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Prajeme všetkým
rodinám v našich obciach
i podtatranskom regióne
krásne prežitie veľkonočných
sviatkov.
Nech sú vaše domy
počas sviatkov jari plné
pokoja, smiechu a srdcia
blízkych naplnené láskou
a porozumením.
Zľava: Mgr. Ján Hroboň,
starosta Gerlachova,
Ján Šoltis, starosta Mengusoviec,
Martin Hajko, starosta Štôly
a JUDr. Gabriel Bodnár,
starosta Batizoviec

Ing. Michal Ľach, predseda predstavenstva spoločnosti Finchem
privítal na pôde Chemosvitu
predsedu vlády Roberta Fica.

Robert Fico
na návšteve
Chemosvitu

V piatok minulého týždňa navštívil náš región premiér SR
Robert Fico. V rámci pracovného výjazdu zavítal do a. s. Chemosvit vo Svite, kde sa spolu s
vedením spoločnosti venovali
podpore investícií a zvyšovaniu
zamestnanosti. Okrem toho hovorili aj o podpore vedy a výskumu
a tiež o duálnom vzdelávaní, príprave pracovnej sily v odborných
profesiách, najmä vodičov kamiónov, automechanikov, tlačiarov,
operátorov výroby vlákien a plastových fólií, ale aj o chýbajúcich odborných metalurgických a strojárskych profesiách či zamestnávaní
zahraničných pracovníkov a podpore investičných aktivít, súvisiacich so zvyšovaním zamestnanosti.
Predseda vlády Robert Fico spolu s Ivanom Korčokom, štátnym
tajomníkom MZV, splnomocnencom vlády SR pre predsedníctvo
SR v Rade EÚ a Petrom Chudíkom, predsedom Prešovského
samosprávneho kraja navštívili
spoločnosť Chemosvit folie, ktorá vyrába flexibilné obalové materiály na balenie cukroviniek,
keksov a chipsov a hygienických
produktov. Prezreli si tiež prípravu prevádzky nového stroja ofsetovej tlače, oboznámili sa
s prípravou linky na výrobu bariérovej liatej fólie a zaujímali sa aj o
uplatnenie nových textilných polypropylénových vláken.
Ako predsedu vlády informoval
Ing. Jaroslav Mervart, riaditeľ a. s.
Chemosvit Folie, novou technológiou, ktorá rozširuje portfólio spoločnosti, je 8-farebníkový ofsetový
stroj Comexi. „Tento stroj je v tejto
oblasti prelomový, pretože minimalizuje vstupné náklady. Dá sa povedať, že je to investícia nová nielen
na Slovensku, ale aj jedna z prvých v
Európe,“ konštatoval Ing. Mervart.
V oblasti potlače flexibilných fólií
je Comexi novinkou, ktorá v sebe
spája výhody flexotlačových strojov
a kvalitu ofsetovej tlače. 

Pokračovanie na 2. strane
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K prianiu pohody sa pripája
aj redakcia Podtatranského
kuriéra
Mgr. Štefanom Šipulom, náčelníkom
Mestskej polície v Poprade
Mgr. Štefan Šipula pôsobí na
poste náčelníka mestskej polície
viac ako rok. Predtým pracoval
v policajnom zbore ako riaditeľ
ODI OR PZ v Poprade. Tým, že sa
aj problémom bezpečnosti v meste
Poprad venoval počas pôsobenia
v polícií, táto oblasť mu je blízka
a problematiku dôverne pozná. Zo
zákona každý náčelník mestskej
polície zabezpečuje organizáciu,
riadenie, koordináciu a kontrolu
práce príslušníkov a civilných zamestnancov mestskej polície. „Veľa
mi tiež dáva najmä komunikácia
s kolegami, hliadkami, ale aj s občanmi a poslancami. Počúvam ich
problémy, pozornosť venujem sídliskám, mestským častiam a väčšinou
hľadáme riešenia tam, kde vznikajú,
teda priamo v teréne.“
Každý vedúci má iný spôsob riadenia a súčasný náčelník zaviedol
určité zmeny, ktoré sa možno neprijímali vždy s nadšením. V prvom rade však dbá o to, aby o bezpečnosť občanov bolo čo najlepšie
postarané. K tomu je smerovaný
systém všetkých zmien a obnovy poriadku nielen v meste, ale aj

v útvare mestskej
polície. Zaviedol sa poriadok
v organizačnom
systéme hliadkovania a riešenia
priestupkov, s cieľom prideliť každej ulici policajta
v zmysle projektu
Spoznajte svojho
policajta a upravil sa hodnotiaci
systém jednotlivých policajtov
podľa zaradenia.
Mestskí policajti
kladú dôraz skôr na preventívnu
činnosť, na taktické zdokonaľovanie zákrokov a na zlepšenie komunikácie a vystupovania policajtov
v teréne. „Plánujeme aj ďalšie zmeny, pripravujeme nový Organizačný
poriadok mestskej polície, chceme
zdokonaľovať kamerový systém či
vypracovať mapu bezpečnosti, ktorá
bude obrazom riešenia priestupkov
na danom teritóriu v meste,“ uviedol Š. Šipula a doplnil: „Som rád, že
v útvare máme šikovných a bystrých

ľudí, s ktorými
sa veľmi dobre
pracuje. Rýchlo
pochopili a prijali zmeny a zaslúžia si obdiv nielen u vedenia, ale
najmä u občanov.
Zodpovedne sa
starajú o to, aby
život Popradčanov bol lepší
a bezpečnejší“.
Žiaľ, problémov v jednotlivých lokalitách
je veľmi veľa.
Mestskí policajti musia operatívne
riešiť parkovanie vozidiel, asociálov na námestí a pred obchodnými
centrami a znečisťovanie verejných
priestranstiev vytváraním divokých skládok. „Napríklad nedovolené parkovanie na chodníkoch, zeleni a ďalších zakázaných miestach
je v našom meste aj po prijatých
opatreniach stále rozsiahle. aj keď
sa postupne vylepšuje. Prioritne sledujeme a riešime verejný poriadok
tiež pred obchodnými centrami, na

námestí, v parkoch a na sídliskách,“
uviedol a dodal, že vo všetkých oblastiach je problémov ešte stále dosť
a dosť.
Mestkí policajti by uvítali užšiu
spoluprácu s občanmi, pretože je
dôležité, aby aj oni pochopili ich
zámer a podieľali sa na udržiavaní
verejného poriadku. „Veľmi si vážime podnety občanov zasielané prostredníctvom aplikácie City monitor,
ktoré sa snažíme okamžite riešiť a
zároveň nám to pomáha pri plánovaní výkonu služieb do miest, ktoré
sú problémové. Mestská polícia nerieši trestné činy a ak taký zistíme,
odstúpime ho orgánu činnému v
trestnom konaní,“ ozrejmil Šipula.
„Nepoznám pokojnú a čistú
zónu, kde nie sú problémy. Riešenie
však nie je len vecou mestskej polície. Vážny problém vidím aj v postoji niektorých občanov k svojim
právam a povinnostiam. Prevencia
polície nemusí na nápravu veľakrát
stačiť a ani nestačí. A represiu nik
nechce, ale aj napriek tomu musíme byť miestami aj zásadovejší
a ráznejší“.

Pokračovanie na 11. strane
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Fortuňáci
u primátora
V pondelok 20. marca
primátor mesta Poprad Jozef Švagerko slávnostne
prijal najúspešnejších reprezentantov Tanečného
centra FORTUNA Poprad
na pôde Mestského úradu. Prijatia sa zúčastnilo 16
reprezentantov, ktorí pre
svoj klub, ako aj pre naše
mesto, vybojovali medaily
na národných šampionátoch
a reprezentovali Slovenskú
republiku na majstrovstvách
sveta a Európy alebo na
svetovom pohári v blízkom či
ďalekom svete. Primátor sa
im poďakoval za reprezentáciu a neformálne diskutoval
o každodenných starostiach
týchto mladých športovcov
a o ich plánoch v blízkej
budúcnosti.

Valentínska
kvapka
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča, člen
skupiny AGEL, sa už tradične
zapojila do akcie Valentínska kvapka krvi. Vďaka tejto
nezištnej akcii sa zvýšil počet darcov krvi. Na oddelenie
hematológie a transfuziológie prišlo tento rok darovať
najvzácnejšiu tekutinu až 31
študentov, 124 viacnásobných darcov a 11 prvodarcov, z toho 5 párov. Mobilná
odberová jednotka hematologicko-transfúznej stanice
navštívila aj okolité obce,
mestá, školy, v rámci ktorých
odobrala krv až 123 záujemcov, z toho bolo 14 študentov
a 25 iných prvodarcov.

Robert Fico na návšteve Chemosvitu

Premiér so svojou delegáciou. Zľava Ivan Korčok, Robert
Fico a Peter Chudík.
Dokončenie z 1. strany
predovšetkým bariérových
Nový potlačový stroj má vlastností, pri zachovaní
veľa výhod aj z hľadiska ži- ich potláčateľnosti a znižovotného prostredia - nepou- vanie dopadu na životné
žíva farby riedené rozpúšťad- prostredie.
lom, grafické dáta sú spracoOkrem fóliového progravávané presnejším spôsobom mu v Chemosvite zaznaa má ďalšie progresívne vý- menali novinky aj v oblasti
hody. Jedným z riešení, ako textilných a technických
rýchlo, kvalitne a efektívne vlákien. Inovácie v tomto
vyrobiť potlačenú fóliu je prá- roku sú nasmerované k vyuve táto technológia.
žitiu prírodných materiálov
Ďalším zaujímavým pro- a minerálov s cieľom zlepšiť
jektom popri biaxiálne orien- úžitkové vlastnosti polyprotovaných polypropylénových pylénových textilných vláfóliách, známych pod znač- kien. Popri vlákne Prolen®,
kou Tatrafan, s ktorou majú v spolupráci s významným
v Chemosvite 30-ročné skú- francúzskym partnerom, prisenosti, je dôraz na znižo- chádza spoločnosť s novým
vanie plytvania potravina- typom vlákna Kinex®, ktoré
mi zvyšovaním úžitkových, prináša vynikajúce úžitko-

Vedenie a. s. Chemosvit. Zľava Ing. J. Mervart, Ing. M.
Ľach, Ing. V. Balog a Ing. P. Repčík.
vé vlastnosti, zamerané na pri výchove a uplatnení abochranu pokožky. Okrem solventov týchto škôl v praxi
športovcov, armády a policaj- a pri vzájomnej výmene vených zložiek je možné uplat- deckých poznatkov. Tradičniť toto vlákno aj pri ochrane ne dlhodobo spolupracuje
detskej pokožky.
tiež s výskumnými ústavmi
Okrem fólií a vlákien vyrá- a vysokými školami a ďalba Chemosvit aj protipovod- šími ústavmi združenými
ňové dosky a stenové prvky vo Zväze chemického a farz recyklátov plastov, ale aj ma priemyslu SR pri vývoji
ďalšie výrobky, na vývoji kto- a výskume nových technorých spolupracujú s Ústavom lógií.
výrobných systémov a Konšt„Budeme hľadať všetky
ruktou Trenčín. Toto rieše- možné spôsoby, ako ešte viac
nie bolo ocenené Národnou podporiť zamestnávanie ľudí,
podnikateľsko cenou za ži- ktorí sú dnes možno často
votné prostredie.
z marginalizovaných skupín,
Okrem toho spoločnosti alebo ľudí, ktorí sú v evidencií
Chemosvit spolupracujú aj nezamestnaných,“ konštatos vysokým a stredným škol- val po návšteve Chemosvitu
stvom, vzdelávacími ústavmi premiér R. Fico. 
(reš)

