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Pozornosť venujeme odpadom

Príjemný dobrý deň prajem. Vážení spoluobčania,
opäť držíte v rukách ďalšie
vydanie batizovských novín,
v ktorých sa dočítate o dianí
v našej obci. V uplynulom
období sme sa mali možnosť
vidieť na najväčšom kultúrno-spoločenskom podujatí,
ktoré sa konalo pri príležitosti 755. výročia založenia
Batizoviec. Tohto roku boli
tieto obecné slávnosti spájané
aj s už 130-ročnou históriou
založenia nášho dobrovoľného hasičstva v obci a v neposlednom rade so 75. výročím
Slovenského národného povstania. Všetkým vám, ktorí
ste sa akokoľvek podieľali na
príprave osláv - ďakujem.
V týchto dňoch je značná
časť kapitálových výdavkov
z rozpočtu obce vyčerpaná,
vzhľadom k tomu, že hlavné
investičné zámery sú už zrealizované. Ide o dobudovanie
cca 100 metrov chodníka na
ul. Osloboditeľov, pokládku
asfaltového koberca na časti

ul. Komenského a vyfrézovanie a doasfaltovanie asi 200m²
časti križovatky ulíc Nálepkova a Osloboditeľov, kde došlo
k cestnému rozpadu asfaltu.
V najbližších dňoch nás čaká práca na príprave nového
VZN o odpadoch. Prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou
ľudskej spoločnosti je používanie a spotreba tovarov. Čím
je spoločnosť alebo krajina
vyspelejšia, tým je spotreba
tovarov vyššia a na trh sa uvádza väčšie množstvo výrobkov. Každý výrobok po uplynutí doby svojej životnosti
skončí svoju životnú púť vo
forme odpadu, preto aj vznik
odpadov, vrátane komunálnych odpadov, zatiaľ rastie. Je
to všeobecný a logicky odôvodniteľný jav. Odpady sú
jedným z kľúčových problémov miest a obcí. Hlavný cieľ
EÚ a štátu je predchádzanie
vzniku odpadu a zabezpečenie čo najvyššej miery jeho
zhodnotenia. Táto zodpovednosť sa priamo dotýka obcí,

Naša obec informuje svojich
občanov o dianí
v obci a o najdôležitejších aktivitách,
ktoré majú priamy dopad na život v obci.
Využívame na to rôzne informačné kanály
a snažíme sa zabezpečiť dostupnosť informácií z rôznych zdrojov. Každý občan môže
bezplatne využívať nasledovné spôsoby na
získanie potrebných informácií:
◆ vývesné tabule (pri Kultúrnom dome,
pri COOP Jednota, pri Dome služieb)
◆ miestny rozhlas
◆ INFO kanál obce v káblovej televízii
◆ bezplatný sms systém FLORIÁN

a preto bude zo strany štátu
kontrolovaná. Väčšina obcí
financuje odpady z vlastných rozpočtov aj napriek
tomu, že táto činnosť má byť
podľa zákona o odpadoch
krytá výnosom z miestneho
poplatku (rovnako vyplýva
aj zo Záverečnej správy Najvyššieho kontrolného úradu
SR). Už pri samotnom rozpočtovaní obce nepokrýva
výnos z miestneho poplatku predpokladané náklady.
S prihliadnutím na vyššie
uvedené je nevyhnutné, aby
sme prijali nové poplatky,
ktoré budú primerane odzrkadľovať nakladanie s odpadom. Predmetný poplatok
nebol upravovaný už pomerne dlhú dobu aj napriek
tomu, že náklady na jeho likvidáciu každoročne priamo
úmerne narastajú.
Ďakujem za pozornosť, a
všetkým za vykonanú prácu v
prospech rozvoja našej obce.
 JUDr. Gabriel Bodnár

starosta obce

◆ www stránka obce
◆ facebooková stránka obce
◆ vývesná úradná tabuľa
◆ mobilná aplikácia V OBRAZE
◆ Batizovské noviny (4x ročne)
◆ Obecný kalendár (1 x ročne)
Informácie vám radi podáme aj osobne
na miestnom obecnom úrade.
Distribúcia informácií prostredníctvom
týchto médií by mala zabezpečiť prístup
k potrebným informáciám mladšej ako aj
staršej generácii občanov. V prípade otázok
na jednotlivé spôsoby získania informácií
nás prosím kontaktujte na tel. 052/7756 312
alebo na obec@obecbatizovce.sk
 JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Batizovčania v Tatrách
a „Tatry na dlani“

