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V Batizovciach bolo veselo

Bohatý program a nádherné počasie sprevádzalo kultúrno-spoločenské popoludnie
...a v tých Batizovciach, tam je
dobre..., ktoré si občania pripravili 27. augusta v parku pri hoteli
Guľa.
Odpoludnie začalo položením
vencov k pamätníku obetiam
II. svetovej vojny pred obecným
úradom, ktoré pripravila ZO SZPB
v spolupráci s obcou a spoločenským organizáciami. Aj takto si
občania uctili obete vojny z radov
Batizovčanov pri príležitosti osláv
72. výročia Slovenského národného povstania.
O hodinu neskôr sa Batizovčania dočkali otvorenia nového pódia, ktoré v ostatných mesiacoch
budovali v parku pri hoteli Guľa.
Pásku na zastrešenom, novotou
voňajúcom pódiu prestrihli tí
najpovolanejší – starosta Gabriel
Bodnár a predseda kultúrnej komisie, folklórista, hasič a športovec Ľubomír Šoltís.
 Pokračovanie na 12. strane

Spomienka
na Jozefa Bonka

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy
do Československa v noci z 20. na
21. augusta si vyžiadal životy 108
Čechov a Slovákov. Jedným z nich
bol aj 19-ročný Jozef Bonk z Hôrky,
ktorého na námestí v Poprade zastrelil neznámy sovietsky vojak.
Približne na rovnakom mieste,
pri Pamätníku obetiam okupácie
na Námestí sv. Egídia, si 48. výročie tragickej smrti Jozefa Bonka
pripomenuli najmä členovia Svetové združenie bývalých politických
väzňov, ktorí sú každoročne organizátormi spomienky. K prítomným
sa prihovorili Elena Bačkorová,
tajomníčka združenia, viceprimátor mesta Poprad Mgr. Igor Vzoš,
riaditeľ Sekcie dokumentácie Ústavu pamäti národa Mgr. et Mgr.
Ján Endrödi a predseda SZBPV
Ing. Imrich Body. Medzi prítomnými nechýbali ani Anna Malá,
sestra zavraždeného Jozefa Bonka
a starosta Hôrky.

Workshop
cestovného ruchu

Mesto POPRAD pozýva na
workshop cestovného ruchu, ktorý
sa uskutoční dňa 12. októbra o 9. h
v kine Tatran v Poprade. Nultý ročník podujatia má za cieľ vytvoriť
v Poprade priestor pre odbornú
diskusiu na témy z oblasti cestovného ruchu ako je mestský turizmus,
spolupráca služieb v CR, inovatívne
riešenia v CR a ďalšie témy, ktorým sa budú venovať nasledujúce
ročníky.
Počas WORKSHOPPOPRAD
2016 hostia vystúpia s odborný
príspevkami, po ktorých budú nasledovať diskusie k uvedeným témam. Súčasťou bude prezentácia
príkladov dobrej praxe.
Vzhľadom na limitované priestorové kapacity organizátor žiada
o potvrdenie účasti do 11. októbra,
registrácia účastníkov pred otvorením workshopu bude od 8.30 h.
Témami workshopu bude v sekcii
Mestský turizmu Tvorba produktu mestského turizmu, Pre mesto
Poprad, Model mestského turizmu mesta České Budejovice a Inteligentné mestá a cestovný ruch.
V sekcii Nielen história a krása,
ale aj komercia a zdroj príjmu sú
naplánované prednášky Slovenský
systém kvality služieb v cestovnom
ruchu a získanie značky kvalita a
Kvalita poskytovaných služieb je
konkurenčnou výhodou pre každé
zariadenie cestovného ruchu.
Záverečnou sekciou je Horský
film v meste s prednáškou História
a vývoj Medzinárodného festivalu
horských filmov s pozvánkou na
XXIV. MFHF Poprad 2016 so začiatkom o 18. hodine.

Seniori to poriadne roztočili:

Na unikátnom festivale dokázali, že vek je len číslo
Na veku nezáleží. V tomto prípade nejde o žiadnu prázdnu frázu, ale o holý fakt. V Kežmarku to
dokázali seniori, ktorí by svojimi
umeleckými výkonmi zahanbili
nejedného mládežníka. Takto to
roztočili na festivale plnom hudby,
spevu a tanca.

„To v človeku zostáva. Ak sa takýmto aktivitám venoval za mlada
a teraz má možnosť na starosť si
to znova vyskúšať, tak zistí, že má
ešte stále dosť energie na to, aby sa
mohol predviesť verejnosti,“ uviedol
na margo účastníkov festivalu popradský okresný predseda Jednoty

dôchodcov na Slovensku Ján Surmík a dodal, že pre týchto seniorov
ide o akúsi motiváciu do života.
Festival spevu, hudby a tanca
prilákal do Kežmarku 145 účinkujúcich, a to nielen domácich, ale aj
z Popradu, Spišskej Belej, Prešova,
Bardejova, či Starej Ľubovne. Se-

niori sa predviedli ako vynikajúci
tanečníci, speváci, hudobníci či humoristi, keď sa na pódiu predstavili
členky z Denného centra Poprad–
Veľká a Limba, spevácka skupina
Belan, či ľudová hudba Podtatranec
zo Spišskej Belej.

Pokračovanie na 10. strane

Bc. Petrou Čakovskou
zo Spoločnosi ochrany spotrebieľov (S.O.S.)

Slovenskí spotrebitelia sú lepšie chránení vďaka EÚ

Popradčanka Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov
(S.O.S.) Poprad bude aj nasledujúce tri roky zastupovať Slovensko
v Európskej poradnej skupine spotrebiteľov (ECCG). Európska komisia si ju vybrala z troch Ministerstvom hospodárstva SR nominovaných
kandidátov.
Často sa stretávame aj s prekrúČo je vlastne úlohou ECCG?
Je to poradná skupina, hlavný caním faktov. Napríklad u nás
nástroj komisie, prostredníctvom sa médiá chytia tvrdenia, že EÚ
ktorého konzultuje problematiku ide zakázať rýchlovarné konvice
spotrebiteľskej ochrany s národ- a ľudia lamentujú, čo za hlúposť to
nými a európskymi spotrebiteľ- ten Brusel zasa vymyslel. No už nik
skými organizáciami. Diskutujeme nevysvetlí verejnosti pozitíva, ktoo problémoch spotrebiteľov, ktoré ré komisiu k takému rozhodnutiu
sú v jednotlivých krajinách veľmi viedli.
rôzne, alebo, paradoxne, v niektoAko je na tom Slovensko v porých oblastiach navlas rovnaké. rovnaní s ostatnými krajinami?
A zároveň na Slovensku ostatné
Európske smernice sme „nútení“
spotrebiteľské organizácie infor- transponovať do našej legislatívy.
mujem spätne o plánoch a ak- Za oblasť ochrany spotrebiteľov
tivitách komisie a jednotlivých môžem povedať, že je to pre sloriaditeľstiev. Som v tejto skupine venských spotrebiteľov veľmi dobdruhé volebné obdobie a všímam ré, pretože inak je pre našich tvorsi, že obraz, ktorý o Bruseli vytvá- cov politík ochrana spotrebiteľov
rajú naši politici, ale i ich úradníci, neznámym pojmom. Teda vďaka
veľmi často nezodpovedá skutoč- smerniciam sú legislatívne spotrenosti. Veľmi si obľúbili taktiku, že bitelia oveľa lepšie chránení. Aj tu
čo je ľudu nepríjemné, ide z Bru- však existujú paradoxy. Napríklad,
selu, a z čoho sa dajú vysekať body, kým ostatné krajiny, aj napríklad
je rozhodnutie národnej vlády. Česká republika, si smernicu o ne-

kalých obchodných podmienkach
vyložila tak, že podomový predaj
sa v prípade uzatvárania zmlúv na
dodávku elektriny a plynu považuje za nekalú obchodnú praktiku,

u nás sa táto „metóda“ stále teší
veľkej obľube dodávateľov energií.
Čiže smernicu sme implementovali
nedostatočne.

Pokračovanie na 10. strane
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Vytvorme neopakovateľnú, charakteristickú atmosféru nášho mesta
Už onedlho vstúpia starostovia, primátori a poslanci miest a obcí do druhej polovice volebného obdobia. Ako čas strávený v kresle primátora vníma Ing. Jozef
Švagerko, primátor mesta Poprad, vám prinášame v nasledujúcom rozhovore.
Pán primátor, ako vidíte samosprávu z pohľadu
prvého muža mesta?
Začiatkom decembra budú dva roky, čo som vo funkcii primátora. Osobne mi to
pripadá minimálne ako päť
rokov. Jedná vec je chcieť
byť primátorom, vidieť to zo
stoličky poslanca, ale druhá funkciu vykonávať, prísť
do funkcie a riešiť všetky
očakávania občanov, podnikateľov a vlastne všetkých,
ktorí v meste žijú a pracujú. Čo ma najviac zaskočilo
v začiatkoch pôsobnosti bolo
to, že sme boli zrazu všetci
noví – nový primátor, noví
viceprimátori, riešili sme vedúcich oddelení, prednostu.
Všetci a všetko bolo nové, ale
život sa nezastavil a išli sme
ďalej. Využil som 25-ročné skúsenosti ekonóma, čo
bolo pre mňa veľké plus.
Ako bývalý riaditeľ daňového úradu som poznal aj systém riadenia štátnej správy
a preto ma ani riadenie mesta nezaskočilo, aj keď fungovanie mesta má svoj systém
a zákonitosti. Uvedomil som
si, že je tu približne tristo
zamestnancov, ale priamo
či nepriamo riadim okolo
1 200 ľudí. To sú riaditelia
škôl, učitelia, zamestnanci
v sociálnych službách. Zrazu
som sa stal hlavnou postavou
v meste s 52-tisíc obyvateľmi,
z ktorých každý má určité
očakávania. Čo som ale cítil,
už keď som kandidoval na
funkciu, že mesto Poprad sa
uzatvára a preto som chcel
otvoriť pomyselné dvere,
nastaviť inú komunikáciu
s vedením mesta, s občanmi,
ale otvoriť sa aj spolupráci
s okolitými mestami a obcami regiónu.
Myslím, že v oblasti otvorenosti a teda aj transparentnosti sa zmenilo veľmi veľa a Poprad sa akosi
prirodzene stáva centrom
Spiša...
Keď hovoríme o otvorenosti, jedným z prvých
krokov bolo stretnutie primátorov piatich spišských
miest Spišskej Novej Vsi,
Kežmarku, Levoče, Starej
Ľubovne a Popradu. Podpísali sme memorandum
o spolupráci, v ktorom kladieme najväčší dôraz na to,
ako si pomôcť a otvorene
hovoriť o tých problémoch,
ktoré sú spoločné pre nás

všetkých. Jedným z najväčších pozitív spoločného postupu je, že pri návštevách
z rôznych ministerstiev pri
riešení konkrétnych regionálnych problémov, ktoré sú
vlastné všetkým mestám, ale
napríklad aj pri rokovaniach
s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, v ktorej
som predsedom dozornej
rady, sme na jednom poldňovom stretnutí dokázali
vyriešiť otázky a nájsť odpovede pre celý región Spiša.
Na to samozrejme nadväzuje
aj spolupráca pri kultúrnych,
spoločenských i športových
akciách. Akosi prirodzene
z toho vychádza Poprad ako
centrum regiónu, ale aj centrum cestovného ruchu, veď
sme na rozhraní národných
parkov. Spolupráca v rámci
regiónu má v budúcnosti nekonečné perspektívy.
Ďalej to bolo stretnutie
všetkých starostov a primátorov okresu Poprad, ktorého sa z 26 obcí a dvoch miest
zúčastnilo 24 obcí a chýbali, z vážnych dôvodov, len
dvaja starostovia. Rovnako
sme sa zapojili do činnosti
Regionálneho združenia tatranských a podtatranských
obcí a spoločne riešime nielen vodu, kanalizácie, ale aj
dopravu v regióne, pretože
som presvedčený, že menším musíme pomáhať. Líder
nie je ten, ktorý sa tak nazve,
ale ten, ktorý vie pomôcť,
vie zorganizovať, pozvať
a riešiť spoločné úlohy
v rámci okresu a regiónu.
K tomu mi pomáha aj funkcia
poslanca vyššieho územného
celku. Keď má človek prehľad
o potrebách regiónu, vie
ich aktívne riešiť. Či už ide
o dotácie z Prešovského samosprávneho kraja, školstvo, dopravu, spoločenské
akcie, kultúrne či športové
osobnosti podtatranského
regiónu. Uzavrel by som to
asi tak, že Poprad sa otvoril
a začal spolupracovať. Nielen
v oblastiach, o ktorých som
hovoril, ale napríklad aj v
Oblastnej organizácii cestovného ruchu, kde sme navýšili dotáciu mesta o 30 tis. eur
a práve ona spája spoločné
aktivity, ktoré sú na celom
území regiónu. Dnes dokážeme koordinovať a robiť aj
také milé akcie, ako sú Tatry
v pohybe, ktorého súčasťou
je aj Popradský polmaratón.

Historické námestie v Spišskej Sobote by malo slúžiť najmä
dobovým trhom a rozvoju cestovného ruchu.

