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Voňavé Vianoce v múzeu 
12. 12. 2022 – 15. 12. 2022

Vianoce  sú pre nás všetkých jed-
ným z najkrajších sviatkov v roku, 
teší sa na ne azda každý človek na 
svete. Pre niekoho sú duchovnou 
záležitosťou, pre iného znamenajú 
rodinný pokoj a pohodu. Tešíme sa 
aj z maličkostí a väčšina ľudí okolo 
nás – priatelia, rodina, blízki i vzdia-
lení ľudia – majú k sebe o čosi bližšie 
ako inokedy. V úprimnom úsmeve, 
vľúdnom slove či ľudskom dotyku je 
vo vianočnom čase ukryté veľké ta-
jomstvo a bohatstvo. 

Radosť a dobrá nálada je potrebná 
pre všedné i sviatočné dni. Tie via-
nočné sú už pred dverami – príďte 
sa  teda spolu s nami vianočne nala-
diť! Podtatranské múzeum v Popra-
de pripravilo pre deti vianočné tvo-
rivé dielne – súčasťou bude tradičné 
pečenie vianočných oblátok a výro-
ba ozdoby na vianočný stromček z 
orechovej škrupinky. 

Tvorivé dielne sú určené pre 
vopred objednané školské kolek-
tívy, objednať sa je možné na t. č. 
052/7721 924. Uskutočnia sa v pred-
náškových priestoroch múzea na 
Vajanského 72/4 Poprad, od 12. 12 
2022 do 15. 12. 2022 (pondelok až 
štvrtok), od 9:00 – 13:00. Trvanie 
tvorivej dielničky je 45 minút – 1 vy-
učovacia hodina. Vstup každú celú 
hodinu. Vstupné: 2 €/žiak, pedago-
gický sprievod zdarma. 

Stála expozícia Poprad a okolie 
v zrkadle vekov

Informácie o spoločenskom, po-
litickom, hospodárskom, duchov-
nom, kultúrnom živote a prírodnom 
prostredí mesta Poprad a okolia od 
praveku po súčasnosť.

Vstupné: 4 €/dospelí; 2 €/deti, žia-
ci, študenti, ŤZP; deti do 6 rokov 
bezplatne.
František Miháľ - Výber z tvorby

Do 5. februára si vo výstavných 
priestoroch Podtatranského múzea 
v Poprade môžete pozrieť  autorskú 
výstavu výtvarných diel Františka 
Miháľa, geológa, strážcu národné-
ho parku a amatérskeho výtvarní-
ka. Svoje diela vystavoval v Austrá-
lii, Francúzsku, USA, Švajčiarsku či 
Brazílii a na Slovensku. Vo svojej 
tvorbe využíva predovšetkým pas-
tel, olej, akryl či akvarel. Príroda je 
hlavnou náplňou autorovej práce 
a preto je aj hlavnou témou v jeho 
obrazoch a je zameraná predovšet-
kým na prírodu.  (red) 

Podtatranské 
múzeum pozýva

Anjel Vianoc 2022 
Tradičná výstava víťazných súťaž-

ných prác materských, základných, 
špeciálnych, základných umelec-
kých a stredných škôl na tému Anjel 
Vianoc 2022 v Artklube Tatranskej 
galérie potrvá do 28. februára 2023.

HEIMAT 
Výstava nášho rodáka Jána Zo-

ričáka pod názvom HEIMAT ozve-
na z vesmíru. Súčasťou vernisáže 
bude vianočný koncert Bellcanto 
duo. Príďte zažiť výnimočný večer 
do Tatranskej galérie 14. decembra 
2022 o 17. h.

Predvianočná farebná nedeľa
V rámci tvorivých dielní si môžu 

účastníci vyrobiť vianočné dekorá-
cie a  aranžmány. Tvorivé dielne sa 
uskutočnia 18. decembra 2022 od 
14.00 do 16.00. Poplatok 3,00 €/os. 
zahŕňa vstup do galérie a materiál 
na tvorivé dielne. Na dielne je po-
trebné sa prihlásiť na t. č.: 0915 610 
756.

Tatranská galéria 
pred Vianocami

Fantóm, ktorý zmenil naše životy a prevrátil ich naruby. Nové nábožen-
stvo, na ktoré konvertovali mnohí kresťania aj neveriaci. Nie však sami od 
seba, ale z dôvodu nátlaku verejných činiteľov.  

 Na základe uznesení vlády pod vedením Petra Pellegriniho, neskôr Igora 
Matoviča, a opatrení hlavného hygienika ÚVZ SR Jána Mikasa boli z dôvo-
du vyhlásenia pandémie ochorenia COVID-19 generálnym riaditeľom 
Svetovej zdravotníckej organizácie (angl. WHO) dňa 11. 03. 2020   pri-
jímané  opatrenia, ako vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu 
a obmedzované ľudské práva a slobody.

Tieto PANDEMICKÉ nariadenia, ktoré sa vo svojich zneniach doslovne 
opierajú o vyhlásenie generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organi-
zácie o pandémii, vynucovali policajti, štátni úradníci, sudcovia, a Ústavný 
súd SR nad tým všetkým držal ochrannú ruku zákona.  Žiadne vyhlásenie 
tohto generálneho riaditeľa o pandémii pandémii Covid-19 však neexistuje.  

PRÁVNY RÁMEC VYHLÁSENIA PANDÉMIE COVID-19, 
resp. NEVYHLÁSENIE PANDÉMIE COVID-19

NÁRODNÝ PROGRAM TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI POLITIKOV A ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV ZA COVIDOVÉ ZLOČINY

COVIDOVÝ TRESTNÝ TRIBUNÁL
COVID-19

Dňa 11. 3. 2020 generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie ne-
vyhlásil pandémiu COVID-19, a táto nebola vyhlásená doposiaľ. Dr. Ted-
ros Adhanom Ghebreyesus na  tlačovke toho dňa, po opísaní situácie so 
zvýšením prípadov COVID-19, vyjadril znepokojenie nad uvedenou sku-
točnosťou, odporúčal prijať určité postupy a s ľahkým úsmevom popod fúzy 
povedal: „COVID-19 možno charakterizovať ako pandémiu“. Generálny 
riaditeľ pandémiu COVID-19 nevyhlásil. V prvom rade ju totižto ani vy-
hlásiť nemôže. 

ŠTRUKTÚRA ROZHODOVANIA WHO podľa ÚSTAVY WHO
WHO podľa svojej ÚSTAVY vykoná va č innosť  a zá kladné  funkcie pros-

trední ctvom troch hlavný ch orgá nov:
Svetové  zdravotní cke zhromaž denie (SZZ), 
Vý konná  rada WHO a 
sekretariát WHO. 
Svetové  zdravotní cke zhromaž denie (angl. World Health Assembly) je 

najvyš š í m rozhodovací m orgá nom WHO, na jeho čele stojí generá lny riadi-
teľ . SZZ má  prá vo prijí mať  medziná rodné  zmluvy alebo dohody, s ohľ adom 
na aké koľ vek zá lež itosti v rá mci kompetencií  WHO. SZZ má  prá vo prijí -
mať  opatrenia tý kajú ce sa karanté nnych opatrení  a iný ch procedú r potreb-
ný ch na prevenciu globá lneho š í renia chorô b.  Vý konná  rada WHO musí  
schvá liť  rozhodnutia a politiku SZZ, aby mohli vstú piť  do platnosti. 

Svetové  zdravotní cke zhromaž denie v spojení s Vý konnou radou WHO 
neprijalo a neschválilo vyhlásenie pandémie COVID-19, preto ju generá lny 
riaditeľ  WHO ani len neoznámil, a už vôbec ju NEVYHLÁSIL, čo ani ne-
môže.  Túto právomoc má Svetové  zdravotní cke zhromaž denie WHO, ktoré 
o vyhlásení pandémie vydá právny dokument, ktorý musí schváliť Vý konná  
rada WHO. Až vtedy je pandémia VYHLÁSENÁ. Nič také sa však nestalo. 

Neexistuje žiaden právny dokument o  vyhlásení pandémie WHO, av-
šak slovenské orgány, odvolávajúc sa na neexistujúce a  právne nemož-
né vyhlásenie pandémie generálnym riaditeľom WHO, uvrhli štát do
 Pokračovanie na 11. strane

Popradské 
Vianoce

V nedeľu 4. decembra navštívil 
Poprad a mestské časti Putujúci 
Mikuláš so svojimi pomocníkmi a 
o deň neskôr nemohol chýbať  pri 
rozsvietení vianočného stromčeka, 
bohatej a prekrásnej vianočnej vý-
zdoby v meste. 

V súčasnosti je už Poprad celý 
rozžiarený a tak tomu bude celý 
december. Pre občanov i návštev-
níkov mesta sú pripravené krásne 
kultúrne a spoločenské podujatia. 
Okrem adventných vežových kon-
certov, to budú divadelné predsta-
venia, rozprávky, Posolstvo Via-
noc 2022, Vežový štedrovečerný 
koncert, Vianoce na ľade, Predsil-
vestrovská detská party, ale aj Via-
noce v útulku.

Od 14. do 17. decembra sú pri-
pravené Tradičné vianočné trhy 
s ľudovo-umeleckou výrobou 
a prezentácie ľudových tradícií.

Každý obyvateľ i návštevník 
Popradu tak má možnosť užiť si 
tohtoročné najkrajšie sviatky v 
roku nielen v kruhu rodiny, ale aj 
spolu s priateľmi v rozžiarených a 
kúzelných uliciach mesta. Samo-
zrejme, čas vianočný môžeme vyu-
žiť aj na korčuľovanie či lyžovanie 
na tatranských svahoch.  (pkr)

„Popradské Vianoce, tie najkraj-
šie Vianoce na Slovensku“ 

Milí naši spoluobčania, dovoľte nám poďakovať za dôveru, 
ktorú ste nám a poslancom obecných zastupiteľstiev dali 

v komunálnych voľbách. V závere roku vám prajeme krásne Vianoce 
plné pohody a spokojnosti medzi najbližšími. 

Veselého Silvestra a do nového roku 2023 veľa splnených snov 
vám všetkým prajeme

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce Batizovce, 
Bc. Ján Hroboň, starosta obce Gerlachov, 

Ján Šoltis, starosta obce Mengusovce

BATIZOVSKÉ NOVINY
Občasník obyvateľov obce Batizovce

D e c e m b e r  2 0 2 2
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Ľadový dóm vytesaný v štýle Božieho hrobu

„Refl ektovali sme situáciu 
vo svete v troch témach - bo-
lesť, odvaha a mier. Odpove-
ďou na túto kombináciu je 
práve chrám Božieho hrobu. 
Bolesť identifi kujeme ako krí-
žovú cestu, odvahou vníma-
me fakt, že prvýkrát v histórii 
púšťame návštevníkov medzi 
ľadové steny, a mier je pre nás 
stelesnením faktu, že v chrá-
me sa nachádzajú kaplnky 
mnohých náboženstiev. Je to 
pre nás znak, že na jednom 
mieste vedia existovať ľudia 
iných názorov a predsa v mie-
ri. To je podľa nás v súčasnej 

Jubilejný desiatykrát postavili na Hrebienku vo Vysokých 
Tatrách chrám z ľadu. Tatranský ľadový dóm, ktorý je naj-
väčšou zimnou atrakciou v regióne, tento rok sochári vyte-
sali v štýle Božieho hrobu v Jeruzaleme. Počas stredajšieho 
otvorenia to uviedol manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš 
Brodanský. 

dobe mimoriadne dôležité,“ 
ozrejmil Brodanský. 

Dodal, že počas sezóny 
pripravili v ľadovom dóme 
sériu 12 koncertov, natá-
čať sa tam bude videoklip a 
priestory môžu využiť zá-
ujemcovia aj na svadobné 
či iné slávnostné obrady. 
Manažér stavby Rastislav 
Kromka priblížil, že 20 so-
chárov zo Slovenska, Česka 
a Nemecka pod vedením 
Adama Bakoša pracovalo na 
výstavbe chrámu približne 
mesiac. Celkovo použili 225 
ton ľadu. „Teploty v exteriéri 

boli extrémne vyso-
ké, mali sme najtep-
lejší november, čo 
trošku zle vplývalo 
na ľad, ale práca 
nám šla viac-menej 
bez problémov. Táto 
stavba musela byť 
z hľadiska statiky a 
konštrukcie o čosi 
viac prepracovanej-

šia, keďže budeme ľudí púšťať 
priamo medzi jednotlivé čas-
ti stavby,“ objasnil Kromka. 
Riaditeľka Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu 
Región Vysoké Tatry Lucia 
Blašková uviedla, že vstup do 
atrakcie bude až do polovice 
apríla bezplatný. „Ľadový dóm 
bude otvorený pre verejnosť 
každý deň vrátane víkendov 
a sviatkov. Posledné dva roky 
sme bojovali s pandémiou, 
tento rok bolo pred nami rizi-
ko, ako zvládneme prevádzku 
v súvislosti s energetickou krí-
zou. Tento problém je však 
vyriešený a veríme, že ľado-

vým umením sa budú môcť 
návštevníci kochať čo naj-
dlhšie,“ upozornila Blašková 
s tým, že na chladenie vyu-
žívajú špeciálnu technológiu, 
ktorá umožní prevádzku aj v 
plusových teplotách. Tatran-
ský ľadový dóm je otvorený 
denne od 9. h do 16:15 h. 
Počas hlavnej zimnej sezóny 
a cez Vianočné sviatky môžu 
byť otváracie hodiny ešte 
predĺžené. Vstup do Ľado-
vého dómu je pre všetkých 
návštevníkov bezplatný. 
Tatranský ľadový dóm bude 
otvorený do 16. apríla 2023.
 (tasr)

Smutné podobenstvo o vý-
voji ľudskej spoločnosti, ktorá 
sa rozhodla ukradnúť ľuďom 
dušu a prinútila ich stať sa 
počúvnym, necítiacim a ne-
rozmýšľajúcim stádom. Kto 
má rád romány na štýl 1984 
od Georga Orwella alebo Ko-
niec civilizácie od Aldousa 
Huxleya, príde si na svoje. 

Pozývame
Podtatranská knižnica 

v Poprade uvádza krst romá-
nu Jána Martona  Pod po-
vrchom, ktorý sa uskutoční  
13. 12. 2022  o  16,30 hod.

V areáli turistických chát vo 
Vernári bolo zároveň možné 
oboznámiť sa s vianočnými 
a novoročnými tradíciami 
slovanských národov - Slo-
vákov, Rusov a Bielorusov. 
Podujatie spoluorganizovalo 
Veľvyslanectvo Ruskej fede-
rácie na Slovensku.

Do celého programu pris-
peli zástupcovia ruskej ko-
munity žijúcej na Slovensku: 
od poznávacích súťaží a hier 
pre deti a dospelých až po 
prípravu jedla ruskej kuchy-
ňe a tradičné pitie ruského 
čaju.

Vyvrcholením sviatku bolo 
vystúpenie hlavných roz-
právkových postáv - Deda 
Mráza, Sneguročky a Miku-

láša, s ktorými sa deti mohli 
porozprávať, zasmiať, zaba-
viť, odfotiť a prejsť v pria-
teľskom chorovode. Každý 
účastník festivalu, mladší aj 
starší, si odniesol nezabud-
nuteľný dojem z tradícií a 
zvykov našich blizkých ná-
rodov a získal pocit spolu-
patričnosti k priateľskému 
dialógu kultúr.

V dielni Sneguročka, ktorá 
sa zázračne dostala na pred-
vianočný festival vo Vernári, 
si deti vlastnoručne vytvori-
li krásne vianočné výrobky. 
Neoddeliteľnou súčasťou 
rozprávkovej atmosféry boli 
obrazy ruského folklóru a 
obľúbené postavičky zo so-
vietskych kreslených fi lmov.

O predvianočnom festivale 
slovanských kultúr

3. decembra, v predvečer Vianoc a Nového roku (Sil-
vestra), sa z iniciatívy občianskeho združenia Brat za Brata 
na Slovensku uskutočnil festival slovanských kultúr, ktorý 
bol organizovaný pre rodiny s deťmi.