Tragédia
v Tatrách
V nedeľu 26. marca popoludní prijala Horská záchranná služba (HZS) tiesňové
volanie od náhodných turistov z Veľkej Studenej doliny,
z turistického chodníka
k Zbojníckej chate. Turisti počuli volanie o pomoc od ženy,
ktorá sa nachádzala nad skalným prahom, cez ktorý údajne spadol jej priateľ. 22-ročný
Slovák utrpel pádom zranenia nezlučiteľné so životom.
Pre silný nárazový vietor nebolo možné na zásah nasadiť
leteckú techniku, na pomoc
odišlo záchranné družstvo
zo Starého Smokovca. Po
prijatí informácií od turistov
na miesto odišiel aj dobrovoľný záchranár HZS pracujúci
na Zbojníckej chate, spolu
s 28-ročným členom personálu Zbojníckej chaty, ktorý
počas presunu v teréne nešťastne spadol a zraneniam
na mieste podľahol. Záchranári HZS obe telá po obhliadke transportovali do márnice
v Starom Smokovci, kde ich
odovzdali príslušníkom PZ
SR. K uviaznutej žene smeroval ďalší člen personálu zo
Zbojníckej chaty.
Riaditeľ a členovia Horskej
záchrannej služby vyjadrujú
obrovskú ľútosť nad celým
prípadom, pri ktorom prišiel
o život človek, ktorý išiel na
pomoc druhým. Záchranári
vyjadrujú úprimnú sústrasť
pozostalým.	
(red)

V Poprade si pripomenuli prvý transport židovských žien

Pracovná návšteva predsedu vlády pokračovala v Poprade. Ešte dopoludnia sa stretol so žiakmi Gymnázia na
Kukučínovej ulici a v rámci prednášky hovoril na tému
Slovensko a Európska únia.
Popoludní sa na Železničnej stanici, pri Pamätníku
obetiam holokaustu, premiér
R. Fico zúčastnil pietnej spomienky a položil veniec k pamätníku. Tým odštartoval
v Poprade rad podujatí, venovaných 75. výročiu od

vypravenia prvého vlaku zo
Slovenska s tisíckou mladých
židovských žien a dievčat,
ktoré boli v dobytčích vagónoch transportované do
koncentračného, vyhladzovacieho tábora Auschwitz
- Birkenau v Osvienčime.
Pripomienka týchto smutných udalostí pokračovala
v Dome kultúry slávnostným
koncertom Vlak bez návratu.
V sobotu 25. marca odhalili na
budove Gymnázia na Kukučínovej ulici, kde kedysi boli

kasárne a práve tu zhromažďovali mladé ženy zo Šarišsko-zemplínskej župy, pamätnú tabuľu. Obohatením
spomienky bola aj osobná
návšteva Edity Grosmanovej
(na snímke), ktorá bola v prvom transporte do Osvienčimu. Ako jedna z dvadsiatky
žien, ktoré koncentrák prežili, pri tabuli položila otázku:
„A čo keď sa raz, jeden deň zobudíte a nájdete okolo dosky
hakové kríže? Môžete mi zaručiť, že sa to nestane? Nemôžete!

A nikto to nemôže zaručiť!“
povedala Edita Grosmanová.
Program pokračoval v Tatranskej galérii premietaním
dokumentárneho filmu Žiť
na ceste smrti, prezentáciou
výskumu Prvý židovský
transport Heather Dune Macadamovej a otvorením výstavy Ivana Köhlera Rezidencia smrti. V nedeľu odpoludnia sa na Železničnej stanici
v Poprade opäť uskutočnila
pietna spomienka spojená
s kladením vencov.  (red)

UMENIE Júlie a Igora Piačkovcov
Darovanie krvi je prejavom zodpovednosti, úcty,
lásky a krv v mnohých prípadoch zachraňuje ľudské
životy. „Mojej práci sa venujem už 22 rokov a môžem
povedať, že sa stretávam
s rôznymi darcami, ktorí sa
síce boja odberu krvi, ale
i napriek strachu chcú pomáhať druhým. Preto by som
rád poďakoval všetkým, ktorí
darujú najvzácnejšiu tekutinu
a tešia sa z pocitu, že môžu
zachrániť inému človeku život,“ uviedol primár oddelenia hematológie a transfuziológie MUDr. Rastislav Osif.
Levočské oddelenie hematológie a transfuziológie
sa zúčastňuje okrem akcie
Valentínska kvapka krvi aj
Študentskej kvapky krvi či
Vianočnej kvapky krvi. Oddelenie poskytuje komplexné hematologické služby
s dôrazom na diagnostiku
koagulopatií a myeloproliferatívnych ochorení.  (mcá)

Od 3. februára ste v Tatranskej galérii v Poprade
mali možnosť zoznámiť sa
s umením Júlie a Igora Piačkovcov počas výstavy Územie – Umenie. Na záver výstavy 19. marca sa uskutočnila komentovaná prehliadka a
workshop za účasti autora.
Igor Piačka pred verejnosťou
priblíži svoju tvorbu a názorne predviedol rôzne grafické
techniky ako aj tvorbu poštových známok.
Večná pravda s nádychom
bonmotu hovorí, že „všetko
je poprvýkrát“ a tak je to aj
v prípade výtvarnej tvorby
manželov Júlie a Igora Piačkovcov, ktorí svoju tvorbu
v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade. Na svoju šancu
si treba jednoducho trpezlivo
počkať a keď sa k tomu pridá neomylné riadenie osudu
môže byť z toho príležitosť.
A tak sa aj stalo - citlivá dramaturgia vedenia Tatranskej
galérie umožnila premiérovo

sa predstaviť manželskému
páru v celej šírke ich výtvarného záujmu od známkovej
tvorby, cez exlibris, grafické
listy, knižnú ilustráciu až po
veľkoformátovú maľbu –
teda v duchu podtitulu výstavy – Od 3 centimetrov po
3 metre. Kvantita je teda mohutná, ale to neznamená, že
široké brehy má aj umelecká
kvalita. Reprezentatívny výber mal ambíciu prezentovať
ikonické diela z ostatného
obdobia, ktoré patria k tomu
najlepšiemu, čo pochádza
z ich ateliéru. Je príznačné,
že výtvarné svety obidvoch
umelcov sú výsostne svojbytné, ale zároveň v nich možno
nájsť spoločného menovateľa
s viacerými konštantami: suverénna znalosť remesla, invenčné témy, ohňostroj nápadov, bytostný záujem o figúru, imaginatívne hĺbky farby,
ale aj dekoratívne momenty,
ktoré kultivovane podporujú
vyznenie artefaktu.

Tu tiež rezonuje názov výstavy ÚZEMIE – UMENIE,
v ktorom bol ukrytý ich pohyb po krehkom území zvané Umenie. Vedia, že koľko
energie dajú do svojich diel,
toľko sa ho na diváka odrazí. Nič nepredpisujú, lebo to
nepotrebujú. Vytrvalo a presvedčivo rozprávajú svoj autentický príbeh.
Raz som o Julke a Igorovi
napísal ako o Vode a Ohni.
Ona s obrazmi Bez tiaže,
pôvabnými Hrami s Monetom, ale aj osudovými Sibylami. On s ohnivým Rokom
kohúta, divokým sabatom
Bosoriek, ale aj lyrickými baladami na tému Muž a žena.
Oheň a Voda ako protiklady, ktoré sa však priťahujú
magnetom svojich siločiar.
Chceli sme, aby divák na tejto výstave videl širokú škálu
umeleckých prostriedkov,
ktorá by ho vtiahla do deja
na Území, kde vládne dobré
Umenie...

Manželia Piačekovi s Annou Ondrušekovou, riaditeľkou
TG.
Výstava mala aj ďalší roz- od Igora Piačku s motívom
mer, keď v spolupráci so Slo- paralympijských ideálov,
venským paralympijským ktorý vytvoril špeciálne pre
výborom pripravila projekt túto udalosť. Zároveň bola
o prepojení športu a umenia uvedená príležitostná pečiatobidvoch umelcov ako aj ak- ka daného dňa, s vytvorením
tivít SPV. Igor Piačka je auto- poštovej priehradky, čím sa
rom dvoch známok k para- projekt otvoril aj pre filatelympiádam v Pekingu (2008) listov. Súčasťou boli autorské
kresby a škice, čím sa proces
a Riu de Janeiro (2016).
Na vernisáži bol slávnostne tvorby otvoril odbornej, ale
prezentovaný aj grafický list aj širokej verejnosti.  (red)
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Súťaž o najkrajšiu dažďovú záhradku

Zľava hore: Ing. Michal Kopko, predseda Obl. výrobu SZPB
v Poprade, Viliam Longauer, tajomník Ústrednej rady
SZPB, Dr. Ján Pavlovčin, tajomník Obl.V SZPB, dole Ing.
Pavol Gašper a 102-ročný jubilant Viktor Chladoň.

Najstarší Popradčan má 102 rokov

Nevšedného životného jubilea 102 rokov sa 24. marca
2017 dožil pán Viktor Chladoň, najstarší občan Popradu a najstarší žijúci odbojár
na Slovenku. Pri tejto príležitosti prijal medajlu M.
R. Štefánika III. stupňa od
Ústrednej rady Slovenské-

ho zväzu protifašistických
bojovníkov, ďakovný list od
oblastného výboru SZPB,
pamätný list mesta Poprad
a kyticu z rúk viceprimátora
Pavla Gašpera. Vzácnemu jubilantovi srdečne blahoželáme a prajem ešte veľa zdravia
a lásky v kruhu rodiny.

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa
advokácie 2017, aj tento rok
organizuje v Poprade bezplatné právne poradenstvo
pre občanov.
V stredu 26. apríla 2017
vás pozývame, v spolupráci
s primátorom mesta Poprad Jozefom Švagerkom, do

priestorov Mestského úradu na Nábreží Jána Pavla II,
2802/3 v Poprade, kde vám
regionálni advokáti poradia
v oblastiach pracovného, obchodného, civilného i trestného práva.
Poradenstvo sa uskutoční
v čase od 9. h do 14. hod. Tešíme sa na vás!

