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Prosím, dodržiavajte preventívne opatrenia
Príjemný a ničím nenakazený deň prajem. Opäť v rukách držíte prvé tohtoročné
číslo našich batizovských
novín.
Na minulom zastupiteľstve
sa okrem iného prerokovával
a následne schvaľoval návrh
Programového rozpočtu na
rok 2020. V danom dokumente sú schválené najzákladnejšie investičné priority
realizované a financované v
roku 2020. Z kapitálových
výdavkov ide o pokračovanie vo výstavbe ďalšej časti
chodníka na ul. Osloboditeľov popri št. ceste č. III/3064,
rekonštrukciu sály kultúrneho domu a pokládku asfaltového koberca a úpravu
obrubníkov na ul. Jurkovičovej. V súčasnosti prebieha
proces verejného obstarávania. V tomto roku sme
začali pracovať na projekte
rezortu vnútra zameraného
na výstavbu a rekonštrukciu
materských škôl, ktorý je
spolufinancovaný zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zapojenie sa
do tejto výzvy bolo nevyhnutné preto, že parlament
schválil povinnú predškolskú výchovu. Toto opatrenie
nadobudne účinnosť od r.
2021. Pokračujeme v budovaní optickej siete, toho času
na uliciach Osloboditeľov,
Nálepkova, Poľná a plánujeme pokračovať ďalej.
Dnes je však situácia diametrálne odlišná a pohľad na
nami v minulosti určené priority sa mení každým dňom.
Áno, všetkých na svete sa ví-

rus COVID – 19 dotkol a výnimkou nie je ani naša obec.
Teraz je na prvom mieste
naše zdravie a preto je nevyhnutné zodpovedne prehodnotiť všetky naše plány, ktoré
sme si stanovili plniť v tomto
roku. Len čas ukáže, čo z našich „kapitálových“ predstáv
budeme v tomto roku realizovať. Ako jedno z prvých
opatrení, je zrušenie celoslovenskej súťaže v zdobení veľkonočných vajíčok s názvom
„Gúľaj sa vajíčko“ a s ohľadom na ochranu nášho
zdravia, prijaté preventívne
opatrenia pravdepodobne
budú pretrvávať. Všetko záleží na našej zodpovednosti.
Chcem požiadať všetkých
občanov a návštevníkov

obce, aby dôrazne dbali na
dodržiavanie všetkých prijatých preventívnych opatrení
a nariadení. Kontrolujte pohyb svojich detí a zabráňte
ich zhromažďovaniu. Spoločne sa postarajme o naše
zdravie a prekonajme krízovú situáciu s čo najmenšími
následkami.
Na zamyslenie: nikdy by
nikto z nás nebol povedal, že
v dnešných „super dobrých
časoch“ bežné ochranné
rúško môže mať pre nás takú
hodnotu.
Ďakujem za pozornosť a
všetkým za vykonanú prácu
v prospech rozvoja našej obce. Spoločne to zvládneme.
JUDr. Gabriel Bodnár,
starosta obce

Členovia folklórnej skupiny
na prelome rokov 2019 a 2020

Fašiangy v podaní FSk Batizovce v Zelenči.
Vo vianočnom čase členovia a členky Folklórnej skupiny (FSk) Batizovce absolvovali sériu vystúpení v okolitých hoteloch s Vianočným
pásmom. Záver roka sme
ukončili Silvestrovským vystúpením v Spolcentre vo Svite. Začiatkom roka 2020 sme
vystúpili pre hostí v Grandhoteli Bellevue
v Starom Smokovci.
8. januára 2020 sa v zmysle stanov uskutočnila výročná členská schôdza členov FSk
Batizovce. Schôdze sa zúčastnilo 86 členov
FSk. Na úvod predseda FSk Ľubomír Šoltís
privítal všetkých členov a hostí a oboznámil ich s programom schôdze. Konštatoval,
že schôdza je uznášania schopná. Prečítaná
bola správa o činnosti Folklórnej skupiny Batizovce za rok 2019 a v správe bolo zhodnotených všetkých 80 akcii folklórnej skupiny
za minulý rok. K nim je potrebné prirátať aj
skúšky detí a dospelých v týždňových inter-