Rovnako spolupracujeme
v oblasti kultúry s občianskym združením Pre mesto
a pripravujeme podujatia
Viva Italia, Made in Slovakia,
ale aj iné známe podujatia,
ktorých sme súčasťou. Práve
Poprad by mal byť kultúrnym,
spoločenským a nakoniec
i športovým centrom podhoria a plniť úlohy vo vzťahu
k ľuďom, ktorí tu žijú, ale aj
k tým, ktorí prichádzajú do
Tatier a do nášho regiónu.
Začneme netradične - čo
chýba, podľa vášho názoru,
mestu Poprad?
Keď som nastupoval do
funkcie, bolo mi jasné, že
cesty a chodníky bude robiť
každý primátor. Rozhodovať
len o tom, čo postavíme tu
a čo tam, by bolo veľmi jednoduché. Čo možno chýba
mestu je genius loci, duch
či atmosféra miesta. Poprad
v tomto období žije 70. výročím spájania sa a teda naše
mesto má len 70 rokov, je
mladé, ale dynamické. Pozorujem však tú zložitosť, že
mnohí naši občania sa ešte
cítia Veličanmi, Sobotčanmi,
Strážanmi, Matejovčanmi
a nie Popradčanmi. To som
pripomenul aj pri oficiálnych oslavách tohto výročia,
keď sa Veľká, Spišská Sobota
a Poprad spojili do jedného
mestského celku. Naši otcovia to tak cítili a svoje stáročné historické korene sa rozhodli spojiť a vytvoriť jedno
mesto. Aj Garibaldi povedal,
že spojil Taliansko, ale ešte
musí spojiť Talianov. Je tu
veľká šanca a cítim to tak, že
toto by sme mali zmeniť aj
v našom meste, pretože jedna generácia sa za 70 rokov
zmenila a ľudia začínajú akosi viac vnímať, že sú Popradčania. Prečo o tom hovorím?
Pretože sme začali investičné
aj iné akcie a zase sú tu otázky – prečo vo Veľkej, prečo
nie v Matejovciach, prečo
my máme Rómov, prečo oni
nemajú a podobne. Možno
by sme sa mali spojiť aj my
a nečleniť mesto na mestské časti, veď hranice sú už
dávno zotreté, ale ľudia sa
ešte stále cítia hrdými Veličanmi, Sobotčanmi... Máme
to tak podelené, dokonca aj
volebné obvody donedávna
tak fungovali a ľudia si volili
svojich zástupcov z mestských častí tak, ako to cítili.
Na jednej strane je to dobré,
porovnávať sa, byť na niečo
hrdý, pretože to nás posúva dopredu. Rozmýšľať len
v dimenziách, ako sa ma neraz ľudia pýtajú, prečo nemáme také námestie, ako je
v Spišskej Novej Vsi..., ale
my v Poprade máme päť námestí. Je to možno o to zložitejšie, ale máme desať či
jedenásť kostolov, jedinečné
historické budovy, prírodné
skvosty. A hlavne mali sme
tu a vždy máme výnimočných ľudí s ich neopakovateľnými osudmi, spomienkami
a vzájomnými vzťahmi, ktoré by sme sa mali snažiť, spo-

lu s kultúrnym dedičstvom
našich predkov, zachovať za
každú cenu. To všetko spolu
nám dáva predpoklady, aby
sme v Poprade vytvorili neopakovateľnú, charakteristickú atmosféru nášho mesta
s jedinečným prírodným, architektonickým a kultúrnym
prostredím.
Spomínali sme mestské
časti, ale bolo by vhodné
venovať pár slov aj krásnemu kútu Popradu, mestskej
časti Kvetnica, ktorá by
mohla so svojimi prírodnými danosťami prispieť k
týmto vašim snahám...
V predvolebnom období bol v Kvetnici problém
s kostolíkom, s cestami a podobne. Za rok a desať mesiacov som rokoval s majiteľmi
nehnuteľnosti i pozemkov
a rokovania pokračujú.
Mestské zastupiteľstvo zmenilo kvetnický hospodársky
les na rekreačno-oddychový a urobila sa tam krížová
cesta. Keďže sú tam banské
diela, mesto vstúpilo do
Baníckeho cechu horného
Spiša a zabezpečili sme štôlňu. Je tam urobený portál
a vstup do bane, aby sa návštevníci mohli pozrieť, ako
to vyzeralo s tým, že chceme
vybudovať gápeľ, ktorý tam
v minulosti bol. Smerom
na Zámčisko sme dali urobiť archeologický prieskum
časti pozemku, kde by mala
stáť vyhliadková veža a v súčasnosti je na ňu vypísaná
architektonická súťaž. Práve
táto lokalita, spolu s vyhliadkovou vežou sú vhodné pre
aktivity miestnych akčných
skupín nielen z Popradu, ale
aj z okolitých miest a obcí.
Podľa môjho názoru by podobné veže, ktoré by mohli
mať rovnaký architektonický ráz, mohli vybudovať aj
v iných lokalitách regiónu,
kde by sme ušetrili aj na
projektoch. Ešte potrebujeme dobudovať cyklistické

chodníky, ktoré chceme zakresliť, zmerať nielen dĺžku,
ale aj prevýšenia. Máme tam
osadené informačné panely
a rokujeme aj o budove, ktorá je blízko strelnice a pre
ktorú by sme vedeli nájsť využitie. Okrem toho rokujeme
o bývalej budove vodárne
a pripravujeme ďalšie aktivity v súvislosti s národnou
kultúrnou pamiatkou v tejto
mestskej časti.
Okrem Kvetnice však
máme aj klenot Popradu –
Spišskú Sobotu a zaujímavé
aktivity sa v ostatnom období rozbiehajú aj tam. Aké
sú plány v Spišskej Sobote?
V Spišskej Sobote sme osadili stojany pri historických
domoch a táto mestská časť
je akoby utajeným klenotom
Popradu, ktorý je ešte stále
neobjavený. Trhy, ktoré sme
tam urobili, do tohto historického prostredia jednoducho patria a práve námestie
v Spišskej Sobote by malo byť
spojené s historickou dobou,
divadlom, zážitkovou gastronómiou a podobne.
Snahy o pozdvihnutie
spoločenského vedomia sú
jasné, ale aké boli prvé dva
„primátorské“ roky z pohľadu investícií?
Prvý rok sme začali pracovať s rozpočtom, ktorý bol
navrhnutý bývalým vede-

ním. Boli navrhnuté investičné akcie, ktoré sme zrealizovali. Išlo o dobudovanie
ihriska vo Veľkej, kde je
umelá tráva a kde dnes športuje vyše 200 detí. Je to zmysluplné a dokonca je už tlak
dobudovať parkovisko. Bola
to plánovaná akcia, nepozastavili sme ju, išli sme do
toho a je to výnimočná vec.
Bývalé vedenie naplánovalo
rekonštrukciu Hviezdoslavovej ulice, ktorú sme urobili
a dnes máme dobudované aj
širšie centrum mesta, vďaka
ktorému aj Tatranská galéria dostala iný lesk. Zrušili
sme bývalé maringotky pri
tréningovom centre a Spišská Sobota tak dostala úplne
iný pohľad. Keď sa dobuduje
tréningové ihrisko, bude to
ďalšia pridaná hodnota. Po
dvadsiatich piatich rokoch
ľudia v Xenóne nemusia
chodiť schodmi, pretože sme
prerobili výťahové šachty.
Nehovoriac o oprave ciest,
bežnej údržbe a veciach, ktoré sa robia stále.
Problém nám robia cesty,
ktoré nie sú naše, sú však
v meste Poprad, ale ľudia to
nerozlišujú. Keď vytopí cestu pod starým železničným
mostom, darmo budeme
vysvetľovať, že cesta patrí
vyššiemu územnému celku...
Píšeme listy, rokujeme, upozorňujeme, ale myslím si, že
aj tu sa už ľady pohli.
Čomu venovalo mesto
pozornosť v tomto roku?
Tento rok začal otvorením
kina Tatran s už spomínaným výročím spojenia Popradu. Málokto veril, že sa to
podarí a zatiaľ dosahujeme
pekné čísla návštevnosti a aj
využitie tohto priestoru. Pre
mňa je dôležité, že priestor
je využívaný, že zbytočne neprichádzame o energie a to
už má zmysel.
Predsavzali sme si tiež, že
keď bude možnosť, tepelné
hospodárstvo prejde pod
mesto a občania v našom
zastúpení budú môcť rozhodovať o svojom teple. To
bol veľmi náročný, dlhodobý
cieľ, čo sa týka riešenia tepelnej energie a hospodárenia v meste. Niekto si povie,
dobre, prevzali ste, ale musím povedať, že to boli dlhé
vyjednávania - čo sa týka
Veolie, ale aj stratégie ako
takej, pretože nespokojnosť
s cenami tepla v meste bola.
Aj čo sa týka škôl, mestských
budov, v súvislosti s nákladmi na teplo.
Pokračovanie na 4. strane

Nová okružná križovatka vznikne na uliciach L. Svobodu,
Rázusova a Mládeže.
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Potrebujeme cenovo dostupné bývanie
To je prirodzená požiadavka bežného človeka. Obzvlášť
sa týka ľudí, ktorí si zakladajú domácnosť, alebo riešia
ťažkú životnú situáciu – stratu manžela či manželky, rozpad rodiny, nezamestnanosť... O tom, aká je úloha obce
či mesta pri riešení tejto požiadavky a čo podniká Poprad
v otázke bývania, hovoríme s Pavlom Gašperom, zástupcom primátora mesta Poprad.
Otázka cenovo dostupného bývania je naliehavá
a mnoho ľudí by uvítalo, aby
bola riešená, a to rýchlo...
Je to prirodzené. Bývanie
potrebuje každý, kto nechce
byť bezdomovcom. Treba
však povedať, že na Slovensku je spravidla riešenie bývania dlhodobou záležitosťou. Je našou prirodzenosťou, že sa neradi sťahujeme,
chceme stabilitu a naše finančné možnosti sú také, aké
sú, pričom ceny stavebných
materiálov sú na úrovni „vyspelých“ eknomík. Stavebné
firmy a developeri chcú, česť
výnimkám, tiež svoje sústo.
V prípade nájmu sa prejavuje na jednej strane snaha
nájomcov „vyťažiť“ z nájomníka čo najviac a na druhej
strane neraz nezodpovednosť nájomníkov.
Čo sa s tým dá robiť?
A hlavne rýchlo...
Postaviť veľa bytov, ktoré
budú cenovo dostupné. Aj
na odkúpenie, aj na prenájom. Uspokojí sa podstatná
časť dopytu a nájmy prázd-

nych bytov a domov by mali
klesnúť.
Neprotirečí si to s tým, čo
ste povedali skôr?
Áno. A veľmi. Preto je
riešenie otázky cenovo prijateľného bývania také problematické. Riešenie výšky
zárobkov a daní či odvodov
je na parlamente. Vytvorenie
vhodného finančného produktu je na bankách. Navyše, u nás má veľa ľudí – ako
by som to vhodne povedal
... „priveľké očakávania“, čo
sa týka rýchlosti a veľkosti
svojho príjmu. Majitelia pozemkov, developeri, stavebné firmy, banky, nájomcovia,
ľudia predávajúci svoj byt,
či dom. Vyzerá to, ako by to
bola naša národná črta.
Takže aj vaša?
K tomu by sa radšej mohli
vyjadriť tí, čo ma dobre
poznajú...
Spomenuli ste parlament, banky, podnikateľské
subjekty, ľudí. A čo samospráva obce či mesta?
Tá má svoje úlohy stanovené v zákone o obecnom

Predstavovanie zámerov mesta občanom Popradu.
zriadení. Zabezpečovanie
bývania tam je len v prípade
náhlej núdze.
Takže ako predstaviteľ
mesta sa z toho „vyzúvate“?

Pred realizáciou jednoduchých pozemko- Po realizácii jednoduchých pozemkových
vých úprav.
úprav.

tel.: +421 – 52 – 776 93 16, 776 93 14
mobil office: +421 – 903 900 902
fax: +421 - 52 - 776 93 14

Čo som uviedol, je len
chladný pohľad zákona.
V prvom rade som človekom. Tiež som kedysi riešil
otázku bývania svojej rodiny
a teraz sa s ňou boria moje
deti, takže mi táto oblasť vôbec nie je ľahostajná.
Teda ako môže samospráva pomôcť?
Samospráva vytvára, alebo
aspoň ovplyvňuje podmienky, v ktorých ľudia žijú. Pri
bývaní je to územný plán,
výstavba nájomných či štartovacích bytov a čoraz častejšie sa začínajú využívať
pozemkové úpravy. Podľa
možností obce či mesta to
môže byť aj výstavba infraštruktúry – najmä komunikácií a sietí (cesty, chodníky,
verejné osvetlenie, hlavné
rozvody kanalizácie, vody,
elektriny, plynu).

A konkrétne Poprad?
Rokujeme s investormi,
ktorí stavajú, alebo plánujú
stavať bytové domy. Tým sa
má najmä predísť komplikáciám pri budúcom užívaní
územia. Myslím na dostatočnú kapacitu ciest, chodníkov,
parkovísk a ďalších obslužných plôch.
Finalizuje sa výrazná zmena a doplnok územného plánu, otvárajú sa nové plochy
pre výstavbu domov a bytov,
budú nasledovať územné
plány niektorých zón, aby sa
vhodne využil priestor.
Mestské zastupiteľstvo
schválilo na svojom augustovom zasadnutí prenájom
mestských pozemkov za
účelom výstavby bytoviek a
tiež ...
... tie byty a domy budú
zase len pre tých bohatších?
Mrzí ma, že takéto vyjadrenia sa, žiaľ, aj s vulgarizmami, vyskytujú na sociálnych sieťach na internete.
Dom si každý postaví taký,
na aký má. Samozrejme, potrebuje na to pozemok a to
samospráva nemôže riešiť
vôbec. V Poprade tým menej, lebo mesto nemá vlastné
pozemky vhodné na výstavbu rodinných domov. Čo sa
týka bytoviek v lokalite Nový
Poprad, resp. JUH IV, tie by
mali spĺňať podmienky na
príspevok zo štátneho fondu
rozvoja bývania, čo znamená, že budú určené najmä
pre bežných ľudí.
Prepáčte. Mohli by ste
ešte dopovedať predchádzajúcu myšlienku?
Zastupiteľstvo odsúhlasilo začatie prípravných prác
pre jednoduché pozemkové úpravy. Tie by mali majiteľom pozemkov a záujemcom o kúpu stavebných pozemkov podstatne
zjednodušiť komplikované
vlastnícke vzťahy. Tiež by
mali v súlade s územným
plánom zóny vyriešiť otázku vysporiadania pozemkov
pre cesty, chodníky, pásy pre
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siete a plochy pre verejnosť.
Takže záujmy verejnosti
bude zastávať mesto.
Čo sa má konkrétne
udiať?
Kvalifikované firmy s oprávnením na vykonávanie
pozemkových úprav oslovia
vlastníkov pozemkov, ktoré
sú určené na výstavbu rodinných domov. Predstavia
im zámery mesta a pokúsia
sa získať ich predbežný súhlas na zmenu terajších hraníc pozemkov tak, aby nové
hranice pozemkov boli zároveň hranicami stavebných
parciel a parciel určených
pre verejné priestranstvá.
V lokalitách, kde sa získa
súhlas zákonom stanovenej
väčšiny vlastníkov pôdy, sa
potom môže začať projekt
jednoduchých pozemkových úprav.
Bude sa aj vyvlastňovať?
To určite nie. Jednoduché
pozemkové úpravy sa realizujú na báze dobrovoľnosti
a sú presne regulované zákonom. Celý proces je riadený
pozemkovým úradom. Takéto projekty sa už urobili vo
viacerých obciach k spokojnosti vlastníkov pozemkov
aj obce. Všetko však bude
závisieť na vôli majiteľov
pozemkov.
Kedy a kde by sa mali jednoduché pozemkové úpravy realizovať?
Predbežný prieskum záujmu by sme radi začali už
v priebehu októbra a mal
by sa vykonať behom niekoľkých mesiacov. Tam, kde
majitelia dostatočnej rozlohy územia vyjadria ochotu prejsť na náklady mesta
týmito úpravami v súlade
s potrebami mesta, vytýčia
sa hranice projektu a mesto
podá žiadosť na pozemkový
úrad. Ak pôjde všetko dobre,
tak vo vytýčenej oblasti by sa
mohli tieto úpravy udiať do
dvoch rokov. To je najrýchlejšie, ako to dovoľujú zákonom stanovené postupy.
Ďakujeme za rozhovor.

