údol či 
útulňa pri Žobráku v  obci 
Hervartov.

V  programe Podpora ob-
novy kultúrnych pamiatok 
UNESCO a  národných kul-
túrnych pamiatok bolo pod-
porených 23 žiadateľov, ktorí 
si rozdelia takmer 940-tisíc 
eur. Za fi nancie obnovia sy-
panec v  Oľšavici, oplotenie 

biskupskej záhrady v  Spiš-
skom Podhradí, pokračovať 
budú i  II. etapou obnovy 
NKP hrobky rodiny Barkóc-
zy pod Hradom Čičva.

Najvyššiu dotáciu, 2,19 
miliónov eur, získalo 52 žia-
dateľov v  programe Podpo-
ra výstavby a  rekonštrukcie 
športovísk v  PSK. Vďaka 
fi nanciám sa napr. zrekon-
štruuje telocvičňa ZŠ Ga-
boltov, vybuduje sa Street 
workoutové ihrisko v Ľubici,  
postaví sa tribúna k futbalo-
vému ihrisku v obci Chotča, 
či dostavia sa hasičská zbroj-
nica v Nižnom Hrušove.

V  programe Podpora zvý-
šenia kvality v  sociálnych 
službách a  paliatívnej zdra-
votnej starostlivosti bolo 
úspešných šesť žiadostí za 
viac ako 206-tisíc eur. Do-
tácie pomôžu žiadateľom 
zrekonštruovať kotolňu 
v  Liečebni sv. Filomény 
vo  Vranove nad Topľou, 
opraviť budovu zariadenia 
v Zámutove či vyriešiť prob-
lém čističky odpadových vôd 
v  centre sociálnych služieb 
v Rokytove pri Humennom.

Výzva pre región je len jed-
nou zo  štyroch  grantových 
schém kraja. Samospráva 
poskytuje dotácie aj v rámci 
Výzvy poslancov PSK, kde 
tento rok rozdelila 1,86 mi-
liónov eur a Výzvy predsedu 
PSK, kde putovalo 500-tisíc 
eur. Tohtoročnou novinkou 
je Výzva participatívny roz-
počet s  alokáciou 130-tisíc 
eur, o ktorej rozhodla verej-
nosť v apríli. Lea Heilová

Výzvy pre región
Aj tento rok sa budú realizovať projekty v  regiónoch 

za pomoci Prešovského samosprávneho kraja. Z  Výzvy 
pre  región na  ne kraj vyčlenil už s  navýšenou alokáciou 
3,85 miliónov eur. Najväčšia suma poputuje na  výstavbu 
a rekonštrukciu športovísk.  

Poslanci rozdelili 3,85 miliónov
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Aj ostatné mesiace boli pre 
nás a náš folklór zaujímavé. 
Konečne sme sa voľnejšie 
nadýchli a zúčastnili sa mno-
hých aktivít. Vedúci detskej 
folklórnej skupiny sa zúčast-
nili na seminári, ktorý bol 
zameraný na prácu s  deťmi. 
Seminár sa uskutočnil vo 
Vranove nad Topľou. 

Na domácom podujatí „Gú-
ľaj sa, vajíčko“ sa predstavili 
naše mladšie a staršie deti so 
svojím programom zamera-
ným na Veľkú noc. 

Pred Veľkou nocou sme boli 
ukázať naše zvyky v  hoteli 
Bellevue v  Starom Smokov-
ci a  v  hoteli Monfort v  Tat-
ranskej Javorine. Na Zelený 
štvrtok obnovili členovia 
najmladšej skupiny spolu 
s  vedúcimi „Chodenie po 
dedine s  rapkáčmi“. Chlapci 
si doniesli rapkáče a prešli sa 
s nimi cez našu obec.

23. mája sa konala vo Svite 
okresná súťaž „Z tatranského  
prameňa“, ktorá bola zamera-
ná na detské kolektívy. V ka-

Zachovávame tradície našich predkov

tegórii detských folklórnych 
skupín si zlaté pásmo s pria-
mym postupom vytancovali 
práve naše deti a  zaručili si 
tak postup na krajskú súťaž 
ENIKI BENIKI do Raslavíc. 
V kategórii speváčok sólistiek 
si strieborné pásmo vyspie-
vala Kvetka Šalingová a zlaté 
pásmo s priamym postupom 
na krajskú súťaž si vyspie-
vala Alexandra Chovanová. 
Mimoriadnu cenu poroty 
získala so svojím spevom aj 
najmladšia účastníčka Sonič-
ka Andrášová.

1. mája sa uskutočnila 
v Raslaviciach krajská postu-
pová súťaž ENIKI BENIKI, 
z  ktorej sa postupovalo na 
celoštátnu prehliadku do Vý-
chodnej. Vo veľmi silnej kon-
kurencii detských kolektívov 
si naše deti nakoniec vytan-
covali strieborné pásmo, čo 
považujeme za veľký úspech.

7. mája sme zorganizova-
li spolu s  obcou Folklórne 
slávnosti obce Batizovce, na 
ktorých sa zúčastnili domá-
ce detské folklórne skupiny, 
ženská spevácka skupina 

z Batizoviec, Košicki špivaci, 
FSk Šuňava, FSk Batizovce 
a FSk Goral zo Ždiaru. Na 
záver nám zahrala úsmevno 
– zábavná skupina TRAKY. 
Zároveň sme uviedli do živo-
ta naše nové CD „A tam dolu 
za dzedzinu“. Chcem sa všet-
kým veľmi pekne poďako-
vať za organizáciu, prípravu 
a  realizáciu tohto krásneho 
podujatia.

14. mája sa uskutočni-
la krajská postupová súťaž 
v  speve „Vidiečanova habov-
ka“. Súťaž sa konala v  Rasla-
viciach. Vo veľmi silnej kon-
kurencii speváčok a spevákov 
si zlaté pásmo vyspievala Ale-
xandra Chovanová, k čomu 
jej srdečne gratulujeme. Tiež 
ďakujeme za reprezentáciu 
obce a našej FSk.

Naši členovia sa zúčastni-
li na akcii vo varení gulášu 
v  Spišskej Sobote, kde sprí-
jemňovali súťažiacim atmo-
sféru svojou hrou a  spevom. 
V  sobotu 4. mája sme mali 
postaviť v  Poprade máj, ale 

pre nepriaznivé počasie sa 
nakoniec organizátori roz-
hodli akciu zrušiť. Naše žien-
ky už boli začepčiť nevestu 
a  pripravujú sa na ďalšie 
svadby. Kontakty na naše vy-
stúpenia, alebo čepčenia sú: 
0907181427, 0907181426.

Pred publikom sme vy-
stupovali v sobotu 25.  júna
s deťmi na Spišských fol-
klórnych slávnostiach v Spiš-
skom Podhradí a  v  nedeľu 
26. júna s dospelými.

Prijali sme pozvania na vy-
stúpenia v  okolitých obciach 
- Štôla, Lučivná, Mengusov-
ce, Veľký Slavkov, Tatranská 
Lomnica. 

V sobotu 30. júla vystúpime 
na Folklórnych slávnostiach 
v Liptovskej Tepličke. Chcem 
sa veľmi poďakovať všetkým 
členom, že po dvojročnej 
prestávke sme sa mohli roz-
behnúť a  pokračovať v  našej 
práci a aj takto zachovávame 
tradície našich predkov.  

 Ľubomír Šoltís, 
 vedúci folklórnej skupiny  

My v Klube žien sa už tiež 
tešíme na letné prázdniny, 
ktoré budeme môcť naplno 
tráviť s  našimi vnúčatami, 
budeme im môcť pripraviť 
zaujímavý program a  pevne 
verím, že sa nám naskyt-
ne príležitosť aj na spoloč-
né stretnutie. Tešíme sa, že 
budeme môcť byť po dlhej 
pandemickej prestávke ná-
pomocné pri organizácii 
a  následnej realizácii Dní 
obce Batizovce, na ktorom 
vám všetkým srdečne pozva-
ným návštevníkom pripra-
víme tradičné chutné bati-
zovské špeciality z  kuchyne 
našich starých mám. Podob-
ne sme vypomáhali aj počas 
folklórnych slávností, ktoré 
sa konali 7. 5. 2022 v parku 
pri Hoteli Guľa. Pre návštev-
níkov bol pripravený veľmi 
pestrý a  na kultúru bohatý 
program, na ktorom vystú-
pili viaceré folklórne a  spe-
vácke skupiny z Batizoviec, 
ale aj zo širšieho regiónu  Šu-
ňavy, Ždiaru a Košíc. Ohlasy 
boli veľmi pozitívne, a preto 
sa budeme tešiť aj na ďalšie  
ročníky batizovských fol-
klórnych slávností. Okrem 
občerstvenia, ktoré tradične 
pripravuje DHZ Batizovce, 
nechýbali na folklórnych 
slávnostiach ani naše pirohy. 
Keďže sa tešia obľube nielen 

Ženy obohacujú každú 
akciu v obci

Leto je už v plnom prúde. Po dlhých mesiacoch zimy si 
môžeme plnými dúškami užívať teplé slnečné dni a snáď 
sa aj napriek niektorým novým nepriaznivým podmien-
kam pripravovať a tešiť na vytúženú letnú dovolenku. Som 
veľmi rada, že sa vám môžem aj v tomto období prihovoriť 
v mene Klubu žien Batizovce. 

nás Batizovčanov, sme rady, 
že sa v júli zapojíme do súťa-
že vo varení pirohov. Verím, 
že tak ako po minulé roky,
v súťaži uspejeme a ponúk-
neme všetkým prítomným 
kulinársky zážitok. 

Prajem vám, milí spolu-
občania, krásne, oddychové, 
teplé leto, naplnené množ-
stvom nezabudnuteľných zá-
žitkov.  Marta  Šerfelová

Na oslavy Medzinárodné-
ho dňa detí sa každoročne 
veľmi tešíme. Je to predsa 
sviatok všetkých detí, pri 
ktorom sa častokrát zabavia 
aj dospeláci. Tento rok sme 
sa vybrali spoločne do kina, 
kde sme sledovali rozprávku 
s našimi obľúbenými hrdina-
mi z Labkovej patroly. Keďže 
nás baví objavovať zaujímavé 
veci a tradície našich pred-
kov, absolvovali sme návšte-
vu Podtatranského múzea, 
v ktorom aktuálne prebieha 
výstava „Začepčený Spiš” . 
Nechýbala poriadna diskoté-
ka na školskom dvore a obľú-
bený farebný týždeň, ktorým 
sme si rozveselili celú škôlku. 
V spolupráci s obcou Bati-
zovce pani učiteľky počas 
osláv dňa detí na futbalovom 
ihrisku v Mengusovciach 
pomaľovali tváričky malým 
i veľkým a vyčarili tak neje-
den úsmev a dobrú náladu.   
 Bc. Mária Jaduščáková, 
 učiteľka MŠ Batizovce

Oslavy MDD

Prajem vám pekný deň. 
Opäť držíte v  rukách  naše 
noviny, v  ktorých dostanete 
informácie o dianí v obci. Od 
marca, kedy vyšlo posledné 
číslo, sme rozbehli investičné 
aktivity napríklad v našom 
cintoríne, kde sme sa v rámci 
fi nančných možností rozhod-
li umiestniť stĺpy verejného 
osvetlenia vedľa chodníka, 
na ktorých bude umiestnené 
ozvučenie. 

V  tomto čase sme skončili 
práce na čističke odpadových 
vôd. Druhá komora je kom-
plet zrekonštruovaná za 165 
000 eur. Nenávratný fi nančný 
príspevok na túto investíciu 
bol poskytnutý z Enviromen-
tálneho fondu. Nechcem sa 
opakovať, ale táto nehmata-
teľná investícia má priamy 
pozitívny dopad na naše 
peňaženky. V obci sa na nie-
ktorých uliciach robí pláno-
vaná výmena elektrických 
stĺpov spoločnosťou VSD a. 
s. za nové. Táto aktivita slúži 
k modernizácii, bezporucho-
vosti a bezpečnosti. Pevne 
verím, že výmena bude po-
kračovať. Na budove hotela 
Guľa je zrealizovaná výmena 
nových zvodov a  pokračuje-
me na odvedení dažďových 
vôd do miestneho potoka.

Práve teraz začíname s  re-
alizáciou ďalšej etapy chod-
níka na ulici Osloboditeľov. 
Poslednou etapou by malo 
byť vybudovanie novej au-
tobusovej zastávky, ktorú 
nebolo možné pre legisla-
tívny postup a verejné ob-
starávanie naplánovať spolu. 
Verím, že nenávratný fi nanč-

Z denníka starostu
ný príspevok vo výške cca 
56 000 eur na modernizáciu 
zastávok v  obci získame čo 
najskôr a  začneme s  budo-
vaním. Pochvalu si zaslúži 
aj nový zavlažovací systém 
v  hodnote cca 13 500 eur, 
ktorý už funguje na našom 
futbalovom ihrisku. Peniaze 
boli získané z  grantov Slo-
venského futbalového zvä-
zu, ďakujeme. Zavlažovací 
systém plánujeme rozšíriť a 
inštalovať aj na novú trénin-
govú plochu slúžiacu našim 
hasičom. Zároveň vás chcem 
informovať o  veľmi peknej 
akcii k MDD, ktorá sa ko-
nala na Mengusovskom ih-
risku s  rekordným počtom 
350 detí. V  týchto novinách 
je MDD venovaný osobitný 
článok. 