Výstup na Batizovské pleso
s tradičným názvom „Cesta
k prameňu“ je spájaný s dátumom 15. september. Preto
sme sa aj tento rok (30-členná partia náhodných turistov
z Batizoviec), vybrali z Tatranskej Polianky, tí s lepšou
kondičkou z Popradského
plesa na Batizovské pleso.
Výstup sa niesol v radostnej
atmosfére, kochaním sa nádhernou panenskou prírodou
a naberaním energie. Lepšie
počasie sme si nemohli ani
želať. Výhľad sme mali nie
len na okolité štíty Vysokých
Tatier, ale aj na Kráľovu hoľu,
Nízke Tatry. Turistický deň
sme ukončili slávnostným
otvorením a pokropením
s tatranskou vodou z Batizovského plesa relaxačno
- náučnej vyhliadky s názvom „Tatry na dlani“, ktorá
je umiestnená za rodinnými
domami na ul. Jurkovičova.
Projekt finančne podpori-

la nadácia COOP Jednota
v rámci podpory lokálnych
komunít v celkovej sume
6 000 €. Projekt začal v roku 2018 vaším hlasovaním
v predajni COOP Jednota
a následným víťazstvom. Od
tej doby sme intenzívne pracovali na realizácii a otvorení
vyhliadky, kde sa nachádza
panoramatická tabuľa s popisom tatranských štítov, ďalekohľad a skalka s tatranskými
drevinami a rastlinami, veľká
hojdačka, dve lavičky so stolom. Veríme, že táto zóna bude čo najdlhšie slúžiť širokej
verejnosti, občanom, návštevníkom, ako aj športovcom na oddych a vzdelávanie. Zároveň vás týmto prosíme o dodržiavanie poriadku
a neničenie zariadenia, ktoré
sme sem nainštalovali v rámci dobrovoľníckej činnosti,
aby park slúžil nielen nám,
ale aj našim budúcim generáciám. Touto cestou by sme

sa chceli poďakovať Nadácii
COOP Jednota, že si vybrala našu obec, ktorá mohla
zrealizovať projekt podľa
výberu občanov a menovite všetkým, ktorí ochotne
a bez nároku na akúkoľvek
odmenu obetovali svoj voľný čas pre verejný prospech:
Juraj Majláth, Daniel Hudák,
Ján Hudák (ul. Jurkovičova), Juraj Balogh, Ondrej
Kuzmík, Ivan Hudák, Bruno
Hudák, Miroslav Chromek,
Dagmar Chromeková, Miroslava Šalátová, Slavomíra
Šalátová, Katka Hudáková, Matúš Schneider, Dávid
Mudrák, Monika Chromeková. Nezištnú pomoc nám
poskytli svojou technikou
Marek a Václav Hrebeňárovci, Dobrovoľný hasičský zbor
Batizovce a sponzorsky nás
podporila aj firma MTS zo
sídlom v Krivej.

Marián Chromek,
 Mgr. Simona Chovanová

Môže byť niečo také krátke?

Miestna občianska poriadková služba v našej obci

BARUN TEAM reprezentoval Batizovce v behu Od Tatier
k Dunaju. Dvanásť susedov z našej obce sa spojilo a spolu,
ako jeden tím, odbehli 345 km z Jasnej až do Bratislavy. Všetci členovia poctivo trénovali a aj vďaka tomu odbehli túto
diaľku za 32 hodín a 41 minút a umiestnili sa na krásnom
147. mieste. Aj napriek tomu, že to bolo veľmi náročné, všetci si domov odniesli skvelé zážitky z tohto víkendu. BARUN
TEAM (BAtizovceRUNningTEAM) sa už teraz teší na to, kedy sa opäť postaví na štart v tričkách našej obce. Tomáš Lang

Obec Batizovce sa zapojila
do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľského
orgánu pre operačný program
Ľudské
zdroje,
OPĽZ-PO5-2018-1. Výzva bola zameraná na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti
ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) poskytovaním
miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK.
Obec Batizovce vo výzve
uspela a od 1. 7. 2019 začala
s realizáciou aktivít projektu.
Pre naplnenie cieľov projektu obec získala nenávratný
finančný príspevok vo výške:
117 281,00 €. Špecifickými
cieľmi projektu sú poskytovaním miestnych občianskych
poriadkových služieb v obci
Batizovce posilniť miestny
aktivizmus, podporiť komu-