info@interier-tatry.sk, office@interier-tatry.sk
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Vytvorme neopakovateľnú, charakteristickú atmosféru nášho mesta
Dokončenie z 2. strany
Založili sme Popradskú energetickú spoločnosť
(PES) a myslím si, že za necelé dva roky sme toho zvládli
veľmi veľa.
Čo cítim z hľadiska ekonomiky, je stratégia rozvoja
mesta v tom, že tu máme pomerne veľa už spomínaných
škôl a mestských budov, ktoré akoby nemali vlastníka.
Preto sme sa rozhodli, a to
je dlhodobejší proces, ktorý
súvisí aj s PES, pretože treba
zaobstarať software a dopracovať technické veci, že ideme do pasportizácie budov,
aby sme vedeli presne, aké sú
náklady na ich vykurovanie.
Na budúci rok sa chystáme
do dvoch veľkých projektov.
Do rekonštrukcie verejného
osvetlenia a rekonštrukcie
školských budov. Verím, že
toto bude ďalší krok, ktorý
mestu ušetri finančné prostriedky čo sa týka energií.
Na jednej strane je to dobré,
pretože máme čo zlepšovať,
ale na druhej strane bola škoda, že sa na rekonštrukciu
škôl nevyužili europrojekty
a dnes si to musíme zaplatiť
z vlastných zdrojov.
Veľkým problémom mesta je však doprava. Čo pripravujete v tejto oblasti?
Asi v každom väčšom
meste sú už v dnešnej dobe
problémy nielen s dynamickou, ale aj so statickou dopravou. Ako som už v predvolebnom období sľúbil, sta-

Primátori miest Spiša počas rokovania v Kežmarku. Zľava PaedDr. Milan Majerský (Levoča), Ing. Jozef Švagerko (Poprad), PhDr. Mgr. Ján Ferenčák (Kežmarok), PhDr. Ján Volný, PhD (Spišská Nová Ves) a PhDr. Ľuboš Tomko (Stará Ľubovňa).
vebné práce na kruhovej kri- pravy, urobili sme projekt na a toto opatrenie by malo prižovatke pri novom kostole parkovací dom. Ľudia síce niesť komfort občanov, ktorí
začali vo štvrtok, 29. septem- chcú parkovacie domy, chcú už roky nemajú kde parkovať.
bra. Verím, že občania budú nové parkoviská, ale nie pri Chápem vodičov, ktorí už netrpezliví a dokážu tolerovať svojich bytových domoch. budú môcť parkovať dodávky
obmedzenia, ktoré s týmito Hľadáme kompromisy, pre- pod svojimi oknami, ale žiaľ,
prácami súvisia.
tože neradi by sme robili také riešenia, aby boli spokojMinulý týždeň som ofi- veci, ktoré ľudia nechcú. Na ní úplne všetci, neexistujú.
ciálne odovzdal Petrovi druhej strane je ale pravda,
Aká je vízia mesta v budúChudíkovi, predsedovi sa- že za niektorými petíciami cich dvoch rokoch?
mosprávneho kraja, žiadosť je len skupinka ľudí, ale väčNajviac práce, ktorú je
o participáciu na nákladoch šina, ktorá je spokojná, je najmenej vidieť, sme urobili
kruhovej križovatky pri Bil- ticho. Určite budeme hľadať na územnom pláne, jednom
le. V tejto časti sa vyskytli optimálne riešenia a s tým z hlavných dokumentov mesaj smrteľné úrazy a preto by už súvisia aj dodávky. Viem, ta. Najväčšie akcie súvisia,
sme tieto práce mali zvládnuť že nie každému vyjdeme ako som už spomínal, s reveľmi rýchlo. Urobila sa tam v ústrety, ale už od konca ok- konštrukciami verejného
štúdia vykonateľnosti, v tých- tóbra by mal začať platiť zá- osvetlenia a školských buto dňoch by mal byť hotový kaz parkovania dodávkových dov. V priebehu desiatich
projekt a na budúci rok by automobilov na sídliskách rokov by sme chceli opraviť
sme začali s realizáciou.
Juh. V Poprade pôjde o pri- 21 mestských budov, na ktoČo sa týka statickej do- bližne 270 parkovacích miest ré je ročne vyčlenených 300

tis. eur. Na budúci rok by
sme mali urobiť rekonštrukciu mosta nad Zdravotníckou ulicou, chceme riešiť tzv.
kaskády pri nemocnici, viac
pozornosti chceme venovať
opravám a rekonštrukciám
mestských cintorínov, kde
chodia všetci občania. Okrem
už spomenutej prestavby križovatky štátnej cesty III/534
s Hraničnou ulicou na okružnú môžem spomenúť ďalej cyklistický chodník do
Matejoviec, parkovisko pri
NTC SFZ, workout park,
skatepark, komunitné centrum. Ešte v tomto roku
chceme rozšíriť klientskú
zónu na MsÚ, pripravujeme aj rekonštrukciu budovy MsÚ za účelom zvýšenia

energetickej efektívnosti.
Novou myšlienkou je zaviesť participatívny rozpočet,
teda časť rozpočtu vyčleniť na
také aktivity mesta, o ktorých
rozhodnú občania. Občania
najlepšie vedia, čo im v meste
chýba a na čo by, z ich pohľadu, mali byť použité finančné
prostriedky. Zvažujeme, koľko peňazí z rozpočtu by bolo
na tento účel vyčlenených
a ako tieto návrhy občanov
vyhodnocovať. Participatívny
rozpočet by umožnil občanovi podieľať sa na rozhodovaní
o tom, kde by smerovala časť
dostupných verejných zdrojov a tým vlastne na prehĺbení spoluúčasti na veciach
verejných.
 Ďakujeme za rozhovor

Od mája do augusta trvali práce na rekonštrukcii na Bernolákovej ulici v Poprade.
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Neohlásená, ale o to vzácnejšia návšteva ...

Nečakaná ale o to vzácnejšia návšteva pani Heidi
Máriássy, vdovy po nebohom grófovi Pál Máriássymu
zo Stockholmu, navštívila
našu obec 8. júla. Po prijatí
v zasadacej miestnosti OcÚ,
odovzdaní kytice a propagačného materiálu sa pani Heidi
podpísala do pamätnej knihy
našej obce. Jej návšteva pokračovala prehliadkou Sály rodiny Máriássy v kaštieli, kde
bola inštalovaná výstava s informačnými panelmi o tom-

Vážení spoluobčania,

dovoľte, aby som sa vám
znova prihovoril a priblížil
udalosti, ktoré sa udiali počas posledných pár mesiacov.
Jednou z najdôležitejších investičných aktivít
obce je postupné dobudovanie kanalizácie, ktorej
časť sme úspešne ukončili v septembri. Práce sme
robili na ulici Komenského a približne 300 metrov
na ulici Jurkovičovej. Všetkým občanom, ktorých sa
táto aktivita dotkla, ďakujem
za spoluprácu a pochopenie
pri jej realizácii. Aktivita zo
strany obce na týchto uliciach
však neutíchne, vzhľadom
k tomu, že bude potrebné
neustále dosypávať inertný
materiál, kým sa nezastabilizuje povrch, aby sme mohli
ulicu pokryť asfaltovým kobercom. Na asfalt si však ešte
nejaký čas počkáme.
Ďalšou významnou udalosťou bolo kultúrno-spoločenské podujatie A v tých
Batizovciach, ktoré sa konalo v parku hotela Guľa
a bolo spojené so slávnostným otvorením nášho nové-

ho pódia. Sme obec plná tradícii a pevne verím, že tento priestor bude správnym
miestom pre uchovávanie
a odovzdávanie tradícii ďalším generáciám.
V združení Pro Tatry stále
pracujeme na stratégii, ktorej
cieľom bude čerpanie dotácie
z ministerstva pôdohospodárstva v rokoch 2016 - 2020
pre novovzniknuté miestne
akčné skupiny (MAS).
Ďalej by som sa chcel poďakovať poslancom Prešovského samosprávneho kraja,
ktorí našej obci poskytli dotáciu z vlastných zdrojov na
opravu a údržbu futbalového
ihriska vo výške 1 000 €. Aj
toto je dôkaz, že menšie obce
môžu mať úspech len vtedy, keď budú spolupracovať
a keď budú mať čo najväčšie
zastúpenie aj v samosprávnom kraji. Len vtedy sa dokážu naplno „podržať“ a pomôcť si aj v rámci VÚC.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým za vykonanú
prácu v prospech rozvoja
obce.

Gabriel Bodnár,

starosta obce

Vážení spoluobčania,
opäť sa vám prihováram na
stránkach Batizovských novín a ako sa už stáva pomaly
pravidlom, zasa sa budem
venovať smetiam a odpadu.
Ono to už akosi vyplýva aj
z mojej práce ako predsedu
komisie aj pre životné prostredie. Dnes sa ale nebudem
venovať čiernym skládkam,
pozrieme sa na zber odpadov
očami nového zákona.
K 1. 1. 2016 nadobudol platnosť nový zákon č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon priniesol niektoré nové prvky do
systému zberu a triedenia
odpadov. Zaviedol princíp
rozšírenej zodpovednosti
výrobcov, to znamená plnú
zodpovednosť výrobcov a
dovozcov za triedený zber

vyhradených prúdov odpadov. Vyhradenými prúdmi
odpadov sú podľa návrhu zákona obaly, neobaly - neobalové výrobky zbierané spolu
s obalmi (papier, plasty, sklo),
elektrozariadenia, batérie
a akumulátory ako aj pneumatiky. Keďže výrobcovia
a dovozcovia sú spoločnosťami, ktorých prvoradým cieľom je vyrábať a predávať ich
výrobky, pre plnenie povinností, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
sa budú tieto subjekty združovať a plniť tieto povinnosti
kolektívne, v rámci Organizácií zodpovednosti výrobcov
(OZV). Aby ministerstvo zabezpečilo prehľadný triedený
zber komunálnych odpadov
z obalov s jednoznačnou
zodpovednosťou, vytvorilo
v prospech obcí prostredie,

to významnom šľachtickom
rode Spiša. Navštívili sme
aj tunajší rímsko-katolícky kostol, kde v súčasnosti
prebiehajú reštaurátorské
práce hlavného oltára. Našou poslednou zastávkou bol
miestny cintorín, kde sme sa
zastavili pred kryptou rodiny Máriássy, na ktorej bola
v roku 2014 odhalená pamätná tabuľa zakladateľom našej
obce. Jej osobným prianím
bolo aj uctiť si pamiatku položením kvetov a modlitbou

vďaky na hrob ev. a. v. farára
pána Ondreja Šimeka, ktorého si veľmi vážila a s ktorým
rodinu Máriássy spájalo dlhoročné priateľstvo.
Pani Heidi v kronike kaštieľa pre nás zanechala nasledovný odkaz:
„Z neohlásenej návštevy
som mala obrovskú radosť
so srdečným prijatím kyticou kvetov a tiež aj z toho, že
som mohla ako prvý hosť vidieť výstavu venovanú rodu
Máriássy!

Milí obyvatelia Batizoviec,
srdečná vďaka!!!
Túto milú spomienku si so
sebou odnesiem do Stockholmu.
8. VII. 2016
Heidi Máriássy“
Vážená pani Heidi Máriássy, vyslovujeme vám úprimné
slová vďaky za vašu vzácnu
návštevu a za to, že ani na
našu krásnu podtatranskú
obec nezabúdate a nosíte
ju vo svojom srdci ako svoj
druhý domov.

Vladimír Andráš

Výstup na Batizovské pleso

Tak ako každý rok, aj tento
sme sa 15. septembra vydali na „Cestu ku prameňu“,
k Batizovskému plesu. Skupina zdatnejších turistov absolvovala výstup z Popradského plesa cez Ostervu. Na
symbolickom cintoríne na
Popradskom plese položi-

li veniec na pamiatku ľudí,
ktorí zahynuli vo Vysokých
Tatrách a v iných svetových
horstvách. Druhá skupina
išla ľahšou trasou z Tatranskej Polianky. Obe skupiny sa
stretli na Batizovskom plese,
kde sme si urobili spoločnú
fotografiu do archívu, do-

S odpadmi po novom
v ktorom bude za odpad
z obalov a neobalových výrobkov zo skla, papiera, plastu zodpovedať len jedna OZV.
Výrobcovia a dovozcovia
obalov i neobalových výrobkov budú združení v spoločných OZV tak, aby obec alebo
mesto malo prostredníctvom
jednej zmluvy zabezpečené
financovanie celého triedeného zberu papiera, skla, plastov
a kovových obalov. Naša
obec si na skúšobné obdobie
zvolila OZV Naturpak, ktorú reprezentuje spoločnosť
Brantner Poprad.
Zo zmeny zákona vyplynula pre obec povinnosť vypracovať Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o naklada-

ní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými
odpadmi podľa zákona č. 79/
2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sme schválili na
13. zasadnutí OcZ. V tomto
VZN je spracovaný systém
zberu komunálneho a objemového odpadu.
Z tohto zákona vyplýva,
že separovaný zber obalov,
elektrospotrebičov, batérií,
akumulátorov a pneumatík
nie je hradený z prostriedkov
obce (a tým aj občanov), ale
ho hradia výrobcovia. A tu
prichádza na scénu zodpovednosť občana. Ak spoločnosť prevádzkujúca zber separovaného odpadu pri jeho

plnili energiu a pokračovali
na Sliezsky dom, kde sme
si vychutnali chladené pivo.
Počasie nám vydržalo nála-

da bola skvelá. Tešíme sa na
spoločné stretnutie opäť o
rok. 
Komisia športu

a mládeže

triedení zistí nesprávne separovanie (vo vreciach bude
niečo iné ako tam byť má), je
oprávnená požadovať za tento odpad od obce poplatok
ako za netriedený komunálny
odpad. Samozrejme, že pri
opakovanom výskyte takýchto prípadov bude obec uvažovať o zvýšení poplatku za
odvoz odpadu, čo asi nebude
po vôli nikomu z nás. Preto
vás, občanov obce, vyzývam
k zodpovednému triedeniu odpadov. Nie je to iba
o ochrane životného prostredia, ale aj o ochrane našich
peňaženiek.
Jedným z bodov VZN
č. 4/2016 o odpadoch je aj
článok 6., o objemnom odpade a drobnom stavebnom odpade. Zaujímavosťou pre občanov možno je skutočnosť,
že tieto odpady v množstve

do 1 m3 na občana a rok je
možné bezodplatne uložiť vo
veľkoobjemovom kontajneri
na dvore OcÚ. Toto opatrenie
by mohlo zamedziť čiernym
skládkam v okolí obce.
V oblasti zeleného a bioodpadu nenastali žiadne zmeny.
Obec tento zber prevádzkovať nebude, pretože by bol
finančne náročný. Pre občanov preto zostáva v platnosti
odporúčanie kompostovania
zeleného odpadu vo vlastných kompostoviskách.
To by asi bolo o novom
systéme zberu odpadu zhruba všetko. Odporúčam preštudovať si VZN podrobne,
aby nedošlo v budúcnosti
k nedorozumeniam, lebo stále platí: „neznalosť zákona
neospravedlňuje.“ A všeobecne záväzné nariadenie je zákon obce. Jaroslav Kuzmík
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CSS Domov pod Tatrami
V posledných mesiacoch sa v našom zariadení uskutočnili zaujímavé podujatia i stretnutia. Pozývame vás, aby ste
na chvíľu nahliadli do minulosti.