Na ostatnom obecnom za-
stupiteľstve sme, takpovediac, 
„dali zelenú“ pre ďalšie zme-
ny v  územnom pláne. Pred 
zastupiteľstvom sa konalo 
preskúmavanie požiadaviek 
s  jednotlivými užívateľmi 
územia. Teraz bude nasle-
dovať optimálne priestorové 
usporiadanie riešeného úze-
mia pri zohľadnení platných 
regulatívov a  zohľadnení dl-
hodobej udržateľnosti. Nie 
všetky žiadosti mohli byť 
zaradené do schvaľovacie-
ho procesu. Ide o  čiastkovú 
zmenu č.11, o ktorú požiadali 
jednotliví žiadatelia. Čiastko-
vá zmena ÚPD si vyžaduje 
uvedomelý prístup všetkých 
dotknutých účastníkov. Či 
tomu tak aj naozaj bude, to 
uvidíme v ďalších rokovacích 
konaniach. V  neposlednom 

rade chcem ubezpečiť obča-
nov našej obce, že aj napriek 
nedodržaniu partnerských 
princípov, našej vlády SR 
a  samosprávy (ZMOS), ob-
čania našej obce nateraz ne-
pocítia horšiu kvalitu služieb 
poskytovaných pre obyvate-
ľov. Stále je deklarovaný vyšší 
príjem pre samosprávy, no 
nikde sa nespomína aj vyšší 
výdaj.  Verím, že v konštruk-
tívnych a otvorených diskusi-
ách dosiahneme to, aby sme 
nemali problém pokryť soci-
álne služby, bezpečnosť, kul-
túru, šport a podobne. 

Vážení rodičia a  milí žiaci, 
máte za sebou rok naplnený 
školskými povinnosťami a 
pred sebou dva krásne let-
né mesiace prázdninového 
oddychu a príjemného pre-
žívania voľného času. Pra-
jem vám, aby ste si ich užili 
a prežili veľa krásnych chvíľ 
so svojimi rodičmi, blízkymi 
a  priateľmi. Vážení učitelia, 
zvládli ste výborne a na kva-
litatívne vysokej odbornej 

úrovni školský rok v úlohe 
pedagóga, triedneho učite-
ľa, psychológa, manažéra, 
tvorcu projektov, vychová-
vateľa, odborného garanta, 
koordinátora, vedúceho me-
todického orgánu. Ďakujem 
vám za kvalitne vykonanú 
prácu za seba a v mene žia-
kov. Želám vám, aby ste dni 
dovolenky prežívali v kruhu 
svojich blízkych, zregenero-
vali duševné sily, naplnili sa 
pocitom šťastia, načerpali 
optimizmus a energiu. Teším 
sa na spoluprácu v  ďalšom 
školskom roku. Zároveň vás 
všetkých pozývame na fut-
balový zápas Mundial 9. 7. 
2022, súťaž vo varení tradič-
ných batizovských pirohov, 
ktorá sa bude konať 16. 7. 
2022, ukážku veteránov na 
školskom dvore dňa 16. 7. 
2022 a obecné dni 27. 8. 2022. 
Chcem všetkým za vyko-
nanú prácu v  prospech roz-
voja našej obce. poďakovať. 
 JUDr. Gabriel Bodnár, 

 starosta obce.

BATIZOVSKÉ NOVINY
Občasník obyvateľov obce Batizovce

J ú n  2 0 2 2
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Činnosť dobrovoľných hasi-
čov pokračovala aj v  jarnom 
období. Začiatkom apríla sa 
uskutočnila brigáda pri od-
zimovaní hasičskej techniky, 
úprave okolia a priestorov ha-
sičskej zbrojnice.

Začala tréningová príprava 
mladých hasičov na územné 
kolo celoštátnej súťaže PLA-
MEŇ, ktoré sa konalo v pia-
tok 6. mája 2022 v  Šuňave. 
V  päťčlenných kolektívoch 
obsadili dievčatá 1. miesto 
a  chlapci 2.miesto. Orga-
nizátori pripravili aj pohár 
slušnosti, ktorý získali naše 
dievčatá. Na príprave našich 
mladých hasičov sa podieľajú 
O. Bodnárová a Ľ. Šoltís.

18. ročník súťaže mladých 
hasičov sme organizovali 22. 
mája v priestoroch základnej 
školy v  Batizovciach. Súťaže 
sa zúčastnilo 19. kolektívov 
mladých hasičov. V kategórii 
chlapci sa umiestnili naši na 
6. mieste a dievčatá vo svojej 
kategórii na 7. mieste. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa podie-
ľali a zorganizovali túto súťaž. 

Naše družstvá sa zúčast-
nili súťaže aj v  Sp. Teplici 

Z činnosti dobrovoľného hasičského zboru

28.mája, kde chlapci skončili 
na 7. mieste a dievčatá na 8. 
mieste. Najbližšie zabojujeme 
o  umiestnenie na súťažiach 
v Lučivnej, Štrbe a vo Vikar-
tovciach.

14. mája sa konalo v  Sp. 
Bystrom Valné zhromaždenie 
delegátov Územnej organizá-
cie DPO SR okresu Poprad. 
Prebehli voľby do orgánov 
územného výboru. Do funk-
cie tajomníka bol potvrdený 
Martin Slodičák, na funkciu 
predsedu bol zvolený Ing. Ján 
Fridman a  veliteľom UZO 

DPO SR V Poprade bol zvo-
lený Ľubomír Šoltís.

20. mája sme zorganizovali 
pre deti z materskej škôlky 
prehliadku našej hasičskej 
zbrojnice a  ukážku používa-
nia hasičskej techniky.V máji 
naši členovia uskutočnili zber 
železného šrotu, kde sa v obci 
vyzbieralo cca 5 000 kg. Táto 
brigáda sa uskutočňuje každý 
rok a stále sa nájde množstvo 
železného odpadu.

V hasičskom areáli sa začali 
práce na ploche, kde sa ko-
najú hasičské súťaže - údržba 
trávnika, kosenie, hnojenie. 
Doviezli sme preosiatu ze-
minu, ktorá bola následne 
rozmiestnená na plochu oko-
lo trate a  bola vysiata nová 
tráva. 11. septembra organi-
zujeme posledné kolo PHL 
a  FHL a  veríme, že náš ha-
sičský areál bude pripravený 
v plnej kvalite a kráse.

Začiatkom júna sa začali 
súťaže v  novovybudovanej 
Tatranskej fajermanskej lige - 
TFL a zároveň aj v Podtatran-
skej hasičskej lige - PHL. Sú-
ťaže sa konali v Sp. Štiavniku, 
kde sa naši muži umiestnili 

na 4. mieste v  TFL. V PHL 
súťažili aj muži a ženy nad 35 
rokov, kde muži skončili na 3. 
mieste a ženy sa umiestnili na 
1. mieste. Najbližšia súťaž pre 
CO bude 10. júla v Šuňave.

Muži sa zúčastnili aj ďalšej 
súťaže v PHL, ktorá sa kona-
la12. júna v Lučivnej. V muž-
skej kategórii obsadili krásne 
1. miesto. Najbližšie sa pred-
stavia na nočnej súťaži v Hra-
novnici.

Pokračujú práce v hasičskej 
Batizovskej izbe, kde sa do-
kladajú materiály, fotografi e 
o činnosti nášho zboru v mi-
nulosti. Blíži sa letné obdobie 
a preto poprosíme o zvýšenú 
bezpečnosť pri manipulácii 
s horľavými látkami.

Naši členovia Michal Šerfel, 
Milan Bača a  predseda Ján 
Mlynský si boli prevziať vy-
znamenania v  sídle DPO SR 
v Bratislave. Srdečne im bla-
hoželáme k oceneniam za ich 
príkladnú prácu. 

Našu činnosť môžete sle-
dovať aj na stránke www.
dhzbatizovce.sk, alebo www.
podtratranskahl.sk   

Ľubomír Šoltís, veliteľ DHZ

„Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“
 Jeanette Winterson
Obecná knižnica v Batizovciach sa aj tento rok zapojila do 

grantového projektu pod názvom „Akvizícia knižničných 
dokumentov.“ Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na 
podporu umenia. Vďaka tomuto projektu sme znovu nakúpili 
množstvo krásnych kníh, ktoré už na vás, našich čitateľov, ča-
kajú v poličkách.  

Veľmi sa tešíme, že aj v tomto roku nám schválili peknú fi -
nančnú čiastku, vďaka ktorej sme mohli nakúpiť knihy pre ma-
lých aj veľkých. Z celkovej sumy peňazí bolo zakúpených 40% 
beletrie pre dospelých, 40 % beletrie pre deti a mládež a 20% 
náučnej literatúry. Viac ako 20 % kníh, ktoré sme zakúpili, boli 
vydané pod hlavičkou Fondu na podporu umenia. Mladších 
čitateľov v knižnici čakajú rozprávkové a dobrodružné príbehy 
a pre tých najmenších sme vybrali knižky s krásnymi ilustrá-
ciami a leporelá na rozvoj detskej fantázie. Dospelí u nás nájdu 
celú škálu kníh od detektívok až po romány pre ženy. Okrem 
toho sme tiež zakúpili bestsellery z dievčenskej literatúry a za-
ujímavé náučné knihy a cestopisy. 

S kúpou nových kníh však nekončíme, a preto je tu aj naďa-
lej možnosť pre vás, čitateľov, zapojiť sa do výberu kníh, ktoré 
v nasledujúcich mesiacoch pribudnú do knižnice. Pokiaľ máte 
záujem o nejakú knihu, s radosťou ju do našej knižnice zakú-
pime. Stačí, keď názov knihy oznámite pri návšteve knižnice 
alebo prostredníctvom novej Facebookovej skupiny „Knižnica 
Batizovce“.

Tešíme sa na každé jedného z Vás a samozrejme dúfame, že 
tieto novinky prilákajú do našej knižnice aj nových čitateľov!

 Mgr. Katarína Kuzmíková
 Kristína Kuzmíková

V našej 
knižnici

Svoju sezónu už majú za 
sebou naši najmenší hráči 
a hráčky - futbalové príprav-
ky hráčov do 11 rokov. Po-
čas zimy a jari sa pravidelne 
schádzali na tréningoch, aby 
zlepšovali svoje pohybové 
zdatnosti a futbalové zruč-
nosti. Svoju obec a klub tiež 
reprezentovali na štyroch 
turnajoch, z ktorých jeden sa 
uskutočnil na domácej pôde. 
Chlapcom sa na jar darilo, 
zaznamenali viacero výhier a 
turnaj v Sp. Štvrtku dokonca 
ukončili ako celkovo víťazné 
družstvo. V tabuľke sa po 
skončení súťaže umiestnili 
na peknom treťom mieste 
s 31 bodmi za 10 výhier a 1 
remízu.

Dorastencov čaká v sobotu 
18. júna ešte posledný zápas. 
Počas jari sužovali družstvo 
zranenia a aj s tým súvi-
siace absencie, na niektoré 
zápasy boli chlapci nútení 
nastúpiť aj v nižšom počte, 
avšak reprezentovali vždy s 
úctou a nedá sa povedať ani 
o jednom zápase, že by „vy-
buchli“. Aktuálne sa nachá-
dzajú v 10-miestnej tabuľke 
na 7. mieste, ako úspechy je 
potrebné určite spomenúť 
obzvlášť bojovný výkon, kto-

OFK Batizovce v závere jarnej časti
Blíži sa leto a pomaly fi nišuje jarná časť futbalových súťa-

ží. Pre všetkých je to čas zhodnotiť nielen jarnú časť, ale aj 
celú futbalovú sezónu 2021/2022 a zamyslieť sa nad sme-
rovaním klubu do ďalšej sezóny.

rý viedol k domácej remíze 
0:0 s Lipt. Tepličkou, v tom 
čase lídrom tabuľky, ale aj 
výhry nad Toporcom a Hôr-
kou.

Bilancovať sezónu môže 
už „A“ mužstvo, ktoré v po-
slednom zápase sezóny re-
mizovalo na pôde Lipt. Tep-
ličky 2:2. Naši muži odohrali 
výbornú jarnú časť, okrem 
dvoch prehier vo všetkých 
ostatných zápasoch bodovali 
a potrápili aj Spišský Štvrtok, 
víťaza 6. ligy, s ktorým doma 
remizovali 1:1. Po 7 výhrach, 
3 remízach a 2 prehrách 
ukončili sezónu v prvej po-
lovici tabuľky na peknom 7. 
mieste a do budúcej sezóny 
tak môžu očakávať priazni-
vejší lós ako v ostatné roky. 
Najviac gólov počas sezóny 
zaznamenal Stanislav Paloč-
ko (7) a Alex Guziar (6). Po-
tešiteľná je aj štatistika osob-
ných trestov, iba traja hráči 
videli počas sezóny 5 a viac 
žltých kariet, červenú kar-
tu dokonca videl iba jeden 
hráč, aj to počas záverečného 
zápasu po dvoch žltých kar-
tách.

Okrem zápasovej štatistiky 
si pripísal úspechy aj výbor 
OFK. Počas jari sa, za po-

moci obce a obecného za-
stupiteľstva, podarilo, vďaka 
úspešnému zapojeniu sa do 
projektu Eurá z EURA, vy-
budovať automatický závla-
hový systém. Od 13. mája 
boli začaté práce na ihrisku, 
kde sa postupne zakopalo 
hadicové vedenie, na ktoré 
bolo pod povrch trávnika 
nainštalovaných 24 zavlažo-
vacích postrekovačov. Vďa-
ka tomuto systému, ktorý je 
možné spustiť aj na diaľku 
cez aplikáciu, je možné vý-
datne poliať trávnik futbalo-
vého ihriska. Kvôli podložiu, 
na ktorom je vybudované 
naše futbalové ihrisko, bol 
tento zavlažovací systém 
veľmi potrebný a dáva nám 

priestor na vybudovanie 
oveľa lepších podmienok pre 
športovanie ďalších generá-
cií občanov Batizoviec. Všet-
kým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na rea-
lizácii vyslovujeme aj touto 
cestou úprimnú vďaku.

Na záver by chcel výbor 
OFK poďakovať všetkým 
priaznivcom za podporu 
počas uplynulej sezóny, po-
priať všetkým pokojné leto 
a príjemne strávený čas na 
dovolenkách. Uvidíme sa 
na ďalšej spoločnej akcii v 
sobotu 9.7.2022, kedy sa na 
futbalovom ihrisku uskutoč-
ní Mundial 2022. Všetci ste 
srdečne pozvaní!