nitný rozvoj, znížiť protispoločenskú činnosť, udržiavať
verejný poriadok (rušenie
nočného pokoja, eliminácia
kriminality prostredníctvom
preventívneho hliadkovania
problémových lokalít), zvýšenie kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú
obyvatelia MRK.
Hlavné oblasti v ktorých
členovia MOPS poskytujú
svoje služby sú: ochrana maloletých a mladistvých osôb
a ich podpora dochádzky do
školy, ochrana majetku, zdravia a života, riešenie udalostí
medzi osobami z MRK a väčšinovým obyvateľstvom, hlásenie podozrenia na nelegálny odber elektrickej energie,
spoluorganizovanie podujatí
v obci. V rámci projektu bolo
zamestnaných 5 osôb na dobu
24 mesiacov. Členovia MOPS
sú vybavení reflexnou vestou s označením Poriadková

hliadka, preukazom člena
MOPS, baterkou a zastavovacím terčom. Členovia MOPS
počas svojej činnosti spolupracujú s Políciou a sú koordinovaní Obecným úradom
Batizovce. Členmi MOPS sú:
Peter Čonka, Denisa Čonková, Ján Dunka, Ján Pačaj

a Milan Pačaj.
Tento projekt sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci operačného
programu Ľudské zdroje.
Telefonický kontakt: 0919
463 660. Mária Hudáková

B AT I Z O V S K É N O V I N Y

Hasiči oslávili 130 rokov založenia DHZ

Počas rušného letného obdobia sme sa ako dobrovoľní
hasiči zúčastnili rôznych akcií, o ktorých by sme Vás radi
v krátkosti poinformovali. 5. - 6. júla sme si pripomenuli
130 rokov založenia DHZ v našej obci.
Pri tejto príležitosti bola pre členov a pozvaných
hostí zorganizovaná slávnostná schôdza v sále kultúrneho domu. Na druhý
deň sa v obci konal menší
sprievod s aktuálnou, ale aj
historickou technikou, pri
pódiu boli pripravené rôzne
ukážky z našej činnosti. 25.
8. sme zorganizovali Spomienkovú súťaž DHZ, ktorá
je zaradená do podtatranskej

hasičskej ligy. Po prvýkrát sa
táto súťaž uskutočnila v novom areáli, ktorý sme začali
budovať vedľa futbalového
ihriska. Súťaže sa zúčastnilo 20 tímov a samozrejme
nechýbali ani domáce Batizovce. Koniec augusta už tradične patrí dňom obce. Ani
tu sme nechýbali a pomáhali
sme organizačnému výboru
či už materiálno technickým
zabezpečením, ale aj ľudskou

silou. Zúčastnili sme sa tiež
veľkého sprievodu obcou
s našou technikou a členmi.
V septembri sme ešte pripravili branno- športový deň pre
členov DHZ.
Naše súťažné družstvá sa
v priebehu celého roka aktívne zúčastňovali na súťažiach
v celom Popradskom okrese.
Posledná súťaž sa konala 15.
9. vo Vikartovciach. V celkovom hodnotení PHL sa naši
muži nad 35 r. umiestnili na
krásnom 2. mieste po 1. Šuňave a ženy nad 35 r. spolu
s mužstvom dorastencov obsadili prvé miesta vo svojich
kategóriách. Týmto by sme
sa chceli poďakovať za vzornú reprezentáciu našej obce
a zagratulovať tímom za krásne výsledky.
Z výjazdov sa letné mesiace ukázali ako pokojnejšie
a naša zásahová jednotka
odstraňovala väčšinou iba
škody spôsobené nárazovými dažďami a najnovšie aj
hniezda bodavého hmyzu,
ktoré ohrozovali ľudí a boli
v ťažko dostupných miestach.

Marián Chromek

Podtatranský Kuriér www.podtatransky-kurier.sk
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Pirohy navarili zo 16 kg múky