Vzácna návšteva

Grófka Heidi Máriássy,
vdova po nebohom grófovi
Pál Máriássymu zo Stockhol-

mu, poctila svojou návštevou naše zariadenie 8. júla.
Ako prvá si pozrela výstavu
venovanú rodu Máriássy.
V kronike zariadenia zanechala nasledovný odkaz:
„ Z neohlásenej návštevy som mala obrovskú radosť, zo srdečného prijatia kyticou kvetov a tiež
aj z toho, že som mohla ako
prvá vidieť výstavu venovanú rodu Máriássy! Milí obyvatelia Batizoviec, srdečná
vďaka. Túto milú spomienku si so sebou odnesiem do
Stockholmu.“
Text a foto:
Mgr. B. Neupauerová,
M. Pajerchínová

Pripomenuli sme si 72. výročie SNP
Ako tradične, aj tento rok sme sa zišli pri pamätníku padlých hrdinov a pietnym aktom položenia vencov zástupcov,
ako aj členov Zväzu protifašistických bojovníkov a miestnych organizácií, sme si 27. augusta pripomenuli 72. výročie SNP. Prítomným sa prihovoril starosta JUDr. Gabriel
Bodnár, ktorý vzdal úctu ešte stále žijúcim veteránom. Práve
im vďačíme za to, že ako slovenský národ dnes môžeme žiť
v slobode a byť hrdí na udalosti SNP, ktoré nás v dejinách
druhej svetovej vojny postavilo na stranu víťazov. Teší nás,
že v týchto dňoch vychádza ďalšia kniha od pána Marcela
Maniaka, ktorý je amatérskym vojnovým historikom a zároveň predsedom historicko-dokumentačnej komisie Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade. Kniha nesie výstižný názov – Nezabúdame
a svojím obsahom mapuje 54 pamätníkov, 81 pamätných
tabúľ a 155 náhrobníkov, ktoré sú venované udalostiam
2. svetovej vojny a protifašistickému odboju pod štítmi Vysokých Tatier. V publikácii svoje zastúpenie nachádza aj
obec Batizovce, v ktorej sme tiež pred rokom odhalili pamätnú tabuľu. Hrdo tu stojí náš pomník, pri ktorom sa pra-

Príbeh jedného hrdinu

Tatranský OLDTIMER

V parku pred kaštieľom sa v sobotu 9. júla konal 1. ročník
stretnutia historických vozidiel. Účastníci podujatia mali možnosť pozrieť si aj výstavu fotografií zo života rodu Máriássy
v hale zariadenia. Zároveň aj výstavu prác klientov z ergoterapeutických dielní s možnosťou zakúpenia výrobkov. Na záver
podujatia boli vyhlásené výsledky a ocenenie v kategóriách:
Najstarší automobil, Najstarší motocykel, Najlepšia ženská posádka a Najlepšie dobovo oblečená posádka.
Text a foto Mgr. B. Neupauerová, M. Pajerchínová

Stretnutie s novinármi

Občianske združenie Združenie sociálneho turizmu 22.
augusta pripravilo stretnutie
so zástupcami médií, počas ktorého odprezentovali
barokový kaštieľ v Batizovciach ako národnú kultúrnu
pamiatku a sídlo zariadenia
sociálnych služieb. Stretnutia sa zúčastnili aj členovia
zariadení sociálnych služieb,
ktorí sú členmi Združenia
sociálneho turizmu. Predsedníčka občianskeho združenia
a riaditeľka DSS sv. Jána z
Boha v Spišskom Podhradí
PhDr. Monika Ondrišová,
PhD. objasnila cieľ združenia.
Ako povedala, prostredníctvom historických pamiatok
chcú odkrývať život klientov
v domovoch sociálnych
služieb.

RSDr. Juraj Beňa, riaditeľ zariadenia Domovina,
n. o., Žehra, časť Hodkovce,
priblížil základné poslanie
združenia – búrať bariéry
medzi majoritou a klientmi
s mentálnym postihnutím
a verejnosti prezentovať práce
a výrobky klientov. Riaditeľka
CSS Domov pod Tatrami Ing.
Danica Ďuricová zdôraznila, že projekt História rodu
Máriássy bol realizovaný len
vďaka finančnej podpore
a pomoci sponzorov: CHEMOSVIT, a. s. vo Svite, Ing.
Ladislav Pančišin, PhDr.
Eva Potočná, Ing. Miroslava
Lázniová, Mgr. Karol Kret,
PaedDr. Anna Ondrušeková,
Svetlana Justinianová.
Text a foto:
Mgr. Beáta Neupauerová

videlne stretávame a vzdávame hold všetkým, ktorí padli v
bojoch druhej svetovej vojny. Spomíname nie len na našich
občanov, ale aj na vojakov, ktorých hroby sa nachádzajú na
miestnom cintoríne.

Michal Zbell, fotoarchiv
Ľ. Gájová
Každé vyryté písmeno
mena a dátumu na pamätníku v sebe ukrýva jeden
neopakovateľný, možno už
zabudnutý ľudský osud a zápas o slobodu. Preto sme nahliadli do knihy života pána
Michala Zbella, ktorý ukon-

čuje zoznam mien na našom
pomníku padlých hrdinov.
Narodil sa 2. júna 1920
v Batizovciach. Ako mladý,
21-ročný vojak bol zaradený
k 1. rote spojovacieho práporu 2 v Prešove. Neskôr ho
preložili ku telegrafnej rote,
s ktorou bol odoslaný na
východný front. Ako povýšený slobodník ďalej pôsobil
v kombinovanej spojovacej rote Zaisťovacej divízie,
ktorá bola neskôr presunutá
do Talianska. Teraz už ako
desiatnik sa z talianskeho
frontu vracia naspäť do Prešova. Po vypuknutí SNP sa
presunul do oblasti Banská
Bystrica, kde sa ako spojár
zúčastnil Povstania až do
jeho potlačenia do hôr. Vrátil
sa však naspäť do Batizoviec
a po prechode frontu bol
16. februára 1945 zaradený
k 3. československej samostatnej brigáde, ktorá sa zúčastnila priamych bojov pri

Liptovskom Mikuláši. Osudným dňom, ktorý uzavrel

Hrob Michala Zbella na
obecnom cintoríne

jeho mladý život bol 6. marec
1945, kedy hrdinsky padol
v boji pri obci Smrečany, kde
bol aj pochovaný. Po skončení bojov však boli jeho pozostatky exhumované, prevezené do Batizoviec a pochované na miestnom cintoríne.
Pri príležitosti 20. výročia
SNP bola Michalovi Zbellovi udelená Pamätná medaila
SNP in memoriam (Maniak,
Padli za našu slobodu).
Je až neuveriteľné, koľko
udalostí sa udialo v živote
jedného človeka v rozmedzí niekoľkých rokov, ktoré
možno trvali večnosť. Je to
len jeden príbeh z tisícov,
ktoré vytvárajú pietnu mozaiku pokropenú nespočetnými slzami žien a matiek.
Preto nezabúdajme ani mi
a vzdajme úctu našim hrdinom, možno len tichou myšlienkou, keď každodenne
prechádzame popri našich
pamätníkoch.
Mgr. Vladimír Andraš,
SZ PB ZO
Batizovce-Gerlachov

A v tých Batizovciach tam je dobre

Prišlo leto a s ním aj prázdninové obdobie, čas dovoleniek, zábavy a oddychu.
Členovia FSk Batizovce sa
vzorne pripravovali na svoje
plánované vystúpenia počas
dvoch prázdninových mesiacov. Začiatkom júla sme
vystúpili na Štrbských folklórnych slávnostiach s našimi najmladšími a staršími
deťmi. Vo večerných hodinách dospelé ženy išli čepčiť
nevestu na svadbu do Lučivnej. Za členov FSk Batizovce
by som sa chcel touto cestou
poďakovať pani Z. Sedlákovej GAVYTEX za výrobu transparentov pre FSk
Batizovce.
V našej obci sa 16. júla
už tradične konala súťaž vo
varení batizovských pirohov, kde aj folklóristi mali
svoje zastúpenie a dokázali,
že pirohy variť vedia, pretože sa umiestnili na krásnom
2. mieste.
V júli bola v sále KD pripravená svadobná výstava,
ktorú členovia našej skupiny
spestrili Batizovskou svadbou a čepčením nevesty.
V nedeľu 7. augusta boli
naši členovia podporiť Na-

Členovia Folklórnej skupiny Batizovce sa v júni predstavili v mestskej časti Poprad–Stráže na Strážskych hrách,
kde sme svojím vystúpením potešili súťažiacich, obyvateľov a fanúšikov.
dáciu TA3 a Petra Káčera
v Gerlachove a v poobedňajších hodinách našu folklórnu skupinu pozvali na
Mengusovskú veselicu, kde
sme mali hodinový program
so všetkými členmi.
11. augusta sme prekročili
hranice Slovenska a išli sme

do Poľska, do Zakopaného, kde sme reprezentovali
podtatranský región a mesto
Poprad folklórnymi zvykmi
a krojmi pri speve a tanci.
Už tradične sa na konci
prázdnin v našej obci koná
kultúrne podujatie spojené
so zapálením vatry. Tohto-

ročné sa určite zapíše do histórie a do pamäti občanov,
pretože sa slávnostne otvorilo a uviedlo do prevádzky
novovybudované pódium
v priestoroch parku hotela
Guľa. V kultúrnom popoludní s názvom A v tých
Batizovciach tam je dobre
vystúpila folklórna skupina
s kompletným programom
a so všetkými členmi. Veríme, že tento kultúrny stánok
prispeje k rozvoji a udržiavaniu tradícii v našej obci.
V septembri mali folklóristi pauzu, aby nabrali sily
a pripravili sa na najbližšie
vystúpenie, ktoré bude 8. októbra v sále KD pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Tešíme sa na najbližšie stretnutie našich členov, detí, ale aj
dospelých pri skúškach, kde
budeme pomaly, ale isto nacvičovať vianočný program.
Ďakujeme všetkým členom
a vedúcim jednotlivých
skupín za trpezlivosť a ochotu spolupracovať pri skúškach a vystúpeniach.
Ľubomír Šoltís,
predseda komisie sociálnej,
rozvoja vzdelávania
a kultúry
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Ženy z klubu prinášajú nové impulzy
K významnej zmene došlo
na zasadnutí 24. júna 2016,
na ktorom členky prijali rozhodnutie vystúpiť z Okresnej
organizácie Únie žien a pôsobiť ako samostatný Klub
žien. Uvedené rozhodnutie
pre naše ďalšie pôsobenie
znamená samostatnejšie organizovanie našich podujatí
a prezentovanie našich cieľov
a záujmov v okrese Poprad.
Plánujeme i naďalej intenzívne spolupôsobiť pri obecných podujatiach kultúrneho či športového charakteru,
prostredníctvom ktorých
môžeme ešte viac zviditeľniť
našu malebnú obec Batizov-

ce v celom regióne. Priblížiť
tak naše tradície, zvyky, minulý i súčasný spôsob života
v obci všetkým návštevníkom, pasívnym i aktívnym
účastníkom týchto podujatí.
Prioritou činnosti Klubu
žien je i naďalej organizovať
podujatia a akcie s našimi
deťmi. V súvislosti s našou
spoluúčasťou na obecných
záležitostiach sme sa rozhodli
taktiež aktívnejšie propagovať
projekt separácie komunálneho odpadu a tým zvyšovať
povedomie našich občanov
o nevyhnutnosti triediť odpad za účelom zlepšovania
a udržiavania kvality život-

ného prostredia a poriadku
v obci.
Zároveň sme zahájili prípravu ďalších, veríme, že
zaujímavých akcií pre nadchádzajúce jesenné a zimné obdobie. Jeseň a zima sú
ročné obdobia, prinášajúce
veľa možností, ako stráviť
spoločne príjemné voľné
chvíle s našimi rodinnými príslušníkmi, priateľmi
a známymi. Je v našom záujme utužovať medziľudské vzťahy a prinášať nové
impulzy pre medziľudskú
spoluprácu. Tieto plánované podujatia sa uskutočnia
v nadväznosti na všetky do-

posiaľ veľmi úspešné akcie
v letných mesiacoch ako napr.
varenie batizovských pirohov,
výlet do maďarského mestečka Hajdúszoboszló, príprava
kultúrno-historického stánku
počas obecného podujatia
Vatra zvrchovanosti, alebo
výstup na Batizovské pleso vo
sviatočný deň Sedembolestnej Panny Márie.
Sme radi a veľmi vďačné,
že naše doterajšie akcie Únie
žien Batizovce oslovili širokú
verejnosť v našom regióne
a veríme, že i naďalej budete podporovať našu činnosť
a dokážeme spoločne prispievať k spoločenskému

a kultúrnemu rozvoju obce
i jej kooperácii s ostatnými tatranskými dedinkami
a mestami.

Ďakujeme za vašu priazeň,
podnety a tešíme sa na ďalšie
osobné stretnutia s vami.

Marta Šerfelová

Najlepšie pirohy v Batizovciach navarili hasiči

Hoci počasie 16. júla Batizovčanom veľmi neprialo
a drobný dážď neustával celé
dopoludnie, amatérskym kuchárom a kuchárkam to neprekážalo. V parku pri hoteli
Guľa sa stretli milovníci pirohov, aby si už po piatykrát
zmerali sily v súťaži O naj batizovské pirohy. Ako povedal
starosta obce Gabriel Bodnár
pri otvorení, „Jesť sa musí

v každom počasí a Batizovčania sa tak ľahko nevzdávajú.
Aj v takomto počasí sa pirohy
varili, varia a budú sa variť.“
Pod prístreškami si súťažiaci rozložili lopáre, kilo
múky, zemiaky, slaninku,
tvaroh, ostané prísady, zapálili ohne pod kotlíkmi, vykasali rukávy a deväť štvorčlenných tímov sa pustilo do varenia tých najlepších tradič-

ných pirohov. Tohto roku čas
nebol kritériom súťaže. Pred
odovzdaním porcie museli
byť polepené pirohy z celého kila múky a prvá várka sa
predkladala porote.
„Dnes už máme stabilné
družstvá, ako sú Machri, Levoraky, Hasiči, Folklóristi,
Na poslednú chvíľu, družstvo Matice slovenskej, ale neustále sa objavujú aj nové
tímy. Tohto roku sa prihlásili
najmladší súťažiaci, štvorčlenné družstvo detí, ktoré
súťažilo pod názvom Elit.
V ňom majú zastúpenie
mladí hasiči, futbalisti za
starších žiakov a všetci sú aj
folklóristi. Paradoxom je, že
v tomto najmladšom tíme sú
tri dievčatá a jeden chlapec.
Ďalšími novými súťažiacimi
boli družstvá novovzniknutej
Únie žien Slovenska a Národniarov,“ povedal Ľubo Šoltís,
preseda komisie sociálnej,
rozvoja vzdelávania a kultúry pri obecnom úrade.
A to sa už všetci pustili do

varenia. Z kotlíkov stúpala
para z vriacej vody, čistili sa
zemiaky, rezala slanina, robilo cesto. Po naplnení a zalepení sa pirohy zavarili, posýpali tvarohom, pažítkou,
poliali škvarkami a osem
najkrajších kúskov putovalo
na stôl porotcom.
Kvalitu navarených pirohov hodnotila porota, v ktorej ako predseda účinkoval
profesionálny šéfkuchár Marián Dziviak a jeho manželka
Elena, tiež šéfkuchárka, Matúš Bartoš, zástupca mladých
a hlas ľudu, pani Benková,
zástupkyňa staršej generácie, teda starých mám, ktoré
svoj kumšt varenia pirohov
odovzdávajú ďalším a ďalším
generáciám skúsenosti, ale aj
recepty. Porota posudzovala výzor pirohov, ako porcia
vyzerá na tanieri, zvlášť hodnotili cesto, plnku, škvarky a
nakoniec celkovú chuť. Ako
nám povedal predseda poroty, ťažko bolo vybrať víťazov, pretože všetky pirohy

