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Pod vianočný stromček,
z Priora skvelý darček !
Veľký výber kníh, darčekov, vianočných ozdôb, papiera, sviečok,
textilu, obuvi, drogérie, domácich potrieb a nábytku za skvelé ceny...
Otváracie hodiny / Openning hours
Pondelok / Mon - Piatok / Fri 8:00 - 18:00
Sobota / Sat
8:00 - 12:00
zatvorené / closed
Nedeľa / Sun

Adresa / Address
Ul. 1. Mája 220/19, 058 01 Poprad
GPS: N49.0579 E20.3009
Tel.: +421 (0)52 / 714 51 00
www.obchodnydomprior.sk
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Neobaluy
a menej
mäsa
Po Všech Svätých, kedy
na cintorínoch vyprodukujeme more nepotrebného
plastového odpadu, sú tu
Vianoce, sviatky obžerstva
a prebytku. Áno, aj ja mám
rada Vianoce, no darčeky
už nebalím do farebných,
lesklých papierov a nepreväzujem ich umelými stužkami.
Oveľa krajší sa mi zdá obal
z normálnych novín, na ktorých potom ošúpem zemiaky na novoročný zemiakový
šalát. Našťastie majú pre
moje výstrelky moji blízki pochopenie, a dokonca už aj
v niektorých zdravotníckych
zariadeniach síce so zaťatými zubami, ale nakoniec prehryznú, že u nich radšej pobehujem bosá, v ponožkách,
ako v tradičných, v poslednom čase krikľavo belasých
umelohmotných návlekoch.
Ak ste podobne šibnutí
ako ja a chcete si tieto Vianoce užiť ekologickejšie, mám
pre vás dobrú správu. Už aj
v Poprade máme obchod,
kde vám ľudia našej krvnej
skupiny pomôžu nakúpiť bez
výčitiek svedomia a zbytočného odpadu.
V obchodíku Neobaluy
na sídlisku Juh 3 nájdete trvanlivé potraviny, korenia,
cestoviny, strukoviny, orechy,
kávy, bylinky, múky či rôznu
ryžu. Drogériu tu čapujú a
predávajú len 90 až 100%
prírodnú kozmetiku, bambusové slamky, ale napríklad aj
odličovacie tampóny. Prineste si vlastný plastový, sklenený alebo papierový obal,
pred nákupom ho odvážte,
potom si naberte, koľko čoho chcete, a váhu obalu vám
odrátajú. Ak máte nevyužitých plastových obalov viac,
práve do tohto obchodu ich
môžete priniesť a oni ich zadarmo ponúknu iným. Opakovaným používaním tých
istých obalov sa tu nakupujúcim podarilo ušetriť len za
dva mesiace až 50 papierových, 78 sklenených a 284
plastových nádob...
Už onedlho v Neobaluy
možno nájdete aj čaj z kávových čerešní, sladkých
plodov kávovníka s obsahom
kofeínu či balzam na pery
v papierových obaloch. A v
rámci projektu Podtatranská
debnička si tu zákazníci každý štvrtok môžu tiež vyzdvihnúť čerstvé ovocie, zeleninu
a mliečne či mäsové výrobky
od lokálnych výrobcov.
„V dopadoch na životné
prostredie prekračujeme udržateľné hranice globálnych
ekosystémov, náš životný
štýl využíva obrovské plochy
na výrobu krmív pre hospodárske zvieratá, Európa je
závislá na dovoze krmív, ako
je sója z Južnej Ameriky. Hovädzí dobytok produkuje obrovské množstvo metánu. Až
štvrtina globálnych zmien je
spojená s produkciou potravín,“ tvrdí Dana Kapitulčinová z Centra pre otázky životného prostredia UK. Základ
našej stravy by podľa nej mal
byť rastlinný, no čím sú ľudia bohatší, tým viac narastá
spotreba mäsa, a pritom až
tretinu jedla vraj vyhodíme.
Myslite na to, keď budete
pripravovať klobásky do vianočnej kapustnice.

Petra Vargová

Popradské Vianoce
otvorili v Adventnom mestečku

Vianoce v Poprade budú už tradične
v znamení bohatého kultúrneho programu podujatí festivalu POPRADSKÉ VIANOCE 2018. Počas viac ako
50 podujatí sa predstavia účinkujúci
z celého Slovenska i zahraničia. Program
začal v nedeľu 2. decembra zapálením prvej sviečky na adventnom venci
a otvorením Adventného mestečka.
Putujúci Mikuláš 2. decembra zavítal
do jednotlivých častí mesta a 5. decembra o 17. h sa Mikuláš stretne so všetkými popradskými deťmi na Námestí sv.
Egídia a spoločne rozsvietia vianočnú
výzdobu mesta Poprad. Okrem rozsvietenia vianočnej výzdoby sa deti môžu
tešiť na fotoateliéry, pyromuzikálny
ohňostroj a sladké mikulášske darčeky.
Nasledovať bude Mikulášsky koncert, ale aj XVI. ročník Tradičného
vianočného jarmoku na Námestí sv.
Egídia v Poprade od 14. do 16. decembra. 23. decembra o 11. h si môžu deti
vymeniť alebo darovať hračku pod via-

nočný stromček na Malej detskej burze
hračiek a rozprávkových kníh v Dome
kultúry. Popradské Vianoce budú už
tradične aj na ľade. Popradčania budú
mať tiež možnosť 25. a 31. decembra
vždy od 15. h do 17. h korčuľovať na
Zimnom štadióne mesta Poprad.
K Popradským Vianociam neodmysliteľne patrí Živý Betlehem a pozrieť si
ho môžete 25. decembra o 18. h. Herci
z divadla v Spišskej Novej Vsi svojím
biblickým príbehom so živými zvieratkami potešia v čase Vianoc malých aj
veľkých divákov.
Počas Vianoc v Poprade nezabúdajú
ani na opustené psíky. V utorok 27. decembra sa v Mestskom útulku pre túlavé
a opustené psy uskutoční podujatie Vianoce a opustené psíky, počas ktorého
môžu ľudia s dobrým srdcom prísť vyvenčiť psíkov a priniesť im darčeky pod
vianočný stromček.
Celý program Popradských Vianoc je
popretkávaný výnimočnými koncertmi.

Okrem tých adventných (2., 9.,16.,23.
decembra) v podaní DH Tatramat a DH
Popradčanka, ktoré sa uskutočnia vždy
na veži kostola, sa v Poprade predstavia
aj: Pavol Hammel a Prúdy (3. 12.), Lucie Bílá (7. 12.), ZUŠ na Letnej ulici (9.
12.), Backwords (13.1 2.), Duchoňovci
(14. 12.), veľčianske cirkevné spevokoly,
žiaci Základnej školy s materskou školou A. W. Scherfela v Poprade – Veľkej
so sólistom opery SND Ivanom Ožvátom na koncerte pod názvom Posolstvo Vianoc (16. 12.), ZUŠ Štefánikova
– v programe Vianoce so zatvorenými
očami (19. 12.), Kristína (21. 12.), DH
Popradčanka (24. 12.), Spevácky zbor
Laudamus (26. 12) a Novoročné trojkráľové koncerty v podaní sláčikového
kvarteta Ad Gloriam Dei (5. 1.) a La
Speranzy (6.1.).
Špeciálny program pripravila na čas
Vianoc aj Tatranská galéria, Podtatranské múzeum či Kino Tatran.

(mga)

Všetkým zamestnancom spoločnosti
Schüle Slovakia a obyvateľom Popradu
prajeme pokojné prežitie Vianoc
v kruhu najbližších.

Zo srdca vám želáme, aby nový rok 2019
zostal vo vašich spomienkach ako rok
naplnený zdravím, radostnými udalosťami
a výnimočnými úspechmi.

PF 2019

Vianočné stromčeky ozdobia v centre Popradu
Mesto Poprad a OZ PRE
MESTO pripravili aj v tomto
roku prehliadku vianočných
stromčekov
vyzdobených
žiakmi popradských škôl.
Podujatie „Vyzdobme si vianočný stromček“ tak bude
opäť prehliadkou tvorivosti a
kreativity žiakov, ktorí sa budú môcť predviesť v zdobení
vianočných stromčekov.
Pre každú školu, ktorá sa
rozhodne zapojiť, bude pripravený jeden stromček. Ten
budú môcť žiaci s pomocou
pedagógov ozdobiť vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Na výzdobu stromčekov
nebudú môcť byť použité
priemyselne vyrobené ozdoby dostupné v obchodnej
sieti.
„Stromčeky budú školy
zdobiť vo štvrtok 13. decembra 2018 od 9. h priamo na
Námestí sv. Egídia. Zdobiť
stromčeky budú deti pod do-

zorom pedagogických pracovníkov, každý vianočný
stromček si škola označí tak,
aby bolo jasné, ktorá škola
ho vytvorila,“ uviedla Edita
Pilárová z odboru školstva,
mládeže a športu MsÚ v Poprade.
Vecné ceny pre autorov
výzdoby všetkých vianočných stromčekov venuje
mesto Poprad a OZ PRE
MESTO 14. decembra 2018
o 10. h počas otvorenia XVI.
Tradičného vianočného jarmoku. Stromčeky budú vystavené až do konca jarmoku
v priestore medzi evanjelickým kostolom a chodníkom
na južnej strane námestia.
Vyzdobené vianočné stromčeky po skončení jarmoku
budú robiť radosť aj na iných
miestach – samospráva ich
rozdá klubom a domovom
dôchodcov, nemocnici, útulku.
(mga)

Najúžasnejšie na ozdobovaní vianočných stromčekov deťmi je práve ich kreativita pri výrobe a vytváraní vianočných ozdôb. Škoda, že práve toto zanietenie a vymýšľanie
detí ľudia nemajú možnosť vidieť „v priamom prenose“,
pretože tie vznikajú v škole, utajené pred zrakmi divákov. Návštevníci námestia tak uvidia už hotové prekrásne
ozdoby z rôznych materiálov.

Mikuláš
vo Svite

Mikuláš so svojou suitou
do Svitu tohto roku príde 6.
decembra. Už 8. decembra o
9. h začína Mikulášska parná
jazda a o 16. h zase tradičné
Spišsko-nemecké Vianoce.
9. decembra je pre deti pripravené bábkové divadlo
Gašparko a drak Tortorád.
Predstavenie začína o 16. h.

6. ročník súťaže

Choď a foť

Šiesty ročník fotografickej súťaže Choď a foť pozná
svojich víťazov. Autori na
fotografiách zachytili krásy
a zaujímavosti Prešovského
kraja. Víťazné a finálové fotografie uvidí verejnosť aj na
putovnej výstave.
Do súťaže bolo prihlásených 493 fotografií od 155
autorov. GRAND PRIX patrí
Karin Kaľatovej, v kategórii
Black&White sa umiestnili
1. Karina Kaľatová, 2. Karina
Kaľatová a 3. Jozef Geffert.
V kategórii Kultúra tradície
a história: 1. Karina Kaľatová, 2. Ivana Onderová a 3.
Andrea Cuperová. Príroda:
1. Ľudmila Miklošová, 2.
Marián Kuric, 3. Ľubomír
Majerský. Šport a športové
aktivity: 1. Anton Hričan, 2.
Dušan Ignác, 3. Ladislav Lukáč. V kategórii Historické
fotky bodoval 1. Peter Liška
a Cena J. Štovku patrí Karin
Kaľatovej. 
(pkr)

Darujte krv
v Kežmarku

Všeobecná
nemocnica
s poliklinikou Levoča rozširuje pôsobnosť svojej mobilnej odberovej jednotky,
okrem okresu Spišskej Novej Vsi už i na región okresu
Kežmarok.
Odbery krvi budú vykonávané pravidelne minimálne raz do týždňa v pondelok
v odberovom centre, ktoré je
lokalizované na ulici Daniela
Fischera č. 7 t. j. v priestoroch ambulantnej pohotovostnej služby. Prvý odber
sa uskutočnil 23. novembra.
„Hlavným cieľom zriadenia odberového centra pre
mobilnú odberovú jednotku
v meste Kežmarok je snaha
o zabezpečenie plynulosti
zásobovania Nemocnice Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku krvnými výrobkami.
Krv tunajších darcov sa tak
bude využívať predovšetkým
pre liečbu a záchranu životov pacientov zo spádového
regiónu okresu Kežmarok.
Tešíme sa na všetkých, ktorí
chcú darovaním najcennejšej
tekutiny na svete krvi prispieť
k záchrane zdravia a životov,“ uviedol primár oddelenia hematologicko-transfúzneho oddelenia MUDr.
Rastislav Osif. Dodal, že
pravidelné odbery krvi
v meste Kežmarok majú ambíciu podchytiť darcov krvi,
ktorí v súčasnosti musia dochádzať darovať krv do iných
odberových centier v okolí,
no predovšetkým ide tiež o
získanie nových darcov, ktorí
krv ešte nedarovali.