 Ing. Peter Hutník

Obec Batizovce,  členovia 
ZO SZPB Batizovce – Gerla-
chov a vzácni pozvaní hostia 
za účasti širokej verejnosti si 
6. mája 2022 pietnym aktom 
kladenia vencov pri pamät-
níku padlým a  pamätníku 
venovanému židovským ro-
dinám v  parku pred OcÚ 
pripomenuli 77. výročie od 
ukončenia druhej svetovej 
vojny a  80. výročie deportá-
cie posledných troch židov-
ských rodín Treuhaft , Unter-
berger a  Schwartz rodinným 
transportom na konci mája 
z Popradu do koncentračných 
táborov. Prítomným sa pri-
hovorili starosta obce Gabriel 

Bodnár, predsedníčka ZO 
SZPB Monika Faixová, pred-
sedníčka ŽNO Prešov Margi-
ta Eckhausová a modlitbu za 
obete šoah predniesol kantor 
ŽNO Peter Háber. Sme veľmi 
radi, že kladenia vencov sa 
zúčastnili aj deti z  materskej 
a  základnej školy v Batizov-
ciach v  sprievode svojich 
učiteliek. Vnímajúc udalosti 
okolo nás si uvedomujeme, 
že aj v súčasnom modernom 
svete je potrebné pripomínať 
si históriu, pretože ľudstvo sa 
z nej vôbec nepoučilo. 

 V. Andraš
člen ZO SZPB Batizovce, 

 Gerlachov

Kladenie vencov v obci 

Program „EURÁ z EURA“
OFK Batizovce v  spolu-

práci s  Obcou Batizovce sa 
začiatkom tohto roka zapo-
jili do projektu Eurá z Eura, 
ktorý spočíval v prerozdele-
ní odmeny získanej za účasť 
slovenského reprezentačné-
ho výberu na EURO 2020. 
Členovia Výkonného výbo-
ru Slovenského futbalového 
zväzu schválili na aprílovom 
zasadnutí návrh na poskyt-
nutie fi nančného príspevku 
v rámci programu „EURÁ 
z EURA“ pre 226 uchádzačov 
z 557 prihlásených subjektov. 
Aj náš projekt „Zavlažovací 
systém futbalového ihriska 

v  obci Batizovce“ sa zaradil 
medzi úspešné, čím sme zís-
kali fi nančnú podporu v ma-
ximálnej výške 10  000 €, za 
čo patrí SFZ veľká vďaka. 

Hneď po schválení a  pod-
písaní zmluvy sa v máji za-
čali práce, pri ktorých bolo 
zakopané hadicové vedenie 
a pod úroveň trávnika boli 
nainštalované  zavlažovacie 
postrekovače v počte 24 ku-
sov. Vďaka nim dokážeme za 
tri hodiny výdatne ihrisko 
zavlažiť a tak postupne plniť 
účel projektu - zvýšenie kva-
lity hracej plochy.   

 Pokračovanie na 5. strane
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    • parcela registra „C“ KN č. 10127/1, o výmere 259 m2, 
druh pozemku ostatná plocha;
    • parcela registra „C“ KN č. 10127/2, o výmere 263 m2, 
druh pozemku ostatná plocha;
    • parcela registra „C“ KN č. 10129/4, o výmere 224 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10129/5, o výmere 224 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10129//6, o výmere 223 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10129/7, o výmere 209 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10129/8, o výmere 110 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10129/9, o výmere 12 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10130/4, o výmere 14 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10130/5, o výmere 114 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10130/6, o výmere 213 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10130/7, o výmere 226 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10130/8, o výmere 227 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10130/9, o výmere 228 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10130/10, o výmere 228 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10130/11, o výmere 228 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10130/12, o výmere 228 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10130/13, o výmere 228 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10130/14, o výmere 228 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/6, o výmere 202 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/7, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/8, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;

    • parcela registra „C“ KN č. 10131/9, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/10, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/11, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/12, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/13, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/14, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/15, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/16, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/17, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/18, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/19, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/20, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/21, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/22, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/23, o výmere 192 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/24, o výmere 172 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/25, o výmere 210 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/26, o výmere  208 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/27, o výmere 207 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/28, o výmere 205 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/29, o výmere 203 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast;
    • parcela registra „C“ KN č. 10131/30, o výmere 202 m2, 
druh pozemku trvalý trávny porast.  

Obec Batizovce
V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov, zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou 
súťažou nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Batizovce:

▶ minimálna cena za m2 bola OcZ Batizovce stanovená na 30 € 
▶ bližšie informácie ako aj súťažné podmienky sú uverejnené na 
stránke www.obecbatizovce.sk alebo si  ich môžu uchádzači vyzdvih-
núť na Obecnom úrade v Batizovciach počas úradných hodín
 ▶ lehota na doručenie ponúk končí dňa 31. 08. 2022 o 12.00 hod

Táto novina sa chodbami 
školy šírila mimoriadnou 
rýchlosťou a všetko sa odráta-
valo do termínu odchodu. Do 
20. júna boli napísané písom-
ky, prebraté učivo, uzavreté 
známky. A v škole  v prírode 
sa len opakovalo, upevňovalo 
učivo a zabávalo sa. O vyučo-
vanie sa postarali pani učiteľ-
ky, o program animátori. Po-
sledné tri mesiace školského 
roka však boli mimoriadne 
bohaté aj na mimoškolské 
aktivity. Všetci žiaci si mimo-
riadne užili návštevu zážitko-
vej galérie v Spišskej Novej Vsi 
a  potom už hurá do učenia. 
Prebehla olympiáda v anglic-
kom jazyku, ktorú organizo-
valo CVČ vo Svite a Anežka 
Hudáková a  Šimon Šoltýs 
získali vo svojich kategóri-
ách tretie miesto. Okresné 
kolo  Pytagoriády pre-
behlo online a tak nás mohli 
reprezentovať viacerí žiaci. 
Úspešnými riešiteľmi sa stali  
Šimon Šoltýs a Šimon Dluhý.

Apríl patril Dňu Zeme a my 
sme našej planéte pomohli 
vyzbieraním odpadkov, úpra-
vou okolia školy i  besedou 
s Matejom Zámečníkom. Au-
tor kníh s environmentálnou 
tematikou nám priblížil rob-
lematiku  recyklácie odpadov. 
Zapojili sme sa do projektu 
EDUBEE - včielky pre školy, 
tak sme nemohli vynechať 
ani 20. máj ako Medziná-

rodný deň včiel. Naše včielky 
samotárky žiaci pozorovali, 
dozvedeli  sa mnoho zaují-
mavého o ich živote a hlavne 
si uvedomili ich dôležitosť 
v prírode. Štvrtáci sa pomaly 
pripravujú na prechod na 2. 
stupeň a tak sa veľmi radi vy-
brali na Vedecký jarmok, kto-
rý organizovala Spojená škola  
Mierová vo Svite. Žiaci si tak 
mali možnosť prezrieť školu 
i  vyskúšať zaujímavé pokusy 
z chémie či fyziky. Vedu po-
poludní vystriedalo umenie, 
a  to  konkrétne nácvik diva-
delného predstavenia, kto-
rým vyvrcholil školský pro-
jekt Čitateľmánia. Popletená 
rozprávka sa mimoriadne vy-
darila aj vďaka zaujímavému 
scenáru, kostýmom i odhod-
laniu hercov- amatérov. Svoje 
herecké umenie  si mohli po-
rovnať na predstavení žiakov 
ZUŠ  Mierová Svit, ktorí sa 
nám predstavili na výchov-
nom koncerte. Prváci sa za-
pojili do programu Dental 
alarm, prostredníctvom kto-
rého sa  naučili starať o chrup. 
Pokračovali sme aj v projekte 
RECYKLOHRY, kde medzi 
najaktívnejších patrili prváci 
a druháci. Tak nám už ostáva 
rozlúčiť sa s našimi štvrtákmi, 
odovzdať vysvedčenia a  za-
zvoniť na zvonec, ktorý ozná-
mi koniec školského roku 
2021/2022.   
 Mgr. Zuzana Kľocová

Škola v prírode a iné aktivity

Milé deti, aj toto leto zbierajte PEČIATKY
DO ZÁŽITKOVÉHO PREUKAZU VisitPoprad!

... na ZÁŽITKOVÝVÝV CCH... na ZÁŽITKOVÝCH
SOBOTÁCHSOBOTÁCH 

#VisitPoprad#VisitPoprad
 

 

Hravé popoludnie
na Tancuľke

CVČ
Poprad

2. júla 2022, 15:002. júla 2022, 15:00
Poprad - Kvetnica, 
Tancuľka

27. augusta 2022, 20:0027. augusta 2022, 20:00
MIK Poprad 
- AquaCity a späť

Nočný beh Popradom
Popradská
patrola

Daj šancu tancu -
folklórna edícia

Areál pri Aréne Poprad
 

13. augusta 2022, 15:0013. augusta 2022, 15:00

Spestrite si leto!

23. júla 2022, 15:0023. júla 2022, 15:00
Poprad - Námestie sv.
Egídia, medzikostolie

Ďakujeme aj našim
ďalším partnerom a
sponzorom!

V prípade extrémne nepriaznivého počasia 
sa podujatie neuskutoční!

v Podtatranskom múzeu,v Podtatranskom múzeu,
v Tatranskej galérii,v Tatranskej galérii,
v Scherfelovom dome,v Scherfelovom dome,
v Kine Tatranv Kine Tatran

a za výlet električkoua za výlet električkou
v tatranských infocentrách.v tatranských infocentrách.

T     C
Starý Smokovec/

Tatranská Lomnica

Ďalšie pečiatky si doplníteĎalšie pečiatky si doplníte
počas letných zážitkov:počas letných zážitkov:

Viac info v Zážitkovom preukaze a na www.VisitPoprad.skViac info v Zážitkovom preukaze a na www.VisitPoprad.sk

Podtatranský kuriér   www.podtatransky-kurier.sk 5

Dokončenie zo 4. strany
Systém je plne automatic-

ký a sám zohľadňuje pove-
ternostné podmienky, teda 
pri predpovedi dažďa sa ne-
spustí. 

Zvýšením kvality hracej 
plochy sa vytvoria vhodné   
podmienky pre všetky ka-
tegórie, čím sa skvalitní her-
ný prejav hráčov, zvýšia sa 
počty tréningových jednotiek 

a taktiež sa zníži riziko zrane-
ní a upevní   zázemie futbalu 
v obci.

Za podporu výbor OFK 
ďakuje pánovi starostovi, 
obecnému zastupiteľstvu, 
Slovenskému futbalovému 
zväzu a všetkým, ktorí sa 
pričinili o úspešnú realizáciu 
zavlažovacieho systému.

 Bc. Viliam Handzuš, 
 Mgr. Simona Chovanová

Program „EURÁ z EURA“
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Ján Bendík sa narodil 
v  Spišskej Sobote, detstvo 
prežil vo Svite a  neskôr sa 
vrátil do svojho rodiska. Ako 
povedal, každému z nás bolo 
po narodení niečo dané, a 
tomu by sme sa mali veno-
vať. U  neho to bola práve 
kultúra, ktorá ho sprevádza 
celým životom. Svoju úlohu 
zohralo možno aj prostredie, 
v  ktorom vyrastal – ovplyv-
nila ho mama, ktorá tvorí 
novely, poviedky a teta, ktorá 
ho už v útlom detstve viedla 
k recitovaniu. Aj vďaka nej už 
ako 8-ročný vyhral celoštátne 
kolo Hviezdoslavovho Kubí-
na a  niekoľkokrát účinkoval 
v  reláciách Československej 
televízie. Už ako 17-ročný sa 
chopil aj úlohy režiséra či sce-

Pohľad do duše básnika
Ján Bendík je v umeleckých kruhoch známy ako básnik, 

režisér a scenárista, ktorého úspechy prekračujú hranice 
regiónu. Tatranci ho poznajú ako dlhoročného organizá-
tora kultúrneho života vo Vysokých Tatrách či zakladateľa 
tanečného klubu a divadelných festivalov. Počas poetické-
ho večera pod moderátorskou taktovkou Zuzany Šimovej 
v starosmokoveckej Kaviarni a čajovni U Vlka prítomným 
poodhalil Malé kúsky z duše.

náristu, keď režíroval bábkar-
sky súbor vo Svite. Od roku 
1983 sa kultúre venoval pro-
fesne. Za ten čas zorganizo-
val tisíce úspešných podujatí 
a  festivalov. Založil festival 
Divadelná Šuňava, v Poprade 
založil tanečný klub TREND, 
vo Vysokých Tatrách Tatran-
skú športovú sieň slávy. Ne-
bol mu cudzí ani tanec. Ako 
licencovaný porotca hodnotil 
celoštátne i zahraničné súťaže 
tanečných súborov. Jeho epi-
gramy a aforizmy vychádzali 
v Nedeľnej Pravde a zazneli aj 
v Slovenskom rozhlase. 

V roku 2013, pri príležitosti 
50. narodenín, vydal formá-
tom útlu básnickú zbierku, 
kde zachytil svoje spomienky 
na ľudí a miesta, pocity, ktoré 

ho v živote sprevádzali. Svoj 
básnický debut pod názvom 
Malé kúsky z  duše venoval 
básnikovi Pavlovi Hudáko-
vi, ktorý bol jeho dlhoroč-
ným priateľom a učiteľom 
poézie. Práve spriatelenie 
s ním v roku 1990 považuje 
za zlom vo svojej umeleckej 
tvorbe, kedy sa poézia sta-
la neoddeliteľnou súčasťou 
jeho života. 