boli batizovské a rozhodovali
naozaj iba detaily. Napríklad
škvarky, ktoré nesmeli byť
gumené, ale chrumkavé, také
gazdovské...
Netrvalo dlho a porota
spolu s vedením obce vyhlásila víťazov jubilejného
5. ročníka súťaže vo varení
batizovských pirohov. Tie
naj batizovské pirohy tento
raz navarili dobrovoľní hasiči, ako druhé boli Folklóristky a tretie Levoraky. Ale
aj tie ostatné si odniesli milú
pozornosť a poďakovanie vedenia obce.
„Podmienky trochu sťažil
dážď, ale dalo sa a zjedlo sa všetko. Mali sme čas si pirohy
aj upraviť, nebol stres a veľmi dobre urobili, že jedným
z kritérií nebol čas, teda uvariť
ich za hodinu. Lebo len to, čo
sa varí s láskou a pomaly, je
dobré,“ povedala nám členka
družstva únie žien Oľga Pastrnáková a dodala, že s toľkými
úsmevmi a dobrou náladou,
aká tu panuje, musia byť všet-

ky pirohy len dobré.
„Bol to piaty ročník súťaže
a účasť hodnotím vysoko pozitívne, aj keď nám počasie
neprialo. Aj napriek tomu
sme boli takí zapálení, že sme
si všetci povedali, že ideme
do toho. Veď jesť treba v každom počasí a naše gazdinky
sú milé a šikovné. Hovorím
síce o gazdinkách, ale jediný
tím, ktorý gazdinku nemal,
sú naši hasiči, ktorí napriek
tomu dnešnú súťaž vyhrali.
Som rád, že nie iba súťažiaci, ale aj občania obce prišli
našich kuchárov povzbudiť,
podporiť všetkých ostatných
a tešíme sa už nabudúce, keď
budeme mať pódium a krajšie počasie. Oproti minulému roka sme urobili i malú
zmenu a súťaž sme doplnili
o kultúrny program, v ktorom vystúpili Jožko Jožka
a o dobrú náladu sa postarala
ľudová hudba Úsmev zo Svitu,“ zhodnotil tohoročnú súťaž Gabriel Bodnár, starosta
obce. 
(red)

prade o pomoc pri čerpaní
vody z pivničných priestorov
vo Svite po výdatných lejakoch. Na mieste zasahovali
aj naši členovia s plávajúcim
a kalovým čerpadlom na vozidle A31.
Pri kultúrno-spoločenskom podujatí v Batizovciach 27. augusta sme pre
návštevníkov pripravili
v hasičskom stánku výborné jedlá a pomáhali sme pri
hladkom priebehu akcie
spolu s asistenčnou hliadkou
pri vatre. 2. -3. septembra sa

šiesti dobrovoľní hasiči spolu
s cisternou T815 zúčastnili
výcviku dobrovoľných hasičov vo výcvikovom centre
ministerstva vnútra Lešť.
Spolu s ďalšími dobrovoľnými hasičskými jednotkami
sa naši členovia naučili lepšie zdolávať požiare, podávať
prvú pomoc, vyslobodzovať zranené osoby a mnoho
ďalšieho. Viac informácii
a snímky z týchto aktivít nájdete aj na internetovej stránke www.dhzbatizovce.sk.

Marián Chromek

Dobrovoľní hasiči boli aktívni aj v lete

V posledných Batizovských novinách sme vás informovali o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru do
konca mája 2016. Dobrovoľní hasiči však nezaháľali ani
v letnom období. Začiatkom
júna sme pripravili ukážku
hasičského zásahu pri príležitosti Dňa detí pre deti príslušníkov policajného zboru
v Poprade. Na obecnom futbalovom ihrisku túto ukážka
urobili štyria naši členovia
na vozidle T815. 16. júna
nás požiadal Urbár Batizovce o naplnenie vodnej nádrže, ktorá slúži na polievanie
mladých sadeníc v lese. Tejto

brigádnickej činnosti sa zúčastnili štyria členovia s cisternou T815.
Počas prvého prázdninového mesiac sa mužstvo hasičov
9. júla s názvom „Florián“ zúčastnilo na tradičnom futbalovom turnaji Mundiál 2016.
V priebehu dvoch dní 11.
- 12. júla sme vyškolili 15
členov v problematike prvej
predlekárskej pomoci so školiteľom z Horskej záchrannej služby. Svoje gurmánske
umenie naplno ukázali hasiči
na súťaži „O naj batizovské
pirohy“, kde navarili najlepšie domáce pirohy a získali
1. miesto. 19. -20. júla sme

pomáhali obci pri čistení rúr
na odkvapovú vodu pri materskej škôlke v Batizovciach.
Začiatkom augusta sme
pomáhali pri údržbe chladiarenského systému v a.
s. Tatramat v Matejovciach
s T815. Asistovali sme tiež
pri sondovaní kanalizačného
potrubia 10. augusta s T815.
Pri prechode pretekárov na
medzinárodnom maratóne
MTB Škoda Horal sme pomáhali organizovať cestnú
premávku v našej obci.
V nedeľu 21. augusta sme
organizovali spomienkovú
súťaž hasičských družstiev
zaradenú do Podtatranskej

hasičskej ligy. Na súťaži sa
predstavilo celkovo 36 družstiev, kde na prvých priečkach skončili naše dve družstvá, muži a ženy nad 35 r.
Celkovo, po záverečnej súťaži
tejto sezóny v Gerlachove,
skončili naše ženy nad 35 r.
na krásnom 1. mieste a muži
v dramatickom súboji so Šuňavou skončili na 2. mieste,
keď im chýbalo 0,1 sek. na
obhajobu 1. miesta z minulého roka. Dve súťaže majú ešte
pred sebou družstvá chlapcov
a dievčat, ktorí sú zaradení
v Olympiáde mladých hasičov. Chlapci celkovo zaostávajú iba 8 bodov za 1. Šuňavou ZŠ a dievčatá sú momentálne na peknom siedmom mieste. Zmiešané
družstvo chlapcov a dievčat
sa zúčastnilo 25. septembra
na východoslovenskej súťaži mladých hasičov v Danišovcach, kde obsadili pekné
druhé miesto. Držme palce
našej mladi, aby sa pokúsili ešte zlepšiť svoje výsledky
a tým sa dostať aj na popredné miesta v konečnom
poradí.
26. júla a 9. augusta sme
boli požiadaní HaZZ v Po-
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Vážení spoluobčania,

skončilo sa obdobie letných prázdnin a dovoleniek,
počas ktorých ste si dúfam
oddýchli a nabrali novú energiu do ďalšej činnosti.
Od vydania posledného
Mengusovského občasníka
ubehli tri mesiace a ja by som
v tejto chvíli chcel zhodnotiť
uplynulé obdobie.
Prvý prázdninový víkend
sa niesol v duchu futbalu.
Futbalový klub 1. FC Mengusovce usporiadal na miestnom futbalovom ihrisku
turnaj hráčov nad 35 rokov
a turnaj aktívnych hráčov.
Tento rok sme poradie otočili
a starí páni odohrali v sobotu
turnaj za veľmi pekného počasia, čo sa už nedá povedať
o nedeli, kedy bolo počasie
veľmi nepriaznivé. Napriek
tomu sa hráči nezľakli a odohrali celý turnaj.
Hneď po ukončení tohto
podujatia sme začali pripravovať 19. ročník Mengusovského ródea, ktoré sa konalo
v sobotu, šiesteho augusta.
Žiaľ ani tento deň nám počasie neprialo, čo sa odzrkadlilo na návštevnosti, ktorá bola
podstatne nižšia ako pred rokom. O tomto podujatí, ako
aj o dosiahnutých výsledkoch
sa dočítate na inom mieste
občasníka.
Na druhý deň, siedmeho
augusta, sme sa rozhodli, tak
ako v iných okolitých obciach, usporiadať kultúrne
podujatie - nultý ročník Mengusovskej veselice, kde bol
pre vás pripravený dobrý guláš a skvelá muzika. Zabaviť
nás prišli susedia z Batizoviec

s folklórnym programom, ľudový rozprávač Jožko Jožka
a hudobná skupina Starmánia z Bratislavy so speváčkou
Barbarou Balúchovou. Tento
program mal v publiku veľký
úspech. Nie je jednoduché
zorganizovať takéto akcie
a preto by som chcel aj takouto formou poďakovať všetkým ochotným ľuďom, ktorí
sa zaslúžili o úspešný priebeh týchto podujatí. Viem,
že v Mengusovciach je málo
takýchto ľudí, ktorí pomôžu
akýmkoľvek spôsobom pri
akejkoľvek činnosti, čo je veľmi smutné konštatovanie. Po
nultom ročníku sme sa rozhodli, že o rok usporiadame
veselicu opäť. Aj takto by sme
chceli zlepšiť kultúrny život
v obci, prilákať viac ľudí, ktorí sa môžu stretnúť, zabaviť,
porozprávať a nájsť medzi sebou aj viac porozumenia.
V areáli Materskej školy

zamestnanci obce
zhotovili pódium,
ktoré má slúžiť na
usporiadanie rôznych sp olo čenských podujatí v
obci. Spoločne s aktivačnými pracovníkmi sme úspešne
ukončili rekonštrukciu sýpanca v
strede obce. Na túto
opravu je nie len
v radoch občanov,
ale aj u poslancov
viacero názorov.
Som však rád, že
sa to podarilo. Budova nám slúži ako
sklad, keďže takéto priestory v obci
chýbajú. V rámci údržby
cintorína spomeniem oplechovanie, omietnutie a náter
vstupnej brány a tiež nový
náter kríža. Okrem toho
bolo potrebné celé letné obdobie kosiť trávnaté plochy,
ktorých neustále pribúda a
zamestnanci tomu venovali
veľa času a energie.
V našej obci Mengusovce
je už rok v prevádzke systém Florián, cez ktorý máme
možnosť vás bezplatne informovať sms správami o udalostiach v obci. Túto službu
však veľké percento spoluobčanov nevyužíva. Z toho
dôvodu tí, ktorí máte záujem,
je potrebné prísť na obecný
úrad a vyplniť krátky dotazník spolu s vaším telefónnym
číslom.
Záverom vám prajem prežitie krásnych jesenných dní.

Ján Šoltis,

starosta obce

Francúzske dobrodružstvo

V máji tohto roku splnila
dvojica Martin Gallo a jeho
arabský žrebec Koheilan
Duka kvalifikačné kritéria
na majstrovstvá sveta mladých koní do francúzskeho
Negrepelisse.
Po dlhej a náročnej príprave, ktorú sprevádzali komplikácie a závažne zranenie jedného z dvojice tesne pred odchodom, vybrala sa 18. septembra štvorčlenná partia
z Mengusoviec na cestu dlhu
2 060 km reprezentovať Slovensko. Na dopredu dohodnutej medzistanici v Nemeckom Waldkirchu
museli absolvovať
povinnú prestávku,
ktorá bola pre koníka veľmi dôležitá
a to hlavne pre jeho
fyzickú, ale aj psychickú pohodu. Po
povinnej prestávke
pokračovala partia
z Mengusoviec ďalej v ceste a v stredu

ráno 21. septembra ich vítalo
francúzske Negrepelisse. To
ich okamžite zaskočilo vysokými teplotami, až 29 stupňov, čo znamenalo teplotný
rozdiel medzi domovom 21
stupňov. Vzrastom maličký a
mnohými podceňovaný žrebec Duka však cestu aj teplotu znášal veľmi dobre, takže
mu nič nebránilo postaviť
sa v piatok 23. septembra na
štart 122 km dlhej trate a zabojovať o titul majstra sveta
sedemročných koní. Na štart
tohto prestížneho preteku sa
postavilo dokopy 96 dvojíc

z 13 krajín a medzi nimi
nechýbala dvojica z Mengusoviec Martin Gallo
a Koheilan Duka. Zdravý rozum jazdca, ktorý sa rozhodol zvoliť nižšie tempo, mu
prinieslo 37. miesto a tým
vlastne porazil aj niektoré
najlepšie arabské kone sveta,
keďže 2/3 účastníkov do cieľa
ani nedošlo. Absolvovaním
mimoriadne náročnej trate
kôň a jeho jazdec dokázali
všetkým, že aj na takomto
podujatí vedia ukázať svoju
bojovnosť a chuť reprezentovať NAŠU podtatranskú obec
Mengusovce. Náročný pretek
dal zabrať nielen našej dvojici, ale aj realizačnému tímu,
ktorý okamžite po dobehnutí
do cieľa začal chystať všetko
potrebné na návrat domov.
Celý šampionát priamo vysielala arabská televízia, keďže
v krajinách šejkov a princov je
tento šport veľmi populárny.
Na záver sa chcem poďakovať obci Mengusovce, našim
sponzorom a každému jednotlivcovi, ktorý nám pomohol dostať sa na toto podujatie, keďže každý z nich mohol
použiť tieto finančné
prostriedky na niečo
iné, no rozhodli sa pomôcť práve nám. Veľké
ĎAKUJEM vám všetkým a hlavne nášmu
najväčšiemu fanúšikovi
Ing. Ľubomírovi Holmokovi, na ktorého sa
obraciame ako po odbornej, tak aj praktickej
stránke.