valoch. Rok 2019 bol veľmi
náročný, čo sa týka vystúpení. Záverom správy, predseda
poďakoval všetkým členom,
členkám, rodičom detí, starostovi, poslancom obecného
zastupiteľstva ako aj sponzorom a organizáciám pôsobiacim v obci.
Aj vedúce mladších a starších detí zhodnotili činnosť za rok 2019. K 1. januáru 2020
máme 30 detí vo veku od 4-8 rokov a 25 detí
vo veku od 9-15 rokov. Mládeže a dospelých
je spolu 27 členov. Predsedníčka revíznej
komisie prečítala správu o hospodárení FSk
a prerokoval sa návrh rozpočtu na rok 2020.
Nasledovala diskusia a záver.
Aj nový rok 2020 sme začali aktívne. Vo
februári sme zorganizovali folklórnu lyžovačku pre členov FSk v Lopušnej doline.
Fašiangový sprievod obcou sa konal 22.
februára a bol tradične spojený so zabíjačkou.
Pokračovanie na 6. strane

Kultúrno-spoločenské okienko za rok 2019

Aj rok 2019 sa niesol v duchu mnohých kultúrno-spoločenských podujatí, na
ktorých sme mali možnosť sa
v našej obci zúčastniť.
▶ 5. januára sa v sále kultúrneho domu konal už XII.
ročník Kúdelnej izby.
▶ Do pamätnej knihy našej obce sa 8. januára podpísala naša rodáčka Ing. Mária
Omastová, DrSc., ktorá si od
prezidenta SR Andreja Kisku
prevzala štátne vyznamenanie.
▶ 2. februára sa konal už
XXI. ročník Hasičského plesu
DHZ Batizovce. V programe
vystúpili CĽH Popradčan
a HS Štýl z V. Lomnice.
▶ 6. februára sme v mene
obce zablahoželali našej najstaršej spoluobčianke pani
Márii Jašovej k jej 98 narodeninám.
▶ 10. februára si deti užili
už tradičný Karneval na ľade.
▶ 2. marca sa v obci konal
tradičný Fašiangový sprievod
so straškami spojený so VII.
ročníkom batizovskej zabíjačky.

▶ Do kroniky sa určite zapíše aj Orkán Eberhard, ktorý
sa v nočných hodinách z 10.
na 11. marca prehnal našou
obcou a za obeť mu padla lipa pred OcÚ, ktorá našťastie
strhla len elektrické vedenie
a načas prerušila dodávku
elektriny do domácností.
▶ 29. marca sa starosta pri
príležitosti Dňa učiteľov poďakoval za prácu pri formovaní našich detí.
▶ 2. apríla prevzal pán Ján
Rakyta v Žiline najvyššie vyznamenanie dobrovoľnej požiarnej ochrany a titul zaslúžilý člen za svoje dlhoročné
zásluhy v DHZ Batizovce.
▶ 14. apríla kultúrnym
programom a odovzdaním
ocenení vyvrcholilo podujatie s názvom Gúľaj sa vajíčko
Krehká krása Batizoviec.
▶ 3. mája sme spolu s pánom Jánom Jurčom spomínali na osudy židovskej rodiny Scharfsteinovcov v obci
Štôla, kde bola vydatá Margita Schwartzová z Batizoviec,
dcéra pani Leuchtágovej.
▶ 4. mája sa v obci konali