V Rytierskej sále slovinského hradu Brežice boli 18. no-
vembra vyhlásení víťazi prestížnej medzinárodnej ceny ŽIVA 
AWARD 2022, ktorých od roku 2014 vyhlasuje Fórum slovan-
ských kultúr. Jedno z ocenení putovalo aj do Ľubovnianskeho 
múzea. 

„Patriť k najlepším v rámci múzeí slovanských krajín, ktoré sa 
podujatia zúčastnili, je nám cťou.  Nezabúdajme, prosím, na slo-
vanstvo,“ pripomenul jeho riaditeľ  D. Mikulík.

ŽIVA AWARDS 2022 zaznamenali najväčší počet nominá-
cií v doterajšej osemročnej histórii udeľovania cien. Nomino-
vaných bolo spolu 29 múzeí a galérií z Bosny a Hercegoviny, 
Českej republiky, Chorvátska Čiernej hory, Severného Mace-
dónska, Poľska, Srbska, Slovenska a Slovinska.

Jednu z hlavných cien v histórii podujatia získalo aj Sloven-
ské národné múzeum- Múzeum Slovenských národných rád a 
Múzeum M. R. Štefánikav Myjave, , za napĺňanie úlohy múzea 
pri zachytávaní a prezentovaní národnej minulosti na Sloven-
sku a defi novaní identity a vedomia národa. Podľa rozhodnutia 
medzinárodne poroty sa najlepším slovanským múzeom stalo 
Mestské múzeum Virovitica ha hrade Pejačevič v Chorvátsku. 

Ocenenie ŽIVA AWARD pre Ľubovnianske múzeum

Po prvýkrát v osemročnej histórii si ocenenie ŽIVA AWARD 
odniesli aj zamestnanci Ľubovnianskeho múzea pod vedením 
Dalibora Mikulíka. 
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V  dňoch 15. - a16. ok-
tóbra sme prijali pozvanie 
do Margecian, kde sa konala 
najväčšia akcia v  Košickom 
kraji a to „Margecianske faj-
noty“. Reprezentovali sme 
nielen folklórnu skupinu, ale 

Tento rok nám priniesol mnoho prekrásnych vystúpení
Jesennú sezónu sme odštartovali organizovaním Teplá-

kového bálu, ktorý sa uskutočnil 1. októbra. Folkloristi  
pripravili bohatú tombolu a skvelý kultúrny program. Je-
diná podmienka bola, aby účastníci prišli oblečení v teplá-
koch. Všetci to prijali s humorom a prispeli tým k výbor-
nej atmosfére. O zábavu sa postaral DJ TOMI.

aj obec Batizovce. V  sobotu 
sme pre návštevníkov nava-
rili tradičné batizovské jedlá. 
Teší nás, že nás prišli podpo-
riť a povzbudiť aj naši spolu-
občania, ktorí vytvorili vý-
bornú atmosféru. Predstavili 

sme sa krátkym kultúrnym 
programom v  okolí nášho 
stánku. Odmenou  pre nás 
boli prázdne hrnce. Všetko, 
čo sme navarili, sa pojedlo. 
Veríme, že o rok sa tam zase 
stretneme.

V  závere októbra sme sa 
na návrh M. Jurča zo Štôly 
stretli, aby sme nafotili pár 
záberov s pozadím Vysokých 
Tatier. Kto mal tú možnosť, 
tak prišiel a myslím si, že sa 
fotenie s prispením krásneho 
počasia vydarilo. Výsledkom 
tohto stretnutia bolo aj vy-
tvorenie promovidea s pred-
stavením folklórnej skupiny 
Batizovce. Ďakujeme veľmi 
pekne za zábery, ktoré určite 
neostanú len v počítači. Fot-
ky si môžete pozrieť na našej 
facebookovej stránke.

Dňa 2. decembra Pop
radské osvetové stredisko 
v spolupráci s FSk Batizovce 
zorganizovalo Školu tanca, 
ktorá sa uskutočnila v  sále 
Kultúrneho domu v Batizov-
ciach. Vianočný čas je predo 
dvermi a  nás, folkloristov, 

čakajú vianočné vystúpenia, 
na ktoré sú zamerané naj-
bližšie skúšky. 

Výročná členská schôdza sa 
uskutoční 20. januára 2023 
v  sále kultúrneho domu, na 
ktorú srdečne pozývame 
všetkých členov. Stretávame 
sa pravidelne na skúškach – 
staršie deti v  utorky o  16.h, 
mladšie deti vo štvrtky o 16. h
a  mládež a  dospelí tiež vo 
štvrtky o 19. h.

Rok 2022 nám priniesol 
množstvo prekrásnych vystú-
pení, stretnutí a  tiež mnoho 
výziev. Dostali sme ponuky 
na účinkovanie na festiva-
le v  zahraničí a  to konkrét-
ne v  Macedónsku. Budeme 
hľadať sponzorov na zabez-
pečenie dopravy a  uvidíme 
v budúcom roku, či sa nám to 
podarí.

Na záver sa chcem veľmi 
pekne poďakovať vedúcim 
detí – O. Bodnárovej, J. Pas-
trnákovej, S. Chovanovej 
a M. Šoltísovej za trpezlivosť 
pri nácvikoch, vystúpeniach, 
skúškach a formovaní našich 

najmenších členov a starších 
detí. Na skúškach ich dopre-
vádza hrou na heligónku M. 
Pajerchin, za čo mu patrí tiež 
veľká vďaka. Poďakovanie 
patrí všetkým členkám a čle-
nom FSk Batizovce, ktorí si 
našli čas a  v  priebehu roka 
2022 sa zúčastnili na vystú-
peniach a nácvikoch.

Ďakujeme p. starostovi 
a  obecnému zastupiteľstvu 
za podporu v roku 2022, no-
vému zastupiteľstvu, na čele 
so starostom obce prajeme 
veľa správnych rozhodnutí 

v  prospech našich občanov 
a obce. 

Na Vianoce a  v  roku no-
vom, vinšujem vám na sto-
krát, teplé slnko nad domo-
vom, dobré skutky s dobrým 
slovom, zdravia, šťastia aku-
rát, aby vás mal každý rád. 
Hromadu darčekov, čo srdce 
pohladia, rodinu a priateľov, 
čo nikdy nezradia. K bohat-
stvu krôčik a ku šťastiu krok, 
želáme vám nádherné Via-
noce a šťastlivý mový rok.

  Ľubomír Šoltís, 
 vedúci FSk Batizovce.

Porota v  zložení PhDr. 
Soni Andrašovej, kultúrnej  
referentky,  novozvolených 
poslancov obce Aleny Ma-
rušákovej a  Ing. Miroslava 
Pajerchina musela vybrať 9 
najzaujímavejších a  najkraj-
ších vianočných pohľadníc. 
Tento rok to bolo naozaj 
ťažšie, nakoľko sa hodnotilo 
143 vianočných pohľadníc od 
detí vo veku 2 až 15 rokov, čo 
bolo o  polovicu viac oproti 
minulému roku. Áno, toľko 
šikovných žiakov základných 
škôl a materskej školy máme 
v obci. 

Pohľadnice boli maľované 
farbičkami, vodovými far-
bami, kreslené, robené po-
mocou koláže, vyrábané tzv. 

servítkovou technikou alebo 
nalepovaním rôznych pred-
metov s vianočnou témati-
kou, prírodných materálov, 
vaty, cestovín, koráliek, glit-
rov.  Ďakujeme všetkým zú-
častneným za ich nádherné 
diela, ktoré ešte potešia vy-
braného adresáta pohľadnice. 
Porota si všímala výnimoč-
nosť, farebnosť, originalitu. 

Nakoniec sa zhodli a vybra-
li týchto víťazov: Števko Čon-
ka, Marek Bartoš, Michaela 
Mudráková, Elka Hrebeňáro-
vá, Adam Chovan, Miroslava 
Lizáková, Anežka Hudáková, 
Ema Hrušková, Lea Bod-
nárová. Zaslúženú odmenu 
odovzdal deťom  Mikuláš.

 Mgr. Simona Chovanová

Pred Vianocami
súťaž o najkrajšiu

vianočnú pohľadnicu
Aj tento rok sme zapojili deti z materskej školy a  zák-

ladných škôl do súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. 
Záujem o súťaž sa zvýšil, čo dokazuje nárast počtu prihlá-
sených súťažných pohľadníc. 

Vážení spoluobčania, 
jednou z  najdôležitejších 

udalostí posledných dní, boli 
spojené komunálne voľby 
s  voľbami do vyšších územ-
ných celkov. Spoločne sme 
sa v sobotu 29. októbra 2022 
postavili k urnám nielen z 
dôvodu komunálnych volieb. 
V rovnaký čas sa vhadzovali 
obálky s menom župana a 
poslancov, ktorí ďalšie štyri 
roky budú zasadať v zastu-
piteľstve Prešovského samo-
správneho kraja. S  pokorou 
a rešpektom, ďakujem za 
prejavenú dôveru vo voľ-
bách a opätovné zvolenie za 
starostu Batizoviec. Je to pre 
mňa veľká česť aj  záväzok. 
Urobím všetko pre to, aby 
som si vašu dôveru upevnil 
a  nesklamal vás. V  uply-
nulom období sme spolu 
s  poslancami obecného za-
stupiteľstva robili všetko, čo 
sme vedeli a  mohli pre to, 
aby sme našu obec rozvíjali 
a  pomáhali jej obyvateľom. 
Pre obec Batizovce pracujú 
na rôznych postoch šikov-
ní a  pracovití ľudia. Okrem 
toho, že zabezpečujú každo-
denný chod, podieľajú sa aj 
na príprave nových   plánov 
a  žiadostí potrebných pre 
získanie fi nancií na projekty 
aj ich realizáciu. Veľmi si ce-
ním ich prácu a ďakujem im 
za to, že tak robia. Som hrdý, 
že s  nimi môžem spolupra-
covať a vyslovujem presved-
čenie, že si zaslúžia uznanie 
a pochvalu aj od všetkých 
obyvateľov. 

Len rešpekt a vzájomná spolupráca posunie 
našu obec dopredu

Toto moje presvedčenie sa 
vzťahuje aj na zamestnan-
cov MŠ a  ZŠ, ktoré pôsobia 
pod obcou, ale aj členov 
miestnych organizácií, kto-
rými sú dobrovoľní hasiči, 
futbalisti, folklórna skupina, 
Klub žien, Matica slovenská 
a teším sa, že len prednedáv-
nom začal u nás fungovať aj 
Klub dôchodcov.  Život ľudí 
a  aj obce je pestrý, no musí 
sa prispôsobovať okamži-
tým životným situáciám 

a podmienkam. Preto nie je 
možné všetko dopodrobna 
naplánovať, či sľúbiť. 

Blahoželám vám, pani 
poslankyňa, páni poslanci  
k  zvoleniu. Stojí pred vami 
zodpovedná a  neľahká prá-
ca pri správe vecí verejných. 
Ako sa jej zhostíte, ako bude 
prebiehať a aké budú jej vý-
sledky, to záleží od vás všet-
kých, od našej spolupráce, 
od vzájomného rešpektova-
nia sa, od úcty k názoru toho 

druhého pri hľadaní a  pre-
sadzovaní spoločného dob-
ra. Želám vám veľa síl a po-
trebnej energie, pevnú vôľu 
a  veľa trpezlivosti, potrebnú 
vecnosť a  konštruktívnosť 
pri prijímaní správnych roz-
hodnutí, aby ste mohli čo 
najviac naplniť svoje pred-
volebné plány a zámery a tak 
posilnili dôveru ľudí v miest-
nu samosprávu. Verím, že 
popri práci pre našu obec si 
nájdete čas aj na regionálne 
témy s cieľom podporiť roz-
voj obce a regiónu.   Kandi-
dátom, ktorí sa nedostali do 
zastupiteľstva, vyslovujem 
rešpekt za to, že mali záu-
jem a aj odvahu uchádzať sa 
o  zvolenie a  ochotu urobiť 
pre obec niečo užitočné. Pre-
to ich z  tohto miesta pozý-
vam na spoluprácu a pomoc 
pri realizovaní zámerov a ak-
tívnu účasť na potrebných 
úlohách v prospech obce. 
Rovnako prajem vám a va-
ším blízkym príjemné obdo-
bie adventu, a počas Vianoc 
neopakovateľnú atmosféru 
a rodinnú pohodu. Želám 
vám, nech je nový rok spre-
vádzanou pevným zdravím, 
rodinným šťastím a pracov-
nými úspechmi. Prajem vám 
aj vaším blízkym, aby ste bol 
každý deň roka 2023 mali  
pevné zdravie, pozitívnu 
energiu, nadhľad, rozvahu 
a úprimnú snahu robiť našu 
spoločnosť a Našu obec lep-
šími.S úctou

JUDr. Gabriel Bodnár,
starosta obce
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Nezabúdajme však popri 
tom všetkom zhone za via-
nočnými darčekmi, novými 
ozdobami a  stromčekmi na 
tie pravé duchovné symbo-
ly Vianoc a predvianočného 
pokojného adventného ob-
dobia, medzi ktoré neod-
mysliteľne patrí aj advent-
ný veniec a  na ňom štyri 
sviečky, symbolizujúce ná-
dej, mier, priateľstvo a  lás-
ku. Sviečka nádeje už horí, 
a  preto šírme  nádej v  lepší 
zajtrajšok, šírme lásku medzi 
sebou, buďme k sebe priateľ-
skí, milí, ohľaduplní a pamä-
tajme na význam Adventu, 
na skutočný význam Vianoc. 
Aj my v Klube žien Batizovce 

Záslužná činnosť Klubu žien v Batizovciach
Všade okolo nás už cítime a  vnímame príchod Vianoc. 

Vianočné ozdoby, stromčeky a dekorácie v nákupných cen-
trách, vianočná výzdoba v mestách a obciach, ktorá čaká 
na svoje slávnostné rozsvietenie od svätého Mikuláša. To 
všetko potvrdzuje blízkosť najkrajších sviatkov roka. 

sa tešíme, že budeme môcť 
počas Adventu spoločne 
stráviť niekoľko príjemných 
chvíľ a  pripravovať sa na 
Vianoce, napríklad aj pe-
čením vianočných oblátok 
alebo prípravou chutných 
dobrôt, hlavne tradičného 
chleba s  masťou a  cibuľkou, 
pre všetkých, ktorí sa prídu 
pozrieť na príchod Mikuláša 
a na rozsvietenie vianočného 
stromčeka. 

O  akciách, ktoré pripra-
vujeme v Klube žien vás 
pravidelne informujem na 
stránkach Podtatranského 
kuriéra. Spolu sme pripravili 
v tomto roku 23 akcií, taktiež 
naše členky sprevádzajú náv-

števníkov v Batizovskej a ha-
sičskej izbe. 

V  septembri sme s   de-
tičkami   v  novootvorenej 
kuchynke v Dome služieb 
napiekli i chutné cuketové 
koláčiky a ovocné mafi nky. 

V dňoch 13. - 16. 10. 2022 
sme zorganizovali  v  sále 
Kultúrneho domu Výstavku 
ručných prác. Svoje práce 
prezentovalo  30  šikovných  
vystavovateľov. Boli to práce 
z hliny, dreva, papiera, vlny, 
rôzne výšivky a maľby. Touto 
cestou sa chceme poďakovať 
všetkým vystavovateľom, 
žiakom z materskej a základ-
nej školy a  klientom z  CSS 
Domov pod Tatrami.

Chutné a vychýrené škvar-
kovníky pripravili naše člen-
ky aj na súťaž o  najlepšie 
batizovské škvarkovníky. 
Zároveň sme pripravili aj 

chutné občerstvenie pre or-
ganizátorov a súťažiacich. 21. 
novembra sa konala výročná 
členská schôdza, ktorej sú-
časťou boli i voľby výboru. 
Výbor pracuje v  zložení: 
predseda – Oľga Pastrná-
ková, podpredseda – Mária 
Benková, tajomník -  Marta 
Šerfelová, pokladník – Anna 
Pajerchinová. Na výročnej 
schôdzi sme privítali štyri 
nové členky. 

V  nadchádzajúcom roku 
plánujeme taktiež veľa zaují-
mavých stretnutí a podujatí, 
na ktoré Vás už teraz srdečne 
pozývame. 