BATIZOVSKÉ NOVINY

ZSPRAVODAJSTVO
REGIÓNU
REGIÓN
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Úspešný rok Folklórnej skupiny Batizovce je za nami

Aktivita folklórnej skupiny pokračovala v mesiaci
jún nasledovne: v CSS Batizovce mali Deň otvorených
dverí, kde sa naši najmladší
členovia a staršie deti predstavili folklórnym vystúpením. Ninka, Emka, Saška,
Nelka boli zahrať a zaspievať
na MsÚ v Poprade pri príležitosti uvítania detičiek
do života. 16. júna sme boli
pozvaní na vystúpenie do
Spišského Bystrého na guľášovú sobotu. V závere júna
sme ešte vystúpili na akcii
Strážské hry v Poprade Strážach. V mesiaci jún - október
boli ženy z FSk „začepčic“
13 neviest. 15. júla sme boli
pozvaní do obce Lendak na
folklórné slávnosti, ktorých
sme sa s radosťou aj zúčastnili a predviedli 40 minútové
vystúpenie. V našej obci sa
konala súťaž vo varení pirohov, kde družstvo folklóristov v zložení Marika Šoltísová, Oľga Bodnárová, Simona
Chovanová a Ľubomír Šoltís
obsadili krásne prvé miesto
a získali putovný tanier na
jeden rok
V závere júla sme zorganizovali pre dospelých členov
folklórnu chatu. V auguste
v rámci výstavy AGROKOMPLEX, konanej každoročne
v Nitre sme boli reprezentovať obec Batizovce na folklórnom vystúpeni v areáli.
Naše najmladšie deti svojím vystúpením zahájili Deň
obce Batizovce, ktorý sa konal 25. augusta. Na záver
prázdnin boli najmladšie deti
na opekačke na Gazdíkovej

chate.
V nedeľu po dni obce sme
boli na folklórnych slávnostiach v Spišskom Štvrtku.
8. september bol zase vyhlásený ako Deň kroja a naša folklórna skupina pripravila pre
našich občanov, ale aj obyvateľov okolitých obcí Folklórne slávnosti obce Batizovce,
na ktorých sa zúčastnili FSk
Batizovce, FS Lomničan, FSk
Kicora Lendak, FS Rovienka
Sp. Bystré, FSk Harihovčan,
FS Jánošík Senior Svit, FS
Volnij don-Donskí kozáci
z Ukrajiny.
V októbri, v Mesiaci úcty
k starším sa naše najmladšie
a staršie deti zúčastnili vystúpení v Batizovciach, v Štôle,
v Gerlachove a v CSS Spišské
Bystré.
V novembri sme boli súčasťou krásneho programu
Antológia folklóru s témou
–svadba, ktorá sa konala
vo Svite za účasti 9-tich folklórnych súborov a skupín.
V programe sme predviedli
časť Batizovskej svadby. Každý súbor a skupina predviedli
svadobné zvyky zo svojich
obcí.
V septembri sme založili
Občianske združenie Folklórna skupina Batizovce
a v súčasnosti pripravujeme
organizáciu schôdze, aby si
členovia zvolili zástupcov do
výboru.
K 1. novembru máme 25
detí vo veku od 3 do 8 rokov,
20 detí vo veku od 8 do 15 rokov a 23 členov od 16 rokov.
Od začiatku roka sme sa zúčastnili na 56 akciách.

Chcel by som sa poďakovať všetkým členkám
a členom FSk, za účasť na
skúškach a vystúpeniach, za
pomoc pri udržiavaní a šití
krojov, zvlášť Oľge Bodnárovej a Jaji Pastrnákovej za
vedenie najmladších detí.
Stretávajú sa pravidelne vo
štvrtky o 16. hodine.
Marike Šoltísovej a Simone
Chovanovej za vedenie starších detí, ktoré majú nácviky
pravidelne v utorky o 16. hodine.
V novembri a decembri
pečú členky kultúrnej komi-

Spoločne ide všetko ľahšie

Poslanci obecného zastupiteľstva, zvolení
na funkčné obdobie 2014 - 2018, by sa aj touto cestou radi poďakovali za prejavenú dôveru
a spoluprácu v uplynulom funkčnom období
starostovi obce JUDr. Gabrielovi Bodnárovi,
zamestnancom obce, hlavnej kontrolórke obce a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Spoločne sme sa snažili život v našej krásnej obci
spríjemniť a vytvárať vhodné podmienky na
jej ďalší rozvoj.
Veríme, že nové zloženie obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022
plynule nadviaže na našu prácu a svojimi

uváženými rozhodnutiami podporí projekty
a aktivity, ktoré pomôžu z našej obce vytvoriť
modernú a prosperujúcu lokalitu na život so
zameraním na zachovanie kultúrneho dedičstva a našej bohatej histórie.
Poďakovanie v neposlednom rade patrí aj
našim voličom za prejavenú dôveru.
Gratulujeme novozvoleným poslancom
obecného zastupiteľstva a želáme im veľa
úspechov v tejto neľahkej práci.

Poslanci obecného zastupiteľstva

obce Batizovce

v rokoch 2014 - 2018

sie vianočné oplátky, ktoré
budeme v predvianočnom
čase roznášať po obci občanom starším ako 80 rokov
a ktorí budú mať o oplátky
záujem.
Ďakujeme všetkým, ktorí
nás podporujú v udržiavaní
tradícií a výchove nových folklóristov.
V neposlednom rade Obci
Batizovce, pánovi starostovi

Gabrielovi Bodnárovi a poslancom obecného zastupiteľstva a všetkým organizáciám
pôsobiacim v obci.

Koniec roka a vianočné
sviatky sú predo dvermi, tak
v mene všetkých členov FSk
Batizovce:

„Prajeme vám pohodu vianočnú, voňavý stromček
a kapustu polnočnú, na stole oplátky, oriešky, koláče – nie jeden z vás, z nás si istotne potajme poplače
a čo ešte priať - snáď svoju tvár si zanechať, i keď nič
nemáme, nech sa spolu lepších čias dočkáme“.

Ľubomír Šoltís,

predseda kultúrnej komisie

Zaujímavé podujatia očami batizovských žien
Milé čitateľky a čitatelia, nastal čas, keď
zelenú jar, slnečné leto a krásnu farebnú
jeseň opäť vystriedala studená zima, ktorá
prináša do našich príbytkov pokoj a dni
oddychu. Jej atmosféru dotvárajú tóny vianočných kolied, ktoré neodmysliteľne pat17. november sa neniesol
len v znamení spomienok na
udalosti z prelomového roka
1989, udalosti boja za slobodu a demokraciu v našej krajine, ale taktiež i v znamení
15. ročníka „Batizovského
vinobrania“ a 10. ročníka „O
najlepší batizovský škvarkovník“, na ktorej naše členky,
ale aj ďalšie šikovné občianky
prezentovali svoje kulinárske
schopnosti a pripravili veľmi
chutné škvarkovníky. Prvé
miesto obhájila naša predsedníčka Klubu žien Oľga
Pastrnáková, na 2.mieste sa
umiestnila p. Mária Šemcerová a tretiu priečku obsadila
Ema Lazoráčková.
Naše členky sa aj v tomto
štvrťroku zúčastňovali kultúrnych podujatí, nevynechali ani návštevy Tatier a prechádzky malebnou jesennou
prírodou. V poslednom
mesiaci tohto roka plánuje
Klub žien prispieť k organizácii osláv Dňa sv. Mikuláša,
v rámci ktorých sa naši najmenší predstavia krásnym
kultúrnym vystúpením. Mikuláš so svojimi pomocníkmi

ria k Vianociam. Skôr, ako zapálime sviečky na adventnom venci, dovoľte mi pripomenúť niektoré úspešné akcie, ktoré sme
v Klube žien Batizovce organizovali alebo
sme sa na nich zúčastnili a ktoré plánujeme
do konca roka 2018 zrealizovať.

rozdá sladké darčeky a všetci
hostia si budú môcť pochutnať na vynikajúcich dobrotách, pripravených našimi
členkami.
Klub žien zavŕši svoju
celoročnú aktívnu činnosť
tými najpríjemnejšími podujatiami, súvisiacimi s oslavami Adventu a vianočných
sviatkov aj tento rok s našimi
najmladšími občanmi pripravíme darčeky a vianočnú
výzdobu. Rada by som sa
preto poďakovala Vám, vážení občania, za Vašu podporu
pre akcie Klubu žien Batizovce v roku 2018. Pevne verím,
že v našej činnosti budeme
môcť úspešne pokračovať
i v novom roku, na ktorý už
teraz pripravujeme bohatý
program zaujímavých podujatí.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi aj touto cestou vysloviť Vám vďaku za podporu
a prejavenú dôveru, ktorú ste
mi preukázali v komunálnych voľbách. Verím, že počas nadchádzajúcich štyroch
rokov môjho pôsobenia na
pozícii poslankyne OcZ Ba-

tizovce, dotiahnem s mojimi
kolegami rozbehnuté projekty do úspešného konca.
Naším cieľom spolu so starostom obce Batizovce je taktiež zahájiť prácu i na nových
projektoch, v ktorých by sa
mali odzrkadliť i Vaše nápady. Som otvorená všetkým
Vašim podnetom a budem
rada, ak sa podelíte s každým
Vašim názorom, či už pozitívnym, alebo aj kritickým.
Každá konštruktívna kritika
nás inšpiruje, vedie k prehodnoteniu našich krokov
a k prijímaniu správnejších
a efektívnejších rozhodnutí. Budem sa usilovať o to,
aby ste boli s našou prácou
spokojní, videli ste reálne
výsledky našej práce, ktoré
prispejú k ďalšiemu rozvoju
a prosperite našej malebnej
podtatranskej obce.
Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa radosti a príjemných spoločných chvíľ v kruhu vašich
najbližších a do nového roku
veľa zdravia, šťastia, lásky,
osobných a pracovných úspechov.
Marta Šerfelová
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Batizovce sú zo dňa na deň lepším
Kto chce, hľadá spôsob, kto nie, hľadá dôvod

Vážení spoluobčania, prajem vám
pekný deň. V úvode by som sa vám
rád poďakoval za prejavenú dôveru
a vaše hlasy, ktoré ste mi počas sobotňajších volieb do orgánov miestnej samosprávy odovzdali. Vaša dôvera je
pre mňa zaväzujúca a vo svojej práci
budem aj naďalej pokračovať či už na
rozpracovaných, ale aj nových projektoch v prospech občanov Batizoviec
s cieľom vytvoriť modernú obec pre
život s prihliadnutím na zachovanie
a prezentáciu našej bohatej histórie
a kultúrneho dedičstva našich predkov. Zároveň by som chcel zagratulovať
kandidátom zvoleným za poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Batizovce
a poďakovať sa poslancom obecného zastupiteľstva za vykonanú prácu vo voleb-

nom období 2014 - 2018.
Na fotografiách v tomto čísle novín si
môžeme pripomenúť niektoré investície,
ktoré sme spolu zrealizovali počas minulého volebného obdobia 2014 - 2018.
Sú to finančne najnáročnejšie investície.
Nie všetko je merateľné len kapitálovými resp. investičnými aktivitami. Preto
si nesmierne vážim zanietenosť a ochotu
všetkých vás, ktorí ste akýmkolvek spôsobom prispeli a zapojili sa do vecí verejných nasadením samého seba. Mám na
mysli kultúru, šport a podobne. Na každú takúto aktivitu sú potrebné peniaze,
no najpodstatnejšia je osobná zanietenosť, bez ktorej by nefungovalo nič. Kto
robí, robí aj chyby a preto je dobré vypočuť si aj kritiku. Kritika a pravda, ktorá
menuje skutočnosti je nepríjemná a po-

čúva sa ťažko, ale je to najčistejšie riešenie k dosiahnutiu spravodlivosti. Cesta
v rovnováhe, v zdravom a slobodnom
duchu, odovzdaná ďalším generáciám
- to je náš cieľ. Taktiež je dôležité uvedomiť si a pripomenúť, že robme to čo
je možné, nie to čo je vysnívané. Nadväzujem na staré známe porekadlo „Sľuby
sa sľubujú a blázni sa radujú“. Určite sa
nám poniektorým dobre číta, alebo pozerá na vízie. Mnohé z nich nie je možné
splniť a množstvo sa nepodarí realizovať,
čo samozrejme zamrzí. No ale nie každý
si z toho robí hlavu. Ja ale áno. Mňa by
však nesplnené sľuby mrzeli.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým za vykonanú prácu v prospech rozvoja obce.

Gabriel Bodnár, starosta obce

Realizované projekty

Hotel Guľa - uvedenie do prevádzky.

Pódium v parku pri hoteli Guľa.

Rekonštrukcia knižnice.

Splašková kanalizácia - Ul. Komenského, Ul. Jurkovičova.

Asfaltovanie - Ul. Hviezdoslavova.

Asfaltovanie - Ul. Poľná.

Asfaltovanie - Ul. Komenského.

Kanalizácia na Jurkovičovej.

Autobusová zastávka smerom na Gerlachov.

Parkovacie miesta pri cintoríne.
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Záľuby detí rozvíjajú
v krúžkoch

U detí v predškolskom veku sa prejavujú rôzne záujmy.
Niektoré rady kreslia, cvičia, spievajú, alebo „majstrujú“.
Tieto ich záľuby je potrebné čím skôr podchytiť a rozvíjať, aby sa im venovali aj v školskom veku.

