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Občasník obyvateľov obce Batizovce

V obci budujú optickú sieť

Prajem vám pekný deň vážení spoluobčania. V týchto
pár riadkoch vám priblížim
stav rozpracovaných zámerov, ktoré by sa mali realizovať v tomto roku. S niektorými sme už začali. Ide o pokračovanie výstavby chodníka na Ul. osloboditeľov
v dĺžke cca 100 metrov a realizácia asfaltového povrchu
časti ulice Komenského. Pred
pokládkou asfaltu je potrebné upraviť podložie a sklon
vozovky s prihliadnutím na
odvodnenie plôch. Aj z týchto dôvodov nie je vhodné na

tejto časti komunikácie klásť
cestné obrubníky, ktoré by
bránili odtekaniu povrchových vôd do jestvujúcich kanálov. V nasledujúcom období budú ukončené zmluvne
dohodnuté práce tréningovej
plochy pri futbalovom ihrisku. Mamičky a najmenších
určite poteší oplotenie detského ihriska od cesty z Ul.
záhradnej. V tomto čase sú
ukončené
elektroinštalačné práce v budove bývalej
evanjelickej školy, spolu so
zriadením novej elektrickej
prípojky. Všetky investičné

zámery sa vykonávajú s prihliadnutím na limitované finančné možnosti obecného
rozpočtu, ktoré sa snažíme
využívať čo najefektívnejšie.
K dlhodobým projektom
ktoré sa budú v našej obci realizovať, patrí aj snaha o vybudovanie optickej siete spoločnosti Telekom, a. s.. Spoločnosť Telekom v súčasnosti
disponuje všetkými potrebnými povoleniami a rozhodnutiami. Zahájenie samotnej
výstavby priamo nadväzuje
na kapacitné a personálne
možnosti realizátora projektu. Na základe oznámenia
od spoločnosti Telekom je
predpokladaný začiatok prác
počas letných mesiacov tohto
roka. Nakoľko tento projekt
nerealizuje ani nefinancuje
naša obec, nemáme možnosť
priamo vstúpiť do rokovania
kvôli urýchleniu výstavby.
Optická sieť spoločnosti Telekom v našej obci zabezpečí
pre občanov možnosť využívať rôzne elektronické služby
spoločnosti Telekom vo vysokej kvalite (Magio TV, Internet, telefónne služby atď.).
Za trpezlivosť pri realizácií
projektu vám v mene svojom
a aj v mene Telekom, a. s., vopred ďakujem.
Na záver by som vás rád
pozval na oslavy Dňa obce
Batizovce, ktoré sa už tradične budú konať poslednú
augustovú sobotu t. j. 31. 8.
2019 v parku pri hoteli Guľa.
Pripravujeme bohatý kultúrny a spoločenský program.
Teším sa na stretnutie s vami.
 JUDr. Gabriel Bodnár,

starosta obce

Folkloristi v plnom nasadení

Folklórnu skupinu Batizovce za ostatné roky spoznáva čoraz viac obyvateľov blízkeho i ďalekého okolia. Vo svojich
vystúpeniach prezentujú nielen zaujímavé kroje z podtatranského kraja, ale aj nádherné ľudové piesne či tance.
Napríklad v apríli naša
folklórna skupina reprezentovala v okresnej súťaži Vidiečanová habovka, ktorá sa
konala vo Svite. Medzi inštrumentalistami si prvé miesto
a postup na krajskú súťaž
vybojoval Miroslav Riša v hre
na fujare. V sólovom speve sa
nestratila Mgr. Simona Chovanová, ktorá získala zlaté
pásmo s návrhom na postup
na krajskú súťaž. Ďalšie zlaté
pásmo získali naši heligonkári v zložení Ninka Šoltísová,
Janko Pastrnák, Gabko Bodnár, Peter Truhan a tiež postúpili na krajskú súťaž, ktorá
sa bude konať 28. septembra

Klub žien nechýbal pri žiadnej akcii
Milí spoluobčania, ani sme
sa nenazdali a príjemnú, ale
chladnú jar, nám prekvapivo
rýchlo vystriedalo horúce leto a blížiace sa vytúžené obdobie oddychu a dovoleniek.
Čoskoro zaznie naposledy
školský zvonec a naši školáci budú môcť po náročnej
desaťmesačnej práci opustiť
svoje školské lavice, odložiť školské tašky a tešiť sa na
nezabudnuteľné prázdninové dobrodružstvá a zážitky.