Vážení spoluobčania, 
prajem vám krásne, po-

žehnané vianočné sviatky 
v kruhu najbližších. Vykroč-
me spoločne v  zdraví, mieri 
a láske do nového roka 2023. 
 Marta Šerfelová                                       

Mesiac október sa niesol 
v  znamení úcty k  starším. 
Poslaním materskej školy je 
nielen výchova a vzdelávanie 
detí, ale aj vštepovanie zák-
ladných morálnych vlastnos-

Zážitkové učenie v materskej škole
Ani sme sa nenazdali a už je tu koniec novembra. Jesenné 

dni sa pomaly končia a biela zima ohlasuje svoj príchod. 
Naši škôlkari a  pani učiteľky však ani v jeseni nezaháľali.  
Stihli sme toho naozaj veľa. Ešte v septembri , len čo sme 
sa po prázdninách opäť udomácnili v materskej škole, sme 
boli nakuknúť v „batizovskej izbe“,  v batizovskom múzeu 
hasičskej techniky a stihli sme navštíviť aj pána starostu na 
Obecnom úrade v Batizovciach.

tí. V škôlke sme odštartovali 
„Októbrové čítanie so starký-
mi“. Odprezentovali sme 
nielen krásne vystúpenie pre 
našich starkých v sále kultúr-
neho domu, ale starkých sme 

potešili aj jesenným tvo-
rením počas tvorivých 
dielničiek a  tiež krásny-
mi darčekmi. Navštívili 
sme výstavku ručných 
prác Únie žien v sále KD, 
ktorú sme oživili aj na-
šimi detskými prácami. 
Jeseň sme si spestrili aj 
úpravou školského dvora 
a úsmev na tvári sme vy-
čarovali všetkým v  Deň 
úsmevu  - 7. októbra. Sa-
mozrejme, nesmela chý-
bať jesenná šarkaniáda 

a svoj sviatok oslávili v škôlke 
aj jabĺčka, ktoré nám spolu so 
„Športovým dňom“ dodali 
energiu a vitamíny do blížia-
cich sa chladných dní... Záver 
októbra sa niesol v duchu tek-
vičkových dní a tekvičkového 
tvorenia. 

Začiatok novembra nám 
priniesol týždeň zdravej vý-
živy a zaujímavou a poučnou 
bola aj návšteva dentálnej 
hygieničky s  praktický-
mi ukážkami starostlivosti 

o detské zúbky.
A čo nás ešte čaká? Veď už 

čoskoro nám zaklope na okno 
Mikuláš, pre ktorého už teraz 
pripravujeme pekné básničky 
a  pesničky. Naši predškoláci 
ho potešia  pred OcÚ pek-
ným programom a  nebude 
chýbať ani Mikuláš v  škôlke, 
pečenie medovníčkov, či tra-
dičné vianočné trhy spojené 
s vianočnou besiedkou. 

 Valéria Mornárová, 
zást.riaditeľky MŠ

V kategórii dorasteniek vy-
hrali dievčatá zo Sp. Štvrtku 
a dorastenci zo Šuňavy. Muži 
nad 35 rokov z  Batizoviec 
skončili na nepopulárnom 
4. mieste. Na 1. mieste skon-
čilo družstvo DHZ Ploské 
s časom 17s. V kategórii žien 
nad 30 rokov prvenstvo pat-
rilo domácim ženám z DHZ 
Batizovce s  časom 22,10 s 
a  právom si zaslúžia titul 
„Majsterky Východosloven-
ského kraja“. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa priči-
nili o zdarný priebeh súťaže. 
Touto súťažou sa ukončila sú-
ťažná sezóna v roku 2022 pre 
dorast a dospelých.

V októbri sa ukončila reali-
zácia závlahového systému na 
ihrisku DHZ, ktorý pomôže 
skvalitniť údržbu a  zlepšenie 
hasičského areálu. V  sobotu 
5. novembra sa uskutočnilo 
zazimovanie hasičskej tech-
niky a brigáda v okolí hasič-
skej zbrojnice.

12. novembra sa vo Svite  
konali Halové majstrovstvá 
žiakov o  pohár prezidenta 
DPO SR, za účasti 101 druž-
stiev mladých hasičov z  ce-
lého Slovenska. V  kategórii 
chlapcov sme sa umiestnili 
na peknom 16. mieste zo 62 
družstiev a v kategórii diev-
čat na peknom 14. mieste 
z 39 družstiev. Na záver bola 
vyhodnotená aj olympiáda 
mladých hasičov za rok 2022. 
Naši chlapci skončili celkovo 
na 7. mieste z  23 družstiev 
a  dievčatá na 10. mieste zo 
17 družstiev. Ďakujeme veľ-
mi pekne aj trénerke Oľge 
Bodnárovej, ktorá viedla deti 

v roku 2022. Veríme, že v bu-
dúcom roku sa postupne do-
tiahnu do prvej 5. V  okrese 
je veľmi silná konkurencia, 
ktorá núti naše deti zlepšo-
vať sa.

V novembri sme boli s vo-
zidlom IVECO na perio-
dickej prehliadke a  s  proti-
povodňovým vozíkom na 
inventarizácii. 13. novem-
bra sa uskutočnila okrsková 
schôdza funkcionárov DHZ 
v  Šuňave. V  decembri nás 
čaká výborová schôdza a prí-
prava na Výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutoční 
14. januára 2023.

V  roku 2022 nás reprezen-
tovali v  kategórii mladých 
hasičov 1 družstvo chlapcov a 
1. družstvo dievčat. V kategó-
rii mužov sme mali zastúpe-
nie 1. družstvom, ktoré sa 
zapojilo do Tatranskej fajer-
manskej ligy a do Podtatran-
skej hasičskej ligy. V kategórii 
CO nad 35  rokov sme mali 
1. družstvo žien a jedno druž-
stvo mužov. Nemali sme za-
stúpenie v  kategórii ženy do 
35 rokov a v dorasteneckých 
kategóriách. 

28.  januára 2023  plánu-
jeme uskutočniť 23. ročník 
Hasičského plesu, kde nám 
do tanca zahrá kapela RO-
LAND z  Čirča. Rezervácie 
sa prijímajú na telefónnom 
čísle 0907181427. Pozývame 
všetkých členov, ale aj priaz-
nivcov DHZ Batizovce.

Prajeme všetkým šťastné 
a  veselé prežitie vianočných 
sviatkov a  šťastný nový rok 
2023.   Ľubomír Šoltís,

 veliteľ DHZ

Obec Batizovce

■ zámer prenajať časť priestorov budovy Kultúrneho 
domu súp. č. 232 - jeho severného prístavku a priľahlého 
vonkajšieho priestoru - nehnuteľného majetku vo vlast-
níctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Bati-
zovce o celkovej výmere 105 m2 podlahovej plochy a 220 
m2 vonkajšieho priľahlého priestoru.

▶ bližšie informácie ako aj súťažné podmienky budú 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ba-
tizovce dňa 07.12.2022 a zverejnené na www.obecbatizov-
ce.sk a na úradnej tabuli obce Batizovce.

V  zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o  majetku obcí v  znení neskorších pred-
pisov, zverejňuje zámer prenajať obchod-
nou verejnou súťažou nehnuteľnosti v ka-
tastrálnom území obce Batizovce:

Máme majsterky 
východoslovenského kraja
Východoslovenská súťaž dorastu, dorasteniek, mužov nad 

35 rokov a žien nad 30 rokov sa uskutočnila 9. októbra 2022. 
ÚZO DPO SR Poprad, Obec Batizovce a  DHZ Batizovce 
zorganizovali súťaž, ktorá sa konala v Batizovciach za účasti 
25 družstiev z Prešovského a Košického kraja. 

Aj tento rok sme sa pustili 
do tvorby nástenných ka-
lendárov obce. Minulý rok 
ste si oprášili tradičné bati-
zovské recepty. 

V  roku 2023 pri tradí-
ciách ostaneme. Naši pred-
kovia svoj cit, lásku vkladali 
do slov piesní, veršov, veľ-
konočných vajíčok, výši-
viek, kroja. Aj naša obec sa 
môže  pochváliť zachova-
ným bohatstvom krásnych 

Verní kroju, verní rodu
a rozmanitých tradičných ľu-
dových odevov, či už sviatoč-
ných i  všedných, ženských, 
mužských a detských krojov. 
Sú nielen naším bohatstvom, 
ale aj národným dedičstvom. 
Verím, že kroje vlastnia ľudia, 
ktorí sa o  ne s  láskou stara-
jú, hrdo ich nosia, prezentujú 
a nepredávajú ich výkupcom 

krojov za zlomok ich skutoč-
nej hodnoty. Majú nevyčís-
liteľnú cenu. Je dôležité ich 
zachovávať aj pre budúce ge-
nerácie. Preto sa snažme, aby 
kroje ostali v našej obci. Kaž-
dý kúsok, ktorý sa nám dostal 
počas prípravy kalendára pod 
ruku, mal nesmiernu histo-
rickú a kultúrnu hodnotu, 

ktorú sme sa snažili zachy-
tiť prostredníctvom fotiek. 

Zhotovili sme vyše 1000 
záberov, ale bohužiaľ v ka-
lendári sa môžeme s vami 
podeliť len o  niektoré. Na 
titulnej strane bude za-
snežená krajinka v  podaní 
Anežky Hudákovej, ktorá 
bola jedna z  deviatich ví-
ťazov v súťaži v tvorbe via-
nočných pohľadníc. 

Mgr. Simona Chovanová

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y
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V jarnej časti malo A muž-
stvo jedinú úlohu - udržať 
sa v pokojných vodách stre-
du tabuľky 6. ligy PFZ, čo sa 
napokon aj podarilo, ba po-
darilo sa pozíciu aj vylepšiť 
a na konci sezóny obsadili 
naši muži pekné 7. miesto 
s rovnosťou bodov so šies-
tou Spišskou Starou Vsou. 
Dorastencom sa darilo po-
dobne, v 11-člennej tabuľke 
4. ligy dorastu PFZ obsadili 
peknú 7. priečku. Rovnako 
potešilo aj družstvo najmen-
ších, prípravka do 11 rokov, 
kde sa naši najmenší hráči 
najmä zlepšovali vo svojich 
výkonoch a futbalovo napre-
dovali, avšak nestratili sa ani 
v silnej konkurencii družstiev 
zo Spišskej Teplice, Spišského 
Štvrtka a Spišského Štiavnika 
a v konečnej tabuľke obsadili 
slušné 3. miesto.

Po skončení jarnej časti 
a celej sezóny nasledovala 
krátka letná dovolenková 

Čo priniesol rok 2022 futbalovému klubu Batizovce
Aj v roku 2022 sme, našťastie, mohli reprezentovať našu 

obec športovými výkonmi a prinášať našim fanúšikom, 
spoluobčanom, radosť z dobrých futbalových výkonov. A 
po ostatných dvoch rokoch to bolo skutočne našťastie, pre-
tože sme v súvislosti s pandemickými opatreniami konečne 
nemali priveľké obmedzenia v plnohodnotnom fungovaní 
športového klubu.

prestávka. Dlho sme však 
neoddychovali, pretože už 
tradične, druhú júlovú so-
botu,   zorganizoval OFK 
Batizovce už 45. ročník fut-
balového turnaja Mundial. 
V silnej konkurencii 10 
družstiev zvíťazilo družstvo 
Amstel, na druhom mieste 
sa umiestnili priatelia z našej 
družobnej obce - AC Duch-
na Zeleneč - a tretie miesto 
obsadilo družstvo Grizzly. 
Za najlepšieho hráča Mun-
dialu 2022 bol zvolený Ján 
Levocký najml., najlepším 
strelcom sa stal Jozef Fábian 
ml. a najlepším brankárom 
Peter Hutník. Hneď po skon-
čení Mundialu sa muži aj 
dorastenci začali spoločne 
pripravovať na sezónu, keď-
že už v nedeľu, 31. 7. 2022, 
štartovala pre mužov sezóna 
otváracím zápasom v Pohári 
PFZ, kde nešťastne podľahli 
v Spišskom Hrhove domáce-
mu družstvu po penaltovom 

rozstrele, keďže v riadnom 
hracom čase sa zrodila remí-
za 1:1.

Následne už začala sezóna, 
v ktorej, aj z dôvodu absencie 
viacerých stálic, zazname-
návalo naše družstvo mužov 
kolísané výsledky. Hoci her-
ný prejav sa dá považovať 
za uspokojivý, často chýbalo 
šťastie v koncovke a zápa-
sy končili tesnou prehrou. 
A mužstvo tak zimuje na 12. 
mieste 14-člennej tabuľky 
7. ligy PFZ (počas leta došlo k 
reorganizácii súťaží) s 11 bod-
mi za tri výhry a dve remízy. 
Na 11. Liptovskú Tepličku 
však strácajú iba dva body a 
do jarnej časti prajeme našim 
mužom lepšie výsledky, aby 
sa vyhli nepohodlným „zá-
chranárskym" povinnostiam.

Dorastenci začali sezó-
nu sľubne, síce v úvodnom 
zápase nestačili na súpera 
z Toporca, ktorému podľahli 
najtesnejším rozdielom 0:1, 
avšak v nasledujúcich zápa-
soch získali 4 body za výhru 
nad Hôrkou a remízu s ro-
vesníkmi z Liptovskej Teplič-
ky. To však boli, žiaľ, jediné 
jesenné bodové zápisy a v 
ďalších zápasoch, aj kvôli ab-

sencii hráčov z kádra, sa ne-
podarilo bodovať. Dorastenci 
do 19 rokov teda zimujú na 
poslednom 6. mieste, tabuľky 
svojej ligy. Čo nás však môže 
tešiť, je fakt, že čoraz viac 
našich odchovancov dostá-
va príležitosť aj v A mužstve,
 a tak získavajú cenné skúse-
nosti v zápoleniach s mužmi, 
čo, veríme, predznamenáva 
svetlú budúcnosť batizovské-
ho futbalu.

Pri budúcnosti ešte ostane-
me, keďže najväčšou pýchou 
sú naše najmenšie futbalo-
vého talenty z prípravky do 
11 rokov. Naši najmenší hrá-
či sa poctivo stretávajú na 
tréningoch a zlepšujú svoje 
športové nadanie. Hoci pri-
oritou je ich rozvoj a zlepšo-
vanie futbalových zručností 
a výsledky sú až druhoradé, 
aj napriek tomu robia radosť 
aj po tejto stránke. V sku-
pine so silnými rovesníkmi 
z Popradu-Stráží, Spišskej 
Teplice a Lučivnej zimuje 
naša prípravka na prvom 
mieste tabuľky - odohrali šty-
ri turnaje, na každom po tri 
zápasy a dohromady zazna-
menali až 9 výhier.

Prišiel december, blížia sa 

sviatky Božieho narodenia, 
najkrajšie sviatky roka, kedy 
si všetci môžeme vydýchnuť 
od povinností a v kruhu naj-
bližších prežiť pokojné chví-
le. Dovoľujeme si v závere 
poďakovať všetkým hráčom, 
trénerom a funkcionárom 
klubu za každú minútu ve-
novanú počas končiaceho 
sa roka v záujme najlepšej 
možnej reprezentácie našej 
obce. Do nového roka 2023 
by sme im chceli popriať veľa 

entuziazmu, čo najviac špor-
tových úspechov a čo najme-
nej zranení. Vám, naši drahí 
priaznivci, ďakujeme za Vašu 
podporu počas roka 2022 
a veríme, že nás budete pod-
porovať aj naďalej v Novom 
roku 2023. Všetkým prajeme 
príjemné a najmä pokojné 
prežitie vianočných sviatkov 
a veľa zdravia, šťastia a Bo-
žieho požehnania do Nového 
roku 2023!

 Ing. Peter Hutník

Ak vám niečo nesedí na 
tomto nadpise, vedzte, že 
aj pod Tatrami sa môže-
te stretnúť s  prezentáciou 
kvalitného vína, a  to nielen 
z prestížnych viníc, ale aj od 
amatérskych výrobcov a  mi-
lovníkov tých ovocných po-
chúťok. Čože už tu pod Tat-
rami môžete vypestovať, ak 
nie bobuľky omnoho menšie, 
omnoho kyslejšie, ale naše – 
drsné, ako to podnebie a ska-
ly týčiace sa nad malebnou 
dedinkou Batizovce. Čo iné 
tu môže vína chtivý človiečik 
vyprodukovať, ako ríbezlia-
ky, čo zahrejú v dlhých mra-
zivých zimných večeroch? 
K  tomu sa však žiada zajesť 
niečo, čo pošteklí vaše chu-
ťové poháriky rovnako dobre 
ako to vínečko – chutné, mä-
kučké, kvalitne prekladané 

Batizovské vinobranie a Batizovský škvarkovník...
a  škvarkami voňajúce pagá-
čiky.

