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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Budovanie optickej siete
v našej obci pokračuje
V roku 2019 spoločnosť Slovak Telekom a. s. začala s budovaním optickej siete v našej obce. Po zimnom období
práce v plnom nasadení pokračujú a k dnešnému dňu je
ukončených cca 50 % výkopových prác.
Podľa vyjadrenia zástup- poďakovať občanom za trcov spoločnosti, ktorá tieto pezlivosť, ústretovosť pri revýkopové práce realizuje, je alizácii potrebných výkopopravdepodobné ukončenie vých a iných prác. Dočasné
týchto prác odhadované na nepohodlie občanov vyvolanovember 2020.
né realizáciou projektu opticV niektorých častiach, kej siete v našej obci prinesie
kde sa výkopové práce re- v budúcnosti možnosť využíalizovali už skôr, by sa ma- vať kvalitné telekomunikačné
li do konca leta 2020 re- služby ako internet, TV, telealizovať aj prvé prípojky fónna linka a pod. od spoľaha Slovak Telekom a.s. by mal livého telekomunikačného
ponúknuť svojim zákazní- operátora.
kom bohatú ponuku telekoVaše otázky a podnety rád
munikačných služieb.
zodpovie zodpovedný vedúci
Spoločnosť Slovak Tele- p. Sadvar na telefónnom čísle
kom a. s. ako aj realizátorovi 0911 086 293
stavby spoločnosť SpojStav
JUDr. Gabriel Bodnár
by sa chcela aj touto cestou
starosta obce

75. výročie od ukončenia 2. svetovej vojny

Skončenie II. svetovej vojny si v obci uctili položením vencov k pamätníku v obmedzenom režime.

Koronavírus a život v Batizovciach
Koronavírus, nová neznáma choroba, ktorá prepisuje dejiny moderného sveta, negatívne ovplyvňuje chod
krajín a celú spoločnosť a ktorá predovšetkým zásadne
ohrozuje ľudské životy, sa objavila nečakane i v našich
zemepisných šírkach, na našom malom a doposiaľ bezpečnom Slovensku.
Lekári, vedci, politické eli- né prijať niekoľko reštriktívty, zamestnávatelia, zamest- nych opatrení a zaviesť veľa
nanci, samosprávy, starosto- prísnych a obmedzujúcich
via obcí a v neposlednom ra- pravidiel pre občanov Slode i obyčajní ľudia musia čeliť venska, pre školy, sociálne
novým nečakaným výzvam, zaradenia, firmy, živnostníktoré koronavírus so sebou kov, pre všetkých nás. Avšak
priniesol s rozsiahlymi spo- nie je to jednoduché ani teločenskými a ekonomickými raz, keď sa postupne prísne
dopadmi, s ktorými sa bude- opatrenia postupne uvoľňume musieť vyrovnávať dlhé jú, keď sa náš každodenný
roky. Nebolo to jednoduché život dostáva do svojho prana začiatku po vypuknutí videlného kolobehu. Stále
pandémie, keď bolo potreb- cítime okolo nás potenciálnu

hrozbu a riziko tohto zákerného vírusu, stále musíme
byť obozretní, zodpovední
a chrániť sa.
Vyhlásený núdzový stav
zastavil aj kultúrny a spoločenský život v našej obci. Nekonali sa akcie, naplánované
na mesiace marec – jún 2020.
Napriek tejto nepriaznivej
situácii a negatívnemu vplyvu korona krízy i na činnosť
Klubu žien jeho členky boli
nápomocné pri poskytovaní
materiálu pre starých a chorých občanov našej obce
a niektoré i pri šití rúšok. Rada by som sa preto poďakovala nielen členkám Klubu žien
Batizovce, ale aj celej obci za

Ako získať aktuálne informácie o dianí v obci?

Naša obec informuje svojich občanov o a snažíme sa zabezpečiť dostupnosť infordianí v obci a o najdôležitejších aktivitách, mácii z rôznych zdrojov. Každý občan môktoré majú priamy dopad na život v obci. že bezplatne využívať nasledovné spôsoby
Využívame na to rôzne informačné kanály na získanie potrebných informácií:
• vývesné tabule (umiestnené pri Kultúrnom dome, pri COOP Jednota, pri Dome služieb)
• miestny rozhlas
• INFO kanál obce v káblovej televízii
• bezplatný sms systém FLORIÁN
• www stránka obce - pripravujeme nový modernejší vzhľad našej www stránky
• facebooková stránka obce
• vývesná úradná tabuľa
• mobilná aplikácia V OBRAZE
• rozhlas v mobile - bezplatná aplikácia ROZANA - novinka
• Batizovské noviny (4x ročne)
• Obecný kalendár (1 x ročne)
• informácie Vám radi podáme aj osobne na miestnom obecnom úrade
Do ponuky informačných kanálov pri- www.obecbatizovce.sk
budla bezplatná aplikácia pre smartphony
Distribúcia informácií prostredníctvom
pod názvom ROZANA. Jedná sa o rozhlas týchto médií by mala zabezpečiť prístup k
v mobile. Aplikácia Vám umožní prehrá- potrebným informáciám mladšej ako aj starvať hlásenia obecného rozhlasu priamo vo šej generácii občanov. V prípade otázok na
Vašom mobile. Taktiež Vám
jednotlivé spôsoby získania
priamo do mobilu vieme
informácií nás prosím kontakposielať aj rôzne pozvánky,
tujte na tel. 052/7756 312 alesprávy, dokumenty a ankety.
bo na obec@obecbatizovce.sk
Postup inštalácie je zverejneJUDr. Gabriel Bodnár,
ný na našej webovej stránke
starosta obce