Skôr, ako si naplno začneme
užívať krásne letné mesiace,
dovoľte mi informovať vás
o niektorých úspešných akciách Klubu žien Batizovce
v posledných mesiacoch.
Naše žienky pripravili
chutné koláčiky pri akciách,
ktoré organizovala obec Batizovce, folklórna skupina Batizovce, DHZ Batizovce, mesto
Svit, obce Gerlachov, Mengusovce, Štôla. Boli to akcie:
Gúľaj sa vajíčko, Memoriál

Jána Svočáka, Folklórne slávnosti Batizovce, Deň detí. Nezabudli sme ani na kultúrne
podujatia mimo našej obce,
prechádzky, krásnou podtatranskou prírodou, oslavy 1.
mája v Starom Smokovci.
Deň matiek sme oslávili
spolu s pani Beátou Kelemenovou, ktorá nám prišla predstaviť svoju knihu
„Martin s krásnymi modrými očami“, ktorú napísala na
pamiatku svojej babičky Emy

Straňákovej. Domov sme
si odniesli peknú knižočku
s venovaním autorky, bohaté
umelecké zážitky a ešte sme
sa dozvedeli mnohé zaujímavosti.
Ďalšie zaujímavé podujatia
a aktivity plánujeme v Klube
žien Batizovce aj v jesenných
mesiacoch, o ktorých vás budeme včas informovať. Už
teraz sa tešíme na naše spoločné stretnutia a predovšetkým na stretnutia s vami.
Ďakujeme vám za vašu
podporu pre akcie Klubu
žien Batizovce, ktoré by neboli tak úspešné a atraktívne
bez vašej podpory a priazne.
Veľmi si vážime vašu angažovanosť a prejavenú dôveru.
Pevne verím, že v našej činnosti budeme môcť úspešne
pokračovať i v ďalších mesiacoch a spoločne budeme
môcť vždy pripraviť program
plný zaujímavých podujatí.
Prajem vám krásne, slnečné, horúce a na zážitky bohaté leto. 
Marta Šerfelová,

Klub žien Batizovce

v Zamutove. Ženská spevácka skupina získala strieborné
pásmo. Všetkým postupujúcim budeme držať palce, ale
pôjdeme ich aj osobne povzbudiť.
V apríli sme vystúpili aj
v Aquaparku Gino paradise
Bešeňová s Batizovskou svadbou a čepčením.
Cez Veľkonočné sviatky
sme predviedli v hoteli Bellevue a v hoteli Hubert ukážky
vyškrabávania veľkonočných
vajíčok a Veľkonočnej oblievačky a pre TV Markíza
ukážku predveľkonočných
zvykov. Počas Veľkonočného pondelka chlapci v kroji
z folklórnej skupiny oblievali
hostí v Spolcentre vo Svite a
pokračovali s oblievačkou
všetkých členiek FSk v obci.
Koncom apríla sme vystúpili na kongrese v hoteli
Atrium.
1. mája sme postavili pre
návštevníkov Aquaparku Bešeňová máj a zároveň sme aj
zatancovali a zaspievali.
4. mája sa konali v spolupráci s obcou Batizovce

folklórne slávnosti obce Batizovce za účasti 5 folklórnych súborov a skupín - FSk
Štvrtočan, FS Frankovčan, Jaščurečky, FSk Batizovce a FS
Magurák. V závere programu
vystúpila hudobná skupina
Hrdza.
Staršie deti vystúpili na plese pre klientov CSS Batizovce.
1. júna sa traja členovia FSK
- vedúci detských kolektívov
zúčastnili kongresu „Metodika výučby detí vo folklórnych
zoskupeniach“ v Žiline.
Zhruba po 20–tich rokoch
sme boli súčasťou 43. ročníka
Zamagurských folklórnych
slávností v Červenom Kláštore, kde sme predviedli ukážku
Batizovskej svadby.
22. júna vystúpime na nultom ročníku Strážske folklórne slávnosti a 29. júna sme
prijali pozvanie na Dni obce
Gerlachov.
Blížia sa prázdniny, na ktoré sa tešia hlavne školopovinné deti. Cez prázdniny budú
mať staršie a mladšie deti
voľno.
Ďakujeme všetkým za podporu a členom FSK za trpezlivosť pri skúškach a vystúpeniach.