Pamätná tabuľa - Ondrejovi Šimekovi.

Pamätník obetiam holokaustu.

Prostredníctvom krúžkov
chceme, aby si deti viac verili, získavali sebadôveru, boli
viac ctižiadostivé, nemali
strach z vystúpenia, ale aby
sa tešili z kontaktu s ľuďmi,
ktorým svojim kultúrnym
vystúpením prinášajú radosť
a príjemne prežité chvíle.
Tiež chceme, aby vnímali krásy okolo seba, vedeli to ohodnotiť, vyjadriť

svoje pocity – napr. pohybom, kresbou, spevom.
Za veľmi dôležité považujeme to, aby si deti vedeli vážiť
a rešpektovať prírodu, zároveň ju milovať a ochraňovať.
Chceme, aby získali základy
zdravého životného štýlu,
stotožnili sa s nimi, žili podľa
nich a pochopili to, aké dôležité je pre nás zdravie a ako
sa o zdravie musíme starať.

Úloha krúžkovej činnosti:

Nové informačné a vývesné tabule v obci.

Chodník pri Dome služieb.

Krúžková činnosť je súčasťou výchovy a vzdelávania materskej školy, obohacuje ju, nadväzuje na ňu
a robí ju atraktívnejšou. Napomáha rozvíjaniu kľúčových kompetencií detí, prispieva k celostnému rozvoju
osobností detí, rešpektuje
ich záujmy, nadanie a rozvojové možnosti a schopnosti.
Pri rozhodovaní sa o ponuke krúžkovej činnosti v
našej MŠ sme rešpektovali:
- zameranie a profiláciu materskej školy,
- záujmy, nadanie a rozvojové možnosti a schopnosti detí,
- špecifiká učenia a učenia sa detí predškolského veku,
- personálne možnosti materskej školy (odborný potenciál
učiteliek),
- materiálno-technické podmienky materskej školy,
- priestorové podmienky materskej školy (možnosti interiéru
a exteriéru),
- možnosti spolupráce s rodičmi, starými rodičmi, rôznymi
odborníkmi atď.

Cieľom krúžkovej činnosti je:
Detské ihrisko - Ul. Záhradná.

Rozpracované projekty

Chodník - Ul. Cintorínska.

Chodník - Ul. Osloboditeľov - začiatok výstavby.

Medzi rozpracované projekty, na ktorých budeme postupne pracovať, môžeme zaradiť:
▶ budovanie tréningového ihriska pre DHZ Batizovce,
▶ čiastočná rekonštrukcia Domu služieb - výmena okien,
▶ vybudovanie archívu v priestoroch obecného úradu,
▶ vybudovanie prístrešku pre mechanizmy a osobné auto
v priestoroch obecného úradu,
▶ odkúpenie budovy bývalej kotolne na Ul. Sládkovičovej rekonštrukcia bude nasledovať,
▶ každoročné dobudovávanie vianočnej a veľkonočnej
výzdoby v obci,
▶ dokončenie splaškovej kanalizácie v obci,
▶ rozsiahla rekonštrukcia ČOV,
▶ postupná obnova miestnych komunikácií v obci,
▶ pravidelná starostlivosť a zveľaďovanie spoločného
priestoru a zelených plôch v obci,
▶ plánovaná rekonštrukcia sály Kultúrneho domu a budovy
hotela Guľa,
▶ vybudovanie ďalšieho multifunkčného ihriska v areáli ZŠ
Batizovce. 
Gabriel Bodnár, starosta obce

Poďakovanie patrí pánovi
starostovi a poslancom, že
pochopili dôležitosť rozvíjania detských schopností
a zručností a každoročne
prispievajú sumou na krúžkovú činnosť, z čoho sa zakupuje pracovný, výtvarný
a iný materiál . Tohto roku
sa z týchto peňazí posta-

- utvárať u detí návyk
zmysluplne využívať voľný čas (primárna prevencia
pred negatívnymi sociálnopatologickými javmi),
- kultivovať a celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa,
- rozvíjať u detí špecifické
kompetencie, na ktoré majú
predpoklady,
- viesť deti ku kooperácii,
spolupráci,
- rozvíjať u detí potrebu
aktívneho sebarozvoja, sebaregulácie a sebareflexie.
vil aj altánok na školskom
dvore, aby sa krúžková činnosť mohla realizovať nielen
v interiéri ale aj v exteriéri. Deťom sa to veľmi páči
a ako je využitý altánok na
krúžkoch, vidieť z týchto fotografií.

Soňa Chalásová,

riaditeľka MŠ
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Prváci sú už v cechu žiackom a učia sa ďalej

Letu sa tento rok akosi nechcelo odísť, ale žiakom a učiteľom sa napriek nádhernému počasiu začal školský rok
presne 3. septembra.
Veru tak. Školský rok pravnom ihrisku, a absolvo2018/2019 plynie už štvrtý vali sme aj cvičenie v prírode.
mesiac a naši žiaci pod vede- Október už tradične patrí
ním triednych učiteliek toho Dňu otvorených dverí, a ani
zvládli naozaj veľa. Prváci tento rok to nebolo inak.
už čítajú prvé slová a sčitujú Ďakujeme všetkým rodičom
i odčitujú do 6. Stali sa nao- i priateľom školy, ktorí si našli
zajstnými žiakmi našej zák- čas a prišli sa pozrieť do školy.
ladnej školy, pretože 6. noNaši hokejbalisti úspešne
vembra 2018 ich štvrtáci pri- odštartovali pôsobenie v hojali do cechu žiackeho. Na kejbalovej lige, a čo nás veľmi
tejto milej slávnosti sa zú- teší, nezaháľajú ani prváci,
častnili rodičia, starí rodičia ktorí súťažia v kategórii U8.
i súrodenci a žiaci pod vede- Recitačné súťaže odštartoním pani učiteľky Koňakovej vala Štolcova Hranovnica
dokázali, že sú mimoriadne a Kvetoslava Šalingová z 3.A
šikovní.
obsadila druhé miesto. Svoje
V septembri si žiaci pod vedomosti si žiaci druhého,
vedením príslušníkov Mest- tretieho a štvrtého ročníka
skej polície Vysoké Tatry pre- zmerali v internetových vecvičili teoretické vedomosti domostných súťažiach IBoi praktické zručnosti na do- bor a Všetkovedko.

November sa pomaly chýli
ku koncu a v škole to začína
vrieť. Áno, chystáme muzikál.
Pripravujeme choreografie,
kostýmy, nahrávame dialógy.

Veríme že sa stretneme na
našom predstavení a tak ako
každý rok Vám spríjemníme
príchod najkrajších sviatkov
v roku. Mgr. Zuzana Kľocová

Naši mladí hasiči mali 20.
10. 2018 svoju poslednú súťaž v Aréne Poprad, kde sa
konali 26. halové majstrovstvá Slovenska o Pohár prezidenta DPO SR za účasti 75
družstiev.
Dievčatá z našej DHZ sa
umiestnili na peknom 6.
mieste a dievčatá DHZ Základná škola Batizovce na 35.
mieste. Chlapci zo ZŠ skončili na 28 mieste.
V 18. ročníku olympiády mladých hasičov sa naše
dievčatá umiestnili na konečnom 3. mieste, dievčatá zo ZŠ
na 15. mieste, chlapci zo ZŠ
na 13. mieste.
Ďakujeme všetkým kolektívom za vzornú reprezentá-

Tradičný Mikuláš so sprievodom zavíta do Batizoviec
5. decembra. Pre všetky detičky pripravili pekný mikulášsky
program deti materskej i základnej školy, prihovorí sa k ním
starosta. Samozrejme, pre poslušné detičky prinesie prekvapenie a tie menej poslušné si postupne vyhľadá čertisko, takže
pozor, v týchto dňoch nehnevať rodičov a učiteľov. Stretnutie s Mikulášom vyvrcholí, keď spolu so starostom rozsvietia vianočný stromček pred obecným úradom a súčasne aj
peknú vianočnú výzdobu v obci. V stredu podvečer si tak
Batizovčania začnú užívať prekrásne predvianočné obdobie.

Plaketa Eugena Bárkánya

Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce vo výsledkoch
V nedeľu 9. septembra
2018 sa v Gerlachove uskutočnila záverečná súťaž 24
ročníka Podtatranskej hasičskej ligy. Súťaže sa zúčastnilo
30 hasičských družstiev. Naši
dorastenci sa umiestnili na
peknom druhom mieste, len
sekundu za Hranovnicou.
V kategórii ženy nad 35 rokov sa naše hasičky umiestnili na 2 mieste za ženami zo Sp.
Bystrého, muži nad 35 rokov
skončili tiež na 2. mieste za
Šuňavou.
V celkovom hodnotení 24.
ročníka PHL sa naše družstvá
umiestnili takto:
Dorastenci: 1.miesto
Ženy nad 35 r.: 1.miesto
Muži nad 35 r.: 2. miesto

Mikuláš príde v stredu

ciu nášho zboru, ale aj obce
v súťažnom ročníku 2018.
Zúčastnili sme sa tiež cvičenia zameraného na manipuláciu a obsluhu protipovodňových vozíkov konaného
v Sp. Štiavniku 27. októbra.
Spolu 12 zborov Popradského
okresu si preverilo zručnosť
pri skladaní protipovodňovej
hrádze a otestovali funkčnosť
čerpadiel.
V poobedňajších hodinách
, po návrate z cvičenia sme
zazimovali hasičskú techniku , poupratovali vnútorné
a vonkajšie priestory.
Zásahová technika Tatra
815 sa pripravila na zimné
obdobie , aby v prípade nahlásenia udalosti bola v po-

hotovosti a schopná výjazdu.
Momentálne prebieha rekonštrukcia
vnútorných
priestorov hasičskej veže, kde
by sme ešte chceli do konca
roka namontovať poloautomatické zariadenie na vytiahnutie a sušenie hadíc.
Všetkým členom, rozhodcom a funkcionárom DHZ sa
chceme poďakovať za činnosť
v prospech našej obce a DHZ.
19. januára nás čaká Výročná členská schôdza, kde sa
zhodnotí rok 2018, na ktorú
zároveň všetkých členov pozývame.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu v roku 2018.
Ľubomír Šoltís,
veliteľ zásahu

V priestoroch obnovenej
synagógy v Lučenci sme sa
5. novembra 2018 zúčastnili
konferencie s názvom Židovské kultúrne dedičstvo
na Slovensku. V rámci nej
komisia pri ÚZŽNO SR už
po tretí krát udeľovala Cenu
a Plakety Eugena Bárkánya
jednotlivcom, ktorí sa podieľajú na záchrane židovského kultúrneho dedičstva.
Za našu obec ocenenie z rúk
najvyšších
predstaviteľov
ÚZŽNO SR Igora Rintela predsedu a Petra Salnera –
etnológa, prevzal Vladimír

Andraš a to za dlhoročnú
systematickú dokumentáciu
židovskej komunity v obci
Batizovce, dokladov o pôsobení záchrancu – evanjelického farára Ondreja Šimeka
a ďalšie aktivity. Na tomto
mieste patrí veľké poďakovanie predovšetkým pánovi starostovi G. Bodnárovi
a zastupiteľstvu OcZ, ktoré
v rokoch 2015 a 2017 jednohlasne podporili odhalenie
pamätnej tabule O. Šimekovi
a Pamätník deportovaným
židovským spoluobčanom.

PhDr. Soňa Andrašová

Spomienka na MUDr. Valtera Bauera
Dňa 13. júla 2018 mi prišla sms-ka so smutnou správou
o úmrtí pána MUDr. Valtera Bauera, ktorý v roku 2015
v našej obci odhalil pamätnú tabuľu evanjelickému farárovi Ondrejovi Šimekovi za odvážny skutok lásky pomoci
blížnemu v čase deportácií Židov do koncentračných táborov v roku 1942. Pán Dr. V. Bauer nám pri tejto príležitosti
poskytol aj osobné svedectvo a dojímavé spomienky z obdobia krutého a nezmysleného prenasledovania. Bol zároveň posledným žijúcim svedkom z batizovského zoznamu
pokrstených a som nesmierne vďačný, že našu obec po 73
rokoch navštívil, aby vzdal Ondrejovi Šimekovi i napriek
zdravotným problémom a pokročilému veku poctu aj osobne. Posledná rozlúčka s pánom Dr. Valterom Bauerom sa
konala v úzkom rodinnom kruhu dňa 12. 07. 2018 v košickom krematóriu.

Mgr. Vladimír Andraš

Absolventská prax – vnútená povinnosť alebo neočakávané dobrodružstvo?