Milí čitatelia, opäť sa k vám prihováram si môžeme do sýtosti užívať prechádzky
v mene Klubu žien Batizovce. Tentokrát v prírode alebo púšťanie šarkanov s našina začiatku pestrofarebného jesenného mi ratolesťami. Jeseň je však i obdobím,
obdobia. Jeseň prichádza vždy v rovna- kedy sa príroda začína ukladať na zimný
kom čase, ale vždy v inom šate. Tohto- odpočinok a my sa taktiež prispôsobujeročná jeseň nám prináša krásne, slneč- me postupne prichádzajúcim chladným,
né a príjemne teplé dni, počas ktorých sychravým dňom.
V Klube žien Batizovce pri- Bachledová, Mária DuranyNechýbali sme ani pri orpravujeme i na jeseň niekoľko ová, Mária Šalatová, Ľuba ganizovaní Dňa obce pri prízaujímavých akcií. Dovoľte Hudáková, Anna Kapralová, ležitosti 755. výročia prvej
mi však krátko spomenúť si pod vedením predsedníčky písomnej zmienky a 130.
na akcie, ktoré sme organizo- Oľgy Pastrnákovej, pripravili výročia založenia DHZ Bativali, resp. spoluorganizovali pre širokú verejnosť ukáž- zovce, ktorý sa konal dňa 31.
počas uplynulých mesiacov.
ku vo varení batizovských 8. 2019. Zároveň sme boli náTak ako každoročne aj pirohov, ktoré mali medzi pomocné pri 2. ročníku Foltento rok sme sa zúčastnili návštevníkmi skutočne veľký klórnych slávností Batizovce.
súťaže o najlepšie Batizovské úspech. Dôkazom je množMilí čitatelia,
pirohy, na ktorej naše ženy stvo uvarených pirohov zo
ďakujeme vám za vašu
získali prvé miesto. 1. au- 16 kg múky. Celá akcia bola priazeň, za podporu a záujem
gusta sme sa zúčastnili Fes- okorenená milým slovom, o naše aktivity. Budeme rady,
tivalu všetkého slovenského úsmevom na tvári a príjem- ak vás budeme môcť privítať
„Made in Slovakia“. Naše ným kultúrnym programom i na ďalších našich aktivitách
ženy z Klubu žien a Matice folklórnej skupiny Batizovce a spoločne vyplníme posledslovenskej Mária Benková, pod vedením Ľuba Šoltísa, né mesiace roku 2019 zaujíAnna Orolinová, Milota Pe- ktorému patrí poďakovanie mavým a na zážitky bohatým
ričková, Magda Fáberová, za technické zabezpečenie programom.
Anna Mudráková, Anna tejto akcie.

Marta Šerfelová

Žiaci sú už opäť v škole

Batohy na chrbtoch vystriedali školské tašky a kroky
našich žiakov nesmerujú na zaujímavé výlety do hôr, ale
do školy. Veríme, že pre všetkých to bude výlet zaujímavý,
aj keď cesta do cieľa bude občas kľukatá. Pre 147 žiakov
Základnej školy v Batizovciach sa tak ako pre všetkých
ostatných školákov skončili prázdniny a my sme na školskom dvore privítali 29 žiakov, ktorí prah školy prekračovali prvýkrát. Trinásť žiakov nastúpilo do prvého a 16 do
nultého ročníka.
V škole je zriadených desať
tried. Popoludnie budú môcť
žiaci tráviť v jednom oddelení školského klubu a od októbra aj v krúžkoch. Veríme,
že ponuka krúžkov všetkých
oslovila a vybral si každý. Aj
v tomto školskom roku bude
mať v našej škole elokované
pracovisko SZUŠ Rosnička
Art a k veľmi obľúbenému
výtvarnému odboru pribud-

ne i hudobný odbor.
Batohy si naši žiaci baliť nemusia, pripravujeme mnoho
environmentálnych aktivít,
výletov i exkurzií. Naďalej
budeme spolupracovať s organizáciou Strom života, ale
s pani Martinou Proháczkovou z TANAP-u. Zapojíme sa
do mnohých športových súťaží a prvou z nich bude Beh
Svitom, ktorý odštartoval

v piatok 27. septembra. Žiaci
sa môžu tešiť aj na výlety i divadelné predstavenia.
Počasie pod Tatrami je
premenlivé, ale napriek tomu sa budeme snažiť čo
najviac času tráviť v našej
vonkajšej učebni a obohacovať tak hodiny prírodovedy,
vlastivedy, ale aj slovenského
či anglického jazyka.
Na rodičov i starých rodičov sa tešíme na našich tradičných akciách ako je Deň
otvorených dverí, ktorý bude
v októbri, ,,Pasovanie prvákov“ začiatkom novembra
a december už tradične patrí
našej akadémii. Tak do skorého stretnutia, priatelia.
 Mgr. Zuzana Kľocová

Folklórna skupina Batizovce sa neustále rozrastá

Aktivity folklórnej skupiny
Batizovce pokračovali aj cez
prázdninové obdobie.
V priebehu prázdnin júl až
august sme vystupovali každý
štvrtok v GINO –PARADISE BEŠEŇOVÁ, spolu 9 prekrásnych vystúpení, za čo sa
chceme poďakovať agentúre
NEJA.
Pre zahraničných hostí
z Holandska sme vystúpili
v Spolcentre vo Svite. 20. júla sme sa zúčastnili súťaže
vo varení pirohov v Batizovciach, kde svoje kuchárske
zručnosti predviedli mladí aj
starší členovia FSk. Koncom
júla sme prijali pozvanie na
folklórny festival ZOGROD
v Malej Frankovej. 1. augusta
sa v Poprade konalo podujatie Made in Slovakia, kde
sme sa predviedli v kompletnom zložení najmladšie deti,
staršie deti, mládež a dospelí.
Členky klubu žien v Batizovciach na tomto podujatí
v Poprade navarili pre návštevníkov Popradu domáce
Batizovské pirohy. Celkovo
navarili 1 600 ks domácich
pirohov.
10. augusta sme mali nabitý
program. V Mengusovciach