V debute sú básne o  láske, 
spomienky a zážitky z miest 
a ľudí, ktorí sa zakotvili hlbo-
ko v  jeho srdci a duši, ale aj 
riadky plné smútku a bolesti, 
verše o zážitkoch, aké priná-
ša ľudský život... 

„Keď píšem báseň, celého 
ma to akosi zmäkčuje. Som 
iný, ako ma ľudia poznajú 
navonok. Námet dlho nosím 
v hlave, potom mám niekoľ-
ko prebdených nocí, až kým 
dám báseň na papier. To 
je údel básnika. Verím, že 

všetci, ktorí čítajú básne, sa 
stávajú lepšími – nájdu svo-
ju dušu, zastavia sa. Poézia 
je alternatívou k  tomu, čo 
každý deň žijeme a musíme 
prežiť,“ povedal autor, ktorý 
čítanie poetickej tvorby vní-
ma ako veľmi intímnu zále-
žitosť. S poéziou by sa mal 
podľa neho každý stretnúť 
sám, v  čase pokoja na pre-
mýšľanie. 

Ján Bendík má doma v šup-
líku schované ďalšie básne, 
ktoré, veríme, neskryje pred 
zrakmi čitateľov. Pretože 
poézia má zázračnú moc. 
Človek pri nej úplne inak 
precíti každodenné okamihy 
a dianie okolo seba. Dokáže 
rozcítiť. Rozosmiať i  rozpla-
kať. A  taký bol aj utorkový 
večer. Čas sa na chvíľu za-
stavil a všetci sme sa nechali 
unášať veršami a emóciami.   

Katarína Bohušová
Snímky: Dagmar Modlová

Ďakujeme primárovi MUDr. Pavlovi Krupicerovi, le-
kárkam, zdravotným sestrám a ostatnému personálu 
dialyzačného strediska FMC v Poprade za vzornú sta-
rostlivosť a ústretovosť, ktorú dlhoročne poskytovali 
mojej manželke Milade Šimonovičovej. Aj napriek jej 
veľmi ťažkému stavu boli vždy srdeční, vľúdni a svojou 
pomocou a láskavosťou prispeli k tomu, že statočne do-
kázala znášať chorobu a bolesť až do posledných chvíľ. 

 Pavol Šimonovič a syn Paľko s rodinou

Poďakovanie

Nevadí, hlavne, že sme sa 
testovali za miliardy nediag-
nostickými testami. A pre-
páčte, objednali sme si super 
vojenský šrot za ďalšie miliar-
dy. A rozdali sme tým správ-
nym ľuďom ďalšie milióny…

Ďalšia správa však môže byť 
zaradená do skutku šírenia 
poplašnej správy. Pretože je 
iné, keď poviem ja ako občan, 
že sme na ceste do extrémnej 
chudoby. Ale keď to povie 
minister, ktorý je predsa naj-
múdrejší (inak by tam pred-
sa nebol) vysielaný všetkými 
médiami, ten problém bude 
dvakrát väčší: Ceny plynu pre 

Anton Ančic: EÚ je Titanic a Slovensko je jedna kajuta
Ale Česko, Poľsko… sú záchranné člny, lebo majú…

Človek nemusel byť génius, aby pochopil, prečo ceny ply-
nu idú šialene hore už minulý rok. Už vtedy sme varovali, 
že ideme z kopca, naberáme rýchlosť a naše brzdy sú po-
kazené.

domácnosti vzrastú v budú-
com roku o 34 až 59 percent, 
varuje Richard Sulík. 

Len tak na okraj, viete ako 
súvisí ďalšia správička s tým 
zdražovaním? Je to správa o 
výbuchu plynu LNG,   ktorý 
vyváža USA do EÚ. Áno, toho 
plynu, ktorým chceme nahra-
diť plyn z Ruska. Konšpirácie, 
ktoré sa v dnešnom svete cel-
kom rýchlo stávajú pravdou 
hovoria o zámernej malej 
sabotáži pri cvičení, aby vy-
hnali USA cenu čo najvyššie. 
Pri výbuchu však nebol nikto 
zranený, obyvateľom nič ne-
hrozí, nič nebolo potrhané.  

To by nám predsa USA 
neurobilo. V ťažkých časoch 
zelenej totality, likvidácie 
svojho priemyslu a dobro-
voľnej energetickej kríze, by 
predsa neohlodávali kosti 
z dojnej kravy menom EÚ. 
Veď infl ácia tu bude iba tri 
roky 12%. Nie, priatelia, buď 
sa zrúti euromena alebo sa 
zavedie digitálne euro. Ale-
bo sa rozpadne EÚ. Hoci si 
tú poslednú možnosť prajú 
teraz už viacerí, uvedomte 
si, že EÚ je Titanic, kde Slo-
vensko je jedna kajuta. Také 
Maďarsko, Česko a Poľsko 
sú ako záchranné člny, lebo 
majú svoju menu. Nemecko 
tiež tú svoju nezničilo, ale 
uskladnilo v trezoroch.

Východiskom v podaní per-

sonálneho substrátu vo vede-
ní väčšiny členských štátov a 
aj samotnej EÚ bude ešte väč-
šia nesloboda, jedlo a energie 
na prídel, a migrácia. Preto sa 
naozaj úprimne začnite za-
ujímať o to, čo robia vaši za-
mestnanci (politici) a zistíte, 
že ich treba skoro všetkých 
vymeniť.

Čistí ľudia, ktorí sa uchá-
dzajú o dôveru, nemajú mi-
lióny ani charakter na to, aby 
vám klamali z veľkých púta-
čov alebo reklamy. My z SHO 
vám ponúkame našu službu. 
Pre Slovensko a Slovákov. Nie 
pre tých, ktorí chcú len zaro-
biť. 
Autor článku Anton Ančic, 
člen Slovenského Hnutia Ob-
rody. 

Galéria umelcov Spiša 
ponúka pre deti od 6 do 15 
rokov edukačno kreatívny 
tábor Galerijný skauting v 
dvoch turnusoch. Od 18. 7.  
do 22. 7. 2022 a od 1. 8. do 
5. 8. obidva od pondelku do 
piatka od 9. h do 16. h. Deti 
majú v programe výstavy, 

skautský chodník, stretnu-
tie s umelcami, exkurzie a 
dielne. Poplatok 100 €/oso-
ba/turnus, s maximálne 20 
účastníkmi. Na deti čaká 
týždeň plný zábavy a krea-
tivity. Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť v Galérii umelcov 
Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Galerijný skauting

Cena poroty - Krásna li-
teratúra, literatúra pre deti 
a  mládež: 1. Dávid Dziak 
– Poď do rozprávky, 2. An-
ton Marec - Stará Ľubovňa 
a okolie, 3. Marka Staviarska 
– Akos Avoláš

Cena poroty – Odborná 
literatúra

Podkategória: Vedecká 
literatúra: 1. Mária Fedorčá-
ková - Civitas nostra Bartfa 
vocata. Správa mesta Bar-
dejov v  stredoveku (1320 
– 1526), 2. Marián Soják 
a kolektív - Veľký Slavkov od 
praveku po súčasnosť, 3. Ju-
raj Ďurček - Dejiny železníc 
Horného Zemplína

Populárno-vedecká litera-

túra: 1. Oto Jalčovik, Peter 
Vítek, Michal Sýkora - Život-
né osudy Jozefa Sentivániho, 
2. Katarína Chapuis Šutorová 
- Zamoyské nevesty, 3. Kata-
rína Babčáková, Alžbeta Lu-
káčová, Monika Pavelčíková 
- Etnografi cké zápisníky Jána 
Lazoríka: kalendárne zvyky 
a obrady.

Víťazi verejného hlasova-
nia

Krásna literatúra, literatú-
ra pre deti a mládež: Zuzana 
Mojzešová - Máme v  ambu-
lancii zlatú rybku

Odborná literatúra
Michal Škurla, Juraj Krivka  - 
Krátky encyklopedický slov-
ník Pravoslávia na Slovensku. 

Knihy roka 2021 sú už známe
Prešovský samosprávny kraj v  spolupráci Krajskou kniž-

nicou P. O. Hviezdoslava v Prešove a ďalšími regionálnymi 
knižnicami zrealizoval jubilejný piaty ročník súťaže o Knihu 
roka PSK. Víťazné knižné tituly sú známe, vzišli z celkovo 77 
nominácií. Rozhodovala o nich odborná porota aj čitateľská 
verejnosť, ktorá si svojho favorita volila prostredníctvom hla-
sovacích lístkov i sociálnych sietí. 

Výsledky súťaže Kniha roka PSK 2021

Krajská samospráva pros-
tredníctvom svojej organi-
zácie Správy a  údržby ciest 
PSK začala na  jeseň 2021  re-
alizovať stavebné práce 
na  mostnom objekte M947 
v  intraviláne obce Jezersko. 
A  to vďaka fi nanciám vyčle-
neným z  rozpočtu prešovskej 
župy vo  výške 199  591  eur. 
Rekonštrukciou mosta sa má 
dosiahnuť zlepšenie jeho sta-
vebno-technického stavu, kto-
rý bol klasifi kovaný v  stupni 
5 (zlý).

 Most v obci Jezersko rekonštruujú
Prešovský samosprávny kraj aktuálne realizuje v  rám-

ci Kežmarského okresu viacero investičných akcií. Jednou 
z nich je aj rekonštrukcia 48-ročného mosta v obci Jezersko. 
Na opravu jeho zlého stavebno-technického stavu z vlastné-
ho rozpočtu preinvestuje takmer 200-tisíc eur. 

Takmer 50-ročný objekt 
s  dĺžkou premostenia 12,3 
metra dlhodobo vykazoval 
známky poškodenia. Na opo-
rách jeho spodnej stavby je 
viditeľné podmytie základov, 
výkvety a inkrustácie.   Koryto 
vodného toku pod mostom je 
zanesené s viditeľnou eróziou 
svahov.

Na mostnom objekte sa 
v  rámci jeho rekonštrukcie 
odstráni jestvujúci mostný 
zvršok vrátane valcových 
nosníkov, zrekonštruujú pre-

chodové oblasti, záverné mú-
riky, krídla a  úložné prahy. 
Vybuduje sa tu spriahajúca 
doska na  nosnej konštrukcii 
a nový mostný zvŕšok, zreali-
zuje izolácia mostovky, ako aj 
rekonštrukcia vozovky pred 
i  za mostným objektom. Pri-
stúpi sa k  spevneniu krajnice 
s  odvodnením, realizácii vo-
dorovného a zvislého doprav-
ného značenia, samotného 
spevnenia koryta potoka a na-
pokon k  zhotoveniu obsluž-
ného prístupového schodiska 
pri oboch krajných oporách. 
Všetky uvedené stavebné prá-
ce by mali byť sfi nalizované 
na jar 2023.

Počas ich realizácie platia 

na  danom úseku dopravné 
obmedzenia v  podobe čias-
točnej uzávery cesty. Doprava, 
ktorá je obojsmerne vedená 
striedavo v  jednom jazdnom 
pruhu, je regulovaná prenos-
ným dopravným značením. 
Účastníci cestnej premávky 
tu musia počítať aj so  zníže-
nou povolenou rýchlosťou 
30 km/h.  (red)

SPRAVODAJSTVO

Viac ako stovka sestier a pôrodných asistentiek sa vďaka ini-
ciatíve hlavnej sestry Prešovského kraja stretla 22. júna v Aule 
Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity na spoločnej od-
bornej diskusii zameranej na tému ošetrovateľskej praxe. Sú-
časťou konferencie Sestry Prešovského kraja bolo aj zdieľanie 
ich skúseností a vzdelávanie

Mottom stretnutia bolo Sestry, pilier zdravotníckych sys-
témov a  jeho hlavným cieľom bolo vytvoriť sestrám priestor 
na  odbornú diskusiu o  uplatňovaní prístupu ošetrovateľskej 
praxe, ako aj  zdieľanie ich skúseností z  ústavnej, dlhodobej 
a ambulantnej ošetrovateľskej praxe. Odborný program kon-
ferencie tvorili tri diskusné panely venované prezentácii ma-
nažmentu ošetrovateľstva v ústavnej zdravotnej starostlivosti, 
službám dlhodobej starostlivosti, poskytovaniu ošetrovateľskej 
starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj špecifi -
kám hospicovej starostlivosti a úlohám sestry v ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti, špecifi kám ADOS a  charakteristike 
projektu Školská sestra. 

Konferencia venovaná sestrám a  ošetrovateľstvu  bola pr-
vým podujatím svojho druhu v kraji. Ambíciou je každoročne 
vytvárať priestor pre  diskusiu o  odborných otázkach ošetro-
vateľstva a platformu pre zefektívňovanie komunikácie a odo-
vzdávanie si vedomostí a skúseností z ošetrovateľskej praxe. 

Odborná konferencia

KOMINÁRSTVO
v revízie komínov ku kolaudáciám
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



7Podtatranský kuriér   www.podtatransky-kurier.sk

Gerlachovský
informátor

Z REGIÓNUGerlachovský informátor, občasník obce Gerlachov                              Jún 2022                                           Ročník XIV.

Náš spoločný náučno – turistický chodník obcí Batizovce 
– Gerlachov – Mengusovce - Štôla dostáva pomaly fi nálnu 
podobu. Jeho realizácia je s fi nančnou podporou PSK. Chod-
ník bude zameraný najmä na ochranu prírody. Bude určený 
nielen pre občanov našich obcí, ale aj pre širokú verejnosť. 
Chodník bude určený aj pre menej zdatných turistov, či už 
pôjde o  tých najmladších, alebo starších obdivovateľov na-

Náučno – turistický chodník 4 obcí čoskoro dokončený
šej krásnej podtatranskej prírody. Chodník bude prepájať 
jednotlivé chotáre. Budete si môcť na jednotlivých stanoviš-
tiach prečítať zaujímavosti o danej lokalite, kde sa nachádzate 

a samozrejme si budete môcť na lavičke posedieť, oddýchnuť 
a nabrať silu a energiu do ďalších dní. 
 Mgr. Ján Hroboň, starosta obce Gerlachov 

Bežci na lyžiach z Gerlachova, pretekajúci za športo-
vý klub ŠKP Vysoké Tatry, ktorí sa starajú v  zimných aj 
letných mesiacoch o  údržbu chodníka z  Gerlachova do 
Tatranskej Polianky (po trati Horského krosu) sa spolu 
s  občianskym združením Horský kros Gerlach a  obcou 
Gerlachov rozhodli upraviť najkritickejšie miesta na da-
nom chodníku. Dané miesta boli vždy na jar a po dažďoch 
podmočené a tým pádom nepriechodné „suchou nohou“. 