Avizovaná súťaž o najkrajšiu dažďovú záhradku klope
na dvere. Mesto Poprad spolu
s OZ Ľudia a voda, OZ Zaujímam sa a OZ Horec Tatry,
pod záštitou viceprimátora
Popradu Ing. Pavla Gašpera,
finalizuje prípravy a súťaž vyhlási v najbližších dňoch.
Najúspešnejší účastníci
získajú vecné ceny od sponzorov súťaže, ktorými sú KINEKUS, KAUFLAND a Bohumil Košický (obchod so
záhradkárskymi potrebami).
Súťaž je určená osobitne pre
občanov a osobitne pre školy. Po dohode organizátorov
bude súťaž vyhlásená pre
celý okres Poprad. U občanov pôjde o skutočne realizovanú dažďovú záhradku.
To sa týka aj dažďových záhrad realizovaných už v minulosti, aj tých, ktoré budú

realizované počas súťaže.
U škôl pôjde o súťaž návrhov
pre tú-ktorú školu.
Okrem estetickej hodnoty môže byť významnou aj
ekonomická stránka takejto záhradky. Podľa Michala
Kravčíka z OZ Ľudia a voda
„sa každý dom na Slovensku
dokáže zbaviť dažďovej vody
na úrovni 100 kubíkov ročne,
za čo majiteľ domu zaplatí
100 eur.“ Ďalším aspektom je
skvalitnenie životného prostredia v dôsledku zvýšenia
vlhkosti v okolí dažďovej záhradky. Zachytávanie dažďovej vody vo väčšom rozsahu
vedie aj ku zníženiu teploty
prostredia, a to až o dva stupne. Na vyparovanie totiž voda
pohltí významné množstvo
dopadajúcej slnečnej energie.
Čo je vlastne dažďová záhradka? V skutočnosti je to

každá záhradka, ktorá využíva dažďovú vodu zadržanú zo
spevnenej plochy, napríklad
zo strechy, z cesty, parkoviska
a podobne.
„Radi by sme podnietili
podstatne väčší záujem o dažďovú vodu a jej využívanie.
Kým v niektorých vysoko civilizovaných krajinách pijú niekoľkokrát recyklovanú vodu aj
kojenci, u nás platíme za to,
že dažďovú vodu, zachytenú
na spevnených plochách odvádzame kanalizáciou do čističky, či do potoka alebo rieky.
Globálne zmeny klímy sú natoľko rýchle a výrazné, že musíme čo najskôr začať podnikať seriózne opatrenia,“ uvádza Pavol Gašper a dodáva:
„Máme množstvo šikovných
ľudí, ktorí už dažďové záhradky majú. Počas súťaže budeme
zverejňovať ďalšie informácie

o tom, ako ich možno zriadiť
či vylepšiť. Veríme, že sa podarí spojiť pekné s užitočným.“
Súťaž sa bude konať od
apríla do augusta. Počas septembra sa uskutoční hlasovanie verejnosti a na záver porota vyberie celkového víťaza.
Organizátori oznámia vyhlásenie súťaže v médiách a na
sociálnych sieťach. Taktiež
budú priebežne pripravovať
a zverejňovať ďalšie sprievodné materiály. 
(red)

Bezplatné právne poradenstvo

Modrá strecha.

Modrá škola ZŠ Hrušov.		

Snímky: internet

Pozývame vás do zrekonštruovaného obchodného centra

VIRMA

Suchoňova ulica č.4, Poprad
Kontakt:
055/6805303
0905 261 905
technoinvent@iol.sk
www.technoinvent.sk

Voľné priestory na
prenájom:

427 m²

Na 1. poschodí od
1.5.2017

Navštívte u nás v príjemnom prostredí tieto obchody a reštaurácie:
Potraviny SINTRA
101 Drogérie
Lekáreň Schneider (od 1.6.2017)
TATRAPET – chovateľské potreby

Pracovné odevy KADO
White wolf shop
GGT Tabak -denná tlač

SYNOTtip športbar
Pizzeria ALBANO
Piváreň VIRMA

- služby ( Tipos, Tiketportál)
- predaj cestovných lístkov a iné

4

ˇ
ˇ
TANECNÝ
SPORT

Marec 2017

Majstrovstvá Slovenska v tanečnom športe v Aréne Poprad
via Ľubomír Mick s Adriánou Dindofferovou ako prví
runners up získali striebro
a len päť jednotiek im chýbalo do vytúženej obhajoby
majstrovského titulu. Sympatie publika však boli jednoznačne na ich strane a diváci dali jasne najavo, kto bol
ich víťazom tohto úžasného
večera. Krásnym a silným
momentom bolo slávnostné

V sobotu 18. marca sa opäť
po dvoch rokoch konali v popradskej Aréne, pod organizátorskou taktovkou Tanečného centra FORTUNA Poprad, majstrovstvá Slovenska
v tanečnom športe, tentoraz
v disciplíne štandardných
tancov. Záštitu nad šampionátom prevzal primátor
mesta Jozef Švagerko, a po
prvýkrát v histórii tanečného
športu aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Do Popradu pricestovalo
celkovo 150 najlepších tanečníkov z celého Slovenska, súťažilo sa v siedmich
vekových kategóriách od

dopoludňajších hodín, súťaže vyvrcholili slávnostným
galavečerom po 19-tej hodine. No a ako obvykle, na tie
najvyššie priečky siahali aj
domáci Fortuňáci.
V kategórii Juniori 2
(14-16 roční) na 27. mieste
skončili Bruno Schweitzer
s Ninou Ratkovskou. Medzi
Mládežníkmi (16-18 roční) si deviate semifinálové
miesto z 31 štartujúcich vybojovali Dávid Pikora s Dominikou Gajdošovou. Prvú
medailu večera si pre seba
a pre Fortunu v kategórii
Seniori (nad 35 rokov) vytancovali manželia Zalomoví

NOVÉ SUV

PEUGEOT

vyhlásenie výsledkov Slovenského pohára dospelých
za rok 2016. Všetky víťazné
priečky totiž obsadili reprezentanti Fortuny, keď bronz
si vybojovali Slavomír Nálepka s Kristínou Bajusovou,
striebro Dušan Gruľa s Giadou Cragnolini a celkovými víťazmi sa stali Ľubomír
Mick s Adriánou Dindofferovou, na štvrtej priečke skon-

čili Daniel Jurča s Emíliou
Scherfelovou. Fortuňáci tak
opäť raz dokázali, že najlepší
štandarďáci sú jasne a bezkonkurenčne z Popradu.
Kolotoč majstrovstiev Slovenska pokračuje o dva týždne posledným dejstvom pre
rok 2017 v disciplíne desiatich tancov v Nitre.
Ing. Peter Pastorek
prezident TC FORTUNA

a mala bronzový lesk. Manželia Cvanigoví, obsadili desiatu priečku. Zraky všetkých
v hale sa samozrejme upierali
na kategóriu Dospelých. Tu
sa všetky štyri štartujúce fortuňácke páry prebojovali do
semifinále.
Slavomír Nálepka s Kristínou Bajusovou obsadili deviate miesto. Podobne úspešne si počínali Daniel Jurča
s Emílou Scherfelovou a obsadili siedmu priečku. Vo finále sme mali hneď dva páry.
Dušan Gruľa s Giadou Cragnolini skončili v konečnom
zúčtovaní šiesty. Ich kluboví
a služobne najstarší kolegopeugeot.sk

3008

EURÓPSKE AUTO ROKA

NOVÝ PEUGEOT
I-COCKPIT®

GRIP CONTROL
NOVEJ GENERÁCIE

ÚSPORNÉ MOTORY
PURETECH A BLUE HDI

Kombinovaná spotreba 4,0 – 6,0 l/100 km, emisie CO2 104 – 136 g/km.

Nové SUV PEUGEOT 3008

WAGON TRADING, Poprad / 0904 308 308 / www.wagon.sk

BATIZOVSKÉ

SPRAVODAJSTVO
REGIÓN

Vážení spoluobčania,
možno sa to niektorým nezdá, čas však rýchlo plynie.
Je tu už štvrtý mesiac roka
2017.
Dovoľte mi priblížiť vám
niektoré aktivity, ktoré by
sme chceli v tomto roku realizovať. Schválením programového rozpočtu sme ustálili investície, ktoré podľa
priorít a možností, či už personálnych, alebo finančných,
v nasledujúcom období zrealizujeme. V prípade získania
dotácie na dokončenie III.
etapy kanalizácie na Ul. Jurkovičova a školská, budeme
v prácach pokračovať.
Na obecnom zastupiteľstve
sme sa zhodli, že je potrebné
začať s prácami na výstavbe chodníka na Ul. osloboditeľov, a preto je v štádiu
spracovania projektová dokumentácia, aby mohla byť
následne odsúhlasená v stavebnom konaní.
Tohto roku sa už vykonal

NOVINY5

Podtatranský Kuriér www.podtatransky-kurier.sk

M a re c 20 17

Občasník obyvateľov obce Batizovce

bezpečnostný orez stromov
na cintoríne. Kamerový systém v obci prešiel modernizáciou a v budúcnosti sa
rozšíri do priestorov cintorína a multifunkčného ihriska.

Na multifunkčnom ihrisku je tiež potrebné vykonať
údržbu, ktorá by zahŕňala
dosyp piesku pod trávnatý
koberec, ktorý časom klesol, následné zavalcovanie

vibračným valcom, aby hracia plocha bola vyrovnaná.
Na obecnom úrade je potrebné vybudovať ďalší archív na písomnosti, ktoré je
v zmysle predpisov potrebné archivovať a tiež vymeniť
vstupnú bránu, ktorá už doslúžila. Obec sa tiež uchádza o poskytnutie podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania.
V tomto prípade ide o Dom
služieb. V neposlednom rade
je potrebné spomenúť dosť
finančne náročnú, práve
prebiehajúcu rekonštrukciu
čističky, kde dochádza k výmene prevzdušňovacej technológie, ktorá bola zastaraná
a neplnila už svoju funkciu.
Na záver mi dovoľte popriať vám všetkým krásne
prežitie Veľkonočných sviatkov. 
Gabriel Bodnár,

starosta obce

Stretnutia s jubilantmi
v roku 2016

V uplynulom roku 2016
sa starosta našej obce JUDr.
Gabriel Bodnár s jubilantmi stretol štyrikrát. Prijal
ich v obradnej sieni miestneho kultúrneho strediska
a pri príležitosti ich vzácnych okrúhlych životných
jubileí. Spolu s kultúrnou
pracovníčkou PhDr. Soňou
Andrašovou sa im prihovorili, zablahoželali a poďakovali za prínos v prospech
našej obce.
Milé stretnutie s naším
starostom prijalo spolu 29

občanov, z toho 13 mužov
a 16 žien.
Po rokoch sme v našej obci
opäť zaviedli aj stretnutie
a gratuláciu najstarším žijúcim občanom našej obce.
V roku 2016 to bola dnes už
zosnulá pani Žofia Lapšanská, po ktorej štafetu najstaršej spoluobčianky z radov
ženského pokolenia vo februári roku 2017 prebrala
pani Mária Jašová a najstarším mužom je pán František
Jaroš.
 Mgr. Vladimír Andraš

Vzácna gratulácia

Krehká krása Batizoviec 2017

Znamením prichádzajúcej Veľkej noci pod Tatrami býva súťažná prehliadka súčasných a tradičných techník zdobenia veľkonočných vajíčok, ale aj rôznych prác a dekorácií v Batizovciach. Tohto roku budeme môcť obdivovať jemnú krásu ukrytú
v škrupinke vajíčka od utorka 4. apríla do soboty 8. apríla
v čase od 10. h do 12. h a od 15. h do 17. h. V nedeľu 9. apríla
bude výstava otvorená od 12. h do 14. h, kedy začne aj kultúrny program, spojený s vyhodnotením súťaže v zdobení veľkonočných vajíčok pod názvom Krehká krása Batizoviec 2017.
Na vašu návštevu sa okrem organizátorov tešia aj moderátor
Jožko Jožka a FSS Magurák z Kežmarku.
Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo 30 remeselníkov a z nich
20 prídu predvádzať svoje umenie na živo. Chýbať nebudú ani
vajíčka a dekorácie s veľkonočnou tematikou detí z batizovskej
MŠ, ZŠ, ŠZŠ a klientov CSS Domov pod Tatrami.
Pozývame všetkých, ktorým učarovala zručnosť, trpezlivosť
a šikovné ruky súťažiacich, ktorí dokážu svojim umením navodiť veľkonočnú atmosféru už v predstihu.