Folklórne slávnosti a v bohatom kultúrnom programe
vystúpili DFSk Batizovce, FSk
Štvrtovčan, FS Magurak, Jaščurečky, FS Frankovčan, FS
Batizovce. Ako hlavný hosť
vystúpila v závere programu
kapela Hrdza.
▶ 7. mája sme si pietnym
aktom položenia vencov pri
centrálnom pamätníku padlým pripomenuli 74. výročie
ukončenia druhej svetovej
vojny a 77. výročie deportácie
našich židovských spoluobčanov.
▶ 10. mája sme sa naposledy rozlúčili s našou najstaršou spoluobčiankou, ktorá
zomrela v požehnanom veku
98 rokov.
▶ 12. mája sme si kultúrnym programom v sále KD
pripomenuli Deň matiek.
▶ 23. mája si pre nás pani
učiteľky z MŠ spolu s detičkami pripravili krásnu ľudovú
akadémiu na tému Svadba na
dedine.
▶ 24. mája ECAV zbor
Batizovce-Gerlachov otvoril
brány evanjelického kostola

v Gerlachove v rámci podujatia Noc kostolov. V rámci
programu odzneli dve prednášky na tému Antisemitizmus – holokaust – extrémizmus. Židia v podtatranských
obciach.
▶ 26. mája sa na pôde našej obce uskutočnila Podtatranská olympiáda mladých
hasičov v rámci XVII. ročníka o putovný pohár starostu
obce. Súťaže sa zúčastnilo 15
družstiev chlapcov, z ktorých
1. miesto získala Šuňava I a 11
družstiev dievčat, z ktorých 1.
miesto získala Šuňava V.
▶ 1. júna nám počasie prialo na podujatí Deň detí, ktoré
sa konalo na futbalovom ihrisku v Mengusovciach.
▶ 2. júna sa nám do pamätnej knihy podpísala pani Eva
Mesárošová, dcéra Alexandra
Weissa, ktorého v roku 1942
pokrstil evanjelický farár Ondrej Šimek.
▶ 25. júna sme sa rozlúčili
spolu so starostom s deťmi
tunajšej MŠ a štvrtákmi ZŠ.
▶ 6. júla si DHZ Batizovce pripomenulo 130. výročie

svojho založenia a pri tejto
príležitosti boli udelené vyznamenania DPO SR.
▶ 13. júla sa konal 42. ročník Mundiálu. 20. júla si naši
kuchári zmerali sily v VIII.
ročníku súťaže O najlepšie
batizovské pirohy, ktorej sa
zúčastnilo 9 družstiev.
▶ Detský Mundiál sa uskutočnil 24. augusta.
▶ Záver augusta patril
XXXVIII. ročníku Spomienkovej súťaže hasičských družstiev a posledný augustový
deň sme si v rámci Dňa obce pripomenuli 755. výročie
prvej písomnej zmienky, 130.
výročie založenia DHZ a 75.
výročie SNP. V úvode programu boli udelené ceny obce
deviatim našim spoluobčanom.
▶ 1. septembra sa konala
spoločná ekumenická bohoslužba v evanjelickom a.v.
chráme.
▶ 2. septembra sme spolu
so starostom obce otvorili
školský rok 2019/2020. Bránu
ZŠ prekročilo 147 žiakov a do
MŠ bolo zapísaných 55 detí.

▶ 15. septembra sme mali
krásne počasie pri výstupe na
Batizovské pleso.
▶ 26. septembra sme v mene obce zagratulovali najstaršiemu spoluobčanovi Františkovi Jarošovi k 92. narodeninám.
▶ 13. októbra sme si kultúrnym programom uctili našich seniorov pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším.
▶ 10. novembra Komisia
športu pripravila vedomostný kvíz a do súťaže sa zapojilo
takmer päťdesiat záujemcov,
ktorí vytvorili sedem tímov.
▶ 15. novembra Mgr. Katarína Kuzmíková, vedúca
obecnej knižnice pripravila
pre našich knihomoľov Noc
v knižnici.
▶ Mesiac november sme
uzavreli príjemným podujatím – XVI. ročníkom Batizovského vinobrania a XI.
ročníkom súťaže o Najlepší
batizovský škvarkovník.
▶ 5. decembra našu obec
navštívil Mikuláš spolu so
svojou družinou.
Pokračovanie na 6. strane
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nej koledy.
▶ 28. decembra sa konal
XIV. ročník stolno-tenisového turnaja Vianočná batizovská vločka. Záver roka
29. decembra patril II. ročníku vežového koncertu v podaní trubačov z DH Sviťanka a vianočnému koncertu
v podaní Suity kráľa Mateja.
▶ V roku 2019 sa starosta obce stretol trikrát so
spoluobčanmi, keď im 24.
apríla, 25. júna a 27. decembra osobne zagratuloval pri
príležitosti ich životných jubileí. Naše pozvanie prijalo
spolu 38 spoluobčanov.
 Mgr. Vladimír Andraš,