Veru áno. 3 novembra sa 
po  pandemickej prestávke 
opäť uskutočnil 17. ročník 
súťaže Batizovské vinobranie 
a 12. ročník Batizovský škvar-
kovník. Nedá sa odmietnuť 
pozvanie od kolegu na také 
prekvapivé podujatie, pre-
to keď som prvýkrát v  roku 
2017 dostala ponuku praco-
vať v porote, ako milovníčka 
dobrého jedla a učiteľka tech-
nológie na SOŠ hotelovej vo 
Vysokých Tatrách, nevedela 
som, čo ma čaká. Bola som 
skutočne milo prekvapená.

17. ročník ma v ničom ne-
sklamal. Dokonca som v po-
rote zastúpila Slávku Raško-
vič, ktorá tohto roku získala 
ocenenie najlepšej slovenskej 
somelierky. Bola to pre mňa 

veľká pocta a  zodpovednosť. 
Avšak spolupracovať so skú-
senými porotcami, Vladimí-
rom Peričkom a  starostom 
obce Gabrielom Bodnárom, 
bolo veľmi poučné. Vino-
branie začalo degustáciou 11 
vzoriek ovocných vín domá-
cich výrobcov. 

Trojčlenná porota  šar-

mantných dám v  zložení 
Oľgy Bodnárovej, Heleny 
Mačákovej a  Márie Šemce-
rovej, posudzovala škvarkov-
níky rôznych veľkostí, chutí 
a vôní.Po vyhlásení výhercov 
a odovzdaní cien pokračoval 
program poéziou a  pred-
náškou Vladimíra Peričku. 
Zlatým klincom večera bola 

prezentácia a  degustácia vý-
borných vín od pána Čapičí-
ka zo Zelenča. Jeho kvalitné 
vína, chuťovky milých dám  
miestneho Klubu žien, škvar-
kovníky súťažiacich rozprú-
dili živú debatu a otázky Ba-
tizovčanov k  prezentovaným 
vínam.  V sále to hučalo ako 
v  úli, vládla výborná nálada 

a domov sa veru nikto ne-
ponáhľal. Takto sa to robí, so 
srdcom, pre ľudí, pre dobré 
vzťahy, aj poučenie. 

Aj keď nám v  záhradke 
zarodí len kyslá ríbezľa, vi-
nobranie bude a  škvarkov-
ník k  nemu tiež. Skladám 
klobúk, milí Batizovčania. 
 Silvia Hurajtová

Realizácia projektu bola 
ukončená v  októbri 2022. 
Chodník vedie cez našu obec 
a  napája sa na okolité obce 
- Gerlachov, Štôla, Mengu-
sovce. Návštevníci náučné-
ho turistického chodníka sa 
budú orientovať podľa sme-
rovníkov a informačných 
tabúľ. Prostredníctvom infor-
mačných tabúľ chodníka sa 
dozviete aj teoretické poznat-
ky o obci a o okolitej prírode. 
Pri každej tabuli je vytvorený 
priestor na oddych, relaxáciu,  
kde je k dispozícií  sedenie 
(stôl, lavice), stojan na bicyk-
le a odpadkový kôš. Veríme, 
že sa stane vyhľadávanou 

Projekt Spoločný chodník podporil PSK
Ešte v  roku 2020 sme sa zapojili do Výzvy pre región 

PSK, Program 1: Podpora cyklodopravy a  cykloturizmu 
s projektom  s  názvom: Náučný-turistický chodník obcí 
Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla. Zaradili sme sa 
medzi úspešných žiadateľov a bola nám schválená fi nanč-
ná podpora z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
vo výške 10 000 €.

atrakciou nielen pre občanov 
podtatranských obcí, ale aj 
pre širokú verejnosť, dokonca 
aj pre menej zdatných turis-
tov – malých aj starších, ktorí 
budú chcieť  skombinovať 
pohyb a poznávanie tatran-
skej prírody a obce.

Aj v  roku 2022 sme získa-
li dotáciu z  rozpočtu PSK, 
konkrétne z Výzvy poslancov 
PSK pre svoj projekt:  Spo-
ločný chodník pre chodcov 
a  cyklistov „BAGER“ medzi 
obcami Batizovce a  Gerla-
chov dotáciu vo výške 8 000 
€. Výsledkom projektu je 
zhotovená projektová doku-
mentácia spoločného chod-

níka pre chodcov a cyklistov 
„BAGER“ medzi obcami Ba-
tizovce a Gerlachov, čím sme 
urobili prvý krok k vybudo-
vaniu športovej infraštruk-
túry, ktorá bude využívaná 
pre účely amatérskeho špor-
tu, cyklistiky, behu, nordic 
walkingu, behu na koliesko-
vých lyžiach, ľudí cestujú-
cich za  prácou a  v  zimnom 
období bežeckého lyžovania. 
Vybudovaním chodníkov 
pre chodcov a  cyklochodní-
kov by sme umožnili cyk-
listom, chodcom a športovej 
verejnosti bezpečnú jazdu 
v mestách, obciach i po celej 
krajine. Tendencia zdravého 
životného štýlu spolu s  ne-
prehliadnuteľným faktorom 
ochrany životného prostre-
dia je hlavným motivačným 
faktorom   k  rozšíreniu cyk-
listiky a  športu pre širokú 
verejnosť. Je žiadúce, aby čo 

najviac ľudí prestalo pou-
žívať individuálnu dopravu 
a začali jazdiť viac na bicyk-
loch. Tento druh pohybu 
významne prispieva ku zvy-
šovaniu kvality života obyva-
teľov a ekologizácii dopravy. 
V zimnom období, v prípade 
dostatočného množstva sne-
hu, by mohol byť chodník 
upravený na  trať pre bežká-
rov, čím  bude mať chodník 
multifunkčné využitie počas 
celého roka a  okrem cyklis-
tiky sa rozvinie aj bežecké 
lyžovanie, ktoré má v  našej 
obci dlhoročnú tradíciu. 
Spoločný chodník pre chod-
cov a  cyklistov BAGER me-
dzi obcami Batizovce a Ger-
lachov by bol využívaný aj 
pre organizovanie športo-
vých súťaží. Chodník bude 
určený nielen pre občanov 
podtatranských obcí, ale pre 
širokú verejnosť. 

Zimné vykurovacie obdobie 
je sprevádzané nielen vyku-
rovaním našich obydlí, ale aj 
nečakanými udalosťami. Ide 
hlavne o množstvo požiarov 
so značnými škodami a  do-
chádza aj k  zraneniu alebo 
usmrteniu osôb a zvierat. Pre-
to musíme predchádzať sa-
motnému vzniku požiaru. 
Neprehrievajte vykurovacie 
telesá, neskladujte a  nesušte 
na nich, alebo v ich blízkosti 
horľavé materiály a oblečenie.

 ▶ Neponechávajte spotrebi-
če bez dozoru.

▶ Nepoužívajte na  rozku-
rovanie horľavé kvapaliny – 
benzín, petrolej, lieh a pod.

▶ Preverte povalový pries-
tor vášho domu, či sa v blíz-
kosti komína nenachádzajú, 
alebo cez komín neprechá-
dzajú drevené časti krovu, 
príp. iné horľavé materiály.

▶ Dbajte, aby vykurovacie 
telesá – sporáky, pece, krby 

boli vždy umiestnené na ne-
horľavom podklade, podľa 
rozmerov stanovených pred-
pismi a  boli riadne zaústené 
do komínových prieduchov.

▶ Popol z vykurovacích te-
lies na tuhé palivo vysypávaj-
te vždy do nehorľavých a uza-
tvárateľných nádob.

▶ Tuhé palivo umiestnite 
aspoň meter od vykurovacie-
ho telesa.

▶ Nezabúdajte, že vianočný 
stromček je najkrajší zele-
ný a  keď na  ňom svietia len 
vami nainštalované svietidlá, 
nenechávajte ich rozsvietené 
bez dozoru.

▶ Predchádzať požiarom 
od  vykurovania možno len 
dodržiavaním dobre mie-
nených rád, ako aj dodržia-
vaním požiarno – bezpeč-
nostných predpisov. Určite je 
v  záujme všetkých občanov, 
aby požiarov od vykurovanie 
bolo čo najmenej.  (dhz)

DHZ radí: Ako nevyhorieť?
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Obec Batizovce
V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov, zverejňuje zámer prenajať ob-
chodnou verejnou súťažou nehnuteľnosti 
v katastrálnom území obce Batizovce:

• zámer prenajať časť nebytových priestorov nachádza-
júcich sa na prvom nadzemnom podlaží v budove Domu 
služieb súp. č. 376 - predajňa potravín vo vlastníctve Obce 
Batizovce, zapísanej na LV č. 1, k. ú. Batizovce o celkovej 
výmere 43 m2.

▶ bližšie informácie ako aj súťažné podmienky budú 
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ba-
tizovce dňa 07.12.2022 a zverejnené na www.obecbatizov-
ce.sk a na úradnej tabuli obce Batizovce.

Milí spoluobčania! 
Rok 2022 sa pomaly blíži 

k svojmu záveru a preto nám 
dovoľte zhrnúť kultúrno spo-
ločenské podujatia, ktoré sme 
mohli v tomto roku zrealizo-
vať. 

Prvý deň nového roka sme 
privítali vianočnými meló-
diami, ktoré zazneli z  veže 
evanjelického kostola, a to na
každú svetovú stranu v poda-
ní tria členov DH Sviťanka. 
Tradičný fašiangový sprievod 
obcou sa po dvoch rokoch 
pandémie konal 26. februára. 
Pri príležitosti Dňa učiteľov 
poďakoval starosta obce 25. 
marca pedagógom pôsobia-
cim v tunajšej MŠ a ZŠ za ich 
prácu a výchovu našich detí. 
Od 5. do 9. apríla bola v sále 
KD inštalovaná tradičná vý-
stava pod názvom Krehká 
krása Batizoviec. Podujatie 
vyvrcholilo na Kvetnú nedeľu 
10. apríla kultúrnym progra-
mom. 

V sobotu 23. apríla sa v KD 
vo Svite konalo okresné kolo 
súťažnej prehliadky pod 
názvom Z  tatranského pra-
meňa. Deti z  FSk Batizovce 
si odniesli krásne ocenenia: 
Kvetka Šalingová – spev – 
strieborné pásmo, Sonička 
Andrašová – zlaté pásmo 
a  cena poroty za prirodzený 

Kultúrne okienko roku 2022interpretačný prejav, Ale-
xandra Chovanová – zlaté 
pásmo s priamym postupom 
a Detská FSk Batizovce – zla-
té pásmo s  priamym postu-
pom. 27. apríla sa na výročnej 
schôdzi stretli členovia ZO 
SZPB Batizovce – Gerlachov, 
aby vyhodnotili svoju čin-
nosť a  poďakovali starostovi 
obce za výbornú spoluprácu 
a  podporu našich projektov. 
V  piatok 6. mája sme si po-
ložením vencov a kamienkov 
k pomníkom pripomenuli 77. 
výročie ukončenia 2. svetovej 
vojny a  80. výročie deportá-
cie židovských spoluobčanov 
do koncentračných táborov. 
V sobotu 7. mája sa konal III. 
ročník Folklórnych slávností, 
na ktorom sa okrem našej FSk 
odprezentovalo päť súborov. 
FSk Batizovce pri tejto príle-
žitosti uviedlo do života svoje 
CD „A  tam dolu za dzedzi-
nu“. V nedeľu 8. mája sme si 
spoločne kultúrnym progra-
mom v sále KD pripomenuli 
Deň matiek. 4. júna si rodičia 
so svojimi deťmi užili boha-
tý program na futbalovom 
ihrisku v  Mengusovciach pri 
príležitosti MDD. V  sobotu 
18. júna zástupcovia našej 
obce navštívili hrad v Marku-
šovciach, kde Peter Máriássy 
inštaloval výstavu portrétov 

významných predkov jeho 
rodiny. 20. júna sme boli za-
blahoželať pri príležitosti vý-
znamného životného jubilea 
našej najstaršej občianke pani 
Margite Kurnátovej, ktorá sa 
dožila krásnych 95. narode-
nín. 29. júna pri príležitosti 
rozlúčky s MŠ a ZŠ sa do na-
šej pamätnej knihy podpísali 
deti. Aj z  Batizoviec máme 
novokňaza, Jakuba Jurčišina, 
ktorý bol vysvätený 19. júna 
v Bazilike Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v  Ľutine. Svoju 
prvú primičnú omšu slúžil 
5. júla v  Chráme sv. Cyrila 
a Metoda vo Svite. 

7. júla sme na poslednej 
rozlúčke vyprevadili členku 
FSk Helu Horevajovú, ktorá 
nás náhle a nečakane opusti-
la. Milovala folklór a  záľubu 
našla v šití krojov a vyrábaní 
krojových doplnkov. 9. júna 
sa uskutočnil už 45. ročník 
Mundiálu a  Retromundiálu. 
Od 11. do 15. júla Evanjelic-
ký cirkevný zbor zorganizo-
val v  termíne English Bible 
Camp ... Get better Son. 
Denného letného tábora sa 
zúčastnilo 57 detí a  okrem 
mnohých dobrovoľníkov aj 
deviati lektori z USA. 16. júla 

osem družstiev ukázalo svo-
je umenie v  príprave našej 
obľúbenej špeciality v  súťaži 
O najlepšie batizovské pirohy. 
V tento deň do našej obce už 
po druhýkrát zavítal Podtat-
ranský veterán Cup. 

27. august patril tradič-
nému podujatiu Deň obce 
Batizovce, ktorý sme začali 
ekumenickou pobožnosťou 
v  katolíckom kostole. Piet-
nym aktom položenia vencov 
pri pomníku sme si pripome-
nuli 78. výročie SNP. Bohatý 
program pokračoval v parku 
pri hoteli Guľa. 5. septem-
bra starosta obce slávnostne 
otvoril šk. rok 2022/2023. 
11. septembra sa konal 39. 
ročník Spomienkovej súťa-
že hasičských družstiev. 26. 
septembra sme v  mene obce 
zablahoželali pri príležitosti 
95. narodenín pánovi Fran-
tiškovi Jarošovi, ktorý je záro-
veň najstarším mužom našej 
obce. 

1. 10. sa konal Teplákový 
bál. 9. október patril našim 
seniorom, pre ktorých sme 
pripravili program a  pohos-
tenie pri príležitosti Októbra, 
mesiaca úcty k  starším. Pri 
tejto príležitosti starosta obce 

zagratuloval jubilantom, ktorí 
v tomto roku oslávili 65 až 80 
rokov. 

Od 13. do 16. októbra sa 
v sále KD konala výstava ruč-
ných prác pod záštitou nášho 
aktívneho Klubu žien. V ne-
deľu 16. októbra si evanjelický 
cirkevný zbor pripomenul 30. 
výročie posviacky zborových 
domov v Batizovciach a Ger-
lachove. 26. októbra sa kona-
lo posledné (24.) zasadnutie 
poslancov OcZ vo volebnom 
období rokov 2018 – 2022.

V  sobotu 12. novembra sa 
uskutočnil 17. ročník súťaže 
Batizovské vinobranie a  12. 
ročník súťaže o  Najlepší ba-
tizovský škvarkovník. V stre-
du 16. novembra sa konalo 
slávnostné uvedenie do úra-
du novozvoleného staros-
tu JUDr. Gabriela Bodnára 
a  poslancov OcZ vo voleb-
nom období 2022 – 2026. 
2. decembra sme spolu s POS 
a našou FsK realizovali Školu 
tanca. 5. decembra sme pred 
OcÚ privítali Mikuláša s an-
jelom a čertmi. Mikuláš nám 
rozsvietil vianočný stromček 
a  vianočnú výzdobu v  celej 
obci a  poslušné deti dostali 
sladkú odmenu. Nechýbali 
ani Mikulášske minitrhy so 
všetkým, čo k  nim už tra-
dične patrí. Pred koncom 

mesiaca december chceme 
v Obradnej miestnosti zabla-
hoželať našim občanom, ktorí 
sa v uplynulom štvrťroku do-
žili významného životného 
jubilea. 