Každý nováčik v dlhšie sa
nemeniacom prostredí musí
počítať s rôznymi reakciami
svojho okolia a pripraviť sa
pohotovo odpovedať na mnohé otázky. Preto som po nástupe na Obecný úrad v Batizovciach veľmi často absolvovala nasledovný krátky
dialóg začínajúci sa otázkou
„Ty tu pracuješ?“ s nasledovanou mojou odpoveďou „Áno,
som na absolventskej praxi“,
po ktorej som sa mnohokrát
stretla so zmäteným pohľadom sprevádzaným otázkami ohľadom mojej pracovnej
náplne. „Čo tu vlastne robíš?
Ekonómku?
Sekretárku?
Asistentku? NIČ?“
Nuž, čo tu vlastne robím?
Čo som od tejto práce očakávala a aká je moja pracovná
náplň? Prejdime si to pekne
od začiatku, bez zbytočného
prikrášľovania, s dôrazom
kladeným na mnohostrannosť činností vykonávaných
vo verejnom záujme, ktoré sú
verejnosťou často prehliadané, ba až opomínané.
V úvode môjho príspevku
začnem tým, čo nám o výkone absolventskej praxe hovorí §51, ods. 1 Zákona 5/2004
o službách zamestnanosti.
Absolventská prax podľa
tohto zákona umožňuje získanie odborných zručností a

praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu
vzdelania absolventa školy.
Uvedené tvrdenie navádza
čitateľa k tomu, že po ukončení vzdelania v príslušnom
odbore, napríklad ekonomickom, nastúpi na obecný úrad
ako ekonóm - praktikant.
Skúsenosti mnohých mojich
známych boli však odrádzajúce – žiadne odborné úlohy,
stereotyp, nekonečné kopírovanie papierov a vykonávanie drobných prác, ktoré
nechce alebo nemá čas robiť
niekto iný, Vy to však robiť
musíte. O tom, či sa stotožňujem s týmto tvrdením,
si povieme v nasledujúcich
riadkoch.
Ako to teda začalo? Ako jeden z mnohých absolventov
vysokej školy som sa začiatkom leta prvýkrát začlenila
do skupinky občanov, ktorí
v Poprade vystúpia na sídlisku Západ a hrnú sa svižným
krokom na Hraničnú ulicu
č. 13/667, kde v majestátnej
a do oči bijúcej budove sídli
často navštevovaná inštitúcia
zvaná Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Poprad. Po tom,
čo zo mňa opadlo prvotné
zdesenie (spôsobené počtom
ľudí v „čakárni“, ktorý vysoko presahoval všetky ortope-

dické ambulancie v našom
okolí) som si od mierne otrávenej pani vrátničky vypýtala časenku a po niekoľkých
dlhých desiatkach minút
som sa zoznámila s milou
pani úradníčkou, od ktorej
som „vyfasovala“ evidenčnú
kartičku uchádzača o zamestnanie. Po niekoľkých
takýchto milých stretnutiach
však nadišiel v mojej púti za
zamestnaním zásadný zvrat,
kedy sa ma pani úradníčka
s nádejou v hlase opýtala, či
by som nemala záujem o absolventskú prax na obecnom
úrade.
„A kde?“ opýtala som sa
mierne šokovaným hlasom,
keďže som vedela, že odmietanie absolventskej praxe
môže byť viac než problematické a dochádzať autobusom
z bodu A do odľahlého bodu
B by sa mohlo pri mesačnom
príspevku vo výške 133,30 €
ukázať ako mierne neekonomické.
„V Batizovciach!“ odpovedala a čakala na moju
reakciu. Po približne trojsekundovom váhaní som túto
ponuku prijala a v čase, kedy
si prváčikovia prvýkrát nasadia svoje školské tašky, som
sa plná očakávania vydala na
päťminútovú cestu z domu
do mojej novej práce, s do-

mnienkou, že budem svoje
doobedia tráviť v skupinke
tichých ľudí vykonávajúcich
všetkým známy a dlhodobo
sa nemeniaci byrokratický
aparát. Hovorím si – nuda,
ale prežijem. To, ako veľmi
som sa mýlila, som si uvedomila už počas prvých pracovných dní.
Aby som však čitateľov
neuviedla do omylu – áno,
usalašila som sa pri stole pani
ekonómky a pomáhala jej plniť svoje úlohy: ekonomická
agenda, účtovníctvo, správa
daní a poplatkov pre právnické osoby. Je však náplň pridelenej agendy naozaj to jediné,
čo musia zamestnanci obecného úradu v rámci svojho
bežného dňa riešiť? Odpoveď
je jednoduchá: zďaleka nie.
Práca v samospráve môže
byť naozaj humorná, dynamická, dokonca v mnohých
prípadoch riskantná. V krátkosti si to demonštrujme na
niekoľkých zverejniteľných
príkladoch:
1. Telefonát prednostovi:
po dedine behá cap. Hurá!
Spoločne sme ho zachránili.
Tešili sme sa však predčasne.
Poučenie? Ak máte radosť
zo zachráneného a odchyteného capa (ktorému ste dali
aj meno) zdanlivo bezpečne
uviazaného na dvore OcÚ,

nepredbiehajte a netešte sa,
stále ho totiž môžu roztrhať
ujdené psy nič netušiacich
majiteľov a následne strávite značnú časť dňa fňukaním
a utieraním krvi. Túto, pre
všetkých riskantnú situáciu,
sme však prežili. Dokonca aj
cap.
So záchranou zvierat súvisí
aj príklad č. 2, ktorý ste mali
možnosť zachytiť aj na sociálnych sieťach. Z dôvodu citlivých informácií uvedieme
len nasledovné ponaučenie:
prv, ako sa horlivo zapojíte do záchrany šteniatok
v opustenom dome, premyslite si možné následky; totiž,
nech je váš úmysel akokoľvek
dobrý, môže ostať nepochopený. Nech je to však akokoľvek, záchrana sa podarila.
Snažíme sa však starať
hlavne o blaho občanov našej
obce a riešime ich problémy
a všakovaké sťažnosti, ktoré
vám niekedy vyrazia dych.
Dôležité je zachovať si vážnu
tvár a správať sa profesionálne. (Touto zásadou sa vám
občas nepodarí riadiť. Napríklad pri otázke, čo by ste
kúpili manželke, ktorú dnes
pustia z väzenia? Vtedy je to
problém.) Ľudia majú rôzne
problémy a to, čo vám príde
ako banalita, môže byť pre
iného dôvodom na zrušenie

občianstva Slovenskej republiky a emigráciu na iný kontinent.
Ďalším prekvapením pre
absolventku bolo to, ako
vedia byť zasadnutia obecného zastupiteľstva, napriek
množstvu vážnych problémov, ktoré sa tam riešia,
niekedy humorné. Problém
potom nastáva aj pri písaní
zápisnice, ktorá má byť charakteristická svojou odbornosťou. Vety ako „Svetlá na
tej ulici poriadne osprosteli...“ alebo „Toľko vody tam
nadzigalo...“ a mnoho iných
sa totiž pani zapisovateľke
píšu dosť ťažko a, bohužiaľ,
po ich preformulovaní strácajú svoje čaro.
Na záver by som rada spomenula, že v článku som popísala niekoľko vybraných
zaujímavých príbehov, to
však neznamená, že náš deň
sa neskladá aj z klasických
„papierovačiek“ a iných dôležitých odborných činností,
ktoré sú však často ozvláštnené aj o podobné situácie.
Zároveň by som sa chcela
poďakovať za túto nečakane
skvelú príležitosť, za možnosť chodiť do práce s radosťou a za veľmi priateľské
privítanie kolektívom OcÚ
v Batizovciach.

Ing. Silvia Hricová
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Slávnostné zastupiteľstvo

Slávnostné ustanovujúce zastupiteľstvo, na ktorom skladali
svoj sľub starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva uskutočnilo 30. novembra 2018.
Na základe výsledkov komunálnych volieb povedie našu
obec JUDr. Gabriel Bodnár (884 hlasov), poslanecké mandáty získali Ľubomír Šoltís (625), Mgr. Vladimír Andraš (444),
Ing. František Lizák (437), Daniel Hudák (420), Mgr. Cyril
Nemec (399), Juraj Balogh (370), Marta Šerfelová (369), Bc.
Peter Hutník (364) a Jaroslav Kuzmík (358).
Starostovi a novozvoleným poslancom blahoželáme.

Batizovské vinobranie

Skvelé víno a dobré jedlo videli v relácii Slovensko
jednoducho patria spolu. chutí Tomáš Tejbus. Z 13
A ešte ak je to domáce, tak vzoriek vín porota udeliuž nič nemôže byť lepšie la 1. miesto A. Kriškovej,
a zdravšie. V sobotný podve- 2. miesto H. Frankovej
čer 17. novembra sa v priesto- a 3. miesto P. Kovačikovi. Zo
roch sály Kultúrneho domu 7 šikovných gazdiniek, ktoré
v Batizovciach uskutočni- nám upiekli škvarkové palo vyhodnotenie 15. roč- gáče, si prvenstvo prebrala
níka súťaže Batizovské vi- O. Pastrnáková, na druhom
nobranie a 10. ročníka sú- skončila M. Šemcerová a treťaže o najlepší Batizovský tie patrilo E. Lazorčákovej.
škvarkovník. Naše pozvanie Žienky z Klubu žien nám
prijala TREND TOP slo- pripravili malé občerstvenie,
venská someliérka a mana- za čo im ďakujeme. Poďažérka reštaurácie Gašperov kovanie však patrí všetkým,
mlyn Slávka Raškovič a bý- ktorí prijali pozvanie a zavalý šéfkuchár, ktorého sme pojili sa do našich súťaží.

PhDr. Soňa Andrašová, kultúrna referentka

(Ne)zabudnutá knižnica

Vážení občania,
milí čitatelia,
s mnohými z vás sa stretávam ako s rodičmi žiakov našej školy alebo na obecných
akciách, ktoré pomáham
organizovať ako členka kultúrnej komisie. Dnes sa vám
prihováram na stránkach
našich novín po prvý raz
ako vedúca Obecnej knižnice. Túto funkciu som prijala
v januári a po necelom roku
sa s vami chcem podeliť s informáciami o stave a fungovaní našej knižnice.
Počas letných prázdnin
sme v spolupráci s metodičkou a koordinátorkou
Podtatranskej knižnice v Poprade, p. Annou Dudinskou,
vykonali komplexnú revíziu
knižničného fondu a vyradili
sme množstvo neaktuálnych
kníh. Veľa titulov bolo aj vo
väčšom počte výtlačkov, takže sme zredukovali aj tie.
Vykonali sme evidenciu
kníh podľa platnej legislatívy
a postupne túto evidenciu
prenášame aj do elektronickej podoby v počítači kvôli
jednoduchšiemu prehľadu
o požičaných a vrátených
knihách. Napriek množstvu vyradených kníh nie je
potrebné znepokojovať sa.
V knižnici stále zostalo
množstvo hodnotných kníh,
máme dobre zastúpené tituly povinného čítania pre

deti a mládež, encyklopédie,
beletriu aj poéziu, na svoje
si prídu aj domáci kutilovia, záhradkári a chovatelia.
V tomto roku sme dokúpili
cez 40 nových kníh a v súčasnosti máme v knižnici
2442 kníh. Knižnica pracuje
s peniazmi z rozpočtu obce,
príjmov z knižničných poplatkov, sponzorských príspevkov a zbierok na nákup
kníh. Preto v novom roku
neodmietneme ani váš príspevok v podobe kníh súčasných autorov. V novembri sme poslali prihlášku
do programu obchodného
reťazca TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“
s projektom „Vráťme deťom
knihy – zober knihu, nie

mobil“. V prípade postupu
do užšieho výberu je tu možnosť získať značnú finančnú
čiastku na nákup nových
kníh do našej knižnice.
Okrem kníh nám v knižnici pribudol nový veselý
koberec a okrúhly stôl s farebnými stoličkami. Zriadili
sme aj malý čitateľský kútik
kreslami a stolíkom, kde sa
dá posedieť, prečítať si niečo
pekné, alebo len tak zrelaxovať v príjemnom prostredí
pri kávičke, ktorú vám za
mierny príspevok pripravíme.
Naša činnosť v knižnici nie je len o požičiavaní
kníh. Druhý októbrový víkend je venovaný Noci knižníc. Preto sme s najlepšími
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a najaktívnejšími malými
čitateľmi strávili noc v knižnici pri výtvarnej tvorbe, čítaní a sledovaní rozprávok.
Na jar a v lete sme pripravili tvorivé dielne na rôzne
témy, ktoré malých čitateľov
tiež veľmi zaujali. Činnosť
sme si spestrili čítaním rozprávok a počúvaním hudby.
Plánujeme ešte zorganizovať
jednu podobnú akciu v čase najkrajších sviatkov roka
– pred Vianocami. O presnom termíne budeme našich čitateľov informovať.
Čo ma pri tejto mojej novej práci trápi najviac? Paradoxne – málo práce. Samozrejme tým myslím málo
čitateľov. Nastupuje pomaly
ale isto čas dlhých zimných
večerov, čas zaslúženého oddychu po celoročnej práci
v záhrade, dvore či dome.
Príďte si k nám do knižnice
vybrať spoločníka pre oddych. Možno nájdete niečo
nové, možno si pri prehliadke kníh spomeniete na pekné chvíle s niektorou z nich
a zatúžite si ju prečítať znovu. A ak sa rozhodnete prísť,
zoberte so sebou aj svoje deti
či vnúčatá. Pomôžte im nájsť
pre nich stratenú krásu kníh
a odpútajte ich od vysedávania pred počítačom a mobilom. Sme tu pre vás každú
stredu od 15. do 19. hodiny.
 Mgr. Katarína Kuzmíková

Príbeh človeka menom Jozef...