PhDr. Soňa Andrašová

Dokončenie z 5. strany
▶ 18. decembra si pre nás
deti zo ZŠ pod vedením pani učiteliek pripravili krásny
muzikál Šípová Ruženka.
▶ 21. decembra starosta obce prijal naše hasičky
a poďakoval im za výborné
výsledky a reprezentáciu našej obce.
▶ 22. decembra si v rámci
štvrtej adventnej nedele cirkevný zbor ECAV Batizovce-Gerlachov pripravil adventné pásmo slova a hudby
v sále KD. Večer nás svojimi
vianočnými vinšmi a oblátkami v domácnostiach potešili koledníci z miestnej FS
v rámci V. ročníka Vianoč-

Hasiči pripravujú ďalšie rekonštrukcie

Tak, ako v každom vydaní
Batizovských novín, aj teraz
by sme vás radi informovali o činnosti našich hasičov.
Rok 2020 sme začali výročnou členskou schôdzou,
ktorú sme zorganizovali 25.
januára v sále kultúrneho
domu. Tu sme oboznámili
všetkých zúčastnených s našou minuloročnou činnosťou, hospodárením a samozrejme, nechýbali ani plány
do budúcna. 1. februára sa
konal už 22. ročník hasičského plesu, ktorý sa teší veľkému záujmu. Sme radi, že sa
nám už 22 rokov darí organizovať tento ples, aby sme
sa spoločne mohli zabaviť,
aj keď pre nás, ako organi-

zátorov plesu, to nie je vždy
jednoduché. Preto sa chceme
poďakovať všetkým členom
za aktívny prístup a pomoc.
Ďakujeme aj širokej verejnosti za záujem a dobré
ohlasy. Ďalšou, na organizáciu náročnejšou akciou, bola
pre nás fašiangová zabíjačka,
ktorá je už tradične spojená
s fašiangovým sprievodom.
Naši hasiči pripravili rôzne dobroty, ktoré ste mohli
ochutnať a ako každý rok aj
tento raz sa nám zabíjačkové
špeciality rýchlo minuli. 7.
marca sme pre členov zorganizovali stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 32
členov. Súťažilo sa v rôznych
kategóriách. Výsledky si mô-

Svedectvo 38-ročného lekára
z Lombardie a niečo k nemu

žete pozrieť na internetovej
stránke DHZ.
V rámci rekonštrukcie
a obnovy priestorov zbrojnice pokračujeme v svojpomocnej rekonštrukcii bývalého skladu PHM. Najbližšie
mesiace plánujeme montáž
zariadenia na odťah spalín
v garáži s Tatrou. Tento rok
plánujeme tiež rekonštrukciu sociálnych zariadení.
Zásahová jednotka má
momentálne pokojné obdobie, kde neevidujeme zatiaľ
žiadny výjazd. V rámci vzdelávania sme absolvovali školenie na automatický externý

defibrilátor a v najbližšom
období plánujme doškoliť
ďalších členov na používania
motorových píl. Aj tento rok
sa nám podarilo splniť všetky
podmienky, a preto sme boli
zaradení do A kategórie.
Samozrejme, aj nás sa dotkli opatrenia v rámci šírenia
koronavírusu. Preto sme obmedzili všetky naše aktivity
takmer na nulu. V pohotovosti ostáva iba zásahová
jednotka. Veríme, že každému z nás nie je tento vírus
ľahostajný a preto sa budeme
riadiť odporúčaním vlády
SR. 
Marián Chromek