sme zatancovali a zaspievali
na podujatí „Mengusovská
veselica“ a potom o 17. hod.
sme boli súčasťou folklórnych
slávností vo Vikartovciach,
kde sme vystúpili s programom „A v tých Batizovciach
tam je dobre“
V polovici augusta sme
spolu s deťmi vystúpili v Novej Lesnej na akcii Dni obce.
V závere augusta patril víkend oslavám obce Batizovce
a miestneho Dobrovoľného
hasičského zboru. Zúčastnili
sme sa sprievodu obcou, ktorý mal pozitívne ohlasy.
Na pódiu sa predstavili
naše najmladšie detičky a M.
Riša zahral na fujare.
V nedeľu sme sa v krojoch
zúčastnili ekumenických služieb božích v evanjelickom kostole v Batizovciach.
Začiatkom septembra sme
boli v susednej obci Gerlachov zatancovať pre 40 mladých ľudí z rôznych kútov
sveta pre projekt Erasmus,
z čoho sa urobil 10 minútový film, kde sme spolu s folklórnou skupinou Lomničan
z Veľkej Lomnice predviedli
ukážky z tancov a tradícii
našich krojov. V polovici

septembra v sobotu sme vycestovali do Matejoviec na
vystúpenie v rámci ich osláv.
Potom večer sme navštívili
obec Sp. Štiavnik, kde sme
v rámci projektu a osláv zaspievali a zahrali na heligónkach a fujare.
28. septembra sa zúčastníme krajskej folklórnej súťaže
v Zámutove, kde nás budú reprezentovať naši heligonkári ,
speváčka S. Chovanová a fujarista M. Riša. Pôjdeme ich
podporiť a budeme im držať
palce, aby zabojovali o postup na celoslovenskú súťaž
v Habovke. Vedúce mladších
a starších detí sa zúčastnia
školenia vo Svidníku.
12. až 13. októbra sme prijali pozvanie na akciu „Margecianske fajnoty“, kde v sobotu predvedieme kuchárske
zručnosti batizovskej kuchyne a v nedeľu vystúpime
s folklórnym programom „A
v tých Batizovciach, tam je
dobre.“
V septembri sa uskutočnil
nábor do folklórnej skupiny, kde k najmladším deťom
pribudlo 8 nových tanečníčok a tanečníkov a 6 detí sa
posunulo k starším deťom.

V staršej skupine pribudli
2 noví členovia a 3 dievčatá
prešli ku mládeži a dospelým. K dospelým prišli tiež
dvaja noví členovia. V súčasnosti máme 27 členov mládeže a dospelých, 28 starších
detí a 27 mladších detí. S radosťou môžem skonštatovať,
že spolu s rodičmi a priaznivcami folklórnej skupiny je
nás už okolo 100 členov. Na
záverečné vyhodnotenie ro-

ka 2019 už budeme potrebovať priestory sály kultúrneho
domu. V budúcnosti chceme
rozšíriť hudobný doprovod
o kontrabas, husle a ďalšiu
heligónku.
Na rok plánujeme naspievať, nahrať a vydať CD s batizovskými pesničkami. Z fondu na podporu umenia sme
získali dotáciu 2 500 eur, ktorú využijeme na obnovu a výrobu nových krojov, čižiem,

klobúkov, opaskov a propagačné materiály. Taktiež potrebujeme opraviť a naladiť
heligónky.
Do konca septembra sme
mali za sebou 40 vystúpení
v roku 2019.
Ďakujeme všetkým členom
a priaznivcom našej folklórnej skupiny za podporu a trpezlivosť.

Ľubomír Šoltís,

FSk Batizovce
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Slovak Telekom a. s. buduje optickú sieť