Predsedníčka SZPB ZO Batizovce-Gerlachov Mgr. Monika
Faixová, spolu s ďalšími členmi organizácie, boli pri príležitosti významného životného jubilea zablahoželať nášmu najstaršiemu členovi, pánovi Jánovi Nikerlemu, ktorý pochádza
z Gerlachova a v súčasnosti žije pri dcére v Batizovciach. Pán
Ján Nikerle je našim posledným veteránom, ktorý sa priamo
zúčastnil protifašistického odboja na talianskom fronte počas
druhej svetovej vojny. Našej generácii odkázal, aby sme spolu
nažívali v mieri, navzájom sa znášali, no hlavne aby sme nezabúdali na Toho, ktorý je nad nami.

Mgr. Vladimír Andraš

V Batizovciach si vďaka Klubu žien každý príde na svoje

Rok 2017 sa rozbehol závratnou rýchlosťou, mesiac za
mesiacom plynie neuveriteľne rýchlo a každý z nich prináša niečo nové do nášho každodenného osobného, ale
i pracovného života. Mnohí sa sťažujú na nedostatok voľného času, na uponáhľanú dobu, ktorá nám nedovolí na
chvíľu sa zastaviť a tráviť čas s našimi blízkymi, navštíviť
zaujímavé miesta alebo podujatia. Je to ale naozaj tak?
Obec Batizovce sa v poslednom období usiluje pripravovať zaujímavé podujatia
a akcie pre občanov rôznych
vekových kategórií, počas
ktorých si skutočne každý
príde na svoje. Som veľmi
rada, že na organizácii týchto

podujatí aktívne participuje
aj Klub žien Batizovce.
Aktivita nášho Klubu žien
sa preukazuje nielen v rámci
týchto spoločných obecných
podujatí, ale taktiež i v rámci
vlastných akcií, o ktorých vás
pravidelne informujeme.

Dovoľte mi preto, predstaviť vám plán akcií Klubu
žien Batizovce na rok 2017.
V januári sme s činnosťou začali počas Karnevalu na ľade,
na ktorý sme dostali pozvanie od športovej komisie.
Podujatie zaznamenalo veľký úspech medzi mladými
i staršími občanmi. Vo februári nášmu klubu dominovala tematika zdravia, čo sa
konkrétne pretavilo do prechádzky do Vysokých Tatier.
Podujatie pod príznačným
názvom „Urob niečo pre svoje zdravie“ sa uskutočnilo 18.
februára 2017.
Pohybové aktivity vystriedala fašiangová tematika.
Poslednú fašiangovú sobotu,
25. februára, sme sa v spolupráci s OcÚ a DHZ zapojili
do akcie Fašiangy 2017. Následne sme si 3. marca opäť
naplánovali výlet do Vysokých Tatier a pripomenuli si
Medzinárodný deň žien, ktorému bol venovaný 12. marec. V tento deň sme si ženy
uctili kultúrnym programom
v reštaurácii Guľa Batizovce.
Apríl sa bude niesť v znamení Veľkej noci a príprav

na tieto výnimočné sviatky
jari. Klub žien bude pracovať s deťmi pri príprave
programu a výstavy Guľaj
sa vajíčko, ktoré sa uskutoční v dňoch 4. až 8. apríla.
V máji, v deň Sviatku práce,
je naplánovaný sprievod vo
Vysokých Tatrách, v Smokovci, a kladenie vencov
k pomníku padlých vojakov
5. mája pri príležitosti Dňa
víťazstva nad fašizmom.
V neposlednom rade by
sme radi zorganizovali s našimi deťmi aj akciu v horárni.
Letné mesiace jún, júl a august prinesú viaceré zaujímavé akcie, vrátanie osláv
Medzinárodného dňa detí
formou športových akcií.
Zapojíme sa i do organizácie
Mundiálu, súťaže o najlepšie
Batizovské pirohy, výletov
do Gánoviec, Vrbova alebo
Bešeňovej, ako aj do Nitry
na Agrokomplex. Koncom
augusta sa tradične zapojíme do kladenia vencov pri
pomníku padlých počas
SNP, ako aj do prípravy Dňa
obce, kde plánujeme vlastný
stánok Klubu žien Batizovce. Na jeseň sa uskutoční

výstup na Batizovské pleso
či beseda s účastníkmi SNP,
s pani Račkovou a pánom Jarošom, výstava ručných prác
v kultúrnom dome, Batizovské vinobranie – súťaž
o najlepší „Batizovský
škvarkovník“ a Katarínske
posedenie. V poslednom
mesiaci roka nás čaká vytvorenie vianočnej výzdob
v hasičskom sklade, Mikuláš 2017, keď budeme
mať opäť vlastný stánok
pri OcÚ. Rok zakončíme
posedením pri kapustnici
s kultúrnym programom.

Klub žien Batizovce sa teší,
že v obci má dostatok priestoru na realizáciu svojich bohatých nápadov a môže organizovať rôzne zaujímavé podujatia či už z vlastnej iniciatívy,
alebo v spolupráci s Obecným úradom Batizovce a inými obecnými organizáciami.
Rok 2017 nebude výnimkou
a ponúkne našim občanom,
ako aj všetkým návštevníkom
z okolia, nezabudnuteľné
zážitky.
Tešíme sa na vás všetkých
pri akciách Klubu žien Batizovce.
Marta Šerfelová
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Nový evanjelický farár
Od 1. 2. 2017 začali oficiálne svoju farársku službu
v evanjelickom cirkevnom
zbore Batizovce-Gerlachov
manželia Mgr. Miroslav
Maťo a Mgr. Janka Maťová.
Svoje prvé služby Božie vykonali 5. 2. 2017 v 5. nedeľu
po Zjavení. Brat farár Maťo
si vybral kázňový text zo
starozákonnej knihy Jozua
1,9: „Buď silný a odvážny,
nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo
Hospodin, tvoj Boh, bude
s tebou kamkoľvek pôjdeš...“
Pre manželov Maťových je
to opäť nový začiatok, nová
výzva a preto im do služby
v našom cirkevnom zbore
prajeme Božiu múdrosť a silu Ducha svätého, aby sme
pod ich vedením spoločne aj
my veriaci v jubilejnom roku
500-stého výročia reformácie vykročili na novú cestu
duchovnej obnovy.
Touto cestou sa zároveň

chceme poďakovať za administrovanie nášho cirkevného zboru Batizovce-Gerlachov bratovi farárovi Mgr.
Danielovi Midriakovi zo susedného zboru Svit, ktoré trvalo v období od 6. 11. 2015
do 31. 1. 2017.
 Mgr. Vladimír Andraš

Výročná schôdza SZPB ZO Batizovce-Gerlachov

Mená obetí holokaustu
aj na pamätníku padlým
Výročná schôdza Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov Batizovce - Gerlachov
sa konala 26. januára 2017 na
pôde našej obce a zúčastnilo
sa jej šestnásť členov. V rámci
oficiálneho programu predsedníčka Mgr. Monika Faixová predniesla hodnotiacu a
finančnú správu za rok 2016.
Ku dňu výročnej schôdze
registruje naša ZO spolu 25
členov. V okrese Poprad žije reálne ešte šestnásť priamych účastníkov – veteránov, ktorí sa zúčastnili protifašistického odboja v druhej svetovej vojne na Slovensku a v zahraničí. Na schôdzi sme si pripomenuli aj
okrúhle životné jubileá oblastného tajomníka SZPB Dr.
Jána Pavlovčina a člena našej
organizácie Ivana Čičmanca.
V rámci diskusie informoval člen ZO Mgr. Vladi-

mír Andraš aj o pripravovanom zámere dotesania
mien obetiam holokaustu na pamätníku padlým
v prvej a druhej svetovej vojne
v Batizovciach, pri príležitosti 75. výročia deportácie
našich židovských spoluobčanov do koncentračných
táborov Majdanej, Sobibor
a Auschwitz.
Druhá svetová vojna
a s ňou spojený holokaust
predstavuje špecifické dejiny, ktoré si zasluhujú našu
pozornosť, zvlášť v dnešnej
dobe, kedy narastá opäť rasová nenávisť a extrémizmus.
Dopísanie mien na pamätník,
ktorý tu hrdo stojí už takmer
sedemdesiat rokov, našim
„strateným susedom“ je len
malým zadosťučinením a
vzdaním úcty za mnohé krivdy, ktoré sa stali miliónom
ľudí len preto, lebo sa narodili
ako Židia.  Mgr. V. Andraš

Na snímke zľava Mgr. Monika Faixová, predsedníčka ZO
SZPB, Zuzana Čičmancová, tajomníčka ZO SZPB a Dr. Ján
Pavlovčin, tajomník Obl. výboru SZPB v Poprade.

V športovom duchu aj počas zimy

Tohtoročná zima nám nadelila dostatok snehu a aj tuhé
mrazy a my sme to všetko
naplno využili. Už od 16. decembra bolo otvorené verejné
klzisko, ktoré sme pripravili
na multifunkčnom ihrisku
najmä pre naše deti. Ľadová
plocha bola udržiavaná až do
začiatku februára. Na klzisku
sme 28. januára organizovali
druhý ročník „Karnevalu na
ľade“, ktorého sa zúčastnilo
približne 30 detí. Kreativitu detí a rodičov sme videli
v rôznych maskách a tie najlepšie sme samozrejme odmenili. Animačný program
pre deti s rôznymi súťažami

pripravili pani učiteľky z MŠ
Batizovce.
Vďaka dobrým snehovým
podmienkam a ochote Ing.
Michala Gašpera a Branislava
Zachara mohli všetci priaznivci bežeckého lyžovania
využívať skútrom naťahané
bežecké trate v okolí Batizoviec. V spolupráci s obcou
Gerlachov sme pripravili
„Bežecké lyžiarske preteky“
pre deti a dospelých v hasičsko – lyžiarskom areáli v Gerlachove. Víťazi jednotlivých
kategórii si odniesli vecné
ceny a diplomy.
Veríme, že ste túto zimu
tiež strávili aktívne či už na

korčuliach, lyžiach alebo
aspoň prechádzkou našou
krásnou prírodou a tešíme sa
na ďalšie spoločné akcie. Naj-

bližšie sme sa stretli v marci
na obľúbenej súťaži v streľbe
zo vzduchovej zbrane.
Komisia športu a mládeže