Barrel Race Open vyhrala Lea Javoreková

Prvú augustovú sobotu obec Mengusovce tradične, viac
ako desaťročie, organizovala Mengusovské rodeo - Memoriál Jána Galla. V Mengusovciach sa zišli jazdci z celého
Slovenska, aby si zapísali body za víťazstva do slovenského
šampionátu pod hlavičkou SAWRR.
Šampionát pozostáva z via- Suri Freckles. Aj napriek necerých pretekov po celom priaznivému počasiu bola na
Slovensku a prvých 10 jazd- pretekoch príjemná atmocov sa kvalifikuje na finále, sféra a jazdecké výkony boli
kde sa udelia aj tituly maj- na medzinárodnej úrovni.
strov a šampiónov Slovenska. Disciplíny boli rozdelené na
Na rodeach nás reprezentujú dve rýchlostné - Barrel race
dve mengusovske jazdky- a Pole bending, dve ropinne Veronika Kakošová s jej gové - Ranch roping a Cakobylkou First Special Filli lifornia ranch roping a dve
a Lea Javoreková s kobylkou zaháňacie - Team penning

a Cattle penning. Divácky
najzaujímavejšou disciplínou
je asi disciplína Barrel race,
ktorá bola pôvodne vymyslená v Texase ako súťaž pre
ženy, ktoré si skracovali čakanie na svojich mužov. Kým
čakali, súťažili okolo barelov.
Nebolo im na to treba žiadne špeciálne školenia. Vyhral
kôň, ktorý bol najrýchlejší.
Ak v dnešnej dobe súťažíte
v Barrel race na profesionálnych pretekoch, musíte dbať
na každý detail pri ovládaní
koňa vo vysokých rýchlos-

tiach. Presné ovládanie koňa
je potrebné k víťazstvu. Beží
sa okolo troch sudov, ktoré
sú rozostavené do rovnoramenného trojuholníka
s rozmermi 21 a 27 metrov.
Pre divákov boli pripravené
aj detské atrakcie a stánky
s občerstvením.
Môžeme povedať, že naše
rodeo je najobľúbenejším
medzi jazdcami, medzi koňmi a aj medzi návštevníkmi,
o čom svedčí aj vysoká návštevnosť. Každý rok sa snažíme do tohto športu pridať

niečo nové, zaujímavé pre
jazdca aj pre návštevníka.
Víťazi v jednotlivých
disciplínach:
Cattle penning Open Branislav Šablatúra, Cattle
penning Green rider - Marek Molčan, Cattle penning Mládež - Šimon Guga.
Team penning Open - Matúš Štefko, Dárius Kozmaš,
Marianna Tarkaničová,
Team penning Green rider
- Tímea Jasenková, Nikola
Jasenková, Emma Mičurová, Ranch roping Open
- Šimon Guga, California
Ranch roping - Šimon Guga

a Lukáš Bulla, Barrel race
OPEN - Lea Javoreková,
Barrel race Mládež - Karin
Kelementová, Barrel race
Green rider - Michala Harakaly, Pole bending Open
- Ján Vajda, Pole bending
Mládež - Megan Krupová,
Pole bending Green rider Jakub Kolenič.
V tom istom termíne
Mengusovce hostili aj vytrvalostných jazdcov, pretože JK Napoli organizoval
medzinárodné vytrvalostné
preteky spojené s majstrovstvami Slovenska. Víťazkou sa
stala Michaela Supeková.
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Milí spoluobčania,
čas dovoleniek sa skončil
a leto vystriedala jeseň. Počas leta sme zrealizovali
projekt Zníženie spotreby
energie budovy obecného
úradu Gerlachov, činnosť
L2, na základe výzvy z Enviromentálneho fondu. Dotácia a finančné prostriedky boli použité na zníženie
energetickej náročnosti
budovy obecného úradu,
v ktorej boli vykonané nasledovné práce: zateplenie obvodových múrov a sokla, zateplenie stropu medzi II. NP
a podkrovím (hradené
z vlastných nákladov obce),
zateplenie stropu pod krytinou strechy, zateplenie stien
od podstrešného priestoru,
výmena vchodových dverí
na oboch stranách objektu
a okná suterénu, výmena
kotla a vykurovacích telies.
Po tejto rekonštrukcii sa
zlepšil nielen vzhľad obecného úradu, ale aj komfort počas vykurovacej sezóny. Samozrejme, netreba zabudnúť

na zníženie spotreby energie.
Postupne chceme upraviť aj
vnútorné priestory budovy.
Robia sa tiež práce na
vyčistení brehov a koryta
Gerlachovského potoka. V
rámci prác sa navrhol výrub
náletových a poškodených
drevín (dreviny boli označené pracovníkom Správy TANAP-u), prečistenie koryta
od nánosov, odpadu a oprava
poškodených svahov. Kamenné prehrádzky sa vyčistia
od machu a ich poškodené
časti sa opravia lomovým kameňom s vyspravením škár
cementovou maltou.
Finančné prostriedky
na tento projekt nám
vyčlenila vláda SR na
výjazdovom rokovaní vo februári tohto
roku v Kežmarku.
Samozrejme, chcem
sa poďakovať aj Správe povodia Dunajca
a Popradu.

Z ďalších prác spomeniem
aspoň niektoré. Dokončili
sme oplotenia na cintoríne,
začali s výmenou oplotenia
na severozápadnej časti ZŠ
s MŠ v Gerlachove v dĺžke
70 metrov a vymenili sme
poškodený plot za nový,
betónový.
V tomto roku chceme
v rámci projektu požiadať
o dotáciu na rozšírenie kanalizácie ulíc Lúčna a Družstevná. Pokiaľ bude žiadosť
úspešná, s prácami by sme
začali v budúcom roku. Treba nám tiež dokončiť aj kanalizáciu na Novej ulici. Na
žiadosť mamičiek pracujeme
aj na nájdení vhodnej lokality na výstavbu detského
ihriska. Rovnako je potrebné
vybudovanie kamerového
systému, aby sme predchádzali kriminalite a porušovaniu nočného kľudu. Zároveň
chcem požiadať občanov, aby
nevytvárali divoké skládky
odpadu a zamedzili voľnému
pohybu psov.
Vážení občania,
chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým za
ochotu a pomoc pri každodennom živote v našej obci
a pri organizovaní športových a kultúrnych podujatí.
Len spoločnými silami budeme úspešnejší, naša obec
bude prekvitať a my budeme
spokojnejší.  Ján Hroboň,

starosta obce

23. ročník Horského krosu Gerlach
patril Keňanom
Občianske združenie Horský kros Gerlach usporiadalo 27. augusta v spolupráci
s obcou Gerlachov, mestom Vysoké Tatry,
Slovenským atletickým zväzom, Úniou
behov do vrchu a Štátnymi lesmi Tanap-u
už 23. ročník behu do vrchu Horský kros,
Na náročnú trať v horúcom
letnom počasí sa vydalo spolu 276 pretekárov z piatich
krajín - zo Slovenska, Poľska,
Česka, Kene a Bosny a Hercegoviny. Žiaci a žiačky mali

Ako sme začali nový školský rok

Čas slnečných letných dní
je nenávratne preč. Naša
škola ožila, naplnila sa detským smiechom a radosťou
a pre všetkých nastalo obdobie „ťažkej“ práce. Znovu
sme si sadli do spoločných
tried a spája nás rovnaké
úsilie obstáť čo najlepšie
vo všetkých povinnostiach
a nárokoch, ktoré na nás
s nedávno začatým školským
rokom čakajú. Poslaním školy je vzdelávať a vychovávať.
My sa budeme spoločnými
silami snažiť, aby každé dieťa zažilo v škole aspoň malý
úspech a prejavila sa dobrota
jeho srdiečka.
Na slávnostnom otvorení
školského roka 2016/2017
sa zúčastnil aj starosta obce
Mgr. Ján Hroboň, ktorý sa
v úvode prihovoril žiakom.
Najprv privítal tých, ktorí sú dnes v škole prvýkrát,
prváčikov, ktorí to nemajú
ľahké – doteraz boli najstaršími škôlkarmi a zrazu sú
z nich najmladší žiaci, ktorí
budú postupne spoznávať
tajomstvá učenia. Rodičov
všetkých detí povzbudil
k tomu, aby vytvorili svojim
deťom podnetné prostredie
plné lásky, v ktorom zlosť
a nenávisť nebudú mať žiad-

Prvé chvíle našich usilovných žiakov v školských laviciach.
ne miesto, ale naopak pros- výlety, besedy, výchovné
tredie, kde bude vládnuť po- koncerty, školské besiedky...
rozumenie a istota. Toto bude Svoje záujmy môžu rozvíjať
dobrý predpoklad pre vysokú v krúžkoch rôzneho zamerania. Popoludní sa o deti
výkonnosť ich detí v škole.
Pedagogickému zboru postará vychovávateľka ŠKD.
Prázdniny skončili aj pre
školy starosta obce zaželal
veľa úspechov a rodičov žia- tých najmenších a znova sme
kov povzbudil, aby boli opo- sa stretli aj v našej materskej
rou nielen svojim deťom, ale škole. Na všetky deti sme sa
aby boli oporou aj škole. Ško- veľmi tešili. Aj na krik a plač
le, ktorá dáva deťom skutoč- nových škôlkarov, ktorí sprene dobrý základ vedomostí vádzajú začiatok školského
aj pre ďalšie vzdelávanie.
roka v každej materskej škoV priebehu roka sa môžu le. Je to úplne prirodzené.
žiaci tešiť aj na exkurzie, Deti prichádzajú do nového

prostredia, kde musia byť bez
rodičov a v kolektíve nových
ľudí. Tí, ktorí do materskej
školy chodili, vrátili sa k svojim kamarátom, hračkám,
učiteľkám a kuchárke. No
veľa je i detí a rodičov, ktorí
k nám zavítali a zavítajú po
prvýkrát. Pani učiteľky vždy
hľadajú a vymýšľajú niečo
nové a zaujímavé. V MŠ na
deti čaká druhý domov, kde
chceme vytvoriť prostredie, ktoré sa páči im aj ich
rodičom, aby tak mohli vyrastať v zdravom a peknom
prostredí.
Všetci sme zvedaví, čo
nám nový školský rok prinesie, vám i vašim deťom, ale
i nám zamestnancom. Tešíme sa na vás a urobíme všetko preto, aby ste boli v našej
základnej škole s materskou
školou spokojní. Veríme, že
sa nám všetkým bude v tomto školskom roku dariť čo
najlepšie a že nás opäť čaká
množstvo zaujímavých dní.
Z jesene sa pomaly stane
zima a počas nej sa budeme
všetci tešiť na čarovné predvianočné obdobie. Tak poďme spoločne v ústrety novým
zážitkom ...
Mgr. Daniela Zeleňáková,
riaditeľka ZŠ s MŠ

ktorý bol zároveň 11. kolom Slovenského
pohára v behu do vrchu.
Tento ročník bol zaradený aj do série
bežeckých podujatí Tatry v pohybe, ktoré združujú bežecké podujatia v Tatrách
a v podhorí.

cieľ pri hoteli Hubert, dorastenci a dorastenky v Tatranskej Polianke s dĺžkou trate
3 650 m. Na juniorov, juniorky a všetky seniorské kategórie čakalo náročných 8,4 kilometrov s prevýšením 879
metrov až na Sliezsky dom.
Papierové predpoklady,
prognózy trénerov a odborníkov potvrdili na trati reprezentanti z Kene, pretekajúci za
maďarský klub Benedek team.
Avizovaný útok na traťový rekord vyšiel Hillarymu Kiptumovi Maiyovi KIMOVI, ktorý časom 39:50 prekonal traťový rekord Miroslava Vanka
z roku 2001. Aj Stellah Jepngetich BARS podala výborný výkon a s časom 48:27,7
jej chýbalo iba 11 sekúnd na
prekonanie rekordu Izabely Zatorskej z roku 1996. Po
dobrom úvode a medzičase v
Tatranskej Polianke to vyzeralo, že padnú obidva rekordy, avšak Hillary Kiptum Maiyo KIM si lepšie rozložil sily
a na rozdiel od svojej ženskej tímovej kolegyne udržal
nastolené vysoké tempo až
do cieľa. V mužskej kategórií
sa umiestnil na 2. mieste slovenský reprezentant v behu
na lyžiach Peter Mlynár,reprezentujúci klub ŠKP Vysoké Tatry a na 3. mieste dobehol reprezentant SR v skialpinizme Jozef Hlavčo. U žien
podala dobrý výkon slovenská reprezentantka v atletike
Soňa Vnenčáková a obsadila
2. miesto. Veľmi dobrú formu
potvrdila o dva týždne neskôr na majstrovstvách sveta
v behu do vrchu, kde obsadila výborné 4. miesto a na
Medzinárodnom maratóne

mieru v Košiciach 1. miesto
v polmaratóne.
Aj tento rok sa Horského krosu zúčastnili pretekári
z Gerlachova a blízkeho okolia.
Daniel Faix obsadil 53. miesto,
Viliam Kičin 97. miesto, Ján
Mlynár 140. miesto v absolútnom poradí a Ján Šilon
v kategórií nordic walking
8. miesto. Kompletné výsledky
si môžete detailnejšie pozrieť
na stránke www.horskykrosgerlach.sk, resp. www.pretekaj.
sk. Z pohľadu organizácie nastala výrazná zmena a vyhlásenie výsledkov sa po prvýkrát
v 23-ročnej histórií pretekov
konalo priamo v obci Gerlachov, kde vďaka nášmu
partnerovi Gajja production
house sa podarilo vytvoriť
stanové mestečko a príjemnú
atmosféru spolu s kultúrnym
programom.
Na záver by som chcel v mene celého organizačného výboru poďakovať všetkým
sponzorom a podporovateľom a vyše 50-člennému tímu
dobrovoľníkov, ktorí sa každoročne podieľajú na príprave
týchto náročných ale krásnych
pretekov.
Ing. Martin Mlynár, predseda

občianskeho združenia

SMS SPRAVODAJ
Chcete dostávať oznamy z nášho obecného
úradu priamo do vášho
mobilného telefónu vo
forme SMS alebo na váš
e-mail?
Prihláste sa na stránke:
www.smsspravodaj.info
alebo na obecnom úrade.
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O Putovný pohár obce Gerlachov
V Gerlachove sa uskutočnila záverečná devätnásta súťaž
22. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy. V desiatom ročníku súťaže o Putovný pohár obce Gerlachov sa postupne
predstavilo 39 hasičských družstiev.

V kategórii mužov do 35
rokov súťažilo 13 družstiev.
Z prvenstva sa tešil domáci
Gerlachov s dosiahnutým
časom 15,41 s, čo bol zároveň rekord trate. Druhý bol
Spišský Štiavnik s časom
16,32 s a na treťom mieste skončila Šuňava 16,47 s.
V kategórie žien súťažilo
8 tímov. Najlepším sa stal
Spišský Štiavnik s časom
20,93 s. Na druhom mieste
skončila Liptovská Teplička
21,62 s a tretia priečka patrila
Spišskému Bystrému 22,56 s.

Medzi dorastencami súťažilo 5 družstiev. Na prvom
mieste skončilo Spišské Bystré 19,02 s pred Gánovcami 20,71 s a Novou Lesnou
25,34 s. Medzi dorastenkami súťažilo 6 tímov dorasteniek, kde sa z prvenstva tešilo družstvo Spišské Bystré
22,19 s, druhá bola Spišská
Sobota 24,67 s a tretie Vikartovce 34,40 s.
V kategórii muži nad 35
rokov prvé miesto obsadila
Šuňava 19,59 s pred Batizovcami 19,68 s a Spišskou Tep-

V rámci rekonštrukcie plota v areáli ZŠ s MŠ
Gerlachov sme vybudovali 70 metrov oplotenia. Dokončili sme tiež oplotenie cintorína
v dĺžke 16 metrov na prelome mesiacov september až október.

licou 23,47 s.
Medzi ženami nad 35 rokov súťažili len dve družstvá
a víťazom sa stali Batizovce
22,69 s, druhé skončilo Spišské Bystré 37,74 s.
Nakoľko to bola posledná
súťaž v Podtatranskej hasičskej lige, na záver súťaže
boli ocenené aj najlepšie
tímy v lige v jednotlivých
kategóriách.
Muži do 35 rokov - 1. Spišský Štiavnik, 2. Šuňava, 3. Štrba. Muži nad 35 rokov - 1. Šuňava, 2. Batizovce, 3. Hozelec. Ženy do 35 rokov 1. Spišské Bystré 2. Šuňava,
3. Spišský Štiavnik. Ženy
nad 35 rokov - 1. Batizovce,
2. Spišské Bystré, 3. Spišská
Teplica. Dorastenci - 1. Spišské Bystré, 2. Gánovce,
3. Stráže. Dorastenky - 1. Vikartovce, 2. Spišské Bystré,
3. Spišský Štiavnik.
Najlepšie tímy dospelých
z okresu Poprad reprezentovali Podtatranskú hasičskú
ligu v obci Odorín, okres
Spišská Nová Ves, v sobotu
24. septembra 2016, kde sa
stretli najlepšie družstvá dobrovoľných hasičov i hasičiek
z celého východoslovenského regiónu.
Ing. Michal Nikerle,
člen výboru DHZ

K náročným akciám, hlavne na koordináciu
prác, patrila úprava brehov Gerlachovského
potoka. Práce sa robili aj pomocou ťažkej
techniky, ktorá bola nevyhnutná pre náročnosť terénu.