Posledný tohtoročný deň 
vás pozývame na polnočné 
stretnutie pred OcÚ, aby sme 
spoločne privítali nový rok 
2023. 

Naše úprimné poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli 
k  zrealizovaniu kultúrno-
-spoločenských podujatí v na-
šej krásnej obci. Na záver 
vám všetkým prajeme ča-
rovný a požehnaný adventný 
čas, ale tiež požehnané a  ra-
dostné sviatky Vianoc, nech 
Pán vládne v našich srdciach 
a  prinesie nám lásku, pokoj 
a   nádej. Prajeme vám, aby 
si každý z vás mohol vychut-
nať domácu pohodu, s vôňou 
vianočného pečiva, tradičnej 
kapustnice, zimných prechá-
dzok a krásnych rozprávok so 
šťastným koncom, kde dobro 
vždy zvíťazí nad zlom a  lás-
ka prekoná všetky nástrahy. 
Venujte čas svojim blízkym 
a prežite tieto dni v  kruhu 
tých, ktorých ľúbite. 

PhDr. Soňa Andrašová,
kultúrna referentka

Mgr. Vladimír Andraš

Cieľom je zachovanie a ob-
nova biodiverzity a ekosysté-
mov mimo chránených úze-
mí. 

Národný projekt sa zame-
riava najmä na realizačné 
opatrenia na úrovni obnovy, 
budovania a zachovania prí-
rodných a poloprírodných 
oblastí, ako prvku zelenej in-
fraštruktúry, a to prostredníc-
tvom  realizácie vegetačných 
prvkov.  Národým projektom 
prispejeme k zlepšeniu stavu 
kvality životného prostredia, 
a to prostredníctvom drevino-
vej revitalizácie existujúcich 
ekosystémov. Národným pro-
jektom sa na miestnej úrovni 
posilní klimatická funkcia, 
pôdoochranná funkcia, vo-
doochranná funkcia, krajino-
tvorná funkcia ekosystémov a 
environmentálna funkcia  ur-
banizovaného prostredia. Cel-
ková hodnota podpory pred-
stavuje 11 690,80 €, ktoré obci 
poskytol Národný projekt s 

názvom Podpora biodiverzity 
prvkami zelenej infraštruktú-
ry v obciach Slovenska - Ze-
lené obce Slovenska vykona-
ním realizácie prvkov zelenej 
infraštruktúry na miestnej 
úrovni, a to dodaním drevín 
s dôrazom na posilnenie eko-
logických funkcií a vytvára-
nie ekosystémových služieb, 
výsadbou drevín, aplikáciou 
pôdneho substrátu určeného 
pre jednotlivé druhy drevín, 
ochrana pôdneho substrátu, 
nevyhnutné terénne a zemné 
úpravy, fi xačno-stabilizačné 
prvky/opatrenia, ktoré majú 
ochranný charakter na pod-
poru rastu jednotlivých ve-
getačných prvkov a následný 
monitoring vitality jednotli-
vých drevín po dobu realizá-
cie národného projektu Ze-
lené obce. Poďakovanie patrí 
aj DHZ Batizovce, ktorý nám 
ochotne vypomáhal so zalie-
vaním zasadených stromov. 
 Mgr. Simona Chovanová

Batizovce budú zelenšie
V novembri, s podporou Slovenskej agentúry životného 

prostredia, sa naša obec rozrástla o 101 stromov. Obecnú 
zeleň sme obohatili o lipu malolistú (13 ks), javor mlieč-
ny (13 ks), borovicu lesnú (33 ks), čerešňu vtáčiu (21 ks), 
jarabinu vtáčiu (21 ks) pri Základnej škole, pri detských 
ihriskách, na ul. Osloboditeľov v lokalite Pánske záhrady, 
za Domom služieb a pri hornej autobusovej zastávke.  

Popri pečení sme si pospo-
mínali, čo sme za prvé štyri 
mesiace v škole stihli. Samo-
zrejme, že to bolo mnoho no-
vého učiva, s ktorým sa spája 
aj skúšanie a písomky, ale ni-
komu to neprekážalo. 

Svoje vedomosti i IKT zruč-

Predvianočné obdobie v našej základnej škole
Advent sme v škole privítali pečením a zdobením medov-

níkov. Vôňa škorice a medu sa šírila po celej škole a všet-
ci sa usilovne pustili do vaľkania, vykrajovania a pečenia. 
Veľkú radosť mali naši cukrári zo zdobenia medovníkov. 
Tie najkrajšie sme zabalili seniorom do krabičky, pretože 
sme sa tento rok zapojili do výzvy ,,Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok“. A skutočne naši žiaci ukázali, že 
majú dobré srdiečka a škatule plné milých drobností pote-
šia starkých v zariadeniach pre seniorov.

nosti si žiaci zmerali v  ce-
loslovenskej súťaži IBobor. 
Hlavným cieľom súťaže je 
podporiť záujem o informač-
né a komunikačné technoló-
gie (IKT) u všetkých žiakov, 
posmeliť ich v intenzívnej-
šom a kreatívnejšom pou-

žívaní moderných techno-
lógií pri učení sa. Najlepším 
DROBCOM našej školy sa 
stala Adela Dluhá z 3. A trie-
dy a  najlepším BOBRÍKOM 
našej školy Oliver Hudák zo 
4. A triedy.

Nezabudnuteľné zážitky si 
žiaci priniesli aj z  návštevy 
v  Slovenskom múzeu ochra-
ny prírody a jaskyniarstva 
v Liptovskom Mikuláši, ktorú 
zorganizoval Mgr. I. Berná-
tová v  rámci projektu „Stro-
mácka jeseň 2022“, vyhláse-
ného Stromom života, o. z..

Po dvoch rokoch sme opäť 
otvorili brány našej školy pre 
všetkých rodičov i  priateľov 
školy. Deň otvorených dverí 
sa konal v  októbri pri príle-
žitosti ,,Európskeho dňa ro-
dičov a  škôl“.  Rodičia mali 
možnosť vidieť ako prebieha 
vyučovanie, mnohých pani 
učiteľky zapojili do vyučova-
cieho procesu. 

Pre našich prvákov bola 
ich pasovačka príležitosťou, 
aby preukázali svoje vedo-
mosti i zručnosti a pred svo-
jimi rodičmi, pani učiteľkami 
a  hlavne staršími spolužiak-
mi, ktorí ich pasovali do ce-
chu žiackeho. 

Nesmieme však zabudnúť 
ani na šport. Jesenný  beh 
Svitom patril všetkým vytr-
valostným bežcom a  Oliver 
Hudák si vo svojej kategórii 
dobehol po 1. miesto. 

No a  potom už nasledova-
la návšteva Mikuláša, kto-
rého sme privítali piesňami 
a  básňami. Množstvo ener-
gie z  mikulášskej nádielky 
žiaci spotrebovali pri riešení 
Pytagoriády. Úspešní riešite-
lia z  jednotlivých tried budú 
školu reprezentovať na okres-
nom kole. 

Advent sa v škole skon-
čil  hudobnou rozprávkou 
,,Z  pekla šťastie“.  Klasickú 
vianočnú rozprávku  žiaci 
školy nacvičili pod režijnou 
taktovkou PaedDr. Eriky 
Kuchárovej. Na realizácii  sa 
podieľali všetci pedagogickí 
zamestnanci, za čo im patrí 
vďaka. Hovorené slovo, tan-
ce,  piesne i kostýmy potešili 
všetkých prítomných v  sále 
kultúrneho domu v  Bati-
zovciach. Veríme, že naším 
malým predstavením sme 
prítomným spríjemnili pred-
vianočné obdobie, 

Mgr. Zuzana Kľocová
riaditeľka školy
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V nedeľu 9.10.2022 usporiadala TJ TATRAN Gerlachov  v 
spolupráci s obcou Gerlachov a Zväzom slovenského lyžova-
nia Majstrovstvá Slovenskej republiky v behu na kolieskových 
lyžiach, ktoré sú už 21. ročníkom Memoriálu MUDr. Michala 
Guhra. Na trati dlhej 5 kilometrov s prevýšením 212 metrov 
súťažilo 35 bežcov na kolieskových lyžiach klasickou tech-
nikou. Pretekári štartovali spred budovy obecného úradu v 
dvoch hromadných štartoch. Prvé dva kilometre trate viedli 
po niekoľkoročnej odmlke opäť aj cez ulice obce, kde si mohli 
pretekári vychutnať aj novopoložený asfalt v niektorých jej 
častiach, ktorý si veľmi pochvaľovali. Do cieľa v Tatranskej Po-
lianke dobehol medzi mužmi ako prvý domáci pretekár Pe-
ter Mlynár (ŠKP Vysoké Tatry) s časom 16:08,0 min. Druhý 
skončil Ludek Šeller (KL Nováky, 16:15,5 min.) a tretí dobehol 
Andrej Renda (Poprad, 16:36,4). Ženské preteky najrýchlej-
šie odbehli Barbora Klementová (20:59,6 min.) a Marianna 
Klementová (21:39,2 min.), obidve z klubu KL Nováky. Tretia 
skončila Kristína Sivoková z LK Ski Team JASE Látky (22:02,4 
min.  Ing. Michal Nikerle, snímky Matúš Jančík

Pretekov sa zúčastnili pre-
tekári  z piatich krajín a  to 
zo Slovenska, Poľska ,Česka, 
Maďarska a Nemecka. Na 
juniorov, juniorky a  všetky 
seniorské kategórie čakalo 
náročných 8,4 kilometrov 
s  prevýšením 879 metrov 
až na Sliezsky dom. Samo-
zrejme sme mysleli aj na na-
šich najmladších pretekárov 

29. ročník Horského krosu Gerlach
Občianske združenie Horský kros Gerlach usporiadalo 3. 

septembra 2022 v spolupráci  s obcou Gerlachov, mestom 
Vysoké Tatry, Úniou behov do vrchu a  Správou Tanap-u  
už 29. ročník behu do vrchu Horský kros, ktorý bol záro-
veň 8. kolom Slovenského pohára  v behu do vrchu. 

a pripravili sme pre nich det-
ské preteky  v Gerlachove na 
100, 250 a 500m.

V hlavnej kategórii sa z ví-
ťazstva radoval Slovák Jozef 
Hlavčo z  klubu Salomon/
Suunto  s  časom 44:27, na 
tretom mieste sa umiestnil 
domáci Peter Mlynár s  ča-
som 46:48 štartujúci za ŠKP 
Vysoké Tatry. Medzi ženami 

triumfovala s  časom 58:57 
Silvia Beláková z klubu Spor-
tacus Running Tour. Víťaz-
stvo minimálne 3 členných 
tímov na trati z  Gerlachova 
na Sliezsky dom, si vybojoval 
klub Kamzík 1000/Manín 
PB v zložení: Andrej Paulen, 
Lukáš Martinka a Ľuboš Ko-
váčik.

Aj tento rok sa Horského 
krosu zúčastnili aj pretekári 
z Gerlachova a blízkeho oko-
lia. Peter Mlynár obsadil spo-
mínané 3. miesto, Milan Bar-
ger obsadil 39. miesto, Viliam 
Kičin 67. miesto. Kompletné 

výsledky si môžete detailnej-
šie pozrieť na stránke www.
horskykrosgerlach.sk, resp. 
www.pretekaj.sk 

 Na záver by som chcel 
v mene celého organizačného 
výboru poďakovať všetkým 
sponzorom a  podporovate-
ľom a vyše 30 člennému tímu 
dobrovoľníkov, ktorí sa kaž-
doročne podieľajú na prípra-
ve týchto náročných, avšak 
krásnych pretekov a ktorí už 
teraz pracujú na zabezpečení 
jubilejného 30 ročníka, ktorý 
sa uskutoční 2. 9. 2023.  

 Ing. Martin Mlynár

 Začiatok volebného obdo-
bia 2014 – 2018 nebol jed-
noduchý, keďže sme museli 
začať realizovať naše plány 
na zveľadenie obce s dlhom, 
ktorý bol 228  945 eur a  v 
rezervnom fonde sme mali 
96  833 eur. Museli sme sa 
pozerať  vpred a začať praco-
vať. V priebehu troch rokov 
sa nám podarilo dlh splatiť a 
aj napriek tomu sme realizo-
vali naše plány ďalej a pokra-
čovali v rozvoji našej obce. 

Od roku 2015 do konca 
tohto roka sa nám podari-
lo zrealizovať najmä tieto 
hlavné investičné zámery:  
2015 – 2018 sanácia čiernych 
skládok, vyčistenie koryta 
miestneho potoka, zníženie 
spotreby energie v budove 
obecného úradu Gerlachov, 
oplotenie areálu školy, roz-
šírenie kanalizácie Ul. lúčna 
– družstevná, kamerový sys-
tém obce, rozšírenie kanali-
zácie Ulica nová, osvetlenie 
cintorína, kamenný most, 
kompletná rekonštrukcia 
verejného osvetlenia, oprava 
kamenného mosta, rekon-
štrukcia ČOV, výstavba det-
ského ihriska, nadobudnutie 
motorového vozidla TATRA. 

Milí spoluobčania, 
ani sme sa nenazdali a už 

tu máme koniec roka a zá-
roveň sa nevieme dočkať 
najkrajších sviatkov roka, 
Vianoc. Chcem vám v krát-
kosti napísať, čo sa nám za 
dve volebné obdobia spo-
ločne podarilo v našej krás-
nej obci zrealizovať.

Presadzujme spoločné dobro pre našu obec

Roky 2019 – 2022: rozší-
renie kamerového systému, 
usporiadanie kultúrneho po-
dujatia Hurá leto, rekon-
štrukcia požiarnej zbrojnice, 
rozšírenie kanalizácie na Ul. 
hlavnej, merače rýchlosti, 
zvýšenie energetickej účin-
nosti budovy ZŠ, osvetle-
nie pri požiarnej zbrojnici, 
oddychové zóny v obci a 
streetworkoutové ihrisko, ja-
zierko, údržba vojnových 
hrobov, obnova knižničného 
fondu, oplotenie areálu ZŠ 
s MŠ, rekonštrukcia miestnej 
komunikácie Nová – Cin-
torínska, náučno-turistický 
chodník, nové úradné tabule, 
rekonštrukcia - parkovisko 
pred cintorínom, komuni-
kácia Hlavná, Cintorínska 
(prepoj. most), projektová 
dokumentácia pre spoločný 
chodník pre peších a  cyklis-
tov BAGER (medzi obcami 
Batizovce – Gerlachov)... . 

Celkové náklady za dve 
volebné obdobia: 1 272 
509,50 eur, vlastné zdro-
je: 324 421,38 eur, dotácie: 
948 088,12 eur (Envirofond, 
MINV SR, Úrad vlády SR, 
Min. fi nancii  SR, Minister-
stvo kultúry, Fond na pod-
poru umenia, Prešovský sa-
mosprávny kraj...). Verím, že 
budeme naďalej úspešní, aby 
sme mohli aj na konci tohto 
nového volebného obdobia 
byť aspoň tak ako doteraz, 
alebo aj úspešnejší. 

Aj touto cestou sa chcem 
veľmi pekne poďakovať 
bývalým poslancom náš-
ho obecného zastupiteľstva 
a  novozvoleným poslancom 
chcem zablahoželať k  zvole-
niu. Stojí pred nami zodpo-
vedná a  neľahká práca. Ako 
sa tejto práce zhostíme a aké 
budú jej výsledky, to záleží 
od nás všetkých. Od našej 
spolupráce, od vzájomné-

ho rešpektovania sa, od úcty 
k  názoru toho druhého pri 
hľadaní a  presadzovaní spo-
ločného dobra pre našu obec 
Gerlachov. Chcem sa touto 
cestou poďakovať za prácu aj 
všetkým pracovníkom obec-
ného úradu. Veľmi si cením 
to, čo robia  a  ďakujem im 
za ich zodpovedný prístup 
k práci. Som rád, že s  nimi 
môžem spolupracovať. Ďa-
kujem  učiteľom a  všetkým 
zamestnancom ZŠ s  MŠ 
Gerlachov, dobrovoľným ha-
sičom, zástupcom cirkvi, čle-
nom miestnym organizácií, 
miestnym podnikateľským 
subjektom a hlavne vám, milí 
občania, za pomoc pri bu-
dovaní krajšieho Gerlachova 
a  za dôveru, ktorú ste nám 
prejavili. 