Zima sa končí, nastáva čas upratovania

Zima bola veru tuhá, preverila si nás všetkých a stála
nás aj nemalé peniaze pri
údržbe ciest v obci.
Hoci obecný úrad znovu
a znovu apeloval na majiteľov vozidiel, aby neparkovali na ceste, napriek tomu
sa pri údržbe ciest stali na
týchto vozidlách škody. Treba si uvedomiť, že vodič
odhŕňača má kvôli množstvu snehu na radlici mierne
obmedzené možnosti kontroly nad svojim vozidlom
a niekedy je problém vyhnúť
sa vozidlu na ceste, hlavne
keď odpratáva vyššiu vrstvu
snehu. Treba si nájsť čas aj
silu a vyhádzať si v prejazde
do dvora miesto na zaparkovanie svojho auta. Je to niekedy náročné, vieme že doba je
uponáhľaná. Ale polhodinka
nás môže zachrániť od finančnej škody a oveľa väčšej
časovej straty, ktorú strávime
behaním po poisťovniach
a servisoch.
Prichádza k nám jar a my
sa môžeme pomaličky pus-

tiť do jarného upratovania
našich záhrad a dvorov. Veď
kto by nechcel mať okolie
svojho domu ako zo škatuľky. Doteraz suchú trávu, listy a iný neporiadok
ukrýval milosrdný sneh, no
s pribúdajúcim teplom a slniečkom sa začínajú odkrývať aj naše zimné hriechy
voči životnému prostrediu.
Preto vás prosím, v mene
krásy našej obce: rozšírme
svoju poriadkumilovnosť aj
mimo naše dvory a záhrady. Poupratujme aj priestory
v blízkosti našich domovov,
aj keď možno nie sú našim
majetkom. Pohrabanie a pozametanie priekopy pred
domom nám zaberie možno hodinu nášho času, ale
výsledný efekt je na celý rok.
Pamätám sa na časy, keď si
cestu pred domom každý
v sobotu podvečer pozametal sám, nečakalo sa, že to
urobí niekto iný. Robilo sa
to automaticky a nikto nečakal žiadnu odmenu.
Pri jarnom upratovaní

nám opäť vychádza v ústrety
aj obecný úrad a znovu, tak
ako každý rok, budú v obci
pristavené kontajnery na
odpad. Pamätajme, že tieto
kontajnery nie sú určené na
stavebný odpad, staré pneumatiky, farby, chemikálie,
elektroniku a iný nebezpečný
odpad. Drobný stavebný odpad v obmedzenom objeme
je možné bezodplatne uložiť do kontajnera na dvore
OcÚ, po predchádzajúcom
oznámení, a nebezpečný odpad (pneumatiky, staré farby
a chemikálie, elektronika)
zbiera spoločnosť Brandtner
v určenom čase podľa kalendára zberu separovaného
odpadu.
Keď už sme pri tom upratovaní: určite ste si všetci
všimli po obci rozmiestnené
oranžové odpadkové koše.
Už tam stoja nejaký ten mesiac. Sú určené na odpad
po našich psích priateľoch.
Máme ich, ale málokto ich
aj využíva. To tiež ukázalo
jarné slniečko. Apelujem na

vás, milí priatelia - psíčkari,
zbierajte si po svojich miláčikoch ich kôpky. Koše sú
preto tak výraznej farby, aby
udreli do oka a pripomenuli
svoju funkciu. Nie je to len
o estetike, aj keď nie je nič
príjemné, keď šliapnete do
takejto kôpky a nechystáte
sa práve podať športku. Je
to aj o budúcom zdraví nás,
našich detí a v neposlednom
rade aj o zdraví našich psíkov. Trus je plný zárodkov
parazitov a chorôb, ktoré sa
po vyschnutí trusu môžu
vetrom šíriť a nakaziť všetkých okolo. Nehovoriac
o tom, že nie je nič príjemné pri prechádzke namiesto
obdivovania okolia sledovať,
kde položiť nohu tak, aby
som si domov neodniesol
„voňavý suvenír“.
Prajem vám všetkým, milí
spoluobčania, krásnu jar
a slnečné leto, veľa síl a zdravia do nadchádzajúcich dní
a mnoho radosti z práce na
skrášlení svojho okolia.

Jaroslav Kuzmík

Dobrovoľní hasiči v zimnom období

Aj keď sú dni veľmi krátke, dobrovoľní hasiči v našej obci
majú stále kopu práce.
S pribúdajúcou techni- zábavu. Chceli by sme pokou v hasičskej zbrojnici ďakovať všetkým hosťom
sme sa rozhodli nainštalo- za účasť a samozrejme, aj
vať kamerový systém, ktorý členom dobrovoľného habude strážiť tieto technic- sičskéh zboru, bez ktorých
ké prostriedky 24 h denne. by sme takýto výnimočný
Tento systém sa nám po- ples nemohli zorganizovať.
darilo nainštalovať ešte v 5. februára sa zástupcovia
priebehu decembra 2016. z výboru zúčastnili na konHneď začiatkom januá- ferencii s ministrom vnútra
ra 2017 sme pomáhali pri R. Kaliňákom v Prešove, kde
čistení kanalizačného potru- boli informovaní o priebehu
bia rodinného domu na ulici projektu celoplošného rozNálepkovej. 14. januára sme miestnenia síl a prostriedkov
organizovali výročnú člen- SR a jeho ďalšie smerovanie.
skú schôdzu, kde nadpoloPo náročnej organizácii
vičná väčšina členov DHZ plesu čakala hasičov ďalšia
po 5-ročnom období zvolila výzva - zorganizovanie fanový výbor. Okrem volieb šiangovej zabíjačky. 25. febsi členovia mohli vypočuť ruára sa pred hasičskou
správy z hospodárenia DHZ, zbrojnicou zišlo viac ako 300
aktivít, revíznej komisie občanov, ktorí sa prišli poza tak tiež plány nového vý- rieť na fašiangový sprievod
boru a celkové vyhodnotenie masiek, kováčov, tetiek...,
a smerovanie DHZ Batizov- ktorý má v našej obci dlhoce. 4. februára sa konal už dobú tradíciu. Okrem sprie19. ročník hasičského plesu. vodu si návštevníci mohli
Opäť vypredaná sála kultúr- pochutnať na klasických
neho domu žila do skorých zabíjačkových špecialitách,
ranných hodín. Bohatá tom- ktoré sa pripravovali deň
bola, rôzne súťaže a program vopred našimi šikovnými
plesu spestril účastníkom hasičmi z dvoch ošípaných.

Kvalitu výrobkov môžeme
odhadnúť vypredaním všetkých výrobkov v priebehu
pár hodín. Samozrejme,
nechýbal ani hasičský punč,
vystúpenia folkloristov a divadelníkov. 21. marca sme
v hasičskej zbrojnici, v spolupráci s NTS SR pripravili
mobilný odber krvi. Darcovia tak pomohli zachrániť viaceré ľudské životy.
V najbližších mesiacoch nás

čaká školenie na obsluhu
motorových píl, základné
školenie pre nových členov
a organizácia stolnotenisového turnaja. Okrem toho
pripravujeme stolnotenisový turnaj a 23. apríla súťaž
mladých hasičov pri ZŠ v
Batizovciach, so začiatkom o
10. hodine. Viac informácií
a fotografie nájdete na našej
stránke www.dhzbatizovce.
sk 
Ján Šoltis

Občasník obce Mengusovce
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Vážení spoluobčania,
rád by som sa vám opäť
prihovoril v prvom tohtoročnom Mengusovskom
občasníku.
Čas plynie veľmi rýchlo
a po krásnej zime sa príroda opäť prebúdza do jarných
slnkom zaliatych dní. V záhradách rozkvitnú kvety, ba
dokonca sa zazelenajú stromy. Aj my, ľudia, začneme
myslieť viac pozitívnejšie,
kreatívnejšie.
Keďže sme zároveň aj
v polovici volebného obdobia, rád by som pri tejto príležitosti zhrnul a zhodnotil,
čo sa nám v uplynulom období, od posledného vydania občasníka, podarilo dosiahnuť a zároveň predostrel,
v čom chceme ďalej pokračovať. Teší ma, že sme zrealizovali viacero dôležitých
investičných akcií, ktoré
budú slúžiť v prvom rade
občanom obce Mengusovce.
Verejné osvetlenie
Za veľmi dobrý krok považujem rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré sme zrealizovali už v decembri 2015
(finančne zúčtovali v novembri roku 2016), kde sme
pôvodné svietidlá vymenili
a doplnili novými modernejšími a hlavne úspornejšími
LED-kovými, do ktorých
sme investovali 87 387,52 €.
Finančné prostriedky sme
vo výške 95 % získali z EÚ
fondov a obec prispela
5-timi percentami. Týmto
osvetlením sme dosiahli vyššiu bezpečnosť obyvateľov
a najmä chodcov okolo hlavnej cesty a zároveň výraznú
úsporu energií.
Koncom uplynulého roka
sme zakúpili novú vianočnú
výzdobu, ktorá počas via-

nočných sviatkov dotvárala
a spríjemňovala všetkým
občanom, ale aj návštevníkom našej obce, vianočnú
atmosféru.
Projekty zamestnanosti
Počas celého obdobia zamestnanci obecného úradu,
ktorí sú prijatí cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
pomocou eurofondov zabezpečovali údržbu verejnej zelene, chodníkov a miestnych
komunikácií, čím prispeli
k spokojnosti a bezpečnosti
občanov a návštevníkov našej obce.
Projekt Operačného
programu Kvalita životného prostredia
V rámci projektu, výzvy
- Triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologická úprava komunálnych odpadov, sme
získali finančné prostriedky
vo výške 99 021,85 € z eurofondu na zakúpenie traktora
s príslušenstvom, drvičky
BRKO, váhy, prefabrikovaný administratívny kontajner (unimobunky) výstavbu
oplotenia, brány a garáže.
V súčasnej dobe sa konajú
verejné obstarávania.

Školstvo
Veľmi dôležitým odvetvím
v našej obci je školstvo, kde
sme toho urobili veľmi veľa.
Po I. etape rekonštrukcie budovy našej materskej školy
v roku 2015 – 2016 sme konečne doriešili vykurovanie,
kde sme vymenili vykurovacie telesá v triede, spálni, telocvični, v šatni, ako aj v kuchyni. Na rad prišiel aj kondenzačný kotol, ktorý bol
označený revíznym technikom za veľmi poruchový.
Pre veľké úniky tepla sme
boli nútení zatepliť strop
nad celou budovou. Všetky
tieto aktivity prispeli ku väčšiemu komfortu našich detí
a zamestnancov. Preinvestovali sme z rozpočtu obce
5 764 €.
Obecný úrad
Celková rekonštrukcia
budovy nášho obecného
úradu sa uskutočnila v rokoch 2009 - 2011, ale v tomto období nebola riešená
výmena vykurovacích telies.
V uplynulých mesiacoch
sme nainštalovali nové radiátory na strednom poschodí a zamenili atmosferické
plynové kotly za konde-

■ český výrobca
strešných krytín
■ 22 rokov na trhu

otvoril svoju NOVÚ POBOČKU

HODŽOVA 3/3292
POPRAD
(PRI AUTONOVE)

Zastavte sa u nás,
radi Vám ZDARMA
vypracujeme cenovú
ponuku na vašu strechu.

obchod@satjam.sk
0910 909 094
www.satjam.sk

začný kotol. Rovnaká výmena sa uskutočnila aj tohto
roku na vrchnom poschodí
a našou víziou je v budúcnosti dokončiť aj prízemie.
Preinvestované náklady tohto roku boli 4 980,80 €.
Šport a kultúra
Naša obec podporuje
aj športové aktivity. Počas zimného obdobia bola
k dispozícií pre obyvateľov
a návštevníkov ľadová plocha, bežecké trate a v sále
obecného úradu boli počas
celej zimy k dispozícií stoly
na stolný tenis. 12. februára 2017 sme usporiadali
3. ročník bežeckých pretekov.
V rámci kultúry sme pred
vianočnými sviatkami usporiadali predajnú výstavu
vianočných ozdôb, privítali
sme divadlo Úsmev zo Spišskej Teplice s hrou Rubínova
brošňa, deti z Materskej školy z Mengusoviec vystúpili
s vianočným programom
a navštívili sme Kúdelnú
izbu v susednej obci Batizovce. Keďže sa blížia Veľkonočné sviatky, rád by som
vás pozval na predajnú výstavu veľkonočných ozdôb,
ktorá sa uskutoční 1. apríla
2017 od 14. h do 17. hodiny v sále Obecného úradu
v Mengusovciach.
Vážení spoluobčania,
všetky úspešne zrealizované
aktivity sú spoločným dielom nielen vedenia obce,
odborných zamestnancov
ObÚ, ale i obecného zastupiteľstva. Preto chcem poďakovať za spoluprácu a podporu hlavne vám, občanom
obce a poslancom obecného
zastupiteľstva, ktorí všetky tieto aktivity schválili
a podporili.
Ján Šoltis, starosta obce

Krajská scénická
žatva 2017

POS v Poprade v spolupráci s mestom Poprad organizuje v dňoch 5. - 6. apríla
súťažnú postupovú prehliadku amatérskych divadelných
súborov Prešovského kraja
Krajská scénická žatva 2017.
Do súťaže postúpilo 8 DS,
divák uvidí 8 predstavení,
z toho 4 divadlá mladých
a 4 divadlá dospelých. Predstavenia začínajú v obidva
dni o 14. h v Dome kultúry
v Poprade.