Víťazi 1. Peter Mlynár (ŠKP Vysoké Tatry) , 2. Miroslav Šulek (Ski Team Jase Látky) a 3.
Ján Koristek LKHL (Detvianska Huta-Látky) .

Memoriál MUDr. Michala Guhra

V našej obci sa 1. októbra uskutočnili majstrovstvá
Slovenska v behu na kolieskových lyžiach, 4. kolo
Barnett Slovenského pohára v behu na kolieskových
lyžiach a zároveň XV. ročník pretekov na kolieskových lyžiach Memoriál MUDr. Michala Guhra.
Preteky sa konali za krásneho jesenného počasia.
Predstavili sa všetci členovia reprezentačných družstiev v bežeckom lyžovaní,
aby sa popasovali so súpermi i nástrahami 4,5 km dlhej trate s prevýšením 198
metrov. Hromadný štart pri
behu voľnou technikou sa
uskutočnil pred
obecným úradom
v Gerlachove,
s cieľom v Tatranskej Polianke.
Preteky okorenené me dzinárodnou účasťou
i členmi biatlonovej reprezentácie
SR boli zamerané
na vekové kategórie dorastu a dospelých.
Muži a juniori r.
98-starší:
1. Peter Mlynár
(ŠKP Vysoké Tatry), 2. Matej Kazár
(VSČ Dukla BB),
3. Tomáš Hasilla
(VSČ Dukla BB).
Ženy a juniorky r. 98-staršie:
1. Alena Procház-

ková (LK Slávia ekonóm
UMB BB), 2. Barbora Klementová (Klub lyžiarov
Nováky).
Starší dorastenci r. 19992000: 1. Dominik Číž (ŠKP
BB), 2. Kristián Klouda (ŠKP
BB), 3. Pavol Štrba (ŠKP BB).
Staršie dorastenky r.
1999-2000: 1. Rebeka Gab-

číková (MKL Kremnica),
2. Karin Džuganová (ŠKP
Levoča), 3. Katarína Mušinska (ŠKP Levoča).
Mladší dorastenci 20012002: 1. Lukáš Bajzík (SKI
KLUB Valašské Meziříčí),
2. Denis Tilesh (MKL Kremnica), 3. Matúš Oravec (MKL
Kremnica).
Mladšie dorastenky 20012002: 1. Monika Bieliková
(MKL Kremnica), 2. Timea
Mazúrová (MKL Kremnica), 3. Ema Lorková (ŠKP
Levoča).

Členovia víťazného družstva Dobrovoľného hasičského zboru Gerlachov, ktorí získali Pohár starostu obce Gerlachov.
Družstvo mužov získalo trofej pre víťaza šesťkrát.

Z REGIÓNU

Podtatranský Kuriér

www.podtatransky-kurier.sk
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ACHERON rozširuje
ponuku pohrebných služieb

Seniori to poriadne roztočili

Dokončenie z 1. strany
Nechýbala ani zábavná
skupina Svittasenior zo Svitu pod vedením Alexandra
Tokára. Tvorili ju tanečníci, speváčka a heligonkárka
Mária Voščeková a Podtatranskí Alexandrovci, ktorých dirigoval viceprimátor Popradu Pavol Gašper.
„S hudbou som vyrastal od
malička. Najprv v ľudovej
škole umenia, potom vo viacerých súboroch, kde som zažil
vedenie výborných dirigentov.
To ma inšpirovalo. Keď ma
podtatranskí Alexandrovci
oslovili, začal som s nimi spolupracovať. Kežmarské vystúpenie je pre nás generálkou
na celoslovenskú prehliadku

seniorských speváckych súborov. A či je náročnejšie riadiť
mesto alebo spevácky zbor?
To je ťažká otázka. Dôležité je, aby boli ľudia spokojní
a radostní,“ povedal na margo svojho účinkovania v čoraz známejšom súbore.
Vzácnymi hosťami festivalu boli spevácka skupina
Slovenka, pracujúca pri Matici slovenskej v Poprade,
Spevácka skupina Jednoty
dôchodcov na Slovensku
Stará Ľubovňa a Folklórny
súbor Ľubovňan rovnako
zo Starej Ľubovne. Spolu
s nimi do Kežmarku zavítali aj funkcionári JDS
z Prešova, Bardejova i Starej
Ľubovne, čím sa len potvr-

dila vzájomná spolupráca.
„Toto podujatie dokazuje, že
naša generácia bola naučená
celý život pracovať, byť aktívna a ani teraz nechceme byť
neužitoční. Našou snahou je
aj naďalej šíriť radosť zo života, ktorý je našim darom. Vek
tu nehrá rolu, je naozaj len
číslom, čo dokázala aj najstaršia účinkujúca 94-ročná pani
Nevická z Kežmarku, ktorá
recitovala verše naspamäť,“
uzavrela podpredsedníčka KO JDS z Prešova Anna
Petričová.
Múdri ľudia hľadia ďaleko
do budúcnosti a všetci raz
budú seniormi, ak budú mať
šťastie a dožijú sa veku so
slušným číslom. 
(mgc)

Všetko na svete má svoj začiatok a koniec. Kým narodenie človeka je tou radostnou udalosťou, smrť naopak, je smutná. Ak
ide o milovaného človeka, ktorý bol pre nás
všetkým, príde nám nesmierne ťažké prijať
koniec, hoci smrť je úplne prirodzenou súčasťou života každého z nás. Tieto okamihy sú
nesmierne ťažké a psychicky veľmi náročné.
Nielenže musíme prekonať bolesť a žiaľ, ale
v najťažších okamihoch nášho života musíme
myslieť i na vybavovanie pohrebu, aby sme
pripravili čo najdôstojnejšiu poslednú rozlúčku. Ale priznajme si, kto z nás v bolesti a žiali
vie, ako pohrebné a cintorínske služby vlastne
fungujú?
Pohrebné a cintorínske služby sa delia na
cintorínske, ktoré sú vždy mestské alebo obecné a pohrebné, ktoré síce môžu patriť mestu
či obci, ale nemusia, pretože v tejto oblasti
pôsobia rôzne súkromné spoločnosti či fyzické osoby. Mesto alebo obec v nich síce môžu
podnikať, ale to nie je zárukou, že tieto služby
sú výhodné aj pre občanov. V oblasti pohrebných služieb si každá spoločnosť stanovuje
ceny sama a neraz tieto ceny nie sú pre pozostalých výhodné. Naopak, ráta sa s tým, že
človek v žiali a v zlome na peniaze nepozerá.
Pohrebné a cintorínske služby Acheron
práve v týchto najťažších chvíľach už aj vo
Svite a blízkom okolí podávajú pozostalým
pomocnú ruku a všetko, čo s úmrtím a pohrebom súvisí vybavia za nich.
„V oblasti pohrebných služieb pôsobím dvadsať rokov a neustále sa stretávam
s tým, že mnohým pohrebným službám ide o biznis
a nie o ľudskú stránku tejto
smutnej udalosti. Akoby nevideli, že pozostalí vo svojom
hlbokom žiali so všetkým
súhlasia, aj keď to pre nich
neraz znamená preplácanie
týchto služieb,“ povedala
nám Ivana Padarasová zo
spoločnosti Acheron.
Ako nám prezradila, prá-

ve pozostalí sú tí, ktorí rozhodujú o všetkom
a žiadne mesto či obec im nedajú záruku, ani
nižšie ceny len preto, lebo sú správcom cintorín. „Naopak, ceny cintorínskych služieb
určené mestom alebo obcou a schválené zastupiteľstvom sú a zostanú nemenné pre všetkých
zákazníkov, nech pôjdu do akejkoľvek pohrebnej služby. Netýka sa to len cien, ale aj služieb
vykonávaných v priestoroch Domu smútku.
Pozostalí sa nemajú prečo obávať, že nebudú môcť použiť chladiace zariadenie, vystaviť
svojho blízkeho, prísť sa s ním ešte pred pohrebom rozlúčiť a pozrieť sa na neho,“ vysvetlila
I. Padarasová a zdôraznila, že jej ide hlavne
o to, aby služby pre obyvateľov mesta Svit,
ale aj okolitých obcí Batizovce, Mengusovce, Štôla, Lučivná, Štrba, Šuňava a Liptovská
Teplička, skvalitnila a pracovala pre zákazníka. Podľa jej slov sú ceny a cintorínske služby nemenné a platné pre všetky spoločnosti,
ktoré sa pohrebným službám venujú, len v
súkromných spoločnostiach je dohoda o cenách možná. „Neraz tu vzniká nemalý rozdiel
v celkovej cene za poskytnuté služby, ktoré sú,
môžem s istotou povedať, vždy oveľa nižšie, ako
v mestských či obecných pohrebných službách,
ktoré sú vo väčšine miest a obcí jediné. Práve
preto, aby si pozostalí mohli vybrať a porovnať
aj ceny, po dvadsiatich rokoch pôsobenia v Poprade som sa rozhodla otvoriť prevádzku aj vo
Svite a ponúknuť komplexné pohrebné služby,
smerujúce k dôstojnému
pietnemu aktu. Občania
si tu môžu zakúpiť aj všetok tovar, ktorý pohrebné
služby bežne ponúkajú,“
doplnila.
Prevádzku spoločnosti Acheron nájdete na
Štúrovej ul., tzv. „Kopčeku“ od 1. októbra 2016.
Otvorená je podľa vyvesenej pracovnej doby, ale
k dispozícii sú non-stop
na tel. č. 0905 324 540,
alebo 00907 514 000.

(rek)

Slovenskí spotrebitelia sú lepšie chránení vďaka EÚ

Dokončenie z 1. strany
Našťastie príde z kuchyne
EK na jeseň tretí ekonomický balíček, vďaka ktorému by
už nemalo byť možné zmluvy uzatvárať podomovým
predajom a zmiznú i sankcie za predčasný prechod k
inému dodávateľovi. Sú však
aj oblasti, kde zbytočne, nad
rámec európskej legislatívy,
tlačíme na pílu. A pozitívny
výsledok pre spotrebiteľov je
otázny.
Posledné regulácie výšky
úrokov pre nebankové subjekty spustili veľkú polemiku.
V praxi veľmi pozorne sledujeme, aký vplyv má na správanie spotrebiteľov, ktorí si
potrebujú požičať pár sto eur.
V prípade veľkej časti ľudí
hrozí riziko, že ak im nepožičajú licencované spoločnosti,
skončia na čiernom trhu alebo u poskytovateľov úverov,
ktorí fungujú modelom peer-to-peer, teda že si kvázi ľudia požičiavajú medzi sebou.
Tento „biznis“ je zatiaľ neregulovaný a rovnako ako v prípade čierneho trhu nemáme
veľa legislatívnych možností
ako spotrebiteľom pomôcť.
Ak sa však vrátim k vašej
otázke, legislatívne sme na
tom porovnateľne s ostatnými krajinami EÚ. Čo sa však
praktickej vymožiteľnosti
práva týka, patríme k naj-

horším. Naše súdy sú tretie
najpomalšie z bývalej dvadsať osmičky. V krajinách ako
Nemecko či Luxembursko
trvá prvostupňové konanie
na súde 30 až 50 dní, u nás
okolo 500. Preto mi pripadá
plán pani ministersky spravodlivosti skrátiť do roku
2020 priemerný čas konania prvostupňového súdu v
prípade občianskych a obchodné sporov zo 437 na 380
dní, mierne povedané, veľmi
málo ambiciózny.
Členmi ECCG sú zástupcovia spotrebiteľských
združení jednotlivých členských krajín. Aké postavenie majú združenia v iných
krajinách?
Tu je veľký rozdiel oproti
Slovensku. Vyspelé ekonomiky si dávno všimli paralelu,
že dobre fungujúca ochrana
spotrebiteľa, ktorú zabezpečujú spotrebiteľské združenia,
prináša krajine hospodársky
rast. Samozrejme, súvisí to
najmä s právnou istotou domôcť sa svojich práv, čo na
Slovensku, vďaka nejednotne
rozhodujúcim súdom, nefunguje. V starých členských
krajinách, Škandinávii, ale i
napríklad Portugalsku či Českej republike štát kontinuálne
každoročne finančne dotuje
fungovanie spotrebiteľských
združení, ktoré pracujú na

profesionálnej úrovni. Ich
zástupcovia sú prizývaní
k príprave legislatívy týkajúcej sa ochrany spotrebiteľov
a ich odborné názory celospoločensky rešpektované. U nás
je podpora združení veľmi
nízka, neustále musíme hľadať iné zdroje financovania
a nedostatok vedie aj k závisti
a rozbrojom medzi združeniami samotnými. Moja slovinská kolegyňa, kde tiež čelia
nezáujmu zo strany štátu, má
teóriu, že nás, spotrebiteľské
združenia, naše vlády držia svojou slabou podporou
v šachu zámerne, aby sme sa
vybíjali na šarvátkach medzi
sebou a neboli potom takí
silní v aktivitách na ochranu
spotrebiteľov. Naše výsledky
pritom hovoria sami za seba.
Nedávno som videla tlačovú
besedu bankovej ombudsmanky, kde uviedla, že za
rok 2015 vymohli ľuďom 15
000 eur. S.O.S. Poprad v roku
2015 zachránilo spotrebiteľom 21 000 eur a napríklad
v roku 2014 až 42 578 eur.
Naše podnety spotrebiteľov
sa pritom týkajú sporov nízkej hodnoty. Riešime reklamácie topánok, spotrebičov,
elektroniky, šperkov… A aj
množstvo nebankových úverov. No i tak, tieto čísla hovoria jasnou rečou. Pretože
naše podmienky, finančné

aj personálne zabezpečenie,
je v porovnaní s inštitúciou
bankového ombudsmana tragikomické. Vzťah k združeniam na Slovensku ilustruje
aj fakt, že hoci všetkých päť
predsedníckych krajín za
posledné tri roky na konferencie, týkajúce sa jednotného digitálneho trhu, online
platforiem, geo blockingu
či digitálnych inovácií, pozvalo členov ECCG skupiny
a národné spotrebiteľské
združenia, Slovensko je po
Litve, Lotyšsku, Taliansku,
Luxembursku a Holandsku, prvá krajina, kde sa tak
nestalo.
V októbri sa blíži prvé
zasadanie ECCG i spotrebiteľský summit. Akými
témami teraz žije Európska
komisia?
Jednotný digitálny trh
a technologický rozvoj so
sebou prináša množstvo
výziev, práve čo sa ochrany
spotrebiteľov týka. Ochranu
osobných údajov a právo na
súkromie digitálny svet veľmi
ohýba. Legislatívnou výzvou
sú online platformy, ktoré
denne prepisujú definície
toho, kde končí spotrebiteľ
a začína poskytovateľ služby.
Výzvou sú rovnaké možnosti nakupovať cez internet vo
všetkých krajinách EÚ, hoci
každá krajina má napríklad

svoju daňovú politiku. Stále
sú živé diskusie o dohodách
TTIP a hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ
a Kanadou, kde aj my, krajiny
strednej a východnej Európy, upozorňujeme na riziká
s tým spojené. A veľkou výzvou je škandál Volkswagenu, tzv. Diesel gate, kde sme
dali spolu s eurokomisárkou
Evou Jourovou hlavy dokopy
a budeme tvrdo pracovať na
tom, aby aj európski spotrebitelia dostali náhradu škody.
Spotrebiteľský summit bude
venovaný najmä diskusii
o prijatých smerniciach. Tzv.
refit, to znamená, že budeme
hodnotiť, čo priniesli spotrebiteľom, čo sa nimi dosiahnuť
nepodarilo, čo treba opraviť.
Taká sebareflexia zo strany
autorov legislatívy. Prizvali si
odborníkov a chcú si vypočuť ich názory, hoci možno
budú aj veľmi kritické. Takýto
prístup u našich legislatívcov veľmi nevidieť. A mojou
osobnou agendou je stále nedať pokoj s tým, že v EÚ platí
dvojaký meter a spotrebitelia
v strednej a východnej Európe nakupujú produkty s iným
zložením. Aj to je svojim spôsobom tzv. double standard
a geoblocking. A hoci o tomto
probléme všetci dobre vedia,
tvrdia, že nie je politická vôľa
ho riešiť. Uvidíme...  (red)