veľmi pohotové a profesionálne zvládnutie týchto náročných mesiacov. V Klube
žien veríme, že čoskoro sa budeme môcť s našimi priaznivcami a s ostatnými krajanmi
stretnúť na zaujímavých akciách, na ktorých bude Klub
žien opäť ponúkať vychýrené
dobroty z kuchyne našich starých mám.
Do nadchádzajúcich mesiacov nám všetkým prajem
veľa zdravia a síl, aby sme
spoločným jednotným prístupom, vôľou a ochotou dokázali poraziť neviditeľného
a nebezpečného nepriateľa koronavírus COVID 19.
Marta Šerfelová
Prostredníctvom pracovníkov obecného úradu boli osamelým seniorom nad 70 rokov a v
rómskej osade distribuované ochranné rúška, informácie o ochorení COVID-19 a prevencii v tlačenej forme aj v rómskom
jazyku a vykonaná osveta.

Chránime
najohrozenejších

V bytových domoch
v správe obce boli domovníkom odovzdané dezinfekčné prostriedky a jednorazové rukavice. Bola
vykonaná aj dezinfekcia
spoločných priestorov.
V osade osvetu vykonáva tiež asistentka zdravia
Jana Kokyová. Aj touto
cestou ďakujeme všetkým
občanom, že i v situácii,
keď sa nedal kúpiť potrebný materiál, šili ochranné
rúška pre všetkých.
Pokračovanie
na druhej strane.

Milan Lasica pri jednej príležitosti povedal, že „keď žijeme
v slobode, tak si ju ani neuvedomujeme“. Je to presne tak,
ako keď prirodzene vdychujeme vzduch, ktorý je okolo nás.
Napriek tomu však treba o slobodu dennodenne bojovať.“
Pietnym aktom položenia vencov k pamätníku padlým sme
si aj v našej obci pripomenuli okrúhle 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a 78. výročie od deportácie židovských občanov z Batizoviec. Aj naša obec, v ktorej žijeme,
priniesla počas vojny drahé obete obyčajných ľudských životov. Niektoré mená zdobia náš monumentálny pamätník,
ktorý sa hrdo vypína v parku pred obecným úradom. Ale
koľko padlých hrdinov je takých, o ktorých nevieme alebo sa
nespomínajú. Všetkým patrí vďaka za túto prinesenú obeť.
Obeť najdrahšiu. Obeť ľudského života. Tohto roku si pripomíname aj 70. výročie od slávnostného odhalenia nášho
krásneho pomníka padlým. Slávnosť sa konala 14. mája 1950
v nedeľu za účasti predstaviteľov obce, cirkvi, hasičov ako
aj obyvateľov. Pri našom pomníku sa pravidelne schádzame
dvakrát do roka. Priamych účastníkov a pamätníkov z roka
na rok ubúda. Preto má naša generácia zodpovednú úlohu si
tieto pamätné dni – 8. máj ukončenie druhej svetovej vojny
a 29. august Slovenské národné povstanie, pripomínať, aby
sa vojna v našich dejinách už nikdy nezopakovala.
Česť vašej pamiatke!
Mgr. Vladimír Andraš
ZO SZPB Batizovce – Gerlachov.
Snímky: repr. V. Andraš, archív M. Tejbusová

Kladením vencov si pamiatku padlých v II. sv. vojne uctili
v Batizovciach aj v roku 1950.