AUTODIELY
POPRAD
0903 990 800

rozvoz

náhradných dielov
a olejov

Poprad a okolie
2x denne v cene

Les náš každodenný

Práca lesníka v našom spoločenstve, ale
aj v iných spoločnostiach obhosp o d ar ujúcich les, to nie
len ťažba dreva,
ako je to v poslednom čase
podávané verejnosti. Lesník
nie je ten, ktorý les drancuje, lesník je ten, ktorý les
pestuje a chráni. A práve
ochrana lesa pred rôznymi škodlivými činiteľmi
zaberá čoraz viac času lesníka. V našom spoločenstve sa takmer každý rok stretávame s požiarmi a rok
2016 nebol výnimkou. Denne odnášame z lesa cca pol
plastového vreca odpadkov
- najmä PET fliaš a plechoviek od energetických nápojov. Pomerne často riešime
aj kurióznejšie prípady, ako

mraziace boxy
či televízor y,
odhodené v lese či v potokoch.
Čo dodať
na záver? Je
pravda, že lesníci ťažia stromy, ale ako hovorí staré porekadlo - les sa
pestuje sekerou a samotná
ťažba je len povestnou čerešničkou na torte, akási
odmena za prácu a starostlivosť počas 100 rokov, ktoré treba na dopestovanie
dospelého ihličnatého lesa.
A počas tejto doby sú to
práve lesníci, ktorí les chránia, pestujú, hasia, čistia a
pomáhajú udržať všetky mimoprodukčné funkcie tak,
aby aj následné generácie
mohli les plnohodnotne využívať. 
Ján Gallo,
UPS Mengusovce
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Vážení občania,
už v tomto období začíname
s realizáciou výmeny verejného
osvetlenia. Staré svetelné body
sa vymenia za moderné led-svietidlá a niekde sa doplnia.
Začali sme s testovaním kamerového systému, ktorý bude
slúžiť na zvýšenie bezpečnosti
a zamedzeniu kriminality a vandalizmu. V prvej etape chceme
kamerami monitorovať kritické
oblasti ako školský areál, cintorín, priestory v okolí obecného
úradu, autobusová zastávka.
V minulom roku sme podali žiadosť na Envirofond
a ak budeme úspešní, začneme
s výstavbou kanalizácie na Ulici
lúčna a družstevná. Z vlastných
zdrojov dobudujeme kanalizáciu na Ulici novej v dĺžke cca
110 metrov. Momentálne sa
vybavujú žiadosti potrebné na
územné a stavebné povolenie.
Potrebné je aj vybudovanie
detského ihriska. Najväčší prob-

lém je nájsť takú lokalitu, ktorá
by bola vhodná pre všetkých.
Na obecnom úrade sme čiastočne vymenili vodovodné potrubie, vymenila sa dlažba, kuchynská linka, strop a dvere do
kuchynky a kancelárie. Rekonštruovala sa aj internetová sieť
v obecnom úrade.
Ďalej je potrebné upraviť
dlažbu pri zastávke SAD z dôvodu, že autobus pri zastavení
na zastávke zasahuje do cesty
a komplikuje tým prejazdnosť
križovatky.
Podali sme tiež žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice. Samozrejme, čaká nás veľa práce,
ale verím, že spoločnými silami
budeme v mnohých oblastiach
skvalitnenia života v obci Gerlachov úspešní.
Na záver chcem všetkým popriať požehnané Veľkonočné
sviatky, hojnosť zdravia, šťastia
a lásky. 
Mgr. Ján Hroboň

Chceme, alebo nechceme materskú škôlku?
Dajte deťom možnosť sa
navzájom spoznať, skamarátiť sa, veď v budúcnosti
pôjdu spolu do základnej
školy. Je smutné že žijeme,
bývame v malej dedinke
a niektoré deti sa ani navzájom nepoznajú. Nepoznajú
svojich rovesníkov, dokonca ani rodičia sa nepoznajú
a to preto, že každé navštevuje materskú školu
niekde inde. Mrzí nás, že
v dnešnej dobe nastal takýto trend. Rodičom zrejme
viac vyhovuje voziť každé
ráno dieťa niekam inam, do
zariadení v iných obciach
či mestách, keď máme tu
v obci škôlku. Veď v minulosti nás tešilo, keď sme videli svoje dieťa ako prednáša
básničku, zaspieva pesničku,
boli sme hrdými rodičmi,
veď šikovnosť našich detí potešila staré mamky, babičky
a celú verejnosť. Dnes, keď
chceme pripraviť program
pre staré mamy a pre mamičky na Deň matiek, prizývame si inštitúcie z mesta či
z iných obcí. Materská škola či základná škola slúžia
v každej obci ako znak sociál-

nej a hospodárskej úspešnosti, upevňujú súdržnosť
občanov účasťou na aktivitách usporiadaných obcou,
spájajú obyvateľov bez ohľadu na postavenie alebo vek.
V minulosti sme sa s deťmi
z materskej školy prezentovali na rôznych podujatiach,
vystúpenia na Deň matiek,
na vianočnej besiedke, karnevale, organizovali sme
spoločne s rodičmi rôzne
posedenia, pripravovali a učili sa o zdravej výžive - robili
sme s rodičmi zdravé dobroty
pre deti, mali sme opekačku
v lese, Šarkaniádu, spoločne
sme chodili na výlety (Habakuky na Donovaloch, ZOO
v Spišskej Novej Vsi, Tatralandia v Liptovskm Mikuláši),
exkurzie u hasičov v Poprade,
na letisku pri záchranároch
a mnoho iných. V zimných
mesiacoch sme s deťmi robili
zimné športy, korčuľovanie
na antuke, lyžovanie v lyžiarskom areáli, sankovačky,
jednoducho trávili sme spolu
veľa spoločných aktivít. Dokonca detičky úspešne reprezentovali našu obec medzi
inými okolitými škôlkami,

ale aj na športovej škôlkarskej olympiáde, na detskom
Talenťáčiku či každoročne na
zdravotnej príprave „Evička
nám ochorela.“
Snažili sme sa spoločne
spestriť deťom pobyt v škôlke,
aby sa v nej cítili dobre, tešili
sa do škôlky a samozrejme,
aj sa niečo naučili. Potešilo
nás, keď nás chodili navštevovať niektoré deti, keď už
boli žiakmi základnej školy.
Napríklad, aj počas prázdnin
v lete navštevovali materskú
školu. Snažili sme vychádzať
rodičom v ústrety, keď to
potrebovali. Možno sa naša
škôlka niekomu zdá stará, ale
postupne, každým rokom sa
ju snažíme spoločne so zriaďovateľom rekonštruovať,
upravujeme priestory, zmodernizovali sme kuchyňu,
zaviedli sme kamerový systém, splynofikovala sa budova, zrekonštruovali sa toalety
a umyvárka v základnej škole. V budúcnosti chceme
pokračovať aj s umyvárkou
a toaletami v materskej škole,
zveľadiť postupne areál školy,
i keď všetko sa to naraz nedá a
je to aj o financiách. Snažíme

sa robiť aj svojpomocne, teší
nás každá pomoc aj zo strany rodičov a nápomocná je
nám aj obec. Samozrejme, aj
v oblasti vzdelávania sa snažíme ísť s dobou. V rámci projektu máme aj interaktívnu
tabuľu, digitálne pomôcky,
s ktorými s deťmi pracujeme.
Každým rokom zakupujeme
aj nové pomôcky a hračky.
Snahou celého kolektívu základnej školy s materskou školou, zriaďovateľom na čele
s pánom starostom je, aby
materská škola v našej obci
slúžila všetkým deťom a znova nadobudla ten rozmer, aký
mala v minulosti. Chceme
slúžiť potrebám mladých rodín s deťmi a po vzájomnej
konzultácií sa dá dohodnúť aj
na podmienkach prevádzky.
Touto cestou chcem upozorniť na zápis deti do Materskej
školy v Gerlachove a to v termíne od 15.apríla 2017 do 15.
mája 2017 - bližšie informácie budú včas zverejnené. Tešíme sa, že nás spolu s deťmi
navštívite a spoznáte priestory a zákulisie našej materskej
školy. 

Alena Kičinová

Žiaci začali školský rok
veselo i vážne
Február patrí medzi najveselšie mesiace v roku hlavne
preto, lebo sú fašiangy. A fašiangy, to sú plesy, karnevaly
a veselé sprievody v maskách. Kto by sa netešil? Môže byť
niečo krajšie a príjemnejšie, ako sa raz za rok zmeniť na
princeznú, vílu, šaša, či zajačika?
Vštepovať deťom vzťah
k tradíciám a zároveň sa pri
tom dobre zabaviť – to je cieľom fašiangových karnevalov
v našej základnej škole.
3. februára 2017 sa deti
zmenili na princezné, zvieratká, pirátov či šašov. Celé
dopoludnie tancovali, súťažili, pochutnávali si na pohostení, ktoré pre nich pripravila
teta kuchárka. V kruhu sa
vykrúcali masky a sálou zneli
piesne ako: Daj pravú ruku
vpred, Keď si šťastný, Štyri
kroky dopredu, Rafaelo stonožka a mnoho iných známych piesní.
Spoločný tanec masiek
s pani učiteľkami, následné predstavovanie masiek
a množstvo súťaží, v ktorých
bola každá maska odmenená,
bol pre deti veľkým zážitkom.
Na túto parádu sa prišiel pozrieť aj pán starosta Mgr. Ján
Hroboň a pozoroval deti, ako
sa dychtivo a s úsmevom zapájali do hier, súťaží, spevu, či
tancovania. Pre prítomných
bolo počas celého karnevalu
pripravené chutné občerstvenie, ktoré po toľkom tancovaní a šantení padlo veľmi
vhod. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k tejto
peknej akcii. Už teraz sa tešíme, aké masky zaplavia našu

školu na fašiangovom karnevale budúci rok.
Najväčšou odmenou pre
nás dospelých sú rozžiarené
detské očká, radosť, dobrá
nálada a pekný zážitok, na
ktorý budú dlho spomínať,
lebo: „Už sa Fašiang kráti, už
sa nenavráti!“
V marci sme sa v rámci zážitkového učenia rozhodli navštíviť výstavu Lega
v Tatranskej galérii v Poprade. Každé dieťa si tam našlo
svoju obľúbenú postavičku,
či stavbu. Videli najdlhšie sa
vyrábajúce série z tejto plastovej stavebnice ako: mestský
život, stredoveké hrady a špeciálne mechanické stavebnice. Našli aj série policajtov,
dinosaurov a aj najpopulárnejšie série ako: Lego Star
Wars, Lego Batman ...
Deti sa tiež dozvedeli o histórii tejto nielen detskej hry
a mali možnosť pozrieť si
prvé tehličky z dreva, ktoré
do seba zapadali a ktoré neskôr nahradili kocky z plastu.
Strávili sme príjemné a poučné dopoludnie v zaujímavom prostredí, kde bola samozrejmosťou všetkých detí
tvorivosť, kreativita a zručnosť v stavbe z týchto kociek.
Mgr. Daniela Zeleňáková,
riaditeľka ZŠ s MŠ
Gerlachov