Na záver  vám všetkým 
posielam tiché prianie, aby 
sa láska, pokoj a mier šírili v 
ľudských srdciach.

Prajem vám všetkým z ce-
lého srdca, aby svetlo a teplo 
lásky z betlehemskej maštaľky 
naplnilo vás osobne, vaše ro-
diny a vaše domovy. Nech vás 
tento požehnaný čas naplní 
svojimi darmi, láskou, poko-
jom, porozumením, vzájom-
nou úctou, dobrým zdravím 
a požehnaním a to nielen po-
čas Vianoc, ale aj počas celé-
ho nastávajúceho roka 2023. 
Prajem vám pokojné, milosti 
plné a radostné prežitie tých-
to nastávajúcich vianočných
a novoročných sviatkov.

      Mgr. Ján Hroboň,  
 starosta obce Gerlachov

2. ročník spoločnej tatranskej túry. 24. 9. 2022 sa uskutoč-
nila spoločná prechádzka na Popradské pleso. Túry sa zú-
častnili všetky vekové kategórie. Na prechádzke, ktorá sa 
uskutočnila za krásneho jesenného počasia, sa nás zúčast-
nilo spolu 35. Minulý rok sme boli na Sliezskom dome a na 
budúci rok opäť niečo pripravíme, aby sme sa mohli stretnúť 
ešte vo väčšom počte.
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Možno sa niektorým zdá 
naša škola a škôlka nemo-
derná , stará , ale opak je 
pravdou. Každým rokom sa 
spoločnými silami    snažíme 
školu zmodernizovať. Vy-
maľovali sa priestory školy 
aj škôlky, zakúpili  sme nový 
nábytok, urobili nové podla-

Základná škola a materská škôlka otvorená všetkým...
Čas slnečných letných dní je nenávratne preč. Naša škola 

a škôlka ožila, naplnila sa detským smiechom a radosťou 
a pre všetkých nastalo obdobie ťažkej práce. Znovu sme 
sa stretli v spoločných triedach a spája nás rovnaké úsilie 
obstáť čo najlepšie vo všetkých povinnostiach a nárokoch, 
ktoré na nás so začatým školským rokom čakajú. Poslaním 
školy je vzdelávať a vychovávať. Aby sa dieťa mohlo zdravo 
rozvíjať, musí sa cítiť spokojné a v bezpečí. 

hy, na poschodí máme pre 
deti vytvorenú telocvičňu, 
malú kuchynku, podarilo sa 
nám zmodernizovať  školskú 
kuchyňu aj jedáleň novým 
zariadením  a moderný-
mi  spotrebičmi. Všetky trie-
dy sú vybavené modernými 
didaktickými pomôckami. 

Vo vzdelávaní využívame 
nové formy a  metódy,  každé 
dieťa je pre nás jedinečné, 
a preto k nemu pristupujeme 
individuálne. 

Snažíme sa spoločne spes-
triť deťom  pobyt aj  organi-
zovaním rôznych podujatí 
či aktivít,  aby sa  tu cítili 
dobre, tešili sa na kamarátov 
a,  samozrejme, sa aj niečo 
naučili. Zapájame ich do 
rôznych súťaží nielen ume-
leckých, ale aj vedomost-
ných s  rôznymi úspechmi. 
O všetkých aktivitách sa mô-
žete dozvedieť aj z našej we-

bovej stránky www.zssms-
gerlachovpp.edupage.sk.

Sme malá dedinka, v  kto-
rej vyrastá aj kopec detí, ale 
smutné je, že sa tie deti  ani 
navzájom nepoznajú. V mi-
nulosti sa deti, ktoré navšte-
vovali tunajšiu  škôlku alebo 
aj školu, prezentovali  na rôz-
nych podujatiach či už  vystú-
peniami  pre mamičky alebo  
pre starých rodičov. Organi-
zovali sa pre rodičov vianoč-
né besiedky, karneval, rôzne 
posedenia,  spoločné výlety  
i  iné spoločné aktivity, do 
ktorých sa rodičia s radosťou 

zapájali a  navzájom sa spo-
znávali.  Tešilo nás, keď sa sta-
rý rodič alebo aj rodič mohol 
potešiť, keď videl svoje dieťa 
ako pred všetkými prednesie 
básničku, zatancuje či zahrá 
divadielko. Bolo  to krásne 
a dojímavé. Dnes sa  deti z na-
šej obce  vytratili. Áno, pre-
zentujú sa,  ale niekde v iných 
obciach,  mestách a školách  a  
našich  starých rodičov v obci 
prídu potešiť deti z inej obce.  
Je to smutné. Veríme, že sa to 
zmení.   Snahou  celého ko-
lektívu  Základnej školy s ma-
terskou školou v Gerlachove a 

zriaďovateľa na čele s pánom 
starostom je, aby škola v našej 
obci slúžila  všetkým deťom a  
znova nadobudla ten rozmer, 
aký mala v  minulosti. Chce-
me poskytnúť druhý domov 
pre všetky detí z  našej obce, 
v spolupráci s ich rodičmi. 

Práce na zveľaďovaní na-
šej školy je ešte veľa. Naším 
cieľom je z  nej vybudovať 
priestory, ktoré budú slúžiť 
nielen žiakom tejto školy, ale 
aj širokej verejnosti. Chceme 
byť škola otvorená pre všet-
kých.  Mgr. D. Vyšňová,
 A. Kičinová

Myšlienka založenia tohto 
sadu prišla v roku 1953, kedy 
sa nový pán učiteľ Juraj Zachar 
snažil o vzdelávanie svojich 
žiakov a neskôr aj občanov v 
oblasti ovocinárstva a včelá-
renia. Sad zažil svoj rozmach 
v roku 1964, kedy poctivo vy-
pestované stromčeky priniesli 
prvú bohatú úrodu. V tom 

Nová výsadba stromov v starom ovocnom sade
V starom ovocnom sade v Gerlachove sa 12. novembra 2022 

zišlo 56 dobrovoľníkov, aby a pomohli pri výsadbe nových 
ovocných stromčekov. 

čase tu rástlo 260 stromov, 
no po rôznych organizačných 
zmenách sad začína chátrať a 
dnes sa tu zachovalo pôvod-
ných 177 stromov jabloní a 
hrušiek. Od roku 2020 sme sa 
preto rozhodli dať sadu druhú 
šancu. Vysádzame nové stro-
my, pestujeme sadenice od 
semena, včelárime a snažíme 

sa dostať staré stromy opäť 
do dobrej kondície. Preto sa 
aj tohto roku za veľkej pomo-
ci nadácie Ekopolis, Deut-
sche telekom services Euro-
pe Slovakia, obcí Gerlachov 
a Batizovce, sponzorov, 
priaznivcov a podporova-
teľov sa v rámci projektu 
„Sadíme budúcnosť 2022“ 
vysadilo 21 nových sade-
níc jabloní, hrušiek, čerešní 
a sliviek. Nezvyčajne teplé 

počasie nás milo prekvapilo 
a prispelo k pohodlnej prá-
ci. Podarilo sa nám aj osadiť 
a pokrstiť novú informačnú 
tabuľu. Po výsadbe sa všetci 
účastníci mohli občerstviť 
a ochutnať výborný guláš. 
Veríme, že táto akcia v sade 
nebola posledná a budeme 
sa vám snažiť pripraviť vzde-
lávacie aktivity, aby sme po-
kračovali v myšlienke pána 
učiteľa.  Marián Chromek

Bocian biely – symbol šťastia a splnených prianí.  Už dávnejšie 
som mal predstavu postaviť nové hniezdo pre bociana bieleho 
v našej obci. Bociany vždy hniezdili v Gerlachove v priestoroch 
poľnohospodárskeho družstva a vychovali ďalšie mladé bociany. 
V roku 2018 zahynul samec a mláďatá.  Odvtedy sa síce bociany 
do našej obce vracali, ale už nezahniezdili. Aj preto sme postavili 
hniezdo na okraji obce a veríme, že čoskoro zahniezdi nová ro-
dinka bocianov a pravidelne sa každý rok vrátia. Ideálne by bolo, 
keby sa tak stalo na oboch hniezdach. Veľkú nádej máme, lebo 
bociany sa pár dní na hniezde zdržiavali a veríme, že budúci rok 
sa už zahniezdia na trvalo. Bocian biely má veľký význam nielen 
pre prírodu, ale aj pre ľudí. Význam má pre naše poľnohospodár-
stvo, vďaka ničeniu škodcov, ktoré ohrozujú našu úrodu. Už naši 
predkovia o nich vedeli dosť veľa a dokonca podľa ich správania 
vedeli určiť zmeny počasia a nepotrebovali na to žiadne meteo-
rologické prístroje. Bociany poznajú dokonca aj malé deti, a to 
vďaka rozprávkam o tom, ako ich doniesol bocian v batôžteku 
či plienke. Týmto „výmyslom“ nerobí nič zlé, pretože upevňuje-
me vzťahy medzi človekom a bocianmi. Pre tieto dôvody by sme 
mali naše symboly plodnosti a ochrancov úrody ochraňovať. Aj 
týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa podie-
ľali na výstavbe nového hniezda. 

 Mgr. Ján Hroboň,starosta obce Gerlachov

Nové bocianie hniezdo v Gerlachove

V  ovocnom sade sa 18. septembra uskutočnilo verejné stri-
hanie ovocných stromov. Lektorom a prednášajúcim bol 
skúsený Ing. Eduard Jakubek, predseda Slovenského zväzu 
záhradkárov.

Naši hasiči obhájili víťazstvo na domácej pôde.

Workoutové ihrisko s najkrajším výhľadom 
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M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

Októbrová jeseň bola nád-
herná a  počasie nesklamalo 
ani tentoraz. Krásne slneč-
né počasie nás sprevádzalo 
počas celého dňa. 26. ok-
tóbra 2022 sa zhruba dvad-
siatka obyvateľov a  rodákov 
z Mengusoviec spolu s  deť-
mi z  materskej škôlky stre-
tla pred budovou Obecného 
úradu. Nastúpili sme do au-
tobusu, ktorý na tento účel 
zabezpečil starosta obce 
a  vydali sa na miesta, ktoré 
sú spájané s  Máriássyovca-
mi. Prečo práve oni? Ako 
určite viete, rod Máriássy a 
jeho batizovská vetva, bol po 
stáročia vlastníkom Mengu-

Poznávací výlet Po stopách rodu Máriássy
Október je mesiacom úcty k starším. V našej obci sa pri 

tejto príležitosti tento rok namiesto organizácie kultúrne-
ho podujatia v interiéri uskutočnil poznávací výlet Po sto-
pách rodu Máriássy.

soviec a okolitých dedín. 
Prvá zastávka bola pocho-

piteľne v  Batizovciach, kde 
mal tento rod svoje sídlo. 
Navštívili sme evanjelický 
kostol. Veď ešte pred pár 
desiatkami rokov evanje-
lickí veriaci z  Mengusoviec 
patrili pod cirkevný zbor 
Batizovce. Pán farár Miro-
slav Maťo nám porozprá-
val históriu tohto kostola 
a  uskutočnili sme prehliad-
ku jeho priestorov. Potom 
sme sa vybrali do kaštieľa 
v  Batizovciach, kde sa dnes 
nachádza Centrum sociál-
nych služieb. Pani Jana 
Faixová nám sprístupnila 

priestory, kde majú zriade-
nú historickú miestnosť ve-
novanú rodu Máriássy. Sú 
tam umiestnené a  spraco-
vané historické fakty o nich 
a  rôzne obrazové materiály. 
Následne sme navštívili Pa-
mätnú izbu v  Batizovciach 
a  tiež Hasičskú izbu. Pani 
Pastrnáková nám sprístup-
nila tieto priestory, v ktorých 
obec Batizovce zriadila tie-
to pripomienky minulosti. 
V  Pamätnej izbe sme mohli 
vidieť veci, bez ktorých sa 
v minulosti nezaobišla žiad-
na domácnosť ani v  Men-
gusovciach a  nachádzali sa 
takmer v  každom dome aj 
u nás. Bola to krásna pripo-
mienka nie tak dávnych čias. 

A  presunuli sme sa do 
Markušoviec. Navštívili sme 

Markušovský hrad, kde sme 
sa stretli s  barónom Petrom 
Máriássym. Pán barón je 25. 
potomkom rodu Máriássy.  
Pre mnohých z  nás to asi 
bolo prvé stretnutie vôbec 
so šľachticom. Pán barón sa 
už asi 30 rokov snaží zrekon-
štruovať ruiny hradu a uviesť 
ich do reprezentatívnejšieho 
stavu. Napriek svojmu šľach-
tickému pôvodu však jeho 
fi nančné možnosti absolút-
ne nepokrývajú tak náročný 
zámer. V časoch poddanstva 
by zrejme napredoval pod-
statne rýchlejšie a bolo by to 
preňho asi neporovnateľne 
jednoduchšie. Porozprával 
nám stručnú históriu hradu 
a predstavil nám najvýznam-
nejších predstaviteľov rodu. 
Po prehliadke hradu sme sa 

presunuli do Kaštieľa a  le-
tohrádku Dardanely v  Mar-
kušovciach. Pri prehliadke 
kaštieľa sme si okrem  zau-
jímavých historických fak-
tov pozreli aj výstavu his-
torického nábytku a  v  leto-
hrádku Dardanely expozí-

ciu historických klavírov.
Výlet sme zakončili spo-

ločným obedom a s dobrým 
pocitom z  príjemne stráve-
ného a krásneho dňa sme sa 
rozlúčili opäť pred budovou 
Obecného úradu v  Mengu-
sovciach.          Jaroslav Šoltis

starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva 

Šťastné, radosťou, láskou a pokojom 
             naplnené vianočné sviatky, veľa zdravia 
                                         a úspechov v novom roku 2023 želá 

4. adventná nedeľa:    9.00 hod – s Večerou Pánovou
Štedrý večer:  17.00 hod
1. sviatok Vianočný:    9.00 hod
2. Sviatok Vianočný:    9.00 hod
Silvester – záver občianskeho roka:  17.00 hod
Nový rok:    9.00 hod

Služby Božie počas Vianočných sviatkov 
v Evanjelickom kostole v Batizovciach:

Služby Božie počas Vianočných sviatkov 
v Evanjelickom kostole v Gerlachove:

4. adventná nedeľa:  10.30 hod – s Večerou Pánovou
Štedrý večer:  15.30 hod
1. sviatok Vianočný: 10.30 hod
2. Sviatok Vianočný:  10.30 hod
Silvester – záver občianskeho roka:  15.30 hod
Nový rok:  10.30 hod
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PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ

jakub.kantor@kvetytatry.sk   0905 724 149

VEĽKOOBCHODNÝ
 PREDAJCA KVETOV

Hľadáme nových kolegov do tímu na pozíciu

Požadujeme
• chuť pracovať a učiť sa
• vodičský preukaz sk. B
• fyzická zdatnosť a psychická 

odolnosť sú výhodou

Ponúkame
• vlastné vozidlo
• mzdu od 1200€
• zmluvu na dobu 

neurčitú

Tricklandia nezaháľa a  pre svo-
jich návštevníkov opäť pripravila 
množstvo noviniek. Narástla na 
1 000 m² a pribudlo jej celé jedno 
podlažie. Galéria je zážitková a vo 
svojej expozícii využíva umenie 
trickartu a optických ilúzií. Môžete 
sa tešiť aj na rozšírenú realitu, an-
tigravitačné miestnosti a najkraj-
šie zrkadlové bludisko. Jednotlivé 
expozície sú tak prepracované, že 
nebudete veriť vlastným očiam.  

Znie to ako klišé, ale je to tak. 
Tricklandia je ideálnym miestom 
pre celú rodinu. Je jedno, či máte 
doma škôlkara, tínedžera alebo 
starých rodičov. Vďaka rôznorodej 
expozícii si v  nej každý nájde to 
svoje.