Deň matiek 2020

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamkám, ktorým sme v mene našej obce tento rok zablahoželali aspoň prostredníctvom miestneho rozhlasu vzhľadom na obmedzenia, ktoré nám prinieslo vírusové ochorenie COVID-19.
Byť mamou, je najkrajšie postupne jej hierarchiu hodposlanie v živote každej že- nôt. Nezáleží na veku, okolny. Toto poslanie je krásne a nostiach, na vzdialenosti,
náročné zároveň. Deň matiek aká mamu delí od dcéry či
je špeciálny čas povedať na- syna. Ona ostáva tým, neraz
šim mamkám ako ich máme jediným človekom, o ktorého
radi, čo pre nás znamenajú sa dá oprieť a ku ktorému sa
a vyjadriť im našu vďačnosť možno kedykoľvek vrátiť. Iba
za všetko, čo pre nás urobili. ten, kto už mamu nemá, vie,
Vraví sa, že materinský cit je o aký dar navždy prišiel. Väčzo všetkých najsilnejší. Veľa šine ľudí to prázdne miesto
krát sme počuli alebo čítali v duši nedokáže nehradiť
nevšedné príbehy, v ktorých nikto a nič. Je dobré, ak sa
hlavnú úlohu zohrala láska v pamäti na ňu uchovajú len
a obetavosť matky – či už tie príjemné spomienky, nieišlo o záchranu zdravia, po- kedy s nádychom smútku, no
moc v nešťastí alebo záchra- nie ľútosti alebo výčitiek svenu života. Sila materinskej domia. Myslíme na to všetci,
lásky sa však neprejavuje ktorí máme ešte koho osloviť
len vo výnimočných situáci- tým vzácnym slovom Mama.
ách. Ovplyvňuje život ženy A to nielen na Deň Matiek.
od prvého okamihu počatia Ďakujeme všetkým mamkám
nového života, ktorý v bo- za lásku a obetavosť. Prajelestiach privádza na svet, no me vám, aby ste boli zdravé,
v okamihu, keď po narodení milované, požehnané a vždy
začuje nevinný plač, ich vy- naplnené dobrom, radosťou,
strieda neopísateľná radosť. nádejou a láskou.
Usmerňuje jej správanie,
PhDr. Soňa Andrašová,
podmieňuje konanie, mení
kultúrna referentka
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Dobrovoľní hasiči aj v karanténnych strediskách

Ako sme vás informovali v poslednom čísle Batizovských novín, koronavírus veľkou mierou obmedzil aj naše aktivity takmer na nulu. V stopercentnej pohotovosti
ostali iba zasahujúci členovia Dobrovoľného hasičského
zboru. Preto tentokrát budeme informovať zväčša iba
o zásahoch.
Najviac hodín sme strávi- a neskôr boli povolaní ďalší
li na technických zásahoch 9 členovia s ďalšou technikou
v karanténnych strediskách. na vozidle Avia. Nakoniec sa
Celkovo sme v mesiacoch tento požiar podarilo lokalimarec, apríl, máj a jún od- zovať vo večerných hodinách,
pracovali 7 dní (každý deň aj vďaka nasadeniu veľkého
dvaja členovia) v strediskách počtu hasičov a techniky.
na Štrbskom Plese, v Tatran- Ďalší požiar vznikol v oblasskej Lomnici a v Tatranských ti Hrebienka vo Vysokých
Matliaroch. Pomoc spočívala Tatrách 3. 4. 2020. Na miesto
najmä v zabezpečení stravy sa dostavila 5-členná posáda inej pomoci v karanténnom ka s technikou T815. Terén,
stredisku. Celá pomoc bola v ktorom horelo, bol vďakoordinovaná
operačným ka vyššej nadmorskej výške
strediskom v Prešove. Tak, mokrý a čiastočne aj pokrytý
ako každý rok, je jarné ob- snehom, čo spôsobilo pomalé
dobie spájané aj so suchým šírenie a včasnú lokalizáciu
počasím a tak vzniká aj viac požiaru. 20. 4. sme zasahovapožiarov v prírodnom pro- li v Batizovciach pri rómskej
stredí, spôsobených zväčša osade a 22. 4. zase pri rómskej
ľudskou aktivitou. Prvý ha- osade ale v obci Mengusovce,
sičský výjazd v tomto roku kde sa požiar z lúky dostal až
sme zaznamenali 17. 3. v ka- do lesného porastu. Posledtastri obce Tatranská Štrba. ný zásah kvôli vypaľovaniu
Horelo pri trati ozubnicovej suchých porastov evidujeme
železnice a požiar sa rých- 29. 4. pri rómskej osade v Balo šíril kvôli silnému vetru. tizovciach.
Na miesto ako prvá vyrazila
V rámci modernizácie zá4 členná posádka T815 sahovej techniky nám pri-

budla termokamera na detekovanie skrytých ohnísk, dva
nové dýchacie prístroje (na
ktoré sa momentálne školíme) a do konca leta pribudnú ešte ďalšie dva ťažké zásahové odevy. Dvaja členovia
absolvovali kurz na obsluhu
motorových píl a najbližšie
plánujeme cvičenie s technikou DHZo pre zasahujúcich
členov.
Pri postupnom uvoľňovaní opatrení sme mohli zorganizovať brigádu na zber
železného šrotu. V priebehu
dvoch dní 19. - 20. mája sme
vyzbierali rekordných 10 180

kg šrotu. Žiaľ, každý rok výkupná cena tejto komodity klesá, z tohto dôvodu aj
napriek veľkému množstvu
šrotu nedokážeme vytvoriť zisk. Po zaplatení zvozu
a PHM potrebných pri zbere, je to už „len“ službou pre
našich občanov. 22. a 23. mája sme ešte pomohli nášmu
poľnohospodárskemu družstvu pri upratovaní náletových drevín.
Dúfajme, že trend pri koronavíruse ostane aj naďalej
pozitívny a my sa budeme
môcť vrátiť do starých koľají.
Marián Chromek