OZ Horský kros Gerlach 
v  spolupráci s  obcou Gerla-
chov a  mestom Vysoké Tat-
ry usporiada v  sobotu 3. 9. 
2022 už 29. ročník Horského 
krosu Gerlach - 8400 metrov 
dlhý beh do vrchu z Gerla-
chova cez Velickú dolinu k 
Horskému hotelu Sliezsky 
dom, ktorý bude zároveň aj 
6. kolom Slovenského pohára 
v  behu do vrchu. Samozrej-
me, organizátori myslia aj na 
najmenšie deti, ktoré absol-
vujú okruh po uliciach obce 
Gerlachov. Všetky podrobné 
informácie a  registračný for-
mulár nájdete na https://hor-
skykrosgerlach.sk/

Obec Gerlachov 31. 5. 2022 
pripravila výlet pre našich 
občanov nad 60 rokov na Ľu-
bovniansky hrad a  skanzen 
a Nestville  Park -  (Domov 
prvej slovenskej Nestville 
Whisky v expozícii liehovar-
níctva a tradičných ľudových 
remesiel Nestville Distille-
ry). Po dlhšom čase, keď sme 
sa nemohli kvôli pandémii 
stretávať, tak sa nám poda-
rilo prežiť krásny deň s  ľuď-
mi, ktorí roky tvorili a  stále 
tvoria hodnoty. Aj napriek 
tomu, že sa niektorí pre zdra-
votné problémy nemohli zú-

Upravujeme chodník nad Gerlachovom

Naši seniori na výlete
častniť výletu, verím, že na 
budúci rok sa stretneme vo 
väčšom počte. 

 Mgr. Ján Hroboň, 
 starosta obce Gerlachov

Všetky práce prebiehajú vo 
voľnom čase bez nároku na 
odmenu a podieľajú sa na nich 

permanentne 2 ľudia s občas-
nou výpomocou kamarátov 
a  športových nadšencov. 

Na úsek č. 1 dlhom cca 60 
m, ktorý bol plošne rozbah-
nený, bol rozvezený a  uval-
covaný makadam, na ktorý 
ešte bude navezený jemný 
pochôdzny štrk. 

Na úseku č. 2 dlhom pri-
bližne 100 m bolo prekopané 
odvodnenie chodníka spolu 

s osadením drenážnej hadice, 
ktorá bola následne zasypaná 
makadamom pre lepšie od-
vodnenie. 

Práce na chodníku aj na-
priek občasnému úmyselné-
mu poškodzovaniu zrekon-
štruovaného chodníka budú 
ešte pokračovať v júli.

29. ročník Horského krosu Gerlach

V  apríli sme začali rea-
lizáciu projektu: Chodník 
v  obci Gerlachov. Hlavný 
cieľ: Investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširova-
nia všetkých druhov infraš-
truktúr malých rozmerov so 
zameraním na výstavbu jed-
nostranného chodníka v obci 
Gerlachov. Projekt je realizo-
vaný s fi nančnou podporou 
z  EÚ, cez operačný program 
– Program rozvoja vidieka 
2014-2020. 

Spolu s obcou Batizovce 
sme podali žiadosť na PSK   
o poskytnutie dotácie: Výzva 
poslancov PSK v  programe 

Milí spoluobčania, 
ani sme sa nenazdali a máme tu leto, kedy je čas  oddých-

nuť si a užiť si letné dni s deťmi a rodinou. Aj v dnešnom 
čísle by som chcel zbilancovať aktivity našej obce za prvých 
6 mesiacov tohto roku.

Šport - kapitálové (investič-
né) výdavky, na zhotovenie 
projektovej dokumentácie 
pre územné a  stavebné po-
volenie spoločného chodníka 
pre chodcov a cyklistov „BA-
GER“ medzi obcami Batizov-
ce a Gerlachov. Obe obce žia-
dali výšku dotácie 8 000 Eur, 
ktoré nám boli schválené. 
V  týchto dňoch sa realizuje 
projekt: Obnova dopravnej 
infrakštruktúry k  pamiat-
kam v obci Gerlachov. Jedná 
sa o dokončenie revitalizácie 
obce, opravu komunikácie, 
chodníka a  rekonštrukciu 
parkovacej plochy pred cin-

torínom. Aj na tento investič-
ný zámer sme podali žiadosť 
o poskytnutie dotácie PSK vo 
výzve pre región v programe : 
Cyklodoprava a podprogram: 
Podpora cyklodopravy a cyk-
loturizmu – kapitálové (in-
vestičné) výdavky. Celkový 
rozpočet projektu: 59  693,38 
eur a  požadovaná výška do-
tácie: 40  000 eur, ktorá nám 
bola schválená. Aj touto for-
mou sa chceme poďakovať 
poslancom a predsedovi PSK 
za podporu našej obce. V re-
laxačnej zóne  „SEVER“ sme 
nainštalovali informačnú ta-
buľu s  popisom hlavných a 
jednotlivých štítov Vysokých 
Tatier. Za fotografi u a grafi c-
kú úpravu sa chcem poďako-
vať Danielovi Faixovi. 

Chcem poprosiť spoluobča-

nov, aby vo väčšej miere vyu-
žívali obecné kompostovisko 
a  nevytvárali divoké skládky 
z odpadu zo záhrad a kuchy-
ne a zároveň neznečisťovali 
miestne vodné toky. Chcem 
vám popriať krásne prežitie 
letných mesiacov a  prajem 
nám všetkým veľa zdravia, 
šťastia a krásne chvíle v kru-
hu rodiny a priateľov. 

Na záver sa chcem v mene 
mojom a aj celej obce Gerla-
chov poďakovať Ing. Zoltáno-
vi Berghauerovi za fi nančný 
dar vo výške 10  000 Eur na 
rozvoj turizmu, športových 
aktivít a rozvoj kultúry v obci 
Gerlachov. Ešte raz veľká vďa-
ka a nesmierne si to vážime. 
Ďakujeme.      

Mgr. Ján Hroboň, 
starosta obce Gerlachov

Pracovali sme na projektoch i cestovnom ruchu
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Dobrovoľný hasičský zbor Gerlachov a obec Gerlachov vás 
srdečne pozývajú na súťaž hasičských družstiev o Putovný 
pohár obce Gerlachov, ktorá je zaradená do Podtatranskej 
hasičskej ligy. Súťaž sa uskutoční dňa 21. 8. 2022 (nedeľa) 
v hasičskom areáli obce Gerlachov so začiatkom o 11:00 hod. 
Súťažiť  budú družstvá v kategóriách mužov a žien do 35 rokov, 
mužov a žien nad 35 rokov a družstvá dorastencov a doraste-
niek.    Ing. Michal Nikerle,                                                                                          
 predseda DHZ Gerlachov

Obce pri tejto príležitosti 
zorganizovali cykloparádu, 
organizovaný presun rodičov 
a detí na bicykli  na futbalo-
vé ihrisko do Mengusoviec. 
Sobotné ráno nás všetkých 
prekvapilo daždivým poča-
sím, čo znamenalo, že naša 
cykloparáda sa za takýchto 
podmienok neuskutoční.

 Keďže dážď pominul, tí čo 
boli pripravení, naštartovali 
svoje autá a a tak sa prepravi-
li do Mengusoviec. Pre tých, 
ktorí sa počasia nezľakli, sa 
z  upršaného rána stala krás-
na sobota. Na ihrisku už ča-
kal so svojím programom 
medzi deťmi obľúbený ujo 
Ľubo, skákací hrad, rôzne 
súťaže, ktoré deti s  radosťou 
absolvovali a veľmi obľúbe-
né maľovanie na tvár. Svoje 
brány pre deti otvorila  Ná-
rodná  dialničná spoločnosť 
v  Mengusovciach, kde ich 

čakalo prekvapenie v  podo-
be Astroshow, na chvíľu sa 
presunuli do čarovného sve-
ta vesmíru. Detičky pri ich 
aktivitách sprevádzali aj ka-
maráti z  Trinity. Taktiež boli 
pripravené ukážky policajné-
ho a hasičského zboru, ukáž-
ky práce policajných psov, 
jazda na konskom záprahu, 
či  jazda skupiny motorkárov. 
Popri zábave bolo postarané 
aj o občerstvenie. Pripravený 
bol guľáš, fazuľovica, pre deti 
obľúbené sladké palacinky 
a kofola. Deti si mohli zakúpiť 
hranolky a hotdog. Aj keď nás 
ranné  daždivé počasie trošku 
vystrašilo, nakoniec všetko 
dobre dopadlo. Organizáto-
rom sa za ich prípravu  všetci 
odvďačili svojou veľkou účas-
ťou a hlavne deti,  ich úsmev a 
radosť v tvárach bola tou naj-
väčšou odmenou.   Pocit, že 
to, čo pre deti pripravili, malo 

Spoločná cykloparáda spojená s MDD
Opäť sa po roku spojili obce Batizovce, Gerlachov, Men-

gusovce a Štôla v  spolupráci so základnou organizáciou 
Odborového zväzu polície Poprad a Národnou diaľničnou 
spoločnosťou Mengusovce, aby  usporiadali 4. júna 2022 
pri príležitosti Dňa detí veľkolepý zábavný deň  na ihrisku 
v Mengusovciach. 

význam. Ďakujeme organi-
zátorom, všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a zato, 
že sme mali možnosť po dlh-
šej dobe opäť  prežiť spoločne 
krásny deň so svojou rodi-

nou, blízkymi a hlavne urobiť 
radosť našim najmenším. Už 
teraz sa tešíme na  budúci rok 
a veríme, že tie pripravené bi-
cykle  na cykloparádu už vyu-
žijeme.          Alena Kičinová

Pozvánka

Aby človek zostal mladý, 
musí sa učiť celý život. Ale 
prečo je vzdelávanie také dô-
ležité?

Každý z  nás je pomysel-
ným zväzkom unikátnych 
darov, talentov a  zručností. 
Náš úspech však v mnohom 
závisí aj od toho, ako sami 
sebe dôverujeme. Jednou 
z  hlavných úloh vzdelania 
je pretaviť naše silné stránky 
vo vytúžené  úspechy. Jed-
nou z  odpovedí na otázku, 
prečo je vzdelanie také dô-
ležité, je fakt, že vzdelanie 
nám poskytuje poznanie. Už 
len samotná skutočnosť, že 
si dokážeme niečo prečítať 
a  napísať, nám dáva prístup 
k obrovskému skladu ľudské-
ho poznania vo forme kníh 
či iných historických svedec-
tiev. Prijímať vedomosti, aby 
sme sa stali múdrejšími a zís-
kali viac poznania, je zároveň 
konečným cieľom vzdeláva-
nia. 

Dnešná spoločnosť kladie 
na ľudí veľmi vysoké nároky. 
Keď sa chce človek presadiť, 
musí spĺňať požiadavky, kto-
ré sú naň kladené a  rozvíjať 
svoje vedomosti, zručnos-

Význam vzdelávania pre život
„Ktokoľvek sa prestane učiť, je starý, či už v dvadsiatke alebo 

v osemdesiatke. Ktokoľvek sa stále učí, je mladý. Najskvelejšou 
vecou v živote je udržovať mladú myseľ.“ Henry Ford

ti a  schopnosti. Vedomosti 
a zručnosti, ktoré sa naučíme 
ako deti alebo mladí ľudia 
v  rodine, v  škole alebo po-
čas odbornej prípravy, nevy-
stačia na celý život. Preto je 
dôležité vzdelávať sa počas 
celého života. Deti a  mladí 
ľudia by sa mali učiť a osvojiť 
si pozitívny vzťah k  vzdelá-
vaniu sa. Je potrebné, aby sa 
chceli vzdelávať. Preto by ich 
skúsenosti so vzdelávaním 
v  rannom veku nemali byť 
spojené s neúspechom a ne-
gatívnymi osobnými zážit-
kami. Dôležité je vytvoriť im 
dobré a dostupné príležitosti 
na vzdelávanie sa. Škola je za-
čiatkom. Je dielňou ľudskosti 
a úcty k životu.. Bez školy by 
sme nič v živote nedosiah-
li, nemali by sme vzdelanie. 
Mali by sme si uvedomiť, že 
za všetko čo v živote dosiah-
neme vďačíme škole. Veď v 
nej strávime štvrtinu života. 

Pilierom každej školy je 
dobrý učiteľ. Určiť vlastnosti 
naozaj dobrého učiteľa môže 
byť náročné. Jeho poslaním 
však je chrániť najvyššie 
ľudské hodnoty, dôstojnosť 
človeka a slobodu na ceste za 
vzdelávaním v duchu demo-
kratických princípov. Učiteľ 
vytvára v  škole takú atmo-
sféru, aby žiak bol šťastný, 
spokojný a  rád sa vzdelával. 
Zmyslom činnosti učiteľa 
je to, aby žiakovi vytvoril 
podmienky na optimálny 
rozvoj celej jeho osobnosti. 
Dobrý učiteľ vie plánovať 
a  pripravovať si zaujímavé 
vyučovacie hodiny, svojím 
správaním vzbudzuje záujem 
o  vyučovacie hodiny, nie je 
neomylný, nevyvoláva v  žia-
koch strach z  dopustenia sa 
omylu, žiakov podporuje 
a povzbudzuje k učeniu. Vzá-

jomné vzťahy medzi učiteľom 
a žiakom sú založené na vzá-
jomnej úcte a dobrom, dôver-
nom a  uvoľnenom vzťahu. Je 
to ten typ učiteľa, ktorý svoju 
pozornosť nezameriava na 
seba a svoj predmet, ale orien-
tuje ju na žiakov a ich potreby. 
Dobrým učiteľom, alebo ak 
chcete, učiteľom profesioná-
lom, sa nerodíme, ale sa ním 
vlastným úsilím stávame.