Členovia folklórnej skupiny na prelome rokov 2019 a 2020

Dokončenie z 5. strany
Počasie prialo a tak sa od
12. h začal fašiangový sprievod od hasičskej zbrojnice
a pokračoval so zvukom heligóniek a spevom po obci.
Ochutnávka
zabíjačkových špecialít začala od 10. h
a od 17. h bolo pre všetkých
účastníkov sprievodu pripravené občerstvenie formou
fašiangovej praženice.
Na pozvanie našej družobnej obce Zeleneč a miestnych nadšencov zo Zelenča
sme sa zúčastnili spolu s pánom starostom a niektorými
poslancami a členmi Folklórnej skupiny Batizovce na
akcii „Batizovské Fašiangy
v Zelenči“. Poďakovanie patrí
„obliekačom“ P. Šoltýsovi, J.
Duránimu, M. Duránimu, J.
Františkovi, ako aj kováčom
, tetkám, doktorom, sestričkám, slameňákovi, brucháčovi a členom Folklórnej
skupiny Batizovce za ukážku
fašiangového sprievodu. Od
12. h sa začal obliekať slameňák a o 16. h začal fašiangový

sprievod obcou. Večer v kultúrnom dome pokračovala
fašiangová zábava, ktorú zahájila Folklórna skupina Batizovce svojím programom
a ktorá končila o polnoci pochovávaním basy miestnymi
nadšencami. Táto krásna
akcia sa konala deň pred popolcovou stredou, v utorok
25. februára. Touto cestou
sa chceme poďakovať starostovi zo Zelenča p. Jedličkovi
za milé prijatie a nadšencom za zabezpečenie stravy,
občerstvenia a ubytovania.
Odovzdali sme tiež pozvanie na budúci rok, kedy bude
ukážka pochovávania basy
nadšencami zo Zelenča na
fašiangy v Batizovciach.
Členovia FSk sa pripravujú na súťaže organizované Osvetovým strediskom,
ktoré sa budú konať v závere
marca alebo v apríli vo Svite.
Blížia sa Veľkonočné sviatky a s tým spojený program,
na ktorý sa zodpovedne pripravujeme.
Veríme, že sa nám poda-

Vážení spoluobčania,
dovoľte aby som sa aj touto formou poďakoval vám všetkým, ktorí ste reagovali na moju výzvu a pomohli ste nám
v tejto neľahkej situácii a prakticky obratom ste na obecný
úrad doručili ochranné rúška, ktoré ste vlastnoručne vyrobili. Tieto rúška sme okamžite bezplatne poskytli najohrozenejšej skupine ľudí, ako napr. seniorom, osamelým spoluobčanom atď.
Každému, kto nezištne akokoľvek pomôže v boji proti
nebezpečnému vírusovému ochoreniu, patrí moje veľké,
úprimné ĎAKUJEM.
Prostredníctvom našich médií Vás budeme pravidelne
informovať o vývoji situácie. Prajem nám všetkým aby sme
spoločne boli rozvážni, ohľaduplní a zodpovední.

JUDr. Gabriel Bodnár

Fašiangy v podaní FSk Batizovce v Zelenči.
rí zorganizovať ďalší ročník Fond na podporu umenia
folklórnych slávností obce v projekte „Udržujeme traBatizovce, ktoré by sa mali dície našich predkov“ a tak
konať 9. mája 2020 v popo- sme mohli vyrobiť krojové
ludňajších hodinách a na súčasti, klobúky, opasky,
ktoré vás srdečne pozývame. folklórne čižmy. Dali sme
Prajeme všetkým členom opraviť a naladiť heligónky,
a členkám, aby aj v roku 2020 vyrobiť propagačné bannery
mali radosť z vykonanej prá- a preplatila sa aj časť doprace, dostatok času na skúšky vy na vystúpenia. Už len pria vystúpenia. Vopred ďaku- pomeniem, že v apríli 2020
jeme priaznivcom Folklórnej oslávime 5. rokov od obnoskupiny Batizovce a obci Ba- venia Folklórnej skupiny Batizovce.
Ľubomír Šoltís,
tizovce za pomoc.