Dňa 5. septembra 2018
sme sa za SOŠ hotelovú
Vysoké Tatry zúčastnili
v Mestskom divadle P. O.
Hviezdoslava v Bratislave
na podujatí s názvom Čítanie mien obetí holokaustu.
V rámci pietneho programu
boli ocenené najlepšie eseje
študentskej súťaže: Susedia,
na ktorých sme nezabudli.
Mlčiaci – solidárni – prizerajúci sa – pomáhajúci – zachraňujúci. Naša študentka
III. HA Mirka Štefaňáková
v rámci Slovenska získala
prvé miesto, za čo jej srdečne gratulujeme. Napísala príbeh, ktorý jej po 75.
rokoch vyrozprávala stará
mama Mária a ktorý hovorí
o záchrane človeka menom
Jozef. Pomocnú ruku v čase prenasledovania Židov
počas druhej svetovej vojny
mu v obci Zálesie poskytol pán František Kušmirek
a Mirkina stará mama. Cenu
si prevzala od emeritného
arcibiskupa Róberta Bezáka.
Na podujatí sa zúčastnil aj
prezident SR Andrej Kiska a
mnohé významné osobnosti
politického i kultúrneho života SR. Celé podujatie moderovala publicistka a spisovateľka Ľuba Lesná a herec
SND Martin Huba. Mali sme
možnosť počuť aj osobné
svedectvá preživších, pána
Thomasa Frankla, ktorého
otec hrôzy koncentračného
tábora Auschwitz zvečnil na
olejomaľbách a pána Tomáša Langa, ktorý sa niekoľko
rokov venuje problematike
židovských osudov na južnom Slovensku v období

rokov 1938 – 1947. Milí čitatelia, ponúkam Vám príbeh
Mirkinej starej mamy, ktorý
má aj v dnešnej dobe vzácnu
výpovednú hodnotu, lebo
rozpráva o pomoci, solidarite a tolerancii.
„Dobrý deň, volám sa Miroslava Štefaňáková a mám
17 rokov. Chodím do školy
v Hornom Smokovci a mojím
odborom je hotelová akadémia. Bývam v malebnej dedinke Zálesie, v okrese Kežmarok na východe Slovenska.
V našej dedinke je len 88
obyvateľov, a tak všetci vedia
o histórii našej obce takmer
všetko. V histórii Zálesia nie
je žiaden záznam o tom, žeby tu niekedy v minulosti žili
nejakí Židia, ba ani Rómovia,
a tak je tomu aj teraz.
V základnej škole sme sa
témou holokaust zaoberali asi v siedmom ročníku
na hodinách dejepisu a náboženstva. Už vtedy ma to
zaujalo natoľko, že som to
nevedela doma prestať spomínať, ale vtedy mi nechcel
nikto odpovedať na moje
otázky. Všimla som si, že
keď som načala túto tému,
babka veľmi znervóznela a
hneď zahovorila. Až teraz
som pochopila, prečo o tom
nechcela nikdy pred tým hovoriť. Bolo to pre všetkých
ľudí ťažké, nie len pre Židov
ale aj pre ostatných ľudí.
V Auschwitz som nikdy
nebola, po pravde nemala
som odvahu na to, aby som
osobne videla miesto, kde
toľko ľudí prišlo o život. Ale
videla som pár filmov na hodinách náboženstva, kde sme

túto tému preberali dlhší čas,
asi tak dva mesiace. Potom
sme sa o téme holokaustu
rozprávali až v strednej škole, kde sme s pánom učiteľom pracovali s pracovným
listom, preberali sme rôzne
body, ktoré sa udiali v časových intervaloch, začiatok,
stred a koniec druhej svetovej vojny. Preberali sme to
7 hodín a pozerali sme si tiež
videá ľudí, ktorí holokaust
prežili. Príbeh ktorý ma najviac zaujal, bol od pani Edity
Grosmanovej, ktorej rozprávanie je o tom, že svedectvo
máme posúvať ďalej, lebo
inak mladá generácia nebude ani tušiť, čo si naši predkovia museli prežiť. Museli
žiť v strachu o svoj život, ale
aj život svojich detí a rodín.
Za domácu úlohu sme sa
mali opýtať doma starých rodičov, či si na obdobie druhej
svetovej vojny a s tým spojené prenasledovanie a deportácie Židov spomínajú.
A tak som neodmietla návrh pána učiteľa napísať esej
s týmto námetom. Opäť som
teda oslovila svoju babku, no
pravdu povediac som veľmi
neverila, že bude odpovedať
na moje otázky. Tak som sa
poistila a pustila som jej video pani Grosmanovej, na čo
hneď zareagovala a po chvíli mlčania sa rozrozprávala
a so slzami v očiach mi povedala príbeh, ktorý sa stal
v jej rodnej dedinke, kde
dnes bývam aj ja, a ktorý tu
teraz po takmer sedemdesiatich piatich rokoch píšem.
Keď sa začalo prenasledovanie Židov, nikomu ani

nenapadlo, že raz bude potrebovať pomoc jeden Žid
menom Joseph, na ktorého
druhé meno si moja babka,
žiaľ, už nevedela spomenúť.
Pomocnú ruku mu vtedy
podal už dnes nebohý pán
František Kušmirek, keď ho
počas silnej búrky pustil do
svojho skromného príbytku cez okno, dal mu suché
šatstvo a skoro ráno, keď si
bol istý, že ich nikto ani nezbadá, prepašoval Josepha
nepozorovane do stodoly
a prikryl ho hrubou vrstvou
slamy. Potom sa vrátil do
práce a tváril sa, akoby sa
nič nestalo. Po niekoľkých
dňoch však príslušníci SS
a Hlinkovej gardy kontrolovali ich skromné príbytky
a už sa schyľovalo k tomu,
že ukrytého Josepha odhalia, keď prehľadávali stodolu.
Vyhrotenú situáciu obďaleč
sledovala moja babka, ktorá
dobre vedela, kto v tej stodole je. Pohotovo a s chladnou
hlavou zareagovala, pozvala
kontrolórov na obed, vraj, že
musia byť z toľkého hľadania
unavení a v tej chvíli si ani
neuvedomila, že nezachránila život len Josephovi, ale
aj Františkovi a jeho rodine.
Keď sa razia skončila, prišiel
sa tento pán František poďakovať babke, no bol zvedavý
a zaujímalo ho, ako to babka
vedela, že sa v stodole niekto
ukrýva. Babka, vraj, v to ráno, keď išiel František Josepha ukryť, všetko videla, ale
nakoľko s celým týmto prenasledovaním nesúhlasila,
rozhodla sa nič neoznámiť.
Joseph sa ukrýval v Zá-

Miroslava Štefaňáková a Mgr. Vladimír Andraš.
lesí asi 3 týždne a potom sa nezmyselné vraždenie popobral ďalej. Štyri roky po trebné, či muselo toľko nevojne prišiel do našej de- vinných ľudí zahynúť, prečo
diny neznámy vyobliekaný vlastne šoah vznikol, kto ho
pán a vypytoval sa na pána vymyslel a podobne.
Františka Kušmireka. Bol to
Nielen v minulosti ale aj
Joseph, ktorému sa akoby dnes sa nájdu ľudia, ktorí
zázrakom podarilo prežiť s menšinami nie sú spoútrapy nezmyselnej vojny, kojní a nechcú s nimi koustavičného ukrývania sa munikovať. Podľa mňa, je
a prenasledovania. V ten deň to však úbohé odsudzovať
prišiel späť na miesto za člo- niekoho len preto, že má
vekom, ktorý mu v najťažšej inú farbu pleti, či vyznáchvíli podal pomocnú ruku, va iné náboženstvo. Čo je
aby sa mu tak poďakoval chvályhodné v tejto dobe,
za záchranu, keď potrebo- že menšiny už nie sú tresval pomoc. Hneď po jeho tané smrťou a využívané na
odchode utekal František podradnú prácu. Stále je tu
za mojou babkou, aby jej však riziko a mnohí ľudia si
povedal, že človek, Joseph dnes neuvedomujú, že na
ktorého kedysi zachránili, ich mieste môžu byť aj oni.
prežil. Týmito slovami babka Pri dnešných extrémisticukončila svoje rozprávanie kých prejavoch rasizmu sa
a dodala, že toto je prvýkrát, totiž veľmi ľahko môže stať,
čo tento príbeh dokázala po- že práve my budeme tervedať do konca, za čo som jej čom urážok, odsudzovania
nesmierne vďačná, aby tento a ponižovania, a práve preto
príbeh nezapadol do zabud- treba ukázať ľuďom, že ani
nutia.
v minulosti a ani dnes nie
Keď sme sa na posledných je nikto viac než ten druhý
hodinách nemeckého jazyka a ľudia by mali pochopiť, že
s pánom učiteľom zaoberali všetci sme si rovnocenní.“
témou holokaust, snažili sme
Autorka:
sa nájsť odpovede na otázky,
 Miroslava Štefaňáková
ktoré sa tejto problematispracoval:
ky týkajú, a to napr. či bolo
 Mgr. Vladimír Andraš
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Žiť spolu, nie vedľa seba
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa
vám v prvom rade poďakoval za podporu, ktorú ste mi
prejavovali počas predchádzajúcich štyroch rokov, zároveň za dôveru, ktorú ste mi
dali v komunálnych voľbách
a dovolili mi pokračovať aj
v ďalšom volebnom období.
Nechcem vás zaťažovať výpočtom, čo všetko sme spolu

dokázali za obdobie štyroch
rokov, alebo čo máme v pláne do budúcna. Na nás záleží, aký si tu vybudujeme
život, medziľudské vzťahy,
životné prostredie, ako si to
všetko budeme zveľaďovať
a chrániť. Život na dedine je
veľmi rozmanitý, je mnohokrát závislý na vašej ochote
pomôcť, inokedy prekonať
pohodlie a jednoducho ísť

medzi ľudí a nielen to. Ak
k našim spoločným cieľom
nebudeme pristupovať osobným príkladom, viesť svoje
deti či vnúčatá môže sa stať,
že o pár rokov stratíme najväčšiu devízu života slovenskej dediny, kde sa odjakživa
žilo spolu a nie vedľa seba.
Touto formou by som rád
poďakoval členom obecného zastupiteľstva, spolupracovníčkam obecného úradu,
zamestnancom obce, materskej školy, všetkým občanom a podnikateľom, ktorí
akoukoľvek mierou boli nápomocní a podporovali našu
snahu o všestranný rozvoj
obce a šírenie jej dobrého
mena.
Koncu kalendárneho roka predchádzajú vianočné
sviatky. Sviatky, na ktoré sa
teší asi každý z nás a ktoré
nám v dostatočnom predstihu pripomínajú reklamné spoty v rôznych médiách. Prajem vám , aby ste
čas sviatkov prežili v zdraví
a pokoji, aby to boli sviatky lásky a porozumenia bez
zbytočného stresu a zhonu,
ktorého si užijeme v dostatočnej miere počas celého
roka.
Do nasledujúceho roka
nám všetkým prajem, aby
sa nám podarilo splniť naše zámery, prežili sme ho
v zdraví, láske a pokoji.