Ľubomír Šoltís,

FSK Batizovce

Batizovská svadba si vyslúžila potlesk aj na tohtoročných
Zamagurských folklórnych slávnostiach v Č. Kláštore.
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Komisia športu a mládeže

Veselé chvíľky našich najmenších

Ani sme sa nenazdali
a o chvíľu je tu koniec školského roka. V máji a júni sa
uskutočnilo v materskej škole veľa zaujímavých podujatí.
23. mája to bola regionálna akadémia, v ktorej sa vždy
snažíme zobraziť nejaký
úsek zo života našich predkov. Tohtoročnou témou
bola “Svadba na dedine“, kde
sme hravou a vtipnou formou priblížili niektoré zvyky a tradície spojené s touto
krásnou udalosťou.
28. mája deti boli na výlete v galérii „Dobrá hračka“

v Tatranskej Lomnici. Všetci
sa na chvíľku premenili na
rozprávkové bytosti, modelky, hasičov, šoférov, lekárov,
hudobníkov,...Zažili tam veľa
krásnych a veselých chvíľ.
31. mája bol v škôlke veľký deň- oslavoval sa sviatok
detí. Skvelú atmosféru zažili
s KIDSFUN-om animátormi, ktorí ich preniesli do
sveta rozprávkových bytostí. Šašo Jašo s nimi triedil
farebné guľôčky, s morskou
pannou vyrábali mega bubliny, s pirátkou zdolali cestu
za drakom a indiánka Betka

všetkých roztancovala.
4. júna navštívil materskú
školu ujo sokoliar. Formou
zážitkového učenia deti spoznávali myšiaky, sokola, plamienku driemavú, sovu patagónsku, výra skalného,.....
Pripravili sme tvorivé dielne pre rodičov, deti skrášľovali exteriér MŠ – zasadili
si kvietky a zaujímavou aktivitou bol farebný týždeň
v škôlke.
Ešte do konca júna sú
pripravené akcie: rozlúčka
s predškolákmi v materskej
škole, s rodičmi, s pánom

starostom, rozprávkový večer pre predškolákov a záverečné zhrnutie formou hry:
„Čo všetko som sa naučil.“
V mesiaci júl je materská
škola v prevádzke V auguste
je prevádzka prerušená. Ako
všetky posledné roky, tak aj
tento rok máme naplánované opravy a rekonštrukčné
práce. Bude sa pokračovať
v prácach na zatepľovaní
a fasáde budovy a rekonštrukcií únikového schodišťa.

Soňa Chalásová,

riaditeľka MŠ

Dobrovoľní hasiči pomáhali, hasili požiare a pátrali po nezvestnej osobe

Tak ako v poslednom vydaní novín, aj v tomto čísle vám
chceme priblížiť naše aktivity
v poslednom období.
16. 3. 2019 sme pre našich
členov zorganizovali stolnotenisový turnaj, na ktorom
sa zúčastnilo 24 súťažiacich,
ktorí si zmerali sily v rôznych
kategóriách. Koncom marca
sa stretli členovia DHZ v hasičskej zbrojnici, aby pripravili techniku na letné obdobie
a tiež upratali a skrášlili areál
DHZ po zimnom období.
4. 5. 2019 sa v obci konali folklórne slávnosti. Samozrejme, ani tu nechýbal náš zbor,
ktorý pomáhal pri hladkom

priebehu tejto akcie. Vybraní
členovia zásahovej jednotky
sa zúčastnili 11. 5. previerkového cvičenia, ktoré pripravili dobrovoľní hasiči zo Sp.
Bystrého. Aj napriek nepriazni počasia sa nám v dvoch
dňoch 14. - 15. mája podarilo
vyzbierať 5 260 kg železného
šrotu, ktorý zavadzal našim
občanom.
V nedeľu 26. 5. sa zišli mladí hasiči na hasičskej súťaži
pri ZŠ v Batizovciach, ktorá
je zaradená do podtatranskej
olympiády mladých hasičov. Naši chlapci a dievčatá
sa zhodne umiestnili na 11.
mieste. V rámci organizova-

nia územných súťaží sa jedna konala aj u nás – 9. 6., sa
v areáli ZŠ a na futbalovom
ihrisku stretli družstvá žien
a mužov nad 35 r. a dorastu.
Na tejto súťaži nás výborne
reprezentovali naše ženy, ktoré obsadili 1. miesto a dorastenci s mužmi sa umiestnili
na druhých pozíciách.
Marcové suché počasie sa
tiež podpísalo v celkových
výjazdoch DHZ. Do konca
marca sme evidovali 5 výjazdov, z toho väčšina bola
k už tradičnému vypaľovaniu
suchých porastov. 1. 4. sme
boli povolaní KOS v Prešove
k požiaru lesa pod obcou Tat-