Zmena úradných hodín od 1. 2. 2017
ÚRADNÉ HODINY
OBECNÉHO ÚRADU
V GERLACHOVE
PONDELOK 7.30-12.00 13.00-15.30
UTOROK
7.30-12.00 13.00-15.00
STREDA
7.30-12.00 13.00-17.00
ŠTVRTOK NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK		
7.30-12.00
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59. ročník memoriálu 24 padlých hrdinov SNP

29. a 30 decembra 2016 usporiadala Telovýchovná jednota Tatran Gerlachov v spolupráci s obcou Gerlachov
a Slovenskou lyžiarskou asociáciou už 59. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP v behu na lyžiach. Po prvýkrát sa preteky organizovali pod názvom Memoriál 24
padlých hrdinov v roku 1959. Štart a cieľ jednotlivých
ročníkov bol pred budovou Miestneho národného výboru
v Gerlachove, alebo v priestore nad dedinou nazývaného
„Dorfis“. Od roku 1972 sa preteky organizovali na Štrbskom Plese, ale ani tam neboli vždy dobré podmienky.
Viackrát sa muselo improvizovať na rôznych okruhoch
a miestach. Napríklad v roku 1983 sa Memoriál uskutočnil
na Jamskej ceste. Boli aj roky, keď sa preteky konali na kolieskovej dráhe nad Tatranskou Štrbou, ale vždy sa podarilo preteky usporiadať a nevynechal sa ani jeden ročník!
V novodobej histórií sú krajín - zo Slovenska, Českej
tieto preteky pravidelne za- republiky, Poľska a Maďarska.
radené do Slovensko pohára Pre tých, ktorí z dôvodu prív behu na lyžiach. Stúpajúca pravy na majstrovstvá sveta
úroveň a kvalitné organizač- v behu na lyžiach vynechávali
né zabezpečenie pretekov prestížne podujatie Tour de
znamenalo, že aj tento ročník ski, boli tieto preteky testom
patril do kategórie FIS, a tak ich výkonnosti. Preto sme
sa mohli organizátori tešiť mohli privítať jazdcov svetoúčasti pretekárov zo štyroch vého pohára ako napr. Alenu
Procházkovú, Petra Mlynára,
poľskú mužskú reprezentáciu, ale aj jednu z najväčších
osobností bežeckého lyžovania, poľskú hviezdu Justynu
Kowalczyk, ktorá sa pred
Vianocami pripravovala na
Štrbskom Plese celý týždeň
a mnohí rekreační lyžiari ani
len netušili, že vedľa nich
behá 5-násobná olympijská
medailistka.
Štrbské Pleso privítalo pretekárov krásnym zimným počasím s čerstvo napadaným
snehom. Prvý súťažný deň

Obecný ples je z roka
na rok úspešnejší

Ples ovú s ezónu
sme tento rok uzavreli 2. Obecným plesom
obce Gerlachov. Plesajúci hostia sa zišli
v sobotu 25. februára
2017 v Hoteli Hubert
Vital Resort ****, kde
sa výborne zabávali
a vychutnávali si
úžasnú atmosféru navodenú nielen krásnou interiérovou výzdobou, ale aj skvelým programom.
Tanečný parket bol od začiatku plesu plný zabávajúcich sa
hostí a o to, aby nezíval prázdnotou, sa celý večer staral DJ
Vlado. Program plesu obohatila aj kapela Tibora Pokorného
so skvelým hudobným vystúpením. Tento rok bola pre hostí
pripravená bohatá tombola, za ktorú sa aj týmto spôsobom
chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám venovali
krásne a hodnotné ceny: obec Gerlachov, HOREZZA, a. s.,
LUNYS, s. r. o., Horský hotel Sliezsky dom, Chata pri Zelenom
plese, Baliarne obchodu Poprad, s. r. o., Reštaurácia Červený
mak, Jazyková škola LINGUA Poprad, ženské fitness centrum EXPRESKA Poprad, PD Gerlachov, Mäsovýroba Štefan
Knižka, ZIZAK, s. r. o., Gastrobal, s. r. o., Pizzeria Sorriso
Svit, Tricklandia Starý Smokovec, A&B Design, Minipivovar Egidius Brewery, KARLOFF, s. r. o., Alto Slovakia, s. r. o.,
ŠK HORAL, MEWA, s. r. o., Technické služby mesta Svit,
Wild Park Veľká Lomnica, Koliba Kamzík Starý Smokovec,
Aquacity Poprad, Hotel Atrium Nový Smokovec, Bachledka
Ski&Sun, Obec Batizovce, DHZ Batizovce, Ľubomír Šoltís,
Potraviny Gerlachov, Kozmetický salón Zarra, Kozmetický salón Beauté Ilona, Motokáry Tatry, Fabrika restaurant,
Kaderníctvo Jarmila Faixová, Papiernictvo JM SVIT, s. r. o.,
CĽH Popradčan, hudobno-zábavno-ľudová skupina Ščamba, FANS, a. s., Eva Martinková, Snowpark Lučivná, Lekáreň
VIVA, Zmiešaný tovar Janka, Salón Butterfly, Pohostinstvo
Grajciar Gerlachov, Grand hotel Permon, AUTO-VALAS,
s. r. o., Ing. Martin Mlynár – DISTANCE SPORT, TA3 COFFEE, Zdravá výživa pre lepší život.
Hostia druhého obecného plesu si užívali noc v krásnom
prostredí a skvelej atmosfére Hotela Hubert, ktorému patrí
vďaka aj za perfektnú spoluprácu pri organizácii a sponzorský dar. Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za vytvorenie výbornej plesovej nálady. Tešíme sa na ďalší ročník plesu
a veríme, že každým rokom bude určite lepší a lepší.

JUDr. Lenka Faixová

boli na programe šprinty klasickou technikou na 1,6 km
resp. 1,4 km u žien. Mužskú
kvalifikáciu a následne štvrťfinále, semifinále a aj finále
jednoznačne ovládol domáci
Peter Mlynár (na snímke vpravo). Ženská časť bola hlavne
o Alene Procházkovej a Justyne Kowalczyk, kvalifikáciu
ešte vyhrala poľská reprezentantka, avšak finále po
veľmi peknom a tesnom súboji vyhrala slovenská ženská
jednotka.
30. decembra 2016 boli na
programe dištančné preteky
klasickou technikou. Ženy
a juniorky čakalo 5 km, juniorov 7,5 km a mužov 10
km. Perfektne pripravené
trate a členitý 2,5 km okruh

preverili sily a pripravenosť
všetkých pretekárov a pretekárok. V ženskej kategórii
predviedla svoju extratriedu
Justyna Kowalczyk, ktorá dominovala na všetkých medzičasoch a zaslúžene vyhrala,
na druhom mieste skončila
Alena Procházková, ktorá sa
však špecializuje najmä na
šprinty. Mužskú časť tak ako
aj prvý deň vyhral domáci
Peter Mlynár pred poľskými
reprezentantmi.
Podvečer sa ešte na štart
5 km resp. 10 km klasickou
technikou vydali veteráni.
Pri hromadnom štarte predviedli výbornú orientáciu
a štart sa podaril bez zlomených palíc.

Ing. Martin Mlynár

Podtatranský Kuriér www.podtatransky-kurier.sk
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Zámerov je viac, čakáme na ich schválenie
Ani sme sa nenazdali
a už prešli tri mesiace nového
roka 2017, do ktorého sme sa
pustili s odhodlaním splniť
všetky plánované úlohy.
Hneď v januári sme preto
predložili formulár projektového zámeru „Nadstavba
materskej školy nad obecný
úrad“ na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s cieľom získať nenávratný finančný príspevok
vo výške 159 125 €. V rámci
dvojkolového schvaľovania
žiadostí sme síce v prvom
kole uspeli, no negarantuje
nám to schválenie žiadosti
v druhom kole. Múdrejší budeme do 35 dní po uzavretí
príslušného hodnotiaceho
kola (zatiaľ je uzávierka hodnotiaceho kola stanovená na
18. 4. 2017).
Pre naplnenie plánovaného rozpočtu na rok 2017 sme
požiadali o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice (predbežne sa hovorí
o dotácii na jednu zbrojnicu
vo výške cca 30 tis. €), ktorú sme predložili Prezídiu
Hasičského a záchranného
zboru Bratislava a Sekretariátu Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR. Na uvedené adresy sme zaslali aj žiadosti
o hasičské vozidlo IVECO
DAILY a protipovodňový
vozík. Snáď sa podarí konečne tohto roku zlepšiť vybavenosť nášho DHZ.
Aj naše komunikácie si
vyžadujú investíciu, sú totiž
vo veľmi zlom stave. Urobili
sme prvé kroky, oslovujeme
firmy na predloženie cenových ponúk a opäť sa zapojíme do výzvy na rekonštruk-

ciu miestnych komunikácií.
Ak to zhrniem, veľká časť
úsilia v poslednej dobe smeruje najmä k získavaniu finančných zdrojov. No musí,
a aj ostáva čas, na riešenie
každodenných problémov
občanov v obci, či už ohľadom verejného osvetlenia,
odvozu odpadu, údržby
miestnych komunikácií.
Niekedy sa vyriešia hneď, iné
sa riešia dlhšie aj vďaka rôznym názorom občanov na tú
istú vec, často aj protichodných. Preto ďakujem za trpezlivosť všetkým občanom,
pretože aj keď všetka naša
snaha smeruje k zlepšovaniu
ich života v našej obci, niekedy to výsledky až tak jasne
nepotvrdzujú.
Trpezlivosť si bude určite vyžadovať aj údržba
priestranstiev, ktorú nám
doteraz robili evidovaní
uchádzači o zamestnanie na
základe dohôd o vykonávaní

Mgr. Štefanom Šipulom
Dokončenie z 1. strany
Mestská polícia sa intenzívne venuje kontrole nedovoleného parkovania motorových vozidiel na trávnatých
plochách a chodníkoch v najproblémovejších oblastiach
– sídliskách Popradu. Napriek tomu, že tri mesiace po
zavedení zóny s dopravným
obmedzením dodávok na
sídliskách JUH I – VI, mestská polícia riešila priestupcov
len upozorňovaním a letákmi za strieračmi, k náprave
nedochádzalo. „Až po zakladaní blokovacích zariadení –
„papučí,“ došlo na sídliskách
k zlepšeniu parkovania dodávkových vozidiel a tým aj
k zníženiu celkovej priestupkovosti. Dúfajme, že všetci
vodiči postupne budú plne
rešpektovať platné dopravné
značenie a mestská polícia
nebude nútená vodičov riešiť
finančným postihom“.
So samotným parkovaním
sú spojené väčšinou veľmi

nepríjemné, ak nie tragické
udalosti, ktoré môžu vzniknúť pri cúvaní v obytnej zóne.
Ohrozené sú hlavne deti
a starší ľudia a aj na základe
toho je možné vidieť opodstatnenosť zmeny dopravného značenia. „Nevylučujem,
že tento systém v krátkej dobe
možno zavedieme aj na ostatné sídliská v meste Poprad,“
konštatoval.
„Každá práca je náročná, pokiaľ ju robíte riadne
a zodpovedne. Výnimkou nie
je ani moje súčasné pôsobenie v Mestskej polícii Poprad.
Každý, kto ma pozná vie, že
sa snažím byť dôsledný a náročný najmä na seba. Je samozrejme, že potom som náročný
aj na druhých. Práca ma ale
baví a to je podstatné. Prácu
policajtov vo všeobecnosti,
bez rozdielu či mestskej polície
resp. príslušníkov policajného
zboru, beriem ako poslanie,“
dodal na záver náčelník Mgr.
Štefan Šipula. 
(red)

menších obecných služieb.
Vďaka sprísneniu zákona
o zamestnanosti boli títo
uchádzači vyradení z úradu práce a umiestnení na
voľné pracovné miesta. To
je v poriadku, len pre nás
to znamená v prvom rade
nájsť zamestnanca, ktorý
chce pracovať zodpovedne a v druhom rade zaplatiť
ho tak, aby obe strany boli
spokojné. A to je už ťažšie,
preto kým nájdeme takého
zamestnanca, požiadali sme
občanov o spoluprácu v tom
zmysle, aby si upratali, resp.
pozametali cestu a rigoly
pred vchodmi do vlastných
domov a bytoviek vlastnými
silami, prípadne pohrabali
trávniky pri domoch. Myslím, že máme šikovných
a pracovitých ľudí v obci,
ktorí chápu a už si upratujú podľa svojich možností
a schopností priestranstvá
pri svojich domoch.