Ján Šoltis,

starosta obce

Oslávili sme 620 rokov našej obce

Na konci roku si ešte pár
fotografiami pripomenieme
oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci,
ktoré sa konali 10. augusta
pod názvom Mengusovská
veselica. Občania obce spomínajú nielen na divadelné
predstavenie pre deti, ale aj
na Podtatranských Alexandrovcov, Gregora Šoltisa a jeho gitarovú show, ale aj ľudové hudby zo Štôly či zo Svitu.
S veľkým záujmom sa stretlo vystúpenie Mengusovských žen a chlopov. (pkr)

Poďakovanie seniorov

Staroba je časť ľudského života, ktorá tu so smútkom, niektorí sa cítia osamelo,
okrem životnej múdrosti prináša hlavne iní bezmocne. V každom prípade každéveľké telesné obmedzenia. My seniori to mu seniorovi urobí veľkú radosť akákoľnesieme tu ľahšie, tu ťažšie, tu s bolesťou, vek pozornosť od mladšej generácie.
nom vyžití a nie len v zdraV rámci mesiaca úcty mladí ľudia.
Chceme sa touto cestou votníckych zariadeniach.
vzdania holdu seniorom aj
Nuž čo? Naše mladé časy sa
v našich Mengusovciach poďakovať za tento spôsob
richtár Janko Šoltis zorga- preukázania úcty. Rozveselil minuli, ale že sme žili folklónizoval pre nás na obecnom a obohatil nám život o mož- rom aj my seniori, tak sa rozúrade, v spoločenskej miest- nosť stretnutia sa pri kultúr- lúčme aj folklórnou piesňou.
nosti s javiskom, posedenie
s kultúrnym programom.
Zúčastnili sme sa v pomerne
Zahučali hory, zahučali lesy,
veľkom počte, barle neboli
kdeže sa podeli moje mladé časy?
na prekážku. Dokonca sa ho
Moje mladé časy, nezažili krásy,
zúčastnila aj naša najstaršia
moje mladé letá nezažili sveta.
občianka Janka Hulenyiová.
Mladosť,
moja mladosť, jak si sa stratila,
Program seniorského poakoby som kameň do vody hodila.
sedenia bol hodnotný. PrivíEšte sa ten kameň vo vode obráti,
tali nás deti z materskej škôlale moja mladosť nikdy sa nevráti.
ky so svojim programom,
Veď
už
vek postriebril mne na hlave vlasy,
ktorý s nimi nacvičili pani
začínam rozmýšľať: Staroba, aká si?
učiteľky. Pripomenuli nám
Na čele mi vrásky rýchlo pribúdajú
naše detstvo. Síce sme boa čo ešte horšie, zuby ubúdajú.
li ochudobnení o materskú
Nohy nechcú chodiť tak ako v mladosti,
škôlku, ale naše životy vtedy
aj ruky nám robia veliké starosti.
nasmerovali naši rodičia.
Zrak a sluch to isté - už aj to je práca,
Vo chvíľke poézie nám Relebo sa pomaly slabne a vytráca.
beka Sanders s veľkým citom
Mladosť, naša mladosť, každým dňom sa míňa
a láskou predniesla báseň.
a človek v starobe na ňu len spomína.
Ďalším bodom bolo vystúBarly a vozíček, nezabudnúť lieky,
penie ochotníckeho divadla
naviac pre nás starých sú prísne diéty.
„Ozvena“ z Popradu – Stráž.
Tlakomerom
denne musíme tlak merať,
Patrí im tiež od nás seniorská
potom doktorovi výsledok povedať.
vďaka s prianím úspechov a
Už aj ten tlakomer výsledku sa diví,
pocitu naplnenia pri ich diaby nás nestrašil - ukáže E 4.
vadelnej činnosti.
Už
nie
mladí chlapi, ani mladé ženy,
S potešením sme sledovali
na starých rodičov skúsenosť nás mení.
mengusovskú ženskú speRadosť v srdci máme, aj tvár je usmiata,
vácku skupinu, ktorá nás pod
keď rodinka spolu, sadáme si k stolu, deti a vnúčatá.
vedením štôlskej hudobnej
Spolu
sa tešíme, že sme ešte živí,
skupiny vedenej Paľkom Šaa cez obmedzenia s vami si užili.
lingom rozveselila a na stoMladosť, tá nám bola nášho žitia prameň
ličkách nás i roztancovala
a teraz v starobe, často aj v chorobe, je mladosti amen.
spevom starých mengusovSpomienková pieseň, odchádza z pamäti,
ských pesničiek. Tento bod
nech si ju spievajú, na nás spomínajú, naše drahé deti.
programu bol pre nás návratom do čias našej mladosti a
spomienkou na našich blízkych i na kamarátov, ktorí už
nie sú medzi nami. Pôsobil
ako balzam na naše srdcia.
Pripomenuli sme si mnohé
zážitky z mladosti, iný spôsob
zábavy a zacnelo sa nám po
vtedajšom spôsobe spolunažívania, ktorý sa nám zdal síce chudobnejší, ale srdečnejší
a úprimnejší. Uvedomili sme
si, že nám dnes chýbajú v obci
Záverom preto vám, tatranskí richtári, ďakujú za úctu všetci seniori. Nech vzájomné
prianie vyslovené z lásky a s úctou uverejní aj Podtatranský kuriér. 
Ján Skokan

Spomienková pieseň seniorov

Gerlachovský informátor, občasník obce Gerlachov
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Milí spoluobčania,

ani sme sa nenazdali a je
za nami štvorročné volebné
obdobie. O našich aktivitách
sme vás priebežne informovali v našich novinách.
Zo srdca ďakujem poslancom, pracovníkom obecného úradu, všetkým organizáciám v našej obci a samozrejme aj všetkým občanom
za podporu a pomocnú ruku
pri zveľaďovaní našej obce.
Moje poďakovanie patrí
aj všetkým voličom, ktorí sa
zúčastnili komunálnych volieb a týmto spôsobom prejavili záujem o dianie v našej
obci. Za prejavený záujem ísť
kandidovať do obecného zastupiteľstva patrí poďakovanie aj všetkým kandidátom,
ktorí takto ukázali, že im
naša obec nie je ľahostajná
a chcú prispieť k jej lepšiemu
fungovaniu. Veľmi si vážim,
že aj napriek uponáhľanej
dobe si nájdu čas, aby pracovali v prospech všetkých
občanov. Som presvedčený,
že budeme pokračovať v nastolenom trende a aj naďalej
zveľaďovať obec. To sa dá len
spoločnými silami nás všetkých.
Prichádza koniec roka
2018 a blížia sa najkrajšie
sviatky v roku. Preto vám
chcem všetkým aj touto ces-

Úcta k našim seniorom v Gerlachove

tou popriať krásny adventný
čas, krásne vianočné sviatky
plné lásky a pohody v kruhu
najbližších. Je dôležité, aby
sme boli k sebe milší, rozdávali úsmev a lásku.
Do nového roka vykročme
tou správnou nohou. Prajem
Vám veľa zdravia, rodinnej
pohody, veľa lásky a pracovných úspechov. Nech nás
duch Vianoc sprevádza celým rokom 2019.
Mgr. Ján Hroboň
starosta obce Gerlachov

Jeseň, je až poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú
stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat
a v diaľave sa už belejú končiare vrchov. Ostré slnečné
lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre.
V jednom zo svojich mesiacov, nám pripomína jednu z
najvzácnejších cností, ktorá
môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.
Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
Každý malý chlapec bude raz
aj dedko. Dedka všetci v úcte
majú, dedko vie vraj všetko.
Nepochybujme, že niečo po-

dobné platí aj pre ženy. Bolo
by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz budeme starí.
Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni
vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám
ešte vždy majú čo dať. Človek
sa učí celý život a najlepším
učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia, či starí rodičia.
Ani my nezabúdame
v tomto období na týchto ľudí žijúcich v našej obci a zorganizovali sme pre našich
dôchodcov 10. 10. 2018 celodenný zájazd. Zástavka bola
v Trebišove, kde ich čakala
návšteva kaštieľa. Tam sa

Prajeme krásne
Vianoce a šťastný
nový rok všetkým
občanom našej obce.

Starosta, poslanci
a zamestnanci úradu.

oboznámili s jeho históriou,
načreli aj do histórie vinárstva a rezbárstva. Nasledovala prehliadka viníc a spoznávanie krásnej scenérie s vyhliadkou na krásnu tokajskú
oblasť. Posledná cesta viedla
do obce Viničky, tam absolvovali vo vínnej pivničke degustáciu vín a pochutnali si
na kačacích hodoch.
Nedeľné popoludnie 21.
10. 2018 patrilo tiež našim
seniorom. Pripravili sme už
ako každý rok malé posedenie na obecnom úrade. Po
príhovore pána starostu si
krátkou spomienkou uctili
i tých, ktorým životná púť
na zemi skončila. Gratulácia
patrila aj našim jubilantom,

ktorí dostali pekný darček,
a samozrejme s darčekom
odchádzali aj všetci zúčastnení. O krátky kultúrny
program sa postarala folklórna skupina z Batizoviec,
ktorá svojim tancom a spevom im spríjemnila pekné
chvíle. Pri malom občerstvení, rozhovore so známymi si
nezabudli aj trošku zanôtiť
v sprievode ľudovej hudby,
čim aspoň na malú chvíľku
zabudli na každodenné starosti a strasti života. Touto
cestou im všetci prajeme
pevné zdravie, aby i ďalšie
roky boli obklopení láskou,
úctou a pozornosťou svojich
najbližších. Alena Kičinová,

učiteľka MŠ

Vznik Československa a poštové známky
Československý štát vznikol ako jeden z nástupnických štátov rozpadnutej Ríše rakúsko-uhorskej a deň
28. 10. 1918 je prvým dňom
samostatnosti. V Čechách,
na Morave a v Sliezsku zostali v platnosti až do 28. 2.
1919 bežné známky rakúske,
na Slovensku uhorské.
Nespotrebované známky
môžeme zaradiť do zbierky
ako ukážky platných známok na našom území v dobe
poprevratovej.
Rakúske známky
Výplatné
–
1916/1918
koruna, Karel,
znak malý formát, znak veľký
formát tmavý,
znak veľký formát svetlý,
znak veľký formát žilkovaný
papier.
Spešné 1916/ 917 – trojuholník, obdĺžnik.
Novinové 1916 Merkur
doľava.
Našli sa tiež pozostatky
novinových známok z roku
1908/1910 Merkur doprava, ktoré boli opečiatkované
pečiatkou POŠTA ČESKOSLOVENSKA 1919, hoci
ich platnosť skončila 31. 12.
1916.
Doplatné
1908/1917 - malé
čísla, veľké čísla,
provízia.
Okrem tých-

to známok vyskytujú sa aj
špeciality napr. 3 h (Jozef ii)
z roku 1908 15 h (František
Jozef ) z roku 1916 a iné.
Uhorské známky
Na území Slovenska zostali po 28.10. 2018 v platnosti
poštové predpisy uhorské,
ktoré sa od rakúskych líšia.
V Uhorsku ostali na poštových úradoch, aby boli
„úradné spotrebované“. Preto sa na ostatkoch známok
odoslaných do Prahy a označených POŠTA ČESKOSLOVENSKA 1919 vyskytli
i známky starších vydaní.
Výplatné - 1916/1919 ženci biele
čísla, ženci farebné
čísla, parlament, Karel, Zita, vojnové.
Novinové - 1913 - znak.
Doplatné
- 1908/1918
- čierne čísla.Vyskytujú
sa výnimočne.
Jednotlivé hodnoty známok „TURUL“ z rôznych
vydaní a s rôznou priesvitkou upotrebované po 28.
10. 1918 sa vyskytujú veľmi
málo.
Uhorské známky
na dočasne obsadenom
území Slovenska
Územie Slovenska bolo
po 28. 10. 1918 v niekto-

rých častiach Slovenska ešte
pod správou uhorských úradov, ktoré zásobovali pošty
známkami. Preto tiež známky s pretlačou KOZTARSARSÁG
(REPUBLIKA)
vydané v novembri 1918 boli
bežne v platnosti.
Keď boli niektoré oblasti
okupované dlhšie, alebo pri
vojenských akciách znovu
obsadené, vyskytli sa v obehu známky s tlačou žencov,
parlamentu a známky doplatné s novým nápisom
„MAGYAR POSTA“.
Vydanie známok
Československej republiky
Známky výplatné HRADČANY 1918 /1920.
Známky s obrazom Hradčan od autora, maliara Alfonza Muchu, majú päť druhov kresby.
Československá pošta vydala dva druhy známok:
Nezúbkované (strihané)
známky
Hradčan,
podľa katalógu je 26
druhov od 1
h až po 1000
h v rôznych farbách.
Zúbkovaných
známok
Hradčan je
22 druhov
v
hodnotách od 1 h
až po 200 h
v rôznych
farbách.

Vydanie známok
Československej republiky
Známky výplatné HRADČANY 1918/1920.
Známky s obrazom Hradčan. Autor Alfonz Mucha.
Známky majú päť druhov
kresby.
a) malý biely nápis POŠTA
ČESKO – SLOVENSKA na
farebnom podklade,
b) malý farebný nápis POŠTA ČESKO – SLOVENSKA
na bielom podklade,
c) veľký biely nápis POŠTA ČESKO – SLOVENSKA
na farebnom podklade, biely
ker, slnko,
d) nápis ako c, šrafovaný
ker, bez slnka,
e) nápis ako c, bez kra
a slnka, väčšia kresba chrámu sv. Mikuláša.
Známky sú nezúbkované,
alebo zúbkované.
Nezubkované známky
Hradčan
Podľa katalógu 26 známok
v hodnote od 1h až po 1000
h v rôznych farbách.
Zúbkované zámky Hradčan.
Podľa katalógu 22 známok
v hodnote 1 h až po hodnotu
200 h v rôznych farbách.
Legionárske známky
(1919).
Pamätné známky k prvému výročiu Československa v prospech sirôt po
legionároch 15, 25 a 50 h
- lev trhajúci okovy,

75, 100, 120 h - alegória
matky republiky s dieťaťom
v náručí.
„POŠTA ČESKOSLOV E N S K Á
1919“
Vydané 12. 12.1919.
Boli to
rakúske
a uhorské
známky
s troj riadkovou šikmou, alebo
vodorovnou pretlačou POŠTA ČESKOSLOVENSKA 1919.
Uhorské známky
Na území Slovenska zostali po 28. 10. 1918 v platnosti
poštové predpisy uhorské,
ktoré sa od rakúskych líšili.
V Uhorsku ostali na poštových úradoch, aby boli
„úradne spotrebované“. Preto sa na ostatkoch známok
odoslaných do Prahy a označených POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 vyskytli
i známky starších vydaní.
Výplatné - 1916 (ženci,
biele čísla), 10, 15
1916/1919 (ženci, farebné
čísla) 2, 3, 5, 6, 10,15, 20, 25,
35, 40 f
1917 (parlament) 50, 75, 80
f, 1, 2, 3, 5, 10 K
1918 (Karel) 10, 20, 25 f

(Zita) 40, 50 f
1916/1917 (vojnové) 10
(2), 15 (2), 40 (2) f
Novinové – 1913 (znak) 2 f
Doplatné - 1915/1918
(červené čísla) 1, 2, 5, 6, 10,
12, 15, 20, 30 f
1903/1914 (čierne čísla)
sa vyskytujú výnimočne.
Jednotlivé hodnoty známok „TURUL“ z rôznych
vydaní a s rôznou priesvitkou
upotrebované po 28. 10. 1918
sa vyskytujú veľmi málo.
Nápis HAG I SEGELI
(1914) je na povodňových
známkach (veľký formát).
HAGI SEGELI (1913) - výplatné známky.
Uhorské známky
v dočasne obsadenom
území Slovenska
Územie Slovenska bolo
po 28. 10. 1918 v niektorých
častiach ešte pod správou
uhorských úradov, ktoré
tiež zásobovali pošty známkami. Preto tiež známky
s pretlačou KOZTARSASÁG (REPUBLIKA), vydané
v novembri 1918 boli bežne
v platnosti.
Keď boli niektoré oblasti
okupované dlhšie ,alebo pri
vojenských akciách znovu
obsadené, vyskytli sa v obehu, známky obrazom žencov, parlamentu a známky
doplatné s novým nápisom
„MAGYAR POSTA“.