Všetky tieto zásady rozvíja-
me aj v našej škole. Snažíme sa, 
aby v nej bolo príjemne a vese-
lo. Prežívame všedné i nevšed-
né dni. Klasické hodiny, ale aj 
tematické vyučovanie a netra-
dičné aktivity. Využívame kaž-
dú príležitosť, aby deti špor-
tovali, hrali sa a oddychovali 
na čerstvom vzduchu. Pohyb 

musí byť súčasťou   ich   den-
ného režimu. Okolie školy 
ponúka veľa príležitostí tráviť 
voľný čas pri hrách a športova-
ní. Pani učiteľky a pani vycho-
vávateľka organizujú pre deti 
rôzne súťaže a hry. Informácie 
o  našich aktivitách zdieľame 
na stránke školy.

„Vzdelávanie nemení svet, 
mení ľudí, ktorí sa chysta-
jú zmeniť svet,“ Paulo Frei-
re. Bez vzdelania neexistuje 
budúcnosť, nádej na lepší, 
udržateľnejší, podporujúci 
a  spravodlivý svet pre všet-
kých, záleží od vzdelania, 
ktoré dostanú ľudia, ktorí ho 
teraz obývajú.

  Mgr. Daniela Vyšňová,
  riaditeľka 
 ZŠ s MŠ Gerlachov                                                                                                                        

Deň Zeme.

Náš Urbár Gerlachov, pozemkové spoločenstvo vyjadruje 
poďakovanie našim priateľom z Ukrajiny ubytovaným v na-
šej dedine za pomoc pri výsadbe stromčekov v lokalite Brezi-
ny. Spolu sme vysadili 3500 stromčekov. Aj vďaka nim bude 
náš les o niečo krajší.  Ján Mlynár, 

 predseda Urbáru Gerlachov, pozem.spol.

V  našej obci bolo zriadené Dobrocentrum Gerlachov 
v  priestoroch obecného úradu pre pomoc ľuďom z  Ukraji-
ny, ktorí našli dočasné útočisko pred vojnovým konfl iktom 
u  nás. V  spolupráci s  humanitárnou agentúrou ADRA po-
máhame oblečením, obuvou, hygienickými prostriedkami, 
potravinami ľuďom z  Ukrajiny v  Gerlachove, Batizovciach, 
Poprade, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Krompachoch. Vša-
de tam, kde o to ľudia požiadajú. Vďaka patrí Vám všetkým, 
ktorí ste pomohli z vlastných zdrojov. 

Osobitne by som chcel vyjadriť uznanie Evanjelickej cirkvi 
a.v., všetkým, ktorí sa podieľajú na pomoci pre Ukrajincov 
v Gerlachove už štyri mesiace nezištným spôsobom. Vďaka 
patrí aj ostatným, že vo svojich domovoch prichýlili ľudí, kto-
rí stratili svoj domov. Ján Mlynár

Dobrocentrum v Gerlachove

Poďakovanie
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Vo štvrtok 23. júna 2022 
sa uskutočnila členská 
schôdza Poľnohospodár-
skeho družstva TATRAN 
Gerlachov. Družstevníci 
na schôdzi zhodnotili hos-
podárenie v  roku 2021 
a prerokovali plány na naj-
bližšie obdobie.

Na schôdzi si tiež pripo-
menuli 70. výročie založenia 
JRD – III. typu, ktoré začalo 
hospodáriť 13. júla 1952. Pre-
vádzkový poriadok JRD pod-
písalo pri vstupe do družstva 
95 Gerlachovčanov. 

Prvým predsedom JRD sa 
stal Ján Kyčin. Málo poľno-
hospodárskych podnikov na 
 Slovensku má z  histórie za-
chovanú takú bohatú zbier- 

70 rokov 
družstevného hospodárenia

ku fotografií ako naše druž-
stvo. Vďaka pánovi učiteľovi 
Jurajovi Zacharovi je v tých-
to fotografiách zdokumen-
tovaná činnosť družstva od 
jeho začiatku. Každoročne 

nafotil a  zhotovil album 
o  živote na družstve. Časť 
týchto fotografí je zachytená 
aj v  publikácii „TY, MOJA 
RODNÁ OBEC GERLA-
CHOV...“, ktorá bola vyda-
ná pri 20. výročí založenia 
družstva a časť v monografii 
o obci Gerlachov, ktorá bola 
vydaná v roku 2013.

Počas 70 rokov spoločného 
hospodárenia boli obdobia 
veľmi úspešné, ale aj obdobia 
ťažké. Dnes nás trápi hlavne 
neisté podnikateľské pros-
tredie, vysoká inflácia, či sla-
bá podpora zo strany štátu.

Do budúcnosti si tak želá-
me, aby sa poľnohospodárom 
– živiteľom národa, dostávalo 
viac pozornosti a  podpory, 
ktorú si právom zaslúžia.

 Ing. Ľubomír Nikerle, 
 predseda PD     

Týmto citátom z listu Židom 
by som Vám chcel priblížiť ži-
vot v našom cirkevnom zbore 
za posledné mesiace. Mys-
lím, že rovnako ako všetci, 
sme doslova s  neuveriteľnou 
hrôzou prijali skutočnosť, že 
u nášho suseda vypukol voj-
nový konflikt. Konflikt, ktorý 
priniesol množstvo ľudských 
obetí – vojnových, ale aj civil-
ných. Okrem toho množstvo 
bolestí, tráum, zničených 
domovov. Nevedeli sme si to 
ani len predstaviť, no zrazu to 
bolo tak blízko. Ľudia utekali 
nevedno kam a iba s tým, čo 
narýchlo dokázali vziať. Pár 
týchto príbehov sme si mohli 
vypočuť aj v  našom cirkev-
nom zbore, ktorý sa rozho-
dol, že chce pomôcť tým, 
ktorým vojna vzala pokoj 
a domov. Preto sme v našich 
zariadeniach ubytovali viac 
než 100 utečencov,  predo-
všetkým staré matky a mat-
ky s deťmi. Mnohí z nich šli 
ďalej, ale okolo 40 ľudí ostalo 
v  našich zariadeniach v  Ba-
tizovciach aj v  Gerlachove 
a stali sa súčasťou nášho živo-

Cirkevného zboru ECAV Batizovce – Gerlachov
Okienko do života

„Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme 
prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“ 
 List Židom 4,16

ta i  cirkevného zboru. Chcel 
by som touto cestou poďako-
vať všetkým, ktorí trpezlivo 
a  ochotne pomáhajú, dávajú 
zo svojho srdca, aby ľudia, 
ktorí prišli o všetko, tu u nás 
našli aspoň kúsok Božej lásky.

V  týchto dňoch  sa nám 
podarilo pri evanjelickom 
kostole a  zborovom dome 
v  Gerlachove opraviť oplo-
tenie a  rovnako tak rozšíriť 
parkovacie miesta pred kos-
tolom. Priestor sa takto ob-
novil a skrášlil. Mnohé práce 
sa robili svojpomocne, pre-
to by som chcel poďakovať 
ochotným darcom aj pracov-
níkom, ktorí dobrovoľnícky 
odpracovali množstvo hodín 
na tejto obnove.

V  Batizovciach obnovu-
jeme budovu vo farskom 
dvore, cieľom je zvýšiť uby-
tovaciu kapacitu a poskytnúť 
lepší priestor na život tým, 
ktorí utekajú pred hrôzou 
vojny. V  posledných mesia-
coch sme mali rôzne návšte-
vy zo Svetového luteránske-
ho zväzu, z Fínska, Nemecka 
a  USA. Prišli nás povzbu-

diť,   podoprieť aj  s  prísľu-
bom ďalšej podpory práce, 
ktorú v našom zbore konáme 
pre pomoc utečencom. 

V živote zboru pociťujeme 
veľké Božie požehnanie. Pán 
Boh žehná prácu s mladými. 
Pravidelne organizujeme 
stretnutia dorastu a mládeže. 
Pred slávnosťou konfirmácie 
sa konfirmandi zúčastnili 
sústredenia na Gemeri, kde 
si okrem prípravy, učenia 
a  spoločenstva užili aj krá-
su Slovenského raja a prežili 
požehnaný čas. 

 V Gerlachove sa po dlhšom 
čase obnovila práca na det-
skej besiedke pod vedením 
Lenky Bolcárovej a  Antónie 
Kičinovej. Deti s  rodičmi 
sa zapájajú aj do bohoslu-
žieb, pri vystúpeniach počas 
sviatkov a  Dňa matiek. Pri 
príležitosti Dňa detí sa konal 
mini výlet, vychádzka k ho-
telu Hubert, kde spolu prežili 
krásny čas a oddych. 

Srdečne Vám touto cestou 
chcem ešte raz všetkým po-
ďakovať – Pán Boh vidí Vaše 
otvorené srdcia. Nech Vás 
On sám aj naďalej žehná.  

 Mgr. Miroslav Maťo,
  ev. farár
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Nová informačná tabuľa s panorámou Vysokých Ta-
tier s popisom jednotlivých štítov a dolín v relaxačnej 
zóne  „SEVER“.

Výstavba jednostranného chod-
níka v obci Gerlachov. Projekt je 
realizovaný s podporou z EÚ.

Oprava komunikácie na uliciach: Hlavná, Mlynská a Cintorínska, dokončenie chodníka 
cez most a rekonštrukcia parkovacej plochy pred cintorínom, kde sa nachádza aj Cintorín 
24. padlých hrdinov SNP. 
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M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

Školský rok sme mali plný 
aktivít, samozrejme podľa 
platných epidemiologických 
opatrení. Už niekoľko rokov 
spolupracujeme s  Legárňou 
v  Poprade. Veľmi milá pani 
Lucka k nám chodí prostred-
níctvom lego stavebníc roz-
víjať u  detí jemnú motoriku 
a kreativitu. V decembri nás 
už  tradične navštívil Miku-
láš s  čertom. Pár dní pred 
Vianocami sme  si aj my na-
šli pod stromčekom krásne 
darčeky. V  januári sme sa 
vyšantili na snehu,  radi sme 
ho využili na sánkovanie či 
stavanie snehuliakov. Už ne-
odmysliteľne  začiatok roka 
patrí karnevalu a  zábave 
v maskách. Marec  je mesia-
com knihy. Každoročne na-
vštívime knižnicu vo Svite, 
kde majú pani knihovníčky 
pre nás pripravený vždy ne-
jaký zaujímavý program. Po 
prvýkrát sme u  nás privítali 
prenosné planetárium – AS-
TROSHOW. Deti mali mož-
nosť dozvedieť sa niečo viac 
o planétach prostredníctvom 
krásneho príbehu. Veľmi 
sa nám to páčilo, preto sme 
si ich zavolali ešte aj v máji. 
Tentokrát sme si pozreli prí-
beh o kvapkách a o kolobehu 
vody v prírode. Konečne sme 

Rok bol plný aktivít, spoznávania a zábavy
Školský rok sa končí a my v našej materskej škole sme ho 

mali veľmi pestrý. Už od septembra - tak, ako všetci - sme 
sa pasovali s koronou. U nás sme ju zvládli bez väčších ob-
medzení, škôlku sme mali zatvorenú len jeden týždeň.  

mali  možnosť sa opäť stretá-
vať, a tak nás najskôr navští-
vila pani učiteľka zo Základ-
nej školy na Komenského 
ulici vo Svite, s ktorou počas 
dňa absolvovali vzdelávacie 
aktivity. 

Tesne pred zápisom detí 
do prvého ročníka sme na-
vštívili s predškolákmi ZŠ 
Komenského vo Svite počas 
dňa otvorených dverí. Deti 
mali možnosť si pozrieť „veľ-
kú“ školu , vyskúšať si svoje 
zručnosti a vedomosti hravou 
formou priamo v škole s veľ-
kými školákmi.

V  mesiaci marec sme mali 
u nás aj praktikantku – žiačku 
tretieho ročníka z Univerzity 
Mateja Bela z  Banskej Bys-
trice. Deti si ju veľmi obľúbili 
a bolo im smutno, keď svoju 
prax u nás skončila. 

Po dvoch rokoch sme mohli 
spoločne s  mamkami oslá-
viť ich sviatok - Deň matiek. 
Deti sa tešili a pripravili  pre 
mamičky krátky, no o  to sr-
dečnejší program. Kto by si 
myslel, že toho už bolo dosť, 
tak sa mýli. Našu materskú 
školu navštívili sokoliari Maj-
stra Vagana,  o  pár dní na to 
sme mali včelára, ktorý nám 
porozprával o  živote včiel, 
dal nám ochutnať výborný 

medík a  každý si mohol vy-
robiť sviečku.  Deň detí sme 
oslávili krátkym výletom do 
Svitu – tam sme si dali zmrz-
linu a dosýta sme sa vyšantili 
na ihrisku Žihadielko. V júni 
nás ešte navštívilo divadielko 
HOKI POKI a porozprávali 
nám o  priateľstve. Super po-
časie sme si užili na výlete 
v  Tatranskej Lomnici – na-
vštívili sme múzeum TA-
NAPU a  botanickú záhradu, 
veľkým zážitkom bolo aj ces-
tovanie električkou. Navštívili 
nás ešte Tárajko a Popletajka, 
s ktorými sme zažili ozajstnú 
minidiskoshow. Užili sme si 
s nimi veľa zábavy.