Prioritou bolo chrániť zdravie ľudí

Od 16. marca 2020 na základe rozhodnutia ministerky školstva boli zatvorené všetky školy do konca mesiaca,
avšak vzhľadom na situáciu sa školy neotvorili ani v apríli
a v máji. Prioritou bolo chrániť zdravie ľudí.
Nikto nebol na danú situ- by byť stresujúce, ale podáciu pripravený, ale museli netné. Z prác detí, ktoré vysme sa jej prispôsobiť. Nech- tvorili doma, sme si v škôlke
celi sme prerušiť kontakt urobili výstavku pod nás deťmi, tak prostredníc- zvom: „Ako sme pracovali
tvom našej uzavretej fb sku- doma.“
piny sme im prinášali rôzne
Na stránke rodičia predidaktické aktivity, súťaže zentovali práce detí, ktoré
a nápady na voľnočasové boli krásne a nezaprela sa
hry. Mali sme od rodičov ani kreativita rodičov, ktorí
a detí spätnú väzbu, čomu tiež prichádzali s rôznymi
sme sa veľmi potešili a za nápadmi.
spoluprácu rodičom ďakujeSpoločne sme zvládli túto
me. Išlo nám o to, aby sa ak- ťažkú situáciu, za čo nám
tivity realizovali hravou for- všetkým patrí veľké ĎAKUmou a zážitkovým učením. JEM. Taktiež sme rodičov
Snažili sme sa pripravovať informovali o aktuálnej situtaké aktivity, ktoré zvlád- ácii. Pripravili sme pre deti
nu deti bez prítomnosti súťaž Gúľaj sa vajíčko, kde
dospelého (po tom, ako im tvorili rôzne práce a spoprečíta zadanie). Činnosti, ločne hlasovali za najkrajšie
ktoré sme deťom ponúkali, veľkonočné vajíčko. Naša
boli vždy s didaktickým zá- škôlka sa prostredníctvom
merom, dobrovoľné, nemali sociálnych sietí zapojila do

výzvy Nakresli dúhu - ako
symbol nádeje pre materské
školy na Slovensku. Takmer
v každom meste a dedine na
oknách domov boli obrázky
dúhy.
A konečne prišiel vytúžený
deň, 1. jún - Deň detí, kedy sa
mohli otvoriť materské školy
a to za sprísnených hygienických opatrení. Ministerstvo
školstva vypracovalo kritériá,
podľa ktorých sa prioritne
mohli prijať deti zamestnaných rodičov, predškoláci,
deti hasičov, zdravotníkov,
policajtov, pedagogických zamestnancov. Bolo vyšpecifikovaných veľa hygienicko-epidemiologických opatrení,
za ktorých mohla byť materská škola otvorená, napr.
počty detí v skupine max. 15,
dĺžka prevádzky max.9 hod.,
nosenie rúška, nemiešanie
detí v skupinách, niekoľkokrát denne dezinfikovanie
priestorov,... Nakoľko sa epi-

demiologická situácia v krajine stále zlepšovala, tak od
15. 6. došlo k uvoľneniu niektorých ďalších opatrení.,
ako napr. počet v skupine
už nie je 15, dĺžka prevádzky v MŠ už nie je skrátená.
Chod v materskej škole sa
vrátil do bežného života, ale
ešte stále za dodržiavania
istých
hygienicko-epidemiologických opatrení. Prevádzka počas mesiacov júl
a august sa riadi štandardným spôsobom ako v iných
rokoch, o čom boli rodičia
informovaní na rodičovskom združení v septembri
2019. V júli budú v prevádzke triedy podľa záujmu rodičov. V mesiaci august bude
prerušená prevádzka v MŠ
za účelom čistenia, upratovania, dezinfekcie priestorov
a prípravy materskej školy
na ďalší školský rok.
Soňa Chalásová,
riaditeľka MŠ