ranské Zruby. 21. 4. sme zase
pomáhali pri likvidácii lesného požiaru v ťažko dostupnom lesnom teréne v katastri
obce Kravany. Po dlhšom období sme si do štatistiky zapísali aj pátranie po nezvestnej
osobe - 5. 6. sa okrem členov
DHZ zúčastnili pátrania aj
občania Batizoviec spolu s PZ
SR. Vďaka nasadeniu veľkého
počtu ľudí sa našťastie táto
akcia skončila v krátkom čase
šťastne a hľadaná osoba bola
bez vážnejších zranení nájdená. Týmto by sme sa chceli
poďakovať všetkým zúčastneným za príkladnú spoluprácu
a pomoc.

KŠaM si v stredu 7. mája vo večerných hodinách pripravila pre všetkých, čo radi súťažia a testujú svoje vedomosti,
historicky prvý Kvíz. Zapojilo sa 8 družstiev, pre ktoré si organizátori pripravili 70 otázok z rôznych kategórií. Zvíťazilo
družstvo AJAX a až bonusová otázka rozhodla o tom, že na
druhom mieste sa umiestnili Nezábudky pred tretími Hudákovcami.
Deň detí pripadol tento rok na sobotu, čo využili naši
najmenší občania, ktorí sa spolu s rodičmi zúčastnili Cykloparády. Trasa bicyklového sprievodu viedla od obecného
úradu, okolo štrkovísk, popod Kimbiark do Mengusoviec na
ihrisko, kde dobrovoľníci, členovia DHZ a panie animátorky z Kidsfun pripravili pre deti občerstvenie, súťaže a hry.
Celkovo si takto spestrilo program počas dňa detí 151 ľudí,
z ktorých bolo približne 80 detí na bicykloch.
Komisia športu a mládeže pri OcZ Batizovce sa na Vás teší
pri ďalších podujatiach, najbližšie vás radi privítame na Súťaži o najlepšie batizovské pirohy, ktorá sa bude konať v sobotu
20. júla.

Obecný futbalový klub Batizovce
Počas sezóny 2018/2019
pôsobili v rámci OFK Batizovce tri družstvá. V družstve žiakov zbieralo viacero mladých chlapcov svoje
vôbec prvé súťažné minúty,
ukázali ale, že máme do
budúcna na čom stavať. So
ziskom 19 bodov sa žiaci
umiestnili v tabuľke vyrovnanej 3. ligy na predposlednom 11. mieste a stačilo im
len pár bodov k lepšiemu
umiestneniu. Dorastenci počas jarnej časti bojovali s poklesom hráčov a hoci sa im
výsledkovo veľmi nedarilo,
podstatné je, že na každom
hráčovi badať herný progres. S 8 bodmi sa umiestnili
dorastenci na 12. mieste. Po
neúspešnej jesennej časti
bojovalo „A“ mužstvo o záchranu v 6. OMV lige. Po
poslednom zápase možno
konštatovať, že naši hráči
ukázali svoj talent a v bojoch
o záchranu uspeli. Najväčším
pozitívom je fakt, že sa darí
napĺňať aj cieľ vedenia klubu,
aby za našich mužov nastupovalo v súťaži stále viac a
viac mladých odchovancov.
So ziskom 23 bodov sa muži
umiestnili na 12. mieste.

Do ďalšej sezóny máme,
v prípade dostatočného počtu hráčov, záujem prihlásiť aj
družstvo prípravky pre hráčov narodených v roku 2009
a mladších, preto ak máte
doma nádejného futbalistu
vekom spadajúceho do tejto
kategórie, prípadne aj staršieho, neváhajte a kontaktujte nás na čísle 0940872750.
Rovnako si Vás dovoľujeme pozvať na už 42. ročník
Mundiálu, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. júla.

ANKETA
Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Batizovce zvažujeme
oceniť občanov v oblasti
kultúry, športu, všeobecného prospechu obce. Návrhy
nominácií na tieto ocenenia
a ich zdôvodnenie nám môžete zasielať na email obec@
obecbatizovce.sk do konca
júna 2019. Ocenenia budú
slávnostne odovzdané dňa
31. 8. 2019 na Dňoch obce
Batizovce.