Nielen prácou bol naplnený odchádzajúci štvrťrok
2017 v našej obci. Za pomoci športových nadšencov
sa podarilo zorganizovať
13. ročník lyžiarsko-turistického pochodu okolím obce
„Štôlska lyža“. Predchádzajúce ročníky sa organizovali
najmä vo februári, ale nedostatok snehu nám dvakrát
zrušil toto podujatie a tak tohto roku sa netradične uskutočnilo už 21. januára 2017
v slivkovom sade. Snehu bolo
dostatok a tak sa na štart postavilo 31 súťažiacich v kategóriách: rodičia s deťmi do
15 rokov, rodičia s deťmi nad
15 rokov, priatelia a manželia
bez detí, jednotlivci nad 15 rokov a ženy, jednotlivkyne
nad 15 rokov a muži. Súťažiaci prišli do cieľa v poriadku, víťazi obdržali hodnotné
ceny od našich sponzorov
a výsledky na prvých miestach
v jednotlivých kategóriách
boli nasledovné: rodičia
s deťmi do 15 rokov – Kotelešovci s časom 36:12, rodičia
s deťmi nad 15 rokov – Kohoutkovi s časom 1:09:15,
priatelia bez detí - Pastrnák
a Kuzmik s časom 46:56, jednotlivci ženy – Zuznka Kotelešová s časom 46:56, jednotlivci muži – Vlado Rusnák
s časom 33:53.
Ďakujeme všetkým súťažiacim za športové výkony
a tešíme sa na ďalší ročník,
ktorý bude iste ešte lepší.
Na záver chcem popriať
všetkým občanom príjemné
a hlavne pokojné prežitie
blížiacich sa Veľkonočných
sviatkov. 
Matin Hajko,

starosta obce

Zo Štôlskej lyže

Rozvoju Popradu sme dali zelenú:

Kvalita života v meste by sa mala zvýšiť
Po štrnástich rokoch sme ako mestskí poslanci menili
najdôležitejší dokument z pohľadu rozvoja nášho mesta.
Kompetentní na ňom pracovali rok a pol a prerokovaný bol
s odborníkmi, poslancami i s obyvateľmi mesta. Stalo sa tak
prvýkrát v takomto rozsahu v novodobej histórii Popradu.
Samotný územný plán mesta Poprad bol vytvorený ešte
v roku 1998. V roku 2004 v ňom boli zapracované menšie
zmeny. Odvtedy, napriek tomu, že mesto za ten čas prijalo
viac ako sedemdesiat čiastkových zmien, plán sa nijako nezmenil. K väčšej aktualizácii došlo až teraz, po štrnástich
rokoch. Čo to znamená pre Popradčanov?

i protipovodňové úpravy
v Strážach a začína sa pripravovať aj nová trasa cyklochodníka. V prvej etape
od mestského úradu po
Aquacity, neskôr by mal
viesť z Matejoviec až do Veľkej Lomnice.

Riešiť sa bude doprava, skatepark i cyklotrasy

V pláne je, okrem iného,
vytvorený i koncepčný návod na to, akým spôsobom
vyriešiť situáciu vo Waltechu
v Spišskej Sobote, aby jeho
obyvatelia neboli odkázaní
na jedinú komunikáciu, ktorou sa momentálne dokážu
dostať von z tohto územia.
Sprísnili sa podmienky
umiestňovania objektov výroby v kontexte s plochami
bývania, kde sa kladie dôraz
na kvalitu bývania v týchto
dotykových územiach.
Z môjho pohľadu je ak-

To, že sme prijali tento
strategický dokument, je
dobrou správou pre všetkých obyvateľov, pretože
je koncipovaný tak, aby
zvýšil kvalitu života v našom meste. Som podporovateľom tejto jeho aktualizácie, pretože práve ona
by mala byť štartovacím
impulzom do ďalších rozvojových programov a rozvoja samotného mesta.
V rámci územného plánu, ktorý sme schválili až na

druhýkrát, bolo menených 45
lokalít, pričom prioritou bolo
zlepšenie dopravnej situácie
v meste, predovšetkým jej
odľahčenie v centre. Okrem
toho dostali zelenú i jednoduché pozemkové úpravy na
Juhu IV a v mestskej časti
Veľká, kde sa v budúcnosti
môže začať nová investičná
výstavba.
Spúšťa sa tiež príprava
výstavby skateparku, ktorý
by mal stáť najneskôr v budúcom roku. Robiť sa budú

Zastavenie rastu
priemyslu v blízkosti
obytných zón

tualizácia tohto plánu
víziou, akým spôsobom
riešiť jednotlivé potreby
mesta a akým smerom sa
má rozvoj Popradu uberať.
Zároveň tento plán vytvára predpoklady pre lepší život občanov v meste
Poprad.
Ing. Slavomír Božoň,
Poslanec MsZ v Poprade
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Rallye Tatry očami mladých výtvarníkov

Hlavný organizátor 44. ročníka automobilovej súťaže Rallye Tatry AOS klub Poprad,
v spolupráci s mestom Poprad a s odborom
školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad, vyhlasujú 2. ročník súťaže o najkrajšiu výtvarnú prácu pre žiakov základných umeleckých
škôl na území mesta Poprad na tému „Nakresli RALLYE“
Výtvarná súťaž je vyhlásená pri príležitosti konania Rallye
Tatry 2017. Podujatie sa uskutoční v dňoch 25. - 27. mája
v Poprade a v okresoch Spišská Nová Ves a Rožňava. Súťaž vo
výtvarnom prejave je vyhlásená v troch vekových kategóriách:
A) žiaci 1. stupňa ZUŠ – ISCED 1B (1. - 4. roč.)
B) žiaci 1. stupňa ZUŠ – ISCED 2B (5. - 9. roč.)
C) žiaci 2. stupňa ZUŠ
„Našou snahou je zoznámiť verejnosť s výtvarným poňatím detí o tatranskej rely, o tom ako vnímajú súťažné autá

a posádky, či o krajine, ktorou prechádzajú
rýchlostné skúšky. Žiaci stvárnia Rallye Tatry klasickou a inou netradičnou technikou,“
uviedla Edita Pilárová, vedúca odboru školstva MsÚ Poprad. Do súťaže sa zapojili žiaci
z troch základných umeleckých škôl. Každá
z nich môže do súťaže prihlásiť maximálne 10 prác v ľubovoľnej výtvarnej technike. Odborná trojčlenná porota, menovaná
vyhlasovateľom súťaže, bude hodnotiť len tie, ktoré sú výtvarným vyjadrením témy súťaže.
V každej súťažnej kategórii budú udelené tri ocenenia (prvé,
druhé a tretie miesto), ktoré vyberie odborná porota. Úspešné
práce budú vystavené na vernisáži vo vestibule Domu kultúry
v pondelok 22. mája 2017. V ten istý deň o druhej popoludní budú najlepším mladým výtvarníkom odovzdané víťazné
poháre.

Popradskí organizátori rally na „Valaške“

Uplynulý víkend sa skupina 30 ľudí Rally Team Poprad
a desiatich členov organizačného výboru Rallye Tatry zúčastnila 36. ročníka Valašskej
rally. Na podujatí, ktoré je súčasťou spoločného Valašsko-Tatranského pohára v rally,
bol aj primátor Popradu Jozef
Švagerko, ktorý absolvoval
niekoľko oficiálnych stretnutí s vedením mesta Valašské
Meziříčí a s predstaviteľmi
Ústredného automotoklubu
v Českej republike (ÚAMK).
Po stretnutí a spoločnom
obede sa „popradská skupina“ odobrala do zámku Žerotínů, kde prebehlo oficiálne
otvorenie 36. ročníka Valašskej rally za účasti delegácie z

ÚAMK, vedenia mesta Valašské Meziříčí a organizátorov
podujatia.
V piatkových podvečerných hodinách sa všetky súťažné posádky predstavili na
štartovej rampe na námestí.
„Hostesky rozdali medzi ľudí,
posádky a súťažné tímy tri
tisícky letákov - pozvánok na
tatranskú rely. Našu investíciu
do promo na Valašsku hodnotím kladne, verím, že sa pod
Vysokými Tatrami predstaví
aj niekoľko českých posádok
štartujúcich na „Valaške“. To
je vlastne zámer a podstata
vzniku spoločného projektu
Valašsko-Tatranského pohára,“ povedal Stanislav Hanzeli, riaditeľ Rallye Tatry 2017.

Majstrovstvá SR
v behu na lyžiach

Športový klub Štrba, z poverenia SLA - bežeckého úseku v spolupráci s obcou Štrba a Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu Región
Vysoké Tatry, úspešne zorganizovali druhú časť majstrovstiev Slovenskej republiky
v behu na lyžiach s medzinárodnou účasťou.
Na podujatie, ktoré sa konalo 25. - 26. marca 2017, sa
prihlásilo spolu 350 pretekárov zo Slovenska a Čiech.
Titul Majstrov SR klasickou
technikou získali A. Procházková a P. Mlynár a dorastenci Denis Tilesh (Kremnica), Marianna Klementová
(Nováky), Dominik Číž (B.
Bystrica) a Zuzana Šefčíková
(Levoča). Majstrom SR vo
vtrvalostných pretekoch sa
stal Ján Mikuš z KBL Jasná.
Ženy pretekali na 20 km trati a najrýchlejšou bežkyňou
bola Paulína Fialková z Dukly B. Bystrica.

Senires, n. o.,
Poprad-Veľká

Dom dôchodcov Senires, n. o.,
v Poprade, Scherfelova 16

ponúka voľné miesta
pre dôchodcov.
Zabezpečujeme 24-hodinovú
starostlivosť, ubytovanie
stravovanie 5x denne.
Viac info na:
www.senires.com
Mobil: 0918 303 533
0917 937 463
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nás v 4Poprade
na Hraničneja4zber.
(medzi
Kovospolom a zber. surovinami)
Nájdete nás v PopradeNájdete
na Hraničnej
(medzi Kovospolom
surovinami)
Nezávislý spoločensko
- ekonomický štvrťročník
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Pripomíname, že 44. ročník najslávnejšej rely súťaže
na Slovensku, Rallye Tatry, sa bude konať presne
o dva mesiace 26. - 27. mája.
K doplneniu, víťazom 36. po-

kračovania Valašskej rally sa
stal majster Európy a štvornásobný český šampión Jan
Kopecký so spolujazdcom
Pavlom Dreslerom na Škode
Fabii R5. 
Slavo Petrus