Mgr. Michal Mlynár
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Až 94 percent žiakov SOŠ polytechnickej J. A. Baťu je zamestnateľných

Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite pripravili na 11.
decembra a začína o 8. hodine. Široká verejnosť, ale najmä deviataci a ich rodičia tak majú možnosť navštíviť
priestory školy a počas otvorených hodín v jednotlivých
odboroch sa majú možnosť zoznámiť aj so systémom
duálneho vzdelávania, s ktorým má táto škola veľmi dobré
skúsenosti. Počas tohto dňa sa budú prezentovať aj spoločnosti Chemosvit Fibrochem a Falke Slovakia, v ktorých
žiaci školy v rámci duálneho vzdelávania praxujú.
zamestnávateľom vo Svite
Odbory v budúcom roku
Ako nám povedala riaditeľ- a okolí. Chcú tlačiarov? Každý
ka RNDr. Eva Nebusová, Deň rok končí nejakých desať ako
otvorených dverí je nastavený náhrada za tých, ktorí odchápráve na odbory, ktoré bu- dzajú do dôchodku. Podobne
dú otvárať v budúcom roku je to v chemických, textilných
a tými sú biotechnológia, far- a dopravných odboroch či
makológia, operátor tlače, v marketingu. Určite je takýto
komerčný pracovník v do- spôsob vzdelávania náročnejprave a škola podnikania. ší na vyučovací proces a na
„Naša škola, po opätovnom financie, pretože mať v jednej
spojení chemického a textilné- triede tri-štyri odbory dá zaho učilišťa a Strednej priemy- brať. „Tento spôsob vzdelávaselnej školy M. C. Sklodowskej nia sa nám osvedčil a zamestv roku 2005 a následnom pre- nateľnosť našich žiakov je 94
menovaní školy v roku 2008 percentná, čo je oveľa viac, ako
na Strednú odbornú školu vo pred pár rokmi. Okrem toho
Svite prešla ďalšou zmenou už tri roky máme aj dvojročný
od septembra tohto roku a jej odbor so žiakmi, ktorí ukonpresný názov dnes je Stredná čili základnú školu v nižšom
odborná škola polytechnická ako deviatom ročníku. Sú to
Jana Antonína Baťu Svit. Ho- ťažko vzdelávateľné deti. Dnes
ci si stredné školstvo v meste sú v jednej firme šiesti, v inej
práve v tomto školskom roku štyria, v ďalšej dvaja-traja Za
pripomenulo 80. výročie, keď dva roky u nás si zvyknú a keď
vo Svite J. A. Baťa založil Ba- sa uplatnia, pre nás je to väčší
ťovú školu, po roku 2005 reál- úspech, ako deti, ktoré študujú
ne hrozilo a dokonca sa aj na- na vysokých školách, pretože
hlas hovorilo o tom, že stredné tieto deti začínali od nuly.“
Zaujímavé projekty
školstvo napriek zlúčeniu škôl
obohacujú žiakov
v tomto meste zanikne,“ spoKeď už hovoríme o škomína Eva Nebusová na asi
najťažšie obdobie v živote le, nemôžme nespomenúť
školy. Vtedy sa vlastne začal množstvo projektov, do ktorých sa žiaci školy zapájajú.
boj o prežitie.
Napríklad aj do celoslovenAko škola
ských, ale aj do olympiád,
povstala z popola
„Nadviazali sme na to, čo či už slovenského jazyka,
tu pred osemdesiatimi rokmi nemčiny, angličtiny, ruštiny,
začal Baťa a zamerali sme chémie a podobne a vždy
sa na oblasť chémie, textilu a majú postup do ďalších kôl.
odevníctva, dopravy a to všet- Úspechom boli napríklad
ko zastrešené marketingom. umiestnenia na krajských koV rámci nášho vzdelávacieho lách z nemčiny 3. miesto
programu sa zameriavame v Banskej Bystrici, 2. miesto
aj na baťov systém riadenia z ruštiny, hoci sme odborná
priemyslu, ktorý je dodnes škola. Vlani zaznamenali obaktuálny. Nikomu nelezieme rovský úspech a žiak 3. roční„do kapusty“, v chémii a do- ka bol prvý na Slovensku na
prave sme jediný v širokom chemickej olympiáde a mal
okolí, v textile už tiež,“ hovo- by sa zúčastniť medzinárodrí riaditeľka a dodáva, že aj nej olympiády. Grafici sú zapreto majú žiakov pomaly z pojení do maliarskeho krúžpolovice Slovenska, od Ky- ku a s obrazom na tému SNP
súc, Oravy po Sabinov. Škola získali v celoslovenskom kole
nie je megalomanská, stačí 1. miesto. „Dieťa, ktoré nikdy
jej 350 žiakov a ich ambíciou nemaľovalo sa v tom našlo
nie je každý rok „vyproduko- a podchytili sme ho.“
S projektovou činnosťou
vať“ stovku chemikov, ktorí
nenájdu uplatnenie. Naopak, škola začala v dobe, keď bosústredili sa na rôznorodosť li školy samostatné. Tým
odborov, veď sú zlúčená ško- prvým bola odborná stáž vo
la a preto sú triedy, kde vo Fínsku niekedy v roku 2004
viac odboroch vzdelávajú a od vtedy pokračujú v ďalpo 8 – 15 deti, čo vyhovuje ších a ďalších. V ich rámci de-

Veľmi zaujímavým študijným odborom je aj doprava, vrátane leteckej. Na snímke žiaci s robotom.

RNDr. Eva Nebusová, riaditeľka školy.
ti precestovali Nórsko, Island,
Holandsko, Estónsko, Litvu,
Cyprus, Turecko, Portugalsko, Španielsko a samozrejme Čechy a Poľsko. „Deti na
týchto na týchto zahraničných
stážach získavajú veľmi veľa
poznatkov, jednak vidia niečo
iné, ako naše labáky, dielne
a jednak získavajú jazykové
skúsenosti a skúsenosti z rôznych odborov, čo veľmi podporujeme.“
Svedčí o tom aj spolupráca so Slovenskou technickou
univerzitou a chemici chodia
minimálne raz ročne do ich
laboratórií a odcvičia si nejaké témy. V rámci zážitkového
vyučovania deti navštevujú
aj tvorivé dielne v Tatranskej galérii. Nedávno boli
žiaci duálneho vzdelávania
mechanik-opravár na tvorivých dielňach so zameraním
na prácu s kovom. Tvorivé
dielne navštevujú aj stylistky
počas maliarskych kurzov.
„Pedagógovia sa tak snažia
oživiť vyučovanie, pretože ako
učitelia sme stále pre žiakov
„triednym nepriateľom“, ale
napriek tomu máme s deťmi
veľmi pekný vzťah.“
Škola je zapojená do projektov Zelená škola a tím
Ambasádorskej školy sa zúčastnil prvého parlamentu
mládeže v Bruseli. Ambasádori sa plní jedinečných
zážitkov tiež vrátili z Vedeckej čajovne v Prešove. Manažment JA Firmy KEY OF
LIFE z našej školy absolvoval
školenie manažmentu JA Firiem, ktoré bolo určené pre
študentov programu JA Aplikovaná ekonómia. A to je len
pár projektov, na ktorých sa
žiaci zúčastnili v novembri.
Škola veľmi úzko spolupracuje s mestom, ale aj rôznymi
inštitúciami v okrese. Zorganizovali napríklad Živú reťaz
na cyklistickom chodníku vo

Svite v súčinnosti so seniormi
mesta, kreatívny workshop
s dvojhodinovým programom v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe, kde už chodia
pravidelne, organizujú zbierky pre deti a detské domovy či zbierky hračiek a iné.
V škole, ale aj v internáte si
žiaci vydávajú svoje vlastné
„noviny“, na tvorbe ktorých
sa aktívne podieľajú.
Žiaci nielen študujú,
ale aj športujú
V škole majú žiaci vytvorené rôzne športové krúžky
a zapájajú do športových súťaží vo futbale, volejbale, atletike, basketbale, cezpoľných
behov. „Nemusia dosahovať
vynikajúce výsledky, podstatné je, že sa hýbu a športujú“,
dopĺňa riaditeľka, ktorá sama
každý utorok hrá s deťmi v telocvični volejbal a pokračuje: „Príde mi tam 20 detí a je
jedno, či príde dieťa, ktoré
prvýkrát vidí volejbalovu loptu, alebo má už skúsenosti.
Všetci sme tam jeden perfektný kolektív, veľa sa nasmejeme
a deti odchádzajú spokojné.
Možno aj vďaka takémuto
ústretovému prístupu učiteľov
je v škole príjemná atmosféra a dobre sa nám tu pracuje
i žije.“
Po tvrdej práci
a výsledkoch
konečne optimizmus
Tým, že SOŠ polytechnická J. A. Baťu má v niektorých
odboroch možno povedať
až monopolné postavenie
a navštevujú ju deti aj z iných
okresov, má k dispozícii aj
internát, v ktorom je v tomto
školskom roku ubytovaných
62 detí a tvoria jednu obrovskú rodinu, kde majú veľa
povinnej náplne, teda učenia,
ale aj čas na rôzne krúžky
a voľnočasové aktivity. Podľa
slov riaditeľky, od minulého
roku už neprenajímajú po ve-

Tlač a polygrafia patria k obľúbeným odborom. Žiak pri
práci v tlačiarenskej dielni.

čeroch telocvičňu, lebo tam
chodia ich žiaci. A veľmi radi,
pretože po 36 rokoch dostali
z vyššieho územného celku
175 tisíc eur na jej rekonštrukciu. „Hoci sa snažíme
vlastnoručne inovovať školu
a z vlastných zdrojov investujeme do rekonštrukcie tried,
peniaze na telocvičňu nás nesmierne tešia a ja som veľmi
vďačná. Je to pozitívny signál,
pretože ak by uvažovali, že túto školu zavrú, tak nám peniaze nedajú. A keď už hovoríme
o rekonštrukcii, nedokážete si
predstaviť tie tváre a úsmevy
detí, keď po lete videli vynovené priestory, šatne, sprchy... to
bolo čosi nádherné.“
Deti sú vynikajúce,
len sú iné
„Mnohí ľudia dnes hovoria,
že táto generácia je taká či onaká. Samozrejme, že sú úplne
iní, ako sme boli my, vy, moje
deti, pretože je úplne iná situácia a doba. Deti vyrastajú v
iných podmienkach, ale podľa
mňa sú tie deti vynikajúce, keď
sa dokážu podchytiť. A to je
hlavne úlohou pedagógov, rozvíjať v nich to najlepšie. Ťažko
ma niekto presvedčí, že nie sú
vnímavé a citlivé. Napríklad,
pár dni pred narodeninami
triednej učiteľky boli deti za
mnou, že v ten deň musia byť
v škole, lebo majú pre triednu pripravené prekvapenie.
V deň „D“ prišla ich triedna
s plačom, s kyticou a cez slzy
hovorila, ako jej blahoželali...
A to bolo spontánne, to nebolo
nikým prikázané. To iba deti
jej chceli urobiť radosť. Podobne to bolo aj na stužkovej našich štvrtákov. Niektorí rodičia
svoje deti pomaly nespoznávali, keď sme sa spoločne zabávali. Verte, dobre mi padlo,
keď sa nás rodičia prekvapene
pýtali: To sa vy viete takto baviť s deťmi?“ „No samozrejme,
pretože z nášho vzťahu s deť-

mi bolo cítiť nadšenie, radosť
a vzájomnú dôveru.“
Zápal a oddanosť profesie,
tentokrát tej pedagogickej,
ale aj obrovský kus ľudskosti,
cítite aj z toho, ako pani riaditeľka hovorí o škole, vzdelávaní, žiakoch a pedagógoch, či
nepedagogických pracovníkoch. Napríklad pri príprave
slávnostnej akadémie pri príležitosti 80. výročia založenia
školy, ktorá bola v prvej polovici septembra. Výročiu predchádzalo neuveriteľné nasadenie všetkých v škole počas letných prázdnin, keď
obetovali dovolenky, osobné
voľno, len aby nový školský
rok, keď bol škole udelený
čestný titul škola Jana Antonína Baťu, dopadol čo najlepšie. Veď sa ho zúčastnili
najvýznamnejšie osobnosti
regiónu, ale aj vnuk J. A. Baťu
John Nash s manželkou, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, bývalí riaditelia a pedagógovia škôl, zástupcovia
mesta, firiem a spoločnosti,
VÚC Prešov, ale aj bývalí
absolventi, ktorí pôsobili vo
významných vedeckých inštitúciach a v spoločnostiach po
celom svete. „Akadémia, kde
hlavnú úlohu hrali naši žiaci
bola úžasná a po jej skončení sme si v škole od šťastia aj
poplakali a boli sme na našich
žiakov, ale aj sami na seba,
nesmierne hrdí. Veď sme viac
ako desať rokov stagnovali,
dostali sme sa z najhoršieho
a ideme ďalej,“ povedala plná optimizmu a nadšenia Dr.
Eva Nebusová, riaditeľka školy. Na záver by som len dodala, že táto škola má obrovské
šťastie, že ju vedie človek s takým veľkým srdcom, úžasná
žena s veľkým Ž a pedagogička oddaná svojmu povolaniu
a „svojim“ deťom.