Batizovce očami detí

Z dôvodu opatrení Vlá- model našej obce, kde nechýdy SR sa tento rok nemohli bali futbalové ihrisko, Vysouskutočniť folklórne sláv- ké Tatry, Batizovský potok,
nosti, ktoré mali byť tento hasičská zbrojnica, kostoly,
rok spojené s Dňom matiek. obecný úrad. Výsledok snahy
Nestihli sme ani osláviť Deň našich detičiek ste si mohli
detí, ktorý sme mali naplá- pozrieť v priestoroch kultúrnovaný na magický dátum neho domu počas dvojdňovej
6. 6. 2020. Ako náhrada výstavy. Svojou návštevou nás
vznikla výtvarná súťaž Bati- poctilo 160 nadšencov výzovce očami detí, do ktorej sa tvarného umenia. Návštevnízapojili deti s 56 nádhernými ci, ktorí boli zároveň aj hodpestrofarebnými výtvarnými notitelia súťaže, to mali s výprácami, zachytávajúc Bati- berom naozaj ťažké. Môžeme
zovce podľa svojich predstáv. s istotou prehlásiť, že v našej
Fantázii sa medze nekládli. obci vyrastajú budúci umelci.
Materská škola nesúťažne vy- Každá práca dostala hlas, ale
tvorila originálny zmenšený víťaz mohol byť len jeden.
Najviac hlasov získali práce:
• v kategórií MŠ (0 rokov - predškoláci):
1. Filip Koňak, 2. Matúš Bartoš, 3. Adam Chovan
• v kategórií ZŠ ( 1. ročník – 9.ročník)
1. Emma Bodnárová, 2. Dominika Bakitová, 3. Ema
Hrušková.
Veríme, že opatrenia Vlády SR sa uvoľnia a obec opäť športovo a kultúrne ožije. Tešíme sa na spoločnú akciu.
Mgr. Simona Chovanová

Skúšky folkloristov až od júna

Členovia FSk Batizovce
museli dodržať nariadenie
Vlády SR a prerušiť plánované skúšky a vystúpenia. Plánované súťaže boli zrušené
alebo preložené na jesenný
termín. Čo nás najviac mrzí,
bolo zrušenie akcie Krehká
krása Batizoviec alebo Gúľaj sa vajíčko, ale aj zrušenie
Folklórnych slávností obce
Batizovce. V júni sa postupne opatrenia uvolňujú,
a tak sme mali možnosť
stretnúť sa na skúške po
zhruba troch mesiacoch.
Rozhodli sme sa, že skúsime dať dokopy batizovské
pesničky- každý z nás mal
vybrať dve piesne, následne
sa urobil výber, ktorý by mal

„Korona obdobie“ prinieslo do života detí aj pozitíva
Za iných okolností by bol tento článok plný informácií
o našich aktivitách, úspechoch v súťažiach, radostiach
i starostiach školského života. A zrazu, nič. Teda nič ako
nič.
Keď sa po dvoch týždňoch ločne s ostatnými kolegynkapredĺžilo prerušenie vyučo- mi nabehli na tento systém.
vania na neurčito, začalo sa Takže môžem konštatovať,
online vyučovanie. Samo- že mám vynikajúce kolegyne,
zrejme nielen vyučovanie, ale ktoré neváhali a pustili sa do
aj všetky porady pedagógov. neznámeho, aj keď nie všetky
Zdieľali sme spoločne nápa- mali dostatočné zručnosti.
dy, skúsenosti, hľadali čo naj- Zvládli to výborne.
lepšie riešenia. A práve toto
Samozrejme, nemôžem vy„korona“ obdobie prinieslo aj nechať vynikajúcich rodičov,
mnoho pozitív.
ktorí zabezpečili vo svojich
Do online vyučovania sa domovoch technické podako prvá pustila pani učiteľ- mienky na vyučovanie a stali
ka Lucia Koňaková, ktorá ho sa asistentmi učiteľov.
otestovala. Ako sa vraví, vyTretie pozitívum sú naši
chytala muchy a potom spo- najlepší žiaci, ktorí s pod-

porou svojich učiteliek a rodičov zvládli vyučovanie vo
virtuálnom priestore na jednotku. Tiež si uvedomili, že
škola nie je len miestom, kde
získavajú mnoho vedomostí.
Je to priestor,
kde sa cez jednu
prestávku
pohádajú s kamarátom a počas druhej sa
pomeria, učia sa
riešiť svoje malé
konflikty, prekonávať prekážky i zdieľať svoje
pocity. Ten pocit
spolupatričnosti
a snaha pomôcť

si, získavať nové zručnosti
a prekonať ťažkosti, posilnila
všetkých aktérov.
Ale prvého júna sa opäť
otvorili brány školy a na dobrovoľné vyučovanie nastúpi-

lo takmer 36 % žiakov našej školy. Nebudem klamať,
čakala som, že žiakov bude
viac. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí
počas obdobia prerušenia vyučovania neboli v priamom
kontakte s učiteľmi, mohli
získať spätnú väzbu, a tiež by
sa zmiernili dôsledky sociálnej izolácie.
Aj keď jún patril športu,
olympiádam, výletom a exkurziám, nebudeme za nimi smútiť. Veď po prázdninách je tu nový školský rok
2020/2021, na ktorý sa už
všetci veľmi, veľmi tešíme.
Mgr. Zuzana Kľocová,
riaditeľka ZŠ

byť základom plánovaného
CD. Ak nám to situácia dovolí, tak by sme ho chceli
nahrať ešte tento rok, keďže
vystúpení bude pravdepodobne menej. Do hudobnej
zložky sme pridali husle a
kontrabas.
Blížia sa nám prázdniny
a detské kolektívy mladších
a starších detí pravdepodobne už na skúšku nezvoláme.
Uvidíme sa až po prázdninách alebo podľa pokynov
vedúcich.
Všetci pevne veríme, že sa
zdravotná situácia vyvinie
tak, aby sme sa mohli čím
skôr stretnúť pri speve a tanci na pódiách. Ľ.Šoltís, FSk
Batizovce