Rezervácie aj cenník nájdete 
na www.tricklandia.sk

Ešte väčšia TricklandiaZaujímavé a poučné
Dovoľujeme si vás stručne informovať, že 

práve vyšla kniha „Nenávidíme ťa Sloven-
sko“. Jej názov bol inšpirovaný skutočnou 
udalosťou. V našej tlači sa totiž nedozvie-
me o takých udalostiach, akou bol Fakľový 
pochod v čiernych uniformách a nenávist-
né výkriky: „Nenávidíme ťa Slovensko!“ 
a „Mindent vissza!“ (Všetko späť) pred 

slovenským veľvyslanectvom v Budapešti 
7. júna 2017. Podobné výroky zo strany 
maďarských fanúšikov  sa zvyknú obja-
vovať aj pri futbalových zápasoch. Naša 
televízia nás doslova chráni pred takouto 
nepríjemnou  pravdou. Radšej natočí nie-
čo o  tzv. slovenských a  nenávistných na-
cionalistoch.

Každoročné akcie Hnutia 
64 žúp a Jobbiku k výročiu 
Trianonu nás opätovne utvr-
dzujú v názore, že v povedo-
mí Maďarov, ako „panského 
národa“ v Uhorsku, sa vlast-
ne nič nezmenilo. To len my, 
hlúpučkí Slováci, bez národ-
ného vedomia a hrdosti, sme 
zabudli na negatívne histo-
rické súvislosti. Zabudli sme 
na strašnú okupáciu južného 
Slovenska po roku 1938, na 
vítanie admirála Horthyho v 
Košiciach spisovateľom Sán-
dorom Máraim a politikom 
Jánosom Esterházym, na ma-
ďarský teror, zabudli sme na 
krvavé Vianoce v Šuranoch, 
na druhú etapu maďarizácie, 
na zatvorenie 150 sloven-
ských škôl a vyhnanie 900 
slovenských učiteľov aj s ro-
dinami, na vyhnanie 100 000 
Slovákov z okupovaných úze-
mí, a zabudli sme aj na násil-
nú predvojnovú asimiláciu 
400 000 Slovákov a podobne. 

Čo sme to za národ?
Veď,  kto by už len rátal per-

zekvovaných a zavraždených 
Slovákov a Rusínov vo Felvi-
déku, keď sa o tom nepíše ani 
v slovenských učebniciach 
dejepisu? Čomu sa čudovať, 
keď Máraimu aj Esterházy-

mu postavili v Košiciach, v 
podmienkach novej a navyše 
aj demokratickej slovenskej 
štátnosti, bronzové pomníky 
ako spomienku na „veľkých 
mužov maďarského národa“. 
Ba na Slovensku si sochou 
uctili aj vojnového fašistické-
ho zločinca suchozemského 
admirála Miklósa Horthyho.

S Maďarmi sme sa už zmie-
rili, hoci Maďari s nami nie. 
Netrápi nás, že europoslan-
ci Slovenskej republiky ako 
napríklad Pál Csáky, Edit 
Bauer, József Nagy, Alajos 
Mészáros, Árpád Duka – Zó-
lyomi, v Bruseli za naše slo-
venské peniaze zastupovali 

záujmy Maďarska. Zmierili 
sme sa s tým, že na Sloven-
sku politicky pôsobia po-
hrobkovia Uhorska, ktorí sa 
nikdy nestotožnia s pojmom 
Slovenská republika, ale vždy 
budú hovoriť o „Felvidéku“ 
ako o „odtrhnutom území 
z maďarského tela“. Veď, 
kto napríklad sleduje mest-
ské vysielanie v maďarskom 
jazyku z Dunajskej Stredy 
Dunaszerdahelyi városi te-
levízió, dozvie sa, že toto 
juhoslovenské mesto sa na-
chádza vo „Felvidéku“ teda v 
„Hornom Uhorsku“. Podob-
ne je to aj s mestom Párkány 
(Štúrovo) alebo Komárom 
(Komárno).

Táto kniha podrobne ro-
zoberá maďarsko-slovenské 
vzťahy od 7. storočia až sko-
ro po súčasnosť. Oplatí sa 
prečítať. Obsahuje množstvo 
málo známych i  neznámych 
faktov. Viete napríklad, 
z  čoho vychádza maďarská 
zahraničná politika? „Nauči-
li sme sa, že ináč treba hovo-
riť pre šíry svet a ináč treba 
robiť u  nás doma“ (admirál 
Miklós Horthy). Maďari sa 
toho aj držia, a  položili ste 
si otázku - čoho sa drží naša 
tzv. zahraničná politika?

Zriadením Úradu pre 
pripravenosť a reakcie na 
núdzové zdravotné situ-
ácie (HERA) podnikla 
Komisia dôležité kroky 
vo všetkých oblastiach 
zdravotnej pripravenosti 
vrátane odhaľovania, pre-
vencie, výskumu, me-dzi-

Európska zdravotná únia
Európska komisia uverejnila 30.11.2022 svoju prvú 

správu o stave pripravenosti v oblasti zdravia. Sprá-
va vyzdvihuje pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť v 
oblasti pripravenosti a schopnosti reakcie od začiatku 
pandémie COVID-19, najmä z hľadiska zdravotníc-
kych protiopatrení. Vychádza pri tom zo skúseností 
získaných počas pandémie, ako aj z výsledkov práce 
na posilňovaní pripravenosti a akcieschopnosti. Zá-
roveň identifi kuje nové výzvy, ktorým sú orgány ve-
rejného zdravotníctva vystavené, a sumarizuje kon-
krétne opatrenia, ktoré Komisia prijme na ich rýchle 
riešenie. Mnohé sa už podarilo dosiahnuť. 

Žiadosti možno predkladať do 26. januára 2023.
národnej spolupráce, schop-
nosti reakcie, investícií a bo-
ja proti dezinformáciám. 
Stále je však pred nami veľa 
práce. Na základe troch pri-
oritných zdravotných rizík 
identifi kovaných v júli 2022 
(patogény s vysokým pande-
mickým potenciálom, che-

Prvá správa o stave pripravenosti v oblasti zdravia potvrdila výrazný pokrok v EÚ

mické, biologické, rádio-
logické a jadrové hrozby
a napokon riziká antimik-
robiálnej rezistencie) sú 
v správe stanovené kľúčové 
opatrenia na ďalšie zlepše-
nie pripravenosti EÚ v bu-
dúcom roku.

Štyri nové autobusy pre Poprad
Popradčania dostali k tohto-

ročným Vianociam krásny 
darček. Štyri nové autobusy 
Merceedes Citaro s ekolo-
gickými motormi. Jeden z 
nich je vianočne vyzdobený 
a ostatné majú na karoséri-
ách vianočné polepy. Cieľom 
spoločnosti SAD Poprad je 
poskytnúť maximálnukvalitu, 
komfort a bezpečnosť pri ces-
tovaní . Od začiatku decem-
bra bude v Poprade jazdiť už 
16 autobusov MHD značky 
Mercedes.



Milí priatelia a čitatelia, 
sme na sklonku roku 2022 
a tvoríme plány do roku 2023. 

V  tomto roku sa chcem 
vám s  vami rozlúčiť s  kni-
hou  - KRONIKOU začiatku 
21. storočia. GENOCÍDA 
SLOVENSKÉHO NÁRODA 
2020. Ide o nezmazateľný ar-

chív všetkých zločinov, krívd 
a  útlaku, spáchaných počas 
covidofašizmu na našom 
národe. Kniha má vyše 700 
strán, okrem toho jednotlivé 
prípady obsahujú QR-kód, 
po jeho otvorení sa čitateľ 
dostane online ku súvisia-
cim dokumentom, videám 
a  záznamom v  súvislosti 
s prípadom. Táto kniha, ulo-
žená aj vo vašich knižniciach, 
bude zárukou, že už nikdy 
zločinci nebudú môcť tvrdiť, 
že niečo bolo inak, alebo že 
sa niečo z toho nestalo. Táto 
kniha ostáva dedičstvom...

Knihu si môžete kúpiť na 
www.olpzs.sk/kniha, 

alebo prostredníctvom QR-

-kódu na pripojenom obráz-
ku. Výťažok z nej ide na čin-
nosť Občianskeho združenia 
Ochrana ľudských práv a zá-
kladných slobôd  

www.olpzs.sk, 
prostredníctvom ktorého sa 

k  vám dostáva moja právna 
pomoc,  spoločenské a od-
borné publikácie na stránke 
www.zalobyvocistatu.sk, vy-
sielanie na 

www.slobodnyvysielac.sk, 
osobné stretnutia spojené 
s  odbornými prednáškami, 
radami a pod.  

A  čo na budúci rok? Spo-
ločne vykročíme k  ďalšiemu 
zvyšovaniu právneho po-
vedomia, pretože iba toto 

nám pomôže dôstojne žiť 
a  neprepadnúť bezpráviu. 
Nový rok začíname s novým 
projektom. Budem vám pri-
nášať právne rady, príbehy 
a  právne prípady, ktoré 
vám pomôžu riešiť vaše 
bežné životné situácie. 
Naučím Vás právne fin-
ty, plávať v zákonoch a v 
právnom myslení.

Vaše právne prípady a 
otázky môžete písať na 

www.olpzs.sk, 
do predmetu uveď-

te: Podtatranský Ku-
riér – Právna poradňa.  
Do textu stručne a fak-
ticky opíšte svoj právny 
problém s otázkou. Pri-

pojte vaše telefónne číslo.  
Milí priatelia a  čitatelia, 

prajem vám krásne Vianoce, 
ako v  cirkevnom, tak aj sta-
roslovanskom duchu, šťastný 

a veselý Silvester 2022 a po-
kojný, úspešný a šťastný celý 
nový rok 2023. 

Boh nám všetkým žehnaj. 
JUDr. Adriana Krajníková
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Dokončenie z 1. strany
pandemického režimu a pošliapali ústavu aj so všetkými ľud-
skými právami a slobodami.  

Takéto konanie sa nazýva zneužívanie právomoci verejné-
ho činiteľa v spojení s poškodzovaním cudzích práv, za čo je 
trestná sadzba desať až dvadsať rokov odňatia slobody.

Napriek tomu, že nebola vyhlásená žiadna pandémia, boli 
spôsobom odporujúcim medzinárodným dohovorom, ústave 
a  zákonom vydávané zdraviu škodlivé opatrenia na základe 
svojvôle politikov a hlavného hygienika, ako jedného štátneho 
úradníka. Ústavnému súdu to však nijako neprekážalo.  

Ľudia boli prinútení žiť s prekrytými dýchacími cestami, do-
konca takto museli ležať aj v nemocniciach v ťažkých stavoch 
spojených s dýchaním, a tiež matky museli rodiť v pote vlast-
ných výlučkov pod nehumánnou a dehonestujúcou prekážkou 
na dýchanie.

Zároveň s tým boli slovenskí občania prinútení odovzdať svoj 
biologický materiál na testovanie, čo slúžilo na výskum pre zá-
ujmy občanov sveta a Európy, a neskôr boli prinútení pichať si 
experimentálne látky, o ktorých spoločnosť Pfizer prehlásila, 
že neprešli patričným skúmaním.

Pokusmi na slovenských občanoch sa realizovala zákazka zá-
padných štátov na výskum pre globálne účely, tieto pokusy boli 
na Slovákoch vykonané pod organizáciou vlády a jej cieleným 
nátlakom. Priznanie k tomu poskytli dvaja členovia vlády:  

MATOVIČ Igor, dňa 29.10.2020:  
„Celá Európa čaká na to, akým spôsobom zvládneme, a 

či zvládneme plošné  pretestovanie  a najmä potom na do-
pady na zdravie a životy ľudí na Slovensku. Celá Európa 
a svet očakáva recept, akýkoľvek, len aby dokázali v svo-
jich krajinách zvrátiť nie práve pozitívne tendencie…“ 
MATOVIČ Igor, dňa 2.11.2020:

„Ospravedlnenie by som chcel venovať všetkým tým ľuďom, 
ktorí na toto testovanie nejdú z vlastnej vôle a idú na toto tes-
tovanie preto, lebo si uvedomujú, že podmienky sú nadstavené 
tak, že inak by nemohli ísť do práce a nemohli by ako tak slo-
bodne žiť.

Prepáčte mi, že sme vás d o n ú t i l i    ísť na tento  test. Ale 
tým donútením sme chceli len aby ste si uvedomili, že sloboda 
musí byť spojená aj so zodpovednosťou, so zodpovednosťou voči 
tým ľuďom, ktorí oprávnene chcú svoje životy a zdravie chrá-
niť … Len kvôli nim sme áno vás prinútili  ísť na tento test. 
Prosím odpustite nám to, nebolo to myslené zle, bolo to myslené 
v záujme nás všetkých a plne chápem vaše pocity.

Napriek tomu vám veľmi ďakujem, že aj keď ste vedeli, že je 
to prinútenie, ste sa tohto testu zúčastnili a pomohli ste spoloč-
ne, aj dnes verím, že ešte mnohí prídete, pomôžete spoločne, aby 
sme v tomto boji vyhrali.“

NAĎ Jaroslav, dňa 2. 11. 2020: 
„Zároveň chcem povedať to, že bol tu taký výraz použitý, 

že podmienenosť, že je to podmienené tým, že ľudia idú alebo 
nejdú. A samozrejme že to tak je, ale my sa tým netajíme, dneska 
na tlačovej konferencii pán predseda vlády sa ospravedlnil tým 
ľuďom, že áno takouto cestou sme ich vlastne ako keby prinúti-
li ísť na to testovanie, povedal to verejne a ospravedlnil sa za to, 
ale ide o dobrú vec…“

ČAPUTOVÁ ZUZANA a PRIEPUSTKA NA SLOBODU
Už na začiatku covidového podvodu tu svoju rolu zohrala 

kontroverzná prezidentka ČAPUTOVÁ Zuzana, ktorá (pre 
laika) famózne znejúcimi formulkami o neprípustnosti prie-
pustky na slobodu  z  dôvodu nedostatku C-19-testu žiadala 
zaručiť prístup každému občanovi na testovanie, namiesto 
chránenia ho pred nechceným testovaním. Občania plakali, 
hľadali únik spod „darovania“ svojich buniek a  nechceli sa 
nechať vyšpárať, ale prezidentka im zabezpečila právo stať sa 
nechceným darcom svojich buniek (nabudúce orgánov). Slová 
hodné šialenca prednesené šialenej vláde: 

ČAPUTOVÁ Zuzana, dňa 31. 10. 2020: 
„Zároveň však žiadam ešte pred spustením testovania prehod-

notiť podmienky zákazu vychádzania a netrestať následne ľudí, 
ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú, alebo ktorí z 
iných dôvodov na test nemôžu prísť. Nemôžme pripustiť, aby stá-
tisíce občanov zostali pred testovaním v neistote.“ „Žiadam teda 
zrušiť kategorizovanie občanov na tých, ktorí budú mať  prie-
pustku na slobodu a tých druhých, pretože na nich nevyšlo.“

Takže ak ste z  materiálno-technických príčin nedostatku 
testov nemohli svoje bunky odovzdať na test (a nachvíľu ste 
si vydýchli od Mengeleho výskumov), prezidentka Vám Vaše 
právo darovať Vaše telo, pod následkom straty riadneho života 
bez potvrdenia „celoplošného testovania“, zabezpečila. Prie-
pustkou na slobodu nemôže byť predsa iba nútené otestovanie 
tých, na ktorých sa ušli testy, veď je to diskriminácia voči tým, 
na ktorých sa nútené testy neušli.  

Z hľadiska práva, keďže predmetom nariadení bolo TESTO-
VANIE biologického materiálu, nie DIAGNOSTIKA ochore-
nia, je treba zájsť do právnych definícií pojmov, o čo vlastne 
išlo, resp. o čo nešlo.   

Podľa § 2 ods. 18 zákona č. 317/2016 Z. z. (transplantačný 
zákon) je TESTOVANIE vykonávanie laboratórnych testov na 
vyšetrenie DARCU ľudského orgánu, tkaniva alebo buniek a 
mikrobiologické vyšetrenie tejto vzorky pre použitie na ďalšie 
(komerčné) účely. 

Podľa § 2 ods. zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostli-
vosti DIAGNOSTIKA je zisťovanie a hodnotenie zdravotného 
stavu osoby, určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choro-
by; jej výsledkom je určenie choroby.