Anjel Vianoc
2016

Tatranská galéria v Poprade vyhlasuje tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž
ANJEL VIANOC 2016 pre
Materské, Základné, Špeciálne, Základné umelecké
a Stredné školy, na ktorej
môžete prezentovať talent
a výtvarnú zručnosť Vašich
žiakov a študentov.
Príďte nám ukázať vaše anjelské nápady. Súťažné práce
môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou
v počte max. 10 ks za školu.
Všetky práce posielajte poriadne označené a účasť na
súťaži potvrďte mailom (pedagog@tatragaleria.sk).
Prostredníctvom elektronickej prihlášky, spolu
s potrebnými údajmi (meno,
priezvisko, vek, škola, názov
práce, technika) najneskôr
do 25. novembra 2016.
Neoznačené práce a práce
bez elektronického zoznamu prác a potvrdenia účasti
nebudú do súťaže zaradené!
Súťažné práce na náklady galérie nevraciame.
Po skončení výstavy budú
práce do 28. februára 2017
k dispozícii na vyzdvihnutie.
Termín vernisáže výstavy
a slávnostného vyhlásenia
víťazov bude 6. decembra
2016 o 14. h v Art klube Tatranskej galérie. Víťazi získajú
hodnotné ceny.
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Oslávili sme SNP

„Neexistuje na svete národ,
ktorý by nemal vlastné dejiny,
vlastných hrdinov a pamätné miesta. Pre nás Slovákov
je významným medzníkom
v našich novodobých dejinách
Slovenské národné povstanie.
Týmto ozbrojeným vystúpením nášho ľudu v roku 1944
sme jednoznačne dokázali,
že slovenský národ sa nikdy nezmieril s fašistickým
diktátom.
Hrdinské činy našich ľudí,
ktorí sa postavili tvárou
v tvár fašistom, nasadzujúc
vlastný život, sa nesmú stať
len zabudnutými legendami
v učebniciach.
Väčšina z nás je generácia,
ktorá je narodená po druhej
svetovej vojne. Ale sme ešte
tá generácia, ktorá priamo
z úst našich otcov a starých
otcov načúvala rozprávaniam
o zverstvách, ktoré napáchal
fašizmus a nacizmus po celej
Európe a svete, ale aj na našom národe a našej slovenskej krajine. Nezabúdajme
na tieto udalosti, na týchto ľudí. Bojovali preto, aby
sme my žili v mieri,“ týmito
slovami sa k účastníkom
oblastných osláv 72. výročia
SNP prihovoril starosta obce
Važec Ing. Milan Lištiak 27.
augusta na Podbanskom.
Po slávnostných príhovoroch účastníci položili vence
a kytice kvetov k pamätníku,
zapálili partizánsku vatru
a pietnu spomienku ozvláštnil krásny kultúrny program
v podaní folklórnej skupiny
z Važca.
Stretnutia priamych účastníkov Povstania, ktorých je
v súčasnosti už veľmi málo,
ale aj tých, ktorým vojna
vzala blízkych sa na Podbanskom konajú od roku 1952.
Najprv to bolo pri pamätníku v Tichej doline a od roku
1993 na Partizánskej lúke,
kde sa nachádza Pamätník
SNP.

V Batizovciach bolo veselo

Dokončenie z 1. strany
Počet spoločenských podujatí v tejto podtatranskej
obci sa vďaka aktívnym obyvateľom i obecnému úradu
neustále zvyšuje. Občania
majú o všetky spoločenské,
kultúrne i športové podujatia veľký záujem a navštevujú ich v hojnom počte. To
inšpirovalo obce k vybudovaniu dôstojného stánku
na spoločné stretnutia. Len
máloktorá obce pod Tatrami totiž dokáže za jediný
rok pripraviť toľko krásnych
a zaujímavých podujatí, ako
práve Batizovce. V tejto dedinke je najlepšie vidieť, čo

pre ľudí tu žijúcich znamená zachovávať si tradície
a pamätať na svoje korene.
Či už spomenieme vyškrabávanie vajíčok, Straškov,
kúdeľnú izbu, do ktorej je
zapojená azda celá dedina, súťaž o najlepšie pirohy
a mnohé, mnohé ďalšie,
ktoré vychádzajú zo zachovaných tradícií. Ešte krajšie
na tom je, že práve tradície
spájajú celú dedinu a do
každej akcie dokážu zapojiť
takmer všetkých. Je priam
zázrak, keď vidíte, ako Batizovačania z folklórnej
skupiny, detskí folklóristi,
heligonkári, členky Matice
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i dychovka zo Svitu, ľudová
hudba zo Štôly, Suita kráľa
Mateja, Drišľak a na záver
i Heľenine oči. Samozrejme,
nechýbala ani tombola o zaujímavé ceny a v neskorých
večerných hodinách zapálenie vatry zvrchovanosti.
Keďže folklóristi, ale aj
heligonkári či ľudová hudba
z Batizoviec neraz vystupujú
aj v okolitých mestách a obciach, Batizovčanov navštívili i starostovia okolitých
obcí. Medzi nimi nechýbali
ani primátori Popradu a Svitu, Ing. Jozef Švagerko a Ing.
Miroslav Škvarek. 

(red)

Najlepší guláš na Mlynkoch navaril Novák team

Obec Mlynky leží v prekrásnom kúte Slovenského
raja, obklopená chráneným
areálom Knola a Národnou
prírodnou rezerváciou Zejmarská roklina. Mlynky ale
dobre poznajú nielen turisti,
ktorí si tu určite prídu na svoje, ale aj milovníci zimných
športov, medzi ktorými je
známe hlavne lyžiarske stredisko Gugel.
V lete si pobyt v Mlynkoch môžete okrem turistiky spríjemniť napríklad aj
zapojením sa do súťaže vo
varení gulášu Hornohnilčanský kotlík, ktorú striedavo
organizovali spoločne obce
Dedinky, Mlynky a Stratená.

V druhej polovici augusta
sa milovníci gulášu stretli v
Mlynkoch, kde sa konal už
jeho šiesty ročník. Najlepší
guláš varilo deväť družstiev,
medzi ktorými boli domáci,
ale aj gulášmajstri zo Spišskej Novej Vsi, dovolenkujúci
Bratislavčania a „kuchári“,
ktorí v blízkosti obce pracujú
či sólo maďarský šéfkuchár
s rodinou, ktorý na túto súťaž prišiel raz, ako turista,
a odvtedy na Hnornohnilčanský kotlík chodí pravidelne. Medzi súťažiacimi
sme však našli aj kompletné a hlavne veselé družstvo
Mlynčanky z maďarskej obce
Mlynky – z Pilisszentkereszt,

ktorá už viac rokov so slovenskými Mlynkami spolupracuje a vzájomne sa navštevujú. Odborná porota tak
mala možnosť vyberať nielen
z gulášov, ktoré varili Slováci
z našich bežných ingrediencii, ale aj Maďari s ich fantastickou červenou paprikou
a „hromadou“ mrkvy.
A súťažiaci? Tí lúpali, krájali, miešali, ochutnávali,
sem-tam hrdlo zvlažili, ale
hlavne neustále sa so smiechom „hecovali“ a vychvaľovali ten svoj gulášik. Posledné
slovo však mala porota a ako
najlepší „vychutnala“ guláš
Novák teamu, so šéfkuchárom Petrom a zdatnou ku-

cháročkou Hankou z Mlynkov. Pre úplnosť však musíme
dodať, že všetky navarené
guláše chutili a v priebehu
polhodinky nebolo stopy ani
v jednom kotlíku. Veď záujemcov bolo dosť, pretože
nádherný deň prilákal do
Prostredného Hámra domácich i turistov z obce i okolia.
Aj keď celú súťaž moderovala pre práceneschopnosť
starostu jeho zástupkyňa
Ing. Iveta Geletková, starosta
„Dušan“ Alfréd Franko však
neodolal a aj s ortézou a barlami na nohe prišiel pozdraviť
súťažiacich i hostí z maďarskej obce Mlynky a poďakovať
za účasť. 
(red)

V osade sa zjavil Ježiš

Najlepšie tri družstvá zľava: Maringotka team (2.), víťazný
Novák team a Mlynčanky (3).
Nezávislý spoločensko
- ekonomický občasník

slovenskej či klube žien, ale
aj ľudová hudba Lajblik dokážu celé hodiny baviť sami
seba. Spev, tanec, heligónky,
tým všetkým žijú tunajší ľudia. Okrem toho tam vždy
nájdete tie najlepšie domáce
zákusky a dobroty starých
materí, ktoré napečú a navaria pre celú dedinu.
Verní tradíciám, počas
celého popoludnia mali aj
teraz pripravený krásny kultúrny program a pred parkom, preplneným domácimi i návštevníkmi sa búrlivý
potlesk ozýval po každom
vystúpení. Okrem domácich
prišli Batizovčanov potešiť

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
MUDr. DUŠAN SKOKAN
n venujeme sa všetkým okruhom psychiatrie dospelého
veku t. j. demencie, alkoholizmus a ostatné závislosti,
poruchy spôsobené stresom, úzkostné a depresívne
poruchy, obsedantno-kompulzívna porucha,
schizofrénne poruchy, a i.
n objednávame bezplatne na t.č. 0948 761 721
n www.psychiaterpoprad.sk
n https://www.facebook.com/psychiaterpoprad/

Obyvatelia batizovskej
osady sa zviditeľnili na
celom Slovensku. V prvej
polovici septembra sa
v príbytku Pačajovcov,
v okienku plynového
sporáka, vraj zjavil Ježiš.
Ako povedala pani Irena,
farebné obrysy sa objavili v skle sporáka jedného
dopoludnia, keď chcela
variť. Darmo sklo umývala, zjavenie tam ostávalo.
Samozrejme, že u Rómov,
ktorí majú od vekov zakorenený strach z nadprirodzeného, to vyvolalo ošiaľ
a či mladí či starí, sa začali

k zjaveniu modliť a páliť sviečky.
Medzi osadníkmi nechýbali slzy dojatia a obyvatelia sú presvedčení, že Ježiš ich navštívil preto, lebo vidí ich ťažký život
v chudobe a priniesol im radosť, potešenie, zdravie, lásku
a vrúcne dúfajú, že bieda sa konečne vytratí. Od tej chvíle sa
u Pačajovcov pomaly prestalo variť a prvé dni sa kuchyňa neustále plnila ľuďmi, ktorí sa modlili a zapaľovali sviečky. Ešte
aj doteraz sú obrysy Ježiša viditeľné a ľudia nevedia, čo si počať
a čo to vôbec znamená.
Pomôže niekto ľuďom v osade vysvetlil záhadu, z ktorej
majú nielen radosť, ale aj strach? 
(red)

Nakupujme
u susedov
Že sme my, krajiny strednej a východnej Európy,
trhom II. kategórie, potvrdili testy spotrebiteľských
organizácií na Slovensku,
v Čechách, i v Poľsku.
O potravinách sme už
počuli, no vedeli ste, že
značkové pracie prášky
v nemeckých a rakúskych
obchodoch kúpite koncentrovanejšie? Pri porovnaní
informácií na obaloch poľská spotrebiteľská organizácia Pro -Test zistila, že
západní Európania podľa
návodov na jedno pranie
potrebujú menšiu dávku
prášku či gélu ako my tu na
východe…
Zo supermarketov sa vytrácajú naše lokálne značky. V Kauflande, napríklad, už priam kultovú
omáčku na špagety morca della popradskej firmy, ani iný výrobok jednej
z posledných v slovenských
rukách, nenájdete, pretože
odmietli vyrábať pod cenu.
A rozhodli sa, zatiaľ len
v Poprade, ísť cestou vlastných, malých obchodov...
Tieto dve skutočnosti sú
v podstate dobrou správou
pre nás, spotrebiteľov. Príliš dlho sa vyhovárame, že
nám naše nízke platy nedovoľujú nakupovať kvalitné potraviny či iné výrobky.
Nabažili sme sa farebných
obalov „Západu“ a je čas
vrátiť sa k starým, osvedčeným receptom a surovinám
starých materí. Kvalita totiž
je cenovo i miestne dostupná. Vylezme zo supermarketov a poobzerajme sa po
okolí. Určite nájdeme malé
mäsiarstvo, pekáreň, mliekareň, potraviny... Prebuďme sa konečne z konzumného ošiaľu a pripusťme
si fakt, že máme to šťastie
a nie sme odkázaní na
často nekvalitné a drahšie
zahraničné potraviny servírované v supermarketoch.
Prestaňme slepo hltať ich
ružové marketingové cukríky, namiesto akciových
letákov, kde si podčiarkujeme, čo je kde lacnejšie,
čítajme radšej knihy. Veď
priamo pod Tatrami máme
bio farmy s kvalitným mäsom, tradičných výrobcov
mlieka a mliečnych výrobkov, pestovateľov ovocia
a zeleniny. O tom, čo budeme jesť, rozhodujeme
sami. A to, či a ako dlho
budeme mať takú širokú
ponuku kvalitných potravín
práve v našom regióne,
máme v rukách tiež len my
sami. Štát dotuje a daňové prázdniny udeľuje len
zahraničným investorom
a vyrokovať v Bruseli lepšiu dotačnú politiku pre
našich poľnohospodárov
chce od našich politikov
a štátnych úradníkov viac
ako len peknú kravatu
a správne stranícke tričko.
Len od nás závisí, či lokálne firmy, ktoré nepodliezajú ceny na úkor kvality, aby
nás kŕmili emulgátormi,
prežijú. Slogan ...kúpou
domácich výrobkov podporujeme samých seba platí.
Podporme teda samých
seba tým, že sa prestaneme vyhovárať na ceny
a začneme opäť nakupovať
v tradičných obchodoch.