Vážení občania,
rád by som Vás aj touto
cestou informoval o začatí
prác na vybudovaní novej
optickej siete spoločnosti
Slovak Telekom a.s. v našej
obci. Po niekoľkoročných náročných jednaniach o možnosti vybudovať optickú sieť
práve v našej obci, sme získali prísľub spoločnosti Slovak
Telekom a. s., na realizáciu
tohto projektu v Batizovciach. V poslednom roku
prebiehali prípravné práce
na spracovaní potrebnej dokumentácie a rôznych povoľovacích jednaniach. Všetky
administratívne a prípravné
práce prebehli úspešne a spoločnosť Slovak Telekom a.s.
získala potrebné povolenia.
V septembri toho roku sa

začalo so samotnou realizáciou projektu optickej siete
v našej obci, v časti „Panské
záhrady“. Postupne sa bude
prechádzať na ďalšie lokality
obce. Práce sa budú realizovať postupne tak, aby nedošlo k rozkopaniu celej obce
súčasne. Trasa vedenia novej
optickej siete je spravidla vedená v tzv. „zelených pásoch“,
ktoré vedú popri komunikáciách, sú vo vlastníctve obce
a sú prioritne určené na uloženie inžinierskych a servisných sietí. Rád by som ubezpečil občanov, ktorí využili
„zelený pás“ na vybudovanie
vjazdu k rodinným domom,
že obec bude v plnej miere súčinná so zhotoviteľom
stavby, ktorý v rámci svojich
možností zabezpečí úpravu

„zelených pásov“ do predošlého stavu a ak to nie je
možné vzhľadom na povahu
výkopových prác, do stavu
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využitiu nehnuteľnosti .
Samozrejme je potrebná
spolupráca a súčinnosť vlastníkov rodinných domov,
ktorí na „zelenom páse“ vybudovali vjazdy k rodinným
domom. Finálna povrchová
úprava samotných vjazdov
bude vykonaná zhotoviteľom
týchto vjazdov a na jeho náklady. Zhotoviteľ stavby použije vhodnú technológiu na
uloženie optického vlákna, či
už formou prekopávky alebo
pretlaku a to tak, aby došlo
k minimálnym zásahom do
pozemkov „zelených pásov“

Kalanetika pre všetky ženy

V zdravom tele zdravý
duch. V mladom tele mladý
duch. Tohto hesla sa už vyše
20 rokov drží skupinka žien
cvičiacich populárnu kalanetiku. A tým, že cvičia všetky
,sú mladé hlavne myslením.
Stretávajú sa dvakrát cez
týždeň, vždy v utorok a vo
štvrtok, v priestoroch Základnej školy v Batizovciach.
Počas tejto dlhej doby sa
ich už vystriedalo mnoho.
Spoločne týmto spôsobom
upevňujú svoje zdravie, ale
aj priateľské vzťahy.
Touto cestou sa chcú poďakovať vedeniu Základnej
školy v Batizovciach, ktoré

im za symbolický poplatok poskytuje po celý čas
priestory a takto im umožňuje prežiť spoločne chvíle

Sú obce a dediny ako tá
naša, v ktorej žijeme, kde
máme priateľov a lásky, kde
i boliestka menej zabolí. Sú
obce a dediny ako tá naša,
kde človek človeku ruku podá, pohladí.
V nádhernú slnečnú poslednú augustovú sobotu
som sa týmito slovami prihovorila v parku pri hoteli
Guľa všetkým, ktorí prišli na
úvod obecnej slávnosti Dňa
našej obce s príznačným názvom A v tých Batizovciach,
tam je dobre pri príležitosti
755. výročia založenia obce.
Tohtoročný Deň obce bol
spojený i s pripomenutím si
130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru.
Tento deň bol príležitosťou,
aby sme strávili príjemné
popoludnie pri programe,
v ktorom účinkovali Detská
folklórna skupina z Batizoviec, Suita kráľa Mateja,
sestry Melišíkove s írskym
tancom a hudobná skupina
Bravo. Súčasťou programu
bola aj tombola o zaujímavé
ceny. Po zotmení bola zapálená vatra a na pódiu vystúpil i spevák Peter Cmorík
so svojou kapelou. Nechýbalo výborné občerstvenie
a pre tých najmenších detské
atrakcie. Starosta obce udelil
domácim laureátom Cenu
obce 2019, ktorú si prevzali:
Emília Fabianová a Alexander Makula za mimoriadne
športové úspechy v stolnom
tenise v kategórii športovcov
s mentálnym postihnutím