V celoplošnom (ako aj ďalšom) testovaní nešlo o diagnostiku 
ochorenia (vychytávania jeho prítomnosti v spoločnosti), ale 
o zber biologického materiálu občanov na ďalší výskum, teda 
testovanie. Tento výskum pokračoval  v podobe „vakcín“ proti 
Covid-19, a znova začal na Slovákoch. 

Tu ČAPUTOVÁ Zuzana pristúpila k masívnej kampani ako 
maskot spoločnosti Pfizer a čeľadník Urschuly Leyenovej, a ve-
rejne hlásala:  „Vakcína je sloboda“. 

Zo všetkých strán politikov a  štátnych úradníkov sa šírilo 
zastrašovanie pred ochorením, roznášaním a smrťou na CO-
VID-19. Jediná možnosť, ako prežiť a zastaviť prenos šírenia 
tohto smrteľného ochorenia, bola vakcína. Bez nej si bol ne-
zodpovedný občan, člen rodiny, kolektívu a šíriteľ nákazlivej 
choroby. Nedal si sa zaočkovať? Nechránil si iného! Preto si bez 
„vakcíny“ bol vylúčený zo spoločenského života. 

PFIZER sa stal „Bohom“ a synonymom života. Zo štátne-
ho rozpočtu sa na experimentálne očkovanie celého národa, 
či už priamo na nákup „vakcín“, alebo na „hazardnú ruletu“, 
alebo výplatu „odmien“ za očkovanie, vyhodili milióny Eur..., 
na štartovacie manévre v podobe rúšok, respirátorov a testov 
ďalšie milióny...  

 A NA TO PRÁÁSK...
začali sa rúcať mýty o „Mengeleho slobode“. Čím viac rúšok, 

testovania a vakcín C-19, tým viac rôznych ochorení a mŕtvol. 
Po týchto injekciách začali ľudia umierať na zápaly rôzneho 
druhu a iné vážne diagnózy, ktoré sa v nich aktivovali a reakti-
vovali, a akosi sa z každého kúta začali valiť informácie o úmrtí 
susedov, blízkych, známych, hercov, športovcov...

A  z  Európskeho parlamentu prišla „atómka“, že spoloč-
nosť Pfizer nemala pred uvedením vakcíny na trh informácie 
ohľadne zabránenia prenosu vírusu a predsedníčka Európskej 
komisie Leyenová je podozrivá z  machinácií ohľadne C-19. 
ČAPUTOVÁ Zuzana, o  dušu tlieskajúca ako americká roz-
tlieskavačka za vakcíny C-19, mentorujúc nezodpovedný ľud, 
ktorému nerozumie, že si nechce zmeniť svoje DNA a dať sa 
pre blaho iných opichať, urobila zo seba užitočného idiota 
a zamazala si ruky od krvi. Ale na to tu je...

Z vypočutia  Janine Small, prezidentky medzinárodných 
rozvinutých trhov v spoločnosti Pfizer v osobitnom výbore 
Európskeho parlamentu pre COVID dňa 10. 10. 2022:

Člen Európskeho parlamentu Rob Roos  (Holandsko): „Pre 
Vás, slečna Small, mám nasledujúcu krátku otázku, na ktorú by 

som poprosil jasnú odpoveď. Budem hovoriť anglicky, aby ne-
došlo k žiadnemu nedorozumeniu. Bola COVID vakcína Pfizer 
testovaná na zabránenie prenosu vírusu pred uvedením na trh? 
Ak nie, prosím povedzte to jasne. Ak áno, ste ochotní predložiť 
dáta tejto komisii? A ja skutočne chcem priamu odpoveď. Teším 
sa na ňu. Ďakujem veľmi pekne.“

Janine Small: „Čo sa týka otázky, či sme mali informácie ohľad-
ne zabránenia prenosu vírusu pred uvedením vakcíny na trh… 
nie, haha. Tie, ehm, viete, museli sme sa skutočne pohybovať 
rýchlosťou vedy, aby sme skutočne pochopili, čo sa deje na trhu.“

Ešte raz: „nie, nemali sme informácie..., museli sme sa po-
hybovať rýchlosťou vedy, aby sme pochopili, čo sa deje na 
trhu“. 

Nevieme, aká jednotka je rýchlosť vedy, ale chápeme, že 
trh ňou riadne hýbe!

Tento „medzinárodný trh“ je podkladom slovenskej mimo-
riadnej situácie, núdzového stavu a šliapania politikov a štát-
nych úradníkov po ústave a ľudských právach. Tento „trh ka-
pitálu“ je dôvodom zdemolovania právneho štátu a ochorenia 
celého Slovenska.

Za fabulovanie vyhlásenia pandémie, prijímanie a vynucova-
nie svojvoľných sú zodpovední slovenskí politici, štátni úrad-
níci a sudcovia Ústavného súdu. Je nevyhnutné vyvodiť voči 
nim trestnú zodpovednosť.  Jednak ako prevenciu pred ďalšími 
pokusmi o svojvôľu, a tiež ako trest za nehumánne a neústavné 
konanie.  

!ABY NAŠE DETI UŽ NIKDY NEBOLI ZNEUŽITÉ NA 
POKUSY! 

Na to slúži vyššie uvedená Zbierka na Covidový trestný tri-
bunál a nižšie priložená petícia.  

Petícia  I. - JUDr. Adriana Krajníková - COVIDOVÝ 
TRESTNÝ TRIBUNÁL - zodpovednosť POLITIKOV  
a ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV za COVIDOVÉ ZLOČINY.

Petíciu môžete podpísať na stránke: Peticie.com, názov 
petície: PETÍCIA I. - JUDr. Adriana Krajníková - COVIDO-
VÝ TRESTNÝ TRIBUNÁL - zodpovednosť POLITIKOV  
a ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV za COVIDOVÉ ZLOČINY

COVIDOVÝ TRESTNÝ TRIBUNÁL

KNIHA GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020 A PRÁVNA PORADŇA
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V  knihe s  podtitulom Aké 
prináša život príbehy autor 
novinár ponúka zážitkové 
reportáže z  uplynulých viac 
ako päťdesiatich  rokov.  Sú 
bohaté na zaujímavú fakto-
grafi u a autentické fotografi e. 
Účastníkmi príbehov spolu 
s ním sú konkrétni kreatívni 
ľudia z prostredí, v ktorých sa 
nachádzajú v aktuálnom čase. 
Možno sa s nimi stretnúť vo 
vesmírnom stredisku NASA 
na Floride, vo vysnívanom 
New Orleanse legendárneho 
Satchma Louisa Armstronga, 
na pobreží Mexického záli-
vu, v európskom hlavnom meste Bruseli, v gréckej metropo-
le Atény po roku 1968, či pod českým Ještědom pri otvorení 
prvej diaľnice. V každodenných i nekaždodenných situáciách 
sa s nimi stretáva aj  na Slovensku na Orave, Liptove, Tekove, 
Dolniakoch...  Je to kniha plná ľudskosti a citu.  (reš)
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V  roku 2022 sa členovia 
rozhodli založiť vlastné ob-
čianske združenie Senior 
Jánošík Svit s  nulovými fi -
nančnými prostriedkami na 
účte, bez krojov, krojových 
súčastí a  priestorov na tré-
novanie. Seniorov však ani to 
neodradilo od vykonávania 
činnosti, ktorá ich baví a na-
pĺňa. Svojou húževnatosťou 
a  schopnosťou nevzdávať sa
si členovia dokázali zabezpe-
čiť nielen fi nančné prostried-
ky, ale aj zdroje na podporu 
občianskeho združenia. Za 
podporu vďačia aj vedeniu 
mesta Svit a primátorke Ing. 
Dáši Vojsovičovej, ktorá po-
dala pomocnú ruku.

Novou riaditeľkou občian-
skeho združenia sa stala Mgr. 
Andrea Markovičová, ktorá 
počas ťažkých začiatkov za-

Seniori s novým programom 

Folklórny súbor Jánošík senior bol založený v roku 2007 
a fungovali v ňom tri umelecké zložky - tanečná, spevácka 
a hudobná. FS mal veľké úspechy a zúčastňoval sa rôznych 
festivalov  a vystúpení nielen na Slovensku, ale aj v zahra-
ničí. 

bezpečovala administratívnu 
činnosť, fi nančné prostriedky, 
rôzne vystúpenia a taktiež sa 
nezľakla režírovania progra-
mov. Vďaka Alici Skokano-
vej a Viktórií Kozubovej st. sa 
môžu pochváliť nádhernými 
krojmi a  krojovými súčasťa-
mi, ktoré vlastnoručne ušili, a 
ktoré nádherne zdobia členky 
a členov súboru. Momentálne 
sa folklórny súbor Senior Já-
nošík Svit skladá z 19 členov 
v  dvoch umeleckých zlož-
kách. Tanečnú zabezpečuje 
Ing. Dalibor Králik a  Iveta 
Neuvirthová a spevácku Mgr. 
Andrea Markovičová. Samo-
zrejme, základom súboru sú 
bývalí členovia FS Jánošík.

Počas tohto krátkeho ob-
dobia sa u niektorých členov, 
na základe dlhoročných skú-
seností, prebudil talent na 

vytváranie zaujímavých fol-
klórnych prvkov, z  ktorých 
vznikli premiérové vystú-
penia založené na krásnych 
slovenských tradíciách. 

Počas roku 2022 tieto tra-
dície, dotvárané hudbou 
a  tancom, seniori predviedli 
na hlavných podujatiach na-
príklad mesta Svit pri zahá-
jení a  ukončení kultúrneho 
leta vo Svite. Premiéru mal 
aj nový tanec, ktorý si našiel 
obľubu aj u divákov. 

Momentálne pracujú na 
ďalšom programe pod ná-
zvom ,,Folklórne Vianoce 
2022“. Za polrok tak z ničo-
ho dokázali urobiť viac ako 
niektorí za 5 rokov. 

Predovšetkým by chceli se-
niori FS Jánošík poďakovať 
aj vám, pretože bez podpo-
ry divákov by to bolo úplne 
zbytočné. Seniori dúfajú, že 
diváci ich opäť podporia 
a nebudú chýbať aj na ďal-
ších predstaveniach.  

 Viktória Kozubová ml.

Aspoň v krátkosti priná-
šame výsledky Medziná-
rodného festivalu horských 
fi lmov v Poprade. Porota 
v zložení: Gabriela Rečková 
(SR), Martina Grmolenská 
(ČR) a  Barbara Jendrzejc-
zyk (Poľsko) si od 12. do 14. 
októbra 2022 prezrela 51 
súťažných fi lmov z 15 krajín 
sveta. Porota ocenila fi lmy: 

GRAND PRIX - Horský 
vodca, réžia Pavol Barabáš, 
Slovensko 2022.

XXX. Medzinárodného festivalu 
horských fi lmov Poprad 

Cena poroty - Not Alone/ 
Nie si v tom sama, réžia He-
ather Mosher, Kanada 2020

Cena za nadštandardne 
kreatívny prístup - Droga/
Cesta, réžia Wojtek Koza-
kiewicz, Poľsko 2021.

Cena za zobrazenie lezec-
kého výkonu - Štítová stena, 
réžia Rasťo Hatiar, Slovensko 
2022

Cena za zobrazenie lyžiar-
skeho výkonu - Doo Sar, fi lm 
z lyžiarskej expedície v Kara-

korame, réžia, Jakub Gzela, 
Poľsko, 2021

Ocenenie zázemia každé-
ho výkonu v horách -  Mára 
ide do neba, réžia Markéta 
Ekrt Válková, Česko, 2022

Čestné uznanie - Hono-
rable Mention -Yukon, Un 
Rêve Blanc, Yukon, biela 
stena a White Dream, réžia 
Mathieu Le Lay, Francúz-
sko2021

Cenu divákov získal Hor-
ský vodca od Pavla Barabáša.
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Milá čitateľka, milý čitateľ, 

viac ako tridsať príbehov v tejto knihe má bohatú 
faktografiu, dynamiku a voňajú človečinou. 

Ich autor je účastníkom každého z nich 
a nachádza sa takmer na každej fotografii. Nie 

samoúčelne, aby sa zviditeľnil, ale ako doklad ich 
autentickosti, vierohodnosti, pravdivosti a časovej 

či spoločenskej aktuálnosti. Veď je novinár. 
Príbehy sú dokumentmi stvárnenej doby. Možno 
aj Vy nájdete medzi nimi podobnosť so svojimi 
(príbehmi)  – alebo Vám pripomenú prežité či 

súčasné časy. Začítajte a zapozerajte sa, prosím...                                                                                    

Danuša Dragulová-Faktorová, vydavateľka                                                 

SVET
... Dalí vo Figueres

... vesmírne centrum NASA
... po legendárnej Mississippi

... Bratislava v Bruseli

SLOVENSKO
... vrch Poludnica

... na Orave zdravo
... v rodnom Tomášove

... levická Dúha

... a mnoho ďalších zaujímavých

Andrej Tušer   
SPOZA PERA (o mne i o vás)

oznamuje koncoročné otvá-
racie hodiny pre verejnosť: 
utorok – piatok, 10.00 – 17.00 
a nedeľa, 11.00 – 16.00. Dlhý 
deň s umením v stredu, 14. 
12. je galéria otvorená 10.00 
– 19.00.  Galéria je zatvorená 
23. 12. – 25. 12. 2022 a 1. 1. 
2023.
AKTUÁLNE VÝSTAVY ZO 

ZBIERKY 
K 35. VÝROČIU GALÉRIE

SUPERHRDINOVIA. 
Interpretácia témy o hrdi-

noch v širšom historicko-
-kultúrnom kontexte. Cyklus 
výstav Zbierka v dialógu. Ku-

rátorka: Katarína Balúnová – 
GUS.

OD MIMÉZIS K HYPER-
REALITE/AKVIZÍCIE V 
INTERAKCII II., 2017 – 
2021. Edukačný interaktív-
ny projekt uvádza tvorbu 21 
autorov a symbolických 35 
diel zo zbierky. Cyklus výstav 
Zbierka. Kurátorka: Kamila 
Paceková – GUS.

STOROČNICE/Ján Šimo-

-Svrček, Emil Paulovič, Mi-
chal Petrek. Výstava prehod-
nocuje diela „storočných“ 
autorov zo zbierky galérie. 
Cyklus výstav Jubilanti. Kurá-
torky: Kamila Paceková, Má-
ria Šabľová – GUS.

PROGRAMY 
PRE VEREJNOSŤ

14. 12. 2022, streda / 17.00 
– 19.00 | ORBIS PICTUS: 
ROZHOVORY O UMENÍ/

INTERAKCIE S AUTOR-
MI AKVIZÍCIÍ: PAULÍNA 
HALÁSOVÁ A MARTIN 
KACVINSKÝ. Prezentácia 
tvorby spišských umelcov v 
rámci projektu Od mimézis 
k hyperrealite, spojená s ko-
mentovanou prehliadkou vý-
stavy s kurátorkou Kamilou 
Pacekovou. Vstup voľný.

PROGRAMY PRE ŠKOL-
SKÉ SKUPINY

Bohatá ponuka tvorivých 
dielní a komentovaných pre-
hliadok pre všetky typy škôl. 

Galéria umelcov Spiša

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

Práve Vianoce sú pre mnohých príležitosťou obdarovať 
svojich blízkych dobrou a zábavnou knihou. Práve taká kni-
ha o živote a zo života je aj kniha profesora Andreja Tušera 
Spoza pera (o mne i o vás).

Ponuka práce na ČS Slovnaft , 
Moyzesova 1 Poprad

Popis práce na benzínke: obsluha čerpacej 
stanice, práca za pultom, predaj PHM, 

občerstvenia a celého sortimentu

Kontakt: 0903 624 074

Mám záujem a kúpim:

u  Parožie, zhody
u Poľovnícke trofeje, zbierky
u Vzduchovky

Tel. č. 0908 10 10 68

Tajomstvo v lesoch ukryté, vyzvoní zvon krištáľový.
Ak nevieš zniesť lesť, napi sa s láskou z prameňa,
zmeň ju na pravdu a česť.
Pokojné Vianoce a veľa šťastia v novom roku!

Podtatranský kuriér