Chránime
najohrozenejších

Dokončenie z predchádzajúcej strany.

Obzvlášť srdečné poďakovanie patrí Márii Handzušovej, Marte Bekešovej, Zuzane Sedlákovej,
Martine Knutovej, Jarke
Račekovej, Kateřine Pauliniovej, Dávidovi Šoltésovi,
Viere Pitoňákovej, Daniele
Kochanovej, Lucii Slaminkovej, Monike Žugecovej,
firme ARJO HUMANIC
SK s.r.o., ale aj tým, ktorí
nechceli byť menovaní, že
reagovali na výzvu obce,
a bez nároku na odmenu
ochotne ušili rúška pre občanov našej obce.
Mgr. Miroslava Šalátová

B AT I Z O V S K É N O V I N Y

Podtatranský Kuriér www.podtatransky-kurier.sk

Náš život v karanténe (postrehy a úvahy)

Nikto z nás, čo sme sa dobrovoľne rozhodli, že sa ostaneme starať o našich klientov v CSS Domov pod Tatrami, ak náhodou nastane situácia, že budeme v karanténe,
netušil, aké to je..... Museli sme to zažiť, aby sme vedeli
opísať naše pocity. Žiadne rozhodnutie sa nerodí ľahko,
každý z nás niekoho, na kom mu záleží, doma zanechal,
či to boli deti, manžel, rodičia, jednoducho naši blízki.
Vybrali sme si povolanie, kedy sme všetci robili všetktoré patrí k tým, že ho člo- ko, oči klientov sa upierali
vek nemôže vykonávať, po- na nás, boli sme pre nich viac
kiaľ to berie ako normálne ako rodina. Nemohli sme
zamestnanie. Naším mot- ukázať, že aj my máme strach
tom je: „Byť pre Vás oporou z nepoznaného. Túto situáciu
je naším poslaním“. Tak nikto z nás nezažil. Keď sme
sme tu ostali.
na niektoré otázky nevedeli
Na začiatku nás bolo 32, odpovedať a pýtali sme sa,
ku koncu karantény 39, od odpoveďou bolo, že podobnašej pani riaditeľky Katky, ná situácia, ako je vyhlásenie
zdravotných sestier, opatro- mobilizácie bolo naposledy
vateľa a opatrovateľky, eko- pred 2. sv. vojnou...
nómky, kuchárky, údržbárov,
Zvládli sme to, pocítili
práčky až po upratovačky sme aj lásku a úctu niektoMajku a Irenku. Prežili sme rých našich kolegov a ľudí
tu spolu 18 dní. Boli dni, z vonku, ktorí nás obdaro-

Dievky z Domova pod Tatrami

Sme tu všetci duchom s Vami.
Idete tej pliage vzdorom.
Pre nás všetkých ste naj vzorom.
Bojujete dňom, hodinou, činy robia z vás hrdinov.
Dúfam, ostatní srdce majú, v štafete vás vystriedajú.
Oblečú si overale a nie len tí istí stále.
Snáď čoskoro dôjde k zmene, oddýchnete v karanténe.
Chýbate tu všetkým nám, najmä svojim rodinám.
Už len jedna pravda stará, po temnote vyjde žiara.
Pod Tatrami nové zmeny, už je koniec karantény.
Išli dievky pomôcť v snahe, aj keď spali na podlahe.
Zahalené štítom, maskou, bojovali srdcom s láskou.
Držali tu pliagu skrátka, či to bola Zuzka, Katka.
Na výsledok veľký vplyv, mal pracovný kolektív.
Neostaňme šťastím sýti, ale buďme ostražití,
i keď vaše konanie zvládlo bitku, vojnu nie.
Ján Benko, manžel opatrovateľky Zuzky

vali koláčmi, rezňami a inými pochutinami. Firmy zase
sponzorskými darmi – to
bol ich obdiv k nám.
Keď sme spolu každý večer rozprávali a hodnotili
predošlý deň, v očiach mnohých sa leskli slzy. Počas dňa
a našej pracovnej služby nebol čas na emócie, uvoľnenie
nastalo až zoblečením overalu a pokynov na ďalší deň.
18 dní, veľa či málo? Naučilo nás to pokore, posilnilo,
sme o čosi skúsenejší a lepší vo vzájomných vzťahoch,
posilnení empatiou, altruizmom a vierou, že ak človek
chce a v to verí, príde deň,
že aj to, čoho sa bál skončí.
Naša karanténa skončila
šťastne, pozitívne testovaní klienti sa uzdravili a my
ostatní sme šťastní, že sme