predseda FSk
V roku 2019 nás podporil

Z emailu od priateľov z Talianska uvádzam:
„Nikdy mi nenapadlo, ani
v najtemnejšej nočnej more, že niekedy budem vidieť
a prežívať to, čo sa tu deje v
našej nemocnici už tri týždne. Táto hrôza sa veľmi šíri a
je čoraz viac nezastaviteľná.
Na začiatku ich prišlo len
niekoľko, potom po stovkách... a teraz nie sme lekári,
ale triediči... musíme sa rozhodnúť, kto má žiť a kto má
ísť domov zomrieť, hoci títo
ľudia poctivo platili Taliansku dane.
Dva týždne dozadu sme
boli ja a moji kolegovia zarytí ateisti. Toto bolo normálne, veď sme verili vo vedu,
tak sme sa to učili. A veda
vylučuje Božiu prítomnosť.
Vždy som sa vysmieval rodičom, lebo chodili do kostola.
Je tomu deväť dní, čo k
nám prišiel 75-ročný pastor
s vážnymi dýchacími problémami. Mal Bibliu a z tej
čítal zomierajúcim držiac
ich za ruku. My sme už boli
psychicky aj fyzicky vyčerpaní a bez nádeje a keď sme
mali trochu času, sadli sme
si a počúvali ho. Teraz musíme priznať: ako ľudia sme
dosiahli svoje limity, viac
nemôžeme urobiť! Denne
zomiera čoraz viac ľudí. Sme
vyčerpaní, dvaja z našich
kolegov sú mŕtvi, a ostatní
sotva stoja na nohách. Uvedomili sme si, že vedomosti
človeka sú konečné a potrebujeme Boha! Začali sme sa
modliť vždy, keď sme mali
pár minút. Neuveriteľné, ale
ako zarytí ateisti, sme prišli
k tomu, že sme našli pokoj
u Boha! Jeho prosíme, aby
nám pomohol vytrvať v ošetrovaní pacientov.
75-ročný pastor včera
zomrel. Ako nikdy doteraz
- hoci sme za posledné tri
týždne mali 120 mŕtvych -

sme boli všetci zničení. Pokiaľ bol starý pastor s nami,
podarilo sa mu priniesť taký
pokoj, aký sme ani nedúfali,
že nájdeme. Pastor odišiel k
Pánovi a onedlho ho budeme
nasledovať.
Šesť dní som nebol doma, neviem, kedy som jedol
naposledy, a uvedomil som
si, aký som bol neužitočný
na tejto zemi. Chcel by som
pomáhať ostatným až do
môjho posledného dychu.
Som šťastný, že som prišiel
k Bohu, keď som obklopený
utrpením a smrťou svojich
blížnych.“
Keď existuje Boh a je dobrý, ako toto môže dopustiť?
Mnohokrát položená otázka. Ale nezamenili si tí, čo sa
ju pýtajú, Boha za splachovací záchod? Nie je to tak, že
ľudia si robia, čo chcú a čo
Boh nikdy nechcel, a potom,
keď sa Boh od nich dištancuje, oni si narazia nos a obviňujú Boha?
V školách neustále vyučujem evolúciu, ktorú poprel
aj sám Darwin. Miesto toho, aby sme hovorili pravdu
o živote a jeho ochrane, bezhlavo propagujeme antikoncepciu a voľný nemanželský
sex. Miesto mravného života
necháme, aby naše deti od
škôlky učili priteplené dúhové rozprávky o slobodnom výbere jedného z mnohých pohlaví. Ľudí s názormi a postojmi, ktoré nie tak
dávno mali svoje psychiatrické diagnózy nechávame,
aby do čítaniek pripravovali
texty, ktoré sa nevyskytovali
ani vo filmoch s hviezdičkou. Žiadna civilizácia, ktorá vyznávala takéto hodnoty
neprežila.
Aj teraz Boh hovorí. Chce
a bude nás chrániť, je len na
nás, aby sme prijali Jeho inštrukcie pre život. Je čas na
zmenu. 
Pavol Gašper