Ľ. Rešovská,

snímky Ján Jahoda

Ročníkové alebo maturitné práce, tentokrát dobové šaty,
ktoré vznikli v odbore styling a marketing predvádzajú
žiačky na festivale Študentských remesiel v Kežmarku.

Odbory, ktoré zastrešuje chémia, sú rôznorodé a tešia sa
obľube. Chemici školy v akcii.

Podtatranský Kuriér www.podtatransky-kurier.sk
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Už na budúci rok zrekonštruujeme požiarnu zbrojnicu
Len nedávno som na stránkach septembrového Občasníka Obce Štôla spomínal úlohy, ktoré nás ešte do konca
roka čakajú. A teraz je čas zhodnotiť, ako sa ich podarilo
splniť.
Naše snaženie o vybudo- ského ihriska a odovzdaní
vanie detského ihriska sa sta- protokolu o vykonanej konlo skutočnosťou. Po obdržaní trole. Montáž a dodávka hrazmluvy o poskytnutí dotácie cích prvkov stála 10 764, 72
a skontrolovaní dokumentá- €, pričom Úrad vlády poskycie verejného obstarávania tol dotáciu vo výške 10 000
Úradom vlády, začiatkom €. Som rád, že detské ihrisoktóbra sme dostali povole- ko bude slúžiť na svoj účel
nie na uzatvorenie zmluvy a aj veselé oplotenie prispeje
o dielo na dodávku a montáž k príjemne stráveným chvíhracích prvkov s víťazným ľam našich detí.
Budúci rok plánujeme ešte
uchádzačom z verejného obstarávania. Dodávateľ 17. ok- doplniť hracie prvky pre najtóbra odovzdávacím proto- menších.
Ukončila sa aj výmena
kolom odovzdal hracie prvky k užívaniu. Detské ihrisko starých dosiek na oplotení
tak môžu naše deti začať vojnového cintorína, pričom
užívať po ukončení kontroly sa zamestnancovi obecného
bezpečnosti zariadení det- úradu podarilo aj povyrov-

zužitkovať dobré skúsenosti
z predchádzajúcich rokov a
vydať sa smerom k novým
výzvam, samozrejme s ohľadom na výšku príjmovej časti rozpočtu. V tejto súvislosti
ďakujem všetkým za prejavenú dôveru, s predsavzatím
nesklamať vás.
A keďže sa koniec roka
nezadržateľne blíži a s ním
aj najkrajšie sviatky roka
chcem vám všetkým zaželať,
aby ste si počas týchto sviatkov užili pokoj, oddych a
spomalenie z každodenných
stresov.
Nech vás v novom roku na
každom kroku sprevádza len
zdravie, radosť, šťastie a spokojnosť. 
Martin Hajko,

starosta obce
návať betónové držiaky oplotenia a zabezpečiť tak predĺženie jeho životnosti.
8.novembra bola podpísaná Ministerstvom vnútra SR
zmluva o poskytnutí dotácie na stavebné úpravy našej
hasičskej zbrojnice vo výške
30 000 €, s dátumom platnosti do 31.12.2022. Tento
projekt začneme realizovať
na budúci rok podľa výsledku verejného obstarávania
stavebných prác.
Opravili sme chodník do
JF CLUB Café a časť prístu-

Právna poradňa
Na otázky našich čitateľov odpovedá JUDr. Silvia
Bobková, právnička, mediátorka registrovaná Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 1635, realitno-právna poradkyňa.
Dobrý deň. Chcem vydržať pozemok, ako sa posudzuje dobromyseľnosť? Ďakujem.
Vydržanie je v podstate právna forma prechodu
vlastníctva na nadobúdateľa - fyzickú alebo právnickú
osobu, pri ktorom sa oprávnený držiteľ po uplynutí
zákonom predpísanej doby
stáva vlastníkom veci a tým
aj jej skutočným držiteľom.
Účelom inštitútu vydržania
je uvedenie faktického stavu
oprávnenej držby do súladu
s právnym stavom. Je úzko
späté s držbou, konkrétne len
s oprávnenou držbou, ktorá
môže vyústiť do nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním. Zákon určuje predpoklady vydržania, ktoré musia
byť splnené po celú vydržaciu
dobu. Ide o spôsobilý subjekt,
spôsobilý predmet držby (§
134 ods. 2 OZ), dobrú vieru
(dobromyseľnosť) vydržateľa, oprávnenú držbu (§ 134
ods. 1 OZ) a uplynutie vydržacej doby. Vlastníkom vydržaného pozemku sa držiteľ
stáva okamihom, kedy splnil
podmienky vydržania, ďalšie

právne skutočnosti pre nadobudnutie vlastníckeho práva
vydržateľom zákon nevyžaduje (Ro NS ČR z 27. 4. 1999,
sp. zn. 2 Cdon 1134/1996).
K posúdeniu dobromyseľnosti (dobrej viery držiteľa),
na ktorú sa pýtate uvádzam
nasledovné: vlastnícke právo
môže vydržať len oprávnený
držiteľ, teda len ten, kto s vecou nakladá ako so svojou
a je so zreteľom na všetky
okolnosti v dobrej viere, že
mu vec patrí. Občiansky zákonník vylučuje vydržanie
v prípade zlej viery držiteľa.
Hodnotenie dobrej viery
ako základného ukazovateľa
oprávnenej držby podľa § 130
OZ je vždy vecou individuálneho posúdenia a do úvahy treba vziať všetky okolnosti veci. Predovšetkým
je potrebné vziať do úvahy

všetky okolnosti, za ktorých
bola držba uchopená a vykonávaná. To, či je držiteľ so
zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, musí byť
zhodnotené objektívne. Ak
dôjde k sporu, nestačí preto zamerať dokazovanie len
na zisťovanie subjektívnych
predstáv držiteľa (ZIV, s. 428
ods. 3). Dobrá viera musí byť
posudzovaná aj z hľadiska, či
držiteľ pri zachovaní náležitej opatrnosti, ktorú možno
s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu
od každého subjektu práva
vyžadovať, mal alebo mohol
mať pochybnosti o existencii
svojho práva.
V zmysle Ro NS ČR z 9.
11. 2000, sp. zn. 22 Cdo
1253/1999, dobrá viera zaniká v okamihu, keď sa
držiteľ oboznámil so skutočnosťami, ktoré objektívne museli vyvolať pochybnosti o tom, že mu vec
podľa práva patrí. Dobromyseľnosť držiteľa musí byť daná u držiteľa od
momentu, kedy vznikol stav
oprávnenej držby (§ 131
OZ) a musí trvať nepretržite po celú dobu oprávnenej
držby.

email: judr.bobkova@gmail.com
tel. 0951 130 100

povej cesty k novému cintorínu a naďalej nás čaká
zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok
na rekonštrukciu miestnych
komunikácií.
Nezabudli sme ani na našich starších občanov, pre
ktorých sme pripravili 19.
októbra stretnutie dôchodcov. Vystúpenie detského
folklórneho súboru z Batizoviec bolo príjemným
spestrením
tohtoročného
programu. Podľa ohlasov naši dôchodcovia boli spokojní

a som rád, že sa už teraz tešia
na stretnutie aj o rok.
Z ďalších akcií chystáme
pre deti Mikuláša na 6. decembra a pre dospelých aj
deti Štôlsku koštofku na 29.
decembra.
Máme za sebou aj voľby
do samosprávnych orgánov
obcí. Aj keď predvolebná
kampaň neprebiehala vždy
korektne bez osočovania,
myslím že nie je žiadúce
pokračovať v negatívnych
postojoch. Dôležitejšie je
v novom volebnom období

Výsledky volieb
do orgánov
samosprávy
Do obecného zastupiteľstva v Štôle
boli zvolení Tomáš
Bielik, Martin Jackovič, Marek Pachoň,
Marián Handzuš a Filip Láska. Za starostu
obce Štôla bol zvolený
Martin Hajko.

Na Vianoce je všetko krásne,
v srdciach ľudí zastal čas,
vianočná sviečka nevyhasne,
kým bude láska v každom z nás.
Štastie nech sa na nás znesie ako vločky snehu,
nový rok nech prinesie nám zdravie, lásku, nehu.
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Mapa bezpečnosti v Poprade

Mestská polícia sprístupnila mapu bezpečnosti
v meste Poprad. Táto mapa
prezentuje priestupky, ktoré
riešila mestská polícia v jednotlivých lokalitách mesta.
Na základe toho je možné
urobiť si prehľad o výskyte
priestupkov proti verejnému
poriadku – požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, fajčenie na verejnos-

ti, rušenie nočného kľudu,
priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, čistoty a ochrany životného prostredia.
„Všetky priestupky sú na
mape znázornené graficky a
farebne odlíšené. Podrobnosti
vysvetľuje príslušná legenda,
pričom na mape bude vždy
prezentovaný aj najbližší adresný bod, kde bol priestupok

Ponúkame vaòový kúpe¾
v minerálnej vode /úèinný pri
lieèbe pohybového ústrojenstva/,
rôzne masáže, zábaly
viac info na www.aquaspaganovce.sk

Otvorené: pondelok - nede¾a 10:00 hod. - 19:00 hod.

Kontakt: 052/ 7733617, 0917 123 453

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

Ocenené video

Videospot o Prešovskom
kraji z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska získal prestížne ocenenie na
poľskom filmovom festivale FilmAT. Spot s názvom
„Nechajte sa zviesť“ bol ocenený v konkurencii krajín
z celého sveta cenou Special
Award. Spot zachytáva turistické atraktivity Prešovského
kraja v rozličných ročných
obdobiach. Spot vznikal
viac ako rok a pol. Autorsky sa zadaní zhostil Jakub
„Kuba Augi“ Augustinský,
ktorý vytvoril pôsobivé dielo. Ústredným motívom je
let dravca, ktorý diváka prevedie krajom z rôznych perspektív. 
(pkr)
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zaevidovaný. Mapa bezpečnosti je uverejnená na webovom sídle mesta Poprad v sekcii mestská polícia. Mapa obsahuje aktuálne dáta za rok
2017 s tým, že vždy v januári
budú dáta aktualizované za
predchádzajúci rok,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula.
Tiesňová linka Mestskej polície Poprad je 159.  (pkr)

V stredných školách bude o 2 753 žiakov menej
Počty žiakov, ktoré prijmú v budúcom roku stredné školy, by mali reálnejšie
zohľadňovať demografický
vývoj i potreby trhu práce.
Vyplýva to z novej legislatívy, ktorou ministerstvo
školstva oklieštilo právomoci krajských zastupiteľstiev
a určilo počty žiakov prvých
ročníkov pre všetky školy na
území kraja.
Prešovský
samosprávny

kraj má pre všetky školy
v kraji podľa vyhlášky v šk.
roku 2019/2020 na prerozdelenie 6 316 miest. Školy ale
ponúkajú o 2 753 miest viac,
ako je skutočná potreba a tak
tomu bolo aj v minulosti. Je
preto vysoko pravdepodobné, že niektoré stredné školy neotvoria všetky odbory,
ktoré si naplánovali. Pri určovaní počtu žiakov v nasledujúcom školskom roku kraj

vychádzal aj z Regionálnej
stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách,
ktorá bola schválená Zastupiteľstvom PSK 22. októbra.
V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je aktuálne
75 stredných škôl. Kraj pritom rozhoduje o počtoch
žiakov aj na súkromných či
cirkevných školách, ktorých
je v kraji 34. 
(pkr)