v ťažkej skúške obstáli.
Zaželajme si veľa zdravia,
pokoru a trpezlivosť, lebo
cieľom a obsahom našej
práce je človek, jeho jedinečnosť, jeho nepriaznivá
situácia, v ktorej potrebuje
podať pomocnú ruku. My
sme tu pre neho, pripravení
pomáhať.
Prečo sa to všetko stalo
sa možno dozvieme neskôr
alebo vôbec, ale už teraz
vieme, že to bola skúška
a nás veľmi teší, že sme v nej
obstáli. Necítime sa žiadni
hrdinovia, bola to naša práca, alebo poslanie?
Všetko, čo dávaš, sa
k Tebe jedného
dňa vráti“
Mgr. Anna Nemcová,
vedúca úseku
odborných činností

Napísal jeden z nás...

Tatranskí chlapi to sú,
čo s coronou bojujú,
s láskavým srdcom na dlani,
povstali hneď do zbraní.
Hrdinovia dnešných dní, zhýnajú sa k blížnemu,
by mu najesť, napiť dali, poumývali, poobliekali
a pritom mu zaspievali, aj sa usmiali,
aj keď len v overaly...
ale na dni konca tebe sláva Bože, patrí najväčšia,
lebo ty si tvorca všetkého, aj človeka...
Všetci, ženy, muži, kolegovia naši drahí,
ktorí u nás v zariadení s pokorou proti corone bojujú,
sú hrdinovia naši a myslíme na nich neustále v duši..
daj im Bože zdravia, sily,
aby nám dlho žili a tvoju slávu velebili...
Janko Madeja

Koľko koláčov?

Pokračovanie z 3. strany
Celkovo bolo pridelených
8 bytov mladým rodinám,
10 bytov ostatným rodinám,
13 bytov prevažne mladým
párom, ktorí si chcú založiť
rodinu a 17 bytov jednotlivcom – pričom z počtu bytov
je 8 jednoizbových bytov –
garsónky. Myslíme si, že komisia postupovala v zmysle
platných predpisov mesta,
žiadateľov je veľa a k dnešnému dňu evidujeme 138 žiadostí.
Výstavba bytových domov
sa realizovala v zmysle Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania. Pri
výbere žiadateľov mesto Vysoké Tatry postupovalo v sú-
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lade so Všeobecne záväzným
nariadením Mesta Vysoké
Tatry č. 3/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve
Mesta Vysoké Tatry a platných Zásad pre prideľovanie
nájomných bytov vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry.
Výšku príjmov určuje vyššie
uvedený zákon. Žiadatelia
v dotazníku podpísali čestné
prehlásenie, že údaje, ktoré
nám poskytli, sú pravdivé
a mesto nemá dôvod vykonať kontrolu.
Mgr. Daniela Birková,
Kancelária prednostu,
Koordinácia
administratívnych činností
a komunikácie

elektrické motocykle
najlepší spôsob dochádzania

jednoduché ovládanie, ekologická a tichá prevádzka
veľmi nízke prevádzkové náklady

www.e-motocykle.sk
Zdravotnícka 4A, Poprad, 0948 768 911

KOMINÁRSTVO
Mezovský

Kolektív zamestnancov počas karantény...

... a konečne po v CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach.

Pozor na nekalé praktiky podomových predajcov

Podomoví predajcovia často používajú nekalé praktiky až klamstvá. Predstavia sa ako zástupcovia ÚRSO,
prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo súčasného
dodávateľa elektriny či plynu. Pod zámienkou kontroly
vylákajú od spotrebiteľa aktuálnu zmluvu a posledné ročné vyúčtovanie. Z týchto dokumentov odčítajú údaje potrebné na uzatvorenie novej zmluvy s dodávateľom, ktorého v skutočnosti zastupujú, ako sú identifikačné údaje
spotrebiteľa, číslo odberného miesta či informácie o súčasnom dodávateľovi, ktorému zašlú, v mene spotrebiteľa, výpoveď zmluvy.
Alebo spotrebiteľovi me- a k zmluve priložiť aj formudzi dverami podstrčia na lár na odstúpenie od zmlupodpis novú zmluvu s tým, vy. V prípade, ak dodávateľ
že ide len o neškodné potvr- spotrebiteľa o tejto možnosti
denie o ich návšteve. Zmluva neinformuje, lehota na odsa tiež môže vykľuť z doku- stúpenie sa predlžuje, kým
mentu, ktorý bol prezen- si túto povinnosť dodávateľ
tovaný ako nezáväzná po- nesplní, najdlhšie však o 12
nuka. Určite preto netreba mesiacov a 14 dní od uzavpodomovému predajcovi nič retia zmluvy. Ak náhodou
podpisovať.
spotrebiteľ formulár na odZákon umožňuje spotre- stúpenie od zmluvy stratí
biteľom odstúpiť od zmlu- alebo zničí, môže od zmluvy
vy o dodávke energie bez odstúpiť aj na základe vlastudania dôvodu a bez sank- ného textu, ktorý dodávatecie v lehote 14 dní, ak bola ľovi pošle.
zmluva uzavretá podomoAk pri uzavretí zmluvy
vým predajcom, telefonicky predajca použije agresívne
alebo elektronicky. Dodá- či nekalé obchodné praktivateľ je povinný o možnosti ky, takáto zmluva podpísaná
odstúpenia od zmluvy spot- pod nátlakom, z právneho
rebiteľa vopred informovať hľadiska nebude platná. To