a reprezentáciu obce doma
i v zahraničí. Milan Pastrnák
za celoživotné úsilie zachovávania zvykov a tradícií
v oblasti kultúrneho života, organizovanie Kúdeľnej
izby, vyškrabávanie veľkonočných vajíčok tradičnou
batizovskou technikou a za
odovzdávanie týchto hodnôt
mladej generácii. PhDr. Marián Soják, PhD. za archeologický výskum, spracovanie
histórie a významnú publicistickú činnosť. Michal Šerfel za celoživotnú príkladnú
spoločenskú angažovanosť
a prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore. Ľubomír
Šoltís za obnovenie Folklórnej skupiny Batizovce a významný spôsob pričinenia
sa o kultúrny rozvoj obce.
Milan Šoltys za vynikajúce
výsledky v oblasti bežeckých
disciplín a reprezentáciu obce. Pavol Šoltys za celoživotný prínos v oblasti zachovávania zvykov a tradícií spojených s Batizovskými fašiangami. Súčasťou obecných
osláv bolo aj pripomenutie si
75. výročia SNP položením
vencov vďaky ku Pamätníku padlých. K prítomným
sa prihovorila Mgr. Monika Faixová,+ predsedníčka
ZO SZPB Batizovce Gerlachov. Vo svojom príhovore
spomenula, že vojna nie je
žiadne dobrodružstvo, je to
utrpenie a smútok. Ľudstvo
sa ťažko učí z vlastnej histórie. Politickí predstavitelia
majú morálnu povinnosť

pri tom, čo majú radi a čo
ich spája - a je to práve KALANETIKA.

Monika Pitoňáková

a vybudovaných vjazdov.
Prostredníctvom optickej
siete bude spoločnosť Slovak
Telekom a.s. ponúkať telefónne služby, rýchle pripojenie do internetu, prípadne
Magio TV. Verím, že v budúcnosti pribudnú ďalšie
služby, ktoré skvalitnia život
v našej obci.
Na záver by som chcel požiadať všetkých dotknutých
občanov o primeranú dávku trpezlivosti, spolupráce a
zhovievavosti pri budovaní
tejto siete.
 JUDr. Gabriel Bodnár,
	
starosta obce

Pripravujeme
kalendár
na rok 2020

Po mesiaci plnom pohody, slnka a zážitkov sa deti 2. septembra opäť stretli v materskej škole. Tí, ktorí do MŠ už chodili, vrátili sa k svojim kamarátom, učiteľkám a hračkám.
Niektoré deti prišli prvýkrát, pre tie to bolo všetko nové a tajomnejšie.
Všetky deti privítala materská škola zase krajšia a vynovenejšia. Počas letných prázdnin sa dokončil sokel na budove a urobila sa rekonštrukcia hlavného schodišťa a bočných
schodísk. Do altánku nám sponzor zakúpil nové lavičky so
stolíkmi, ktoré nájdu svoje využitie pri edukačnej, krúžkovej
a hrovej činnosti.
Materská škola je pre deti ich druhým domovom, preto
chceme, aby prostredie, v ktorom sa učia a hrajú, bolo podnetné, tvorivé a zdravé. Majme na pamäti slová: „Ako sa my
správame k deťom, tak sa raz ony budú správať k nám.“

Soňa Chalásová, riaditeľka MŠ Batizovce

Aj tento rok už začíname s prípravou obecného
kalendára 2020, ktorý by
mal byť venovaný minulosti, zaujímavým fotografiám z dávnej a blízkej
minulosti. Touto cestou
by som chcela požiadať
našich občanov o zapožičanie fotografií s krátkym
popisom, ktoré zachytávajú život obce, udalosti,
ulice, budovy v minulých
rokoch. Fotky môžete
odovzdať Mgr. S. Chovanovej na OcÚ Batizovce
do 30. 10. 2019.

Troška z kultúry
aj historickú zodpovednosť
poučiť sa z chýb minulosti
a chrániť povojnové usporiadanie, lebo znovu začínajú
dvíhať hlavu sily revizionizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a rôznych druhov neznášanlivosti. V mene
členov ZO SZPB vyjadrila
nesmierny obdiv a úctu
všetkým, ktorí sa zúčastnili SNP. Ako aktuálny odkaz
SNP pre dnešok, vyzdvihla
obdivuhodnú solidaritu a
obetavosť konkrétnych ľudí,
schopných konať v záujme
celku. Táto nezištná solidarita medzi účastníkmi Povstania a obyvateľmi miest a
obcí nemá v našich dejinách
obdobu. Je obdivuhodná,
aktuálna, inšpiratívna a hodná našej úcty, uviedla Mgr.
Monika Faixová a zároveň
poďakovala všetkým, ktorí
prežili, vzdala česť a spomienku tým, ktorí sa už domov nevrátili. Obrovskému
množstvu ľudí, ktorí v boji
položili to najvzácnejšie, čo
mali – svoje životy. To by mal
byť pre nás, našu generáciu,
obrovský záväzok. Stačí tak
málo, len si spomenúť a nezabúdať. Sme im zaviazaní
nespreneveriť sa hodnotám,
za ktoré zomreli, a ja verím,
že tento odkaz budeme mať
vždy na pamäti a že ho naplníme svojím každodenným