Okrem týchto všetkých 
aktivít sme sa tento rok za-
merali na enviromentálnu 
výchovu - vytvorili sme si 
záhradku, kde si pestujeme 
zeleninku a  okrasné kviet-

ky. Pri príležitosti Dňa zeme 
sme vyčistili okolie MŠ od 
odpadkov. 

Do našej materskej školy 
sme v  apríli zaradili troch 
chlapcov z Ukrajiny. Dvaja sa 
už vrátili späť do svojej rodnej 
vlasti, jeden je tu stále s nami, 
veľmi dobre sa adaptoval, za-
padol do kolektívu a naše deti 
našli nového kamaráta. 

Tento školský rok bol plný 
aktivít, ktorými sme chceli 
deťom spríjemniť a obohatiť 
pobyt v materskej škole. Verí-
me, že na svoju škôlku budú 
mať len krásne spomienky 
a budú do nej s radosťou cho-
diť.  Aj týmto prehľadom sme 
vám chceli ukázať, že sme síce 
len malá materská škola, ale 
to nám nebráni vytvoriť veľké 
zážitky pre deti. 

 Ľudmila Kratochvílová,
 riaditeľka MŠ

Vážení spoluobčania,
po čase sa vám opäť dostáva 
do rúk Mengusovský občas-
ník, v ktorom vás chcem v 
krátkosti oboznámiť s čin-
nosťou v našej  obci v zim-
ných a jarných mesiacoch.

Uplynulá zima bola po nie-
koľkých rokoch taká, ako si ju 
pamätajú starší občania obce 
zo svojich detských čias. Ob-
darila nás množstvom snehu, 
silnými mrazmi, ale prekva-
pila nás hlavne svojou dĺž-
kou. Otvorila nám bránu pre 
dostatočné vyžitie zimných 
aktivít v oblasti športu. Aj na 
našich bežkárskych tratiach 
sme zaznamenali rekordnú 
dĺžku sezóny. Trate boli počas 
celého obdobia udržiavané 
a upravované 107 dní a to bez 
umelého zasnežovania. Na-
vštívilo nás množstvo špor-
tovcov nielen z nášho blízke-
ho okolia, ale aj zo susedných 
krajín. Na druhej strane zima 
priniesla so sebou  nie málo 
starostí s úpravou miestnych 
komunikácií, chodníkov a 
parkovísk. Samozrejme, od-
zrkadlilo sa to aj v čerpaní 
rozpočtu. Faktúry za odhŕ-
ňanie snehu boli rádovo vyš-
šie. S týmto problémom sa 
budeme stretávať aj v ďalších 
rokoch, nakoľko avizované 
navýšenie cien energií  nie je 
určite posledné. 

Počas zimných mesiacov 
nás niekoľko občanov upo-
zornilo na nebezpečie pa-
dania konárov na cintoríne. 
Konáre ohrozovali aj jednot-
livé pomníky a tak sme sa 
rozhodli odstrániť niektoré 
stromy. Po vydaní rozhodnu-
tia na výrub bolo oslovených 
niekoľko fi riem zaoberajú-
cich sa touto činnosťou. Ani 
jedna však nebola ochotná 
zrealizovať výrub v tak ná-
ročných podmienkach. Po 
zvážení všetkých pre a proti 
sme odstránili na čas výrubu 
náhrobné kamene, ktoré boli 
ohrozené a po výrube umiest-
nili na pôvodné miesto. Tento 
výrub sme napokon uskutoč-
nili vo vlastnej réžií.

Podľa územného plánu 
obce rozhodlo obecné zastu-
piteľstvo o vybudovaní novej 
cesty od cesty 539 po Riko-
vú cestu. Táto komunikácia 
je veľmi potrebná pre ďalší 
plánovaný rozvoj území, ur-
čených k výstavbe IBV Pred 
Maretou a čiastočne Vrch 
poli. Týmto krokom bude 
odľahčená ťažká doprava po 
jestvujúcich komunikáciách, 
ktoré nie sú stavané na tak 
ťažké mechanizmy. Výstavba 
bude prebiehať v niekoľkých 
etapách podľa fi nančných 
možností obce. V prvej eta-
pe boli odstránené náletové 

dreviny, kroviny a korene, 
následne sme oddrenážovali 
podmočené  časti, vykopali 
zeminu a zaviezli kameni-
vom, bol zrovnaný terén a 
odstránená ornica. Čaká nás 
položenie geobuniek a ná-
sledný zásyp štrkodrvou. Po-
časie sa nám konečne  zlep-
šilo, využili sme prítomnosť 
techniky z Lesostavu Poprad 
a zrekonštruovali zároveň aj 
cestu na Kejdy. Vyvezených, 
rozhrnutých a uvalcovaných 
bolo 120 ton kameniva. Pri 
tejto činnosti sme koopero-
vali s UPS Mengusovce, Poľ-
nohospodárskym družstvom, 
Agrotavarokom a Jurajom 
Polášom.

Mnohí z vás sa chodia pre-
chádzať po Kimbiarku a urči-
te si všimli štyri novovybudo-
vané oddychové stanovištia, 
ktoré sú súčasťou spoločného 
turisticko-náučného chodní-
ka cez Batizovce, Gerlachov, 
Štôlu a Mengusovce. Umiest-
nené sú tam lavičky, stôl, 
smetný kôš, stojan na bicykle 
a informačná tabuľa, na kto-
rej budú umiestnené jednot-
livé popisy a mapa s čiarovým 
kódom. Tento projekt je pod-
porený Prešovským samo-
správnym krajom. Ostáva len 
dúfať, že nám bude slúžiť čo 
najdlhšie a nebude v krátkom 
období zničený.

Veľa energie a úsilia venujú 
pracovníci obecného úradu 
čisteniu potoka Kižnica pod 
dolnou časťou obce. Je to už 
obohraná pieseň s rovnakým 
refrénom. Osadili sme tam 
ďalšiu mrežu na zachytávanie 
nečistôt. Možno keď medzi 
ľuďmi preváži názor „Nepýtaj 
sa, čo môže urobiť obec pre 
teba, ale čo môžeš urobiť ty 
pre ňu“, bude sa nám žiť v nej 
oveľa lepšie.

Vážení občania, 
nežijeme ľahkú dobu. Rie-

šenia od našich zákonodar-
cov buď vôbec neprichá-
dzajú alebo sú nesystémové 
a hlavne neodborné. Takým 
je aj protiinfl ačný balíček 
z dielne ministerstva fi nancií.
Na jednej strane pri riešení 
problémov (napr. Covid-19  
alebo vojna na Ukrajine) sú 
obce príkladom a na strane 
druhej, bez akejkoľvek odbor-
nej diskusie nám z rozpočtov 
vezmú obrovskú čiastku, kto-
rú bude potrebné nejakým 
spôsobom nahradiť. Takéto 
rapídne zníženie podielových 
daní a súčasne navýšenie cien 
nielen energií, ale aj materiá-
lov, pohonných hmôt atď. sa 
určite časom prejaví aj na čin-
ností jednotlivých samospráv. 
Najviac to pocítia malé obce, 
medzi ktoré patrí aj tá naša.

  Ján Šoltis, starosta obce

Vážení občania, milí obyva-
telia podtatranského regiónu,
v  priebehu letných mesiacov 
uzrie svetlo sveta kniha o his-
tórii Mengusoviec. Rukopis, 
na ktorom desaťročia praco-
val náš rodák, pán učiteľ Ján 
Michalko, sa podaril spraco-
vať do vydania v knižnej po-
dobe. Sám autor sa však už 
tejto chvíle nedožil. Je to ob-
siahle dielo, ktoré sa zaoberá 
nielen udalosťami vo vzťahu 
k samotným Mengusovciam, 
ale objavujú sa mnohé zaují-
mavé fakty aj o Batizovciach, 
Gerlachove, Lučivnej, Štôle 
a aj o širšom podtatranskom 
regióne. Určite vás zaujme 
časť o  pôvode názvov týchto 
podtatranských dedín.

V knihe sú spracované his-
torické skutočnosti od naj-
dávnejších čias až po zhruba 
začiatok 20. storočia. Opisuje 
obdobie pred tatárskym vpá-
dom, samotný vpád Tatárov 
aj pomery po tatárskom vpá-
de. Reformačné a protirefor-
mačné roky, obdobie nevoľ-
níctva aj pomery po zrušení 
poddanstva, vysťahovalectvo 
aj komasáciu. Všetko s  pri-
meraným opisom a  dopa-
dom práve na tento náš re-
gión. Zaujímavé sú nielen 
fakty čerpané z  rôznych 
archívnych dokumentov, 
ale tiež príbehy a  svedectvá 
vyrozprávané najstaršími 
žijúcimi  pamätníkmi z  tej-
-ktorej doby, ktoré zachytá-
vajú spôsob života v  týchto 
dedinách. Gurmánov môže 
potešiť receptár vtedajších 
jedál, z  ktorých mnohé sú 
už zabudnuté, ale mnohé sú 
naďalej pripravované vo via-

cerých rodinách aj dnes.
Táto kniha je vzácna aj tým, 

že to nie je len vymenovanie 
alebo súpis archívnych uda-
lostí. Je to najmä tým, že všet-
ky tieto udalosti sú premiet-
nuté do miestnych pomerov. 
Toto bolo možné len vďaka 
tomu, že autor dokonale po-
znal nielen lokality, ale práve 
tie miestne pomery. Či už ge-
ografi cké, alebo sociálne. Sa-
mozrejme, všetko so zohľad-
nením dobových reálií. 

Pri zostavovaní kroniky 
navštívil mnohé knižnice, 
archívy, inštitúcie, oslovil 
ľudí na území Slovenska aj v 
bližšom a vzdialenejšom za-
hraničí. Rozprával sa nielen 
s  miestnymi pamätníkmi, 
ale informácie čerpal tiež od 
osôb, ktoré rodný kraj natr-
valo opustili. Viedol obšírnu 
komunikáciu s viacerými 
ľuďmi a inštitúciami i za hra-
nicami Slovenska. Našiel a 
prečítal stovky dokumentov, 
novších či starších, pričom 
niektoré z nich majú aj nie-
koľko stoviek rokov.

Preto sa chcem aj na tom-
to mieste poďakovať samot-
nému Jánovi Michalkovi za 
jeho namáhavú a mravenčiu 
prácu. Po jeho smrti zostal 
rukopis na dlhé roky zabud-
nutý a vydanie knihy sa, bo-
hužiaľ, posunulo až do tých-
to čias. 

Kniha vychádza pod zášti-
tou Občianskeho združenia 
Kimbiark a  dostupná bude 
na Obecnom úrade v Mengu-
sovciach v priebehu augusta. 
Verím, že si túto zaujímavú 
publikáciu so záujmom pre-
čítate.     Jaroslav Šoltis

Kniha o našej obci

Riešime problémy občanov i samosprávy

Určite veľa prekvapenia vyvolá tento úvod. Skutočne málo-
kto pozná Popradské pleso ako Mengusovsko pleso. Ešte menej 
návštevníkov pozná názov Ribo pleso. To sú pôvodné názvy 
plesa, ktoré zdobí najkrajšiu dolinu z južnej strany Vysokých 
Tatier. Mengusovskú!

Právom ju považujeme za klenot, skvost tatranskej prírody. 
A práve v nej sa stretli potomkovia pôvodných gazdov z dediny 
Mengusovce, učupenej na jej začiatku. Málokto vie, že na Lim-
bovci stál košiar, v ktorom nocovali gazdovia a stádliace stáda 
„jalovizny“ roľníkov z Mengusoviec. Bola to svojím spôsobom 
unikátna koliba z „oblupenej“ kôry svrčín, ktoré ešte do nedáv-
na zdobili vstup z Prostrednieho. Naši starí otcovia ich volali 
svietniky, pretože boli pýchou doliny, akoby rástli až do neba. 
 Pokračovvanie na 11. strane

Na brehu Mengusovského plesa
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Mám záujem a kúpim:

u  Parožie, zhody
u Poľovnícke trofeje, zbierky
u Vzduchovky

Tel. č. 0908 10 10 68

Tento rok sa uskutočnil už 
21. ročník pretekov horských 
nosičov Memoriál Juraja Pet-
ranského – Nosičská stovka 
2022. Na obvyklú dvojkilo-
metrovú trasu z Hrebienka na 
Zamkovského chatu vyrazili 
profesionálni i amatérski hor-
skí nosiči a nosičky. Do cieľa 
sa nakoniec dostalo takmer 
70 súťažiacich. „Obrovská 
gratulácia patrí všetkým, kto-
rí prekonali nielen náročné 
vysokohorské podmienky, ale 
i  vlastné fyzické a  psychické 
limity,“ hovorí Mária Dzure-
ková, manažérka značky Ra-
degast, ktorá bola hlavným 
partnerom pretekov Nosičská 
stovka.

Profesionálnu kategóriu 
tento rok ovládol Braňo Ka-

Nosičská stovka 2022
Toto bola naozaj poriadne horká výzva. Nevyspytateľné 

daždivé počasie a 100-kilový pivný náklad dali tento rok 6. 
júna horským nosičom zabrať. Víťazom tradičných pretekov 
Nosičská stovka 2022 sa stal Braňo Karafa. Vysokohorskú 
trasu zvládol za neuveriteľných 43 minút a 3 sekundy.

rafa s  časom 43:03 min. Za 
prvenstvo a obdivuhodný 
výkon dostal pivo Radegast 
na rok zdarma. Druhé miesto 
získal Majo Fiam, ktorý za ví-
ťazom zaostal o 3 minúty a 4 
sekundy. Bronzový stupienok 
s  časom 47:14 min. obsadil 
Lukáš Švolík. Všetci profesio-
nálni nosiči mali na chrbte 
naložený 100-kilový náklad 
prevažne piva Radegast.