isté platí aj keď podpíšete
zmluvu v domnienke, že
podpisujete nezáväzný dokument. Dokázať použitie
nátlaku či klamstva však môže byť problematické.
V odstúpení od zmluvy
dodávateľa na použitie agresívnych praktík pri uzavretí
zmluvy, vrátane pochybností ohľadom platnosti samotnej zmluvy, upozornite.
Na dodávateľa sa obracajte
vždy písomne, minimálne
mailom. Telefonátmi zväčša
nič nevyriešite, len stratíte

čas. Zároveň je vhodné upozorniť Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví či Slovenskú obchodnú inšpekciu.
Okrem obrany prostredníctvom uvedených orgánov
máte možnosť podať na podomového predajcu trestné
oznámenie. Nemusíte uviesť
konkrétny trestný čin, o ktorý by sa malo jednať, dôležité
je vo svojom oznámení uviesť
všetky skutočnosti, ako sú
agresívne praktiky, vydávanie sa za niekoho iného napr.
zástupcu úradu, zástupcu súčasného dodávateľa, uvedenie do omylu, či nátlak, ktorým na vás pôsobil.
Ing. Michal Fáber,
predseda združenia,
mediátor, osoba poverená
na ARS

Odber krvi obnovený

Mobilná odberová jednotka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči od 22. júna pokračuje v mobilnom odbere
krvi. Odbery sa konajú v odberovom centre na ulici Daniela
Fischera č. 7 v Kežmarku, v priestoroch pohotovostnej ambulantnej služby pravidelne, každý pondelok. Na registráciu je
potrebné prísť od 8. do 9. hodiny.Všetky typy krvi sú vzácne
a potreba istých typov krvných skupín sa pravidelne strieda
a obmieňa, takže žiadne darovanie nie je nikdy zbytočné.

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

mezovskylukas@gmail.com

Súťaž o najlepší stredoškolský časopis
presunuli na ďalší rok
Krajská súťaž stredoškolských časopisov sa odkladá.
Organizačný tím Prešovského samosprávneho kraja
v spolupráci s Regionálnou
organizáciou
Slovenského
syndikátu novinárov (RO
SSN) v Prešove a Krajskou
knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove rozhodol, že pre
pandémiu koronavírusu ju
presunú na budúci rok.
Pôvodne sa redakčné tímy
zo stredných škôl z celého
Prešovského kraja mohli so
svojimi tvorivými počinmi prihlasovať do 30. júna.
Malo ísť už o 8. ročník súťaže. Vyhlasovatelia v týchto
dňoch mali školám zasielať
propozície a
informácie
o uzávierke súťaže. Zmenila
to pandémia.
„Mimoriadne udalosti posledných mesiacov nám všetkým zmenili režim v našich
životoch, v rodinách, práci
i na školách. Vydávanie stredoškolských časopisov bolo

obmedzené a ustúpilo vážnej
situácii, ktorej sme všetci čelili.
Berieme do úvahy všetky okolnosti, preto sme prijali rozhodnutie, že súťaž tento rok
nevyhlásime a počkáme si na
nasledujúci rok 2021,“ uviedla
za organizátorov hovorkyňa
Prešovského samosprávneho
kraja Daša Jeleňová. Ako dodala, porotcovia, zástupcovia
novinárskej obce, budú v budúcom roku hodnotiť časopisy aktuálneho i nasledujúceho školského roku.
„Do súťaže sa nám v posledných rokoch zapájali minimálne dve desiatky stredných škôl
v kraji. Veríme, že ich krátka
prestávka neodradí, ba práve
naopak – namotivuje pokračovať v redakčnej práci. Už teraz sa tešíme na nové vydania
študentských periodík, ktoré
aj v čase online informácií sú
stále veľmi užitočným nástrojom komunikácie a vlastnej
prezentácie škôl,“ dodala D.
Jeleňová.
(red)