Najmenší opäť v škôlke

životom v prospech našej
krásnej vlasti, ukončila svoj
príhovor Mgr. Monika Faixová. Prítomným sa prihovoril aj tajomník oblastného
výboru ZSPB Poprad RSDr.
Ján Pavlovčin, ktorý odovzdal starostovi obce JUDr.
Gabrielovi Bodnárovi a jednotlivcom Pamätné listy za
trvalé udržiavanie odkazu
protifašistického odboja, za
národné a sociálne oslobodenie i spoluprácu, podpísané predsedom Ústrednej
rady SZPB v Bratislave Ing.
Pavlom Sečkárom, PhD.
Po pietnom akte nasledoval slávnostný sprievod obcou v hudobnom doprovode
DH Sviťanka a domácej FSk.
Sprievod tvorili predstavitelia obce, zástupcovia jednotlivých organizácii a klubov
pôsobiacich na území obce,
domáci obyvatelia a hostia.
Zastavili sme sa pri hrobke
rod. Máriássyovcov i hrobe
zakladateľa DHZ ev.a.v. farára Ondreja Bartala.
Tohtoročné oslavy sme
s vďačnosťou ukončili v nedeľu 1. septembra v Evanjelickom a.v. chráme Božom
na Ekumenických službách
Božích.
Hlavnou myšlienkou príhovoru evanjelického kňaza Mgr. Miroslava Maťa bol
Žalm 34. Okúste a spoznaj-

te, že dobrý je Hospodin!
Blahoslavený je ten, čo dúfa
v Neho! Na začiatku jeho
príhovoru povedal, že sme
sa stretli ako jedna rodina
pri Božích nohách v Božom chráme, pretože chceme dobrorečiť Hospodinu
a chceme mu ďakovať za
požehnanie a za všetko, čo
sme doposiaľ mohli prijať.
Rozlúčil sa s nami odkazom
Dávidovho žalmu, ktorý nás
vedie k dvom poznaniam:
nie sme Bohu ľahostajní, ani
u nás v Batizovciach. Nie je
mu ľahostajný nikto z nás,
ani starosta, ani poslanec
obecného
zastupiteľstva,
dobrovoľní hasiči, nie je mu
ľahostajný evanjelik, ani katolík, ani nik z kresťanských
zborov, dokonca mu nie je
ľahostajný ani ten, kto o sebe
tvrdí, že Boha niet. Druhý
význam svedectva spomenutého žalmu je pozvaním.
Pozvaním k tomu, aby každý z nás bol blízky k pomoci
a službe. Rímsko-katolícky
kňaz Mgr. Pavol Vaňovský
si pre svoj príhovor vybral
Evanjelium Jána zo 14 kapitoly. Zhromaždili sme sa,
aby sme oslávili deň obce
Batizovce. Tej obce, v ktorej
žijeme a prežívame každý
deň svojho života. Vo svojom príhovore hovoril o ceste nášho života, že si mnoho
krát kladieme otázku, kadiaľ
a kam máme ísť. Tou pravou
cestou, po ktorej máme kráčať, je cesta za Ježišom, lebo
On je cesta, pravda a život.

Toto robili naši predkovia
a tak rozvíjali nielen obec,
v ktorej žili, ale aj svoju vieru a vzťah k Bohu a večnému životu. Prijmime Krista
a choďme za ním, lebo on je
cesta! Primknime sa ku Kristovi, lebo on je pravda, ku
ktorej túžime prísť! Ukončil
svoj príhovor pán farár Vaňovský. Ekumenická bohoslužba bola pre nás veľkým
povzbudením.
Pri príležitosti začiatku nového školského roka 2. septembra sme boli spolu so
starostom obce Gabrielom
Bodnárom pozdraviť deti,
žiakov a pedagógov v miestnej MŠ a ZŠ. Zapriali sme
všetkým veľa zdravia a radosti z učenia.
Míňajú sa dni, mesiace
a roky nášho života. Keď sa
roky vpíšu do dlaní, rovno
do čiary života, človek viac
ako inokedy túži mať pri sebe ľudí, ktorí mu rozumejú
a nájdu si čas na stretnutie
a rozhovor. Touto cestou srdečne pozývame seniorov
od 65 rokov, na slávnostné
stretnutie pri príležitosti
„MESIACA OKTÓBRA –
MESIACA ÚCTY K STARŠÍM“, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 13. októbra 2019
o 14. hodine v sále KD v Batizovciach. Prosíme vás, aby
ste svoju účasť nahlásili do
7. 10. 2019 na obecný úrad
osobne alebo telefonicky na
č. tel. 77 56 312. Ďakujeme.
 PhDr. Soňa Andrašová,

kultúrna referentka