V  kategórii zmiešaných 
dvojíc (takisto 100-kilový 
náklad) skončili na prvom 
mieste Lidia a Maroš Galliko-
vi. Cieľ na Zamkovského cha-
te dosiahli za 44:32 min. Naj-
rýchlejšou ženou bola Áďa 
Matulíková, ktorá dokázala 
30-kilovú pivnú záťaž vyniesť 
za 25:38 min. Najstarším 

účastníkom pretekov, ktorý 
úspešne dorazil (s obmedze-
ným nákladom) do cieľa, bol 
tatranský nosič Oto Janigloš 
(66).  Prevýšenie 200 metrov 
dokázal zdolať za 49:25 min. 
„Tohtoročné preteky opäť uká-
zali, že vysokohorskí nosiči sú 
skvelou a  súdržnou partiou, 
ktorá za všetkých okolností 
drží pri sebe,“ uvádza Štefan 
Bačkor, pretekár a spoluorga-
nizátor Nosičskej stovky.

Zaujímavosti 
o horských nosičoch:

• v  Európe sa nosičské re-
meslo do dnešných dní do-
chovalo len na Slovensku

• horskí nosiči v súčasnosti 
zásobujú v Tatrách šesť hor-
ských chát (Zamkovského 
chata, Zbojnícka chata, Téry-
ho chata, Chata pod Rysmi, 
Rainerova chata, Skalnatá 
chata)

• najstaršou horskou útul-
ňou je Rainerova chata, kto-
rá bola založená v roku 1863

• najvyššie položenou hor-
skou chatou, kam nosiči vy-
nášajú náklad, je Chata pod 

Rysmi v  nadmorskej výške 
2 250 metrov

• pamätný nosičský výkon 
predviedla nosičská legen-
da Ladislav Kulanga (1949-
2020), ktorý na Zamkov-
ského chatu vyniesol náklad 
207,5 kg

• v jednej  z najstarších tat-
ranských budov (Švajčiarsky 
dom) v Starom Smokovci 
funguje Múzeum horských 
nosičov, ktoré prevádzkuje 
známy horský nosič Štefan 
Bačkor.  (pkr) 

 Snímky: Radegast

Pokračovvanie na 11. strane
Chlopi v sukeniakach a ženy v kidlach by len prekvapivo po-

zerali na svoje deti, že sa vyviezli na lyžách tam, kde oni cho-
dili v krpcách. Stretnutia mengusovianov na Popradskom plese 
boli pravidelne organizované Jánom Gallom - Mlynarčikovým, 
ktorý ich pomenoval ako „ Kurtové jazdy“. Na podnet Milana 
Jaroša a starostu obce Jána Šoltisa sa v sobotu 18. 6. 2022 ráno 
stretla pred obecným domom (úradom) skupinka nadšencov 
spevu a samozrejme fanúšikovia spevu mengusovskieho. So-
botnajšie slnkom zaliate Vysoké Tatry nás priamo pozývali 
do svojho náručia tak ako pred dvesto rokmi našich predkov. 
Zúčastnili sme sa otvorenia turistickej sezóny na Popradskom 
plese, ktoré ja považujem za jedno z najkrajších miest, ktoré 
som navštívil. Miesto výtoku potoka Krupa, ktorý sa zlieva s 
Hincovou vodou, skutočne pôsobí impozantne. Tam postavený 
detviansky kríž len zvýrazňuje symboliku tohto miesta. Spe-
vácka skupina sprevádzaná hudobnou skupinou zo Štôly bola 
predzvesťou, že toto dopoludnie má pre nás nielen slávnostný, 
ale i spomienkový význam. Pieseň „V mengusovskom šírom 
poli“ znela dolinou takou silou, že všetci prítomní sa zapojili 
a vytvoril sa zbor, ktorý bol síce amatérsky, ale úžasný, ničím 
nenapodobiteľný. To že Mengusoviane majú dobrú dušu, je 
i svedectvo, že sa k nám pridala aj hudobná skupina Polanočka  
z Prievidze a spoločne sme zabávali hostí, ale aj samých seba. 
Z Mengusoviec prišla početná skupina nadšencov. Všetci spie-
vali, smiali sa, niektorí aj tancovali, čo je jasným dôkazom, že 
sa cítili výnimočne. Je to zásluhou hlavne nášho starostu, že 
zobudil starých chlopoch, ženy, vlial im po rokoch chuť robiť to, 
čo bolo pre nich samozrejmosťou, keď parobčili.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli a hlavne našej pre-
krásnej Mengusovskej doline, že nás privítala ako svojich. Boh 
žehnaj Vysokým Tatrám, perle všetkých horstiev na tejto pla-
néte.     Ing. Ľubomír Holmok

Na brehu Mengusovského plesa

Z REGIÓNU
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NA WWW.SBOT.SK A VYHRAJTE ŠKODA ENYAQ iV 

NA TÝŽDEŇ A MNOŽSTVO SUPER CIEN

HORAL
MTB MARATÓN

NA WWW.SBOT.SK

NA TÝŽDEŇ A MNOŽSTVO SUPER CIEN

ŠKODA

Všetky obrázky sú ilustračné

13. 8.

Informácie o ŠKODA BIKE OPEN TOUR nájdete na:

Všetky preteky ŠBOT 
patria do série  
Slovenského pohára XCM

HORAL KREJZI 102 km
HORAL LEJZI 58 km
HORAL SENZI 47 km

HORAL ÍZI 32 km
Family HORAL DEJZI 17 km
e-bike HORAL SENZI 47 km
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Cestovanie s  legendami sa 
v  Prešovskom kraji stalo už 
tradíciou. Každoročne ho 
pripravuje Krajská organi-
zácia cestovného ruchu Se-
verovýchod Slovenska. Sied-
my ročník Legendaria má 

V Prešovskom kraji  spustili siedmy ročník cestovateľskej súťaže 
Dovolenka pre rodiny s deťmi v Prešovskom kraji

Počas letnej turistickej sezóny v Prešovskom kraji je pre 
rodiny s  deťmi pripravený bohatý program. Na návštev-
níkov čaká už siedmy ročník projektu LEGENDARIUM. 
Zábavno-súťažné putovanie s legendami prináša rozmani-
té tipy na výlety a podporuje rozvoj cestovného ruchu na 
celom území kraja.

prívlastok Vyskladaj si leto. 
Cestovatelia si ho vysklada-
jú zo zážitkov a  dobrodruž-
stiev, ktoré zažijú na cestách 
za legendami. Pripravených 
je takmer sedemdesiat zaria-
dení, ktoré vydávajú súťažné 
pečiatky a pätnásť prírodných 
lokalít s trezormi, ktoré ukrý-
vajú súťažné nálepky.  

Zábavno-súťažné cestova-
nie trvá do 11. septembra 
2022. 

Projekt sa organizátori sna-
žia každý rok obmieňať o 
nové zariadenia a lokality. Po-

nuka výletov je šitá na mieru 
rodinám s  deťmi. „Po obdo-
bí obmedzení v  cestovnom 
ruchu, ktoré priniesla pan-
démia, prinášame turistom 
rozmanitú ponuku zážitkov 
v  desiatkach zapojených za-
riadení. Aj týmto spôsobom 
podporujeme ich návštev-
nosť. Našou snahou je pri-
tiahnuť pozornosť verejnosti 
aj na menej známe miesta 
a  lokality, čo sa nám vďaka 
projektu a  vzájomnej spolu-
práci zariadení už niekoľko 
rokov darí,“ uviedol Martin 
Janoško, riaditeľ KOCR Seve-
rovýchod Slovenska. Do pro-
jektu sú spoločne zapojení 
silní hráči ako aquaparky 
a známe atrakcie spolu s no-
vými alebo menej známymi 

zariadeniami a  lokalitami. 
V tomto roku vďaka projek-

tu prechádza obnovou lokali-
ta Údolie obrov v  Slanských 
vrchoch, kde vzniká zábav-
no-náučný chodník spojený 
s miestnou legendou o obrovi 
spod Oblíka. 

Víly, obri, hradné panie 
aj hrdinovia z histórie 

Pätnásti hrdinovia pozýva-
jú v Prešovskom kraji na vý-
lety od Vysokých Tatier až po 
Poloniny. Každá postavička 
má svoj pútavý príbeh, ktorý 
zaujme nielen detského pri-
jímateľa. Stretnúť sa tak mô-
žete s vílou Kvetuškou v Tat-
rách, s čiernou pani v  okolí 
Kežmarku alebo s  vojakom 
Vasiľom v regióne pod Duk-
lou. Hrdinov dopĺňajú histo-
rické postavy ako peňazokaz 
Gabriel z  Jasenovského hra-
du či medová Žofi a z  Polo-
nín. Každý hrdina láka na 
návštevu svojej lokality – do 
rozmanitých zariadení aj na 
turistiku do prírody. Legen-
darium vytvára program pre 
rodiny s  deťmi na celé leto, 
iniciuje návštevu viacerých 
lokalít  a  predĺženie pobytu 
v kraji.

Zábavné hľadanie 
trezorov a odmeny 

V  takmer sedemdesiatich 
zariadeniach (hrady, múzeá, 
kúpaliská, ranče, športovis-
ká, lanovky a rôzne atrakcie) 
získajú návštevníci súťažné 

pečiatky. S  prvou pečiatkou 
deti dostanú zdarma bohato 
ilustrovanú brožúru Legen-
darium, do ktorej zbierajú 
súťažné nálepky a  pečiatky. 
Nájdu v  nej všetky tipy na 
výlety ako aj   indície, kde 
sa vybrať do prírody hľadať 
ukryté trezory. Práve pátra-
nie po trezoroch s nálepkami 
patrí k mimoriadne obľúbe-
nej aktivite. 

Súťažné nálepky a  pečiat-
ky sú zlosovateľné, súťaží sa 
o  rozmanité ceny. Okrem 
záverečného žrebovania 

zbierajú deti výhry aj počas 
cestovania v  troch garanto-
vaných hraniciach. „Zaují-
mavý príbeh, ponuka výletov 
a zbieranie odmien sú spoje-
né do jedného produktu, kto-
rý motivuje turistov k návšte-
ve Prešovského kraja a najmä 
k predĺženiu pobytu v našom 
kraji. Veríme, že i  v  tomto 
roku zaujme množstvo náv-
števníkov, za predošlé roky 
ich rátame v  tisícoch,“ do-
plnila Jana  Andraščíková 
z marketingu KOCR Severo-
východ Slovenska.  (pkr)

Milovníci cestnej, ako aj 
horskej cyklistiky majú počas 
tohto leta možnosť spoznať 
Prešovský kraj zo sedla bi-
cykla. Prešovský samospráv-
ny kraj spoločne s  Krajskou 
organizáciou cestovného ru-
chu Severovýchod Slovenska 
prichádzajú s kampaňou Do-
volenka na „bajku“ po Pre-
šovskom kraji.

V  rámci kampane je vy-
tipovaných 21 zaujímavých 
cyklotrás naprieč celým 
Prešovským krajom, kde je 
umiestnená špecifi cká nálep-
ka, tzv. fotopoint. Cyklisti sa 
môžu jednoducho zapojiť do 
kampane tak, že sa odfotia pri 
nálepke a fotografi u nahrajú 
do svojho osobného konta 
na stránke cyklo.psk.sk. Pre 
každého, kto prejde minimál-
ne 11 lokalít v termíne od 15. 
júna do 15. septembra 2022 je 
pripravený hodnotný cyklis-
tický balíček, ktorý obsahuje:

• Cyklobatoh – kvalitný ba-
toh pre každý výlet

• Osvetlenie na bicykel – 
osvetlenie s USB nabíjaním

• Tričko s motívom „Dovo-
lenkár na bajku“

• Cyklofľašu s  motívom 
„Dovolenkár na bajku“.

„Prešovský samosprávny 
kraj ponúka množstvo zau-
jímavých cyklistických trás, 
ktoré sa oplatí navštíviť. Aj 
preto sme sa rozhodli, že 
nenecháme nič na náhodu 
a  spolu s  KOCR predstavíme 
verejnosti tipy na aktívnu 
letnú dovolenku, ktorú môžu 
zažiť od Levočských vrchov až 

Užite si dovolenku na „bajku“ 

po Laboreckú vrchovinu. Keď-
že trasy sú odstupňované do 
troch intervalov  náročnosti, 
pevne verím, že si budú mať 
z  čoho vyberať nielen aktívni 
cyklisti, ale aj tí rekreační,“ 
uviedol predseda PSK Milan 
Majerský. 

Na návštevníkov Prešov-
ského kraja čaká 21 tipov na 
cyklovýlety, viac ako 370 km 
a  niekoľko tisíc výškových 
metrov. Trasy sú rozdelené 
podľa stupňa náročnosti a ur-
čené pre rekreačných, ako aj 
skúsených cyklistov. „Všetci 
tí, ktorí sa zapoja do našej 
kampane, môžu spoznať Pre-
šovský kraj zo sedla bicykla 
za tri mesiace. Z  pestrej po-
nuky cyklovýletov si vyberie 
naozaj každý. Môj osobný 
tip na cyklovýlet je pohorie 

Branisko a  lokality Kravcová 
a  Kamenná, ktoré ponúkajú 
panoramatické výhľady na 
priľahlé okolie vrátane obce 
Lačnov alebo z vrchu Mardu-
ňa na pohorie Čergov,“ do-
dáva výkonný riaditeľ KOCR 
Severovýchod Slovenska 
Martin Janoško. 

Všetky lokality sú dostupné 
k  nahliadnutiu na cyklo.psk.
sk  a  www.severovychod.sk. 
Ku každej trase je priradený 
jej popis vrátane náročnosti, 
dĺžky trasy, času a informácie 
o prevýšení. Zisk cyklobatohu 
nie je podmienený prejdením 
navrhnutých trás, ale odfote-
ním sa pri nálepke. Cyklisti 
si tak môžu ku konkrétnemu 
cieľu naplánovať vlastnú trasu 
podľa svojich cyklistických 
schopností.  (red)