ANKETA

Letné prázdniny - zaslúžená odmena pre usilovných žiakov
Jún patrí k najhektickejším mesiacom školského roka.
Ale ešte skôr ako sa ozve posledné školské zvonenie, by
sme chceli bilancovať. Veď aj vysvedčenia, ktoré budú naši žiaci 28. júna držať v rukách, sú bilanciou ich celoročného snaženia.
V apríli sme pokračovali zbere papiera. Tento rok sme
našimi environmentálnymi ho vyzbierali 2 661 kg. V spoaktivitami. Deň Zeme patril lupráci s firmou Curaprox
upratovaniu okolia školy a se- zbierame použité zubné kefparácii vyzbieraného odpadu. ky, a v každej triede máme
Pani Martina Proháczková umiestnené nádoby na trienás poučila o problematike denie papiera a plastu. Naše
separovania a jeho význame aktivity vyvrcholili učením
pre nás všetkých. Že to so v prírode, aj keď počasie s naseparáciou myslíme všetci mi veľmi nespolupracovalo .
vážne, dokázali naši žiaci pri Napriek chladnému počasiu

sme zrealizovali hodiny matematiky, anglického jazyka
i prírodovedy v okolí našej
školy.
Naše ,,enviro“ snaženie
sme zavŕšili zapojením sa
do dobrovoľníckeho podujatia NAŠE MESTO 2019. A
ako hlásalo heslo tohtoročnej kampane ,,Mám srdce na
správnom mieste“, ukázalo sa,
že ešte naozaj takýchto ľudí
okolo seba máme. Projektové
ho riadenia podujatia sa ujala
Mgr. Ingrid Bernátová, ktorá
po výjazde do Berlína s organizáciou Strom života túžila
zrealizovať výstavbu vonkajšej učebne a s pomocou dobrovoľníkov sa jej to podarilo.
Veríme, že učebňu budeme
všetci čo najčastejšie využívať
a stane sa neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Revitalizácia školského areálu sa touto
aktivitou len začína, naši žiaci
sa môžu tešiť na ďalšie vylepšenia.
Blíži sa leto, čas kúpania,
a preto sa aj naši tretiaci zúčastnili plaveckého kurzu.
Žiaci zvládli základy troch
plaveckých štýlov. Športom

žijú aj naši hokejbalisti, ktorí sa držia na popredných
priečkach hokejbalovej ligy.
Veríme, že ich úsilie bude korunované medailovým úspechom.
Pani učiteľky sa neustále
snažia žiakom sprostredkovať vedomosti trochu inak.
Práve preto sa naši tretiaci
a štvrtáci vybrali do Planetária v Prešove a vo vynovených
priestoroch im pracovníci
planetária predstavili vesmír
trochu inak ako na hodinách
prírodovedy. Štvráci sa jeden
týždeň venovali zážitkovému
učeniu a ukončili ho návštevou galérie Poliankovo. Tretiaci si hodiny pracovného
vyučovania spestrili v Tatranskej galérii v Poprade.
Naši žiaci si svoje teoretické
vedomosti z dopravnej výchovy overili na dopravnom
ihrisku. Ako každý rok sa o to
postarali pracovníci Mestskej
polície Vysoké Tatry. Prváci
sa hrali na farmárov a tak by
sme mohli pokračovať ďalej.
Tešia nás aj úspechy našich žiakov vo vedomostných súťažiach, na okresnom

kole Pytagoriády i anglickej
olympiáde
organizovanej
CVČ vo Svite.
V marci sme sa tešili na
besedu s autorkou detských
kníh Gabrielou Futovou, ktorá sa však pre jej mimoriadnu
zaneprázdnenosť nekonala.
Pani učiteľka Erika Kuchárová ako malé bolestné pre
všetkých ,,čitateľmaniakov“
pripravila v júni čitateľský
piknik spojený s vyhodnotením súťaže Čitateľmánia.
Posledné júnové dni patria
v našej škole športu. Čaká

nás Detská športová olympiáda v Spiškom Bystrom,
naša školská olympiáda, finále hokejbalovej ligy i cvičenie v prírode. Žiaci napnú
sily, budú zápoliť na športoviskách a prekonávať samých
seba. Presne tak ako to robili
počas celého školského roka.
A potom sme sa už v dobrej
nálade a úsmevom na perách
stretli 28. júna 2019 na slávnostnom ukončení školského
roka.
 Mgr. Zuzana Kľocová
 riaditeľka ZŠ Batizovce

